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ЭТНОЛОГИЯ МƏСЕЛЕЛЕРІ / ПРОБЛЕМЫ ЭТНОЛОГИИ
А.Қ. Жұмаділ
ҚАЗАҚТАРДЫҢ ƏСКЕРИ ІСІ МЕН ҚАРУ-ЖАРАҒЫ
Б.з.д. І-мыңжылдықта Хуанхэның орта ағысынан Дунайға дейінгі Ұлы дала төсінде дүние
жүзіндегі озық əскери мектептердің бірі қалыптаса бастады. Сол кеңістікте өмір сүрген сақ, ғұн, түрік
тайпалары далалық əскери мектептің негізін қаласа, қазақ халқы олардың тікелей ұрпағы ретінде сол
əскери мектептің дəстүрін жалғастырушы мұрагері болып табылатыны тарихи заңдылық.
Қазақ ғылымының бастауында тұрған Шоқан Уəлиханов ХІХ ғасырда қазақтардың əскери ісін
сипаттауға көп көңіл бөлді. Ол қазақтардағы қарудың түрлерін екіге бөліп көрсетеді. Біріншісі, мал
күзеткенде жəне ішкі қақтығыстар кезінде қолданылатын қарулар. Олардың қатарына қамшы, құрық,
сойыл жатады [1, 463 б.]. Екіші топқа соғыс кезінде қолданылатын қарулар. Олар – ертеректе қайқы
қылыш, кейін сапылар; селебе мен жекеауыз жəне «үнемі əр қазақта болатын пышақ»; одан əрі найза;
садақ, жақ жəне жебелері; мылтық [1, 464-466 бб.] деп көрсетеді. Ш. Уəлиханов бұл қарулардың тек
атауларын ғана беріп қоймай, сонымен қатар олардың неден жасалғанын немесе оларды қай жерден
əкелетінін, түр-сипатын, асыну ерекшеліктерін көрнекті түрде өзінің салған суреттерімен көрсетіп
отырған. Мысалы, Шоқан садақ туралы айтқанда оларды қазақтардың өздері жасайтынын, бірақ
Бұқара мен башқұрттан қымбат садақ алдыруға əуестігін айтып, олардың кейін қытайдан да келе
бастағанын атап өтті. Ал жебелерді қайыңнан жасайтынын, қауырсыны төрт қатар, ұштары аңға
арналғаны екі қырлы, сауыт бұзары төрт қырлы болатынын, адамды аттан атып түсіру үшін
қозыжаурын сияқты оқ түрлерін қолданатынын, жебенің қауырсынын əдетте «көшегеннің қойлық
жүнінен немесе тазқараның тайлық жүнінен жасайтынын» көрсетті.
Ғалым мылтықтарды сипатт ауға да көңіл бөлген. Ол қазақтарда мылтықтың өте сирек
болатынын, атадан балаға мұра ретінде берілетінін жəне əр мылтықтың қасиетіне қарай «көз кеш»,
«күлдір-мамай» сияқты өз аттары болатынын, оқтарды қорғасыннан жасайтынын, сонымен қатар,
мылтықты қолдануға байланысты керекті барлық қосалқы жарақтарды да толық сипаттап кетті.
Сол сияқты Ш. Уəлиханов «Қазақ оқ-дəрісінің құрамы» атты еңбегінде қазақтарда оқ-дəрінің
жасалу жолдары туралы құнды мəліметтер қалдырған [2]. Оның құрамы сор (селитра), көмір,
күкірттен тұрады. Қазақтар сорды мал қиынан немесе «қалмақ» қорғандарының ескі топырағынан
алған. Көмірді тек талдан, оның оқ-дəріге жарамды ең жұмсағынан күйдіреді екен. Ал күкіртті
Ташкеннен əкеледі, əсіресе орыс күкіртінің сапасы жоғары болғандықтан соны пайдалануға
тырысқан.
Қазақтар оқ-дəрінің əртүрін білгені туралы, оны неден жасалатыны туралы орыс мəліметтері де
бар. Бірақ олар ол туралы үстірт айтып кетеді. Ал оның жасалуының біршама толық технологиясын
тек Шоқанның еңбегінен көреміз. Аталған еңбекте Шоқан сорды алу үшін топырақты не қиды қалай
қайнататынын, оны сүзү жəне сордың кристалдарын жинау процесі нақты сүреттеледі. Екі жарым
фунт (1,13 кг.) оқ дəрі алу үшін бір фунт сор, жарты фунт көмір, бір фунт күкірт салынады екен. Əрі
қарай Шоқан осы оқ-дəрінің құрамын аттың қылымен қалай езгілеп, ұнтақтатып, тазартатынына
дейін сипаттап берген.
Қазақтардың қару-жарақ кешені халық ауыз əдебиетінде батырлардың толық қаруланғанын
білдіретін «бес қаруын асынды», «бес қаруы бойында» деген сөз тіркестері жиі кездеседі. «Ер қаруы
– бес қару» [3, 46 б.] деген жыр жолдары мақал сөзге де айналып кетті. «Бес қару», сөз жоқ, қазақ
батырлары қолданатын соғыс қару-жарақтарының негізгі кешенін білдіретін ұғым.
Ал, қаруды «бесқарудың» қатарына жатқызу үшін оның төмендегідей ерекшеліктері болуы шарт.
Біріншісі – жалпы еркек адам емес, тек жауынгер, əскери адам ғана ұстайтын құрал болуы керек;
екіншісі – күнделікті түрмыста емес, тек соғысқа қолданатын құрал болуы керек; ұшіншісі – қарудың
жекпе-жекте қолдану мүмкіндігінің болуы; төртіншісі – қарудың əскери тактикаға негіз болуында;
бесіншісі – қару түрінің əскер құрамын анықтауы; алтыншысы – қарудың жоғары дəрежелі əскери
лауазымдарды белгілейтін жəне əр түрлі символдық мағынада қолданылуы; жетіншісі – соғыс
қаруының өзіндік жұмсау тəсілімен ерекшеленуі [4, 44-46 бб.].
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Осы ерекшелерге байланысты «ер қаруына»: 1) садақ (кйін оның орнын мылтық басады); 2)
қылыш (ертеде семсер, сапы); 3) найза («сүңгі» деп аталатын ұзын түрі бар); 4) айбалта; 5) шоқпар
(соғыста қолданатын түрі «гүрзі») жатқызуға болады [4, 46 б.].
Шынында да, «ер қаруының» саны бесеу болып қалыптасуы олардың өзіндік, бірін-бірі ауыстыра
алмайтын жеке қызметінің (функциясының) болуына байланысты. Бұл соғыс қаруларның жұмсалу
тəсілі бес түрлі болып қалыптасқан. Олар – ату (садақ не мылтық), кесу (қылыш), түйреу (найза),
шабу (айбалта), соғу (шоқпар). Басқа қарулар осы бесеуінің вариациалануы, түрленуі ғана.
Сондықтан ұрыс кезінде бұл бес қару бірінің орнын бірі баса алмайды [4, 49 б.].
Еуразия даласын мекен еткен көшпелі тайпалар мен халықтардың өмірінде салт-дəстүрлер мен
əдеп-ғұрыптар маңызды орын алып, олардың дүние танымын ерекшелейді. Үш мың жылдан бері бұл
дəстүрлердің бəрі дерлік көп өзгеріскге ұшырамай бүгінгі күнге дейін жетіп, ұлттық
құндылықтарымызға айналып отыр. Олардың өміршеңдігі бүгінгі күні қазақ халқы үшін өзінің
ұлттық сипатын сақтап, ұлт ретінде жойылып кетпеудің бір кепілі болып тұрғандай. Бұл заңды да.
Өйткені табиғи-географиялық, шаруашылық жəне дүние танымдық ерекшеліктеріне сəйкес белгілі
бір өмір-салтын ұстанған халық өз құндылықтар жүйесін салт-дəстүр, əдеттік-құқықтық нормалар,
заңдар арқылы сақтайды. Көшпелі өркениеттерде осындай құқықтық əдет ғұрыптар мен заңдар
көшпелі дала өмірінің шаруашылық, некелік, қылмыстық т.б. құқықтық қатынастарды реттеумен
қатар тікелей əскери іс пен соғыс қажеттілігін өтеуде маңызды болды. Ал, əскери іс халықтың жəне
мемлекеттің өміршеңдігін қамтамассыз етуде барлық тарихи кезеңдерде ең басты рөлдердің бірін
атқарды.
Қазақ халқының өмірінде де əскери іске байланысты құқықтық əдет-ғұрыптар мен заңдар кең
таралған. Тəуке ханның «Жеті жарғысына» сəйкес көшпелі қазақ қоғамында еркін жəне құқығы
толық қоғам мүшесі ретінде ер адамның бəрі де қару асынып жүруі тиіс еді. Бұл заң туралы А.И.
Левшин өз зерттеуінде былай деп көрсетеді: «Бірде-бір қазақ халық жиналысына қару асынбай
келмейтін. Қару асынбай келген адам дауыс беру құқығынан айырылған жəне жастар оған орын
бермеуіне болатын. Қару асынуға жараған əрбір адам (сұлтандардан басқа) жыл сайын өзінің дүниемүлкінің 1/20 бөлігін ханға жəне ел басшыларына алым ретінде төлейтін» [5].
Сонымен қатар, қазақ халқының дəстүрінде қару билік символы ретінде де көрінеді. Қазақтар ақ
киізге көтеріп хан сайлаған кезде ру-тайпа көсемдері ханның беліне алтын балдақты қылыш буып
беретін. Мұнда қылыш билікті білдірсе, оны ру көсемдердің хан беліне тағуы – хан халқына қызмет
етіп, барынша адал билік етсін дегені. Жалпы, белді кісе-белдікпен буып тұру семантикасы адамның
қызмет етуге, белгілі бір əрекетке дайын тұруының белгісін білдірген [6, 96 б.]. Казак. тіліндегі
«тəуекелге бел буу», «белін буып кірісті» сияқты тұрақты сөз тіркестері осыны дəлелдейді.
Оқшантай, шақпақ, асылатын кісе белдік ерте заманнан бері жауынгерліктің белгісі болған. Оның
əшекейі, салпыншақтарының саны жауынгердің коғамдағы дəрежесіне сай болған: атак-данқы артқан
сайын əшекей-саллыншактары көбейе түекен.
Ең бастысы көшпелілердің əскери ісіне қатысты дала құқықтық əдет-ғұрыптар мен заңдар елдің
ішкі-сыртқы қауіпсіздігі мен бірлігін, өміршеңдігін қамтамассыз етуге бағытталған. Мысалы, Тəуке
ханның шығарған заңдар жинағында əскери іске нұқсан келтірген адамға өлім жазасы кесілетін бап
бар. Жеті жарғы бойынша біреудің меншігіне қол сұғып, ұрлаған мал үшін үлкен айып төлетсе, ендігі
бір бапта өрде тұсаулы тұрған сайгүлік атты ұрлаған кісіге өлім жазасы кесіледі. Бұл заңда сəйкестік
пен гуманизм жоқ боп көрінуі мүмкін. Бірақ, өрде көрініп тұрған, тұсаулы сəйгүлік ат – жəй ат емес.
Ол – жорық аты. Ал жорық атын ұрлау – қасақана əскери іске нұқсан келтіру деген сөз. Бұл заң қазақ
қоғамының қауіпсіздік страдегиасынан туындалғаны анық [7, 27 б.].
Қазактар каруды өте қатты қастерлеген. Ол жайында халык ауыз əдебиетінде көп мəлімет табуға
болады. Жырларда кару-жарақтар тек өзінің жеке атауымен ғана емес, қару элементтерінің атымен
немесе қарудын түр-сипатына, түсіне, жасалу мен қолдану əдісіне байланысты да аталады.
Мысалы, жырларда найзаға байланысты мынандай атаулар кездеседі: толғамалы ак найза, емен
сапты найза, алты құлаш ақ найза, егеулі найза, жалаулы найза, күмбезді найза, карағай найза, жебелі
найза, кималы иайза, қоңыраулы найза, шашақты найза, сырлы найза т.б. Немесе семсер мен
кылышқа байлапысты атаулар: ақ семсер, алты қулашты ақ семсер, көк семсер, алмас қылыш, жалаң
қылыш, болат қылыш, алтын балдак ақ қылыш, алдаспан, наркескен т.б. Садакка байланысты:
бұлғары садак, бұкаржай, көн садақ, карағай садак, т.б.; мылтыққа байланысты: алты қырлы ақ
мылтық, ак сырық мылтық, берен мылтық, білтелі мылтық, күмісті мылтык, орама мылтык, мысык
құлақ мылтык, он екі құрсау жез айыр мылтык, сыр мылтык т.б. [8]. Қайран бабаларымыз болашак
ұрпақ соларды біліп жүрсін деп əдейі осылай істеп кеткендей.
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Қазақ үшін қару тек ұрыс құралы ғана емес. Қару – батырдың жанды серігі іспеттес. Жырларда
батырлардың өз каруымен серт жасасатын жерлері бар:
Алты атқа алған адырна
Ата алмасам маған серт!...
Шым жібектен ескен кірісі
Үзіліп кетсе саған серт!
Қазақ ертегілеріндеде батырдың жаны оның қаруында болады деп суреттелуінің өзі қарудың
қаншалықты қастерлі болғанын көреміз. Сондықтан да қазақтар қаруды ешкашан да кадірсіз іске
жұмсамаған. Бұл батырлықкодекске қайшы болатын [4, 46 б.]. Мысалы түркмеңдерде дəстүрлі этикет
бойынша жақсы қылышты қыннан суырып, оны қолданбай қайта орнына салу жауынгер ердің
дəрежесіне қайшы келетін [9].
Қазақ даласының өмірі туралы біршама мағлұмат беретін Джон Кэстльдің салып кеткен суреттері
бойынша қару-жарақ Қағбаға қарайтын киіз үйдің оң – ер жағында керегеде ілулі тұруы керек [10, 63,
64 бб.]. Оған иесінің рұқсатын алмай туыстарынан бастап ешкімнің де қол тигізуге қақы жоқ.
Қаруды қастерлігі сонша, қазак халқының адамның шыр етіп дүниеге келгеннен бастап, бақилық
болғанға дейінгі барлық əдет-ғүрып, салт-дəстүрлерде қару қолданылатын. Мысалы, егер екі қабат
əйел көпке дейін босана алмай, қатты қиналса оны босандырмай жатқан албасты немесе марту деп
сенген. Сол мартуды қуу үшін кылышты қынабынан шығарып əйелдің бас жағында ойнатып, үкі
əкелдірген... Үйге еркектер кіріп, екі қолымен етектерін қағып, үлкендері төрге шығып білетін
аяттарын оқыса, жастары шығып қару-жарақтарын салдырлтып, бар болса мылтық ататын. Атабабалардан калған сауыт-сайман, кісе, айбалта, найза, қылыш, камшы тəрізді бұйымдарды үйдің
ішіне іліп қоятын [11, 89-90 бб.]. Бұл дəстүр казақтарда қару-жарактың магиялық қасиетіне сенуіне
байланысты ертеректе пайда болған.
Қарудың орны үйдің ішінде болатындығы туралы жоғарыда айтылды. Ал найза мен сүңгіні үйдің
белдеуіне қыстырулы болған. Бұл батырдың үйде екендігінің белгісі жəне найзаларға əртүрлі дəреже
белгілері (байрақ, шашақ, ту) тағылатындықтан бұл кімнің, қай батырдың үйі екені, онын дəрежесі,
елде ме əлде жорықта екені сырттан келген адам біліп отыратын [4, 92 б.]. Сондай-ак найзаны өлім
болған үйде «қара» тұрғызғанда қолданады. «Кара» дегені найза ұшына белгі байлауды айтады, мəйіт
жас болса - қызыл, ересекке - ак, орта жасар болса бір жағы қара, бір жағы қызыл матадан кұрап
тіккен. Бұл «каралы үйдің белгісі». Ары-бері жүрген адамдар сол үйде өлім болғанын, марқұмның
жас мөлшерін біліп, үйге кіріп көніл айткан. «Қара» көтергені ас береміз деген хабар. Сондықтан да
əркім қаралы орынға келіп ас-су ішіп дұға етеді, шаршаған тыныс алуға, шөлдеген сусыңдауға, аштар
тойынуға сонда барады. «Қарны ашқан қаралы үйге барсын» деген мəтел осыдан калған болар [10,
180 б.].
Қайтыс болған батырдың мұрагері жоқ болса бес каруы өзімен бірге жерленген, немесе өзінің
өсиеті бойынша біреуге калдырылатын.
ХҮШ ғасырдың аяғьшда өмір сүрген Саржала батыр сексеннен асып тоқсанға қарай
жакындағанда момын, шаруа балаларына көңілі толмай: «Апырмай, тəңірім өзіме теңдес бір ұл
бермеді-ау, ... мына сауыт-сайман іріп-шіріп далада калар ма екен» - деп калың ойға батып жүреді.
Бір күні үзіңгілес жолдастарымен ат үстінде келе жатып, ойнап жүрген көп баланың үстінен шығады.
Қару-жарақтарын асынып, суыт жүріп, сатырлап қыр астынан қапелімде шыға келген батырлар
балалардың зəресін ұшырып, қатты қорқытады. Шошып қорыққан балалар тырым-тырақай қаша
жөнеледі. Тек бір бала ғана түрған орнынан қозғалмай, бұқа болып өкіріп, топ алдындағы Саржала
батырдың атының басына топырақ шаша бастайды... Саржала батыр сол баладан ерен бір касиет
көргендей болып, соның үйіне барып түседі. Бұл үй Тайман ақсақалдың шаңырағы болып шығады.
Жаңағы батырлардың атын үркіткен Тайманның төрт баласының бірі - Исатай екен. Саржала
Тайманға осы бала үшін келгенін айтады да, үстіндегі сауыт-сайманын шешіп, керегенің басына іліп
тұрып: «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген бар. Өз балаларым ренжи коймас. Менің
сауыт-сайманыма өскенде осы бала - Исатайжан ие болар», - деп, колын жайып, батасын беріпті. Ел
аузындағы Исатай батырдың сауыт-сайманы Саржала батырдікі дейтін аңыз осыдан қалған көрінеді
[13, 13 б.].
Казақтарда зират басында ертоқым мен найзаны, садак пен жебелерді т.б. əскери қаружарақтарды калдыру арқылы өлгем адамның қаншалықты батыр болғанын білдіргісі келген.
Марқұмның қүрметіне ас берілгенде де бəйгеден озып келгендерге сыйлык ретінде міндетті түрде
сауыт-сайман аталатын болған [14, 16, 27 бб.].
5

Сонымен қатар, казактардың əдеттік құқық нормалары бойынша өлген адам үшін төленетін
құнның ішіне карудың кейбір түрлері мен сауыт кірген. Мысалы, кейбір мəліметтер бойынша өлген
ердің қүнына 100 жылқы жəне алты жақсы сұраған 1) күн (құл) 2) Қара нар 3) Ақ сауыт 4) Түзу
мылтық 5) Қара-шолақ ат 6) Қалың кілем [15, 127 б.]. Сол сияқты қарудың кейбір түрлері қалың мал
төлегенде де берілетін [14, 29 б.].
Қазак ең жақын адамын «тамыр» дейді. Көңілдері жараскан адамдар дос, тамыр болу үшін арнайы
ғұрыптар орындаған. Соның бірі, жалаң кылышты кеуделеріне айқастыра қүшақтасып, мəңгі дос
болып өтетіндігі туралы серт жасап ант-су ішу [15, 132 б.]. Бұл дəстүр Алпамыс батыр жырында да
айтылады. Онда Қаражан Алпамысқа: басында қорыққанымнан дос болып едім..., енді расынан дос
болдым, - деп, иман айтып, аспахани қылышты ортасына айқастырып екеуі құшақтасып дос болды
деген [16].
Қарудың кай-бір түрін жетік менгерген батырларға сол карудың атауы қосымша тіркелген.
Мысалы Исатай бастаған көтерілісте Жұмыр Қылыш деген кол бастаған батырлардың бірі. Жұмырға
кылыш атауы қосылуының өзіндік себебі бар. Жұмыр жауға шапқанда қылышты сілтеуі басқалардан
мүлде өзгеше болған екен. Осыны білген жаудың Жұмырға қарсы келуге дəті шыдамаған деседі.
Тағы бір қасиеті батырдың мойнынан кылыш түспеген, тіпті төсекке жатқанда да кылышын асынып
жатады екен. Осындай касиеттері үшін Жұмырдың атына косымша Қылыш атауы тіркелген екен [17,
42 б.].
Ал қазақ хандығы дəуірі кезінде өткен жаугершілік заман қазақ халқының жауынгерлік рухын
шыңдап, тарих сахынасына ұлы батырлар мен қолбасшыларды əкелді. Хандық дəуір өтіп, қазақ
халқының басынан бақ тайған кезде өздеріне кезеңген отқарудың қаһарына бұқбаған қазақ
қолбасшылары заманауи қарумен қаруланған жауға қарсы жаңа соғыс тəсілдерін тауып, айбынын
асырып отырды.
Ш.Уəлихановтың ерлік пен батырлық заманында өмір сүрген тарихи тұлғаларға арналған
еңбектерінде қазақ-жоңғар, қазақ-қырғыз қақтығыстарында қолданылған ұрыс тəсілдері мен əскери
айлалар, жорықты ұйымдастыру, олжа бөлісу принциптері мен ерліктің ерен үлгілері жазылған.
Мысалы, жорық кезінде əскер алдына бір күндік жерге қарауыл, шолғыншылар жіберу [19, 220; 223
бб.] ертеден кележатқан көшпелілердің тəсілі қазақтарда да қолданылып, əскери дəстүрдің
сабақтастығын көрсетеді. Қазақтар ұрыс алдында қарауылға тəжірибелі аңшылардан іріктелген
шолғыншылар жасақтап жіберген. Мысалы, жоңғарға қарсы жорық кезінде Абылай алға барлаушы
ретінде 1000 адам жіберсе, Жайықтан кеткен торғауыттармен ұрыста қарауылға 500 адам жіберіп
отырған. Бұдан біз соғыс өнерінде алдын-ала барлау мəліметтерін жинауға жəне əскердің
қауіпсіздігіне қаншалықты мəн берілгенін байқауымызға болады. Қазақтар ұрыс алдында міндетті
түрде кеңес құрып, жасалатын іс-қимылдарды алдын-ала келісіп отыратын. Əр ру-тайпа өз туының,
белгісінің астына жиналып соғысатын. Шоқан ұрыс кезінде тудың маңызы мен ролін көрсетеді.
Қаншама күші басым түсіп тұрса да туы жығылған жау əскерінің сағы сынып, жеңіліске ұшырайды
[19, 223 б.]. Соған қарағанда – ту жəй бір қатардағы əскери атрибут емес, ол халықтық, жауынгерлік
рухтың асыл қасиеттерін бойына жинаған, бабалардан мұра ретінде қалған, ұрпақтан ұрпаққа
қалдырып, сақталып келетін қастерлі рəміз!
Қазақтар қаша ұрыс салғанда, əдетте, қарудан садақ пен найза қолданылады [19, 221; 224 бб.].
Қазақ батырлары ұрыста жеңіске жету үшін сан-алуан айла-тəсілдерді қолданған. Соның бірі өзеннен өтетін өткелдердің бəрін қоршап алып, жауды өткізбеу [19, 226 б.]. Ұрыс жүргізудің
тактикалық тəсілдерінің атауы кейде сол тəсілді ұтымды қолданған батырлардың атымен аталатын
болған. Мысалы, Абылай Бұқар жыраудан өз батырларының жағдайын сұрағанда, жырау былай
депті: «Жанатай Талқы арқылы өтеді, Бөгенбай Құлжандап өтеді. Ал Хан-Баба қайтып келеді» [19,
224 б.]. «Мұндағы Құлжандап өту» ерлік пен айла көрсетіп, мықты ұрыс жүргізіп, жау қолынан
сытылып шығады дегенді білдіреді екен. Бұл ұрыс əдісі ертеректе батыл жауынгер, əрі керемет
тактик болған Құлжанның атымен аталып кетіпті.
Қазақ батырлары тек ұрыс ісін білетін адам ғана емес, сонымен бірге жаудың мінез-құлқын
танитын психолог та болатын. Бірде, қалмақтар бекініп алған үңгірдің аузын атақты қорама
мылтықпен қаруланған мерген бірнеше қазақ батырын өлтіреді. Қалмаққа қарсы шығуға енді
ешкімнің жүрегі дауаламай тұрған кезде Елшібек деген батыр жорға атын ойнақтатып, асықпай
майда желіп шығады. Қалмақ мергенінің оғына ұшатын болды-ау деп тұрғанда Елшібек мергенге
жақындай түсіп, оған ұмтыла шабады. Қалмақ пілтесін бір басқанда мылтығы атылмай қалады.
Екінші рет басқанша Елшібек оның жанына жетіп, шауып өлтіріпті. Артынан серіктері одан неге
асықпай шаптың деп сұрағанда ол былай деп жауап беріпті: «Қалмақ менің атымды алам деп мені
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жақындата түскісі келді. Ал менің ойым оған жеткенше оның пілтесін көбірек күл шалып, мылтығы
бірден атылмаса екен» [19, 223-224 бб.]. Көріп отырғанымыздай, қазақ батырлары ату қаруының
техникалық сипатын біліп қана қоймай, сонымен бірге алдын-ала өз қарсыласының психологиясын,
қандай əрекетке баратынын тану арқылы дегеніне жетіп отыр.
Қазақ батырлары көзсіз ерлікке де барған. Мысалы, Жанатай деген батыр ағасының өлімі үшін
қалмақтардан кек алам деп 500 адаммен он мың қалмаққа қарсы шабуыл жасап, ұрысқа кіріп кетеді.
Шайқас кезінде Жанатайдың бауыры Үйсінбай іші жарылып жатса да ақтарылып жатқан ішекқарнын шапанының етегіне жинап алып соғыса берген екен [3, 226 б.]. Сол ұрыста қазақ əскері
түгелдей қаза болды.
Қазақтардың əскери ісі мен əскери тарихын зерттеу барысында əрқашанда олардың
дүниетанымдық құндылықтарының басты ұстанымдарын ескеріп отыру қажет. Бабаларымыз не үшін
соғысты? Не үшін жан беруге дайын болды? Бұл сұрақтарға жауап беру үшін көшпелілердің
құндылықтарын, стихиясын түсіну керек. Егер далалықтардың өміршеңдігін сақтап отырған
дүниетанымы мен ұстанымдары ескрілмей, əскери тарихты тек саяси оқиға ретінде ғана сипаттаумен
шектелсек онда бабалар аттанған ұлы жорықтардың алғы шарттары мен себеп-салдары «олжа үшін
соғыстан» ары бармайды. Қазақстанның əскери тарихы бүгінгі таңда терең əрі нақты зерттеуді қажет
етіп отырған өзекті мəселелердің бірі. Бұл уақыт талабы.
Б. Момышұлы «Ерліктің өшуі – халық қасіреті!» дегенді қалай тура айтқан!
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Jaroslava Pavelková
DEMOGRAPHY OF THE URNFIELD CULTURES IN SLOVAKIA
Introduce
Three cultural complexes of Urnfields crystalized during Middle Bronze Age (1450 – 1250 BC) in North
part of Danube basin. It was Middle Danubian Urnfields in Slovakia which was represented by Čaka,
Velatice and Podolí cultures. In the North of Slovakia it was Lusatian culture, which was part of large
Central Europe Lusatian cultural complex. In the East there were existed South-eastern complex of
Urnfields, who was represented in its olderphase by cultures the Piliny and Suciu de Sus, and in younger
phase by Kyjatice and Gáva cultures.
The period around the middle of the 2nd millennium BC in Central Europe was an important historical
milestone. While Tumulus cultures emerged and developed in the western and partly also southern part of
this region, Urnfield cultures started to be profiled in the north and east. This bipolar development was
afterward united around the year 1200 BC. Tumulus cultures had been transformed into those of Urnfields
and this united cultural and historical situation lasted till the 8th century BC.
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In Slovakia three Urnfield cultural complexes were shaped within the period till the beginning of the
Late Bronze Age, expressions of which were determined by original cultural and ethnic substratum,
geography of the countryside and considerable contacts with neighbouring regions. It was the area of Southwestern Slovakia that inclined to central Transdanubia and to the region of western Urnfields. In
archaeological terms this population used to be called the cultural complex of Mid-Danubian Urnfield. The
mountainous region of northern and central Slovakia was settled by the population of Slovak branch of the
Lusatian culture that was an integral part of the extensive Lusatian cultural complex spread in the northern
part of central Europe. The south of central Slovakia and the east of the country were settled by the
population of the South-eastern Urnfield cultural complex. This complex reached also adjacent parts of the
Transcarpathian Russia and Hungary; in some periods of its existence it also extended to North-eastern
Romania and bearers of the culture penetrated south-eastern Poland as well.
The South-eastern Urnfield cultures represent a specific cultural manifestation of the Mid-European
Urnfield civilization. They are characterised by identical manifestations in the sphere of economy and
spiritual life. This cultural complex started forming at the beginning of the Middle Bronze Age and it was
independent and steady in its progress. The end of the complex is dated into the second half of the Final
Bronze Age prevailingly and it was not coincident in all regions of its existence. It perished earlier in the
southern half; in the mountainous northern area it existed till the end of the Bronze Age and some specific
regions it survived till the beginning of the Iron Age ([20, p. 90], [11, p. 42-44]).
Considering their chronology, archaeological cultures of the South-eastern Urnfield cultural complex can
be divided into older ones (the Piliny and Suciu de Sus cultures) and younger (the Kyjatice and Gáva
cultures). As their geography is concerned, the Piliny and Kyjatice cultures represent western entities of the
South-eastern Urnfield cultural complex and the Suciu de Sus and Gáva cultures represent its eastern
embodiment. In vertical plane these four archaeological cultures were connected to each other and in
horizontal plane they influenced each other ([20, p. 90], [11, p. 43], [29, p. 175]).
Anthropological analyses of cremation burials dated to the Urnfield period in Slovakia have long-lasting
tradition. As soon as fifty years ago a Piliny culture burial ground in Košice-Barca underwent an
anthropological investigation ([25], [31]). Anthropological analyses of 1334 graves from the necropolis at
Radzovce and 224 graves from the burial ground at Šafárikovo ([37]) were an important milestone in solving
the problem. The analyses were followed by palaeodemographic conclusions ([8], [15], [16], [19, p. 296303], [20, p. 171-175]). Later anthropological examinations at more further sites dated to the Urnfield period
were done both in Slovakia ([1], [2], [4], [24], [30], [34], [35], [36], [38], [40]) and Hungary ([22], [27]).
Hundreds of cremation burial grounds are known that belong to cultures of the South-eastern Urnfield
cultural complex; remarkable part of them being excavated systematically or via some grave find collections.
Total number of excavated cremation burials of this cultural complex represents more than 3000 graves.
To meet requirements of this article we have used almost 3000 cremation burials from eight burial
grounds with an imposing number of 1681 anthropological analyses. We consider these numbers sufficient to
create the basis for relevant palaeodemographic conclusions. All the burial grounds under study were
situated in western part of the South-eastern Urnfield cultural complex area. They were necropolises
belonging to the Piliny and Kyjatice cultures. There were remarkably scarcely any graves of the Suciu de Sus
and Gáva cultures that were examined and no anthropological analyses have been made till now.
Anthropological analyses were made according to methodology M. Dokládal ([3]), J. Chochol ([23]) and
D.H. Ubelaker ([39]).
Catalogue of cremation burial grounds with anthropological analyses; total number of examined graves
and number of identified individuals
Cinobaňa ([12], [13]); 314 recently investigated graves, anthropological analyses of 324 individuals
(tab.1; graph 1).
Dvorníky - Včeláre ([30], [36]); 163 investigated graves, anthropological analyses of 146 individuals
(tab. 2; graph 2).
Košice - Barca ([25], [31]); 72 investigated graves, anthropological analyses of 42 individuals (tab. 3;
graph 3).
Kyjatice ([7], [33]); 192 investigated graves, anthropological analyses of 54 individuals(tab.4; graph 4).
Radzovce ([37], [15], [16]); 1334 investigated graves, anthropological analyses of 962 individuals (tab.5;
graph 5).
Silica, district Rožňava ([41]); 13 investigated graves, anthropological analyses of 24 individuals (tab.6;
graph 6).
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Tornaľa - formerly Šafárikovo ([5], [37], [15], [16]); 226 examined graves, anthropological analyses of
219 individuals (tab.7; graph 7).
Table 1 Cinobaňa.Dividing of identified individuals into age groups
The age group

N

%

Infans I, II

141

43,5

Juvenis

18

5,6

Adult – man

18

5,6

Adult – woman

38

11,7

Adult – undeterminable

37

11,4

Human remains – undeterminable

72

22,2

Total

324

100,00

Graph 1 Cinobaňa.Dividing of identified individuals into age groups

Cinobaňa

Infans I, II
Juvenis
Adult – man
Adult – woman
Adult – undeterminable
Human remains –
undeterminable

Table 2 Dvorníky - Včeláre.Dividing of identified individuals into age groups
The age group
Infans I, II

N
33

%
22,60

Juvenis

4

2,74

Adult – man

3

2,06

Adult – woman

10

6,85

Adult – undeterminable

96

65,75

Human remains – undeterminable

0

Total

146
Graph 2 Dvorníky - Včeláre.Dividing of identified individuals into age groups

9

100,00

Dvorníky - Včeláre

Infans I, II
Juvenis
Adult – man
Adult – woman
Adult – undeterminable
Human remains –
undeterminable

Table 3 Košice - Barca.Dividing of identified individuals into age groups

The age group
Infans I, II

N
9

%
21,4

Juvenis

3

7,2

Adult – man

9

21,4

Adult – woman

15

35,7

Adult – undeterminable

6

14,3

Human remains – undeterminable

0

0,0

Total

42

100,00

Graph 3 Košice - Barca.Dividing of identified individuals into age groups

Košice - Barca

Infans I, II
Juvenis
Adult – man
Adult – woman
Adult – undeterminable
Human remains –
undeterminable

Table 4 Kyjatice. Dividing of identified individuals into age groups
The age group
Infans I, II

N
26

%
48,15

Juvenis

6

11,11

Adult – man

1

1,85

Adult – woman

3

5,56

Adult – undeterminable

13

24,07

Human remains – undeterminable

5

9,26

Total

54

100,00

Graph 4 Kyjatice.Dividing of identified individuals into age groups
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Kyjatice

Infans I, II
Juvenis
Adult – man
Adult – woman
Adult – undeterminable
Human remains –
undeterminable

Table 5 Radzovce.Dividing of identified individuals into age groups

The age group
Infans I, II

N
391

%
40,65

Juvenis

34

3,53

Adult – man

75

7,80

Adult – woman

148

15,38

Adult – undeterminable

261

27,13

Human remains – undeterminable

53

5,51

Total

962

100,00

Graph 5 Radzovce.Dividing of identified individuals into age groups

Radzovce

Infans I, II
Juvenis
Adult – man
Adult – woman
Adult – undeterminable
Human remains –
undeterminable

Table 6 Silica. Dividing of identified individuals into age groups

The age group

N
11

%
45,84

Juvenis

2

8,33

Adult – man

1

4,17

Adult – woman

5

20,83

Adult – undeterminable

3

12,50

Human remains – undeterminable

2

8,33

24

100,00

Infans I, II

Total

Graph 6 Silica. Dividing of identified individuals into age groups
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Table 7 Tornaľa.Dividing of identified individuals into age groups
The age group
Infans I, II

N
70

%
31,97

Juvenis

5

2,28

Adult – man

15

6,85

Adult – woman

67

30,59

Adult – undeterminable

46

20,01

Human remains – undeterminable

16

7,30

Total

219

100,00

Graph 7 Tornaľa.Dividing of identified individuals into age groups
Infans I, II

Tornaľa

Juvenis
Adult – man
Adult – woman
Adult – undeterminable
Human remains –
undeterminable

Table 8 Summary of dividing of identified individuals into age groups (Infans I, II; Juvenis; Adults; Unidentified)

The age group

N
681

%
38,4

72

4,1

Adult – man

122

6,9

Adult – woman

286

16,2

Adult – undeterminable

462

26,1

Human remains – undeterminable

148

8,3

Total

1771

Infans I, II
Juvenis

12

100,00

Graph 8 Summary of dividing of identified individuals into age groups (Infans I, II; Juvenis; Adults; Unidentified)

Infans I, II

Σ of localities

Juvenis
Adult – man
Adult – woman
Adult – undeterminable
Human remains –
undeterminable

The presented dividing into age groups is a product of age dividing of individual anthropologists, starting
with H. Palečková ([31]), via M. Stloukal ([15]) to J. Pavelková ([32]). In this article we made an effort to
integrate age diapasons in a way to create a general analysis that would reflect contemporary conclusions and
will be objective. Yet the numbers of non-adults, adults and those of unidentifiable individuals sometimes is
nor corresponding with results of does anthropological analyse of completely excavated cremation burial
grounds of the Urnfield cultures in Slovakia ([19, p. 301], [20, p. 174]).
Cremation contents of majority of graves are illustrative in showing the cremation technology has been
gradually advanced from the Middle Bronze Age. At the beginning of cremation corpses were cremated
imperfectly, thereafter members of communities that were very skilful in production and metallurgy of
bronze and then iron was incinerated. Maybe their knowledge and experience had been applied and reflected
when a pyre was erected, in which high temperature was reached to influence quality of burning of the
deceased. Specificities of funeral rites are reflected also in repeatedly documented fact that after creation
burnt bones were sometimes crushed.
Although burnt human bones from cremation burials are not of such information value as osteological
finds from inhumation necropolises, they bring interesting reconstructions of demographic conclusions. In
comparison with inhumation burial grounds of the Early Bronze Age their information value is smaller, but
really all the dead appear to be buried at cremation burial grounds. At inhumation necropolises children are
missing remarkably, who died during child delivery or to one year of their age.
We have to be aware of the fact that evidentiary material having good information value can be gained
only from fully excavated burial grounds. There are rather many of them in the area of the South-eastern
Urnfield cultural complex. Their anthropological and subsequent palaeodemographic analyses revealed that
the average life length ranged from 22,5 to 29,5 years of age. Rather great number of individuals, who lived
less than 15 years (fewer than 40 %) was striking.
Conclusion
The presented article is representing only an introductive anthropological and demographic analysis of
the South-eastern Urnfield cultural complex. In it further possibilities of interdisciplinary co-operation in this
sphere are implied. More of significant outputs for formulating of relevant palaeodemographic statements are
presumed to be published gradually.
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Б.К. Қалшабаева
МОНҒОЛИЯДАН КЕЛГЕН ҚАНДАСТАРЫМЫЗДЫҢ ОТБАСЫЛЫҚ
ƏДЕТ-ҒҰРЫПТАРЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР
Ұлттық тұтастық пен этникалық бірегейлікке (иденттілікке) қол жеткіземіз десек, шет елдерде
тұрып жатқан жəне келген қандастарымыздың этникалық жəне этномəдени үдерістерін ғылыми
түрде зерттеуді назардан тыс қалдырмауымыз керек. ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаев: «Дүниеде
қазақ деген ұлт біреу, демек оның ұлттық болмысы, салт-санасы, əдет-ғұрпы – барша қазаққа тəн,
оның ғажайып мол рухани қазынасы да – бөліп-жаруға жатпайтын ортақ байлық. Сондықтан
сырттағы қазақтың əдебиеті, мəдениеті, өнері деген қолдан жасалатын шек-шекара болмауға тиіс.
Тағдырдың жазуымен туған топырақтан шеттеп кетуге мəжбүр болған ата-бабаларымыз бен
олардан тараған ұрпақ жасаған мол рухани қазынаны шашпай-төкпей жинап алуымыз, оны ата
жұртта жəне барша əлемге таныстыру аса маңызды шаруа», - деген болатын өз баяндамасында 1, 8
б..
Шет
жерлерден
келген
отандастарымыздың
дəстүрлі
мəдениетіндегі
ұлттық
құндылықтарымыздың сақталуы, сабақтастығы мен ерекшеліктерін, өзгерісінсараптау бүгінгі
этнология ғылымының алдында тұрған өзекті мəселелердің бірі. 2012-2014 жж. аралығында
жүргізген ғылыми жоба зерттеу нəтижелері дəстүрлі мəдениетіміз бен ұлттық құндылықтарымыз
Монғолиядан келген қандастарымыздың арасында өтежақсы сақталғандығын көрсетті. Ол
отбасылық əдет ғұрып, салт-дəстүрлерде айқынырақ байқалды. Бұл мақалада біз жоба аясында
жүргізілген далалық зерттеулер негізінде сол Монғолиядан келген қандастарымыздың ұлттық
мəдениетіміздің қаймағын бұзбай, жалғастырып отырғандығын көрсету мен қатар, ондағы кейбір
жергілікті ерекшеліктеріне де тоқталамыз.
Халық арасында келешек ұрпақтың қандай азамат болатынын, күні бұрын осы «жері касына»
қарай топшылап білетіндерде болған. Оны бір жағынан «құрсақ шашу» жоралғысын жасау арқылы да
біліп алатын. Құрсақ шашуға көрші көлең, абысын-ажын, туыс жақын-жұрағаттарды шақырады.
Олар өз кезегінде дəмді тағамдарын пісіріп əкеледі, сонда келіннің сүйсіне жеген асына қарап жері
касын біледі. Ақпарат беруші ЖеңісханЗейнеш: «Қазақстандағы жергілікті қазақтар арасында бұл
рəсім қазіргі таңда ұмыт болған. Елге келгенде қария əжелеріміз бар кезде «құрсақ шашу» рəсімін
бір-екі рет жасады, бірақ жергілікті қазақтар оған мəн бермейтіндіктен біз де оны жасамайтын
болдық», – дейді 2. Моңғолиядан келген қазақтар халқымыздың ертеден жалғасып келе жатқан
ырым-жырымдарына д аерекше мəн беріп, оларды отбасылық тұрмыс-тіршілігіндес ақтаған.
Мəселен, түйе етін жесе, мерзімінен кеш босанады, қоян етін жесе баланың ерні жырық, балық етін
жесе бала тілсіз мылқау болады, т.с.с. ырымдарға сенген. Ал, енді ОрталықАзия қазақтарынан
жиналған мəліметтерде: «...жабайы аңдардың, аюдың, жолбарыстың, қасқырдың етіне жерік болған
əйелдер алып батырлар мен жігерлі, ержүрек ер бала туылады. Егер тəттіге жерік болса, қызды
болады», - деп көрсетеді3, 296 б.
Жалпы, сырттағы қазақтар оның ішінде Монғолиядан келген қандастарымыз өзінің дəстүрлі
мəдениетін сақтап отыр дегенімізбен декей бір əдет-ғұрып, салт-дəстүрлерінде өзгеріске ұшыраған не
қолданыс аясы өзгерген ерекшеліктердіде көруге болады. Мысалы, жиналған деректерге қарағанда
баланы тіл-көзден сақтау мақсатында нəрестенің «ит көйлегін» иттің аздығынан қозы не лақтың
мойнына байлайтындарын айтты4. Бұл иттің аздығынан емес, рəсімнің өзгеру ерекшелігі десек,
ендібіржағынанбаланыңмалды, байболуынтілегендігінендеқалыптасқанболукерек.
Ит көйлек
жөнінде белгілі, этнограф Биқұмар Кəмəлашұлы: «...нəрестеге ит көйлек кигізеді. Оны «ит көйлек»
деп атау себебі, баласы өліп, тоқтамаған адамдар алдымен көйлекті иттің басына кигізіп, сонан соң
балаға кигізеді» – деп жазады5, 216 б.. «Ит көйлек» атауының шығуы, жалпы, бұл дəстүрге иттің
қатыстылығы оның ежелгі дəуірлерде тотем ретінде қабылдануы мен байланысты. Ит көйлек тіл
сұқтан сақтайды деген түсініктің осындай тотемдік сеніммен сабақтастығында. Мұндай сенім түркі
тілдес халықтардың көпшілігінде кездеседі. Мəселен, Қырғызстандағы қазақтардан жиналған
мəліметте: «ит мінезі қалсын деп ит көйлегін шешіп, оған тəттілер салып иттің мойнына байлап
балаларға қудырады, делінсе, ал енді босанғаннан кейін алғаш ит аяғына салып шомылдыруды иттей
көбейсін, төзімді болсын, тіл көзден аулақ болсын», - деген ырым екендігін айтады (3, 300 б.). Қалай
дегенменде жоғарыда айтқандай, бұл дəстүр тотемдік сеніммен байланыстылығын көрсетеді.
Сонымен қатар Моңғолиядан келген қазақтардың арасында жиі кездесетін ырым ол шаш алу
(«шаш қияр»). Бұнда бала есейіңкіреп, төрт-бес жасқа келгенше шашын алмай қоя беріп, кейін «шаш
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қияр» тойын жасайды. Моңғолия қазақтарында баланың шашын алу тойы – өте жиі ұшырасатын
тойлардың бірі. Қазіргі
дейін Моңғолиядағы қазақтар бұл тойды жиі жасайды. Шаш алу («шаш
қияр») кезінде ауыл адамдарын шақырып ас-су беріп, тілеу тілеп, соңына үлкен ақсақалдардан бастап
баланың шашын ала бастайды. Адамдар көп болғандықтан, бір шөкім шашқиып, ырымын жасап
келесі адам əрі қарай жалғайды. Əрбір шаш алушы «Жасың ұзақ болсын!» деген сияқты əртүрлі тілек
айтып, ақшалай, басқадай дүниені бала қолына ұстатады. Мұндай тілеуді соңғы кезде үлкен тойдың
артынан жалғастырыпта жібереді [5, 328 б.]. Бұл дəстүр бүгінде көп қазақта кездеспегенімен, де
Түркіменстандағы қазақтарда «шаш тойы» жасалынып, баланың шашын нағашыларына алғызады.
Сол сияқты бұл ғұрып Түркия, Орталық Азияның т.б. халықтарында болған. Мəселен, Хорезмде
баласы тұрмай не көп ауыратын отбасылар қырқылған шашты мазарға апарған. Бұл əулиелер қолдап
жүрсін деген сенімнен туған. Немесе қырқылған шашты көбіне мата жыртысына орап, тұмар жасап
баланың бас киіміне не киімнің артына тігіп қояды [6.].
Жас босанған анаға берілетін қалжаныда «тас түскен жеріне ауыр», - деп жігіт жағы мал сойып,
құдаларында шақырады, дейді Төлеуқызы Гүлнəр. Сол сияқты Дариға Қабдырашқызы да
Монғолияда тұрғанда бесіктіде, қалжаныда келіннің түскен елі дайындаса, ал Қазақстанда осы
жақтың салтымен қыздың төркін жұрты жағдайына қарай, баланың бар жасау-жабдығын, тіпті кір
жуатын машинасына дейін апарады. Егер тұрмыс жағдайы көтермесе, жеңіл-желпі бала киімдерімен
арбасын ғана апарып қоя салады, оған ешкім ренжімейді дейді[7.].
Баланы бесікке салатын адамды да өздері қалайды. Оны өсіп өркендеген ауылдың ең үлкен
қариясына салғызады. Оған шапанын, көйлегін кигізеді, немесе күмісін тағып, жыртысын береді.
Қабдырашқызы Өтекей: «Бірінші баламызда анам кешке қарай бесігін, бір малын алып келді, содан
маған қалжаға сойылған қойдың асық жілігін астыртып, оны əбден мүжіп, желінген сүйекті сүтке
əбден қайнатты. Сүтке əбден қайнаған аппақ сүйектен «шүмек» жасады. Сол шүмекті көп жылға
дейін балаларды бесікке бөлегенде пайдаландық», - дейді [8.]. Сонымен бірге қазақта бесіктің
астына төсейтін жұп - жұқа етіп басқан ақ кигіз алып келеді. Бесікке саларда бір малын сойып, ел
жұртты жинап «шілдехана той», «қалжа той» жасайды. Сол тойда жоғарыда айтқандай елге сыйлы
бір қарт анаға баланы бесікке салдыртып, бесіктің түбегінен «тыштыма» ырымын жасап, ақ құрт,
тəттілер өткізеді, оны жиналған əжелер, басқа да əйелдер таласып алып жатады. Бұл ғұрып баланың
несібесінің көп болуын қалағандықтан жасалынатын.
Тұсау кесуде ертеректе алдымен жеті баланы жарыстырады. жүгіріп бірінші келген балаға
тұсауды кестіретін, - дейді Бағыбас Қанақай. Қазіргі кезде, жолына қарай үлкен кісі ме, абысын ба
əйтеуір келген бір кісіге тұсауды кестіреді де жөн - жоралғысын береді. Тұсау кесерде Моңғолия
қазақтары ала жіп емес, жіпке моншақ немесе теңге тағады. Мұның мəнісі – моншақ көптің белгісі,
яғни балалы - шағалы болсын деген тілекпен жасалады. Сонымен бірге, баланы сүндетке отырғызуға
да ерекше мəн беріп, үлкен бір той жасайды. Ертеректе көбіне молдалар сүндеттеп, оған «ақтық» деп
ақ орамалға байланған ақша беретін. Ал қазіргі кезеңде көбіне ауруханаға апарып сүндеттендіретін
болған [9.].
Құда түсу, келін түсіру дəстүрлері.
Ертеректе Монғолия қазақтарында жастардың отау құруы көбіне «алып қашу» жолымен жүретін.
Қабдырашқызы Өтекейдің айтуынша, Монғолияда жүргенде қызды қолынан беріп ұзату кемде-кем,
тіпті болған жоқ деуге болады. Оның себебі, қызды қолынан берген деген не сөз, оны өзі апарып
берумен бірдей, деп ұят санаған. Құда түскесін жастар өздері келіседі, қыз шығамын деген күні жігіт
достарымен келіп өзі алып кететін болған. Бұл дəстүр Монғолиямен көршілес Алтайдың Қошағаш
қазақтарында да əлі күнге дейін «қыз адып қашу» дəстүрінің жалғасуын көруге болады [10, 93б
].Бірақ,ХХ ғасырдың 80 жылдарынан бастап құдаласу салты жаңғыра бастады. 1981-1982 жылдардан
басталған қайта құру заманы ұмыт бола бастаған «бет ашу», «бесікке салу», «тұсау кесу», «сүндет
той», т.б. дəстүрлерді қайта жандандырды. Соның ішінде құдаласу салты, ертеден қазаққа белгілі қыз
ата-анасының алдынан өтіп құда түсу салттары жаңғырды. Монғолиядағы қазақтар жаушылықты
«елші» деп атайды. Оған алдын ала дайындалған үш қария адамдар: əке - шешесі немесе өзімен бірге
туған ағасы, жеңгелері барады. Олар: қалыңдықтың ата-анасына балаларымыз келісіп жүр екен,
сіздердің алдарыңыздан өтіп, рұқсат баталарыңызды алуға келдік, дейді. Оларды қыз жағы
дастарханын жайып, күтіп, жауабын айтып жібереді. Бұл жолы ешқандай жөн-жоралғылар
жасалмайды. Тек, ресми келу күні белгіленіп, құдалыққа келгенде ғана «қоржын салып» барады.
Қоржынның мөлшері де алдын-ала келісіледі. Мəселен, қызбен қанша адам туысқандығы есептеліп,
қыз жағы қанша үйге киіт əкел десе, сонша қоржын апарады. Сол жолы шамалары келгенше китін
алып, ат жетектеп барады. Монғолия қазақтарының бұл ғұрпы Алтайдағы Қошағаш қазақтарының
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салт-дəстүрімен ұқсастығы бар. Мəселен, Ресей қазақтарынан жиналған мəліметте: «Қазіргі кезеңде
кəделердің түрі көп, қоржын саны да көбейді. Қазір қыз жағы жақын ағайындарынан бес үйді атайды,
сол бес үйге бес қоржын дайындап əкеледі. Қоржынға бас сирағы, ішек-қарны бар қойдың тұтас еті,
бір тегене (шара-Б.К.) бауырсақ, бір тегене тəттілер, шапанға бес метр барқыт, астарымен, бес метр
мата, бес шылауыш (орамал-Б.К.) оның шетіне ақша түйіп əкеледі», - делінеді [10, 94б ]. Құдалық
тойға бүкіл ел үкі тағып барады (біздіңше қызға беретін сый-сияпаты-Б.К.).Құдалыққа, тойға
барғанда жиырма - отыз адамға дейін барады. Құдаласудың негізгі бір өлшемі «қалың мал» болған.
Қалың мал деген бұрыннан қалған жол. Оны қыздың əкесі мен туыс-туғандары бөлісетін салт болған.
Бұл енді біздіңше, сол жоғарыда айтып өткендей ағайындарға берілетін қоржын болу керек. Сонымен
қатар қалың малға қоса ілу, үй жыртыс, түз жыртыс, той малы деген рəсімдері қоса өтеді, делінсе,
ендігі бір ақпарат берушіміз Г. Төлеуқызы: «Қалың мал деп əкесінің астына бір жылқы жетектеп
келсе, туысқан, ағайындарға деп «киіт» яғни 5 метр барқыт, екі метр «бума» мата, үйінде бір екі
бала болса жейде немесе т.б. киім береді. Ал, үлкен сыйлы шаңырақ иелері туыстарына өздерінің
қолдан жасаған бір сырмағын қосады, ал «ілу», «сүтақы», «жағалы киім» деген болмады», - деп
көрсетеді [7].Ал, енді Қазақстанға көшіп келгеннен кейін қандастарымыз қалың малды өздерінің
тұрмысына, шамасына қарай береді. Дегенмен де міндетті түрде бір «ірі қара» атайды. Ол сиыр малы
немесе ат, түйе немес, ақшалай болуы мүмкін. Тойда ат, ауыл арасында тай жарыстырып, балуанын
күрестіріп, шапан жауып барлық жоралғылар жасалынады.
Келін табалдырық аттағанда да əжелер отқа май құйып, келіннің қадамы құтты болсын деп,
ырымдарын жасайтын. Олар келіннің басына ақ жаулығын салып, отқа май құйып, бетін маймен
сипап, «балдай бат», «судай сің», деген тілекпен табалдырықты аттататын. Одан кейін «ақ жол
болсын» деп, ақ шүберегін төсейді. Май құйып бетті сипағандағы мақсат – «майдай балқы», «оттай
шалқы», «ақ жол» болып табалдырық атта деп жатады. Осыдан кейін алдын ала əдемілеп əшекейлеп
дайындалған шымылдыққа келінді отырғызады. Соңғы кезде ол ырымдар да қалып барады. Беташар
салты қалған жоқ, келіннің бетін ашарда өсиет-тілегін айтып, ел-жұртпен таныстырады, бірақ бет
ашатын адамға ақша салу деген мүлдем болмайды. Оның бəрін тарихи Отанымызға келген соң осы
жақтың салтымен жасап жатырмыз.
Қызға жасауды жеті жасынан бастап жасайды. Оған үйге не керек бəрін береді. Өзінің шамасына
қарай көбінде қыздың төсек ағаш, төсек сырмақ, сырмақтар, құрақ көрпе, түс-киіз, алаша, қыздың
асыл киімдері, ыдыс-аяқ жəне т.б. толып жатқан дүниелерін алып барады. Жасауға қолдан тіккен
сырмақ беруі, ол анасының қолтаңбасы, өзінің баласына қалдырған мұрасы делінеді, Дариға
Қабдыраш қызы. Ұзатылатын қызға құрақ көрпе беруі – «бас құралады» деген ойдан шыққан, яғни
иммитациялық магиямен байланысты. Төсек орынды екі үш адам апарып, қыз анасына міндетті түрде
түйе немесе жылқы жетектетеді. Оны «жетек» деп атайды. Еріп барған əпкесі, ағасы не жеңгесіне де
бір-бір қара мал береді. Мысалы, анасына түйе берсе, одан кейінгісіне жылқы, сиыр береді. Сонда,
төсек-орынның құнын ақшалай болмаса да малмен берілген соң құны өтеледі[7,8.].
Отау көтерерде кигіз үй тігеді, шаңырағын бір адамға көтертеді. Оны енді нағашысы немесе
өзінің дос жараны көтереді. Егер жастарды бөлек шығарса міндетті түрде кигіз үй тігетін. Онан
кейін құрдасы не досы болмаса туысы ма біреуі түтіні түзу шықсын деп, шаңырақтан мойынды
лақтырады. Сонымен бірге босағаның екі жағына «босаға майлы болсын» яғни бай болсын, деп май
жағады. Бұл ғұрып көбіне жас түскен келіннің отауына да жасалынатын дəстүрлердің бірі.
Сондай ақ, қазақтың ертеден келе жатқан салт-дəстүрлері мəселен, күйеудің қалыңдыққа «ұрын
баруы» қария кісілердің жадында. Дəстүр бойынша қалыңдыққа қалың малды түгелдей немесе
жартылай төлеп қойған соң, күйеу жігіт қызды көруге не жақыннан танысу үшін кездесуге барады.
Мұны қазақта «ұрын бару» деп атайды. Күйеу ұрын барғанда да көптеген жанама дəстүр, жөнжоралғылар атқарылады. Жігіт қасына күйеу жолдас, т.б. пысықай, тапқыр, əнші, шешен, палуан,
өнерлі жігіттерді ертеді. Оның себебі, ұрын келген күйеуді «ұрын тойда» əртүрлі сынақтардан
өткізеді. Ұрын тойда өз шамаларынша той бастар айтылып, əн салу, күй тарту, ат бəйгесі, палуан
күресі, т.б. ойын түрлері жүргізіледі. Күйеуді қалыңдықпен жолықтырғанға дейін əр түрлі ырымжырымдар: «қалыңдық ұрлау», «қыз қашар», «ит ырылдар», т.с.с. ырымдары жасалып оған кəдесі
беріледі. Əрине қазіргі кезеңде бұл дəстүрлер ұмыт болып, күйеу жігіт біржолата қызды əкетерде бір
ақ баратын болған дейді мəлімет беруші. Оның себебі, бір жағынан ертедегідей жастар ата-ананың
қалауымен емес, өздерінің қалауымен үйленетіндіктен «ұрын бару» ғұрпы тұрмыстан қалып қойды.
Қыз ұзату тойы екі жақтың əсіресе қыз əкесінің келісіміне тəуелді. Екі жақ той мерзімін жылдың
қолайлы күндеріне сай етіп таңдайды.
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Ұзату тойында да казақ халқының дəстүрлі тойында жасалатын рəсімдер, əртүрлі жора-жосындар
орын алады. Ескі дəстүр бойынша «жар-жар» айтылады. Бірақ қазіргі таңда жергілікті қазақ
халқының арасында əсіресе, ауылдық жерлерде жар-жар айтып жататындар көптеп кездеседі. Жаржарды қыздар мен жігіттер екіге бөлініп өзара айтысады. Жар-жардың Моңғолиядан келген
қазақтардың арасында сақталған көп түрлері бар. Көбіне, төмендегідей жолдармен басталады:
Қара насар, замандас,
Қара мақпал сəукеле,
Қара насар, жар-жар-ау.
Шашын басар, жар-жар-ау.., – дей келіп, ақыл сөздер, басу сияқты тілектермен жалғаса береді.
Қыз үйге келін болып түскенде сəукеле киіп түссе, келесі жылы желек жамылады, ал бала
көтергеннен кейін шылауыш (жаулық-Қ.Б.) тартып, кимешек киеді. Алайда, қазіргі таңда
Монғолиядан келген қандастарымыз арасында орамал тарту жергілікті халықтың, заманның
ыңғайына қарап ұмыт болып бара жатқанын айтады. Моңғолиядан келген Зардыхан Əбікейұлы
қазіргі кезеңде үйлену дəстүрлерін өткізгенде жергілікті қазақтардың ғұрыптарымен
санасатындықтарын жеткізді. 1992 жылы келгенде, алғашқы жылдары келіннің басына дəстүр
бойынша желек салынғанын айта келіп: бұл жақта ондай ұмытылған, сондықтан осы жердің салтына
қайшы келмейік деген оймен бүгінде желек салмайтын болдық. «Желегім желкілдеп тұрған жоқ қой»
деген қолданыс əлі күнге дейін айтылады, бірақ бұл керек нəрсе, – дегенді жеткізді. Сəукелені
ұзатылар кезде жəне ойын-тойға барған кезде ғана киген. Сəукеленің өн бойын жауып тұратын желегі
болады. Ол шымылдық жоқта оның қызметін атқарып, келіннің бетін жабуға ыңғайланған. Жас келін
желекті басына бір жыл немесе құрсақ көтергенше салады. Негізі, желектің те өзіндік қызметі бар.
Ол: «...біріншіден, келіннің үйренісіп кеткенше сырт көздің тіл-көзінен қорғану, болса, енді бір
жағынан үлкен кісілердің алдында желекке тасаланып, еркін жүруіне қамтамасыз етеді», -дейді
ақпарат беруші [11.]. Бұрынғы ырым-жырымдар да заман талабына қарай өзгерген. Мəселен, ертеде
жаңа түскен келіннің бетін ашарда тулаққа тұрғызса (тулақтай төзімді болсын деген ырым), қазіргі
кезде қандастарымыз оның орнына кілем немесе оюлы киізге тұрғызады.
Ал, енді Моңғолиядағы қазақтардың некеараласу мəселесіне келсек, қазақтардың монғолдармен
қыз алысуы сирек
құбылыс. Төлеуқызы Гүлнардың айтуынша, Моңғолиядағы қазақтар
монғолдардан сирек болса да қыз алғанмен, оларға қыз бермеген. Егер монғол қызына үйленсе, онда
оны мұсылман дініне кіргізеді. Келін қазақтың барлық салт дəстүрін, тілін, дінін бəрін үйрену керек.
Олай істемесе жігіттің өзін «кəпір» болып кеткен деп жазалайды. Мысалы, монғол қызының аты
«Тұңғылық» болса, ол есімнің қазақша аудармасы «Мөлдір» деген мағынаны береді. Сондықтан
оның атын қазақшаға аударып «Мөлдір» деп өзгертеді. Сонымен бірге елге оралған қандастарымыз
моңғол халқының этникалық менталитетіне де сипаттама беріп: олар кең пейілді халық, салт дəстүрге
мəн бермейді, дүние сұрамайды, оған берсең бердің, бермесең бермеді демейді, өсек айтпайды, не
айтса да бетіңе айтады. Олар кейбіреулер сияқты бетке айттым деп кек сақтамайды, он бес минуттан
кейін бұрынғы қалпында жайдары жүре береді, деп ризашылықтарын білдіреді. Жалпы, Монғолиядан
келген қандастарымыз өзінің дəстүрлі мəдениетін сақтап, мəдени мұраларын ұрпақтан ұрпаққа
жалғастырып келе жатыр. Қалпын сақтаған осындай əдет-ғұрып, салт дəстүрлерімізді білу арқылы
мəдениетіміздің түрленген, жаңғырған жақтарын біле аламыз. Олай болса, өткеніміз бен бүгінімізді
салыстыра отырып, рухани тұтастығымызды қалыптастыруға қол жеткіземіз.
_______________________________________
1 Назарбаев Н.Ə. Дүние жүзі қазақтарының ІІ-құрылтайында жасаған
баяндама // Дүние жүзі қазақтарының шежіресі. - ІІ кітап. – Алматы: Дүние жүзі қазақтарының қауымдастығы,
2005. – 71 б.
2 Жеңісхан Зəуреш, Моңғолиядан жасы 54, Алматы облысы, Қызылағаш ауылы.
3 Қалшабаева Б.К. Орталық Азия қазақтары (тарихи-этнографиялық зерттеу). – Алматы: Қазақ университеті, 2011.
– 406 б.
4 Əбікейұлы Зардыхан, жасы 80, Алматы облысы, Қапал ауылы, Моңғолиядан келген.
5 Камалашұлы Б., Ошанов О. Моңғолия қазақтарының салт-дəстүрі мен əдет-ғұрпындағы ерекшеліктер // Қазақ
халқының дəстүрлері мен əдет-ғұрыптары. Т.1. – Алматы, 2005. – 328 б.
6 Тоғызбаева Жаңыл руы адай, 1946 ж. ту-н, Мары облысы Байрамалы ауданы, Равшина ауылы, Түркменстаннан 2001 ж. ту-н.
7 Төлеуқызы Гүлнар Абақ Керей, 1960 ж. ту-н, Астана қаласы, Қабдыраш қызы Дариға, 1956ж. ту-н, Астана қаласы,
руы Керей, Моңғолиядан келген.
8 Қабдырашқызы Өтекей, жасы 1950 ж. ту-н, руы керей. Моңғолиядан келген.
9 Қанақай Бағыбас, руы абақ керей, 1953 жылғы, Амола облысы, Целиноград ауданы.
10 Қалшабаева Б.К. Қазақ диаспорасының мəдени мұралары. Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 161 б.
11 Əбдиқызы Күлтəн, жасы 73-те., руы керей, Моңғолиядан келген.
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Ф.С. Атамуратова
ДИАЛЕКТИКА ЭТНОКУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА
Сегодня на Земле живет 3-4 тыс. народов. В таком значении в науке в последнее время все чаще
употребляется термин «этнос». Этнос часто рассматривается как родовое понятие и выделяют три
исторически сложившихся типа этноса - это род-племя, народность, нация. Существуют
базовые характеристики, общие для всех этносов – это общий язык, религия;наличие территории, на
которой проживает данный этнос, общая материальная и духовная культура; общее историческое
происхождение;осознание членами группы своей принадлежности к этносу и основанное на этом
чувство солидарности.
Вопрос о возникновении, развитии и совершенствовании этноса считался и считается актуальной
темой для ученых. Существуют множество определений понятию «этнос». Например, Академик
Ю.В. Бромлей рассматривал «этнос» как социокультурное явление. Этническую общность он
определял, как «исторически сложившуюся на территории, устойчивую многопоколенную
совокупность людей, обладающих не только общими чертами, но и относительно стабильными
особенностями культуры и психики, а также сознание своего единства и отличия от всех других
подобных образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнониме)» [1, с. 80]. В
«Новейшем философском словаре»: «Этнос (греч. ethnos - группа, племя, народ) - межпоколенная
группа людей, объединенная длительным совместным проживанием на определенной территории,
общими языком, культурой и самосознанием» [2].
«Этнос» является одновременно объектом, субъектом и носителем своей этнокультуры как
системы взаимодействия. В современной науке «этнокультура понимается как система определенных
стереотипов, норм поведения членов данного этноса» [3, с.94]. Этнокультура принадлежит нации и
включает в себя: обычаи, нравы, обряды, ритуалы, традиции, ценности, нормы, одежду, пищу,
мораль, мышление, знания, верования, своеобразное духовное богатство. Одной из главных функций
этнокультуры является защитная функция. Особенно с распространением негативных последствий
глобализации, эта функция приобретает важную актуальность.
Если рассмотреть подробно, то в этнокультуру, входят такие составляющие, которые
интегрируются между собой и образуют этнокультуру: первая, материальная сфера культуры
(народная архитектура, одежда, пища, разные виды творческой деятельности), вторая связана с
сферой духовной деятельности народа (язык, устное народное творчество, народное искусство), и
третья менталитет.
В развитии общественных отношений менталитет является главным фактором. Понятие
«менталитет» утвердилось в интеллектуальной жизни Запада как поправка XX в. к
просветительскому отождествлению сознания с разумом [4, с. 343-343.]. В философии,
культурологии и публицистике «менталитет» обычно употребляется для характеристики
национальных особенностей народов, особенностей культуры. Например, для узбекского
менталитета характерны такие черты, как трудолюбие, уважением к старшим, приверженность
семейным устоям и этническим традициям, а также гостеприимство.
По мнению А.А.Ашхамаховой «…менталитет есть нечто индивидуальное, проявляющееся через
социально-поведенческое состояние совершенно определенного конкретного субъекта (этноса).
Индивидуальное сознание каждой личности, трансформируясь в сознание всего народа, является
важной составной частью формирования менталитета» [5]. По мнению Р. Ханаху, «Ментальность
(менталитет) – это специфические культурно-определенные и социально-закрепленные стереотипы
поведения и мышления, существенным образом отличающие одни модели поведения и мышления от
других; система иерархически соподчиненных смыслов и значений, приоритетов и ценностей,
способная преобразоваться в культурно-психологические и культурно-поведенческие автоматизмы»
[6, с. 82]. Менталитет формирует соответствующую культурную картину мира и в значительной
степени определяет образ жизни, поведение человека и форму отношений между людьми.
Сущность понятия «менталитет» своеобразно раскрывается в понятии «национальный
менталитет». «Национальный менталитет» - это свойственный данной этнической общности стиль
жизни, культуры, присущая данной система ценностей, взглядов, мировоззрения, черт, характера,
норм поведения.
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Этнокультура и менталитет действует в диалектической взаимосвязи. Эти понятия так
взаимосвязаны, что одного без другого не может существовать. Этнокультура «растворяется» в
менталитете и превращаются в духовную потенциал нации.
Национальный менталитет характеризуется устойчивостью, неизменностью, постоянством,
консерватизмом. Он слабо подвержен воздействию извне. Это обособленность является одним из
факторов самосохранения нации в условиях глобализации. Национальный менталитет с одной
стороны является барьером, с другой стороны именно благодаря этому барьеру он защищает себя от
внешних воздействий. Относительно от национального менталитета этнокультура более склонно к
внешним воздействиям. Это явление может повлиять как позитивно в национальном развитии, так и
негативно, приводя до распада нации. Но нельзя забывать и том, что любое позитивное воздействия
извне, несет в себе определенную цель.
Обычаи, нравы, обряды, традиции, ценности могут относительно быстро поддаваться попыткам
идеологического, административного, правового или управленческого давления. Изменения в
развитии этнокультуры должны естественным образом «растворится» в менталитете. Носильные
изменение менталитета может привести к различным видам неудовольствий со стороны нации.
Поэтому, нельзя насильно пытаться изменять не менталитет, не этнокультуру. Вместо этого
необходимо создать благоприятные условия для их естественных изменений.
Национальный менталитет и этнокультура подвергаются к изменениям, развитию и
совершенствованию. Этот факт обусловлен тем, что этнические изменения происходят в результате
многочисленных и многообразных культурных контактов между этносами. Сохранение
этнокультуры имеет нерядовое значение, потому что от него зависит не только судьба этнической
культуры, но и существование этноса. И современная информатизация общества может стать
мощным позитивным фактором воздействия как на менталитет, так и на этнокультуру. Поэтому
только, благотворя воспитанию поколений XXI века в духе культуры мира и ненасилия, создаст
предпосылки для предотвращения столкновений наций, укрепляя их сотрудничество и партнерство.
________________________________________
1. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 1983.
2. НФС: Новейший философский словарь. – М., 2009.
3. Бромлей Ю.В., Марков Г.Е. Этнография. – М., 2003.
4. Кравченко А.И. Культурология: Словарь. – М.: Академический проект, 2000.
5. Ашхамахова А.А. Влияние миграции на изменение менталитета (на примере Северного Кавказа) //
Журнал КубГАУ. – 2012. – №79(05).
6. Ханаху Р. Традиционная культура Северного Кавказа: вызовы времени (социально-философский анализ).
–Ростов- н/Д, 2001.

А.А. Богданова
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И МЕНТАЛИТЕТ В СОВРЕМЕННЫХ
ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЯХ
Любому общественному организму на конкретном этапе его развития свойственен определенный
тип мышления, который можно охарактеризовать как мировоззренческую парадигму. В стиле
мышления отражается характер и содержание достигнутых обществом знаний, особенностей их
использования, специфика искусства и литературы, этических и эстетических принципов. Стиль
мышления формирует психически-эмоциональный фон, чувственное восприятие пространства,
времени, мира в целом, что находит отражение в различных сферах деятельности человека, а также
общезначимые установки сознания, определяющие стилевую специфику духовного облика той или
иной эпохи, социокультурного развития в целом. В наиболее общем виде речь идет о менталитете.
Менталитет отражает образ мышления, духовную настроенность мировосприятия человека или
социальной группы, принадлежащего к определенной культуре. Это понятие непрорефлексировано
или недостаточно осознанно. Менталитет выражает свое сущностное содержание посредством
культуры, т.е. через определенный культурный код, имеющий временные, социальные, национальнопространственные характеристики. Именно менталитет лежит в основе рационально построенных и
логически осмысленных теорий, концепций, систем, в том числе педагогических.
Менталитет как коллективно-личностное образование представляет собой устойчивые духовные
ценности, глубинные аксиологические установки, навыки, долговременные стереотипы,
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рассматриваемые в определенных пространственно-временных границах, выступающие основой
поведения и образа жизни. Это особая «психологическая оснастка» (М. Блок) [1], «символические
парадигмы» (М. Элиаде) [2], «архаические остатки» (3. Фрейд) [3], «архетипы» (К. Юнг) [4],
присутствие которых проистекает из первобытных врожденных и унаследованных источников
человеческого разума. Коллективное бессознательное как наследие предков (по К. Юнгу) не является
индивидуальным, а представляет собой истинную основу индивидуальной психики.
Как видим, исследователи при описании духовной жизни общества используют множество
дефиниций, характеризующих понятие «менталитет» с самых разных исследовательских позиций.
Содержательная неоднородность явления отражена уже в самом определении «менталитет»,
этимология которого восходит к латинскому «mens» или «mentis». Этимологическое ядро данного
понятия имеет множество значений, наиболее употребимыми из которых являются «ум», «образ
мыслей», «мышление». Категория «менталитет» активно используются в большинстве европейских
языков, и повсюду прослеживается изначальная семантическая многозначность.
Так, например, во французском языке «mentalite» - это умонастроение, направленность ума,
направление мысли; в английском – «mentality» умственное развитие, умонастроение, склад ума; в
немецком «dieMentalitat» - это склад ума, образ мыслей и т.д. В зарубежных словарях приводятся и
другие варианты истолкования термина, синонимичные менталитету, такими как «образ мышления»,
«психический склад человека», «структура сознания». В качестве самостоятельной научной
категории понятие менталитет оформляется в работах Л.Леви-Брюля [5], изучавшего особенности
первобытного мышления.
В работах отечественных авторов термины «менталитет», «ментальность» начинают активно
разрабатываться только в последние десятилетия XXв. Однако исследователи еще задолго до
появления данных понятий интересовались проблемами духовной жизни человека и общества, имея
ввиду такие понятия и категории, как «образ мыслей», «национальный характер», «дух эпохи».
Рассмотрим соотношение этого понятия с пограничными ему терминами.
Очень часто лексема «менталитет» ассоциируется в исследованиях с национальным характером.
Еще в XIXв. в связи с начавшимся тогда поиском путей национальной самоидентификации, со
стремлением к осознанию русского менталитета, к выделению и описанию психологических
особенностей русского народа. Большое значение придавалось в это время особенностям мышления
русских. Вспомним в этой связи ставшие хрестоматийными слова Ф.Тютчева:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить
У них особенная стать
В Россию можно только верить.
Так, В.О.Ключевский, исследуя специфику мышления и образа действия людей прошлого,
учитывал географические факторы, материальные и социальные условия жизни великороссов, всю
совокупность обстоятельств, окружающих и влияющих на характер и поведение людей на
протяжении всей их жизни. Характер человека, образ мыслей, мотивация поступков были для
историка такими же необходимыми компонентами исследования, как описание деятельности той или
иной исторической личности. А исторические портреты автора, написанные по принципу «личность в
контексте эпохи» предвосхитил в жанре исторической биографии – традицию школы «Анналов».
Обобщенную характеристику менталитета российского человека через описание основных черт
характера русского народа предложил Н.О.Лосский: «…Первичное свойство русского народа –
могучая сила воли, откуда возникают страстность, максимализм и экстремизм, но иногда
обломовщина, леность и пассивность вследствие равнодушия к несовершенству земной жизни,
отсюда невыработанность средних областей, а вместе с тем и невыработанность характера,
недостаток самодисциплины. В связи с исканием абсолютного добра стоит свобода духа русских
людей, широкая натура, испытание ценностей мыслью и опытом, откуда возникают дерзкие,
рискованные предприятия, склонность к анархии, неумение столковаться для общего дела, нигилизм
и даже хулиганство» [6, с.359-360].
На подобное сочетание абсолютно противоположных, даже противоречивых черт указывали
практически все исследователи русского национального характера.
«Россию и русский народ можно охарактеризовать лишь противоречиями, - справедливо отмечал
Н.А.Бердяев. Русский народ с одинаковым основанием можно охарактеризовать как народ
государственно-деспотический и анархически-свободолюбивый, как народ, склонный к
национализму и национальному самомнению, и народ универсального духа, более всех способный к
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всечеловечности, жестокий и необычайно человечный, склонный причинять страдания и до
болезненности сострадательный [7, с.15].
Несмотря на «прозрачность» к определению понятия «национальный характер», ученые долго не
могли определиться с этим термином. Очень метко по этому поводу выразился Г.Д.Гачев:
«Национальный характер народа, мысли, литература – очень «хитрая» и трудно уловимая «материя».
Ощущаешь, что он есть, но как только пытаешься определить его в слова, - он часто улетучивается, и
ловишь себя на том, что говоришь банальности … или усматриваешь в нем то, что присуще не только
ему, а любому, всем народам» [8, с. 55].
Первоначально описательное понятие «национальный характер» использовалось в литературе о
путешествиях с целью выразить образ жизни народов.
В последнее время для обозначения психологических особенностей этнических общностей, для
создания целостного представления о характере народа пришло понятие «менталитет».
Помимо сходства терминов «национальный характер» и «менталитет», содержание последнего
является пограничным с понятием «картина мира» или «образ мира». В исследованиях А.Я. Гуревича
[9] «картина мира» и «менталитет» являются тождественными. Считая, что понятие картины мира
является центральным в истории ментальностей, автор относил к ним, восприятие пространства и
времени и связанное с ним осознание истории (поступательное развитие или повторение, круговорот,
регресс, статика, а не движение и т.п. ); отношение мира земного с миром потусторонним, и
соответственно
восприятие
переживание
смерти;
разграничение
естественного
и
сверхъестественного, соотношение духа и материи, установки, касающиеся детства, старости,
болезней, семьи, секса, женщины; отношение к природе; оценка общества и его компонентов;
понимание соотношения части и целого, индивида и коллектива, степени выделенности личности в
социуме или, наоборот, её поглощенности им, отношение к труду, собственности, богатству и
бедности, к разным видам богатства и разным сферам деятельности; установки на новое или
традицию; оценке права и обычая и их роли в жизни общества; понимание власти, господства и
подчинения; интерпретация свободы; доступ к разным видам источников и средств хранения и
распространения информации.
При анализе картины мира или отдельных её компонентов историк стремится вскрыть
внутреннюю позицию людей того времени, реконструировать их собственные представления. При
таком подходе происходит встреча и наложение одна на другую двух разных точек зрения: точка
зрения современного историка, классифицирующего материал на основе определенных научных схем
и моделей, и точка зрения людей прошлого, их картина мира.
Термин «картина мира» в исследованиях некоторых ученых имеет и вариативное звучание, а
именно «общенациональная картина мира». Общенациональная картина мира – это ядро культуры,
которое обеспечивает взаимопонимание различных субкультур, входящих в данную культурную
общность. В основе такого взаимопонимания лежит язык данной культуры. Иными словами, в
каждом национальном государстве в качестве ядра культуры выступает общенациональная культура,
опирающаяся на общегосударственный язык [10,с.63].
А.С. Жидков, К.Б. Соколов [10]считают, что все культуры можно разделить на донорские и
реципиентные и предсказать возможные последствия межкультурного контакта, включая такие, как
принятие или отвержение элементов донорской культуры. При этом в случае взаимодействия
равносильных культур происходит аккультурация – обе стороны в равной мере усваивают элементы
культуры друг друга. Картины мира обоих взаимодействующих этносов изменяются, но сохраняют
своё ядро. И хотя ни одна культура не способна динамично развиваться без взаимодействия с иными,
не похожими на неё культурами, однако у межкультурного взаимодействия есть негативные
последствия.
Это объясняется тем, что доминантная (более сильная) культура в случае непосредственного
межэтнического контакта путем прямого или косвенного давления вызовет в другой культуре
существенное изменение. В этом случае картина мира этой последней культуры полностью или
частично замещается картиной мира этноса доминантного. При определенных условиях культурный
контакт может привести к полной ассимиляции одной нации другой, слиянию одного народа с
другим, с полной утратой одним из них своего национального самосознания, ценностных
ориентаций, традиций, обычаев, религии, языка.
Более всего нуждаются в защите те фрагменты национальной картины мира, которые связаны с
искусством, этической системой, религией и к которым национальная культура наиболее
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чувствительна. Таким образом этническая картина мира не является неизменной, она характеризуется
динамичностью.
Г.Д. Гачев выделяет элементы картины мира, содержание и соотношение которых определяет её
национальную специфику: пространство и время, вертикальную и горизонтальную ориентацию в
мире; соотношение мужского и женского начал; растительный или животный символизм;
представления о происхождении мира и всего в нем; варианты религиозного чувства; вопросы,
наиболее существенные для нации (что? почему? зачем? как? кто?), модель мира. При этом
факторами, формирующими картину мира, являются природа и история. Взаимодействие этих
факторов, по мнению исследователя, - «это двуединый процесс: человек пропитывает окружающую
природу собой, своими целями, осваивает её – и одновременно пропитывает себя, всю свою жизнь,
быт, все свое тело и опосредованную душу и мысль ею. Приспособление природы к себе есть
одновременно гибкое и виртуозное приспособление данного коллектива людей и природе…
Культура есть прилаженность – человека, народа, всего натворенного ими, выплетенного жизни и
историю, - к тому варианту природы, который ему дан [8, с. 52].Для выявления особенностей
национальной картины мира Г.Д.Гачев выделяет три источника: архаика (миф, фольклор, эпос, сага и
т.д.); классика (Данте, Шекспир, Декарт, Гете, Толстой) и современность (Феллини, Джойс, Сартр,
Манн, Цветаева).
Очень часто в исследованиях понятие «ментальность» синонимичными широко
распространенными выражениям «общественное мнение», «идеология». Автор фундаментального
исследования В.А.Грушин считает, что «общественное мнение является проявлением общественного
сознания, в котором отражается прежде всего оценка разными социальными группами явлений,
представляющий общественный интерес на основе общественных отношений [11, с. 16].
Систематизирующими признаком общественного мнения, связывающим воедино всю совокупность
его элементов, является социальная оценка.
Под идеологией понимают совокупность таких идейно-эмоциональных образований, которые
используются большими группами людей в их борьбе за свои интересы и помогают осознать и
сформулировать их. Иными словами идеологией оказываются любые знания, идеи, мнения, эмоции,
оценки и убеждения, с помощью которых массы людей осмысливают социальные проблемы и
конфликты, а также намечают и вырабатывают планы своей деятельности, направленной на
сохранение или изменение социальных отношений.
Под общественным умонастроением понимается «особый вид настроения, обладающий
относительно устойчивым характером и представляющим собой определенную направленность как
безотчетных чувств и переживаний, так и ясно выраженных мыслей и идей, убеждений.
Общественное умонастроение может быть как проявлением необъективированного общественного
сознания, так и частью группового сознания.
Как видим, ментальность как самостоятельный феномен следует отличать от общественного
мнения, общественных умонастроений и идеологии. Общественные умонастроения выражают
привычки, коллективные эмоциональные шаблоны. Общественные настроения переменчивы, зыбки,
ментальность же отличается более устойчивым характером.
Общественное мнение включает в себя социальные оценки, ценностные ориентации, но не
исчерпываются ими, т.к. характеризуют собой глубинный уровень коллективного и индивидуального
сознания. При этом оценки и ценности осознаваемы, они выражают жизненные установки,
самостоятельный выбор святынь, ментальность же восходит к бессознательным глубинам психики.
Различие между менталитетом и идеологией состоит в том, что менталитет, как и идеология,
мотивирует образ действий, однако не всегда предлагает отчетливые, отрефлектированные схемы
поведения. Идеология как совокупность форм мышления и ценностных представлений более
аналитична, чем ментальность, которая в большей степени опирается на стихийные схемы поведения
людей. «На характер ментальности, по справедливому утверждению П.С. Гуревича, оказывают
воздействие традиция, культура, социальные структуры, бессознательное, вся среда обитания» [12,
с.263]. Таким образом, ментальность – не философские, научные или эстетические системы, а тот
уровень общественного сознания, на котором мысль не отделена от эмоций, от привычек и приемов
сознания, она, с одной стороны, может в себя включать рациональные и эмоциональные компоненты,
а с другой, и неподконтрольные человеку психические феномены, принадлежащие к сфере
бессознательного.
Остановимся еще на одном аспекте – аспекте учета национального своеобразия в формировании
менталитета личности и общества. Менталитет народа есть одновременно и ментальность его
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отдельных представителей. Менталитет индивида предполагает постижение и признание социальных
позиций, ведущих культурных установок людей, определяющих их отношение к себе, другим людям
и миру в целом, что в последующем определит менталитет общества. При этом основой становления
и развития менталитета и личности, и общества является национально-культурная среда, в которой
проживает конкретный этнос. Родоначальник концепции этногенеза Л.Н. Гумилев [13], определяет
этнос как природный феномен, систему, обладающую особым качеством – стереотипом поведения,
специфическими поведенческими реакциями, передающимися посредством наследственных
факторов. Каждый индивид с детства усваивает менталитет своего народа, слушая колыбельные и
сказки, овладевая родным языком, приобщаясь к бытовым условиям жизни. Формирующаяся у
ребенка ментальность включает в себя как общие установки национальной культуры, так и
характерные особенности национально-культурной среды, в которой личность проживает. При этом в
течение жизни ментальность может трансформироваться, при условии включения личности под
влияние ментального поля какой-либо новой для него культуры. Это положение имеет для нашего
исследования принципиальное значение, так как менталитет студентов подвергается
целенаправленному изменению и модификации.
Важен также учёт ещё одного аспекта, влияющего на возможность воздействия на менталитет
обучаемых, – национально-региональный компонент, включающий ту часть содержания образования,
в котором отражено национальное своеобразие культуры региона. Учитывая, что Башкортостан –
республика с многонациональным составом населения, важно подготовить высококультурных и
высокоинтеллектуальных специалистов, способных жить и работать в поликультурной среде,
знающих и уважающих не только свою историю и культуру, но и культуру других этносов,
способных согласовывать национальные и интернациональные интересы. При этом традиции и
национальные идеи башкирского народа, его история, религиозное и языковое единство, культурный
и ментальный архетип мы определяем как специфическую подвижную составляющую в структуре
менталитета.
«Башкирский национальный дух – сложное взаимодействие и переплетение природных факторов,
культурно-исторических заимствований, общечеловеческих и ментальных особенностей племен и
народностей, принявших участие в формировании единого башкирского этноса» [14, с.180], – пишет
башкирский исследователь З.Я. Рахматуллина. Наиболее значительное влияние на характер
башкирского народа оказали природно-климатические характеристики: необъятность степных
просторов, размеренное бытие в самом центре первозданной красоты природы, отдаленность от
суеты городской жизни обусловили формирование особого экологического мировоззрения,
предопределившего как бережное обращение с дарами природы, так и поэтическое воспевание
последней в башкирском народном творчестве. «Культ предко обусловил гуманизм его душевных
порывов, «степная философия» привила любовь к свободе, суровый кочевнический быт приучил к
неприхотливости и простоте» [14, с.182].
Башкирский народ отличает также коллективизм, чувство взаимопомощи, гостеприимства и
щедрости. Эти черты обусловлены суровым кочевническим бытом, требовавшим солидарных усилий
в схватке с природными и социальными катаклизмами. С другой стороны, кочевой образ жизни,
дальняя дорога, блуждания в степи нередко приводили заблудившегося путника к порогу чужого
дома, и в этом случае без взаимного гостеприимства не обойтись. Кочевник должен был всегда
помнить о добре и радушии человека, приютившего в степи, что закономерно способствовало
развитию социального сотрудничества. Таким образом, башкирский менталитет представляет собой
единство универсального (общечеловеческого) и специфического (самобытного). Но, несмотря на
уникальность конкретной этнической общности, любая из её наиболее типичных черт не является
исключительно присущей только данному народу, т.е. любая этническая особенность относительна и
может проявляться в различной степени в психологическом облике других народов. Тем не менее
башкирскому национальному характеру присущи такие черты, обуславливающие её неповторимость
и уникальность, как свободолюбие, милосердие, стремление делать добро, душевность,
интернационализм, преобладание духовных основ над материальными.
Опора на конкретные примеры способов миропонимания, мироощущения и мироотношения,
которые во многом детерминируют организацию материальной и духовной жизни башкир,
определяющих своеобразие и уникальность ауры бытия башкирского народа, во многом поможет
обеспечить
профессионализацию
и
гуманизацию
образования,
подготовкувысококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, развитие духовной,
культурной личности.
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Г.Н.Гарустович
К ВОПРОСУ О ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ
УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ О ГИГАНТСКОМ ЛЕТАЮЩЕМ ЗМЕЕ
Обратившись к рассмотрению материалов, связанных с почитанием легендарного гигантского
змея (дракона) у тюркских народов Волго-Уральского региона и Западного Казахстана, мы убедились
в широком распространении данного мифологического концепта в эпоху средневековья, в первую
очередь, у тюркских и монгольских этносов. Не имея возможности сейчас конкретно анализировать
серию народных преданий, повествующих о существовании великого змея на местах, где позднее
возникают города (Казань, Биляр, Уфа, Бирск, и др.) региона [1, с. 47-48; 2, с.185], мы сейчас лишь
констатируем их наличие. Многократная встречаемость подобных легенд сама по себе служит
аргументом в пользу их исконного существования среди древних языческих представлений у булгар,
башкир, казахов.
В этот раз, мы решили рассмотреть сообщения о великом змее (драконе) на примере лишь одного
письменного источника - летописи («Тарихы») булгарского эмира Гази-Бараджа (завершена в 1246
г.), входившей в состав свода «Джагфар Тарихы» Бахши Имана («История Джагфара») [3].
Составленный в 1680 году по приказу сеида Джагфара (его личным секретарем - Бахши Иманом),
свод опубликован не так давно, и до сих пор идут споры о его подлинности. Отвлекаясь от
дискуссионных моментов, связанных с данным нарративом, отметим содержательность его
информации. Это не исключает наличие в тексте Гази-Бараджа своеобразных противоречий; не
только взаимодополняющих, но и взаимоисключающих нюансов. Цитаты о великом змее в
«Тарихы», относится к разряду именно таких «спорных» тем.
Итак, по словам Гази-Бараджа: средневековые «башкорты… поклонялись алпу Бараджу (т.е.
крылатому змею – Г.Г.), правда, называя его Маджаром. По их поверьям Маджар был покровителем
Жизни… Якуб сын Нугмана (он завершил недошедшую до наших дней булгарскую летопись – Г.Г.)
писал, что Барадж жил вначале на горе Каф, а затем, когда алпы закрыли землю от солнца стеной,
улетел в пустыню Куман (кыпчаков – Г.Г.), а затем – к башкортам. Здесь он был радушно встречен
народом и враждебно – вождем башкортов Чирмышем, считавшим своим предком Лебедя и
желавшим, чтобы башкорты поклонялись именно Лебедю. В конце концов, бий коварно ранил
Бараджа. И тот улетел в пустыню Куман…, и башкорты уверились в том, что Змей был царем
Жизни – Маджаром…» [3, с.10]. Представления о легендарной горе Каф-тау на краю света (в
трансцендента́льном мире), относятся к древнейшим мифологическим константам иранской и в
целом - мусульманской космологии (ибн Хордадбех, Мутаххар ибн Тахир ал-Мукаддаси (алМакдиси), Ибн ал-Факих, автор «Худуд ал-'алам», Йакут ал-Хамави, Закарийа ал-Казвини, и др.).
Считается пристанищем фантастической птицы Анка (Симург), местом обитания дэвов и сказочных
великанов; главный проход в горе Каф был замурован Зул Карнайном (Александром Македонским)
стеной из железа и меди, для защиты людей от злых духов. По традиции связывается со змеиным
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племенем и его царицей (араб. сказка «Рассказ о Хасибе и царице змей»; скопище аждаха, дию,
пяриев и др.), и широко бытует в народных преданиях татар, башкир, казахов, и других народов.
Гази-Барадж в тезисной форме упомянул о предыстории образа гигантского змея, связывая его с
индоиранскими массагетами (масгутами), а затем, с тюрками-гуннами. Эмир отмечает, что у других
тюркских племен дракон получил наименование «Ельбеген». Действительно, этот термин и сейчас
часто встречается у алтайских племен, где так называют злого духа, исполинского людоеда,
помощника Эрлика (бога подземного мира).
Но, в той же летописи, можно прочитать (со ссылкой на информацию сеида Якуба) об ином
происхождении Бараджа. В «Тарихы» сказано: многие народы почитали богатыря-прародителя,
«которого булгары зовут Тарвилем, сабаны (печенеги) – Тарджисом, башкорты - Адилькушем», а
сакланы (черные булгары и славяне – Г.Г.) – Тарвилем («он был так силен и знаменит»). «В
состоянии особого неистовства Тарвиль обращался в Ветер-Йиль и уничтожал все на своем пути
своей ураганной мощью… Один из потомков Таргиза Халмыш или Алмыш, а по сабански Камыш,
женился - на горе Куянтау – на дочери алпа вод Тун-Бури. От этого брака родился змееногий
богатырь Барадж, храбро защищавший свой народ от врагов… Именем Бараджа простой народ
стал еще до этого часто называть Ельбегена… Барадж, как рассказал сеид Якуб, долго жил в
пустыне Куман и был любим хинцами (гуннами). Но когда могущество хинцев пошатнулось, он
улетел на гору близ Буляра. Ее стали называть Сабан или Хинуба, так как Барадж прилетел из
Хина… Здесь от голода Змей заглотнул живого быка, поэтому у него, кроме змеиной, появилась еще
одна голова – бычья» [3, с. 40].
С нашей точки зрения, наличие двух различных версий о происхождении дракона, может
считаться дополнительным свидетельством в пользу подлинности летописи. Данное разночтение
возникло потому, что автор не выдумал приведенные сообщения, а соединил куски из разных
легендарных источников. Эмир Гази-Барадж прямо написал о том, что он пользовался работами
своих предшественников (Абдаллаха ибн-Башту, Якуба ибн-Нугмана, и др.) при подготовке своей
«Тарихы», и отдельные описанные события изначально вызвали у него скепсис, и сомнения в их
реальности [3, с.11, 40, 50]. Поэтому, вполне реально допустить, что мы имеем дело с двумя
различными этническими традициями, каждая из которых по-своему объясняет происхождение
мифологемы «Барадж, Ельбеген, Маджар». По всей видимости, Якуб ибн-Нугман привел в своем
труде (о нем в XII в. писал магрибинец Ал-Гарнати) булгарскую версию легенды. Об этом позволяет
говорить то, что сам сеид Якуб был булгаром, и антропоним «Тарвиль» также связан с булгарским
язычеством. В I Болгарском царстве имя Тервел (700-721 гг.) носил сын хана Аспаруха, балканский
правитель из тюркского рода Дуло. Ну, а «подробное» внимание к башкирским «эпическим
событиям», неопровержимо свидетельствует о связи первого варианта легенды с башкирами. Оба
варианта сближает лишь то, что в них единодушно змей соотносится с куманами (кыпчаками), и еще
с регионом вблизи города Биляра...
В этой связи, заслуживают внимания сообщения Гази-Бараджа о том, что восточнее г. Буляра, на
границе Волжской Булгарии и Башкортостана протекала река Барадж-Чишма(ныне - р. Шешма в
Татарстане). Главная мечеть столичного города Биляра имела два минарета, поэтому в народе ей дали
имя «двуглавого Ельбегена - Бараджа». Символ Бараджа в виде шестилепестковой розетки был
знаком-эмблемой г. Биляра домонгольского времени. Кроме того, по словам эмира, элитные
булгарские отряды несли на своих знаменах «чалмы» – знак дракона [3, с. 117, 40, 115-116, 142],
покровителя и «защитника» булгар. Традиция применения драконьих штандартов в кочевнических
дружинах получила распространение еще в начале I тысячелетия н.э., и именно у них ее переняли
римляне [4, с. 221-229]. Таким образом, булгары долго сохраняли древний степной символ. И
носителями драконьего штандарта вполне могли быть массагеты (масгуты – Гази-Бараджа), а после
них уже аланы и другие народы…
Мохаммед-Амин (текст 1483 г.) упомянул в своей работе то, что в домонгольском Биляре
(Буляре) была мечеть с названием – «Барадж». Кроме того, он записал, что некто Васыл из рода КушАлтыша «изложил своим языком старое предание о Барадже...» [5, с. 196, 199]. К сожалению, эта
работа до нас не дошла. Вспомним также название золотоордынского города Маджар на Северном
Кавказе; появление данного топонима связано с предками балкарского и карачаевского этносов,
имеющих булгарское происхождение.
А с другой стороны, постепенно на Средней Волге имя змея Бараджа заменяется названием
«Ельбеген», популярность которого, видимо, усилилось с массовым притоком степняков-кыпчаков в
Волго-Уральский регион. Повествуя о времени правления хана Ядкара (Едигера; XVI в.), Бу-Юрган в
26

своей «Истории» привел описание г. Казани. Он перечислил названия башен в оборонительной стене
города, одна из которых называлась «Ельбеген» [6, с. 284]. И, при всем широком распространении
концепта «Барадж» в пределах Волжской Булгарии, источники определенно связывают его с
башкирами. Сам Гази-Барадж написал о том, что он взял прозвище «Барадж» в память о матери –
башкирки из этого племени [3, с. 150]. И это событие заставляет нас вспомнить традицию Восточной
и Центральной Азии о покровительстве драконов верховным властителям. Булгарский эмир
несомненно относился к этой социальной категории (он дважды занимал престол волжского
государства).
Далее, возникает вопрос, – имеются ли какие-либо источники, доказывающие правдивость
информации, приведенной Гази-Бараджем? И чем подтверждается реальность существования его
самого? Еще во второй половине XIX века был составлен перечень имен правителей Волжской
Булгарии. Постигая богословие в библиотеках Средней Азии, Шигабутдин Марджани изучал также
историю своей родины. В 1884 г. на заседании IV Археологического съезда в Казани был зачитан
доклад муллы Марджани (в переводе В.В. Радлова), в котором он перечисляет правителей Волжской
Булгарии: «...Потом эмир Мухаммед; потом брат его эмир Сагид; потом эмир Барадж (здесь и далее,
выделено мною – Г.Г.); потом эмир Ибрагим...» [7, с. 44]. Значит, эмир Гази-Барадж все же реально
существовал, и он действительно был правителем Булгарии...
А башкирское племя «барадж», можно ли отыскать следы его существования (помимо сведений
Гази-Бараджа)? Конечно можно. В составе «Дафтар-и Чингиз-наме» анонимного автора (источник
конца XVII в.), в качестве отдельного рассказа, было включено шежере рода (племени) барадж, текст
которого рассматривался М.А. Усмановым [8, с. 174-177]. В «Дафтар-и Чингиз-наме» сказано о том,
что при осаде Тимуром города «Булгара (Биляра) его правителем был «хан Самат» из племени
барадж [9, с.355]. По мнению М.А. Усманова: «Исконным местопребыванием этих баражцев,
согласно анониму (т.е. неизвестному автору Дафтар-и – Г.Г.) было устье реки Зай. Их оттуда
вытеснил дракон по имени «Барадж». Они, поселившись на реке Биляр около Булгара, стали
называться бараджом; а их новый город – Биляром» [8, с. 113]. Этноним барадж, - по убеждению
М.А. Усманова, - также достоин внимания. «Это почти единственное указание татарских источников
на подобный булгарский этноним... Этноним «барадж» мог принадлежать не крупному племени, а
более маленькому, даже роду» [8, с. 176].
Предположение М.А. Усманова о том, что «барадж» – это было небольшое родовое
подразделение, не встретило поддержки специалистов [10, с. 62]. А.Х. Халиков допускал
возможность возводить их к названию раннего булгарского племени - «баранджар» [11, с. 95], но и
эта идея подверглась справедливой критике [10]. И уж совершенно не доказанной выглядит идея Д.
Исхакова о кыпчакском происхождении племени «барадж», поскольку строится исключительно на
мало схожих созвучиях. Точно также, неубедительно, выглядит его идея о кыпчакском
происхождении башкирского племени «йылан» (‘змея’) [10, с. 63].
Трудности, возникающие при реализации желания татарских историков привязать племя
«барадж» к булгарам, в общем то, понятны. Но все встанет на свои места, если происхождение этого
племени связать не с булгарами, а с башкирами. Это тем более оправданно, поскольку историкокультурная связь неизвестного автора «Дафтар-и Чингиз-наме» с Башкортостаном, также
несомненна... Так или иначе, существование в регионе этнонима «барадж» не может вызывать
сомнения, поскольку подтверждается различными (не зависящими друг от друга) источниками. К
слову сказать, этот концепт в виде антропонима зафиксирован значительно восточнее
рассматриваемого нами региона. По словам Рашид-ад-дина, «В эпоху Чингиз-хана иди-кут’ом
(уйгуров – Г.Г.) был Бараджук» [12, с. 147].
Возникает вопрос - откуда в разных концах земного шара появляется демонологический образ
гигантского дракона? Существа композитного, связанного с небесами и с водной стихией. Основная
масса специалистов склоняется к мнению, что летающие монстры являются грозовыми молниями,
мифологически переосмысленными в человеческом сознании. Скажем, в русских летописях
говорится: «Спаде превелик змий от небесе – ужасошася вси людье» (под 1091 г.); «Бысть знамение
за Днепром в киевьской волости: летящю по небеси до земля яко кругу огнену, и остася по следу его
знамение в образе змея великого, и стоя по небу с час дневной и разидеся…» (под 1144 г.) [цит. из
работы: 13, с. 254]. Действительно, ветвистая молния напоминает змея, парящего в небе;
демонстрируя при этом свою силу и мощь громкими грозовыми раскатами. «У монголов же
считается, что молния исходит от некоего животного, подобного дракону, и в их областях жители
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[будто бы] видят, своими глазами, как оно падает с неба на землю, бьет по земле хвостом и
извивается, а из его пасти извергается пламя…» [12, с. 156].
Общеизвестно, что средневековые монголы страшились молний. По сообщению Рашид-ад-дина
(рубеж XIII-XIV вв.), «обычай и порядок у монголов таковы, что весной и летом никто не сидит
днем в воде, не моют рук в реке, не черпают воду золотой и серебряной посудой и не расстилают в
степи вымытую одежду, так как, по их мнению, именно это бывает причиной сильного грома и
молнии, а они [это] очень боятся и обращаются в бегство» [14, с.49]. У урянкатов «есть такой
обычай: когда падает много молний, они поносят и небо, и тучи, и молнии и кричат на них. Если
молния упадет на животное и оно подохнет, они не едят его мяса, а сторонятся и убегают от
него… Напротив: во время грозы они не выходят из кибиток и в страхе сидят [дома]…» [12, с.156].
Страх перед молниями стал причиной появления у кочевников ряда суеверий и запретов. «Они
(монголы – Г.Г.) рассказывают, что если прольется на землю вино или кумыс, молоко пресное или
кислое, то молния преимущественно падает на четвероногих, в особенности на лошадей. Если же
будет пролито вино, то [это] произведет еще большее действие, и молния наверняка попадет в
скотину или в их дом… У них эти приметы проверены и [они] исключительно свойственны этой
стране. Так как в этих пределах случаются частые грозы, которые для жителей являются
огромным бедствием, то последнее это происшествие ставят в связь с каким-нибудь дурным
явлением» [12, с. 156-157].
Однако, в разных этнических группах образ летающего змея имеет не только гротескные
пугающие черты, но и вполне благожелательные (они податели живительной влаги и плодородия; а
также способны наделять людей несметными богатствами, и т.д.). Драконы являлись покровителями
верховной власти (например, ‘лун’ в Китае). Отсюда у некоторых тюркских племен возникало
сакрально-уважительное отношение к молниям и грому. Скажем, средневековые кочевники – теле
«любят громовые удары. При каждом громовом ударе производят крик, и стреляют в небо; потом
оставляют это место, и расходятся. В следующем году, осенью, как лошади пожиреют, опять
собираются на место громового удара; зарывают барана, и зажигают светоч с ножом; шаман
читает молитвы, подобно как в Срединном государстве при удалении несчастия. Толпы мужчин на
верховых лошадях делают множество кругов около этого места; потом мужчина берет пук ивовых
или осокоревых ветвей, ставит комлем вверх и обливает кумысом… Если кто умрет от громового
удара или от повальной болезни, то молятся о счастии…» [15, с. 215-216].
В любом случае, дракон считался сакральным существом, сильным и опасным духом.
Рассказывая о черкесах Иоганн Шильтбергер (XV в.) отметил: «У них есть обычай класть убитых
молнией в гроб, который потом вешают на высокое дерево. После этого приходят соседи, которые
приносят с собой еду и напитки и начинают плясать и веселиться, режут баранов и быков и
раздают большую часть мяса бедным. Это они делают в течение трех дней и повторяют то же
самое каждый год, пока трупы совсем не истлеют, воображая, что человек, пораженный молнией,
должен быть святым» [16, с. 45, ссылка 210]. Здесь мы имеем дело с идеей избранничества и
сопричастности умершего божественным субстанциям. А в принципе, в очередной раз сталкиваемся
с проявлением элемента языческого принципа обожествления природы и ее стихий.
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Е.И.Ларина, О.Б.Наумова
О СООТНОШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО И ИСЛАМСКОГО
В КАЗАХСКИХ ТРАДИЦИЯХ
Религиозное мировоззрение российских казахов и ритуальные практики гибридны по своей
сущности и включают в себя как народное понимание ислама и его переосмысленные догмы, так и
нормы классического ислама, процесс распространения которых интенсивно идёт последние
двадцать лет и вызывает настоящую идейную борьбу имамов и уммы. Мы уже писали о
противостоянии ислама классического и народного [Ларина, Наумова 2008], суть которого
сформулировал имам Ясненского района Оренбургской обл. Советбек Успанович Айжанов: «У нас
(казахов – Е.Л., О.Н.) бытовой ислам. Мы живём тем, что осталось от дедов. Я стараюсь исправлять.
Где есть в моих силах, я запрещаю». Дальнейшее исследование этой темы позволило зафиксировать и
осмыслить ещё один яркий элемент религиозного ландшафта и ритуального пространства у казахов
России.
В похоронно-поминальной обрядности российских казахов существует обряд щек, известный
всем казахам: «Шек беру – жертвоприношение духам умерших родичей. Дается покойникам
текущего года оразы, иначе говоря за один день до Қурбан айта, в день называемый Арапа күн –
семья, понесшая утрату, приглашает близких на шек» [Тасибеков 2014: 113]. Удивительно но щек не
только не описан, но практически не упоминается в этнографической литературе. О трапезе шеке
беру, которая примыкает к поминальным обрядам, упоминает Н.Ж. Шаханова: «Шеке – половина
черепа лошади, “беру” – глагол “давать”. Она устраивается после забоя скота на зиму (соғым).
Созываются соседи, которых угощают мясом забитой лошади. Главным блюдом на этой трапезе
является голова лошади … Эта трапеза предназначается аруахам – предкам-покровителям семьи,
рода» [Шаханова 1998: 110–111]. Однако время проведения этой трапезы не совпадает с щеком,
зафиксированном нами у российских казахов.
Российские казахи называют его щек, щекты, или щектык. Впервые мы встретили его в
Астраханской области, а затем фиксировали в Волгоградской, Курганской, Саратовской и Омской
областях. Наиболее полный материал о щеке собран в Астраханской области, поэтому приведённое
ниже описание в большей степени отражает практику астраханских казахов.
Щек – это поминки в длинном ряду прощально-поминальных обрядов – как известно, казахи
устраивали поминки на седьмой, сороковой день и год спустя, а казахи Младшего жуза – и на сотый
день после смерти человека [Толеубаев 1991: 113]. От других поминок щек отличается временем
проведения – он привязан не к дате смерти человека, а к мусульманскому празднику
жертвоприношения Курбан-байраму (каз. Қурбан-айт). Щек проводится за день до ближайшего после
годовых поминок Курбан-айта, т.е. в последний день предшествующего ему поста – уразы и
совершается три года подряд. Так как мусульманские праздники отмечаются по лунному календарю,
то дата проведения щека каждый год иная. Как остроумно заметила наша собеседница из п. Камардан
Астраханской области «щек идёт по скользящему графику» (ПМА 2007, Астраханская обл.:
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Исканова). Некоторые наши информаторы считали, что щек длится не один, а три дня перед Курбанайтом, другие – что его проводят в год похорон.
Очень похожий обряд поминок, проводят ногайцы. Однако он совершается не перед Курбанбайрамом, а перед Ораза-байрамом, в последние два дня поста-оразы, причём первый день поминок
называется оьли шек, второй – тири шек [Ярлыкапов 2008: 166].
У российских казахов существует практика проведения щека и в более поздние сроки. Например,
в Астрахани говорили, что можно «дать щек» и через 15 лет после смерти человека, если семья не
имела прежде материальной возможности зарезать барана. В Саратовской области брат нашей
собеседницы делал щек на седьмой год. Такая же практика и в Омской области: щек могут совершать
не только те, кто недавно похоронил близких, но и другие семьи, которые имеют родственников,
умерших в предыдущие годы («при желании могут и все остальные. В каждой же семье есть
умершие» – ПМА 2009, Омская обл.: Оспанова). Можно проводить обряд не три года подряд, а с
перерывом: «В старые времена говорили, можно не каждый год давать» (ПМА 2007, Астраханская
обл.: Джакалиев). В Волгоградской области считали, что обязательно давать щек в первый год, а
потом – по желанию.
Этимология названия «щек», или распространённого в Курганской и Омской областях варианта
«щекты, щектык» остаётся неясной. Слово шек в казахском языке имеет несколько значений: 1)
кишка; 2) предел, граница, край; 3) сомнение, подозрение. Самое распространённое объяснение
наших информаторов – «кишка», вероятно, связано с поминальной трапезой. Имам мечети в п.
Володарском Астраханской области полагает, что «щек» переводится с арабского (на самом деле с
казахского) как «сомнение». Еркен Халилов из п. Зотино Петуховского р-на Курганской обл. перевёл
«щеке» как «мозг». Как мы упоминали выше, Н.Ж. Шаханова считает, что шеке – это половина
черепа лошади, идущая на угощение. Ведущий современный тюрколог Кенесбай Мусаевич Мусаев,
по происхождению казах из Сузака (русангыл, нурсат) Южно-Казахстанской области, никогда не
встречался с практикой щека. Он обратил внимание на то, что словосочетание оразадан шыкты –
выход из поста, может быть ключом к пониманию названия обряда (Интервью 08.08.2014 г., г.
Москва). Мы можем предложить и ещё одно объяснение, которое кажется нам убедительным. Оно
связано со вторым значением слова – «край, граница», и в этом смысле щек может означать
завершение, окончание поста. Такая трактовка еще более подходит к ногайскому шеку, который
завершает главный годовой пост мусульман Оразу. Однако А.А. Ярлыкапов склоняется к переводу
этого слова с ногайского как «кишка», в данном контексте – «угощение».
Щек проводит семья умершего – его ближайшие родственники. В Алгайском р-не Саратовской
области рассказывали, что обязательный трёхгодичный щек делают по очереди. Например, в первый
год – садака устраивает вдова, а в следующие два года – дети. Поминальная группа может состоять
как исключительно из ближайших родственников умершего, так и дополняться соседями, коллегами
по работе, друзьями. Обязательно приглашают пожилых людей. В маленьких посёлках могут позвать
всё село (однако, детей на щек не приводят). В каждом доме проводят свой щек, поэтому в
небольших населённых пунктах бывает так, как рассказывали в п. Казённый бугор Володарского р-на
Астраханской области: «У нас один год полно народу померло, целый день ходили».
Как и другие поминки, щек включает в себя поминальную трапезу – садака и посещение
кладбища. Обычно на кладбище идут с утра, до полудня; там нужно прочитать молитвы на могиле
покойного. «Если некому Коран читать, я от сердца говорю. Сначала читаю перед тем, как войти на
кладбище, потом к кому пришли на могилу. Обязательно горсть земли берём рядом, кладём на холм.
… Ничего на кладбище не носят из еды» (ПМА 2007, Астраханская обл.: Наурзалиева). То же
говорили и в Саратовской области.
Непременная составляющая ритуала – садака. Режут барана, варят мясо, пекут лепешки. В
Астраханской области рассказывали: «Обязательно барашка надо резать. На стол можно всё, кроме
колбасы и водки. Баурсаки, бешбармак, чай. Мулла читает над блюдами. Шелпек не делают, или по
выбору, кто хочет. По ногайскому обычаю шелпек на мясо кладём»; «Режем барана, делаем
бешбармак, баурсаки, печенье, салат-малат, пельмени, котлеты». В п. Яровом Курганской обл.
говорили, что по возможности используют на щек половину головы лошади, оставшуюся с Наурыза,
хотя эта традиция и отходит. На поминальную трапезу обязательно зовут муллу или человека
умеющего читать Коран: «Я зову соседку, которую почитаю, уважаю, доверяю, которая читает»
(ПМА 2007, Астраханская обл.: Наурзалиева).
1.
Главная цель поминального угощения щека, как и поминок вообще, например
еженедельных пятничных поминальных трапез, – чтобы духи предков почувствовали
30

запах жертвенной пищи, который, по представлениям казахов, как и многих
мусульманских народов, им очень приятен. Именно так трактуется поминальное угощение
в канун Ораза-айта и у ногайцев: важно то, что источается запах при приготовлении
баурсаков, при этом животное закалывать не обязательно. Так же и у крымских татар,
которые устраивают поминки «къокъучыкъармакъ» в канун Курбан-байрама. В этот день,
название которого буквально означает «запах распространять», готовят чебуреки или
другие блюда из теста и мяса, желательно жареные, которыми обязательно делятся с
соседями. Обычай толкуют и как напоминание родным и соседям, что назавтра наступит
праздник, и «чтобы запах дошёл до духов усопших».
Особенностью же казахской поминальной трапезы этого дня является жертвоприношение –
обязательно закалывают животное. Как по этому поводу писал о казахах Ч.Ч. Валиханов: «Ислам
допускает жертву от стад только в память курбана Авраамова, но киргизы при малейшем несчастии
режут животное во имя Божие… или во имя арвахов и приносят жертвы… Такие жертвы они
называют курбандык или садака и этим некоторым образом смягчают их языческое значение»
[Валиханов 1986: 304].
Календарная привязка щека к Курбан-айту подвигает наших информаторов сравнивать характер
этих двух обрядов: щек – для умерших, Курбан – для живых. «Щек – почитание усопших, Курбансалу – жертвоприношение живым» (ПМА 2007, Астраханская обл.: Наурзалиева). Такие
высказывания ещё раз сближают казахский щек и ногайский шек: у ногайцев в первый день молитвы
возносились за мертвых, поэтому угощение этого дня называлось оьли шек (угощение за покойных), а
во второй день, называемый тири шек (угощение за живых), люди молились за всех живых
[Ярлыкапов 2008: 166]. В этой связи уместно вспомнить традиционное казахское словосочетание өлітірі (букв. мертвец-живой) – так, например, назывался один из подарков (самец животного) отца
жениха стороне невесты, после которого жених имел право посещать невесту. Животное закалывали
как жертвоприношение духам предков, которые давали разрешение на брак [Толеубаев 1992: 18;
Шаханова 1998: 96]). Название трактовалось как подношение и предкам, и живым родственникам.
Важно подчеркнуть очередность слов: сначала идут мертвые, затем – живые. Именно такой порядок
при вознесении молитв, как указывает А.А. Ярлыкапов, соблюдался не только у ногайцев, но и у
других мусульманских среднеазиатских народов [Ярлыкапов 2008: 166].
Очевидно, что самое общее значение щека как одного из прощально-поминальных обрядов –
почитание умерших: «Щек приближает <умершего> человека к раю, чтоб земля была ему пухом»;
«щек переводят как преклонение перед умершими» (ПМА 2007, Астраханская обл.: Фарида
Николаевна; Иксанова). Однако щек имеет существенное смысловое отличие от предшествующих
ему «поминок». По мнению А.Т. Толеубаева, трапезы на седьмой и сороковой день после смерти
являются не столько поминками в «христианском» смысле, сколько поэтапными проводами души
покойного, которая после годового аса окончательно переходит в иной мир и становится аруаком
[Толеубаев 1991: 89, 118]. (То же у ногайцев: после годовых поминок «душа покойного достигла того
места, где она будет отныне пребывать; незримое ее присутствие в этом мире закончилось»; она
превратилась в дух предка арвах – Ярлыкапов 2008: 114). Благополучие умершего на том свете, в
традиционных казахских представлениях, «зависело от того, как родственники исполняли обряды
поминок. Если поминки были исправны, он был спокоен и покровительствовал всем родным, не то
становился врагом и вредным» [Валиханов 1986: 301]. Аруаки следили за жизнью живых, могли им
покровительствовать, помогать, а могли и навредить, наказать – в зависимости от отношения к ним
их потомков. «Если живые люди оказывают уважение и почести умершим … выполняют все
предписания в отношении их, периодически вспоминают, то аруахи соответсвенно оказывают свою
помощь … Казахи страшно боялись гнева аруахов» [Толеубаев 1992: 42–43]. Таким образом щек
можно понимать как поминки в буквальном смысле этого слова, т.е. поминовение, вспоминание
умершего родственника, ставшего аруаком, выполнение традиционного предписания поминовения и
почитания духа предка.
Сопоставление Курбана и щека заставляет мулл и имамов констатировать более широкое
бытование щека в ущерб Курбан-байраму, в частности, в Астраханской области: «У нас редко делают
Курман, ураза держат один-два человека на всё село. Щек на 80% распространен», – рассказывал
мулла п. Камардан Володарского р-на; «Наши больше внимания обращают на щек, чем на Курбан», –
утверждал имам мечети п. Володарский. Возможно, что объяснение этому можно найти в
рассуждениях о щеке имама мечети в г. Палласовка Волгоградской области Асылбека
Бактыгалиевича Рыскалиева:
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«Щек, ас пользы не приносят, потому что режут за три-четыре дня, а на Курман айт уже нет
(не режут животное – Е.Л., О.Н.). Тем самым нарушают праздник – нет мяса на столах и не
раздают бедным. Когда был Советский Союз, 70 лет людей обманывали, что Бога нет, запрещали
проводить праздники, тогда стали чаще делать щек. В этом была мудрость стариков».
Действительно, в советский период верующие прибегали к разнообразным ухищрениям –
например, коллективный намаз в доме аксакала, когда закрывали ворота и ставни, выдавали за
послеобеденный отдых стариков. Перенесение жертвоприношения на более ранний срок, тем более,
что эти дни являлись особенными для верующих, соответствует такой логике. Приведённое мнение
имама не нашло ни подтверждения, ни опровержения во время наших дальнейших расспросов. К
сожалению, мы также не располагаем какими-либо литературными или архивными материалами,
которые позволили бы судить о степени распространённости и формах бытовании щека в прошлом.
(Отметим, что в такой интерпретации недавней истории молодым имамом (1979 г.р.) проявляется
уважение к прошлому, а не только желание исправить ритуальную практику «народного ислама».)
Щек, так же, как даур, жыртыс и тасаттык, подвергается критике имамов. Главная причина
нападок на него со стороны ревнителей классического ислама – ритуальная трапеза. Дело в том, что
дни накануне Курбан-байрама считаются особенными памятными днями в исламе. Курбану
предшествует день Арафат (каз. Арафа, Арапа) – последний день хаджа, который отмечается в
девятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зульхиджа, примерно после
окончания месяца Рамадан. В этот день участники хаджа посещают гору Арафат возле Мекки и
совершают намаз у её подножия. День Арафат является самым памятным из дней Аллаха. Согласно
мусульманской религии, в этот день вознаграждение или кара мусульманам за благие или греховные
поступки, равно, как и вес грехов увеличивается многократно. До заката солнца верующие стоят и
замаливают грехи. За неделю до этого мусульмане начинают соблюдать пост, а пост в день Арафат
считается самым важным из тех поступков, которые приближают верующих к Аллаху. На
следующий день мусульмане отмечают Курбан-байрам – праздник жертвоприношения в день
окончания паломничества в Мекку, когда закалывают барана и раздают большую часть мяса
неимущим. Многие на Курбан посещают родственников и знакомых, а также кладбища. Щек
приходится как раз на дни поста, поэтому имамы считают щек противоречащим нормам ислама,
проводят разъяснительные беседы и выступают против проведения щека. Крымские татары, которые
также устраивают в эти дни поминальную трапезу, хорошо знают о желательности, а вовсе не об
обязательном характере поста накануне Курбан-байрама.
Лояльность имамов и мулл к щеку находится в зависимости как от степени его распространения,
так и индивидуальной позиции и ориентации «на традиции предков» и исламизированности
локальных сообществ. Мулла п. Камардан Володарского р-на Астраханской области рассуждал: «Я
так думаю, это не противоречит исламу. Щек – это по умершим именем Бога, как зикр. Я не
препятствую, стараюсь разъяснять. У нас ислам в области только на ноги становится». А мулла из с.
Караман Марксовского р-на Саратовской области, который занимается религиозным
самообразованием, читает мусульманские газеты, общается с имамами в мечетях и совершил хадж,
старается объяснить и переосмыслить некоторые традиции народного ислама: «Щек делают. Это
перед Курбан-байрамом один день. Арафат называется. Есть гора, где Адам и праматерь встретились
после изгнания из рая как раз за день до жертвоприношения. Щек – это кишечник, по-моему. Вроде
раньше прям из котла разрезали, голодным детям раздавали. Сейчас говорят, что этот день надо
поститься. А мы делаем жертвоприношение».
Главный метод имамов – разъяснение, ответы на вопросы. Так, один из наших собеседников
обратился за советом к имаму после того, как не нашёл информации о щеке в интернете: «Щек по
папе два года делали. Я обратился к тем, кто знает ислам. Стал смотреть в интернете – нет щека.
Раньше было восхождение на гору Арафат, а у нас говорят “Карапа”. Они <имамы> сказали, что
самый день, когда хочешь помянуть – это Курман» (ПМА 2012, Волгоградская обл.: Канатов).
Щек стараются изживать постепенно, в настоящее время делая упор на сокращении проведения
ритуала с трёх лет до одного года, с трёх дней (где существует такая практика) до одного дня: «Щек –
это скорее всего традиционное. Его привязывают к Курбан-байраму. За день до Курбана день Арафа
– уразу держат. А у нас приурочили. Он отпадает сейчас – не три года подряд, а один. Иншалла,
отпадёт потом» (ПМА 2007, Астраханская обл.: Саталиев).
Мулла Тюлеген Есильбаевич Игибаев из г. Макушино Курганской области продолжает делать
даур и жыртыс, дискутирует с молодыми имамами, но разделяет их позицию в вопросе о щеке:
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«Здесь есть щек. В течение трёх лет. И аузашар тогда могут не давать. Дают те, у кого умер
родственник. Щек приходит за один день до Курбана. Садака делают по силе возможности, может
быть только чай. Перед едой надо прочитать молитву по покойнику. Сейчас во что превратили?
Надо Курбан давать, он важнее намного. Моя мама умерла. Вот Курбан подходит, а я нож точу во
дворе. Отец позвал меня – что делаешь? Я говорю: щек подходит. – Ты Курбан делай. Не
расстраивайся, пусть люди говорят. Старуха (мать – Е.Л., О.Н.) не придёт, ей мясо не надо».
Обратим внимание на два момента. Во-первых, поминальную трапезу можно ограничить чаем,
тогда она не будет противоречить предписаниям ислама. Сейчас же, закалывая барана на день раньше
праздника жертвоприношения, казахи подменяют Курбан-айт щеком, лишают Курбан его главной
смысловой и ритуальной составляющей.
Во-вторых, щек может заменить ауызашар (вечерние коллективные трапезы верующих во время
поста), а, возможно, они взаимозаменяемы, т.е. те, кто проводит щек могут не давать ауызашар и
наоборот: «Щек дают за день до начала Курбан-айта. И зовут бабушек, дедушек. Именно те дома, у
кого были умершие, поминки. Если щек не дадут – бедная семья, – обязательно дадут аузашар, и весь
аул (вероятно, только стариков аула – Е.Л., О.Н.) позовут. На щек дедушки или мулла могут поехать
на кладбище утром, но после мечети» (ПМА 2009, Омская обл.: Тастембекова).
Как и все остальные предложения имамов по унификации исламской обрядности, «борьба» с
щеком не вызывает сочувствия в народной среде. Восьмидесятилетняя казашка из п. Алтынжар
Володарского р-на Астраханской области возмущалась: «В мечети сейчас говорят – щек надо в один
день делать. Но у нас не успевают, поэтому делаем в три дня. Курбан – для живых. Сейчас в мечети
говорят – один день, а мы делали в течение трёх дней. Они не должны говорить, чтобы щека не было,
потому что мы все от родителей пошли. Это для мёртвых» (ПМА 2007, Астраханская обл.: Хальбека).
В спорах с имамами главным аргументом «народных» мулл становится связь религиозной и
национальной традиций, отказ от последних приведёт якобы к исчезновению казахов как народа, а,
следовательно, именно национальные традиции требуют сохранения. Аксакал и мулла из п. Путь
Ильича Николаевского района Волгоградской области БактылуУмаров (1938 г.р.) рассказывал о
спорах с молодыми имамами:
«Я общаюсь с молодыми имамами на поминках. Сейчас имамы идут не тем путём, отвергают
национальный обычай, особенно на похоронах. Раньше у нас выносили головой (5), а имамы выносят
ногами <вперёд> – говорят, что так в Коране. Мало что написано… Должен быть национальный
обычай, гордость. Татары, таджики, узбеки не берут же казахский обычай. Сейчас грехи умершего
не берут на себя. Над самоубийцами жаназу читаю. Бог разберёт – кто грешник, кто не грешник.
Жыртыс – тут определённого мнения нет. Деды говорили – раньше материи не было, когда разруха,
голод, поэтому в шкуру верблюда или коня заворачивали покойника. И щек делаем. Если ты от души
делаешь, всё садака перед Аллахом. Каждый поклон в намазе, дать конфету ребёнку. Когда меня
спрашивают, я объясняю. В Коране написано, нельзя ссориться. Имамы большие между собой
ссорятся».
Противопоставление религиозных традиций национальным звучит в словах имама п. Вишнёвка
Палласовского района Волгоградской обл., который рассказывал о своём религиозном становлении:
«К исламу я пришёл… До этого меня тянуло на обычаи» (ПМА 2012, Волгоградская обл.: Шуканов).
Национальная тема в этой истории проявляется и с другой стороны. Поскольку знание
классического ислама приходило в северные районы казахских степей главным образом через татар,
и поначалу имамы и муллы были татарского происхождения [Харузин 1889: 102 и сл.], то и критика
той или иной традиции воспринимается как критика чужаков: «Щек отменить – все татары так
говорят. Но это наша традиция. Это же предков почитают. Этот пост не обязательный, а
желательный» (ПМА 2012, Волгоградская обл.: Рыщев). Действительно, и мы слышали критику
казахского щека от имама татарина: «Ладно, молитвы читают, ходят на кладбище. А перед Курбанбайрамом надо держать пост. А у казахов приглашают гостей, угощают. Меня казахи приглашали.
Предрассудки уходят. Это зависит: когда деловая молодёжь приходит в ислам, они оставляют самое
главное» (ПМА 2008, Саратовская обл.: Араслан). Однако не менее серьёзному порицанию практику
щека подвергают и образованные имамы казахи.
В современном мировоззрении российских казахов мусульманские ритуальные практики
неразделимы с национальной традицией: «Сейчас возрождается национальная традиция. У нас здесь
молятся на праздники. Недавно умер старший брат, мы его по-казахски хоронили. Его жена
обязательно будет щек три года делать. Думаю, помолимся – лишним не будет» (ПМА 2012,
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Волгоградская обл.: Джасова). Рассуждая о казахских традициях наши информаторы через запятую
перечисляют язык, культуру, намаз, Курбан айт, щек и т.д.
Проводя очищение традиций в похоронно-поминальной обрядности, в молении дождю и т.п. от
суеверных, языческих и прочих немусульманских наслоений, имамы не замечают, что подобные
традиции представляют собой некий гибрид и настаивают, что это только начало очищения
народного, бытового ислама, а также надеются постепенно привести ислам казахов в «классическое»
русло. В XX в. традиции исламского богословия в России были практически утрачены, что
качественно определяет ислам в России и в наши дни. Деятельность казахских имамов по очищению
ислама определяется в первую очередь их знанием Корана и Хадисов, и практически не соотносится
ни с какой богословской школой. Слабость реформаторской деятельности имамов также может быть
объяснена и недостаточным авторитетом некоторых имамов, которые нарушают этикет, не находят
согласия между собой; в основном все они довольно молоды, что априори ослабляет их позицию на
фоне аксакалов, помнящих «мнение дедов».
На сегодняшний день ислам во всех его проявлениях стал мобилизирующим фактором для
выражения не только религиозного, но и этнонационального самосознания казахов. Такая
мобилизация характерна для предпринимательской казахской элиты, актуализирующей ислам в своей
национальной среде, причём не без оглядки на Казахстан. Для рядового населения – это в большей
степени часть национальной традиции. Причём её исламская часть занимает такое место, что
позволяет некоторым исследователям говорить о «религиозном минимализме» [Privatsky 2001]. Это
незначительное знание «богословского» ислама, участие лишь некоторых членов общества в
ритуальном культе, локальная вариативность и пр. Российские казахи не только отмечают свою
слабую религиозность по сравнению с южными казахами, но и предлагают этому объяснение,
которое можно выразить словами Гафура Джангалиевича Досова: «Почему казах вообще
нерелигиозный? Всегда жили в степи. Степной образ жизни не давал <исламу> укрепиться. Степной
народ всегда будет молиться степным природным явлениям» (ПМА 2007, Астраханская обл.: Досов).
Об этих же специфических чертах религиозности казахов говорил председатель районного общества
«Достык», краевед п. Акбулак Оренбургской области Турегалий Абдулович Казиев: «Религия
помогает сохранить обычаи. … Сейчас хлынул весь этот поток массовой культуры. Религия помогает
держать что-то своё. И в то же время, у нас нет фанатизма. Близко нет. Потому что казах на коне
ездил, и, скажем, где-нибудь в деревне или в кишлаке мулла или поп довлел над душой каждого
человека, а в степи это невозможно». Этот «религиозный минимализм» распространяется главным
образом на внешнюю сторону поведения мусульман-казахов, поскольку внутреннее наполнение
гораздо сложнее.
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Д.Б. Ескекбаев
ЭРМИТАЖДА САҚТАЛЫНҒАН ҚАЗАҚ-ТҮРІК ЖƏДІГЕРЛЕРІ
Тəуелсіздігімізді жариялап егемен ел болғалы ширек ғасыр өтсе де
қалған тарихи мəдени мұраларымызды жинақтаудағы тың бастаулар
ширақтықты қажет етеді. Себебі мемлекеттік тұрғыдағы «мəдени мұра»
жобалар аясында қаншалықты тыңғылықты істер тыңдырылып жатса да
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шет жақтарда сақталынып
əлі де ыждаһаттылықты,
немесе жекелеген ғылыми
мұндай игі бастамалардың

шет-шегі көрінбейтін сияқты. Сонау өткен ғасырдың 90-жылдарындағы басталынған Қытай, Түркие
елдері мұрағаттарынан там-тұмдап жинақталынып түсе бастаған тарихи мұағаттық деректер де
қазіргі кезде сəл саябыр тапқандай. Əйтсе де əлі де уақыт бар ғой деп өз өзімізді жұбатып отыра
бергенімізбен уақыт күтпейді. Аталарымыз айтқандай «темірді қызған кезінде соғу керек» немесе
«кісідегінің кілті аспанда», тарихи мүмкіндікті уыстан шығарып алуымыз да мүмкін. Осыған
байланысты ой тастау мақсатында кейбір деректерді көпшілік назарына ұсынуды өзіме парыз
санаймын.
Өткен жылы (2015 жылдың ақпан-наурыз айлары) маған сəті түсіп «Алматы Менеджмент
университетінің» қаржылай қолдауымен Мəскеу қаласындағы бірнеше тарихи мұрағаттарда жұмыс
істеуге тура келді. Атап айтқанда Ресей Федерациясының Мемлекеттік архиві (ГАРФ), Орталық
ежелгі құжаттар Мемлекеттік архиві (ЦГАДА), Подольск қаласындағы əскери архив жəне тағы
басқалар. Негізгі мақсатым өзімнің зерттеп жүрген Ресейдегі қазақ диаспорасының тарихы мен
этнографиясына қатысты материалдар жинау болғанымен, қазақ халқына
қатысты тарихи
құжаттарды көргеннен кейін қиып кете алмай кейбір деректерді жазып алуға тура келді. Сол
мəліметтерді зерттеуші əріптестерім мен жалпы құлағы түрік оқырмандар назарына ұсынбақпын.
Бəлкім жол түсіп бара қалған осы сала мамандары болса бір əжетке жарап қалар.
Мəскеу қаласының орта тұсындағы Бауман даңғылы бойында орналасқан кезінде Петр
патшаның жақын серіктерінің бірі болған фелъдмаршал Меньшиковтың иелігіндегі аумағы бір
гектардай болатын жердегі сарайлардың бірінде 1936 жылғы дейінгі кезеңді қамтитын Отан соғысы
құжаттармен қатар əскери мұрағат жəне Ресей мемлекеттік фонодокументтер мұрағаты (РГАФД) да
орналасқан екен. Осы фото-фонодокументтер сақталынған мұрағат қорларынан мына құжаттарды
кездестірдім:
1.Центральный архив звукозаписей (1932-1934).
2. Центральный фотофонокино архив СССР – фоноотдел (ЦФФКА СССР). (1934-1941).
3. Центральный гос. архив кинофотофонодокументов СССР – фоноотдел (ЦГАФФД
СССР).(1941-197).
4. Центральный гос. архив звукозаписей СССР (ЦГАЗ СССР). (1967-YI.1992).
В 1992 г. ЦГАЗ СССР переименован в Российский гос. архив фонодокументов – РГАФД .В фондах
РГАФД хранятся документальные и художественные звукозаписи за период с конца ХІХ в по
настоящее время. Здесь сосредоточены все виды звукозаписей - …
Мұрағаттың ғылыми информациялық бөлімін басқаратын Лазарева Марина Геннадьевна деген
ғылыми қызметкер өте бір ілтипатты, қамқор көңілді, ақ жүректі жан екен. Менің арнайы рұқсатым
болмаса да маған мұрағат құжаттарымен танысып шығуға мүмкіндік жасады. Оған қоса менің
айтуыммен біраз картотекалардағы қазақ əндерінің үстіне белгіленген «киргизский» деген
анықтаманы (біздің бақытымызға қарай олар қарындашпен толтырылған екен) «казахский» деп
көзімізше түзетіп берді.
Жалпы мұнда музыкалық қорлармен қоса өткен ғасырлардағы музыкалық жазба құралдар да
біршама жинақталынып, сақталыныпты. Мəселен, 1877 жылы Эдисон ойлап тапқан «фонографтан»
бастап ХХ ғасырдың бас кезіндегі «граммафон», «фоновалик», «патефондар» тіпті, даңқты Шаляпин
тұтынған граммафондарға дейін осында қойылған. Қазақ əнін бірінші болып бүкіл Европаға
танытқан дүлдүл əнші Əміре Қашаубаевтың жеті-сегіз əні де осы «фоноваликке» жазылынып
алынған екен (МГ № 6. фоновалик), Центральный гос. архив звукозаписей СССР. Фонд 165, 170,
172, 174-185. Скорость 38 см /сек.). Фольклорные фонографические записи (запись произведена
ГИМН). Вариант магнитная с фоновалика).Міне, бар мəлімет осы. Əміре əндерін мен Марина қыздың
көмегімен екі қайтара тыңдап шықтым. Картотекада «киргиз» деп белгіленген жəне аты жөні «Омре
Нашаубаев» (Əміре Қашаубаев – Д.Е.) деп жазылып, ал əндерінің тұсында Омре Кашаубаев деп
көрсетілген. Жəне де əндердің толық нұсқасы жоқ, сөздері де анық емес, əр əн қысқаша екі
шумақтан ғана жазылған сияқты.
Жалпы бұл мұрағатта Ə. Қашаубаевтың сегіз əні жəне өткен ғасырдың жиырмасыншыалпысыншы жылдар аралығында жазылынып алынған қазақтың мыңнан аса əні сақталынған.
(Ескеретін бір мəселе бұл əндердің кейбірі кезінде жарияланған А. Затаеевичтің «Қазақ халқының
мың жəне кейінгі бес жүз əндерінің» қатарында болса да дыбыстық жазбасы кейінен болған).
Салыстырма үшін Əміренің Затаевичке жаздырған əндерінінің тізбесін келтіре кетейік: «из
репертуа Амре Кашаубаев А.В. Затаевич записал одиннадцать песен, опубликованных им в «500
песен» (№№ 227-237), среди которых такие превосходные образцы казахской классической народной
песенной поэзии, как «Жалгыз арша» («Одинокий можжевельник», № 227), «Ағашаяк» (буквально –
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«Деревянная нога», а вообще прозвище автора песни, № 230), «Сімет» (мужское имя, № 232), «БалҚадиша» («Прекрасная Хадиша», № 234), «Дударай» ( О Дудар!», № 235) 2,58 с..
Дегенмен де мұрағаттағы деректерге толығырақ тоқталмай-ақ қояйын, себебі кезінде
«Мəскеуде сақталынған сарындар» деген атаумен мерзімді басылымдарда жарияланған еді. Əйтсе де
«фоно» қорда Əміренің орындауындағы сақталынған əндер тізімін көпшілік назарына ұсына кетсем
артық болмас:
1. «Перуайым».
2. «Ей литос» (три друга). (Үш дос - Д.Е.).
3. «Балхадиша» (медовая хозяйка), киргизские песни. Исп. Омре Кашаубаев /с домбры.
4. «Джальгиз – арша» (одинокий можжевельник).
5. «Дударай» (муж. Имя). Исп. то же.
6. «Агаш- Ояк» (деревянная нога), наигрыш киргизской домбры, исп. то же.
Əмір Темірден қалған бір белгі
Өздеріңіз де байқап отырғандай əңгіме атақты қолбасшы, əлемге Ақсақ Темір атымен белгілі
Шыңғыс ұрпағынан қалған тас ескерткіш. Тас белгі Ұлытаудағы Алтыншоқы биігінен табылған.
Орта ғасырларда өмір сүрген дала ойшылы Асан қайғы бабамыз Жерұйығын тапқан Ұлытау,
Арғанаты, Желіадыр, Кішітау тау сілемдерін құраған ұлы дала алғашқы қазақ хандықтарының
құрылуы жəне қалыптасу дəуірлеріне куə болуымен қатар тұңғыш қазақ хандары мен билері Жошы
хан, Кетбұғы, Керей, Жəнібек, Қасым, Хақназар, Тəуке, Барақ, Əбілқайыр, Көшім, Абылай,
Кенесары, Ақжол билердің ізі қалған бір кездері əйгілі қолбасшылар (Тоқтамыс, Едіге т.б.) жерленген
қасиетті де тарихи өлке. Ұлытау өңіріне арнайы ат басын бұрған Елбасының «Ұлытау өте қасиетті
жер. Ұлытау деп аталуының өзінің тарихи мəні бар. Қазақтың ен даласының қай шетіне барсаң да,
осындай қасиетті жерлер табылады. Дегенмен, Ұлытаудың орны бөлек» деп ерекше мəн беруі
Ұлытаудың қасиетін одан əрі ұлықтай түскендей.
Сондықтан да Ақсақ Темірдің Ұлытауға аялдап Алтыншоқыдан табылған тасқа өз жарлығымен
тарихи естелік сөз қалдыруы да тегін болмаса керек. Сөз орайы келгенде айта кетейік жалпы мұндай
петроглифтер, көне дəуірлерден, орта ғасырлардан сақталынып келе жатқан ескерткіштердің ерекше
тобын құраған тастағы таңбалар Арғанаты, Зыңғыртас, Теректі тауларында, Байқоңыр, Тамды,
Жаңғабыл, Жетіқыз өзендері алқаптары бойынан табылады. Бəлкім əйгілі қолбасшыға осы таңбалар
да ой салған болуы керек.
Тасты ең алғаш геолог Қ.И. Сатбаев тапқандығы белгілі. Қазіргі уақытта Санкт-Петербург
қаласындағы Эрмитажда сақталынған. Баянауылдай жер жəннатында туып өскен ұлы ғалымның
Ұлытауды алғаш зерттей бастаған жылдары өз сезімін жасыра алмай 1927 жылы 30 тамызда жары
Тансия Алексеевнаға жазған хатында: «Меніңше орыстарға Кремль қаншалықты қасиетті саналса,
қазақ жұрты үшін Ұлытау да соншалықты қадірлі!» деп сүйсіне сипаттауы да Ұлытаудың ұлылығын
мойындатқандай. Алтыншоқы (Ұлытаудың күнбатыс бөктерінде Жетіқыз өзенінің жағасы) белгі
тасы туралы Қазақ энциклопедиясында: «Əмір Темір жаздырып қалдырған ескерткіш Ұлытаудың
батыс жағындағы Сарлық алқабынан 12 км. жерде, Сөрелі өзенінің аңғарындағы Алтыншоқы
биігінің оңтүстік-батыс бөктерінен табылған. Ескерткішті 1934 жылы Ұлытау төңірегіне геологиялық
барлау жасау кезінде тауып, алғашқы ғылыми анықтамасын берген инженер-геолог Қ.И. Сатбаев. Бұл
сол кезеңдегі шығыстану ғылымы үшін теңдесі жоқ жаңалық болды. Ескерткіш 1936 жылы
Ленинградтағы (қазіргі Санкт-Петербург) Эрмитажға жөнелтіліп, көрмеге қойылды», – деп жазылған
 2, 87 б..
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Ал осыншалық ғылыми тарихи мəні бар құнды жəдігердің жат елдің босағасында жатуы (биік
тұғырда емес есіктің қалтарысы, еденде жатуы) егемен елімізге, тəуелсіз тұғырымызға сын болмай
ма? Бір кездері (90-жылдары) егемендік алып еңсемізді көтерген жылдары Түркістанға қайтып
əкелінген Тайқазанмен қоса Алтыншоқы ескерткішін де қайтару мəселесі көтерілген еді. Бірақ сұрау
салуға жігеріміз жетпеді ме əлде, «ұзын арқан кең тұсауға» салдық па ақырында аяқсыз қалды. «Етек
жеңіміздің» толық жинақталуын күтпей ақ көршімізбен арадағы қазіргі «жылымық» кезеңді падалана
білсек болғаны. Дəл өткен жылы Қазақ хандығының 550 жылдығына байланысты қызу тірліктерге
орайластырып осы бір іргелі істі қолға алғанда ата-бабалар алдындағы борыштарымыздың бір
парасын атқарғандай болар едік-ау. (Бұл мəселені мен «Жас Алаш» газеті арқылы бір рет көтерген де
едім (3, 5).
«Чингизов» камень немесе Шыңғыс тас
Ақыры əңгіме тас ескерткіштер тағдыры жайында болғаннан кейін мына суреттегі «Шыңғыс тас»
деген атауға ие болған гранит тасқа қашап жазылынған көне жазба ескерткішке көңіл аудардық. Бұл
да Ұлытаудан табылған жəдігер сияқты Эрмитажға 1936 жылы əкелінген. Жалпы қызығушылық
танытқан оқырмандар немесе зерттеушілер үшін беріп отырмыз.
Арнайы мамандардың зерттеулері бойынша «Шыңғыс» тас граниттен жасалынып көне Моңғол
тілінде (ұйғыр-моңғол) Шыңғыс ханның немересі Есунхенің (1190-1270) садақ ату жарысынан
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жеңіске жеткендігі туралы баяндалады. Қырқыра өзенінің Арғын өзеніне құяр сағасында шамамен
1224-1225 жылдары қойылған. Моңгол жазба таңбасы ұйғыр жазу-сызуы негізінде XIII-ғасырда
пайда болып, 1206 жылы Шыңғыс қаған таққа ие болған соң əлемде тұңғыш көшпенді империя
пайда болып ең алғаш жазба таңбаларын қалыптастырып, заңдар жинағын шығаруды қолға алады.
Моңғол жазу сызуының алғаш таңбалануымен байланысты. Тас белгі Оңтүстік Сібір өлкесіндегі
Шыңғыс қағанның ағасы Хасарауға (1164?-1213?) тиесілі Қырқыра қалашығынан табылып 1936
жылы СССР Ғылым Академиясы Шығыстану институты Азия халықтары мұрағатында сақталынған.
Осы жерде бұл тас ескерткіштер туралы зерттеулер бұған дейін де белгілі болғандығын айта
кетейік. Бұл туралы белгілі ғалым Л.Р. Қызыласов өзінің ежелгі Сібір қалалары туралы
монографиялық зерттеулерінде жан-жақты жазған (4, 119). XIX-ғасырдың бас кезінен-ақ белгілі
болған тас ескерткіштер туралы зерттеуші Г.И. Спасский «сохранившиеся до нашего времени
памитники древности доказывают, что прежние обитатели Сибири стояли на гораздо высшей ступени
образования, сравнительно с нынешними племенами» дей келе «особо сказано о Каменной стеле
«при развалинах Кыркирянских» с древнейшей монгольской надписью с упоминанием Чингискагана» деп атап көрсетеді (5, 6).
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Дегенмен де бұл ескерткіштегі деректерді негізге ала отырып жан-жақты ғылыми зерттеулер
жүргізу қажет сияқты. Себебі тастағы жазулар мағнасын əр зерттеуші өзінше аударған. Олардың
ішінде белгілі ғалымдар Р.Н. Ванчиков, И.Я. Шмидт, о. Иакинф (Бичурин), И.Клюкин, бурят ғалымы
Доржи Банзаров бастаған ондаған зерттеушілер бар. Жазбаның жалпы мағнасы Шыңғыс қаған Орта
Азия елдеріне жасаған ұлы жорығы кезінде Хиуалықтардың (кейбір деректерде Хорезмдіктердің)
Сартағұл қаласын басып алғандығының белгісі ретінде қойдырып сол жерден 335 қадам
қашықтықтан садақ атау жарысын ұйымдастырған деген пікірді зерттеушілердің басым бөлігі
мойындайды.
Төменде ұсынылып отырған суреттер Ресей империясы мемлекеттік мұрағатының №2 залындағы
(ГАРФ) № 239 жəне № 10094 қорлардан табылды. Қараңыз: «Портреты и индивидуальные снимки
жителей Казахстана (казахов) 1940 год. Фонд 239, оп.2, д.239, л.5.:Фонд 10094, оп.2, д.239,
л.л.1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12.
Бірақ тек қана қор атауы мен сілтемесінен басқа ешқандай да анықтама немесе түсініктемелер
берілмеген. Барлығы 12 сурет. Басқалай қосымша деректер беретін мағлұматтар жоқ. Шамасы бұл
өткен ғасырдың 30-жылдарындағы антропологиялық-этнографиялық экспедициялар зерттеулері
немесе сол кездегі зиялы қауым өкілдерінің əуезқой түсірілімдері ме екен, қалай болғанда да көңіл
аударуға, зерттеуге тұрарлық. Бірақ суреттерге зер салып қарасаңыз 40-50 жылдары түсірілінген
суреттерге ұқсайды. Бұл суреттерде сол заманның табиғат көріністері, киім үлгілері, тұрмыс
тіршілігі, тынысы жатыр. Бəлкім арамыздан қазір де сол ұрпақтың балалары немесе немерелерішөберелері табылып жатса еңбектің аз да болса өтелгені болар еді.
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Суреттерді түсірген автор.
Қорыта айтқанда тарихымызды түгендеу бір күндік шаруа емес. Айтпағымыз жоғарыда
аталынған тарихи жəдігерлеріміздің түпнұсқасын немесе ең болмаса көшірмесін алдыра алсақ та
бір істің басын қайырып ұлы істердің бірін тыңдырған болар едік. Əріге бармай-ақ «қоралас»
көршілеріміз өзбек-қырғыздар да тарихи тамырын сонау мыңжылдықтардан бастап əріге құлаш
сермеп жатса біздің беріден бастауымыз неден? Тіпті тұңғыш президентіміз Н.Ə. Назарбаевтың
Ұлытау төріндегі сұхбатында айтқан: «Біздің елімізде, қазақ жұртының арғы түбі ғұндардан
басталады. Ғұндардан кейін көк түріктерге жалғасады. Одан кейін Алтын Орда орнығады. Сөйтіп
хандық дəуірге ұласып, кейін біртіндеп Тəуелсіздікке келіп тіреледі» деген пайымдауына да аса
беріле кірісе қойған жоқпыз. Осыдан ширек ғасырдай бұрын Түрікстан қаласының 1500 жылдығы
аталынып өтпек болғанда сол кездегі біздің ұстазымыз тарих ғылымдарының докторы, профессор,
елге танымал археолог Мадиар Елеуов ағамыз Түркістанның 2500 ж ылдан аса тарихы бар екенің
археологиялық нақты деректермен дəлелдеп бергенімен де ол уəжін есепке алмай «білгірлік»
танытқан кезеңдік ғылым саласының саясиландырылған ұстанымдары үстемдік құрғанына да куə
болған едік. Бəріне де уақыт төреші.
__________________________________
1. Затаевич А.В. Песни разных народов. Из архивов собирателя. Сборник посвящен 100-летию со дня
рождения Затаевича. – Алма-Ата: Жазушы, 1971. – 310 с.
2. Қаныш Сатбаев. Энциклопедия /Бас. Ред. Б.Ө.Жақып. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011. – 664 б.
3. Ескекбаев Д. Алтыншоқыдан табылған жəдігер //Жас Алаш. – 2015. – 10 қыркүйек.
4. Кызласов Л.Р. Письменные известия о древных городах Сибири. Спецкурс. – М.: Изд-во Моск. ун-та,
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М.Қ. Егізбаева
ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ДƏСТҮРЛІ ТАҒАМДАНУ ЖҮЙЕСІНІҢ
ҰҚСАСТЫҚТАРЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Тамақ – адам ағзасын (организм) қалыпты физиологиялық жағдайда ұстау үшін жəне күш-қуатпен
(энергия) толықтыру үшін керекті заттармен жабдықтайды. Осы тұрғыдан алғанда, тамақтану
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жүйесінің биологиялық жағы оның негізі болып табылады. Алайда, тамақтану барысы тек қана
адамның аштық инстинктісін қанағаттандыру ғана болып табылмайды. Себебі, тағамдану жүйесі,
этностың дəстүрлі тұрмыстық мəдениетінің бір бөлігі ретінде де қарастырылады, сонымен қатар, ол
маңызды қоғамдық қызмет атқарады. Бұл – өмірдің басқа салаларымен өзара байланыстағы,
адамдардың қоғамдағы қарым-қатынасын жəне сол қоғам үшін дəстүрлі мінез-құлық ережесін
көрсететін тұрмыстық мəдениеттің көрінісі [1, 143 б.].
Халықтың тағамдану жүйесінің қалыптасуы халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан шаруашылық
ерекшеліктері жəне географиялық ортасымен тығыз байланысты болды.
Осы орайда М.Г.Левин, К.В. Чистов, Н.Н. Чебоксаревтар ұсынған “шаруашылық мəдени тип”
(осыдан былай - ШМТ) қағидасы көп мəселенің басын ашуға арқау болады. ШМТ дегеніміз – белгiлi
бiр табиғи-жағрафиялық жағдайдағы халықтың əлеуметтiк-экономикалық даму деңгейiне сəйкес
қалыптасқан шаруашылық пен мəдениеттегi ерекшелiктердiң табиғи-тарихи жүйесi [2, 3-18 бб.].
ШМТ-тiң қайсысы болсын табиғи ортамен болатын қоян-қолтық байланыс барысында бiртектi
этникалық нышандарды бойына жинайды. Осыдан келіп этникалық бітім айқындалып, сан-салалы
мəдени айғақтар саралана бастайды. Осы орайда, оның екi жақтылығы, яғни табиғат пен адам
тарихтарының бiр-бiрiмен өте тығыз сабақтастығы жəне өзара себеп-салдарлық байланысы маңызды
орын алады. Этникалық дəстүрдегi шаруашылық болмысы материалдық жəне рухани мəдениеттiң
оңтайлы сұлбасын жасайды. Осындай факторлар мен оның даму бағдарына байланысты оның
тарихи-этнографиялық аймағы дараланады [3, 3-17 бб.].
Осы қағидаға сүйене отырып, жалпы ас мəзірінің (меню) этномəдени түрлеріне тоқталсақ, оның
көшпелі түріктік жəне жер өңдеуші ирандық түрлері болады. Бірінші түрдің негізгі элементі
пісірілген ет пен қышқыл сүт өнімдері болды. Ол қазақ, қырғыз, түркмен, қалмақ, монғол жəне т.б.
Евразия даласының көшпелі халықтарына тəн. Екінші түрдің негізі – палау мен май. Бұл түр тəжік,
парсы, өзбек, ұйғыр жəне т.б. жер өңдеуші халықтар арасында тараған.

Тағамның осы аталған этномəдени түрлерінің біріншісіне жататын көшпелі түріктік
тобына тоқталсақ, оның ішінде қазақ халқының негізгі шаруашылығы мал шаруашылығы
болғандығын олардың тағамынан көруге болады. Олардың негізгі тамағы ет жəне əр түрлі
сүт тағамдары болды. Одан кейінгі орнында ұннан жасалған тағамдар қолданылды. Тек мал
саны аз кедей қазақтарда ғана егіншілік өнімдерін (ұннан жасалған) тағамға жиі
пайдаланылды. Қыста қазақтар негізінен етпен жəне ұннан жасалған көже, таба нан,
бауырсақ, салма, төңкерме, ботқа сияқты тағамдармен қоректенді, ал сүт тағамдарынан құрт,
ірімшік, егежей, майды пайдаланды. Ірімшіктен қоспа, жент дайындайтын.
Түрікмендер жылдың көп мезгілінде сүт тағамдарынан қатық, сүзбе, айранды қорек етті. Қой мен
ешкі, сиыр сүтін, түйенің шұбатын пайдаланады. Нан тағамына бауырсақ, қаттама, шелпек жатады.
Ыстық тағамы – ет қосқан сорпа, қуырдақ (говурма), палау, кеспе көже, тұшпара [4, 78 б.; 5, 123 б.].
Башқұрттардың ұлттық тағамдары да қазақ халқының ұлттық тағамдарына ұқсайды, оларға
айран, құрт-ірімшік, қаймақ, қымызжəне т.б. жатады. Бишбармақ, құлдама, салма, чурпаря аталатын
тағам түрлері де бар. Қазіргі кезде қазақтар да «етті» «бешбармақ» деп атап жүр. Бірақ, қазақ ет
асқанда ешқашан бешбармақ деп атамаған, асылған етті «ет» деп атаған.
Қырымдағы түрк халықтарының ішіндегіқырым татарларының тағамына келсек, XIV ғасырдың
аяғында И. Шильтбергер «Қырымның далалық аймағының тұрғындары нан жасайтын өсімдіктерден
тарыны ғана егеді жəне нан жемейді, шарап ішпейді, оның орнына жылқы мен түйе сүтін ішеді.
Сүттен басқа осы жануарлардың етімен қоректенеді» - деп жазады (Путешествия... 1867, 55 б.).
Бұдан көретініміз, қазақ жəне өзге де түркі халықтары сияқты қырым татарлары негізгі тағам
ретінде жылқы еті мен сүтті пайдаланған жəне нан жемеген. Туша етті жіліктеген соң оны сумен
жумаған, себебі жуылған ет өз дəмін жоғалтады деп есептеген (шығыста бұл дəстүр əлі күнге дейін
сақталған). Тушаның бір бөлігін асуға алып қалса, екінші бөлігін қуыратын болған. Етті асу
барысында көбігін кішкене шыбықтармен алып отырған. Сонымен қатар, балдан масайтатын сусын
дайындаған (Путешествие Амвросия Канторини, 1836, 90-91 бб.).
М. Броневскийдың (1578 ж.) айтуынша, татарлар жылқы, түйе, сиыр, қой еттерін тамаққа
пайдаланған [6, 143-144 бб.].
Ал Қырымдағы түркі халқының біріқарайымдардың ас тағамдары басқа да түркі халықтарымен
ұқсас келеді, яғни, негізінен тағам түрлері ет тағамдарынан құралып, қой еті кеңінен қолданылды.
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Қойдың етін қайнатылған, қуырылған жəне т.б. түрінде пайдаланды. Қазақ халқы сияқты сыйлы
қонаққа қайнатылған қойдың басын (басчых) ұсынады [6, 165 бб.].
Сібірдегі түркі халықтарына келетін болсақ,хакастар басқа Оңтүстік Сібір жəне Орталық Азия
халықтары сияқты қыста етпен, ал жазда сүт тағамдарын тұтынған. Олардың тағам түрлері мен
тағамға қатысты ырымдары қазақ халқының əдет-ғұрыптарына ұқсас болып келеді. Қыс кезінде
соғым ретінде жылқы немесе ірі қара мал, оған қоса отыз шақты қой сойған. Малдың сүйектерін
сындыруға болмаған. Сүйекті сындырған жағдайда үй иесінің бағы кетеді деп сенген.
Қазақтардағыдай соғым сойылған күні жас еттен дəм татуға қонақ шақырады, сол күні еттің ең
жұмсақ тəтті бөліктерін пісіреді. Дайын тағамның иісіне аруақтар «тояды» деп сенген жəне үй иесі
табақты үш рет жоғары көтеріп аруақтар рухына тағзым еткен. Хакастар да Оңтүстік Сібір жəне Орта
Азия халықтары сияқты дастархан басында етті бөліп, таратқан. Ең құрметті қонаққа құйрық майын
берген. Бұл ең басты бөлігі болып есептелінген. Үй иесіне мойын омыртқасын берген. Сыйлы
қонағына жауырын берген, ал оны əйел адамдарға беруге тиым салған. Ал қойдың төсін ең сыйлы
қонағына немесе бас құдағиына ұсынған, ал ер адамдарға оны жеуге болмайтын. Малды сойған
адамға қойдың кеудесін берген, оны отқа қақтап, қуырып жеген. Ер адамдарға жүректі жегізбеген,
жеген жағдайда қорқақ болады деп ырымдаған. Есесіне еркектер ең соңғы сүбе қабырғаны алды.
Себебі, əйелдерді ерлердің қабырғасынан жаратқан деген аңызға хакастықтар да сенді. Қазақ
халқындағы сияқты малдың кейбір бөліктерін тек бір адам ғана жеуі тиіс болды. Мысалы, қойдың
жағын екі адам жесе олар, өмір бойы жауласып өтеді деп есептеген, малдың көзін де екі адам бөліп
жемеген. Жауласқан адамдарды хакастықтар сиырдың екі көзін бөліп жеген деп санаған [7, 87 б.].
Көктемге дайындайтын етке жылқының жарты етін тұздап, сарымсақ мен бұрыш қосып
бөшкелерге жауып тастаған. Ал сəуір айында сақталған еттерді асып жеп, биікке іліп кептірген.
Хакастықтар əр түрлі ет сорпаларын көптеп дайындайды. Оларға арпа, жарма сорпаларын да
жатқызуға болады. Хакастықтарда басқа мал шаруашылығымен айналысатын халықтар сияқты сүт
өнімдерін тұтынған. Сүт өнімдерін ак тамак деп атады. Аққа ерекше құрметпен қараған. Мысалы,
сүтті жерге немесе суға төксе, малдың сүті кемиді деп сенген.
Сүтті ағаш шелекте қалдырып, бетінен қаймағын алып, одан ұлттық тамаққа жататын тағам
похтыны дайындайды. Ол үшін қаймақты жай қыздырылған отқа қойып, оған бидай ұны, бірнеше
шикі жұмыртқа жəне айранды қосып араластыра отырып, қайнату арқылы дайындаған. Ырым
бойынша қайнап жатқан похтыны ер адам кеп жемеуі тиіс, себебі үйленгендердің өмірі ауыр, ал
үйленбегендердің тойында жайсыз ауа райы болады деп болжаған. Бұған ұқсас ырым қазақтарда да
кездеседі. Қазақта егер жігіт бала кезінде қазанның қаспағын көп жесе, үйленгенде жаңбыр жауады
деп есептеген.
ХVІІ-ХVІІІ ғғ. хакастарда сүттен қымыз, сиыр сүтінен айран, құрт дайындаған. Хакастар ұн
тағамдарын да тұтынған. Ең көп тараған арпадан жасалынған тамақтар. Арпадан талқан жасап, одан
ботқа дайындаған, оны əсіресе тайга аңшылары көп қолданған. Сонымен қатар, ұн тағамдарын түрлі
сусын дайындауда қолданған. Ең танымал түрі абыртқы, яғни бұл талқаннан жасалған квас тəрізді
сусын. Ащы сусындардың бірі ол поза [8, 111 б.].
ХІХ-ХХ ғасырда Сібірдегі түркі халықтарына жататын халықтың бірі телеуіттердің негізгі
шаруашылығы мал бағу жəне жер өңдеу болған. Телеуіттерде қазіргі кезге дейін мерекелік тағам
ретінде қой еті мен сүт қолданылады. Сондай-ақ, аңшылық, балық аулау жəне терімшілік өнімдерін де
тағамға қолданған.
Қазіргі кезде дəстүрлі мейрамдар мен жексенбі күндері пісірілетін тағамдарға еттен, балықтан,
құлпынайдан, пияздан пісірілетін бəліштер, қуырылған балық, түрлі шелпектер, қаттамалар,
тұшпаралар, ботқалар, қой етінің сорпасы, борсық, суыр сорпалары жатады. Танымал тағам түріне қой
немесе жылқы етінен жасалған шұжық жатқан, оған пияз немесе сарымсақ қосып дайындаған.
Дəстүрлі сүт өнімдеріне айран, піскен сүт немесе чегень жатады [7, 115 б.].
XIX-XX ғасырларда алтайлықтардың негізгі тағамы – ет жəне сүт өнімдері болған жəне жеуге
жарамды өсімдіктерді де пайдаланған. Негізгі ет тағамдарына асылған ет пен сорпа болды. Ұсақ
дəндерден жарма жасап, одан көже жасаған. Сиыр етінен сиыр шұжығын жасай білген, жылқының
ішегі мен майынан даярланған карта, кыйма, казы – алтайлықтардың сүйікті тағамы болды.
Дəнді-дақылдардан көбінесе арпаны пайдаланған. Арпадан талқан даярлап, талқанды шаймен
қайнатып, чейдем жасаған, шайға піскен немесе піспеген сүт қосып, оны қаймақ деп атаған, майға
боорсак пісірген [8, 232 б.].
Сусындардың ішінде ең көп тарағаны тұз қосылған сүтті шай болып келеді, оған талқан қосып та
ішкен. Сүттен суттинаракызы деп аталатыншарап, аарчы деп аталатын ірімшікті дайындаған, ал
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кептірілген ірімшіктен курут дайындалған. Сиыр сүтінен жиналған қаймақты қайнатып, май алған,
оны бұзылып кетпес үшін қазақтар сияқты қарында сақтаған. Сонымен қатар, жылқы сүтінен қымыз
жасаған. Тағамға қой сүтін де қолданған.
Алтайлықтардың тағамы жайлы жазған Л.Н.Потаповтың пікірінше, етті сүрлеу арқылы сақтау
концервацияның бір тəсілі болып табылады. Ет, құрт пен ірімшікті ошақ астындағы торға кептірген.
Қыстың басында, аяз орныққан кезде бүтіндей бір малдың етін бұзбай толық күйінде қатырып алған.
Жылқы еті ұзақ сақталуы үшін қабырғасы мен етін терісіне салып сақтаған. Осылайша қатырылған ет
қыстың қаңтар-ақпан айларына дейін жететін болған [9, 143 б.].

Тағамның этномəдени түрлерінің екіншісіне жататын отырықшы халықтарға тоқталсақ,
оның ішінде өзбектердің негізгі тағамы өсімдік жəне сүт өнімдерінен жасалады. Өзбектердің
басты сусыны шай, көбіне көк шай. Сүйікті асы – палау [10, 67 б.]. “Палаудың” пайда болған
ортасы мен таралуы Алдыңғы жəне Орта Азия, Оңтүстiк Азияның солтүсiк ширегi,
Кавказдың оңтүстiк-шығыс бөлiгi болса керек. Осы арада айта кетеін жайт, қазіргі кезде
палау тек осы аймақтарда ғана емес, түркі халықтарының барлығына дерлік тараған. Алайда,
палау əзірлеудің жоғарыда аталған жерлердегі тəсілін еуразиялық көшпелiлер – алтайлықтар,
қалмақ, тыва, моңғолдар мен солтүстiк, шығыс жəне оңтүстік-шығыс қазақтары əлi де
бiлмейдi. Олар «палау» деп ет қосылып пісірілген күріш ботқасын (каша) атайды. Тек өзбек
халқымен көршілес отырған оңтүстік қазақтарында ғана палау негізгі дұрыс тəсілмен
пісіріледі.
Ұйғырлардыңдəстүрлі тағамдары əр түрлілігімен ерекшеленеді. Тау ұйғырларының тағамы туралы
Н.М. Пржевальскийдің жазып кеткені бойынша, жазды күні олар тағамдарына сүт, арпа, бидай
немесе жүгеріден жасалған нанды қолданды. Кейде күрішпен араласқан етті қойдың ішегіне
толтырып, қайнатып пісіретін. Қыста сүтпен шай ішетін, анда-санда ет жейтін болды.
Сондай-ақ, зерттеуші көгалды алқаптарда мекендейтін ұйғырлардың тағамы туралы да жазып
кеткен. Олардың тағамы сан алуан болып келеді. Мұнда басты тағам көкөністер, шəй мен күріш
болды. Ет пен күріштен палау жасаса, ұннан бəліш, құймақ, лағман жəне əр түрлі сорпалар пісірді.
Салқын тағамдарының өзі əртүрлі көкөністерден, қуырылған көкөністер мен қайнатылған
көкөністерден жасалған салқын тағамдар болып екі түрге бөлінеді. Салқын тағамдардың ішінен
ерешеленетіні гүл тавақ – гүлді табақ, ол əртүрлі көкөністерден, еттер мен дəмдеуіштерден
араластырылып жасалған тағам [11, 70-71 бб.].
Сонымен, этномəдени ас мəзірінің бірінші түріне жататын көшпелі түріктік тобы негізінен ет
жəне сүт өнімдерін қолданған. Олар ет тағамдарын дайындау үшін қайнату, қуыру, кептіру сияқты
тəсілдерді қолданған. Ал сүт тағамдарын ашыту, пісіру, қайнату арқылы дайындаған.
Орыс шаруаларының қоныстануына байланысты, бұл халықтардың арасында көптеген ұннан
жасалатын тағамдары тарады. Əр түрлі бəліштер, құймақтар, нан, тоқаш жəне т.б. дайындалды.
Сондай-ақ, өзбек, ұйғыр, татар сияқты отрықшы шаруашылықпен айналыстын түркі халықтарымен
араласу барысында көшпелі түркі халықтарының арасында бау-бақша өнімдері, оның ішінде əр түрлі
жеміс-жидектерден жасалған тосап, тұздалған қияр, орамжапырақ (капуста), сəбіз, қылша, қияр,
картоп жəне т.б. тағамға пайдаланыла бастады. Осы тұрғыдан алғанда, этнологтар тарапынан
аталмыш мəселе əлі де болса толық зерттеуді талап ететін қызғылықты тақырып болып табылады.
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М. Н. Сулейманова
ПРОБЛЕМЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Проблемы межэтнического взаимодействия для любого государства в современных условиях
развития имеют огромное значение, так как одним из определяющих факторов важнейших сфер
жизнедеятельности общества – экономическая, политическая, социальная и духовная является
этнический фактор. Отсюда, проблемы межэтнического взаимодействия, равно регулирования
межэтнических отношений, межкультурных контактов в условиях существующего единства
экономического и социокультурного характера приобретают особую актуальность.
Исследование особенностей этих процессов в районах с полиэтничным населением и стало целью
комплексной этнографической экспедиции, проведенной летом (июнь-июль) 2012 года в одном из
многонациональных районов Акмолинской области Республики Казахстан. В экспедиции приняли
участие студенты исторических факультетов Башкирского государственного университета (г. Уфа,
Республика Башкортостан) и Евразийского Национального Университета имени Л.Н. Гумилева (г.
Астана, Республика Казахстан) под руководством доцентов М.Н.Сулеймановой и А.Х.Бикенова.
Основным местом исследований был выбран Буландынский район Акмолинской области и его центр
- г. Макинск. Согласно данным на 2010 год в нем проживало 36 668 чел. – представители 43
различных национальностей. Основную часть населения составляют казахи (12 903 чел. – 35,2%) и
русские (16 426 чел. – 44, 8%), значительны по численности немцы (2 289 чел.– 6,2%), украинцы (1
767 чел. – 4,8%), ингуши (839 чел.– 2,3%), а также белорусы, татары, башкиры, поляки, армяне и др.
Столь неоднородный в этническом отношении состав населения начал складываться еще с
дореволюционных времен. В 1914 году здесь возникла небольшая железнодорожная станция
Макинка, позже получившая статус города. В годы Великой Отечественной войны сюда был
эвакуирован завод поршневых колец им. Ленина, ставший градообразующим предприятием1. Эти и
другие события в истории этого небольшого городка (депортация народов, освоение целинных
земель) способствовали складыванию многонационального состава населения. Длительный период
межкультурного взаимодействия и общения различных народов не мог не привести к интеграции и
формированию общего пласта культуры. Подтверждением тому являются этнографические
материалы, собранные участниками вышеназванной экспедиции. В ходе полевых исследований были
опрошены представители многих народов, в том числе – казахи, русские, ингуши, украинцы, немцы,
цыгане, армяне, а также казаки и др.
Высокий уровень знаний традиционной культуры характерен для казахов, независимо от
возраста. Достаточно полные представления они имеют о семейных обрядах – свадебных,
погребально-поминальных, о своих корнях (из какого Жуза, племени, рода), знахарских и магических
способах лечения, способах изготовления паласов, национальном костюме и блюдах традиционной
казахской кухни. Вызвали интерес наблюдения одной из жительниц города, длительное время
проживавшей в одном из окрестных деревень, о башкиро-казахских отношениях: «У нас в ауле почти
половина были башкиры и татары. У меня подружки и одноклассницы были. Они чисто по-казахски
разговаривают. Их родители живут в ауле также, их дети за казахов замуж вышли. Перемешались.
Так уже не поймешь. Пол-аула татары и башкиры были. Моя мама хорошо на татарском говорила и
пела»2. Характерно, жители города воспринимают башкир и татар как один народ, очень близкий по
языку и национальной культуре к казахскому.
Как уже отмечалось, наибольшую осведомленность респонденты проявляли, рассказывая о
свадебных и похоронных обрядах. Приведем один из таких рассказов: «Ну, сейчас свадьбы как
обычно, у всех. Раньше свадьбы были, невесту воровали или калым платили. Или за ширму сажают, а
там гуляют. А невеста сидит одна, за ширмой всю свадьбу. Некоторые забегают, молодые девчонки
там, сестры или ещё кто-то. Вот так она одна за ширмой сидела. А сейчас со всеми вместе. Как ну,
как обычно у русских, уже свадьба, все сидят за столом. Ну, домой приводят это уже после рождения
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ребенка. Раньше вот так было. После рождения ребенка приглашали домой, вместе с ребенком и с
мужем. С ними вместе родственники приезжают, родственники жениха. Вот так вот делали»3.
По мнению другого информатора на юге Казахстана традиции более сохранены, чем на севере:
«На севере много разных национальностей: русские, армяне, все есть народности, кажется. На юге
все сохранено, а здесь, даже когда по-казахски разговариваем, используем русские слова»4. Особую
группу среди казахского населения города составляют так называемые «Оралманы»5,
переселившиеся из Монголии, и совершенно не знающие русского языка. По отзывам участников
экспедиции – казахов по национальности, благодаря которым и проводился опрос, язык оралманов
был специфичен и отличался от языка казахов Казахстана. Другой отличительной чертой оралманов
являлась их приверженность традиционной культуре. Так, мы столкнулись с тем, что многие из них
дома ходят в традиционной казахской одежде. В интерьере присутствует множество элементов
национальной материальной культуры. Во дворе домов, как правило, были установлены большие
юрты, куда семьи перебрались на летний период. Члены экспедиции засвидетельствовали факт
проведения в подобной юрте обряда обрезания, но, к сожалению, зафиксировать и описать его члены
семьи не разрешили. Тем не менее, другие представители данной группы охотно делились весьма
важной информацией. По их оценке, «монгольские казахи очень хорошо сохранили свои традиции и
обычаи (подразумевая, что лучше, чем местные казахи). У нас нет такого, чтобы выдавать замуж за
человека другой национальности»6. Или, «в Монголии казахи сильно верующие. Очень сильно
придерживаются родственных связей. Свободно ходят из дома в дом. Там абсолютно другая жизнь.
Если в гости не приглашают, приходить нельзя. В основном в Монголии сватаются. Если этого нет,
то парень с девушкой сами договариваются и устраивают свадьбу. Когда в дом приходит невеста,
устраивают «беташар» (открытие лица). С двух сторон от невесты стоят две старшие невестки,
держат платок, закрывающий лицо. И она дает «салемы» (приветствует поклоном)»7. Здесь следует
отметить, что об обряде открывания лица сообщали все информаторы казахской национальности
независимо от их происхождения. Внутреннее убранство домов оралманов также заметно отличалось
и напоминало традиционную юрту кочевников, сплошь застеленную паласами и коврами ручного
изготовления. С их слов, полы в доме должны быть полностью застелены. Правда, то же самое
утверждали и местные казахи.
Характерной чертой казахского населения города, особенно оралманов,
является их
приверженность традициям и предписаниям мусульманской религии. Все они сообщали о том, что
совершают намаз, проводят мусульманские праздники, регулярно посещают мечеть. В их домах
всегда присутствовали атрибуты мусульманской религии. Местные казахи всегда отмечали тот факт,
что еще совсем недавно, когда Казахстан находился в составе СССР, они были атеистами (а
некоторые продолжают считать себя таковыми и по настоящее время) и лишь в последние
десятилетия стали активно исповедовать ислам. Стоит ли упоминать общеизвестный факт, что
именно в советский период произошли огромные изменения в национальном сознании всех народов
огромной и многонациональной страны, и сколь сильным было влияние русского языка и культуры.
Приведенные сведения, как и, в целом, собранные нами материалы, в лишний раз подтвердили это, а
также факт обратного влияния. По нашим наблюдениям, влияние казахской этноспецифики на быт
русского и других народов довольно заметно. Это проявляется, например, в праздновании
3
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мусульманских праздников наряду со своими национальными, в приготовлении блюд не только
своей национальной кухни, но и казахской. По нашим наблюдениям, казахский «бишбармак»
наиболее популярное блюдо среди жителей любой национальности. «На праздники готовим все – и
русское, и казахское, какое хочешь»8. «Готовим традиционные блюда – борщ, пельмени, бишбармак,
вареники, густой кисель, пироги»9 - утверждали, например, информаторы русской национальности.
На вопрос: «Казахская культура на вас как-то повлияла?», был получен ответ: «Да. Обязательно,
готовим бишбармак»10.
Затрагивая вопрос об этнокультурных особенностях русского населения, отметим, что в целом
они стараются поддерживать свои традиции, прежде всего, православные. Так, рассказывая о
культуре своего народа, информаторы в первую очередь сообщали о том, что они обязательно
отмечают православное Рождество, Пасху, но в меньшей степени упоминали о других традиционных
религиозных праздниках.
Значительно лучшие знания традиционного уклада жизни, своей истории и особенностей
культурно-бытового характера показали казаки. Свое происхождение они связывали с Донским,
Кубанским и Сибирским казачеством, различные группы которых некогда по тем или иным
причинам оказались раскиданными по необъятным просторам Российской империи. «Изначально на
Дону и на Кубани – это две прародины наши, а потом уже оттуда воинские подразделения шли на
укрепление границ Российской империи»11. В советский период здешнее казачье население также не
избежало репрессий. Вот как об этом рассказали нам во время встречи участники казачьего хора
Дзюбин В.Н. и Суворов В.Г.: «Я родился в семье потомственных казаков. Прадед с семьей прибыл
сюда и находились они в станице Урункаяская (неподалеку от Макинска). Во время войны мой дед
пропал… И когда начались репрессии, вы знаете, страшный геноцид казаков был. И был приказ
Троцкого уничтожить всех казаков… Поэтому моя бабушка перебралась в Ерголку, потому что там
казаков не было. Ну, до сих пор, мне уже 64 года, я живу в Ерголке (село, в 40 км от г. Макинска)»12.
«Вот вы знаете, у меня сестра старшая …Вы бы видели, как они напугались. В то время могли
запросто арестовать, был допустим 52 год. Старались по мере возможности сохранить (казачье
самосознание – М.С.), не афишировали. Слово «казак» не произносилось вслух. А что «я - казак!», никто так не говорил до перестроечных времен. Потом как-то началось движение. Ну, с чего все
начиналось? Естественно, с фольклора»13. Речь идет о коллективах художественной
самодеятельности, ставших своеобразными хранителями духовного наследия. В Макинске тогда был
создан ансамбль казачьей песни «Благовест», получивший звание «народного» и являющийся в этом
роде единственным в Казахстане. Хор является лауреатом республиканских конкурсов, областных
смотров, участником многих фестивалей казачьей песни. В его репертуаре походные, свадебные,
трудовые песни, описывающие казачий быт, военные походы, героев казачьих подвигов. «Казачьи
песни сильно отличаются от русских. Русская народная песня идет на средних тембрах, альт-1, альт2, а казачьи песни, особенно походные, на высоких тонах»14.
Макинские казаки, в их числе названные информаторы Дзюбин В.Н. и Суворов В.Г., стояли у
истоков национально-культурного возрождения казачества в Казахстане. «Здесь у нас в Макинске
инициатором возрождения казаков был Анатолий Васильевич, он сейчас в России. Началось
возрождение, затем начали объединяться Щучинские казаки, затем с Астаны казаки. Было создано
общество «Союз казаков», куда входили 5 областей: Павлодарская, Акмолинская, Карагандинская,
Туксанбайская, и Североказахстанская. «Союз казаков» был зарегистрирован»15. Тогда же были
возрождены «казачьи круги» (собрания казаков), традиции «казачьего спаса» - это духовнофизическое воспитание молодежи в духе казачьих традиций. Ежегодно молодежь из Казахстана и
России съезжается в казачий лагерь (в местечке Катеркольд) для прохождения основ казачьего спаса.
По их признанию: «… с этого как бы началось возрождение. Когда возрождение началось - в годы
перестройки, то многие вспомнили (свои казачьи традиции – М.С.) . А ведь были такие года, когда
начали возрождаться, у нас погоны срывали. Всякое было. Мы, конечно, не готовимся к войне или к
чему – то подобному, противу государству. Мы здесь родились, мы здесь живем. Если доведется
8

Информатор Цемерман Галина Антоновна, 1946 г.рожд., русская// ПМА, 2012 г.
Информатор Коржова Тамара Владимировна, 1955 г.рожд., русская/ /ПМА, 2012 г.
10
Информатор Быкова Надежда Александровна, 1941 г.рожд., русская// ПМА, 2012 г.
11
Информатор Суворов Владимир Григорьевич, потомственный каза,1945 г.рожд. //ПМА, 2012 г.
12
Информатор Дзюбин Василий Никитович, потомственный казак, 1948 г.рожд. // ПМА, 2012 г.
13
Информатор Суворов Владимир Григорьевич, потомственный казак, 1945 г.рожд.//ПМА, 2012 г.
14
Информатор Суворов Владимир Григорьевич, потомственный казак 1945 г.рожд.//ПМА, 2012 г.
15
Информатор Дзюбин Василий Никитович, потомственный казак, 1948 г.рожд..// ПМА, 2012 г.
9

46

защищать ее, так же пойдем защищать, как все. Мы не обособляемся. Просто у нас своя диаспора»16.
Как видим, несмотря на трагические события в истории казачества, они сумели сохранить свое
самосознание. Они открыто о том, что хотя в документах написано «русский», в душе они –
«казаки». На вопрос: «Чем казаки отличаются?» Василий Никитович Дзюбин – руководитель
казачьего народного хора «Благовест» ответил: «У нас другой духовный склад. Дух казачий – это Дух
скакать на лошади, это – Дух степи»17. Отметим, в ходе беседы ими неоднократно подчеркивалось,
что испокон веков казаки дружно жили со всеми окружающими народами.
Еще одна субэтническая группа, также пережившая репрессивную политику Советского
государства и сохранившая многие традиции своего народа – ингуши. Немаловажную роль в этом
сыграло создание ингушского ансамбля песни и танца «Сердало» («Свет»), руководитель которого
Гадиева Раиса Тухановна поделилась своими великолепными знаниями традиционной культуры
своего народа и соблюдением их, несмотря на длительное проживание в иноэтничной среде. По
нашим наблюдениям, проведение свадеб или похорон, приготовление блюд или соблюдение этикета
в семейных отношениях у ингушей – все проникнуто традициями национальной культуры. Тем не
менее, судя по собранным нами сведениям, это не привело к какому-либо жесткому обособлению
данной этнографической группы. То же самое можно утверждать относительно других диаспор, в том
числе украинской, белорусской, немецкой, армянской и др. Все они в равной степени участвуют в
общественной жизни города, общаются с представителями разных народов, в окружении которых
они живут, и совместно проводят различные мероприятия и праздники.
В рамках небольшой статьи, безусловно, невозможно отразить весь собранный этнографический
материал. Тем не менее, представленный обзор позволяет обозначить некоторые тенденции,
отражающие особенности этнокультурного развития и межэтнического взаимодействия в одном из
полиэтничных уголков республики. В частности, наши исследования показали насколько четко
понимание жителями данного городка существующих между разными этническими общинами
осознаваемых различий, как и понимание ими степени сохранности специфичных культурных черт
своей этнической группы. Далее, этнокультурная специфика всех исследованных групп подвержена
глубокой трансформации, как следствие разрушительного воздействия на традиционную культуру
процессов глобализации, наблюдаемое во всем мире.
Характер межэтнических взаимодействий, которые проявляются в разных сферах общественной
жизни, в межличностных отношениях людей разной национальности (трудовой, семейно-бытовой и
различных неформальных видах взаимоотношений), сложился здесь исторически. Он
характеризуется толерантностью, дружественностью, взаимопониманием, взаимоуважением и
наполнен стремлением сотрудничества со всеми живущими здесь народами и во благо всех. Это
признают представители всех этнических общностей, как и осознают это фактором их дальнейшего
развития. Во всяком случае, исторически сложившийся характер межэтнических отношений является
одним из определяющих факторов в умонастроении людей, в их желании жить в мире и согласии со
всеми. Причем это выступает как непреложное естественное и необходимое условие их
существования, заложенное еще их далекими предками и переданное в качестве бесценного опыта.
«Ну, я те времена не застал, но по рассказам бабушки и знаю от отца, отношения (между разными
народами, живущими здесь же) были хорошие, очень дружно жили. У меня и сейчас много друзей
среди казахов и других народов»18 - примерно так сообщали многие информаторы. Накопленный
исторический опыт сотрудничества народов, возможно, воспринимается ими, в том числе и как
фактор межэтнической стабильности.
Таким образом, рассмотренные нами материалы этнографических исследований в одном из
многонациональных областей Республики Казахстан показывают, что современные особенности
межэтнических отношений и межкультурных взаимодействий могут быть рассмотрены сквозь
призму исторического прошлого своего народа. Безусловно, опыт прошлых поколений лежит в
основе межэтнического взаимодействия, в том числе и возникающих проблем в этой сфере, и
определяет многие его сегодняшние особенности.
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Т.А. Еришева, А. А. Еришева
В.В. РАДЛОВ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ҚАЗАҚ ЭТНОГРАФИЯСЫНЫҢ МƏСЕЛЕЛЕРІ
Тарихи рестроспектива арқылы ұлттық-этникалық өзіндік қалыпты терең сезіну, жоғалтқандарды
қалпына келтіру, ұлттық жəне этникалық топтар арасындағы тең құқықтық қатынастарды жаңа
сапалық негізде дамыту, əсіресе тəуелсіз мемлекеттердің жаңадан қалыптасу кезінде ерекше
маңызды. Осыған байланысты Қазақстанның этнография ғылымының тарихын, қазақ халқының ғана
емес, сол сияқты біздің көпұлтты еліміздің басқа ұлттардың да ұлттық этнографиясын, этникалық
тарихын, материалдық жəне рухани мəдениетін жүйелі түрде зерттеу ғылыми қажеттіліктер туындап
отырған көкейтесті мəселе.
Этнография ғылымының тарихын қалпына келтіру қазақ халқының рухани-мəдени тұрғыдан
дамуы, оның ежелгі жəне қазіргі тарихы туралы ғылыми түсініктерді кеңейте түсу мүмкіндігін
арттырады. Қазақ этнографиясын зерттеуші ғалымдардың ішінде шоқтығы биік тұрған немістің ұлы
ғалымы Фридрих Вильгельм Радлофф. Ол өзінің саналы ғұмырын шығыстану ғылымын дамытуға
арнады.
Қалай дегенде де, қазақ фольклорының хатқа түсіп, кейінгі ұрпаққа жетуіне елеулі еңбек сіңірген
XIX ғасырдың екінші жартысындағы орыс ориенталист ғалымдардың ішіндегі екі есім ерекше
бөлініп отырады.
Оның бірі – қазақ халқының тұңғыш ағартушысы Шоқан Уəлихановтың досы Г. Н. Потанин
болса, екіншісі – «Отандық түркологияда филологиялық бағытты түбегейлі орнықтырған», өз
есімімен түркология ғылымының бүкіл бір дəуірін байланыстырған, теңдессіз ғалым Василий
Васильевич Радлов [1, 6 б.].
«Бірақ, Радловтың түріктік махаббатын асыра дəріптеу қисынға келіңкіремейді» - деп Мұстафа
Шоқай өзінің таңдамалы жинағының екінші томында «Радлов хақында» деген мақаласында атап
өткен. Радловты түріктердің кереметтей жанашыры етіп көрсету артық. Ол Ресейде өзім іргесін
қаладым деп санайтын түріктануды шынымен сүйетін – деп М. Шоқай жай айтпаса керек [2, 134 б.].
Дегенімен де, Радловтың ірі түріктанушы екенінде шүбə жоқ. Оның ірі еңбектері біз үшін бағалы
ғылыми мұралар екені даусыз.
Артына қоғамдық ғалымдардың əлденеше саласының басын қосатын мол ғылыми мұра
қалдырған Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) Радлов 1837 жылы 5 қаңтарда Берлин қалалық
полиция комиссары, офицер отбасында дүниеге келеді [3, 91 б.]. Жанұяда жалғыз ұл болған Фридрих
Фильгельм жақсы білім алады. Гимназияны тəмамдасымен ол Берлин университетінің философия
факультетіне түседі, ондағы теология мəселесін зерттейтін дəрістерден көңілі қалған соң, ынтасы
филология ғылымына ауады.
Берлин университетінде сол кезде моңғол, татар, маньчжур, қытай тілі бойынша дəріс оқитын
əйгілі полиглот – шығыстанушы В. Шоттан сабақ алған В.В. Радлов келе-келе лингвистика
əлеміндегі ақтаңдық тұстың бірі – ориенталистика ғой деген түйінге тоқтап, өз ғұмырын осы салаға
түбегейлі бағыштауға бел буады [4, 6 б.].
Ұлы ғалымның ғылыми шығармашылығында Алтай кезеңі деп аталған сапар он екі жылға (18591871) созылған еді. Ғалымның бұдан кейінгі Қазақстандағы (1871-1884), Петербургтегі (1884-1918)
қызмет кезеңдерінің ғылыми негізі бүкіл түркология ғылымының қалыптасып, өріс ала дамуына үлес
болып қосылған айтулы еңбектерінің алғышарты осы Алтай өлкесінде жасалды.
Барнауылға келісімен В. В. Радлов бар күшті түркі тілі жөніндегі білімін көтеруге салады.
Алдымен қалмақ, кейіннен төлеуіт (ол қазақ тілінің бір бұтағы іспеттес өте жақын диалекті) тілін
еркін меңгеріп, бірте-бірте түркі тілдерінің баршасын толық түсінетін дəрежеге жетті.
В. В. Радловтың Қазақстанға жасаған сапары 1862 жылдан басталады. Бұл жолы ол Шығыс
Қазақстаннан бастап Іле алқабын баса, Ыстық көл бойына дейін барып қайтады. Экпедиция
нəтижесінде қазақ-қырғыз халықтарының тарихы мен этнографиясы, археологиясы мен фольклоры,
тілі жөнінде қомақты материал жинастырады. Сонымен бірге ғалым жүріп өткен жерлерінің
географиялық бедерін де картаға түсіріп отырады. Бұдан кейінгі бес жыл бойына негізгі ғылыми
жұмысын Алтайдағы түркі тектес халықтар өмірін зерттеуге бағыштаған ғалым Қазақстан даласына
1868 жылы арнайы үлкен экспедиция ұйымдастырады. Ол бұл жолы сахараны бүкіл жаз бойы аралап,
Сырдария облысына дейін барады.
Бұл кезеңде Түркістан өлкесін Ресей құрамына бағындыру ісі қолға алына бастаған болатын.
Орыс географиялық қоғамының ұсынысымен жасалған бұл экспедиция материалдарының ғалым
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үшін ғана емес, патша саясаты үшін де үлкен мəні болғандығын айтқан жөн. Ғалымның экспедиция
кезінде жазған хаттарынан, оның əсіресе, Түркістан өлкесін беріле зерттеп, географиялық,
этнографиялық ерекшеліктері туралы мол материал жинағандығы байқалады. Оған сол экспедиция
нəтижесінде жазылған «Орталық Зеравшан өлкесі» атты очеркіндегі келтірілген мағлұматтар
дəлел [5, 247 б.].
1869 жылдың жазын ғалым қазақ даласында өткізеді. Бұл жолы экспедиция Қапал, Алтынемелді
басып Жетісуда болады. Шу даласы мен тағы да Ыстықкөл жағасындағы елдерді аралайды.
«Халықтың бай этикалық поэзиясы мені ұлан асыр үлкен олжаға кенелтті, бұл тек лингвистер үшін
ғана емес, миф пен халық поэзиясын зерттеушілер үшін де аса бағалы материал» деп жазды, ғалым
осы сапары жөніндегі есебінде.
Экспедиция жұмысын В. В.Радлов 1870 жылы да жалғастырады. Сөйтіп, ғалым Барнауылда
өткізген жылдарының əрбір жазын құр жібермей түркі халықтарының рухани мұрасын жалықпай
жинаумен болды. «1869 жылдан, Алтайдағы түркі тілдерін зерттеуге кіріскен алғашқы күннен
бастап-ақ тек халық шығармашылығын жинауға ғана көңіл көңіл бөліп қойғам жоқ, мүмкіндігіне
қарай мол сөз қорын жинауға да салдым» - деп жазады ол [6, 23 б.]. Əрине, ғалым тек фольклор мен
тіл ғана емес, Алтай халықтарының этнографиясы, тарихы мен археологиясы жөнінде де ұшан-теңіз
материалдар жинады. Əсіресе, экспедицияны жабдықтауға мол қаржы керек еді. Бұл орайда Василий
Васильевич патша үкіметінің өзіне бағынышты ел мен жер туралы барынша мол мағлұмат алуға
тырысқан отарлау саясатына арқа сүйеді. Алтайдағы жылдарында ғалым көп уақытын материал
жинауға жібергенімен де жинақталған дүниелерін саралап, зерттеп, басып шығаруға да көп күш
жұмсады. Ғалымның бұл кезеңдегі еңбекқорлығы мен қажыр – қайраты кімді болса да таң
қалдырарлықтай.
Бұл кезеңдегі екінші үлкен еңбегі – «Aus Sibirien» (1834). Бұл кітап 1989 жылы «Из Сибири»
деген атпен орыс тілінде жарық көрді [7, 25 б.]. Мұнда Оңтүстік Сібір, Шығыс Қазақстан, Алтай
өлкелері бойынша жинаған тарихи, археологиялық, этнографиялық материалдары топтастырылған.
Ғалым Алтай өлкесіндегі халықтар тарихын терең зерттей жүріп, бұрын тіпті ғылымда аттары
аталмай келген түркі тектес халықтардың шағын тайпалары жөнінде алғаш мағлұматтар келтіреді.
Бұл еңбек тек Сібірдегі түркі тайпалары жөнінде мол этнографиялық материалдар топтастыруымен
ғана құнды емес, түрлі ғылыми тұжырымдарымен де қызғылықты. Ғалым, əсіресе, түркі
тайпаларының этнографиялық тегі жөнінде батыл барлаулар жасайды. Ол бұл орайда тілдік,
топонимикалық, этнонимдік, археологиялық, фольклорлық мол материалдарды кеңінен қамтып,
тамаша салыстыруға да барады.
«Из Сибири» деген еңбекте түркі тектес халықтардың діни сенімі туралы да мол мағлұмат
жинақталған. Радлов мұнда шаман діні жөнінде арнайы тарау енгізіп, мол материалдар жиынтығын
салыстыра береді.
В.В. Радловтың əрбір мақаласы мен зерттеуі талдаулар мен ірі қорытындыларға толы. Оның
себебін іздесек, бірнеше мəселені бөліп айтқан бола едік. Ең алдымен оның еңбектерінде бір емес
бірнеше пəннің жетістігі қатар əңгімеленіп, бірін-бірі толықтырып, құбылыстардың жаңа қырларын
ашуға септеседі. Ауыз əдебиетінің эпос, ертегі, аңыз-əпсана секілді жанрлары жайында сөз
қозғағанда, ол ешқашан біріңғай шығарманы ғана талдауға ұмтылмай, қандай да болмасын
ескерткіштің тұлғасын толығырақ ашуға барады. Сол үшін тарихтың, этнографияның, археологияның
мысалдарына сүйенеді.
Радлов еңбектерін өзгелерден оқшау оздырып, көрсететін нəрсенің бірі қандай да бір халықты
зерттегенде сол халықтың тілін, этнографиясы мен, тарихымен байланыстыра отырып зерттейтіндігі.
Ауыз əдебиетінің өзіндік ерекшеліктерін, фольклортану ғылыми тəсілдерін жетік меңгеріп, көне
мұраның сан түрлі сипатын ашқан ең білгір маманның бірі ретінде академик В. В. Радлов жас
зерттеушілер үшін үлкен тағылым қалдырды. Белгілі бір шығарманың тарихи шындыққа
жанастылығын анықтап, оның жасалған дəуірін, даму жолдарын, жыршы, айтушылардың рөлін білу
үшін вариант нұсқаларды салыстыра зерттеу. Ауыз əдебиетін танудың қалыптасқан шарты болып
табылады. Осындай зерттеулердің классикалық үлгісін ғалымның «Қозы Көрпеш Баян сұлу» жыры
деген еңбегінен көреміз.
«Түркі халықтарының халық əдебиет нұсқаларының» үшінші томы қазақ фольклорына арналған.
Радловтың бірінші мақсаты – қазақ тілінің барлық байлығын сақтау. Жинаушы ретінде екінші
мақсаты – халық поэзиясының тұрмыс-салттағы жəне рухани өміріндегі негізін анықтау болды.
Қазақтардың тамаша шешендігі мен керемет сөйлеу шеберлігін қазақ халқының психологиялық
бітімі мен мəдениетіне тəн ерекшеліктердің бірі деп, Радлов əбден əділ деп есептеді: «...қырғыз
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(қазақ) қашанда мүдірмей, кідірмей, ерекше екпінімен сөйлейді. Өзінің ойын дəл жəне айқын
ұғындыра отырып, өз сөзін белгілі мөлшерде мəнерлеп бере біледі. Тіпті ауызекі сөйлесіп
отырғанның өзінде оның сөйлемі мен ой кестесі өлең жолдары мен шумақтары секілді ұйқасып –
үйлесіп кететіндігі сонша, нағыз өлең екен деп таң қаласын» [8, 38 б.].
Радловтың, Уəлихановтың жəне басқа да қазақтың халық поэзиясын кеңінен жинаушылардың зор
еңбегі – көпжылдық тəжірибиеге сүйеніп, фольклорды жазып алу əдісін қалыптастырып кеткендігі
болды.
Фольклорист Радлов ауыз əдебиеті нұсқаларын этнографиялық материалдармен байланыстыра
жинады. Ол халық поэзиясын халықтың тұрмысынан бөлек қарауға болмайды деп білді.
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Ш.О. Ибрашева
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ІРІ ДИАСПОРАЛАРДЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ
МƏДЕНИЕТІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕР
Қазақстан Республикасы тарихи оқиғалар барысында қалыптасқан айтарлықтай көпұлтты
мемлекет. Елімізге өз еркінен тыс күштеп жер аударылған ұлттардың қайғылы тағдыры, олардың
жаңа отанына айналған Қазақстанмен байланыстырылады. Сондықтан, мұндағы диаспоралардың
мəдени қалыптасуы мен дамуын оқып білу қаншалықты зор маңызға ие болса, көпұлтты
мемлекетіміздегі этносаралық əлемінің жетістігіне көз жеткізу одан да үлкен құндылықтарға
лайық.
Егер «Диаспора» атауы туралы түсініктің мағынасына үңілетін болсақ, бұл (грекше diaspora –
шашыраңқы) халықтың елеулі бір бөлігінің өзінің туып өскен жерінен тыс болуы дегенді
білдіреді. Диаспоралар географиялық жəне экономикалық əрекеттермен геноцид факторлары орын
алған, куштеп қоныс аударудың нəтижесінде қалыптасты. Бастапқы кезде бұл атау, əсіресе, б.э.д
VІ ғ. басында Вавилон патшасы ІІ Навуходоносордың жəне б.э. І-ІІ ғғ. римдіктердің еврейлерді
Палестинадан қуғындауынан кейін қолданылды [1, 78 б.].
Бүгінгі таңда əлеуметтік тұрақтылық пен азаматтық бейбітшілікті қамтамасыз етіп отырған
ұлтаралық келісім, Қазақстанның баға жетпес қазынасы. Сондықтан республикамызда тұрып
жатқан этникалық топтарды одан əрі шоғырландыру мақсатында олардың тарихы мен мəдениетін
зерделеудің маңызы зор.
Жер бетінде азаматтары бір ғана тілде сөйлейтін, бір нəсілді, наным-сенімі мен дəстүрі бірдей
мəдениетті ұстанған ешқандай мемлекет жоқ екені белгілі. Бүгінгі таңда бір мемлекеттің
аумағында əр түрлі ұлт өкілдерінің тұруы кеңінен орын алған жағдай. Көп елдерде өзінің жалпы
мəдениетін ұстанған, соның ішінде жекелеген белгілерімен ерекшеленетін этникалық топтар бар.
Дегенмен, барлық мемлекетте басты адами құндылықтар – ұлттық қауіпсіздік, саяси тəуелсіздік
сияқты мəселелерді тең дəрежеде, қоса алып жүру мүмкіндігі күрделі жағдай. Алайда, Қазақстан
республикасы ұлтаралық талас-тартысқа жол бермей, соның барысында түрлі қиындықтарды жеңе
білген бірден-бір мемлекет.
Кеңес империясының отарлық саясатының негізінде республикамызға күштеп əкелінген, яғни,
тарихи даму барысында пайда болған көп ұлтты қоғамның, мысалы – кəрістердің, немістердің,
поляктардың, гректердің, қырым-татарларының, кавказдықтардың т.б. диаспоралардың мəдени
дамуы барысында бірнеше ондаған жылдар бойы КСРО тұсында басқаша болғандығын білеміз.
Кеңестік дəуірдің ықпалы оның территориясында тұрып жатқан жүздеген этностардың дəстүрлі
мəдениетінің бастауларын жүйелі түрде түбірімен күйретті. Жер аударылған халықтар өздерінің
этномəдени дамуында үлкен қиындықтарды басынан өткізді. Күштеп қоныс аудару адамгершілік
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тұрғыдан ғана зиян емес, шаруашылықтың, кəсіпкерліктің біраз дəстүрлі түрлерін жоғалтуға алып
келді.
Өздерінің тарихи отанынан қол үзіп қалған диаспоралар ассимиляцияға ұшырап, ежелгі
дəстүрі мен төл мəдениетін ұмытуға душар болды. Тек, 1990 ж. басында Кеңес Одағының
құлдырауын тəуелсіз мемлекеттердің құрылуының жаңа бетбұрыс кезеңімен сəйкес, егемендікке
қол жеткізген Қазақстанда барлық өзге ұлттарға, тағылған айып-кінəні жоққа шығару, əлеуметтікэкономикалық жəне мəдени даму барысында ұлтаралық қатынастарды жетілдіру саласындағы
ұлттың тілі, мəдениеті, əдет-ғұрпы мен салт-дəстүрі, ұлттық спорт жəне кəсіп түрлерін дамыту мен
өркендетудің бастамасы қолға алына бастады. Ұлттың салт-дəстүрі туралы айтқанда, түрлі
мəдениетті
ұстанғандардың əрқайсысының көптеген жағдайда, əдет-ғұрып өміріміздің
шынайылығы мəн мəнділігінің мағынасын толықтырып отыратындығына көз жеткізеді.
Бірқатар зерттеуші ғалымдардың анықтауы бойынша, (лат. Traditio, tradere «табыс ету,
тапсыру») – ұрпақтан-ұрпаққа тараған əдет-ғұрып, жөн-жоралғы, дағды, мінез-құлық ережелері,
тамақтану, т.б. ұстанымдардың жиынтығы деп түсіндіріледі. Уақыт өте келе дəстүрдің
кейбіреулері көнеріп ескіре бастауы мүмкін, оның орнына жаңа түрлері пайда болып қалыптаса
бастайды. Бірақ соған қарамастан тарихи даму барысында қалыптасқан дəстүрдің түп негізі,
жекелеген индивид пен əрбір нақты этнос үшін, ол бағалы жəне əлеуметтік тəжірибе
болғандықтан сақталып қалады. Əдет-ғұрып адамды қандай-да бір этноспен теңесуге мүмкіндік
жасайды. Дəстүрдің кейбір элементтері уақыт өте келе түрлі себептермен өзгеріске түсуі мүмкін,
алайда оның символикалық сипаттамасы сол күйінде жалғасын табады. Бұл адамзат тəжірибесінде
үнемі осылай болып қалған [2, 18 б.].
Еліміздегі полиэтникалық жағдай, өзара тығыз қарым-қатынас жасаушы диаспоралардың өмір
тіршілігі мен мəдениетінің бір-біріне қарай ығысып, бұрмалана ілесушілігінен ешқайда қаша
алмайды.
Сондықтан, жаңа этникалық ортада ассимилияцияға ұшырап, жат ортаға бейімделген этностар
өзгерудің бастапқы сипаттамаларын еріксіз бойына сіңіріп ала бастады. Мұндай көріністерді
басынан өткізген кəріс, неміс, татар, шешен-ингуш, түрік т.б. диаспораларының ХX ғасырдың
екінші жартысы мен 90 жылдардың бас кезіндегі материалдық мəдениетіндегі ерекшеліктерден
анық байқауға болады.
Мысалы, Қазақстан кəрістерінің ас даярлау мəзірінде, салт-дəстүрі мен əн айту мəдениетінде
олардың Орталық Азия кəрістерімен бірдей жақтары өте көп, бірақ сонымен бірге сол тағам
əзірлеу, тілде сөйлеу жəне басқа да əдет-ғұрыптарында айтарлықтай дəрежеде айырмашылықтар
көптеп кездеседі. Зерттеу барысында байқағанымыздай кəріс диаспорасының білім алу шарттары
мен тұрмыс-тіршілігі əр елде əр түрлі. Сондықтан, республикамыздағы кəрістерді басқалардан
жалпылама жəне жеке дара белгілерімен ажырата аламыз [3, 97 б.].
Қазақстандық кəрістердің генетикалық қоры синтезделген болып табылады, оны кəріс жəне
еуразиялық мəдениеттердің жинағы деп айтуға болады [4.].
Кəріс диаспорасының мəдениетіне тəн қасиет, олардың өзінікін өзгертіп басқалардың дəстүрін
меңгерудегі мінез-құлқының ашықтығы. Полиэтникалы ортада өмір сүрген уақыт ішінде, кəрістер
материалдық мəдениетіндегі ұлттық ерекшеліктерін белгілі деңгейде жоғалтып, оның орнына
жаңасын иемденді. Мұны олардың ұзақ уақыт бойы туған жер анасынан алыста тұрып,
диаспораның қалыптасуымен байланысты жүзеге асушы табиғи процес деп қабылдауға болады.
Осыған ұқсас айтарлықтай ерекшеліктер кəріс диапсорасының бұрынғы КСРО кəрістері болуымен
сипатталады. Олар өзін кəріспін деп есептегенімен, бірақ
айналасындағы этникалық
мəдениеттердің кейбір белгілерін бойына сіңірген кəрістер. Сондықтан кəріс диаспорасының
материалдық мəдениеті туралы əңгіме болғанда, олардағы айырмашылық коре сарамның – орыс,
еуропалық, орталық азия жəне қазақ мəдениеттерінің элементтерін бойына сіңіріп араластырып
алғанын айта кетуіміз қажет [5, 212 б.].
Этникалық материалдық мəдениет бірнеше түрлі элементтерден тұрады, оны арнайы
төмендегідей шарттары арқылы топтастыруға болады: тағам, киім, баспана, құрал-жабдық, т.б.
Байқағанымыздай республикамызда тұратын орыс, татар, украин, неміс, əзірбайжан, өзбек, ұйғыр
т.б. диаспора өкілдері сияқты, кəрістер де ұлттық тағамға деген құштарлығын жақсы сақтаған.
Сонымен қатар, тамақтың кез-келген этнос өкілдерінің өмірінде алатын орны ерекше, себебі ол
əдеттегідей киім немесе басқа заттарға қарағанда кездейсоқ сипат алмайды, яғни, ас тəулігіне
бірнеше рет қолдануды қажет етеді. Тамаққа деген кертартпалық барлық адамдарға тəн,
сондықтан дəл осы тағамның ұлттық ерекшелігі өзгеріске аздап ұшыраған [6, 21 б.].
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Бір жағынана полиэтникалық ортада, өзге этнос өкілдерімен бірге өмір сүріп, күнделікті
қарым-қатынас жасау барысында кəрістер өздерінің асханасына айтарлықтай өзгеріс енгізді.
Халықтық тағамның бірталай түрлері қарапайым немесе мерекелік санатқа ауысты. Сондай
тамақтардың кейбіреулері мен негізгі тенденцияларына тоқтала кетейік. Біріншіден, бұрын
кəрістердің тамақтану үрдісіне ешқашан кірмеген нан, май, ірімшік, шұжық, сүттен жəне еттен
жасалған азықтар жəне т.б. қолданысқа енді. Дастарханға борщ, құймақ, қуырған жұмыртқа,
тоқаш, пельмен, тұздалған капуста мен қияр, тосап жəне т.б. тəрізді орыс асханасының түрлері
ұсынылатын болды. Қазақтардың ықпалымен аталмыш диаспора өкілдері сүтпен жəне сүтсіз қара
шəй ішуді əдетке айналдыра бастады. Бұл тек кəріс диапорасына ғана қатысты көрініс емес, басқа
да бұрынғы кеңестік халықтардың сүйікті сусынына айналды. Сонымен қатар, ұлтаралас
жанұяларда мереке күндері қазақ халқының ұлттық тағамы қазақша ет, қой жəне жылқы етінен
жасалған сорпа, қуырдақ, оған қоса ұннан жасалған – бауырсақ, сүттен – айран, шұбат, қымыз,
құрт т.б. дайындау дəстүрге айналды.Кəріс отбасында манты, шашлық жəне күлше нан тəрізді ас
түрлерін тамсана қолданысқа енгізді. Аталмыш диаспора өкілдері асханасының тағамдары көп
жағдайда көптеген басқа ұлттың өкілдері үшін де мол сұранысқа ие болды [5, 202 б.].
Əрине, 140 жылдан астам уақыт алдымен Ресейде, одан кейін Орталық Азия мен Қазақстанда
бөгде этностар қоршаған ортаның ықпалы, кəрістердегі тамақтанудың өзіндік үлгісіне біршама
əсерін тигізді. Соған қарамастан посткеңестік кəрістер этникалық тағам түрлерін бастапқы
қалпында сақтап келді. Мысалы, бүгінге дейін күріштен жасалған ботқаны – ыдыстағы салқын
суға салып «папты» жейді, бұл «паби-мури», «су-ботқа» деп аталады. Ал басқа жағынан қарайтын
болсақ, кəрістердің – казақтармен, орыстармен, өзбек т.б. халықтармен күнделікті тығыз араласуы,
кеңестік кезең жағдайында бір сарынды өмір сүру салты, тамақтану тəртібіне айтарлықтай
өзгерістер алып келді. Аталмыш диаспора өкілдерінің ұлттық тамағы (аптасына бір рет) күн
сайын əзірленуден қалды. Ендігі жерде олар «паби-муриді» күнде жемейтін болды. Кəрістердің
тағам түрлері, республикамызда тұрып жатқан басқа диаспора өкілдерінің өздерінің ұлттық
тағамымен бірге қолданысқа еніп ұлтаралас сипатқа ауысты. Кəріс салаттары қазақтардың етімен
немесе орыстардың құймағымен араласып дастарханға қойылып қонақтардың алдына тартылды
[8, 27 б.].
Сонымен қатар, күнделікті тамақтану барысында кəріс диаспорасы отбасыларының басым
бөлігі, əр түрлі этностың ұлттық тағамдарын тұтынады. Бірақ басқалардың қандай əсер болмасын,
кəрістердің дəстүрлі, тұрақты мерекелік ас мəзірі бүгінге дейін сақталып келеді. Мысалы, баланың
бір жасқа толған күні (толь), үйлену тойы, 60 жасқа толған (хвангаб) салтанатында дəстүрлі
тағамдарды пісіруге қажетті азық-түліктерін сатып алып –чхальтоги, чхимпени, кадюри, косари
чхэ, диргымчхэ, сундэ, сиряк чжанмури т.б. міндетті түрде əзірлейді [8, 28 б.]. Бұдан біз кəрістер
арасында ғасырлар бойы сарқылмаған конфуциялық дəстүрдің өміршеңдігін байқай аламыз.
Қазақстан территориясына жаппай коныс аударылып, оның полимəдени аумағына орналасқан
этностардың бірі татар диаспорасы. Татарлар бұл өлкеге өздерінің материалдық мəдениетінің өзге
элементтерін алып келді: республикамыздың əр аймақтарында мешіттері мен үйлері салынды,
басқаларға ұқсамайтын ғимараттарының айтарлықтай ерекшеленіп тұратын сызбасы мен сəн
үлгісіндегі əдемілігі, сонымен қатар, киімдеріндегі өзгешеліктер олардың өзіндік этномəдени түр
келбетін кескіндеді. Татарлардың үйлері, оның егесінің əл-ауқатына қарамастан, салыну тəртібіне
сəйкес екіге бөлінді: ерлер жəне əйелдер – соған байланысты екі жерден кіріп шықты. Қаланың
шет жағында жинақы орналасқан татарлардың ағаш үйлері бір типті: жоғарғы жағы кесілген
бөрене мен тақтайлардан жасалып, арасына талшықтар мен туралған ағаштың ұнтақтарын салып
толтырды. Баспананың кіре беріс жері екі жасыл, ақ немесе сары бояумен əрленген. Үшбұрыш
немесе жартылай дөңгелек етіп жасалған қалқаның астында ағаш бағаналар, сəуле тəрізді түрлітүсті
жолақтармен бөлінген. Үйдің ішкі сəн-салтанаты əдетте парсылық кілемдермен,
сандықтармен жабдықталып, пирамиданың кескінін беретін əйнек сөрелерде: алтын бұйымдар,
зергерлік заттар, ыдыстар салынып қойылды. Ол орыстардың қарапайым қонақ қабылдайтын
үстеліне қарама-қарсы орналасып тұрды. Ал, татар диаспорасы əйелдерінің күнделікті киетін киім
үлгісі – қамзол, қалпақ, кең жібек жəне тоқыма, жағасы тік (мойны міндетті түрде жабылған)
сəндік шілтермен көмкерілген көйлектер болды. Алайда, қазақтармен ұзақ уақыт бойы бірге өмір
сүру барысында, татарлардың материалдық мəдениетінің кейбір элементтерінің өзгергендігін
байқауға болады. Ерлердің бас киімдері қазақы нақышта ою-өрнектермен безендіріліп жасалды.
Бірақ алтын түсті жіптермен тоқылған жерлері, татар тақияларының өзгешелігін байқатып тұрды.
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Кейінірек Қазақстандық татарлар материалдық мəдениетінiң барлық этникалық жəне мəдени
болмысының елеулі деңгейде жойылып бара жатқанын байқатты. Татар жастары өздерінің
дəстүрлі өмір салты мен мəдениетінің айырмашылықтарын (діни əдет-ғұрыптарды орындау,
қарапайым тұрмыстық бұйымдарды қолдану, киім киісі) шынайы өмірде жүзеге асыруы өте сиреп
кетті. Соған қарамастан татарлардың материалдық мəдениетінде олардың ұлттық асханасына
деген қойылатын талап ерекше.
Көптеген татарлар үшін ұлттық тағам дайындау этностың маңызды нышаны деп есептеледі[9,
36 б.].
Ғылыми əдебиеттерде диacпорaлaрдың негізгі мəcелелері, олар тaрихи отaндaрынaн тыc жерде
өмір сүргендіктен ұлттық мəдениетті caқтaп қaлу қиынға түскен, деген пікірлер көптеп aйтылaды.
Дегенмен, республикамызда тұрып жатқан басқа барлық диаспоралар сияқты, шешендер де
ұлттық caлт-дəcтүрлері мен діни ұcтaнымдaрын caқтaп оны бүгінге дейін жалғастырып келуде.
Қaзaқcтaндa ұзaқ уaқыт өмір cүрген кезең, шешен диаспорасы өкілдерінің де caнaлaрынa өзгеріc
енгізді. Жер ауып келген шешендердің aлғaшқы ұрпaқтaры қиын кезеңдерді бacтaп кешіріп,
күнделікті өмірге бейімделу, орыc тілін меңгеру, жергілікті хaлықпен қaрым-қaтынac орнaту
cияқты қиыншылықтaрғa төтеп беріп, бacқa лaндшaфт пен мəдениеттің өкілдерімен қоян-қолтық
араласып өмір cүрулеріне турa келді. Бірақ, қаншалықты қиын кезеңдерге тап болғанымен
accимиляцияғa түcпеді.
Шешендердің материалдық мəдениетіндегі ерекшелік, олар өздерінің cыртқы келбеттеріне aca
үлкен мəн береді. Вaйнaхтaр жaқcы, тaзa киініп жүру – aқылдылықтың көрcеткіші деп есептейді
[10, 145 б.].
Шешен диаспорасында ерлер мен əйелдердің киім кию үлгіcінің қaлыптacқaн жүйеcі бaр. Егде
жacтaғы aдaмдaр дəcтүрлі киім үлгіcін құптaп, өткен ғacырдың 50-60 жж. cияқты етік, гaлифе
cтиліндегі шaлбaрлaрды киеді. Əйелдер үнемі бacтaрынaн орaмaл тacтaмaйды, шaлбaр кимейді.
Вaйнaх əйелдері əдетте күнделікті тіршілікте əр түрлі cəндік бұйымдaрмен белдемшелер немеcе
көйлектер киеді. Cонымен қaтaр, шешендердегі ерлер мен əйелдердің басқа этностардан
ерекшелігі aшық, түcі қaтты көзге түcетін киім үлгілерін кимейді.
Қaзaқcтaндық шешендер ұлттық мəдениетін кеңеc үкіметінің қатаң caяcaтынa қaрaмacтaн
caқтaп қaлa білді. КCРО-дaғы қaйтa құру бacтaлғaннaн кейін ұмыт болғaн caлт-дəcтүрлері қайта
жaндaнa бacтaды. Бұл процеcc КCРО-ны мекен еткен бaрлық хaлықтaрдa да кеңінен орын aлды.
Шешендердің мaтериaлдық мəдениетінің aжырaмac бөлігі – қорғaныc мұнaрaлaрын caлу болып
тaбылaды. Олардағы күзет caлу моңғол шaпқыншылығы кезінен бacтaлғaн. Əдетте мұнaрaлaрды
негізгі шaтқaлдaрғa кіре беріc жерлерге жəне тaу етектеріне тұрғызaтын болғaн. Мысалы,
Шешенcтaндa мұнaрaлaрдың екі түрі белгілі – тұруғa aрнaлғaн жəне жaуынгерлік. Жaуынгерлік
мұнaрaлaр вaйнaхтaрдың ұлттық cəулет өнерінің шыңы болып тaбылaды. Мұнaрaлaр қорғaныc
қызметін aтқaрaтын болғaн, əдетте биіктіктері 25-30 метрге жететін. Ғacырлaр бойы мұнaрa
құрылыcымен aйнaлыcып келген шешендік отбacылaр да aз емеc. Тaулы aймaқтaрдa мұнaрa
тұрғызу – вaйнaхтaрдың дəcтүрлі cəулет өнері болып тaбылaды [11, 92 б.].
Шешендердегі мұнaрa cəулет өнері мұқият зерттеуді тaлaп ететін тaрихтың жеке пaрaғы деп
қарауға болады. Олар құрылыc мaтериaлы ретінде тacты көп пaйдaлaнғaн. Оны оcы мұнaрaлaрдың
құрылысынан көруге болaды. Шешен хaлқы бacқa Cолтүcтік Кaвкaз хaлықтaры cияқты тасты
тaбиғaттың cыйы деп қaбылдaйды. Шешен диаспорасының aңыз-əңгімелерінде ел қорғaйтын
бaтырлaрдың тacтaн жaрaлғaндығы туралы мəліметтер көптеп кездеседі. Қaзaқcтaндaғы шешендер
əр түрлі өндіріcтік жəне тұрғын үй caлудa тacты көптеп пaйдaлaнaды. Мектеп құрылыcы, үй,
бaлaбaқшa, өндіріc ошaқтaрын тұрғызуда көбінде оcы мaтериaлды пайдаланған [12, 130 б.]. Ал,
шешен отбасының дəстүрлі асханасындағы басты айырмашылықтар – ет, сүт жəне көкөніс
өнімдері болып келеді.
Сауалнамалық зерттеулер барысында алынған нəтижелер көрсеткіші бойынша, Қазақстан
аумағында тұратын неміс диаспорасының ең танымал этнонимдік атауы «қазақстандық немістер»
жəне «кеңес немістері» екенін байқатты [13, 95 б.].
Бұрынғы Кеңес Одағының немістері екі ғасырға жуық уақыт өздерінің тарихи отаны Германия
немістерімен байланыс жасай алмағандықтан, рухани жəне материалды мəдениетінің басты
ерекшеліктерінен алыстап кетті. Олардың дəстүрлі мəдениетінен ең жақсы сақталғаны баспана
құрылысы, кейбір əдет-ғұрыптары мен фольклоры. Неміс диаспорасының материалдық
мəдениетіндегі əйелдер киімдеріндегі басты белгілер – блузка, қатпарлы белдемше, алжапқыш. Ер
адамдардың дəстүрлі костюмдеріндегі ерекшеліктер – футболка, қысқа немесе ұзын шалбар,
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көкірекше (көкірекше кейінірек), шарф, аяқ киім немесе етік. Ішінара кейбір күнтізбелік жəне
отбасылық католиктік үлгідегі əдет-ғұрыптар сақталған. Кеңестік кезеңдегі XХ ғ. 70-80 жылдары
немістерде жаңа жыл немесе рождество мерекелерінде шырша безендіру кең етек жайған.
Мерекеге үш-төрт апта қалғанда, олардың отбасында күнтізбедегі барлық дəстүрлі күндерді
белгілеп қояды. Мысалы, тақтаға сандарды жазып қойып, өткен күндерді сызып тастайды. 1
желтоқсаннан бастап, 24-күн санына сəйкес бөлініп белгіленген арнайы шамдар дайындалады.
Күн сайын олардың біреуін жағып, жандырып бітіруі керек. Сонымен қатар, шыны өлшеу
шкаласы қапталған ликер құйылған бөтелке өте танымал. Əр күні бір жұтымнан ішіп отырса, ай
тез өтеді деген ұғымды береді. Кейбіреулер мереке қарсаңына дейінгі уақытты апта бойынша
өлшейді. Содан кейін əр жексенбі сайын үстелге қойылған шырағданға немесе рождестволық гүл
шоқтарына өз тəртібімен: бір демалыста біреуін, екіншісінде екі шырақ жəне т.б. шырақтарды
жағады. Əрдайым бірін-бірі рождествомен құттықтау дəстүрге айналған. Үйде бұл ретте, сан
алуан безендіру дайындықтары жүреді. Ал оның алдында желтоқсан айы жақындағанда,
отбасындағы əрбір ұқыпты əйел үйдің ішін тазалап мерекелік дастархан мен ыдыс аяқтарды
реттеп қояды. Терезелерге жылтылдаған гирляндалар ілінеді. Сондай-ақ, қолдан жасалған құрғақ
бүршік, грек жаңғағы, кептірілген лимон тілімі, алтындатылған сым жəне табиғиға өте ұқсас
жасыл жасанды гүл шоқтары мен жұлдыздармен безендіру өте танымал орын алған.
Рождествоның маңыздылығы сонда үстелге жайылатын дастарханға үлкен мəн беріледі. Ал үй
иесінің əйелдері түрлі аспаздық тағамдар дайындап, туысқандарына дəм татқызады. Бұл
уақыттағы ең танымал тұлға – Санта Клаус, оның аяз атадан айырмашылығы, бұл библиялық
кейіпкер болып табылады. Ол балалардың ең басты тілектерін тыңдап оларға сыйлықтар
үлестіреді.
Қазақстандағы неміс диаспорасының дəстүрлі асханасына – кеспесі бар тауық (нудль) сорпасы,
жеміс сорпасы кіреді. Мереке күндері бəліштер пісіреді (кухе), қырыққабатпен шошқа етін немесе
қаз дайындайды. Рулеттің бірнеше турлерін (штрудель) əзірлейді. Қысқа дайындық ретінде
шұжық түрлерін, ет жəне ысталған балық дайындайды. Немістер сусындардан кофені жақсы
көреді.
1989 жылы Қазақстанда ұлттық сананы жандандыру процесінің бастамасымен неміс
диаспорасының "Возрождение" қоғамы мен ұлттық мəдени орталығы құрылды. Осы кезеңнен
бастап неміс қоғамдық бірлестіктердің өз диаспорасының мəдениетін жандандыруға жəне оның
таралуына бағытталған мəдени іс-шаралар айтарлықтай жолға қойылды [14, 129 б.].
Аталмыш үдерістер еліміздегі басқа да шағын этностарда кездеседі [15].
Қорыта келе, қандай қайғылы жағдай болмасын Қазақстанда тұратын диаспора өкілдерінің
ұлттық мəденитінің қайнар көзін, сондай-ақ этносаралық бірегейлік сезімін толығымен жойып
жіберуге ештеңе төтеп бере алған жоқ. Демографиялық, интеллектуалдық жəне материалдық
шығынға ұшырай отырып, барлық диаспора өкілдері этникалық қауымдастық ретінде, өздерінің
төл мəдениеті мен ұлттық сəйкестіктігінің негізін сақтап қалды.
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А.Б. Мамытова
ТРАДИЦИОННЫЕ ЖИЛИЩА СЕВЕРНЫХ КЫРГЫЗОВ
В КОНЦЕ XIX – В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Жилище – это одно из основных материальных условий существования человека, самое чистое
выражение природы, которое вообще существует.
Изучение традиционного жилища, являясь одним из приоритетных направлений истории
культуры, остается одним из трудных предметов этнографического изучения. Исследование
традиционных жилищ в последние годы приобрело особую актуальность, так как жилые постройки
каждого народа представляют собой сложный культурно-бытовой комплекс. Они связаны с самыми
различными сторонами его жизни: с природными условиями, преобладающими занятиями и
направлением хозяйства, уровнем развития техники, имущественными отношениями, формами
семейного быта, общественными обычаями и традициями, эстетическими представлениями народа, с
религиозно-магическими верованиями. Все это в той или иной степени влияет на тип, размеры,
внешний вид, интерьер и украшения жилища[1, с. 3].
Традиционные виды жилищ кыргызов формировались на протяжении длительного исторического
периода. Народное зодчество составляет значительную часть кыргызской материальной культуры и
во многом определяет национальное своеобразие. На протяжении многовекового развития
традиционного жилища был накоплен богатый строительный опыт, выработаны наиболее
рациональные архитектурно-конструктивные приемы. Хранителем древних традиций, в силу
удаленности и особенностей исторического развития, сегодня остались лишь немного народных
мастеров.
В настоящей статье делается попытка описания жилища кыргызов и сводится к краткой
характеристике таких аспектов проблемы, как характер поселений, классификация жилищ,
особенности жилищ, истоки и закономерности их развития и взаимосвязи с кочевыми традициями.
Традиционное кочевое жилище считается основным и неотъемлемым жилищем кочевых народов и
народов Центральной Азии до советского периода.
Народное зодчество представляет собой один из самых малоизученных пластов в кыргызском
народно-декоративном искусстве. Недолговечность строительного материала и соответственно
малочисленность сохранившихся и достоверно известных памятников, к тому же при относительно
небольшом количестве исследователей, объективно затрудняют изучение народных жилищ, особенно
применительно к ранним этапам его истории. Будучи весьма значительной частью культурного
наследия, традиционное жилище, безусловно, нуждается в дальнейшем глубоком и всестороннем
изучении.
Кыргызстан расположен в умеренных, частично субтропических широтах, климат, как и в
соседних районах, с большими колебаниями температуры воздуха и малым количеством осадков.
Средняя температура июля составляет 25º-26º С. Средняя температура января -10 º -15º С. Однако
климат Кыргызстана своеобразен. В основе своей он резко континентален, ему присущи жаркие
месяцы летом и сильные морозы зимой. Такие контрасты природы Кыргызстана обусловлены
значительной приподнятостью ее территории над уровнем моря, горным рельефом и положением в
центре обширного материка Евразии среди пустынь умеренного пояса. Вся территория республики
находится в зоне высокой сейсмической активности, что накладывает особый отпечаток на развитие
жилища[2, с. 22].
Территория Кыргызстана и разнообразие рельефа и климатических условий, неравномерность
социально-экономического развития вызвало возникновение в этой стране
переносного жилища,
которое существовало здесь с I тысячелетия, до конца XIX – начале XX веков, и существует в
настоящее время, другие же сохраняются только в форме отдельных пережитков.
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Обилие кормов для скота, наличие источников воды, защищенность территории от зимних
буранов и стужи послужило благоприятным местом кочевому кыргызскому народу. Такое
разнообразие природы, где плодородные земли сочетаются с горными пастбищами, в значительной
мере определило направление и развитие хозяйственной деятельности. Жители этих мест в основном
занимались скотоводством и земледелием. Хозяйственная деятельность вынудило жителей этого
региона подчиниться климатическим условиям, в основе которых лежала необходимость вести
кочевой образ жизни. Поэтому необходимо было найти жилище, которое соответствовала бы
требованиям жизни кыргызского народа. Переносное жилище юрта была легка при сборке и
разборке, она удобно перевозилась, непромокала, сохраняла прохладу в знойные дни, надежно
укрывала от пронзительных осенних ветров.
Сложная история кыргызского народа отразилась и на развитии его хозяйственно-бытового
уклада, формировании материальной культуры. Характер господствовавшего хозяйственного уклада
– кочевое скотоводство и патриархально-родовой быт положили глубокий отпечаток на культуру
кыргызов. Высокоразвитое скотоводство обусловило их этническое лицо, образ жизни,
материальную и духовную культуру, мировоззрение в целом. Оно давало основные продукты
питания, материал для изготовления одежды, жилища, домашней утвари. Скот обычно круглый год
находился на подножном корму. Системы кочевания были различны в зависимости от ландшафтных
и климатических особенностей территорий расселения этих этносов.
Виды жилищ у кыргызов определялись необходимостью частных передвижений на большие
расстояния, отсутствием прочной оседлости, сезонным характером хозяйственной деятельности и
уровнем развития производительных сил, характером социальных отношений, экономики, формами
семейной жизни, культурно-бытовыми традициями, многообразием естественно-географической
среды. Функциональное назначение жилища в целом и отдельных его частей связано с социальной
структурой общества. На жилище оказывают влияние и особенности культуры и быта различных
социальных слоев населения.
В конце XIX в. господствовавшим типом жилища у кыргызов была юрта (боз үй, кара үй,
кыргыз үй) [3, с.156]. Герметически замкнутый компактный вид жилища – сборно-разборного
сооружения из решетчатого каркаса и войлочного покрытия, круглого в основании и с
полусферическим верхом. В определенных условиях юрта – совершенная конструкция как в
практическом, так и в эстетическом отношении.
Размеры юрты соответствуют масштабу человека, внутренняя планировка учитывает интересы и
вкусы ее обитателей, обеспечивает хозяйственно-бытовую деятельность.
Практическая необходимость и художественная целесообразность заставили кочевников
подчинить все размеры единому модулю и унифицировать все детали.
Каждая решетка, составляющая общую стенку, состоит из плоских реек, наложенных друг на
друга косой клеткой и скрепленных волосяными веревками.
Благодаря тому, что эта конструкция сжимается или растягивается гармошкой, можно было
уменьшать или увеличивать до необходимой высоты юрту или складывать ее во время перекочевок.
Шарнирная конструкция решеток стен обеспечивала также немаловажное свойство юрты –
сейсмоустойчивость.
Таким образом, круглая юрта – оригинальный, исторически сложившийся образец жилища,
идеально приспособленная для кочевого образа жизни. Транспортабельность (небольшой вес),
мобильность (быстро собирается и разбирается), универсальность (в ней жили круглый год),
достаточно устойчивая против ветров за счет полусферической формы и небольшой высоты,
сейсмобезопасная – за счет подвижной конструкции стен, возможности варьировать площадью,
доступность материала, всегда чистый воздух – эти и многие другие свойства складывались в течение
многих лет.
Основными видами жилища кыргызов в дореволюционное время были: тяжелая зимняя юрта –
оор уй или кышкы үй; меньшая летняя – женил үй, или жайлоо үйъ; свадебная юрта – өргөө; юрта
для приема гостей – конок үйъ; имелась также юрта, где готовили пищу и хранили запасы продуктов
– ашкана үй. Жилища бедняков назывались кара үй, сайма – алачык, жолум үй, чатыр, сойломо,
тегирмек [4, с. 62].
К переносным жилищам в равной степени относятся шалаш – алачык. Известно два варианта
этого типа жилища. Первый вариант напоминал собой шалаш, основу которого составляли одни
только купольные жерди. Их устанавливали в круг и скрепляли вверху; жерди поддерживал
поставленный в середине шест. Основа жилища второго варианта состояла из купольных жердей
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(примерно двадцать штук) и скрепляемого их обода. Этот вариант переносного жилища был более
распространен и имел названия кепе, сайма алачык. Казахи называют этот вид жилища «кош»,
туркмены – «орача», узбеки «алачык», кыргызы такой шалаш называют « сайма алачык» [5, с. 107].
Алачык является предтечей более связующим звеном между простейшим типом переносного
жилища (шалаш или чум) и более сложной и совершенной конструкцией (юрты). Алачык был
жилищем самых бедных кыргызов. Следует отметить, что деревянные части для жилищ типа
«алачык» мастера никогда не делали специально. Использовались, как правило, старые части уже
отслужившей юрты.
Наряду с другими жилищами у кыргызов были переносные жилища чатыр-жилище временного
типа, палатка из различных покрытий и деревянных опор. В нем жили во время полевых работ. Оно
состояло из 6-8 наклоненных и прикрепленных к поперечной палке жердей. Остов покрывался
домотканым тааром или старой кошмой.
Еще одно жилище бедняков – так называемый тегирмек, состояло из трех решетчатых стен
кереге, обтянутых кошмой или в теплое время года – чиевыми циновками. Куполообразные жилища
с плетеными стенками, внешне походило на юрту, оно напоминало нечто среднее между шалашом и
юртой, которое во время кочевок перевозили на повозках полусферический шалаш из согнутых в
дугу жердей, верх которых укреплялся в скрещивании конически установленных жердей в центре
жилища. По форме оно напоминало юрту.
В прошлом у народа Кыргызстана можно было встретить отдельную юрту для табунщиков –
сойломо – зимой она покрывалась кошмой, а летом – травой. Она представляла собой две стенки
юрты, соединенные в верхней части.
Существовал и другой вид шалаша, который состоял из решетки юрты и купольного круга,
установленного на крестообразно уложенные жерди, покрытые туурдуком и тундуком. Иногда
обходились двумя поперечными жердями. «Тегирмек» отличался от них использованием малого
количества звеньев решетки (двух-трех) и отсутствием обода.
У кыргызов есть еще другая юрта, называется жолум уй. Они употреблялись у табунщиков
лошадей, также многие бедные люди жили в жолум уй или во время походов и в этих случаях для
перевозки вьючится на лошадей. Отличалась она несколько иным набором элементов от юрты. Их
каркас состоял из трех-четырех звеньев решетки и купольных жердей, связанных вверху веревкой
или скрепленных деревянной крестовиной [6, с. 192].
Следующая отличающаяся от других – гостевая юрта, представляет собой одну из ее
разновидностей, приближающихся по своим размерам к юрте-ставке. Главное отличие юрты-ставки
от других – ее размеры и убранство. Такая юрта состояла минимум из 12, в среднем из 18 и самая
большая из 30 отдельных решеток (канат).
В XIX веке богатые кыргызы имели отдельную зимнюю юрту – оор уй обычно состояла из 7-9
или 8-12 решетчатых стенок. Диаметр такой юрты равнялся в среднем 15м. В ней могло разместиться
до 200 человек. Деревянные части для юрты выполнялись лучшими мастерами. Особенно ценились
те их детали (кереге, уук, тундук), на которых делалось по 3-5 прямых углубленных параллельных
линий – кобул. Остов юрты состоял из жердей, скрепленных зачастую медными или серебряными
гвоздями с чеканными головками – гул мык. Дверь деревянная, двустворчатая, крепилась на шипах.
Верхняя перекладина и косяки обязательно украшались орнаментом и покрывались синей и красной
красками. Сама дверь сплошь была резной и лишь иногда оставалась некрашеной. В тяжелой юрте
пищу не готовили[4, с.63].
Установка тяжелой юрты – дело трудоемкое, не под силу одной семье. Богатые владельцы
никогда сами юрт не устанавливали, этим занимались родственники – бедняки. Например,
установка решетчатых стен обода требовала усилий нескольких мужчин. Женщины ставили дверную
раму и соединяли края стенок, перевязывая их бечевкой, или скрепляли верх раздвинутой стенки
узорной лентой – баш чалгыч или кереге чалгыч, после чего соединяли все жерди, связывая их
длинной тесьмой – уук тизгич.
Прежде чем обтягивать стены юрты циновкой, их по низу обводили циновкой из чий аяк. Делали
это как для утепления, так и для украшения. Выше чий аяк, посередине стенки, делали обводку
тегирич; иногда таких обводок делали две. По изгибу купольных жердей натягивали войлочные
орнаментированные полосы жабык баш, низ которых обрамляли узорной тесьмой и бахромой из
белых и красных ниток.
К ободу пришивали две веревки джел-боо из конского волоса с добавлением небольшого
количества шерсти. На концах их иногда делали из конской гривы по три волосяных кисточки.
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Место, где кисточки соединялись с веревкой, обшивали белой тканью, украшенной вышивкой. При
сильном ветре веревки привязывали к двум кольям, вбитым в землю около очага, в хорошую погоду
их прикрепляли к жерди и тогда кисточки служили украшением. А также богатые кыргызы зимой и
летом рядом с основной ставили еще одну юрту небольшого размера, верх покрывали серым
войлоком. Стены обтягивали
циновками из чия или камыша, иногда изношенным
орнаментированным чием тяжелых юрт или старыми кошмами. В этих юртах хранили продукты,
сушили мясо, готовили пищу. В юрте-ашкане всегда ночевал один из бедных родственников или
соседей, обслуживающих богатеев.
Таким образом, рассматриваемые виды считаются наиболее распространенными, поскольку
именно они встречаются в большинство исследованиях. Хотя эти виды переносных жилищ были
гораздо менее удобными, чем решетчатая юрта, но сравнительно более простыми по конструкции и
доступными для изготовления в условиях домашнего производства любой кочевой семьи. Их
использовали не только как жилище для пастухов, табунщиков, в ауле для гостей и при частых
перекочевках, но и как подсобные помещения для хранения припасов и приготовления пищи.
Бытовали у кыргызов и летняя юрта, состоявшая из 4 или 5 звеньев стенки (кереге) и покрывала
(кошмы). Такую юрту легко можно было разобрать и собрать, поэтому ее брали на летовки.
Большинство бедных людей жили в небольших серых юртах боз уй. Они состояли из четырех
решетчатых стен, редко – шести канатов. Шерсть для кошмы собирали годами.
Деревянные части такой юрты выполнялись из того же материала и теми же способами, что и для
юрты оор уй [4, с. 64]. Однако в этих юртах отсутствовал декор на деревянной части, кошме и во
внутреннем убранстве, ибо это было не по средствам для бедняков и людей среднего достатка.
Деревянную дверь зачастую заменяло чиевое полотнище, большинство таких юрт имели
лестничную приставную дверь – эргилчек. Высота ее доходила до половины – трех четвертей
дверной рамы. Стены юрты обтягивали простыми циновками из чия или камыша. Зимой нижнюю
часть юрты утепляли мягкой травой и осыпали земляной валик, который не пропускал ветра.
Веревки, привязанные с двух сторон к ободу, использовали для укрепления юрты.
Богатые кыргызы имели отдельные юрты для каждого из женатых сыновей, для каждой из
нескольких жен. Они также отличались добротностью и красотой. Отдавая замуж дочерей, богачи
ставили свадебную юрту – өргөө.
Особое внимание уделяли кыргызы свадебной юрте – өргөө. Ее убранство зависело от
имущественного положения хозяина, и иметь ее могли только люди богатые или среднего достатка. С
ними не может сравниться по красоте убранства даже ставка владетелей. Народные мастера с особой
усердием и любовью наряжали өргөө, вкладывая в это все свое умение и искусство.
В позднее средневековье сформировались также этнические особенности в конструкции юрты. У
отдельных народов она приобрела определенные признаки, по ним можно судить о том, какому
народу или этнической группе она принадлежит.
Основная масса кыргызского народа пользовалась юртами более скромными по своим размерам и
внутреннему убранству. Такие юрты бытовали во многих районах Кыргызстана на протяжении
XIX века. Юрта средних слоев
населения не превышала шести решеток,
а бедноты и того
меньше; войлочные покрытия чаще всего из серого войлока как более дешевого и доступного.
Различия юрт, определяемые социальным положением людей, учитывались также при
расположении аила на сезонных пастбищах: из общей массы выделялись юрты богатых, то есть
расположение юрт в ауле носило резко выраженный социальный характер. Это происходило, начиная
с периода объединения племен в раннем средневековое, о чем свидетельствуют страницы
кыргызского эпоса.
Можно заметить круговое расположение юрт с большой юртой в центре. Выражение большая
юрта, во-первых, определяло принадлежность богатому владельцу, владельца – к богатому сословию,
а во-вторых, подчеркивало его социальное положение. Подобное расположение юрт наблюдалось
в любом ауле, где они группировались вокруг богатого и знатного хозяина. Это диктовалось и
условиями жизни тех времен, когда необходимо было позаботиться и о безопасности айыла от
внешних набегов. Начиная с середины XVIII века круговое расположение юрт в селах постепенно
отмирает, однако установка юрт по социальному положению хозяйств сохраняется, и подобное
построение имело место вплоть до революции.
С приходом на жайлоо (летнее пастбище) кочевники разбивались на мелкие аилы, числом не
менее 4-5, но не более 10-15 юрт.
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Таким образом, в жизни дореволюционных кыргызов бытовали следующие типы переносных
жилищ: юрта и жолум, үй, өргөө, сайма алачык, алачык, чатыр. Жилища отличаются не только
конструкцией, но и убранством.
По описанным выше типам домов лишь схематично можно представить пути развития
кыргызского традиционного жилища. На самом же деле картина распространения различных типов
намного сложнее: в одном айыле можно встретить варианты всех типов, различные формы. Все
выше перечисленные виды жилища сохраняются в быту семей животноводов – весной и летом во
время пастьбы скота на отгонных пастбищах. Ими охотно пользуются сельские жители.
Достоинства переносных жилищ – легкость сборки и разборки, мобильность – натолкнули на
мысль использовать их в качество передвижных библиотек, клубов, медпунктов, кемпингов. Мотивы
жилищ присутствует в современных архитектурных сооружениях, а также в изделиях прикладного
искусства – сувенирах.
И в наши дни ученых многих стран волнуют проблемы мобильной архитектуры, создания
удобных передвижных жилищ на уровне современных требований – иными словами, это почти те
проблемы, которые решены в конструкции юрты.
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О. Б.Молодов
КОНСОЛИДАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА:
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ
В конце ХХ века на постсоветском пространстве прошли масштабные дезинтеграционные
процессы, вызванные распадом идеологии, системы ценностей и государства. «Некогда
консолидированное общество на глазах стало рассыпаться, люди утратили доверие и интерес друг к
другу, замкнулись в собственном мирке, состоящем в основном из материальных ценностей» [1,
с. 10]. Произошла масштабная трансформационная «ломка» в социально-экономической сфере,
повлекшая снижение уровня жизни большинства населения. Изменившаяся система управления
обществом ослабила «обратную связь» граждан с властью, ликвидировала традиционные и
привычные способы смягчения недовольства в обществе.
Поэтому проблема социальной консолидации стала особо важной для суверенных государств,
появившихся на территории бывшего СССР, отличающихся многонациональным и
поликонфессиональным характером [2, с. 60]. С первых лет становления суверенного Казахстана
этим вопросам уделяется существенное внимание. В 1990-е гг. появился ряд стратегических
документов, в том числе: концепция «Идейная консолидация общества как условие прогресса
Казахстана (1993 г.), «Концепция становления исторического сознания в Республике Казахстан»
(1995 г.) и «Концепция формирования государственной идентичности Республики Казахстан»
(1996 г.). В 1997 г. была принята Стратегия «Казахстан-2030», где одним из условий движения вперёд
провозглашена сплочённость казахстанского общества в достижении поставленных целей,
консолидация всех слоёв и групп населения вокруг данной стратегии, направленной на решение
общих задач [3]. Новая Стратегия «Казахстан-2050» (2012 г.) предполагает формирование «нового
казахстанского патриотизма», основной целью которого является сохранение и укрепление
общественного согласия.
Само понятие «консолидация» в последние годы всё шире используется в социологии и иных
гуманитарных науках. Оно заимствовано из этнических и этносоциальных исследований, где
отражает межэтнический характер консолидации общества (процесс слияния близких этносов в более
крупные общности и т.п.), не учитывая иных аспектов функционирования социума [4, с. 146]. В
общественных науках под «консолидацией» (от лат. «consolido» – укрепляю) понимается упрочение,
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укрепление чего-либо; объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления
борьбы за общие цели [5, с. 621].
Наиболее часто консолидационные процессы рассматриваются в политологических
исследованиях, где они связываются с взаимодействием институтов государства и гражданского
общества. Понятием «консолидация», как отмечает В.В. Кривопусков, можно смело обозначать
разновидность объединительных процессов в обществе [6, с. 24].
Данное понятие М.Н. Руткевич связывает с согласием, основанным на многообразии и доверии к
действующим политическим персоналиям. Он включает в него такие компоненты как
сотрудничество и взаимопомощь сторон и патриотических сил, участвующих в модернизации,
солидарность взглядов и позиций граждан, направленных на становление и укрепление государства,
опирающегося в своей деятельности прежде всего на демократию, высокую духовность и поддержку
населения [7, с. 28-29].
Трудности изучения проблемы сплоченности общества усугубляются её многослойностью,
поскольку можно говорить о социальной, межпоколенной, межнациональной, гендерной,
профессиональной и межрегиональной консолидации [8, с. 5].
В современном научном сообществе политологов и социологов авторы в основном обращаются к
проблеме консолидации демократии, в целом полагая, что демократия уже есть состоявшийся факт и
её следует укреплять, то есть консолидировать. Что касается современного политического режима
постсоветских государств, то наиболее точно сформулирована позиция Е.В. Галкиной, отмечающей,
что постсоциалистическое общество не может ускоренно перейти к консолидированной демократии,
ему необходимо пройти стадию либерализации через разновидности переходных (гибридных)
режимов [9, с. 7].
Как политическийфеномен консолидация общества представляет собой сплочение граждан
страны, основанное на внутреннем (ментальном, ценностном) согласии, по поводу понимания
назревших общезначимых проблем и целей, связанных с их решением [10, с. 10].
Основным препятствием для консолидации общества, по мнению В.В. Кривопускова, являются
фундаментальные противоречия в вопросах собственности и распределения доходов [4, с. 149]. Итоги
прошедшей приватизации в сознании социума так и не стали легитимными.
В науке исследуется множество факторов сплочения населения: политические, экономические,
духовные, этнические, социокультурные и аксиологические. Учёными выделяются факторы
конструктивной (позитивной) и деструктивной (негативной) консолидации, а также детерминанты
многовариантные по своим последствиям. Если конструктивные факторы являются предпосылками
сплочения населения с целью достижения позитивного результата для общества в целом, то
деструктивные ‒ лежат в основе консолидации людей для каких-либо разрушительных действий.
Важным условием социальной консолидации является формирование национальной
(общенациональной) идентичности, которое является одним из направлений государственной
политики Республики Казахстан (РК). Территория современного Казахстана до 1991 г была частью
Союза ССР и входила в него на правах союзной республики. Промышленное строительство, освоение
целины и политическая ссылка стали предпосылками широкой иммиграции туда представителей
различных народов СССР. В настоящее Казахстан обладает высокой степенью этнического
многообразия и на его территории проживает около 100 наций и народностей.
Руководство Союза ССР пыталось развивать два противоположных направления национальной
политики: фактическую интеграцию общества в гражданскую нацию («единый советский народ») и
саморазвития малых этносов до наций, включая создание союзных и автономных республик [11, с.
64]. Как отмечает Б. Бектурганова, казахи оказались во власти России, не будучи нацией с четким
осознанием своего единства и уникальности. Процесс образования нации шел в условиях колонии, а
затем республики в составе СССР. В этот период характерными явлениями стали мощная
русификация и сужение сфера применения казахского языка [12].
В советский период среди жителей республики преобладала так называемая «советская
идентичность», имевшая надэтнический характер. Тогда все ощущали себя в рамках повседневности
и в редких зарубежных поездках в первую очередь как советские люди, а затем уже как казахи,
русские, татары и т.п. [13]. Накануне распада СССР, по результатам Всесоюзной переписи населения
1989 г., казахи составляли 39,7%, а русские – 37,8% населения Казахской ССР (табл. 1) [14].
Таблица 1. Национальный состав населения Республики Казахстан по переписи населения 1989 г.
и по оценке на 1.01.2014 г.
60

Основные нации
казахи
русские
украинцы
немцы
узбеки
татары

Доля представителей нации (%)
1989 г.
2014 г.
39,7
65,5
37,8
21,5
5,5
1,8
5,8
1,1
2
3
2
1,2

Динамика
(тыс. чел.)
+ 4709,9
– 2542,5
– 594,9
– 775,6
+ 150,6
– 124,9

В дальнейшем демографические и миграционные процессы привели к значительным изменениям
национального состава страны. За 25 лет суверенитета резко сократилась доля славянского населения
(русских и украинцев), немцев и татар. В свою очередь, удельный вес этнических казахов достиг двух
третей, и они стали абсолютным большинством населения страны.
В современном Казахстане этническая идентичность пока превалирует над гражданской
идентичностью, что проявляется, например, в электоральном поведении избирателей, голосующих за
кандидата – представителя своей этнической группы [15]. Как отмечалось выше, в период
суверенитета национальный состав населения коренным образом изменился. На начало 2014 г. казахи
составили 65,5%, а русские 21,5% населения страны. То есть казахстанские русские и представители
других национальностей оказались поставленными перед необходимостью осознать себя
этническими меньшинствами по сравнению с титульной нацией. При этом процесс признания
государственного статуса казахского языка представителями иных этнических общностей проходит
медленно и в стране реально сохраняется двуязычие.
Сейчас, как отмечает Г. Уразалиева, завершается процесс перехода от советской идентичности к
собственно этнической, а затем должна пройти трансформация в сторону новой надэтнической
идентичности – «казахстанец». Примечательно, что происходящие в последние годы процессы
интеграции в рамках СНГ и ЕАЭС (ЕврАзЭс) не привели к инновациям в идентичности жителей
Казахстана – к появлению понятий «эсенговец» или «евразиец».
Этническая самоидентификация казахстанцев обусловлена, с одной стороны, усилением
этнического влияния, а с другой – сложившимися еще в советский период нормами
интернационализма. Поэтому для многих близко понимание того, что современному человеку его
национальность должна быть безразлична. Отсюда уровень актуализации этнического компонента в
структуре личности ещё невысок [16, с. 50].
Внутри этнической идентичности существуют региональная и локальная идентичности. Для
Казахстана «региональность» оказалась внутриэтнической характеристикой в большей степени чем
надэтнической, поскольку южане и северяне выделяются прежде всего среди казахов, а не
представителей национальных меньшинств [13]. На региональную идентичность оказывает влияние и
национальный состав населения отдельных территорий, имеющий существенные различия. Из 12
областей Казахстана нами выделено по три административные единицы, где среди жителей наиболее
ярко проявляется этническая специфика: либо максимум казахского, либо русского населения (табл.
2) [14].
Таблица 2. Доля казахского и русского населения в областях Казахстана(по оценке на 1.01.2014
г.)
Название
Регион
страны
области
Области с наиболее высокой долей казахов
Кызылординская
Юг
Атырауская
Запад
Мангистауская
Запад
Области с высокой долей русских
Северо-Казахстанская
Север
Костанайская
Север
Карагандинская
Центр
61

Доля казахов
(%)

Доля русских
(%)

95,8
92,0
90,0

2,1
5,9
6,7

34,2
38,8
49,1

49,9
42,1
37,7

Области с высокой долей этнических казахов (90 и более процентов) расположены на западе и на
юге. В северных областях и в центре остаётся высокая доля русского населения, достигающая 40–50
процентов. На остальных территориях наиболее крупные нации представлены в более или менее
сбалансированном варианте.
Локальные сообщества Казахстана, как правило, связаны с географическими детерминантами. В
повседневной жизни обозначаются алма-атинские, чимкентские, кызыл-ординские и иные казахи.
Внутри локальности существует деление на казахов-горожан и выходцев из аулов (деревень).
Последние негативно маркируются обрусевшими казахами как «мамбеты» и «казахпаи». Сельские
жители, в свою очередь, считают городских «нечистыми» («шала-казахами»), поскольку они
отличаются незнанием казахского языка [13]. Если городские казахи обычно ориентированы на
русскую и западную культуру, в основе которой лежат христианские ценности, то «аульные казахи»
тяготеют к ценностям исламского мира. Кроме того, разобщение между городом и селом
усугубляется имущественной дифференциацией населения, что не способствует его консолидации.
Считается, что к XIX веку завершилась исламизация Степи и ислам суннитского толка стал
важным элементом идентификации большинства её жителей. Некоторые исследователи
обосновывают важность исламской идентичности населения Казахстана, считая её гарантией
суверенитета страны. Исламское наследие определяется ими как несущая конструкция в структуре
национальной идентичности, укрепляющая «казахское начало». Опрос ЦИОМ 2011 г. показал, что
высокий уровень религиозности населения определенной территории совпадает с низким уровнем
напряженности в конфессиональной сфере (наиболее религиозен юг Казахстана, наименее – западные
области). Интересно, что как отмечалось выше, западные области также как и южные, населены
преимущественно казахами. Поэтому для сохранения стабильности требуется повышение уровня
религиозной грамотности мусульманского духовенства и населения в целом, а также укрепление
этнонациональной идентичности [17].
Идентичность мусульман демонстрирует существенные отличия от представителей иных
конфессий, например, православного христианства, где обычно совпадает национальная и
религиозная самоидентификация: русский – значит православный и т.п. В частности, в 2000-е гг. в
группе россиян-последователей ислама ощущали себя гражданами России лишь 39% респондентов, а
гражданами СССР – 19%. Мировой характер этой религии нашёл отражение в том, что 8%
опрошенных позиционировались как граждане мира, то есть идентифицировали себя с единой
мусульманской уммой (общиной), куда входят и зарубежные единоверцы [18, с. 354–355].
Ностальгия пятой части российских мусульман по советскому прошлому объясняется тем, что распад
СССР сопровождался масштабными межнациональными конфликтами, затронувшими в основном
зоны исторического проживания последователей ислама (Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан,
Таджикистан).
При опросе населения Жамбылской области юга Казахстана 90,2% отнесли себя к исламу и 8,4%
– к православию. Вместе с тем, 41,8% респондентов умеренно религиозны и придерживаются лишь
некоторых религиозных традиций, а примерно для каждого третьего (31,8%) религия определяет
поведение во всех сферах жизни. Религиозный человек, по итогам данного опроса, это, как правило,
лицо, не имеющее высшего и среднего специального образования, молодой или пенсионер, казах или
узбек, в большинстве случаев – мусульманин [19, с. 289–290].
Кочевой уклад жизни в прошлом и политика атеизации последних десятилетий советского
периода повлияли на степень исламизации населения. В итоге «бытовой ислам» жителей Казахстана
и Кыргызстана обрёл причудливую форму в виде смешения шаманских представлений и концепции
исламского единобожия. В экспертном сообществе укоренилось мнение о меньшей религиозности
кочевников, чем оседлых народов Центральной Азии (например, узбеков), что находит отражение и в
вопросе идентификации [20].
Период становления суверенной государственности всех народов Центральной Азии отмечается
значительными изменениями в области государственной символики и топонимики. Казахстанские
исследователи отмечают важную роль государственных символов (герба, флага) в конструировании
гражданской идентичности населения страны. Новая символика Республики обладает ярко
выраженным этническим содержанием [21, с. 105]. Современные символы содержат маркеры
идентичности казахов как кочевого народа – солнце, юрту (разборное жилище) и хищную птицу с
расправленными крыльями как олицетворение степных просторов [22].
Таким образом, в настоящее время в Казахстане происходят процессы идентификации населения,
связанные с обретением государственного суверенитета. Несмотря на усилия властей по «привитию»
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новой идентичности, определенная часть населения (славянского и казахского), по ряду причин,
связывает себя по-прежнему с СССР и не вполне отождествляет себя с новой государственностью.
Существует специфика религиозной идентичности жителей страны, где всё более существенную роль
начинает играть ислам, в том числе и его радикальные формы. Кроме того, на территории РК
распространяются новые религиозные движения и культы, не способствующие сохранению
традиционных ценностей [23; 24].
Единству страны и консолидации её населения препятствуют неравномерный характер
расселения представителей двух ведущих этносов – казахов и русских, а также разделение на
горожан и селян, отличающихся уровнем религиозности и знания официального языка. Для
становления новой идентичности «казахстанец» потребуется ещё немало усилий власти и общества
по воспитанию толерантности, взаимоуважения друг к другу представителей различных наций и
народов, независимо от их вероисповедания, региона и места их проживания.
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С.К. Осмонова
ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ СЕМЬИ У КЫРГЫЗОВ, ПРОЖИВАЮШИХ НА ЮГЕ
КЫРГЫЗСТАНА (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)
По имеющимся источникам конца XIX–начала XX вв. ясно, что господ-ствующей формой семьи
у кыргызского населения юга Кыргызстана, была большая патриархальная семья, т.е. большие
неразделенные семьи, состоящие из родственников трех и более поколений, жившие общим
домохозяйством, количество членов семьи которого доходило до нескольких десятков человек.
Существование патриархальной семьи у кыргызов было отмечено многими авторами, в частности,
С.М. Абрамзоном [1, с.253], А. Джумагуловым [4, с. 14-18], К. Мамбеталиевой [7, с. 81-85].
Аналогичные сведения были приведены А. Гребенкином [3, с. 62], отмечавшим что «у части
узбекских полукочевых родов, женившиеся сыновья жили вместе с отцом, в этом случае семейство,
состоящее из 10 женатых сыновей, имеющих в свою очередь детей, считалось за один двор». Кроме
этого, краткие сведения о существовании патриархальных семей у казахов [6, с.29], каракалпаков,
туркмен и алтайцев содержатся в трудах Т.А. Жданко [5, с. 81], Г.П. Васильевой [2, с. 187-188], Л.П.
Потапова [9, с. 261-262].
Таким образом, большие патриархальные семьи у кыргызов не представляли собой
изолированного социального явления, они были проявлением одной из разновидностей
патриархально-общинных отношений, характерных и для других кочевых и полукочевых народов
Центральной Азии и Южной Сибири.
Наши собранные полевые этнографические материалы и опубликован-ные данные
подтверждаются по статистическим данным дореволюционной Ферганской, Маргеланской областей
Туркестанского генерал-губернаторства.
По данным статистическому обзору Ферганской области за 1905 год, общее население выражено
количеством 1897759 человек, из них мужчины – 1017235 человек, женщин – 880524 человек. Таким
образом, на 1000 мужчин приходится 865 женщин, или число мужчин составляет 53,6% всего населения, а число женщин 46,4%. Из них по Маргеланскому уезду проживают 367648 человек [10, с. 6-7].
Материалы по землепользованию в Ферганской области от 1913 г. сви-детельствуют, что средний
состав семьи по Маргеланскому уезду (нынеБат-кенская область, Баткенский район) состояла в
среднем из 5.57 лиц обоего пола [8, с. 27].
В статистико-экономическом исследовании Маргеланского Алая, отме-чается, что численность
мужчин, не вступившие в брак, составляла 24,3% от общего количества мужчин данного района [10,
с.92]. Кроме этого, интересны све-дения, характеризующие численный состав кыргызских семей в
зависимости от их материального состояния.
По тем же сведениям,качественный состав семьи закономерно повышался от менее обеспеченных
к более обеспеченным группам. Так, в материалах по землепользованию Маргеланского уезда, в
хозяйствах, имевших в наличии скот до 1 единицы, насчитывалось 3.79 лица обоего пола, от 1 до 25
единиц – 5.33, а свыше 25 единиц – 7.19 лица обоего пола.Если в безлошад-ных хозяйствах и
хозяйствах, в которых была всего одна лошадь, семья состояла соответственно из 4 и 4.7 лица обоего
пола, то в хозяйствах, имевших от 25 до 50 лошадей, в нее входило уже 8.1 лица обоего пола. В самой
выс-шей группе (свыше 50 лошадей) ее состав увеличивался до 9.5 человека [10, с. 37].
Таким образом, наши полевые этнографические и опубликованные ма-териалы, подтверждаются
выше указанной статистикой.
Во главе семьи стоял старший из мужчин – отец семейства, представ-лявший интересы семьи в
обществе. Родители решали все главные вопросы повседневной жизни, члены семьи вели общее
хозяйство, владели совмест-ным имуществом, в том числе и скотом. Хозяйство основывалась на
пастбищном скотоводстве и земледелии, частично промысловой охоте, все необ-ходимое для
существования семьи изготавливалось кустарным способом. Ра-боту распределяли, исходя из норм
обычного права, т.е. от способностей, на-выков и умений каждого. Благосостояние семьи зависело не
только от количества скота, его сохранности и воспроизводства, но и от способности своевременно и
полностью переработать, подготовить к использованию или хранению всю многообразную
продукцию живодноводства и земледелия. Отме-тим, что в такой деятельности женский труд играл
основную роль. Многими авторами была отмечена постоянная занятость кыргызской женщины
домаш-ним трудом, понимаемой ими как рабская зависимость от мужа. В действительности, в
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производстве материальных благ для семьи, труд женщины играл большую роль, что определяло её
свободу действия и самостоятельность в сфере домашнего хозяйства.
Вместе с тем, С.М. Абрамзон, А. Джумагулов, знакомясь с жизнью кыргызов видят только
внешнюю её сторону, недооценивали роль мужского труда в ведении хозяйства. Если женский труд
был необходим в выполнении ежедневной работы в домашнем быту, то мужской труд использовался
в се-зонной работе, где нужна была физическая сила. В обязанности мужчины входили: выбор
пастбища и места для перекочевки, уход за скотом и приуче-ние лошадей для езды, установка юрты и
постройка загона для скота.
Таким образом, мужской и женский труд женщины являлся равнозначными в хозяйстве
кыргызской семьи, как самостоятельнойэкономической единицы общества, основанной на частном
производстве и индивидуальном потреблении.
Большая патриархальная семья у кыргызов проживаюших на южной части Кыргызстана была
многофункциональной социальной группой, осуществлявшей хозяйственную и общественную
функции. Так же она выполняла важную функцию продолжения рода и воспитания детей, так как в
ее рамках, в значительной степени, происходила социализация личности.
Многодетность считалась большим счастьем у кыргызов, а отсутствие детей воспринималось как
большое горе. Отношение взрослых к детям отли-чалось любовью, заботой и терпимостью. С
раннего детства родители приу-чали детей к труду, учили правилам поведения в семье и обществе,
воспиты-вали послушание и почтение к старшим. Сыновей с раннего возраста приучали к
самостоятельному ведению хозяйства. Так, отец обучал их мужским занятиям: различным
промыслам, охоте, разным способам забоя скота и прочее. Дочерей мать обучала всем женским
занятиям – умению вести домаш-нее хозяйство, уходу за скотом, приготовлению пищи, прядению и
т.д. С нас-туплением брачного возраста, отношение к ним в обществе отличалось ря-дом
особенностей: окружающие старались создать и упрочить для них пох-вальную репутацию.
Народная психология сформировала идеал поведения молодежи, которая в присутствии посторонних
лиц, тем более старших, отличалась сдержанностью. Девушкам была свойственна скромность и целомудренность, чему придавалось большое значение.
Важным событием в любой семье считались женитьба сына или замужество дочери. Вступление в
брак совершалось только по старшинству. Прочность родственных связей кыргызов всегда являлась
общей чертой семейного быта, поэтому создание новой семьи было общим делом для всех
родственников. Активное участие в нем принимали обе брачующиеся стороны.
Таким образом, традиционные устои семьи определяли социальное поведение ее членов. Брак
считался обязательным, и каждый должен был создать свою семью, никто не должен был остаться
вне брака. Безбрачные мужчины и женщины, старые девы и холостяки не имели общественного веса
и положение их в семье было неопределенным. Только женатые и замужние «үй бүлөлүү»
приобретали авторитет и влияние в обществе.
Особую категорию безбрачных составляли вдовы и вдовцы, которые являлись пострадавшими и
носителями неблагополучия. Для них существо-вал ряд ограничений по вопросу участия в различных
свадебных обрядах, в частности, в обряде заплетения кос и переодевания невесты. Недостаточно в
этом видеть только моменты, связанные с традиционными верованиями. В этих действиях, а иногда и
бездействии, прослеживается ритуальный смысл, на протяжении веков формировавший
традиционное отношение к браку. По-ложение вдовых людей обоего пола регулировалось семейнобрачным укладом, основанным на брачном праве, в котором отразились традиции пред-шествующих
эпох. По данным информаторов горных районов исследуемого региона обычай – выхода замуж
вдовы за младшего брата мужа (левират) – соблюдался особенно в тех случаях, если она имела детей
от предыдущего брака. В то же время, женитьба вдовца на сестре жены (сорорат) исключалась.
___________________________________________
1. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко–культурные связи. – Фрунзе: Кыргызстан, 1990. –С. 253.
2. Васильева Г.П. Туркмены-нохурли // Среднеазиатский этногр. сборник. Тр. Ин-та этнографии. – Т. 21. – М., 1954. –
С. 187-18
3. Гребенкин А. Узбеки // Русский Туркестан. – 1872. – Вып. 2. – С.17.
4. Джумагулов А. Семья и брак у киргизов Чуйской долины. – Фрунзе: АН КиргССР,1960. – С.14-18.
5. Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. – М., 1950. – С. 81.
6. Калыш А.Б. Семья и брак в современном Казахстане. – Алматы: Арыс, 2013. – 472 с.
7. Мамбеталиева К. Семья и семейно-брачные отношения рабочих-киргизов горнорудной промышленности Киргизии. –
Фрунзе: Б.и., 1971. – С. 81-85.
8. Материалы по киргизскому землепользованию. Ферганская область. Андижанский уезд. – Ташкент,1913. –Вып. VII.
– С. 27.

65

9. ПотаповЛ.П. Очерки по истории алтайцев. – М.-Л.: АН СССР,1953. – С. 261-262.
10. Статистический обзор Ферганской области за 1905 г. – Скобелев: Изд. Ферган. обл. стат. ком., 1908. – С. 6-7, 37,
92.

Ш. Ж.Тохтабаева

ДАР СВЫШЕ: БЛАГО ИЛИ НАКАЗАНИЕ?
В наше время, отмеченное нарастанием глобализационных тенденций, ускоренных социальноэкономических и политических перемен, практически все этносы, так или иначе, оказываются
вовлеченными в общемировой информационный контекст, подвергаясь, в определенной мере,
эффекту унификации культур. Это с одной стороны сближает народы на ментальном уровне, а с
другой способствует нивелировке своеобразного, уникального осмысления мира, что приводит к
обеднению красок в планетарном масштабе. Этот факт обуславливает необходимость охраны и
защиты творческого наследия каждого народа – уникального вклада в общемировую культуру.
Важнейшее место в традиции казахов занимало декоративно-прикладное искусство, призванное
художественно преображать домашний предметный мир. Обработка металла, камня, дерева, кости и
кожи имели характер художественных ремесел, а кошмоваляние, ткачество, вышивка, производство
тканевых мозаичных изделий – домашних промыслов.
Художественно-образное содержание предметов традиционного прикладного искусства казахов,
созданных для практического использования в бытовой практике, отражает в своеобразной форме
особенности природо-климатических условий, хозяйственно-культурного типа, историко-этнических
процессов.
Лучшие произведения декоративно-прикладного творчества, насыщенные художественным, а
также идейно-смысловым содержанием, представляют собой неувядаемую память этноса – гарантии
его бессмертия.
Одним из важных аспектов исследования традиционного прикладного искусства является
семиотический анализ, что позволяет глубже понять истинную природу народного творчества – как
сложного многомерного явления в системе его богатейших связей с внешним миром. Определенная
символика выявляется в производственном процессе,
предметах художественных ремесел,
материале, форме, декоре. Все это должен был концентрировать в своем сознании народный мастер,
который к тому же обладал, художественной интуицией и ассоциативным мышлением.
Особый интерес представляляет личность ювелира и кузнеца, творческая деятельность которых
индивидуализирована.
Их труду помимо практического значения придавался определенный
сакраментальный смысл. К концу ХIХ в. часто деятельность кузнеца и ювелира совмещалась в одном
лице, называемом ұста, т.е. мастер. Он, помимо того, что владел природным вкусом, техническими
навыками и творческой фантазией, был знатоком символических понятий и образов, ориентатором
эстетических ценностей, хранителем, продолжателем и передатчиком
сложившихся
художественных традиции. В сознании казахов уста наделялся разнообразными магическими
функциями – созидающей, целебной, защитной, оплодотворяющей. С необычностью личности
мастера связывалось все его окружение: чудодейственная мастерская и инструменты, творческая
продукция с магическими свойствами, а также материал с разнообразными сверхъестественными
качествами.
Представление о магической силе кузнецов и ювелиров, бытующее до сих пор у казахов
старшего поколения, было свойственно и многим другим народам. Согласно мнению информантов,
уста, кроме всего прочего, обладал высокой психической энергетикой, способной оказывать
положительное, а в случае гнева – отрицательное воздействие на человека. Поэтому существовал ряд
предписаний относительно поведения не только для простых людей, но и самого мастера. Ему
следовало не держать негативные мысли, обиду, зло на нерадивых и вообще не концентрировать в
себе отрицательные эмоции, всячески изживать в себе человеческие слабости. В противном случае
могло случиться несчастье или болезнь не только с недругами, но и с близкими мастера.
Характерными психологическими качествами ұста являлосьнекоторое равнодушие к
имущественному статусу, что было связано с увлеченностью творческим трудом, не дававшим
возможности сосредоточиться на материальных интересах:
других видах традиционного
хозяйствования [1].
66

В его творческой обители – мастерской дүкен, шеберхана еще строже должна была соблюдаться
дисциплина мыслей и чувств. В сознании казахов, мастерская, в которой наковальня соотносится с
идеями неба, с космическим миропорядком, считается сакральным местом, как и у других народов
мира [2, с. 42].

Посторонним воспрещалось говорить здесь о дурном, сквернословить, нельзя было
кричать – иначе искривится рот, перешагивать через наковальню, мехи и другие
инструменты, если они лежали на земле, так как непременно заболят ноги.
Вместе с некоторым страхом и почтением к атрибутам металлообработчиков у казахов
существовала вера в их целебное и охранное свойство, что отчасти связано с представлением
о магической силе железа. До сих пор в традиционном быту казахов жива практика лечения
испуга, сахарного диабета, энуреза с помощью воды, вскипяченной раскаленным железом.
Эту воду нужно было пить в три приема, три дня. Таким же образом лечат себя до сих пор
кузнецы и ювелиры, заболевшие, по их мнению, от нарушения клятвенного обета
ремесленника.
Представление озащитном свойстве железа характерно не только для казахов, это явление
распространено почти по всему миру [3].
Многочисленны у казахов свидетельства о том, как излечивались бесплодные женщины и
душевнобольные, переночевавшие в мастерской: им нужно было всю ночь во время сна
держать в объятиях мехи или наковальню. При этом заблаговременно, вечером, мастер
собственноручно зажигал в мастерской на ночь свечу, для того, чтобы патрон или дух
известного мастер по огню мог быстрее найти дорогу и помочь больному. Обращает на себя
внимание тот факт, что и у казахов, и у каракалпаков в мастерской излечиваются больные
лишь от бесплодия и психического расстройства. Казахские шаманы также
преимущественно избавляли людей от этих недугов [4, с. 72]. Профиль лечения именно
таких болезней, думается, соотнесён с признанием за кузнецом созидающей силы функции
демиурга, устроителя вселенной, что отражено в мифологии многих народов.
В лечении бесплодных женщин роль кузнеца многозначна. Во-первых, он отпугивает,
выгоняет жезтырнақ – черную птицу, мешающую женщине зачать; во-вторых, опять-таки
задействуется созидающая сила ұста в формировании, “выковывании” плода. В третьих,
если образ кузнеца соотносим с шаманом, наделяемым сексуально-оплодотворяющей силой
[5, с. 140-179] и способностью излечивать от бесплодия [6, с. 52, 53], то, стало быть,
опосредованно кузнец приобретает эти же качества; в-четвертых, кузнец вписывается в
контекст понятий: “огонь”, “металл”, “правый”, “вверх”, что ассоциируется с мужским
началом [7, с. 146]. Согласно мифологическим классификациям южно-сибирских
тюркоязычных народов культура соотносится с мужским полом, природа – с женским [8, с.
50]. В целом сплав этих характеристик обосновывает существование другого обычая. Во
время трудных родов в юрту приводили кузнеца, который тут же ковал раскаленное железо,
что отпугивало джинов [9, с. 90]. Однако можно утверждать, что не только этим значением
ограничивалась функция кузнеца, здесь задействовалась его подспудная сексуальнооплодотворяющая сила.
Из предписаний, освещавших производственную деятельность кузнеца и ювелира,
известно лишь, что нельзя работать в пятницу, ибо работа будет обречена на неудачу. Если
же случается срочный заказ, то нужно начать работу хотя бы накануне, чтобы продолжить на
следующий день, в чем устанавливается как бы обход, обман запрета. Тяжёлым
нежелательным днем начала выполнения ремесленного заказа является также вторник, а
гарантом успеха считаются понедельник и среда [1]. Перед работой обычно мастер
обращался к Всевышнему, патрону Ер Даут с короткой молитвой и просьбой о ниспослании
удачи в работе, после чего некоторое время молча прикасался к мехам либо наковальне, а
затем, закрыв глаза, несколько раз гладил ладонями лицо.
Характер труда, в котором практически (за некоторым исключением) отсутствовала
коллективность производственной деятельности, способствовал некоторой замкнутости,
изолированности ұста. Сложность данного вида ремеслатребовала не только тщательной
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выучки, но и сосредоточенности, особых творческих усилий, что, в свою очередь, в какой-то
мере способствовало формированию определенного типа характера – молчаливого,
сдержанного в чувствах, твердого и благородного духа. В самом термине уста совмещаются
два понятия “искусный” и “мысль” [8, с. 111], что говорит об интеллектуальной природе
кузнечного и ювелирного ремесла. В силу индивидуализации и высокой семиотичности
творческого процесса, уста чувствовал свою связь не только с коллективом, но, пожалуй,
больше с природой, его воображение шло в неординарном направлении. Судя по характеру
казахской металлопластики, можно отметить присущие
уста выраженную
космопсихологию, тенденцию к абстрактному мышлению. Особенно эти характеристики
чётко выражены в творчестве металлообработчиков Западного Казахстана, а точнее –
Мангистауской области.
Значимость личности металлообработчика в традиционном сознании казахов отражена в
мемориальном зодчестве Западного Казахстана: на құлпытасах (поминальных стелах) ХIХ в.
покойных зергеров встречаются изображения мастерской (шеберхана), инструментов –
наковальни, молотка, щипцов, орудия для протягивания проволоки, тиглей, ножниц, мехов,
кусачек и т. д. [10, с. 471, 472). По мнению информантов [1], воспроизведение основных
инструментов необходимо не только для маркировки профессии усопшего, но и для
магического их перемещения в иной мир, поскольку они нужны мастеру, продолжающему
работать и на небесах. Мастера по металлу упоминаются и в казахском эпосе, как например,
в эпосе «Ер Таргын» [11, с. 165].
В данной статье главная цель – анализ характера пробуждения ювелирного и кузнечного дара у
конкретных лиц, что ранее уже рассматривалось автором [12, с. 211–220]. Мотивом к публикации
данной статьи послужила новая информация, собранная в 2013 – 2015 гг. среди сельского и
городского населения. Ценность этих материалов в их содержании эврестического характера.
У казахов с металлом, производственным процессом и ремесленной деятельностью связана
топономика: г. Жезказган, аулы Алтын Тобе и Зертас (Южно-Казахстанская обл.), а также названия
родов и подродов – Көп ұста (много мастеров) Ершi (седельник), Зергер (ювелир), Бес ұста (пять
мастеров).
Как повествуют легенды казахов и других народов Средней Азии [13, с. 96], первым кузнецом и
ювелиром, а также покровителем 40 мастеров был культурный герой из мусульманских сказаний
Даут Пайгамбар (библейский пророк Давид). С его именем связывается начало разработки металлов,
в том числе золота и серебра, а также возникновение не только металлообработки, но и других
видов ремесел (обработки дерева, кости, кожи). Однако более значительное место в преданиях
отведено реальным мастерам, часто отождествляемых с предками – аруақ. В культурной традиции
таджиков иузбеков также прослеживается значение наследственной профессии и факт совмещения
образа умерших мастеров с семейными предками [14, с. 195-207].
Порой родовой предок приобретает характеристики культурного героя, обучившего людей
определенным техническим навыкам. Наряду с передачей ремесленных навыков зергерства по
наследству, бывали случаи, когда мастером становился и человек “избранный свыше”, хотя чаще
всего эта специальность имела династический характер. Многочисленные рассказы родных и
близких, а также самих ювелиров о начале ремесленной деятельности имеют общие особенности.
Избранника вначале одолевала непонятная болезнь, затем во сне ему неоднократно являлся предок
или покойный мастер, известный при жизни. Вручая избраннику молоток, тиски или другие
инструменты, они настоятельно убеждали его и даже требовали заняться металлообработкой. До тех
пор, пока избранник не брался за дело, болезнь его не оставляла. Рассказы респондентов не вызывают
сомнения и представляются весьма убедительными и искренними.
Так, известная мастерица по ювелирному делу Ергеш Досова (1901 г. р., из Южно-Казахстанской
области), начавшая заниматься ремеслом после замужества, поведала о пробуждении творческого
дара следующее. Согласно ее рассказу, она, будучи шестнадцатилетней девушкой, вышла замуж, и
переехала в аул мужа. Через два месяца Ергеш стала болеть, вследствие чего у нее отказали ноги.
Одновременно с недугом её одолевали сны, в которых Ереш постоянно являлись старик и старуха.
Они дули в мехи, стучали молотками и требовали, чтобы она занялась ювелирным ремеслом. Как
только они начинали давать благословение –бата, Ергеш просыпалась. Старшие родственники,
посовещавшись, зарезали барана и решили свозить Ергеш в родной аул, чтобы забрать инструменты
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деда (по материнской линии) Туктибая. Он был известным кузнецом по производству сабель,
шлемов, кольчуг и т. д. Поехали на верблюдах, захватив с собой подарки рис, скот. Прибыв в аул,
разыскали там развалины бывшей кузницы деда, где и остановились на ночлег. Во сне Ергеш увидела
уже самого пророка Ер Даута: он велел ей взять инструменты не деда, а матери. На следующее утро,
ведомые увиденным сном, все поехали к развалинам мастерской покойной матери, где к удивлению,
обнаружили, что инструменты и оборудование были целы. Взяв всё это и, вернувшись домой, Ергеш
устроила новую мастерскую. Как только она стала заниматься ювелирным делом, все болезни
оставили ее.
Аналогичные сюжеты содержатся в рассказах и других мастеров, в том числе сравнительно
молодых людей, имеющих высшее образование (физики, математики, художники). Согласно их
рассказам, они были вынуждены сочетать профессиональную деятельность с кузнечным и
ювелирным делом, что представляется весьма интересным. Так, например, учитель математики и
черчения Куанышбай Абдешев (1955 г. р., из с. Атбулак Южно-Казахстанской области) сообщил, что
начал слепнуть, хотяврачи не устанавливали ухудшения зрения и, следовательно, не могли помочь.
Последовав совету стариков, Куанышбай съездил в дальнее село (где жил ранее его дед), забрал
оттуда старые инструменты, оборудовал мастерскую и начал работать. Лишь после этого вернулось к
нему зрение. Более того он стал получать удовольствие от ювелирного дела, приносящему ему
дополнительный заработок.
Похожую историю поведал Нурзабай Абдиманов 1962 г.р., закончивший художественнографический факультет КазПИ им. Абая в г. Алматы. Нурзабай так же подвергся испытанию
неизлечимым кожным заболеванием. Ему пришлось зарезать черного барана, принять бата от
известного мастера, начать заниматься ювелирным и кузнечным делом, после чего он избавился от
тяжелого недуга.
Во всех приведенных историях вызывает интерес тот факт, что инструменты были целыми и
нетронутыми на протяжении длительного времени: считается, что в них обитает дух мастера,
поэтому к ним не может прикасаться посторонний во избежание неприятности и болезни.
Инструментами могут пользоваться лишь кровные наследники, причем, одного пола. Дело в том, что
у казахов ювелирному делу может у мужчины обучаться лишь его жена, а дочь – у матери.

Необычайность творческой деятельности уста проявляется и в том, что художественные
озарения приходят обычно во сне. Любопытен такой факт: если долго не работать и не
претворять возникшие идеи в художественные предметы, приходит наказание в виде
судорог. В это время происходит общение с духами: они вновь напоминают о
предназначении и даже дают профессиональные советы [1]. Большинство мастеров о
рождении этого ремесленного дара говорят “Ер Даут менiм қолыма түкiрді” (Ер Даут
плюнул мне в ладонь). Интересно, что испытания-болезни одолевают лишь тех людей,
которые достигнув совершеннолетия, не следуют династическому ремеслу. Мастера,
которые с детства учились у отца или деда и продолжали работать в этой области без
длительного перерыва, не были подвергнуты никаким болезненным испытаниям. Стало
быть, занятие ремеслом для мастера становится необходимостью, от него постоянно
требуется выход творческой энергии, ниспосланной “свыше”. Описанные явления входят в
контекст общемировой идеи избранничества [5, с. 140-150]. В целом симптомы пробуждения
дара к кузнечному и ювелирному ремеслу сходны с “рождением” шамана у казахов [4, с. 72].
Представление о соотносительности значимости кузнеца и шамана устанавливается у многих
народов мира [5, с. 117,121]. Г. П. Снесарев, основываясь на материалах А.А.Диваева, делает
вывод о том, что связь шаманства с кузнечным делом наиболее выразительно
устанавливается у южных казахов [15, с. 46]. Как рассказывает информант Анита Масипова
(1923 г. р., г. Иссык) её дед Собалак, живший во 2-ом отделении села Коктобе ЕнбекшиКазахского района Алматинской области был известным на всю округу бақсы, он занимался
лечением и предсказаниями. Его сын Масип Чудобаев (отец Аниты) был знаменитым ұста,
он изготовлял серебряные ювелирные украшения и одновременно выделывал сабли, пояса,
кольчуги, шлемы. Кроме этого Масип занимался лечением больных с помощью трав и
кузнечных инструментов.
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Присутствие в атрибутике шамана металлических предметов, манипулирование
раскалённым железом, ремесленными инструментами можно объяснить как сближением
функций обоих избранников, так и магической ролью этих предметов.
Согласно полевым материалам, не только шаманы, кузнецы и ювелиры, но и каждый человек
должен следовать своему сущностному профессиональному, чаще династического характера
призванию. В противном случае, как считают до сих пор казахи старшего возраста, отказ от своего
предначертания, закроет «дороги», жизненное везение. Это обосновано, по мнению информантов,
тем, что наказание исходит «свыше» за невнимание к реализации имеющегося природного дара:
наследственного, а бывает и своего личного.
В Южно-Казахстанской области в традиционном сознании бытует расхожее мнение, даже среди
интеллигенции, о том как тот или иной человек умер, потому что не следовал своему пути, о таких
говорят “бата алмады” (не взял благословение от учителя), вследствие чего его задушили духи
“аруақ қысты”.
В сознании тюркоязычных народов любой талантливый человек, будь то ремесленник, знахарь,
или поэт, является избранником свыше; он приобщен к духам [10, с. 111].
В то время как в сельской местности кузнечным и ювелирным делом наследственного характера
вполне можно заниматься, сочетая с другой профессиональной деятельностью, то в городских
условиях это затруднительно. Тем более, если потомки свои жизненные перспективы видят в ином
направлении.
Как оказалось таких людей с наследственным даром немало, однако не все следуют ему. В этом
контексте весьма значимы информации личностей, занимающих довольно высокие ответственные
посты в социальной структуре республики. Хотя назвать фамилии информантов не разрешено,
однако их рассказы представляются весьма интригующими. Выяснилось, что у одних дед или прадед
был ювелиром, а у других – кузнецом, вследствие чего они – потомки с детства испытывали
притяжение к металлам, инструментам. Согласно их воспоминаниям, будучи школьниками, многие
из них, по совету родителей, во время болезней стучали молотком по наковальне, что ускоряло
выздоровление.
Став взрослыми, молодые, желая получить высшее образование по специальности, далекой от
металлообработки, вынуждены были пройти магический обряд аруах қайтару (избавлениеот
наследственного таланта). Для этого искали человека, владеющего способностью отвести этот дар.
Как поведали информанты, им помогла бабушка преклонного возраста, которая жалуясь, что это
действие не из легких, так как оно противоприродно, все же чтением молитвы, произношением
заклинаний, магическими приемами с помощью ножа и особой плетки (с щелкающими кольцами на
нем) смогла отвести наследственный талант. В качестве благодарности ей привезли жертвенного
барана.
Некоторые из этих информантов, успешно реализовавшихся по выбранному пути, все-таки на
досуге могут изготовить ювелирную поделку, точно определить на глаз пробу серебра и золота.
Стало быть, наследственный дар все же до конца не покидает своего «избранника»...
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Д.З. Мирзаев
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ
В КОНТЕКСТЕ ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
Стремление каждого человека, общности к изучению своей истории, обращение к ее истокам –
это объективный процесс. Специфика истории, ее важная роль заключается в том, что на примерах
общечеловеческих ценностей и богатой духовности история, как правило, воспитывает стремление к
созиданию. Каждый из нас должен знать историю своего рода, общности и уважительно относиться
к истории и культуре других. В этом отношении важное значение имеет фактор региональной
общности. У народов Центральной Азии была и есть во многом общая история и культура, у них и
общее будущее, которое зависит от созидательной деятельности, интеграции и углубления
сотрудничества. Общепризнанна точка зрения, что мировая цивилизация и всемирно-историческое
культурное наследие не являются результатом активной деятельности лишь отдельных этнических
общностей, с якобы исключительными и непревзойденными качествами, не обнаруженными у всех
остальных. Историко-культурное наследие не имеет границ и является общечеловеческим наследием.
Исторические исследования свидетельствуют о том, что Центральная Азия с древнейших
времен была населена этническими общностями, как оседлыми, так и кочевыми, жившими вместе в
тесном переплетении, взаимодействии и взаимовлиянии, создавая общую своеобразную и высокую
культуру, внесшую огромный вклад в развитие мировой цивилизации.
Национально-территориальное размежевание
1924 года в Центральной Азии установила
современные границы этнических
общностей. На базе принципов якобы национального
самоопределения
путем административной реформы были созданы союзные и автономные
республики. В пределах установленных советской властью границ после распада СССР образовались
отдельные независимые государства, которые возникли при активном участии господствующих
политических институтов и элит. В то же время следует признать, что эти новые государственные
образования возникли не на пустом месте, а в результате кристаллизации и комбинации
определенных этнических образований, состоявших между собой в определенных связях. На
современном этапе развития страны Центральной Азии заняты формированием национального
самосознания, созданием и укреплением национальных институтов. Поэтому в постсоветском
переходном процессе формирования национального самосознания путем реинтерпритации истории
становится одним из определяющих направлений политики, которое усиливалось и тем, что в
советский период прошлое тюркоязычных народов подвергалось сильной деформации и искажениям.
Вопросы происхождения и развитие общностей, сформированных на просторах Евразии в
средние века, впоследствии органически вошедших в состав многих современных наций, довольно
сложны и до сих пор остаются в числе наиболее дискуссионных. Несмотря на то, что данное
проблема подвергается подробному изучению на протяжении вот уже двести лет, ее актуальность,
как и накал страстей вокруг нее не снижаются. В немалой степени это связано с такими проблемами
научного изучения средневековых этнических общностей, как сложность и недостаточность
источниковедческой базы, а также слабой разработанностью теоретической базы для проведения
исследований. При этом, определяющим фактором влияющим на процесс в изучение этнических
общностей, оказалось наличие определенных теоретических установок, которые определялись в
соответствии с воззрениями господствующими в обществе в тот или иной период. Несмотря на
различие форм установок, можно утверждать, что они, как правило, в той или иной степени являлись
результатом евроцентристского понимания общественного развития, хотя это никогда открыто не
декларировалось. Анализ исследований этнической картины региона наглядно демонстрирует
процесс формирования устоявшихся представлений и подходов по данной проблематике.
Сейчас, когда идет процесс реинтерпритации истории Центральной Азии, изучение
характерной для предыдущих эпох установок, их теоретических основ необходим как для
преодолении старого наследия, так и для разработки новых подходов с учетом событий
актуальных для региона, системы ценностей, образа жизни и обычаев. Поэтому в
исследовании будут привлекаться материалы, собранные в ходе моих изысканий. Мои
исследовательские интересы сосредоточены на изучения через мультидисциплинарный
подход проблем истории Центральной Азии, используя материалы локальной истории
города и историко-культурной области Термеза. Она исторически входит в тот ареал, в
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отношении которой в научной литературе нередко стали применять термин «приграничный
регион Амударьи» [1]. Это территории, где ныне располагаются
южные области
Таджикистана, Узбекистана и северного Афганистана
исторически входили в единое
политико-экономическое и правовое пространство, неоднократно менявшее свое название.
Его ареал историко-территориально совпадает с древней Бактрией, средневековым
Тохаристаном, Балхским вилайатом Бухарского ханства, улусами Кунгратов и Катаганов, а с
географической точки зрения охватывает верховья Амударьи и ее притоков – главной водной
артерии Центральной Азии. На протяжении всей истории Центральной Азии приграничный
регион Амударьи был индикаторам политических, экономических и социальных
трансформаций происходивших в регионе. Именно здесь можно наблюдать слияние
национальных традиций, присущих различным культурам, хозяйственным образам жизни,
разным этносам и этническим группам, иными словами, своеобразный симбиоз
этнокультурных традиций.
Проводя в рамках проекта INTAS «The Kongrat group identities throughout contemporary Central
Asia» в течении 2006-2008 годов комплексное исследование коллективной идентичности различных
племенных групп кунгратов, разбросанных по всей Евразии, у меня появился интерес к этническому
содержанию истории Термеза и всему комплексу с ней связанных исследовательских проблем. В
ходе исследовательских работ нами был собран материал по истории изучения кунгратов, проведен
анализ опубликованых работы, а также материалов архивов, проведены масштабные полевые работы.
В процессе изучения кунгратов мы исходили из положения, что границы и свойства общности
постоянно меняются, поэтому в научном отношении установление их древних предков на
современном уровне знаний не может быть объектом научных исследований. Во всяком случае,
конкретно имеющийся материал о кунгратах не позволяет исторически воссоздать этапы
формирования этой общности. Однако, на современном этапе применение современных методов
исследования позволяет не только описать и реконструировать конкретные формы, но и показать
эволюцию структуры социально-политического сообщества, которое традиционно обознается как
«кунграты», и полисемантичность понятия. Кунграты с давних времен являлись одним из
влиятельных и крупных племен на всем ареале Евразии. С течением времени в этнический состав
кунгратов вошли различные этнические группы и роды тюркского и
нетюркского
происхождения.
Еще одна этническая группа, материалы, по которым используется мною, это общности,
сохранившие свою древнюю идентификацию на просторах Евразии, обозначенные на современных
тюркских языках как taulula, toqchi, toglik – «горцы», «житель гор». Их на просторах Евразии,
главным образом объединяет: архаичный тюркский язык; по физическому типу принадлежность к
европеоидной расе; следы выработок и плавки железной руды.
Также, большой интерес представляют материалы по изучению других этнических общностей,
так как методы изучения этнической истории представляют на наш взгляд важный объект
исследования, поскольку в них мы можем найти ответы на многие вопросы истории и современности.
Как правило, результаты научных исследований в большинстве случаев определяются научными
представлениями, национальной, конфессиональной и социальной принадлежностью исследователей,
объемом и характером анализируемых ими материалов, их личными симпатиями, антипатиями,
складом ума, темпераментом и так далее. Перечисленные факторы играют немалую роль в
исследованиях по всем научным направлениям, однако в гуманитарных науках она особенно велика.
Особое значение обозначенные факторы приобретают при изучении этнических общностей.
Именно поэтому выбор взвешенной, объективной позиции и верного тона в освещении этнических
общностей остается важнейшей проблемой, с которой сталкивается специалист, занимающийся
данными вопросами.
Ранее в ходе своих изысканий по локальной истории, я занимался изучением саййидов, местной
статусной группы наследственной элиты, которая сохраняла коллективную идентичность в течении
средневековья. Результатом активной социальной динамики периода становления ислама явился
процесс утверждения генеалогического принципа с возникновением новой иерархии, на вершине
которой размещаются «ахл ал-байт» – члены дома Пророка. Саййидами, как правило, называлась та
их часть, которая восходила в своей родословной к внуку Мухаммада Хусейну, сыну Али ибн Абу
Талиба и Фатимы, племянника и дочери Пророка. Самоопределение группового сознания
сопутствовало оформлению потомков дома Пророка как корпоративной группы и привело к
консолидации особого типа ментальности, нашедшей отражение в культуре ислама. Повсюду, где
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властвовал ислам, возникли династии из потомков Пророка. Термез был специфическим городом
Центральной Азии, представлявшим особый тип городского устройства. Организация саййидов в
Термезе была городским корпоративным объединением и своеобразной формой самоуправления. В
Термезе саййиды составляли значительную долю городского населения, а их лидеры – накибы
термезских саййидов, как правило, осуществляли в городе всю полноту власти. Механизм
управления саййидов отрабатывался в течение столетий и явился результатом длительного процесса.
Многочисленные упоминания о термезских саййидах в сочинениях средневековых авторов служат
подтверждением их широкой известности, как лидеров религиозной общины. Следы их деятельности
наблюдается в ареале, охватывающей территорию от Китая до Европы. Основой престижа в
исламском мире, который снискали термезские саййиды, выступали столетия ничем не прерываемой
преемственности в социальной значимости[2,13-23].
Также, саййиды являются примером
этнической мобильности. На их примере можно показать, как семейно-клановые связи в Центральной
Азии имели преимущество над этнической идентичностью.
Далее, я участвовал в проекте «История и самосознание», изучая самосознание средневекового
городского жителя [3]. В колониальный период в исследовании истории и культуры Центральной
Азии благодаря самоотверженному труду многих исследователей, были достигнуты значительные
успехи, прежде всего в исследовании материальной культуры, исторической топографии,
археологических и архитектурных памятников. Но результаты исследований, как правило, не
охватывают той части исторического наследия, которая определяется духовной жизнью народа.
Подходы исследователей определялись идеологическими воззрениями, господствующими в то время
в обществе. Исторический материализм, предполагавший все материальное решающим фактором
общественного развития, определял истоки пристального интереса ко всему материальному. К тому
же, псевдосоциологический подход к исламу, характерный для гуманитарных наук в целом в бывшем
Советском Союзе определял методологический характер изучения средневековой истории и
культуры Центральной Азии. Двойственное отношение к историческому наследию ярко выражается
в отношении к памятникам исламского периода. В советский период в отношении к духовной
культуре использовался избирательный подход, когда средневековое наследие искусственно
разделялось на «прогрессивное» и «реакционное», на «ортодоксию» и «свободомыслие». Духовное
наследие многих средневековых авторов, особенно представителей тасаввуфа, как правило,
попадало под ортодоксию.
Составной частью духовного наследия народа является поэзия,
изучение которой заключает в себе множество аспектов, каждый из которых может быть отдельной
темой научного исследования. В данной работе тема идентификации средневекового социума
освещается как на материалах письменных источников, так и через призму изучения поэтического
наследия. В этом контексте наследия, например, Ахмада Йассави имеет большое значение для
изучения изменений в самосознании, развития идеологии тасаввуфа и многих других форм
духовной жизни общества. Проблемы идентичности составляют существенный пласт в наследии
Ахмада Йассави. Адепты тюркской культуры использовали все три языка мусульманского мира
арабский, персидский и тюркский. Таким образом, внутри исламского ареала, в тюркском
пространстве функционирует трилингвизм: арабский как язык религии и науки; персидский как язык
поэзии, тюркский как повседневный язык общения. В этом плане творчество Ахмада Йассави имеет
колоссальное значение, так как, в них на тюркском языке отражены ценности эпохи. Ахмад
Йассави следуя традициям, продолжает общие темы восточной литературы, но он рассматривает эти
темы через призму тюркской идентичности [4, 225].
В круг моих исследовательских интересов входит также изучение
проблем возникновения,
назначения и закономерности развития тамг - знаковой системы народов Евразии. Система тамг
любого исторического периода обладает структурной целостностью в единстве ее ядра, элементов ее
структуры. При этом тамга суть культурно-историческая уникальность группы. Это своеобразный
генотип общности, выраженный знаково-символическими средствами. На материалах нумизматики
Термезского региона можно изучит, основываясь на иконографии изображений и стилистические
различия, весовые показатели, количество учтенных экземпляров, место их находок и по другим
показателям, возникновение и функционирования тамг на монетах трех периодов: древнего периода,
начиная со II века до Р.Х.; раннесредневекового периода; а также, XIII-XV веков. Можно ли на
материалах нумизматики объяснить этническую идентификацию общностей Центральной Азии? В
чем причины возникновения особых ареалов распространения тамг? Возникновение и развитие
такого института как тамга связана с отношениями между разными общностями в Евразии, которые
строились на основе институциональных механизмов, важнейшими из которых являлись:
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правление в большинстве из них представителей единой династии; общность ведущих кланов и
сохранение за ними права перемещения со своими воинами из одного региона в другой в
границах единого политического пространства; существование родственных связей между
разными ветвями высших должностных лиц, возглавлявших отдельные государства;
сохраняющаяся этнокультурная близость между локальными сообществами, в том числе и
благодаря единству их правящей страты. История развития государственности на приграничном
регионе Амударьи, насчитывает около трех тысячелетий. Политические объединения, создававшиеся
в этом регионе и имевшие различные по уровню развития формы государственности, несли в себе,
прежде всего, элементы традиционности.
Иными словами, имевшие здесь место способы
государственной организации и управления зачастую наследовались от своих близких или дальних
исторических предшественников. Учитывая это, мы должны говорить о важной роли
преемственности и традиционности в государственности; изучая именно этот ее характер, возможно,
получить более полное представление о конкретных примерах ее функционирования. Каждое
государство, созданное той или иной общностью, в своих государственных институтах имело и
предшественников, обладавших этими органами, и преемников, унаследовавших их после
исчезновения. Согласно сложившейся государственной традиции, государство для более
эффективного управления разделялось на улусы. Именно улусная система, легшая в основу
административно-территориального устройства большой части Евразии, стала определяющим
фактором всех дальнейших не только социально-политических, но и этнических процессов,
протекавших в различных регионах.
Эти материалы дают широкие возможности для исследования ментальной сущности личности и
общности через призму локальной истории, анализируемой в тех категориях, которые релевантны
для конкретного региона и временных отрезков, с учетом актуальных здесь и в это время событий,
системы ценностей, образа жизни и обычаев. Анализ развития локальной общности социального
организма, функционирующего главным образом как естественная форма личных связей людей,
предоставляет исследователю широкие
возможности для практического осуществления его
стремления к целостному подходу в изучении общественной жизни прошлого на достаточно
ограниченном объекте, таком, как отдельная историко-культурная область. Развитие этнических
общностей в каждой локальной историко-культурной области
Центральной Азии имеет свои
особенности, для создания единой картины, вначале необходимо комплексные исследования каждой
отдельной части. До сегодняшнего дня, как правило, преобладает прямая инкооперация единых для
региона разработок. К сожалению, такой подход чреват искусственным и неоправданным, ведет к
серьезному искажению реального положения дел.
Наше исследование, прежде всего теоретическая работа, подкрепленное эмпирикой, полевыми
наблюдениями и результатами исследований. Исследование проводится в общем тренде развития
гуманитарных наук: в ней делается ставка на переход от макро-исследований к микроисследованиям, от общего к локальному. Только такой подход позволит объективно фиксировать
исследуемые явления, когда необходимо перейти от сущности к процессу, фиксируя «этническое» в
конкретном контексте. Можно ли в таком ключе объяснить механизмы преемственности и
изменений в этнической идентификации общностей Центральной Азии? Возможна ли выработка
новых исследовательских установок? Отвечая на эти вопросы, я не перед собой цели привнести
новое, решающие слова в разработку всего комплекса проблематики, однако, хочу, представить
свою интерпретацию.
Тема этнической идентификации привлекает самый широкий спектр специалистов: в последние
два десятилетия произошел резкий рост количества исследований на эти темы. Однако анализ работ,
как мне представляется, показывает: снижается качественный уровень исследований и пропадает
научная новизна. Зачастую исследователи используют один язык, но при этом говорят о разных
вещах - так, оперирование понятием «идентичность» стало общим местом для гуманитарных и
социальных наук, и стало системной проблемой. Поэтому в первую очередь, хотел бы остановится на
терминологии. Обсуждение этничности усложняется разнообразием терминов, используемых для
описания аналогичных явлений, таких как племя, нация, и национализм. Некоторые ученые
используют эти термины как синонимы, а другие- рассматривать их как связанные между собой
понятия. Поэтому четкое определение основных терминов важно для выполнения исследования.
Анализ современных терминов позволяет констатировать, что они появились как результат недавних,
по историческим меркам, политических процессов. Сами термины в различных культурах, принятые
для обозначения сообществ людей, связаны между собой единством происхождения, в течении
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времени претерпела изменении. Среди других составляющих понятие «нация» - национальное
самосознание, сознательное отнесение себя к той или иной национальной общности, идентификация
с ней, является субъективным по своей природе, и именно эта субъективность служит зачастую
аргументом против его существенности. Поэтому я намерен в процессе изложении материала
исторические термины проиллюстрировать на конкретных примерах, так как все современные
научные термины вытекают из определенных теорий, поэтому, необходимо их детальное
рассмотрение. Но интерпретация современных теорий и обзор их применения в реалиях Центральной
Азии необходим главном образом, потому, что собранный фактический материал требует обработки,
так как повисает в воздухе ввиду отсутствия теоретического осмысления.
Теории этничности традиционно сгруппированы в три исследовательских подходах:
примордиализма, инструментализма и конструктивизма. Представители примордиалистского
подхода объясняют различие этнических общностей исходя из биологической природы и истории
человеческого общества. Согласно инструменталистскому подходу происхождение этносов
объясняется необходимостью нахождения эффективного средства, которое бы способствовало
объединению и укреплению внутригрупповой солидарности. Таким универсальным объединяющим
началом выступают этнические узы, скрепляющие людей на уровне самосознания и обладающие
высоким мобилизационным потенциалом. С точки зрения представителей конструктивистского
подхода этническая идентичность и соответствующие эмоциональные переживания выступают как
продукт социального конструирования в контексте культуры. Под этнической идентичностью
понимают сознание индивидом своей принадлежности к этнической группе. Таким образом, в
имеющихся в антропологии подходах в понимании этноса единства мнений нет, но каждый из них
содержит ценные представления и идеи. Можно ли на основе этих исследовательских подходов
объяснить механизмы преемственности и изменений в этнической идентификации общностей
Центральной Азии? Как мне представляется, при различных исследовательских подходах, каждое из
них рассматривает преимущественно одну из сторон феномена этнического. Для исследования
необходима интеграция всех подходов в общую теорию этничности. Точки соприкосновения
различных подходов и направлений выражаются, прежде всего, в том, что этничность наделяется
свойствами
значимости,
необходимости,
пристрастности,
обуславливается
различными
компонентами, проявляет себя в поведении, выполняя функции взаимосвязи между субъектом и
миром, а также способствует возникновению активности личности в социуме. Такой подход может
помочь в выработке установок, объясняющих логику и механизмы процесса преобразований в
прошлом и настоящем.
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А.Қ. Бейсегулова

ЖАС ҒАЛЫМ ЭТНОГРАФТАРДЫҢ ДАЛАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗУДЕГІ
ƏДІСТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Этнографиялық материалдарды жинақтаудың негізгі формасы этнографиялық экспедицияларды
ұйымдастыру болып табылады. Жас этнограф экспедиция жұмыстарына қатыса отырып, далалық
жағдайдағы еңбекті ұйымдастыру мен кəсіби-этнограф дағдыларын қалыптастыра алуы керек.
Этнографияны игеруге көңіл аударған жас ғалым алдына ғылыми тапсырмалар қойып, кəсіби
дағдыларын қалыптастырып, олардың ғылым жолына баруына алғышарттар жасайды. Жас
ғалымдарды тəрбиелеуде этнографиялық тəжірибенің баға жетпес маңызы, жергілікті халықтың
тарихы, мəдениеті, əдет-ғұрыптары, қайталанбас қоғамдық тұрмыс-салттарымен танысу барысында
арта түседі. Этнографиялық тəжірибе – адамдармен тіл табысуға, əңгімелесу дағдыларын игеруге,
тəжірибешілердің қоғамдық-саяси сұрақтарға байланысты дəріс оқу, мұның бəрі жоғары
педогогикалық дайындық болып саналады. Этнографиялық зерттеу жүргізілетін аймақ жөнінде
мəліметтер жинау ең маңызды іс болып табылады. Гуманитарлық ғылымдардың өзге салаларының
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ішінде этнографияның өзгешелігі ең алдымен бастапқы фундаменталды дайыдығын, яғни нақты
тақырыпты анықтап алу, зерттеудің бағдарламасы мен əдістемесін құрастырып алу, тоериялық
білімді игерген болуың керек.
Далалық этнографиялық зерттеулер жүргізілетін тəжірибелер барысында материал жинақтаудың
екі негізгі тəсілі қолданылады: тұрақты жəне маусымдық.
Тұрақты тəсілмен этнографиялық зерттеу əдістерін жүргізу өз алдына сол зерттелетін аймақтағы
этникалық топтың ішінде, неғұрлым ұзақ уақыт тіршілік етуге бейімделу. Мол мəліметтер,
материалдар жинақтау болып табылады;
Маусымдық тəсілдің ерекшелігі жоспар бойынша көбінесе қысқа уақыт ішінде маңызды
мəселелерді қарастырып, далалық материалдарды жедел жинақтауға мүмкіндік береді.
Маусымдық экспедицияда этностың өмірі жайлы материалдарды жинақтау екі тəсілмен
жүргізілуі мүмкін: маршрутты жəне шоғырланған.
Маршрутты зерттеу жүргізу экспедицияның қозғалысын «желілік» маршруттағы тəсілмен жүріп
отыру немесе əр тоқтаған аялдамада екі-үш күн болып материалдар жинақтаумен жүргізіледі. Ал
шоғырланған тəсіл, зерттеу барысында басты базалық пунктіні (белгілі бір елді мекен) негізгі зерттеу
объектісіне алып, ал қалған көршілес ауылдарды сол жиналған материалдарды бекітіп, салыстырып
алуға жеңіл-желпі қарастырылады [1].
Далалық зерттеулер жүргізудің техникасы:
Далалық этнографиялық тəжірибе қажетті материалдарды жинақтап, ғылыми-білімді молайту
үшін келесідей тəсілдерді қолданады;
Бақылау əдісі – халық тіршілігінің əр жақты қырларын көрсететін нақты материалдарды
жинақтауға мүмкіндік береді. Оның ішінде өмір сүру жағдайы, жергілікті халықтың мінез-құлық
ерекшеліктері, тұрмысы осының бəрі іскер этнограф үшін таптырмас материал болып табылады.
Əрбір этнографтың далалық жазбаларда немесе басқа да құжаттарда ескерілмеген барлық байқаған
дүниелері оның күнделігінде қамтылуы қажет.
Айта кету керек, тікелей бақылау əдісі тар мағынада тікелей ұғындырылуы мүмкін. Мысал
ретінде, Л.Я. Штернбергтің «этнографиялық құбылыстарды натуралист табиғаттың құбылыстары мен
нышандарын бақылағанындай мұқияттылықпен, жан жақты жəне объективті бақылаңыздар.
Бақылауға түскен əрбір затты тіркеп отырыңыздар, субъективті қарап маңыздылығын кері ысыруға
болмайды, өйткені кейде мүлдем маңызды емес деп тастап кеткен дүниелердің өзі этнографиялық
зерттеулерде салыстырмалы түрде аса маңызды болатын жағдайлар кездеседі» деген сөзін келтіруге
болады [1].
Мұндай трактовка əдістің өзіндік мазмұнына анықтама беруге қарағанда, көбіне этнорафтың өз
жұмысындағы кəсіби бағдарына ұласып кетеді. Осылайша жеке этнографиялық əдістер арасында
өзіндік əдістерге кіретін: сауалнамамен байланысты əдістер жəне бақылаумен байланысты əдістер
келіп шығады. Дəстүрлі қоғамнан бөлек олардың мəдениеті бүткіл этникалық қауымдастықтың
еншісіне тəн болып келе бермейді. Бұл əдістемелердің жиынтықталуына алып келеді, атап айтсақ,
бірқатар дəстүрлі тікелей бақылау əдістерімен қатар бірыңғай этноəлеуметтік жобадағы
сауалнамалардың да болуы.
Оқулық жəне əдістемелік əдебиеттер тікелей бақылау əдісін далалық жұмыстардағы əдістеменің
өзара байланысты шоғыры ретінде қарастырады, олардың негізгі қамтушылары: жеке бақылау,
информанттармен жұмыс, үйренілген материалдардың қағазға түсірілуі, этнографиялық
топтамаларды жинау, құжат көздерімен жұмыс. Тікелей бақылау əдісінің осындай кең түсіндірмесі
бір жағынан алып қарағанда далалық этнографияның нысаны жəне пəні ретінде, екінші жағынан
этнографиялық зерттеулерде қолданылатын этнографиялық көздердің басқа көздер түріне қатысты
ерекшелігі ретінде сипат алады.
Тікелей бақылау əдісімен қандай халықтарды зерттеуге болады? Жауабы, əрине қазіргі таңдағы
кездесетін барлық этнос халықтар, өйткені олардың тарихына жəне этникалық рəсімделу деңгейіне да
қарамайды. Бұл жағдайда, далалық этнографияның нысаны бірнешеу болады. Далалық жағдайларда
фольклорлық материалдарды көне халықтар туралы тарихи мұра ретінде жинау мүмкіндігі туады.
Мысалы, кең қоныстанған солтүстік самодийлердің мəдениетіндегі сиирт туралы риуайаты,
зерттеушілерге Батыс Сібір аумағының арктикалық көне тұрғындары туралы этнографиялық
сипаттама алуға мүмкіндік берді.
Демек, этнографияның нысаны болып қазіргі таңда бар этностар табылады. Бірақ та тікелей
бақылау əдісінің қосымшасы нақты халыққа бағытталған, назарда ұстайтын жайт, біз далада этноспен
толық айналыспаймыз, оның аймақтық жіктелуілер бойынша қарасытарамыз. Далада өмір сүретін
халықтардың əрқайсысының тұрғылықты жағдайын, киім кешегін, бүткіл фальклорын барлық
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аймаққа қатысты сипаттап шығу ақылға қонбайды. Сол үшін де далалық этнографияның тікелей
бақылау əдісінің хронологиялық мүмкіншіліктерімен байланысты шектеулі нысанында, ескере
кететін нəрсе, ол далалық жұмыстың нысаны кеңістіктік тұрғыдан да шектелетіндігі. Яғни біз далада
орыстарды емес, Сібір орыстарын, Солтүстік Орыстарын немесе Оңтүстік Ресейді зерттей аламыз.
Этносты зерттеу жалпы алып қарағанда, оның əртүрлі аймақтық жіктелулеріндегі тікелей бақылау
əдісімен жиналған мəліметтерді жүйелеу жолымен жүзеге асырыла алады.
Сұрақ-жауап əдісі – этнографтың тандап алынған ақпарат берушімен немесе жергілікті жердің
тұрғыны беретін ақпаратты пайдалану арқылы жүргізілетін далалық зерттеудің маңызды тəсілі;
Эксперимент əдісі – сол жергілікті жердегі отбасының немесе қоғамның əлеуметтік ортасымен
бірге мейрамдарда, əртүрлі оқиғалардың ішінде бірге болу. Бұл тəсіл салт-дəстүрлердің қандай
ерекшеліктері, қалай жүргізілетіні, кімдер қатысатыны жөніңде көп мəліметті көзбен көруге
мүмкіндік береді. Ал қажетті жағдайда жергілікті халықтан белгілі бір салт-дəстүрдің немесе қажетті
оқиғаның қалай орындалатынын сұрап, өз көзінмен көруге болады, бірақ бұның жүргізілуі сақна
түрінде емес табиғи (шын болып жатқандай) жүргізілуі қажет;
Этнографиялық зерттеуде материалдарды тіркеу. Материалдарды зертеу барысында қойылатын
сұрақтардың алдын-ала болуы шарт. Заттар мен құбылыстарды тіркеп жазу қатаң тəртіппен
орындалады. Еңбек процесін бақылау, басқа да іс-əрекеттердің маңызы мен мазұмының тексерудің
негізгі түрі ретінде сақталыну қажет [2].
Əрбір экспедицияда жергілікті халықтың киімі, тұрғын үйі, материалдық мəдениеттің өзге де
заттарын жинақтау жəне тіркеу үшін үлкен жұмыс атқарылады. Бұл үшін суреттер, сызбалар,
жоспарлар, JPS-те анықталатын кординаттар, барлығы қамтылу қажет. Елді мекендердің орналасу
жоспарларын түсіру топография негіздерін білуді талап етеді. Қазіргі этнографиялық экспедицияны
фотоаппаратсыз немесе бейне камерасыз елестету қиын. Жалпы алғанда əрбір этнограф обьектілер
мен заттарды суретке түсірудің əрбір қырларын білуі маңызды.
Экспедицияның негізгі құжаттарына: күнделік, дəптер, анкета, графикалық суреттер, бейнедыбыс жəне фотоматериалдары кіреді. Бұл құжаттар экспедиция аяқталған соң мұрағатқа
тапсырылады. Беттері дұрыс нөмерленген таза жəне түсінікті жазбалар, материалдың құндылығын
көтеріп оның келесі кезектегі пайдалануын көп жеңілдетеді.
Этнографиялық материалдарды жинақтау. Қазіргі кезде ертеден сақталынып келе жатқан
көптеген жергілікті халықтың мəдениет ерекшеліктері, аз уақыт ішінде жоғалып бара жатыр.
Этнографтар ескерткіштерді зерттеуге қатысып қана қоймай оларды қорғау жолдарын да қарастыру
орынды. Бұл үшін коллекцияларды жинау жəне ескерткіштерді тіркеп отыру қажет.
Этнографиялық коллекцияларға алғашқы қойылатын талап – жиналатын экспонаттардың
тиіптілігі болуы шарт (бір тарихи дəуір типіне немесе сол жергілікті жердің типіне жатуы).
Екінші талап – жеке экспонаттар жинақтау емес, заттар кешенің жинақтау. Мұндай жинау
барысында халықтық мəдениеттің белгілі бір бөлігі немесе этностың анықталған бір жағы нақты
көріне түседі. Егер де ертедегі жер өндеу тəсілін зерттеу үшін, еңбек құралдарына, өсімдік үлгілеріне
назар аударылады. Мұның барлығы осы саладағы барлық жұмыс түрлерін, өндірістік процестің
барлық кезеңдерін қамтуы қажет .
Жұмыс бағдарламасы – этнографиялық материалдарды жинақтау бойынша тəжірибешілердің
негізгі бағыттарын анықтау керек. Сонымен қатар бағдарламадағы тақырыптардың орналасуы,
кафедрада жүргізілетін этнографиялық материалдарды жинау мен өндеуге қатысты арнайы
курстардың мазмұнымен сəйкес келіп отыруы керек. Белгілі мақсаттағы далалық жұмыстар
этнографиялық зерттеулер жүргізуге көп көмегін тигізеді.
Этнограф далалық экспедиция барысында əртүрлі оқиғаларға кез болып, бағдарламадан тыс
жұмыстарды қамтуға тура келеді. Мұндай жағдайда этнографтың тек өзінің шығармашылық қабілеті
көмектесе алады.
Енді далалық зерттеудің ерекшелігін анықтайтын тағы бір жағдаят. Ол толық дараланған
этникалық қауымдастықтардың алынып тастауын қамтамасыз етеді. Яғни, негізгі зерттеу нысаны
əртүрлі формадағы тарихи мəдени тұрғыдан этникалық қауымдастықтардың тарихи этнографиялық
аумақ шекетуіндегі өзара əрекеттесулерге саяды. Сондықтан, далалық этнография нысаны ретінде
қазірде өмір сүретін халықтардың жергілікті жіктеулерін қарастырған жөн, əрине олардың көрші
халықтармен тарихи мəдени байланыстарын есепке алу керек.
1.
2.

Козьмин В. Полевая этнография. – СПб., 2004.
Громов Г. Методика этнографических экспедиций. – Москва: Изд-во Моск. универ-та, 1966.
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А.И. Исаева
ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДОВ И ФАЗ РАСПАДА БРАКОВ В КАЗАХСТАНЕ
Известно, что брак и семья составляют неотъемлемую часть социальной структуры любого
общества, включая казахстанского, так как являются фундаментальным институтом, выполняя
множество социальных функций, обеспечивающих воспроизводство и устойчивость человечества. В
связи с этим значительный интерес представляют проблемы успешности брачно-семейных
отношений, этапы их жизненного цикла, сопровождающиеся как положительными, так и
отрицательными или проблемными периодами. Нарастание кризисных явлений в их
функционировании происходит не спонтанно, недовольство супругов друг другом накапливается
постепенно, пока не выльется в принятие решения о разводе. Семья, находящаяся на грани распада
относится к типу проблемных семей, все члены которой переживают стрессовое воздействие,
связанное с разрушением стабильности жизни и необходимостью прерывать устоявшиеся годами,
десятилетиями отношения.
Конфликт в семье, приводящий к разводу, означает не что иное, как окончательный разрыв
супружеских отношений в его юридическом, экономическом и психологическом аспектах,
реорганизацию всей устоявшейся семейной системы. Отрицательные последствия такого печального
явления обусловлены продолжительностью и болезненностью переживаний членов семьи и его
дестабилизирующим влиянием на всю последующую семейную жизнь. Нередко даже спустя
длительный период времени после разрыва отношений сохраняются психологические последствия
расставания не только для супругов, но и для их детей.
Если раньше по традиции у многих народов к разводуотносились негативно или неодобрительно,
то сегодня он оценивается неоднозначно – с пониманием у европейских этносов или тех, которые
придерживаются христианской морали, менее – среди представителей тюркских этносов, а также
придерживающихся норм ислама. Однако для всех представляется однозначным то, что развод, вопервых, является ненормативным кризисом семьи, последствием накопившихся семейных
дисфункций, которые делают совместную жизнь супругов невозможной; во-вторых, совершенно
очевидно, что ни один психически здоровый и психологически благополучный человек не создает
семью для того, чтобы сознательно разрушить ее, оставить детей без одного из родителей, обречь
кого-то из супругов на одиночество. В настоящее время возможность разрыва супружества
рассматривается в контексте того, что имеется реальная возможность для реорганизации ее в тех
случаях, когда сохранить конфликтную семью в прежнем составе и структуре не представляется
возможным.
Разводы в структуре брачно-семейных отношений указывают на то, что супружеские пары не
могут и не хотят сохранять благоприятные отношения, не хотят и не могут жить вместе, даже тогда,
когда у них есть общие несовершеннолетние дети. Уровень разводимости в Казахстане в 2014 г.
оценивался как очень высокий, составляя 2,7 развода на 1000 человек, что выступает одной из
демографических угроз устойчивому социально-экономическому развитию республики. Так, по
данным комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстана, с
января по ноябрь 2014 года в стране было официально зарегистрировано 147 тысяч 300 браков. За
этот же период было подано 48,4 тысячи заявлений о разводе. В том же году по сравнению с
предыдущим годом количество разводов возросло на 2,3%. По официальной мировой статистике,
опубликованным авторитетным британским изданием Economist, Казахстан вошел в первую девятку
стран по количеству разводов. На первом месте по числу разводов с показателем 5,3 оказался остров
Гуам (США), на втором месте ‒ Россия, ее показатель 4,7, на третьем месте Беларусь – 4,1 [1].
Распад брака как явление имеет несколько этапов, для характеристики которого исследователи
обращаются к классификации, предложенной американским психологом швейцарского
происхождения Элизабет Кюблер-Росс [2-3]. В общем виде они выглядят следующим образом:
а) этап отрицания или протеста, сводящийся к тому, что поставленному перед неизбежностью
развода человеку тяжело смириться с таким фактом. На данном этапе восприятие ситуации искажают
психологические барьеры, имеющиеся стереотипы в восприятии семейно-брачных отношений и т.д.;
б) этап озлобленности, когда от психологического потрясения, связанного с разводом защищает
обида на бывшего супруга. Брошенная жена часто старается перенести свои тяготы и невзгоды,
связанные с такой тяжелой ситуацией на детей, а также направив их недовольство в
противоположную сторону ‒ бывшего мужа, отца детей;
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в) этап переговоров, направленный на примерение, сохранениеили даже возобновлениедля
видимости "псевдобрачных" отношений. Для достижения данной цели могут использовать влияние
несовершеннолетних детей, родственников, друзей, соседей и общественность;
г) этап депрессии, наступающий после провала предыдущих действий. Для него характерно
отчуждение от близких и окружающих, низкая самооценка, депрессия, неспособность к налаживанию
близких отношений с противоположным полом;
д) этап адаптации, связанный с осознанием объективной реальности жизнедеятельности неполной
семьи: от материальных, финансовых, бытовых проблем до присмотра за несовершеннолетними
детьми; налаживании своей личной жизни, правильного построения отношений с близкими, друзьями
и сослуживцами.
Другая ситуация, характерная для конфликтных семей с неизбежным разводом, проанализирована
М.В. Костюченко [4] в следующем виде:
а) периодпротеста: проигравшая сторона старается избежать распада неудачного брака, действуя
необдуманно, тем самым усугубляя свое шаткое положение;
б) период отчаяния: потерпевшая семейный крах супругаосознает, что уже не владеет ситуацией и
впадает в тяжелую депрессию;
в) период отрицания: обороняющаяся сторона приходит к пониманию, что не стоит сохранять
неудачный семейный союз;
г) период примирения с ситуацией: покинутая супруга стремится преодолеть семейные невзгоды
и достойно выйти из этой непростой ситуации.
Видный американский психолог, основатель гуманистической психологии Абрахам Маслоу [5]
ввел в оборот семь стадий диалектической модели процесса развода и такое же количество
соответствующих им методов преодоления трудностей:
а) эмоциональная стадия развода: понимание бесперспективности супружеского союза,
сопровождаемого постоянным чувством неудовлетворенности, отчуждения, страха, споров и т.д.
Если динамика эмоционального развода позитивна, то возможен конструктивный диалог между
супругами, в обратном случае негативные переживания способствуют враждебности и переговоры
заходят в тупик, так как каждый из них стремится причинить боль другому, доминирует идея
наказания, детей используют как средство шантажа. Считается, что на этой ступени уместна парная
терапия супругов или участие в групповой терапии;
б) время размышлений и принятия конкретных шагов перед расставанием, сопровождаемые
болью и отчаянием, злостью и страхом, противоречивостью чувств и поступков, зачастую шоком,
ощущением пустоты и хаоса. В такой ситуации уместны приведенные выше варианты парной или
какой-либо семейной терапии;
в) юридический развод: оформление разрыва в органах ЗАГСа при отсутствии детей и
наследственно-имущественных споров, а при наличии последных или в спорных случаях –
посредством судопроизводства. Здесь один из бывших супругов может испытывать значительную
депрессию, беспомощность, отчаяние, отчуждение и пр. трудности, с которыми сталкивается
впервые. Развод сопровождается потерей привычных социальных отношений. Первоначальная
поддержка и сочувствие в дальнейшем ослабевают. Постепенно разрушается привычный порядок
жизни. Кроме терапевтической помощитребуется своевременная консультация адвоката или
посредника, роль которого может играть и социальный работник, помогает семье сохранить свои
имущественные и социальные права;
г) экономический развод: окончательное решение всех материально-бытовых, финансовых и
других проблем. Необходимо использования, как индивидуальная терапии для бывших супругов, так
и групповая – для несовершеннолетних детей;
д) достижение консенсуса по поводу настоящих или будущих установок между родительскими
обязанностями и правом на опеку детей. Покинутая супруга, если она домохозяйки – ищет помощи у
близких и друзей.Однако такая помощь имеет и оборотную сторону – родственные связи могут стать
контролирующими, если новые ориентиры не отвечают ожиданиям родственников. Их благое или
неадекватное вмешательство может стать дополнительной нагрузкой для женщины, переживающей
состояние развода. Нередко онаможет вынужденно вернуться к прежней работе или найти новую,
испытывая неуверенность и страх в новых условиях. Формы терапии остаются прежними –
индивидуальными;
е) постфактум и восстановление равновесия, направленный на поиск новых подруг и друзей,
стабилизиию полнокровной жизнедеятельности неполной семьи, включающий новый распорядок дня
79

для детей, формирование новых обязанностей для всех членов семьи. Инициатор развода зачастую
сохраняет контроль над ситуацией, в то время как оставленная супруга переживает безысходность,
утрату смысла жизни. В это время допускается индивидуальная терапия для взрослых членов семьи и
для детей, групповая – для одиноких;
ж) психологический развод: на эмоциональном уровне – это уверенность в себе, энергичность,
самоценность, независимость и автономия, а на осознанном–взаимосвязь новой идентичности и
психологическое завершение распада брака, поиск нового партнера-супруга и готовность к новым
связям. Терапевтическая помощь возможна в виде детско-родительской, семейной или групповой
терапии для всех членов семьи.
Аккумулируя все вышесказанное, можно констатировать, что, как правило, рассматриваемая
нами проблема включает в себя два периода: 1) собственно развод; 2) постразводный, связанный с
преодолением последствий распада брака и формированием неполной семьи.
1. Период развода – самый сложный, связанный не только с судебными инстанциями, но и
морально-психологическими факторами, вовлечением в него значительного числа близких,
знакомых, общественности. Он может охватывать множество сопутствующих, негативных и
конфликтных моментов, требующих "сиюминутного" решения: раздел имущества и жилья, уплату
алиментов на содержание несовершеннолетних детей, проблему их социализации в условиях
неполной семьи и пр. В реальной действительности решение указанных проблем сопряжено с
большими трудностями, которые могут представлять морально-психологический негатив
(конфронтации, постоянные соры) не только для конфликтующих супругов, но и их детей.
В этом периоде выделяют три фазы:
а) обдумывание, переоценки иосознание необходимости прекращения сложившихся брачносемейных отношений из-за хронической их дисфункциональности, сопровождаемые переживаниями,
отчуждением, враждебностью к одному из супругов. Временные рамки данного негативного явления
могут длиться от нескольких месяцев, пока супруги не придут к пониманию раздельного
проживания,нецелесообразности такого брака;
б) принятие практических мер по анулированию неудачного брака единолично или обоими
супругами, сопровождающаяся значительной эмоциональная напряжённостью и негативностью.
Цивилизованнымвариантом данного решения является раздельное проживание с продолжением
воспитательной функциии материальной поддержки детей, так как такое действие представляется
благоприятным для преодоления накопившихся негативных факторов во взаимоотношениях в семье,
переоценки ими реального состояния дел;
в) процесс психического отторжения одного из партнеров, приводящий к реальному
прекращению брака, совместной жизнедеятельности. Данная фаза завершается юридическим
оформлением развода, по правовым нормам от трех до шести месяцев, когда в органах районного или
городского суда осуществляется реальное оформление экономического разрыва и соглашения
участия родителей в социализации несовершеннолетних детей. В тех случаях, когда родители не
находят взаимопонимания, то окончательное решение остается за органами суда, исходя из реальных
сведений о половозрастном состоянии, эмоциональной привязанностидетей к каждому из родителей
и другим членам семьи, финансово-экономическим условиям, возможности реализации
воспитательной функции.В ряде случаев могут обратиться к психологической экспертизе для
вынесения заключения рекомендательного характера, т.е. превалирует принцип охраны интересов
психического здоровья и развития ребёнка. Поэтому к участию в принятии решения могут
привлекаться органы опеки, однако реализация этих мер может затянуться до нескольких лет, в силу
чего ребёнка до подросткового возраста оставляют с матерью.
2. Постразводной период, синдром которого по женскому варианту характеризуется низкой
самооценкой, отчаянием, депрессией, а по мужскому варианту – одиночество, нарушение сна и
сексуальные расстройства, обращение к алкоголю, снижение интереса к профессиональной
деятельности. В целом постразводный период в свою очередь включает три фазы:
1) послеразводный, когда оставшиеся члены неполной семьи испытываютсерьезный кризис,
которым необходимо быстрее преодолеть эмоциональный дефицит, восстановить экономическое
благополучие, воспитательную компетентность, создать новую систему социальных отношений с
родственниками, друзьями, коллегами.Продолжительность фазы различна: от нескольких месяцев до
одного года, в зависимости от ресурсов семьи и социальной поддержки. Женщина, оставшаяся с
ребёнком, должна научиться справляться с множеством ролей так, чтобы такая перегрузка не была в
ущерб при общении с несовершеннолетними детьми.Ситуация обостряется в случае «двойного
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кризиса»: потреи близкого человека, ухода из дома старшего ребёнка, заболеваний и т.д., возникших
непредвиденных проблем в отношениях с представителями старшего поколения – прародительской
семьёй. Первоочередными задачами выхода из такой ситуации являются: а) преодоление образа
невосполнимой утраты; б) стабилизация эмоционально-психологического состояния; в) помощь в
принятии ответственности за благополучие себя и детей; г) равномерное распределение домашних
ролей с привлечением ресурсов прародительской семьи и согласование взаимных ролевых ожиданий;
2) перестроечный, длящийся от двух до трех лет; который представляется поворотной в развитии
отношений бывших супругов: в формевыраженного доброжелательного, нейтрального или
отрицательного отношения. Как правило, указанные субъект-объектные отношения деструктивны,
заканчиваются разрывом, поскольку окончательного завершения отношений прежней привязанности
ещё не произошло. По статистике 65% мужчин женятся повторно в первые пять лет после распада
брака.На этой стадии оформляется финансово-экономическая стабилизация, приспособление к
новому уровню доходов. Одновременно наблюдается закрепление родительско-детских
взаимоотношений с учётом новых реалий, возможного повышения занятости матери, снижением
участия отца. Данный процесс может иметь для ребенка отрицательное влияние на фоне нехватки
эмоциональных отношений, что может впоследствии негативно отразиться на психике ребенка, когда
он будет любые жизненные неудачи сваливать на развод родителей, на недостаток любви с их
стороны. Главные моменты психологической помощи: а) создание нового образа семьи на фоне
понимания своей способности справиться с ней; б) ролевая дифференцированность в противовес
перегруженносмти женщины; в) привлечение к консультированию того лица, который обладает
авторитетом; г) воссоздание социальных связей, новых дружеских связей; д) сохранение
родственных, локальных и соседских связей; д) осознание нового статуса семьи у детей, а не
сокрытие окончательного развод. Рекомендацией
профилактики необоснованных решений
являетсяукрепление социальных связей, поддерживающей эмоционально-психологическое состояние
членов неполной семьи;
3) стабилизационный, продолжающийся от двух до трех лет, когда между бывшими супругами
установлены нормальные отношения, преодолены проблемы перестройки, остались в прошлом
взаимные обиды, появилась возможность открытого диалога во имя будущего детей. Такие устновки
представляются достаточными условиями для формирования полноценных отношений.
_____________________________________
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Г. К. Муканова
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЛОГИСТИКА
«ЖОЛ»: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
Государственность и номады – тема спорная для непосвященных, а их легион. Относительно сути
государственности кочевых обществ Центральной Азии можно отложить ее полное раскрытие еще на
несколько столетий, если не больше. Потоки времени стирают материальные артефакты: дворцы,
крепостные стены, разрушают рукотворные стелы и свитки, наряды и троны. Подходы к теме лежат в
междисциплинарных контактах. История казахского общества и государства привлекает внимание
обществоведов и в 21 веке. Географическая историческая миссия региона отражается не только в
масштабных экономических исследованиях, но и культурологических. Мы интересны Западу как
часть восточного ареала и, одновременно, полузагадочная частица всемирно-исторической эволюции.
Современный политолог заметил, что «мир – это большая деревня». Перефразиуя афоризм,
можно утверждать, что «мир – это большая барахолка». Ведь столько артефактов обрело владельцев
и переместилось в их багаже в другие части света. Можно порой обнаружить произведенные в
Великой Степи предметы роскоши и быта средневековья – в частных и государственных коллекциях
Европы! [1, с.7] К тому же, Шелковый путь открыл широкий доступ товарам в обоюдовыгодном
транзите «Восток – Запад». Обращает на себя внимание саркальное значение категории «путь» в
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восточном мировоззрении. Понятие движения, прорыва, развития вширь в марксистском изложении
трактовались в зависимости от контекста исторического изложения однозначно, введены были
понятия «экспансия», «колонизация», «завоевание». Причем их употребляли и к метрополиям в эру
капитализма, и к средневековым империям, тот же Чингис хан. Нетрудно заметить, что эти
негативные оттенки несколько затухают при переходе к теме Шелкового пути, который
прокладывался не по водной глади, но по суше. С легкой руки китайских интерпретаторов товарная
артерия и одновременно траффик рабов, идеологий и собственно политеса Поднебесной не
расценивается и сейчас как эскспансия. Выгода дуального обмена как бы прикрыла внутреннюю
сторону глобального явления, что приостановило процесс исследования социальной составляющей
функционирования Шелкового пути.
Мы обращаем внимание на этот момент «белых пятен» в историографии в привязке к кочевому
обществу и государственности номадов. Так продолжаться уже не может, когда целый регион ЦА
населенный автохтонными жителями с определенным хозяйственным укладом, оказался на задворках
истории как некий транзитный полигон. А ведь китайские вельможи вынуждены были с ними
считаться до такой степени, что организаовали затратное возведение Стены (название ее не менее
высокопарное в нем присутсвуют тот же термин «Великая» и идентификация по названию страны).
Закрадывается сомнение, не сделано ли это позже с целью закрепить в сознании большинства
политоним «Китай» в непременном сочетании с определением «Великий»?! Тем самым очевидной
становится геополитическая подоплека наименований. Вещь и ее номин имя как философская задача
дискутировались еще с античности.
Журналисты между тем некритично используют привычные слуху названия со школьной
программы, в своих постах, публикациях практически ежедневно по ТВ, РВ и в Интернетпространстве сочетание «Великий/ая Китайский/ая...» продолжают продвигать. Великая Степь –
понятие новое, однако его посыл как раз-таки должен внести новые краски в отражении реалий ЦА.
Своевременно или нет это сделано, судить не нам, вполне ожидаема негативная реакция со стороны
«дальневосточных» НИИ в отношении этого термина. Отечественным обществоведам надо глубоко
поработать надстройку, и в этом может оказать солидную помощь археология и этнология
Казахстана. Текстовый анализ эпического казахского наследия и тюркских народов Евразии в плане
обнаружения государствообразующих понятий, стратагем и идеологем (возможно вокруг понятия
«путь») окажется правильной доминантой ближайших десятилетий. Войти в топ 30-ти развитых
стран мира важно с идентификацией вертикали, прошлого, подкрепленного убедительными фактами!
С чем мы вступим в новую стадию, если не будем интересны себе и окружению?!
Фольклор казахского народа вмещает многочисленные имена, образы фауны, верования,
топонимику и т.д. Однако как ни у кого из других оседлых народов, казахи предпочитали оставлять в
устном творчестве упоминания о дорогах! Ориентируясь ночью по звездам, в дневное время под
палящим солнцем или дождем и снегом они искали в пути метки тех, кто шел здесь раньше. По
просторам Великой Степи были установлены в качестве «дорожных знаков» каменные балбалы. Это
места захоронений усопших в пути и места отдыха и – вехи. Накапливаясь, они помогали
идентифицировать правильный путь. К примеру, о «Абылайдың шаңды жолы» эпизод у казахских
акынов означает свойственые казахскому мелокоспочнику в районе Сары-Арки пересыхать летом;
дорогы сстановятся пыльными и всадники оставляют за собой облака пыли.
Эта особенность почти ускользнула от внимания зарубежных иноязычных исследователей.
Бартольд опирался на источники иноязычные (персидские ) и также не углублялся в казахский быт и
основы хозяйства и отношения с природой. Гумилев не знал специфики, топонимики языка и строил
теоретические схемы абстрагируясь от знания естественно-научного.
Пожалуй реконструировать ментальные стержни казахской культуры освоения больших
пространств а территория Степи подходит под это понятие, можно на основе межкультур- и
междисциплинарных исследований, в сопоставительном плане с параллельным развитием соседникх
цивилизаций.
ПУТЬ как категория в философии присутствует, достаточно обратиться к китайской кладези
мудрости. «Великий Шелковый путь» пролегавший в основном через ЦА непонятным образом
увязывается с Китаем изначально, как точки отсчета с востока на запад, но ведь это «жол» пусть
торговый? но путь - тропа - коммуникация – по земле той самой, которая позднее стала обозначаться
Казахской государственностью!!!!
Исторические предпосылки и последствия основания Шелкового пути привычно в наших
учебниках (как наследие марксовой интерпретации британского владычества) трактуются как
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необходимость расширения рынков сбыта товаров, Но и товарность производимой продукции
должна была быть конкурентоспособной, порождать спрос! Если априори китайский шелк, бумага,
порох, ткани, бижутерия, специи и т.д. в дренвости завоевали любовь покупателей, то вряд ли можно
применять определение «сбыт товаров» и «рынок» в классическом понимании в применении к
российским и британским целям экспансии в направлении ЦА и Индии... Думается, мотивационными
стимулами названных держав было обретение большего числа подданных и соответственно
налогоплательщиков. Денежные или материальные поступления в скудеющую казну были конечной
целью правительственных войск (казачество, английская армия) на Востоке. Оправданием К.Марксу
служит то, что он анализировал современные ему события, следствия завоеваний, не претендуя на
глобальные сопоставительные обобщения.
Предыстория вопроса в свое время вызвала интерес у экономиста С.Е.Толыбекова, атвора
монографии, положения которой ему пришлось защищать в буквальном смысле в Москве и Алматы.
Боевой склад натуры ученого позволил упорствовать на своем открытии и аргументировать
реалиями, с которыми он в детстве и юности жил обычной жизнью. Этот метод в науке носит
название метода «включенного внимания», когда проблема изучается изнутри. Так работают к
примеру зоологи, этнологи, поселяясь в непосредственном контакте с львиным прайдом, неизвесным
племенем и т.д.
Академик А.Кошанов тонко подметил способ, которым Толыбеков отстаивал свои тезисы: «...
Толыбеков впервые в мировой науке выдвинул и обсновал положение об основном отношении
производства кочевого феодального общества. Собственность на скот в условиях кочевого способа
производства является основным средством производства и основой существовавших при нем
патриархально-феодальных отношений. Это основной постулат, сформулированный Сергали
Есбембетовичем. Пользование пастбищами в кочевом хозяйстве носило общинный, а на огромных
просторах Казахстана – во многом услловный характер. В этом состояло научное открытие
С.Е.Толыбекова. Причем до него эту ключевую проблему кочевого общества так глубоко,
разносторонне никто не исследовал. Он высвечивает систему кочевых феодально-патриархальных
отношений как бы изнутри. Он сам был живым свидетелем, членом этойушедшей в пршлое
формации номадов. Такой метод познания в науке носит название «метода включенного внимания.
Главная книга С.Е.Толыбекова самоценна тем, что впервые в историко-экономической науке она
поставила и решала проблему внутреннего саморазвития кочевого общества». [2, с. 514-519]
Прав ли был не-историк Толыбеков на самом деле, укажем ниже.
Древняя история кочевого государства «писалась», отображена на земной поверхности даже не
сказителями либо заезжими путешественниками, и даже не наскальными «граффити» наподобие
Тамгалы тас, а - думается пунктирами передвижений табунов, отар, общинной живности. А
совокупность собственности родов составляла единую собственность государства...
Образно представляя предысторию казахов, позволю себе нижеследующие аналогии. Миграции
кочевников как пульсация вен степной части материка Евразия, а главной артерией (аортой) в этой
схеме должно представлять гидроресурсы: реки. Мощные полноводные бассейны Сыра и Аму,
Иртыша и Тобола, Жетису.... У Олжаса Сулейменова есть строки : «... и летит Земля, перевитая
жилами рек..», ощущающий образно вселенную громадами геологических категорий (основная
специализация) молодой казахский поэт ухватил зримый образ ... планеты и гидроисточников Жизни
и Благоденствия, которую несет Вода... [3]
Зависимость кочевого хозяйства в пределах ЦА на примере казахов отметил этнолог-историк
Масанов Н. Приблизившийся к составлению типологии хозйств в прямой связи с климатом и
маршрутами
перекочевок
(меридиональные,
вертикальные,
горизонтальные).
Тема
государственности казахов тем не менее до сих пор обрисована аморфно в части функций – рытье
колодцев, а на юге – арыков и карызов, - проложение караванных троп и «канав» (20 в.) были
трудоемкими проектами, требовлаись и рабочие руки, и управленческий аппарат, должна была быть
организована инфраструктура (питание работников, изготовление орудий труда (примитивные ведрачерпалки, лопаты, кетмени и проч). Ведь строительство колодцев и «дорог» в Великой Степи
отнимало немало ресурсов, - достаточно прочитать древние китайские свитки и поэмы о том, какой
ценой были воздвигнуты участки Великой Китайской стены в непосредственной близости с ЦА!
Тысячи рядовых участников строительства, воинов, насильно пригнанных из центрального Китая,
легли костьми и замурованы в эти стены. [4, с. 105-107]
Пустынные участки, горячий или студеный ветер в зависимости от сезона года, джуты, падеж
скота, инфекционные заболевания, выкашивавшие людскую массу.Логистику ханских троп, по
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которым потом передвигалось войско, хан со свитой и торговые вьючные караваны, следовали
табуны лошадей, верблюдов и отары овец к приграничному обмену, «ярмаркам», «менам»,
иссследовал академик Маргулан А.Х. на примере связующей Сары-Арку и Чу-Таласское междуречье
по приказу Абылай хана «жол». То есть советский ученый вплотную подошел к государственной
функции кочевников-казахов, однако по идеологии того времени воздержался от публикации и
защиты научных выкладок. [5]
А многомильные миссии в Китай, Ташкент, ... Русь – по гололедице опасно, по сугробам – не
менее трудно (ямская служба со времен монголов выручала, ее переняли и славянские народы,
жившие севернее), остается конный путь летом в сушь, весенняя и осенняя распутицы – чреваты
гибелью скота и людей. Топонимика Казахстана четко отражает историю освоения земель: предки
прямо указали на «топь», «безводную пустынь», «пески». «степь» (казахские «такыр», «сор», «дала»,
«кум» и т.д.), упредив такими «знаками» последующе поколения. Это сбережение ресурсов между
прочим – аналоги современных дорожных знаков, и чем это не функция общегосударственная?!
Демаркация площадей заселения и границ хозяйственных земель.
Специфика кочевого государства отличается от оседлого помимо прочих зафиксированных в
теории всемирной истории, еще и тем, что – государственное управление выражалось в
строительстве дорог и колодцев (открытии природных ручьев булак, подземных ключей и
пресноводных водоемов по сути). Тогда как грузины прославляют Давида царя приставкой
«строитель» ставя в заслугу ему возведение крепостей, то в ЦА кочевникам не было необходимости
возведения сложных фортификаций. Да это не имело смысла : просторы Великой Степи, распахнутой
во все стороны света, могли легко ввести в заблуждение врага и погубить его войско и черные
замыслы при незнании «жол» и водоемов искусственых и рукотворных!
Опубликованное теперь эпистолярное наследие известного в Казахстане советского
государственного деятеля И.О.Омарова возвратило в научный оборот принципиальное мнение
историка, академика А.М.Панкратовой. В период подготовки к изданию томов «Истории КазССР»
Анна Михайловна писала Омарову из Москвы 14 февраля 1949 г: «...... Среди ряда историков
сущесвует непременное стремление ухудшить историю казахского народа, вопреки действительной
историч правде. Я совершенно не понимаю, почему грузинские цари или узбекские ханы могут
считаться при аналогичных исторических условиях прогрессивными деятелями, а казахи должны
чернить Аблая или Кенесары Касымова? Я ни в коем случае не могу стать на антиисторический путь
оценки этих виднейших деятелей казахской истории, тем более, что наши критики не подтверждают
своих выводов решительно никакими документами и историческими фактами». [6, с. 34-35]
Ученый-историк чувствовала нестыковки в разных интепретациях истории оседлых и «кочевых»
народов, явные диссонансные нотки, и выразила это со строгой научной и партийной
убежденностью... Время расставило все по местам. Зафиксированные в народной памяти «жол» это
не совсем «право» как привыкли мы читать в историографии («Есім ханңың ескі жолы», «Қасым
ханңың қасқа жолы») а если еще и помнить о последних по времени публикациях из архива
акаадемика Маргулана с маршрутами «Жол» Абылай хана, записи Шокана Уалиханова о великом
предке, где он упоминает о Кондакер, западных, в направлении Украины и Крымского полуострова,
торгово-обменных маршрутах при Абылае, то выстраивается «записанная» так своеобразно,
зашифрованная в устном лексиконе казахов-тюрков ДОРОГА ПУТЬ МАРШРУТ ЛОГИСТИКА –
легитимная властная функция – пердаваемая от государя к государю – строительство новых и ремонт
традиционных путей к лучшим пастбищам и водоемам. А причиной перемен могли быть изменения
климата (температурный режим), арридизация (усыхание почв), опустынивание, эволюция траяного
покрова, границ лесов, смена порол скота и живности вообще и т.д.
Посему – в источниках тысячи раз прочитанных и процитированных иноязычных – следует
искать индикаторы легтимной власти кочевников-тюрков «ЖОЛ», пересмотреть концептуально
специфику государственности у кочевых казахов – в сторону удревнения, для этого не понадобится
искусственных теоретических построений. Сами факты и источники обретут силу доказательств.
Концептуальное открытие С.Толыбекова слудует воспринимать как смелую попытку изменить в
целом подход предвзятый как отмечала Панкратова к кочевому образу жизни вообще. Ученый
заставил прислушаться к национальной концепции и в условиях советской идеологии внедрил в
письменную историографию авторский взгляд, отличавшийся от прежних, срисованных с античных
стереотипов во многом. Есть один принципиальный недостаток «включенного наблюдения», автор
живет в реальном времени и воспринимает происходящее из подходов настооящего, а не прошлого.
Так кочевая организация была осмыслена Толыбековым периода рубежа 19 и 20 веков, когда
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государствненость (ханская власть) была ликвидирована царизмом и дезавуирована советской
пропганадой. Складывалось ощущение, что общинное хозяйство живуче и выживает само по себе.
Без управления свыше без государственной вертикали.... Это видение ложилось удобно под теорию
маркса о коммунизме и только потому Толыбеков умело защизал свою теорию издал монографию.
Однако далее этот подход не обратилс в научную школу или более детальные исследования. Выплеск
идеи и не мог нарасти мускулами фактов потому что их не могло быть; ведь каз хозяйство указанного
периода просто копировало ..... трансплантровало ... опыт векоа поколений живших под
гос.правлением. постепенно оно угасало рытье колодцев и пооддержка дорог не было подкрепоено
адм ресурсом... только приход советов и организация рытья арыков насильств оседание имитировали
прежний порядок....
Кочевники утратили навыки самообслуживания, общественного самоуправления, переложив эту
функцю на советы а теерь маслихаты
Но на самом деле, даже на рубеже 19 и 20 веков традиция искренней любви и почитания
чингизидов как правителей (в лице их потомков-султанов) зафиксирована в источниках. Нами
обнаружены были собранные в военную пору и обработанные для публикации (?) в команде других
исполнителей, этнографом Фатимой Габитовой [7, с. 64] тексты айтысов Машгур Жусипа Копеева и
Акан-серэ. /Спорный вопрос об авторстве со стороны Ахана или Беккожи оставим на филологам и
фолькористам... Мы обратили внимание, что часть машинописного текста выполненного латницией,
содержит вымаранные правки имени одного из участников айтыса, сделанные позднее ручкой
черными чернилами./ Так вот, оба акына («северного дивизиона» - кереи атыгай карауыл аргыны
найманы конрад каракесек) шутливо приветствуя соперника, пересказывают события и встречи,
подчеркивая почетные для них знакомство с султанами и потомками биев Шормановыми, сыновьями
известного Мусы Ш. Оба акына в возвышенных тонах говорят о Шынгысе Уалиулы и вообще
представителях ханской генеалогической ветви. Этот посыл должен был воспитывать поддерживать в
слушателях уважение к чингизидам как государям, аналогичная традиция «Боже, царя храни!»
существовала у славян-русских, во всех монархиях присутсвует традиция возвеличивания правящего
дома.
О роли акынов и жырау в кочевом обществе как индикаторах перемен, реформ, коммуникативной
функции можно прочесть в трудах А.Сейдимбек, других знатоков фольклора, шежире, этнологии.
Специально останавливаться на этой аксиоме в данном контексте необходимость отпадает, ренессанс
айтыса как формы публичной защиты общественных интересов, в РК укоренилась в известной
степени.
Рубеж нового времени и нового тысячелетия 1900 – фиксировался в нарративных источниках,
записках путешественников временем упадка социального настроя общинников, они вынужденно
подчинялись разного рода аткаминерам, захватившим место в социальной стратификации взамен
государей. Гражданский дух был сломлен, торжество социальной несправедливости как туман
облекло Степь, изредка как луч солнца проблески острых сатирических стихотворных обращений
(образ Аладр косе и Кожанасыра у М.Ауэзова)[8, с. 62-63] в айтысах и афоризмы мудрецов (Шал
акын, Мади....). Абай... подогревали веру народа в обретение былой достойной жизни.
Стремительный 20 век с переворотами, гражданской войной между «белыми» и «красными»,
одинаково призывавших воевать за чуждые идеалы, раскол «Алаш» и заманчивые мечты об
автономии вовсе выветрили из коллективного сознания воспоминания о собствено национальном
государстве. Репрессии против передовой интеллигенции, запрет этнического своеобразия,
навязывание сверху и извне «трансформации» через индустриализацию, русификация ... Отказ нации
в потребности формирования института высшей школы (период Голощекина) красноречив как
никакой другой, запрет публикаци эпосов; обвинения в «измах» (пантюркизм в том числе);
делегирование функций внешнеполитических и внешнеэкономических сношений союзому Центру –
выхолостило ментальность вожделенно теперь оглядывавшуюся на Кремль.
Но и эту пагубную зависимость упования на безликие «власти» преодолевает наш народ.
Двадцать пять лет как секунда оставили за собой глубокие борозды в целине массового сознания,
здоровые посевы знания и любви к Родине дают долгожданные крепкие всходы, государственность
обретает могучие крылья! Молодежь Казахстана гордо выпрямляет спину, перефразируя «солнце
поэзии» А.С.Пушкина – в его интерпетации «предавший прадедов Кавказ» прослеживается прямая
аналогия с Центральной Азией. Прав был ученый С.Толыбеков, фиксируя общинную форму
собственности, прав в рамках советской системы.
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Время расширило горизонты системного видения истории, внесло поправки, открыло архивы и
мемуары, вернуло на круги своя этапы нашей исключенной когда-то и кем-то из сознания людей 20
века Государственности.
Нурлы жол – великое предвосхищение Ренессанса нации и государственности. Код нации.
Культурная магистраль из величественного прошлого в не менее достойное будущее.
Общественнные науки Казахстана выползают из болота прежних шаблонов и еще слабы чтобы
конкурировать быть может. Этот старт уже близко, как неожиданно стартовал с нашего Байконура
первый в мире космонавт, так и всемирная история ожидает всплеск научных дерзаний со стороны
гуманитариев: история, философия, на базе экономических знаний специфики номадизма ЦА
развернут ученых всей планеты обернуться на Великий Степной феномен. Степных и подобных
неприспособленных к жизни ландшафтов немало на планете: в Евразийском раскладе к ней подлежат
просторы Башкирии, Поволжья, якутская тундра (от тюркского «тондырады» заморозит), но пока
лишь наша родная степь обрела законный статут и границы, строит независимую относительно
хозяйственную инфраструктуру....
Памятуя о гибели цивилизации майя и ацтеков, у нашего государства нет права на раскачку и
оглядку. Только алға, Қазақ елі! Мəңгілік Ел!
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Ж.М.Сабитов
ҚАЗАҚ ЖҮЗДЕРI ЖƏНЕ АЛТЫН ОРДАДАҒЫ КЛАНДЫҚ ЖҮЙЕ
Қазақ хандығындағы кландық құрылым қадалып ғылыми зерттеудің нысаны болған емес. Бірінші
жағынан, бұл əдетте Қазақ хандығындағы кландық құрылымды Алтын Орданың немесе Алтын
Орданың басқа мұрагер мемлекеттерінің кландық құрылымынан байланыс іздемей, жеке
қарастырумен байланысты (толығырақ [15-16]). Екінші жағынан, Қазақ хандығының құрылғанынан
бастап XVIII ғасырға дейін, Қазақ хандығында кландық құрылым туралы мəліметтер сақталмаған
үлкен аралық бар.
Қазақ хандығындағы кландық құрылымы туралы деректер шамамен Тəуке-ханның (1680-1715)
билік еткен уақытынан бастап қана мəлім. Қазақ хандығының пайда болғанынан бастап Тəукеге дейін
оның қалай дамығаны туралы мəселе осал зерттелген. Қазақтардың Тəуке-хан заманында
Классикалық жүз жүйесі пайда болғанын түсініп, біз оның Алтын Орданың Классикалық кландық
жүйесінен қалайша трансформацияға ұшырағанын түсінеміз. Қазақ жүздерінің пайда болған уақыты
мен себептері тарихшылардың бірнеше рет ғылыми зерттеу нысаны болған. Алайда, бүгінге дейін
аталған мəселе бойынша ортақ пікір жоқ. Аталған мақалада автор қазақ жүздерінің пайда болуы
туралы мəселеге өз нұқсасын ұсынуды ниеттенді.
Біз білетіндей, əрбір қазақ руының өз ұраны болған. Əдетте ұран ретінде арғы атасының немесе
ең атақты осы ру өкілінің есімін алған. А.К. Кушкумбаевтың пікірінше, ұранды əдетте əскери
мақсатта, кейде пароль ретінде, ал кейде ұрыс кезінде өз əскерінің позициясын түсіну үшін белгі
ретінде қолданған. Əскерді орналастыруда (оң немесе сол қанатта) олардың əрқайсысының өз орны
бар, Қазақ жасақтары өте жиі түрлі ру отрядтарынан құралды жəне өз ұраны болды [11, с.229].
Бəлкім, əскерді орналастыру кезінде қазақтардың орындары ұзақ уақыт барысында бірдей болуы
мүмкін.
Жүздердің пайда болуы туралы мəселеге жауап беруімізге негіз боларлық, бізде бір тура, бес
жанама, сондай-ақ, екі аңыз бар:
1. Маджма ал Гараиб. Аталған шығарма шамамен хижраның 974 ж. (1566-67) жазылған. Еңбектің
екінші редакциясымен жарыққа шығуы хижраның 984 ж. (1576-77). Шығарма авторы Балх
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билеушілерінің сарайында қызмет еткен. Оның мəліметі бойынша (аудармасы Ж.М.Тулебаеванікі):
«тарихи кітаптарда Үлкен жүз, Орта жүз, Кіші жүз аталмайды. Ал қазақтардың дəстүрі мынадай: бас
жағын мекендеушілерді Үлкен жүз, төменірек мекендейтіндерді – Орта Жүз, ал төмендегілерді
(сағасында) Кіші жүз деп атайды» [12, с. 224-225].
Бəлкім, бұл жерде Сырдарьяның жоғары жəне төменгі ағыстары айтылған шығар. Жанама түрде
бұл куəлік Г.Н. Потаниннің мəліметтерімен дəлелденді: «барлық 300 адам бірігіп, кеңесіп..., Ұлы
жүзді Сыр өзеніне жайғастырды, Алчин-мырзамен келген соңғы (жүздікті) Кіші жүз деп атап, сол
өзеннің төменгі сағасына орналастырды, Болат-қожамен екінші жүздікті ортасына орналастырып,
Орта жүз деп атады» [13, с.123]. Аталған дерек Страленберг картасына жанама қайшы келетінін бұл
жерде атап өткен жөн. Бұл карта бойынша үйсіндер (Үлкен жүзге енетін) Сырдарьяның жоғарғы
ағысында емес, Батыс Қазақстанда мекендейді. Бұл картаның мəліметтеріне біз кейін толығырақ
тоқталамыз.
2. Қадырали Жалаири.
Қадырали Жалаиридің мəліметі бойынша қазақтар екі қанатқа бөлінген: Майменеге (он қол - оң
қанат) саны 20 мың (екі сан) Қатағандар енген. Майсараға (сол қол – сол қанат), ол да Алаш мыңы
деп аталған саны 30 мың (үш сан). Алаш мыңының ішіндегі ең үлкен ру тарак таңбасы бар Жалаир
руы [9. с.172]. Біз білетіндей, Қадырали Жалаиридің еңбегі 1600-шы жылдарының басында аяқталды.
Ал Қадырали Жалаиридің өзі Ораз Мұхаммедпен бірге Ресейде шамамен 1585 жылдары болды. ОразМұхаммедтің əкесі (Ондан) 1585 ж. ойраттармен соғыста қайтыс болып жəне Ораз –Мұхаммед осы
уақыттан бастап өз отбасымен байланысын жоғалтты (ағалары Тəуекел, Есім, ағасы Кучук жəне
басқалары) [14, с.76-79].
1594 жылдан бастап Тəуекел мен Ораз-Мұхаммед жаңалықтармен бөлісіп, хат алмасуды
жандандырды. Қадырали Жалаири мұндай бөлініс Орыс-хан тұсында болған деп пайымдағанмен,
қазақтарды бөлудің мұндай кестесі Тəуекел билігі тұсындағы қалыптасқан қанаттық жүйені
көрсететінін толығымен сендіруге болады. Қанатқа мұндай бөліну сонау Керей мен Жəнібек тұсынан
бастау алуы толығымен мүмкін.
Бəлкім, Есім-хан тұсындағы модель осындай болып қалуы мүмкін, тек кейбір
модификацияларымен: мəлім болғандай, бұл кезде Қазақ хандығында бірнеше хан болды:
қатағандармен тығыз байланыста болған Ташкенттің иесі Тұрсын-Мұхаммед [10, с. 300]. Одан басқа,
қазақ фольклоры (Марғасқа жыраудың өлеңдері) Тұрсын-ханды «Қатағанның ұлы» деп атайды [1,
с.54]. Ал Есім болса, басқа рулармен байланысты болды. Бахр ал Асрарда ол жалаир тіркесімен
аталған, бəлкім, Тəуекел заманында жалаирлар оның боданы болған шығар [10, с. 295].
Сондай-ақ, 1620-шы жылдардан кейін ойраттарға шабуыл жасаған Есім əскерінің құрамында
алачиндар (алшындар), қатағандардың бір бөлігі жəне ұлыстың басқа тайпалары болды [10, с. 301].
1613-14 жж. кейін Есім моғолдарға жəне қырғыздарға кетіп, моғолдар арасындағы өзара соғысқа
қатысып жəне қырғыздардың бір бөлігіне хан болды [10, с. 298]. 1614 жылы Есім алатув ханы
эпитетімен аталған [4, с. 261]. Бұл атау түсіндірмесінің екі нұсқасы бар: ала ту (шұбар ту) жəне
Алатау (географиялық жер). Бұл жердегі екінші түсіндірме мейлінше негізді екенімен келісуге
болады [4, с. 262]. Бұл Есім-ханды моғолдар мен қырғыздар арасында кездестірумен жанама
дəлелденеді. Жалпы, 1627 жылға дейін (Тұрсын-Мұхаммедтің қатағандарына қарсы репрессия
кезінде) бұл екі қанаттың саяси жүйесі өзгермеген көрінеді. 1627 жылы Тұрсын-Мұхаммедті Есім
өлтіріп, ал оның қоластындағы қатағандар репрессияға ұшырап, бір бөлігі басқа халықтарға кетті.
Қазақтар арасында қалған қатағандардың жұрнағы ретінде Шанышқылы руы саналады.
Сол кезден бастап рулардың саяси құрылымы өзгерген көренеді. Егер бұрын қатағандар бір
қанатқа ие болса, ал енді қазір олар тіпті қалған жоқ жəне екінші қанат (алаш мыңы) қазақтардың
жалғыз ұйымы болды. Егер Алаш мыңы сөз тіркесінің этимологиясын қарастырсақ, аталған
сөзтіркесін қалай аударуға болатынына қатысты үш нұсқаны ұсынуға болады:
1) Алаш Мыңы (мың иесінің есімі –Алаш). Бəлкім, бұл Алаш Керей мен Жəнібектің балалық шақ
кезінде өмір сүрген болуы керек жəне Барақ пен Булад (Жəнібек пен Керейдің əкелері) өлтірілгеннен
кейін, Орыс-хан үйіне адал болып қалған əскердің ең басты əмірлерінің бірі болуы мүмкін. Өзбектің
Əбілхайыры 1429-1430 жж. Алашта «үлкен аймақтың калантарында» бір қыс қонақтағаны туралы
хабарымен бұл жанама дəлеледенеді.Теңдестірудің келесі нұсқасы, ол Алашты саяси қызметі 1489 ж.
бастап 1535 ж. дейін қамтыған Едіге ұрпағынан Ямгурчидің баласы Алашпен теңдестіру. Қырым
ханы 1522 жылғы Жолдауында қазақ князі Алаш пен оның ағасы Агишті атайды [17, с. 56]. Олар
Ямгурчидің балалары болған жəне қазақ хандарына 1522 жылға дейін бағынған деген
В.В.Трепавловпен келісуге болады [17, с. 57]. Бəлкім, олар 1510 жылдан бастап қазақ ханы Қасымға
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қызмет еткен болар. Сонымен, бұл Алаш Қасым-ханның беклербегі болып жəне оның құрметіне
Қазақ əскерінің жеке қанаты аталуы мүмкін. Мұны деректер бойынша қазақтар мен ноғайлардың
ортақ ұраны Алаш болғаны туралы факті жанама түрде дəлелдейді [11, с. 229];
2) Мың «кісі өлтіруші» (алаш монғол тілінде өлтіру, кісі өлтірушіні білдіреді);
3) Шұбар мың (ала-шұбар), аталған мыңдықтың шұбар (əртекті) құрамы туралы куəландырады.
Қадырали Жалаириде жалаилар Алаш мыңы құрамына енген. Жалаирлар бір мезетте Үлкен жүз
құрамына енгенін білетініміздей, түрлі деңгейдегі бөлімдері болғанын біз болжай аламыз. Яғни,
Үлкен жүз (үлкен жүздік) Алаш мыңы (Алаштық мыңдық) құрамына енген.
Оның құрамы шамамен мыңға тең болып, Алаш мыңының бұрын қалыптасқаны сөзсіз. Тəуекел
заманында олардың саны 30 мыңға (3 санға) тең болды. Бұл «шұбар мыңдықтың» ата-анасының
(Барақ пен Буладтың) өлімінен кейін Моғолстанға ығысқан Жəнібек пен Керей заманында пайда
болғанын толығымен болжауға болады. Ол кезде Жəнібек пен Керейдің кішкентай əскерінде екі
қанат болған көрінеді: қатағандар жəне түрлі рулардың (алаш мыңы) құрамы. Сол кезде, біздің
болжамымыз бойынша, жүздер Алаш мыңының (мыңдық) бөлімдері ретінде қалыптасты.
Қазақтардың пайда болуы туралы барлық аңыздарда Жүздердің алғашында əскери жүздіктер болғаны
туралы айтылады. Бұл жүздіктердің басында Үйсін, Арғын жəне Алшын руларының өкілдері тұрды.
Егер оларға Қатағандарды қоссақ, біз əдеттегі Алтынордалық 4 карачи-бектік кландық жүйесін көре
аламыз.
«Алты алаштың» пайда болуы туралы нұсқа өте тартымды. М.Тынышпаев бұл түсінікке
түсіндірме таба алмады да, Алты алаш Тəуке-хан заманындағы алты ұйымның (3 қазақ жүзінің,
қырғыздар, қарақалпақтар, құрама) одағы деген өз нұсқасын ұсынды [18, с. 57]. Біздің пікірімізше,
алты алаш сөзтіркесі бұл қазақтардың («барлық қазақтардың») таралған атауы, бұрмаланған Алты
сан алаш (60 мың алаш) сөзтіркесі [3, с. 183].
3.Үлкен Қазақ Ордасы туралы алғашқы айтылған. Орыс деректерінде Үлкен Қазақ Ордасы алғаш
рет 1616 жылы тіркелген [4, с. 267], ойрат елшілері атап өткендей, ол қырғыздармен бірге ойраттарға
бағынышты болған. Сондай-ақ, онда Савран патша Бұхар хандығына бағынатыны [4, с. 267], бір жыл
бұрын Бұхар ханы Имамкули Саураннан Абалаханды (Абылайды) қуып жіберіп, оның орнына
Тұрсынды тағайындағаны, ал Абалахан «Қазақ Ордасына қашқаны» туралы айтылған [4, с. 264].
Яғни, мұнда Сауранның билеушісі жəне жалпы Сыр өңірінің қалалары Қазақ Ордасының
билеушілеріне қарсы қойылған.
Бұл мəлімдеме басқа мəлімдемелер контексінен түсіп қалады. Шамамен 1617 жылы ойраттар
қазақ Ордасына басып кіргені мəлім [4, с. 277]. Бұл кезде Ташкентті Бұхар ханы Имамкул
тағайындаған Тұрсын-Мұхаммед билегені мəлім. Алатау ханы Есім 1616 жылы [4, с.261], Топин
мемлекетінің билеушілері Есім мен Батыр. Бір жерде Топин мемлекеті бұл «тура Қазақ Ордасы» деп
белгіленген [4, с. 269-270]. Оның үстіне 1620 жылғы хабарлама бойынша мəлім болған, 1619 жылы
Есімнің жəне Алтан-ханның жеңісімен аяқталған, Есім мен Батыр ойраттарға шабуыл жасауы туралы
Алтан-ханмен келіссөздер жүргізген [4, с. 275-276]. А.Исиннің пікірінше, 1616 жылы қазақтарда үш
жүз болған, Үлкен жүз Тұрсын-Мұхаммедтің, Орта Жүз Есім-ханның, Кіші жүз Батыр-ханның қол
астында болған [4, с. 529].
4. Қазақ хандығын екі бөлікке, Ташкенттегі жəне Түркістандағы екі хандық резиденцияларға
бөлу. 1625-1627 жж. қазақтарда болған Абылғазы Есім-ханды Түркістандық, ал Тұрсын-Мұхаммедті
Ташкенттік немесе қатағандық деп атаған. Орыс деректері Есім-ханды көшпелі, ал ТұрсынМұхаммедті Ташкенттік деп атаған [4, с. 301]. Яғни, XVII ғасырдың басында Қазақ хандығы екі
бөлікке бөлінді. Алғашында бұл қазақтардың қанаттық бөлінуіне негізделді. Оң қанатқа жататын
қатағандар Ташкентті алды. Алаш ұйымынан басқа қазақ рулары сол қанатқа жатты да, Түркістанды
иеленді. Қанаттардың құрылымы, қатағандар (оң қанат) ойрандалып жəне қашқаннан кейін, өзгерген
көрінеді. XVI ғасырдың соңында бүкіл қазақ этносының шамамен 40% құраған қатағандар ойрандалу
мен қашудың салдарынан бір сəтте өз позициясынан айрылды. Бүгінгі таңда олардың ұрпағының
(Шанышқылы) XVI ғасырмен салыстырғанда, көп саны жоқ. Соған қарамастан, Түркістанда жəне
Ташкентте екі иелікке бөліну сақталды жəне бір ғасырдан соң сарт Нұр-Мұхаммед Алимовтың
мəлімдемесінде қазақ хандары туралы жазылған: «Қазақ Ордасында екі хан болды: біріншісі
Үлкенде, екіншісі Орта жəне Кіші Ордаларда» [7, с. 25].
5.Тəуке реформалары. Тəуке тұсына сай, уақ, керей жəне тарақты ұйым болды, сондай-ақ,
алшындардың қыспағына қарсы жетіруға енетін біріккен тайпалар болды [5, с.302-303]. Сондай-ақ,
уақ пен керейдің Үлкен жүзден Орта жүзге қосылуы туралы куəліктер бар [6, с.169]. Одан басқа,
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М.Тынышпаев жазды: жетіру бұл Тəукенің заманында Кіші жүзге қосылған Орта жүздің жеті руы
[18, с. 25].
Сонымен, Тəуке-ханның тұсында классикалық жүз жүйесі қалыптасқанын тұжырымдауға болады:
оған дейін Кіші жүзде тек бір Алшын руы (екі бөлімшесімен- Байұлы жəне Əлімұлы) болды. Орта
жүздің тайпалары Арғын (Тарақтымен бірге), Найман, Қыпшақ, Кунграт (қоңырат), жетірудан 7 ру:
Табын, Тама, Кердері, Кереит, Жағалбайлы, Рамадан, Телеу. Үлкен жүздің тайпалары: Үйсін (Дулат,
Албан, Суан, Ысты, Ошақты, Сіргелі, Сары-Үйсін, Шапрашты, Шақшам), Шанышқылы, Қаңлы,
Жалаир, Уақ, Керей.
6. М.Тынышпаевтың пікірінше, жүзге бөліну Қасымның ұлы Хак-Назардың билігі тұсында пайда
болды [18, с. 56]. Сондай-ақ, Есім-ханға Тана руынан (Біртоғаштың ұлы, ол Тананың ұлы) ренжіген
Жиембет «Алашыма ұран салармын» деп сес көрсеткен, яғни, XVII ғасырдың басында алаш термині
болғанын атап өтті [18, с. 54].
7. Г.Н. Потанин қазақ жүздерінің құрылуы туралы жазып алған аңыз. Соған сай, үш қазақ
жүздерінің негізін қалаған Қотанның балалары: Үйсін, Болат, Алшын [2, с. 95-96]. Бұл жерде
жоғарыда айтылған Қотан Арғын руынан шыққан, ол Ақжолдың (Даирқожа) əкесі жəне Қарақожаның (Тоқтамыстың əмірі) атасы болған. Үйсін мен Алшын бұл тайпалар атауы, ендеше
Қотанның балалары емес. Ал Болатты Болат-қожамен теңдестіруге болады, Болат-қожа Мейрамның
ұлы, ол Қара-қожаның ұлы, ол Ақжолдың ұлы (Даир-қожаның), ол Қотанның ұлы [8, с. 42-43].
8. Мəшхүр-Жүсіп Көпеев жазып алған аңыз. Соған сай, қазақ жүздерінің негізін қалағандар
Майқы-бидің ұлы Үйсін, Қотанның ұлы Болат пен Қоғамның ұлы Алшын [2, с. 221-223]. Егер
аңыздарға жүгінсек, үш жүздің негізін қалаған жəне жетекшісі болған Үйсін, Арғын жəне Алшын
руларының адамдары. Қазақ хандығының негізін қалаған Жəнібек пен Керейге Моғолстандағы
көшпенді өмірі кезінде адамдардың аз ғана тобы бағынған көрінеді, оның ішінен оң қанатқа бағынған
қатаған тайпасы жəне Алаш мыңына (мың Алаш) - сол қанатқа енген Үйсін, Арғын жəне Алшын
руларынан басында бектер тұрған 100 адамнан тұратын үш отряд бөлінді.
Сонымен, Қатаған (беклербек), Үйсін, Арғын, Алшын руларының бектері Жəнібек пен Керейдің
төрт карачи-бегі болғанын біз болжай аламыз. Сондай-ақ, шайқаста Қатағандар оң қанатта болды да,
ал қалған 3 карачи-бектер əскердің сол қанатында болды. Əбілхайыр-ханның өлімінен кейін,
құрылған қанаттық жүйеге біріккен халықтың үлкен саны қазақ хандарына келіп қосылды.
Екі қанатты жүйе ыдырағаннан кейін (қатаған-алаш-мыңы), 1627 жылы алаш мыңы (қысқаша
алаш) қазақтың синониміне айналды. Бұл жерде қатағандардың биліктен бұдан бұрын айрыла
бастағанын атап өту қажет: Абд ар-Рашид-ханның (XVI ғ.соңы) ұлы Абд ал-Керим-ханның (1591
жылы қайтыс болды) Яркендтегі билігі кезінде Қашғарияға Сұлтан Гази-сұлтан басшылық еткен
қатаған тайпасының қазақтары кетті. Кейін оның ұрпағы бұл елдің саяси оқиғаларында елеулі рөл
атқарды, ал қатағандар өздерінің толық болмысына ие болғанша шайқастарда Есім-ханның
қазақтарымен кездесіп тұрды. Яғни, XVI ғ. соңында қазақтар арасындағы қатағандардың саны
азайды. Сұлтан-Газидің қатағандармен кетуін уақыттық шеңбермен белгілейтін болсақ, қазақ-ойрат
қақтығысы (1585 жылдан бастап) кезеңінен бастап Абд ал-Керимнің (1591 жыл) өліміне дейін.
Қазақтардың ойраттардан жеңілуі қатағандардың кейбір бөлігінің Шығыс Түркістанға қашуына себеп
болған көрінеді. Қадырали Жалаиридің кестесі 1585 жылға дейінгі (Онданның өлімі жəне ОразМұхаммедтің Сібірге қашуы) екі қанатты жүйенің жағдайын сипаттайды. Осыдан кейін алаш
мыңының үш бөлімшесі маңызды рөл атқарды жəне саны 30 мыңнан (Тəуекел заманы) 60 мыңға
дейін (Тəукеге дейінгі заман) көбейді.
Жəңгірдің заманында (толығымен алшын руынан тұрған) Кіші жүзді Жалаңтөс алшын басқарды,
Орта Орданы Жəңгірдің өзі басқарды. Тəуке-ханның (1680-1715) заманында ол заманауи сипатқа ие
болды. Үш жүзге енген барлық тайпалар Алаш мыңының (осыдан алаш мыңы қазақ этнонимінің
синонимі ретінде) бөлігі болғаны туралы жəне Қадырали Жалаири айтқан саны бойынша да сол үш
санға сəйкес келгеніне болжам жасауға болады. Əуел бастан əрбір жүздің əскердің бір санын (10
мың) қоюға күші жеткен көрінеді, уақыт өте келе əрбір жүздің саны ұлғайды. Жəңгірдің тұсында оған
шамамен 15 мың əскер бағынды, ал Жалаңтөске (Кіші жүздің формалды емес билеушісі) шамамен 20
мың. Осы кезде (қатағандардың бұрынғы иелігі) Ташкенттік иелікті кейбір қазақ рулары басып алып,
Үлкен жүзді құрды.
Осыған қарамастан, тұтқын швед офицері Филипп-Иоганн Страленбергтің 1730 жылы [19]
құрастырған Nova descriptio geographica Tattariae magnae" (ұлы Татарияның жаңа географиялық
сипаттамасы) картасында біз Алшын жəне Үйсін сияқты қазақтар арасында Яик (Урал) өзені
маңында өмір сүрген оралдық казактарды жəне қарақалпақтар мен Арал теңізінен сəл солтүстікке
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қарай Үлкен Ноғай Ордасын (Nogai Maior и campus Mamai) көреміз. Олардан сəл оңтүстік-шығысқа
қарай Tribus IuВ, Tribus Tzelzсkli сияқты мынадай қазақ тайпалары өмір сүреді. Егер бірінші тайпаны
юзбен теңдестіруге болса, онда екінші тайпаны бұрын Шекті руымен теңдестірген, ал бұл тайпаны
теңдестірудің басқаша нұсқасы ол Шанышқылы атауымен болуы мүмкін. Бұл екі тайпадан оңтүстікке
қарай, яғни Қарақұмнан оңтүстікке қарай, Саураннан солтүстікке қарай жəне Созақтан батысқа қарай
Кунграттар (Қоңыраттар) орналасты. Созақтан шығысқа қарай Кердері тайпасы мекендеді.
Саураннан жəне Сырдарья өзенінен оңтүстікке қарай найман тайпасы мекендеді. Олардан оңтүстікшығысқа қарай, Минг жəне Қатаған екі тайпа одағымен теңдестіруге болатын, Mingatagan тайпасы
мекендеді. Олардан оңтүстікке қарай Аргун (Арғын) тайпасы мекендеді. Аргундардан оңтүстікшығысқа қарай Сырдарья өзені бойымен Қатаған тайпасы мекендеді. Осымен қоса, Қазақтар
территориясының құрамына Қырғыздар, Фергана (Маргилан, Наманган) территориялары енеді.
Картамен қоса, қарақалпақтардың (Батыс Қазақстанды мекендейді) тəуелділігі туралы да айтуға
болады.
Отырардан шығысқа қарай, бұрын Шөмекей тайпасымен теңдестірген, Zamakay тайпасы өмір
сүрді. Біздің пікірімізше, бұл карта XVI ғасырдың бірінші жартысындағы мəліметтерді пайдаланды,
себебі қатағандар əлі қазақтардың құрамында (оларды талқандау 1628 жылы жүзеге асырылды).
Қазақтардан шығысқа қарай, XVII ғ. өмір сүріп, 1630-шы жылдары саясатқа белсенді қатысып, 1674
жылы қайтыс болған Аблай-тайджының даласы орналасқан. Батыста Хо-Урлюк қалмақтары (16281633 жж.) қоныс аударғанға дейін тəуелсіз болған Үлкен Ноғай Ордасы. Кейін, біздің пікірімізше,
жоғарыда аталған Минг, Юз тайпалары Ферганаға көшіп кетті. Алайда, біз білетіндей, Осман
императоры Каип-ханның хатына сай, Минг тайпасы қазақтарға əлі 1716 жылға дейін бағынды.
Қатаған тайпасы 1628 жылғы талқандалуға байланысты басқа халықтарға кетті.
Біз білетіндей, Тəуке Түркістанды биледі жəне осының негізінде оны Орта жəне Кіші жүздердің
ханы атады. Ал бұл кезде Үлкен жүзде билеуші ретінде Наманганда (Фергана) өмір сүріп, жерленген
əлдебір Иман айтылады. Біздің пікірімізше, аталған Иманның билігі Ташкент пен Фергана
қалаларынан əрі тараған жоқ. Бұл Тəуке-ханның қызметімен, яғни əрекетімен байланысты болды. Біз
білетіндей, ол жүздерді билеу үшін үш адамды ұсынды: Төле-бий (үйсін-дулат-жаныс), Қазыбек-бий
(арғын-қаракесек), Əйтеке-бий (алшын-əлімұлы-төртқара). Оларды ұсыну Тəукенің билікті өз қолына
шоғырландуды мақсат тұтуымен байланысты.
Биліктің жоғары эшелонына «қара сүйекті» шығару арқылы ол жоғарыдағы адамдар шыққан
рулардан өзіне қолдау тапты. Нəтижесінде үлкен жүздің іс жүзіндегі ханы Ташкентте (немесе
Ферганада) отырған Шыңғыс тұқымы болғанмен, ал Тəуке шындығында Төле би жəне оның
туыстары арқылы Үлкен жүзге қатысты тайпаларды бақылай алды. Сонымен, Түркістандағы (Орта
жəне Кіші жүздердің ханы) мəртебесі бойынша мейлінше «кіші» хан Қазақ хандығының бүкіл
көшпелі халқын бақылаған жалпықазақ ханы болды. Оның билігі тұсындағы Ташкент хандары өз
ықпалын тек қалаларда ғана сақтап, жалпы ықпалынан айрылды, ал Үлкен жүздің көшпелі халқы
Тəуке –ханның бақылауында болды.
Одан басқа, Тəуке-хан жасаған орын ауыстырулар да тартымды. Үлкен жүзді сан жағынан рөлін
əлсірету мақсатымен, Уақ пен Керей тайпаларын ол Үлкен жүзден Орта жүзге ауыстырды. Жетіруды
(7 ру) кіші жүзге ауыстыру арқылы, Тəуке-хан Əйтеке-бидің алшындарына қарама-қарсы қойды.
Сонымен, жүздердің қалыптасу процесінде келесідей кезеңдерді атап өтуге болады:
1. Қазақтарда екіқанатты ұйымның бар болғаны: оң қанат – қатағандар, сол қанат – алаш мыңы.
Ол XV ғасырдың ортасында пайда болуы мүмкін (Жəнібек пен Керейдің Моғолстанда көшіп жүрген
кезінде) жəне 1627 жылға дейін (қатағандарды талқандағанға дейін) болды. Алаш мыңы құрамына
Сырдарья өзенінің жағалауын мекендеген үш қазақ жүзі енді. Кейін, қатағандарды талқандаған соң,
барлық қазақ рулары алаш мыңы құрамына енгендіктен, Алаш қазақ этнонимінің синониміне
айналды.
2. Қатаған, Үйсін, Арғын, Алшын руларының өкілдері Жəнібек пен Керейдің төрт карачи-бектері
болды. Жəнібек пен Керейдің карачи-бектер жүйесі Алтынордалыққа ұқсас болды.
3. 1620 –шы жж. бастап Есім-хан мен Тұрсын-Мұхаммед іс жүзінде қазақтарды бөліп алды: оң
қанатты (қатағандарды) жəне Ташкентті Тұрсын-Мұхаммед биледі, сол қанатты (алаш мыңы) жəне
Түркістанды Есім-хан биледі.
4. Қатағанадарды талқандаған соң, тек сол қанат қалды (алаш мыңы), міне осы кезде қалған
барлық қазақтар алаш мыңына қатысты болғандықтан Алаш атауы қазақ этнонимінің синониміне
айналды. Қазақ руларының бір бөлігі (Үйсін, Қаңлы, Жалаир, Уақ, Керей) қатағандардың орнына
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Ташкентке қарай жақынырақ қоныс аударды. Олармен қатар қатағандардың (Шанышқылы)
ұрпақтары өмір сүруін жалғастырды.
5. Жəнібек-хан (1628-1643), Жəңгір-хан (1643-1652) жəне Батыр-хан заманында Кіші жүзде (екі
бөлімшесімен Байұлы мен Əлімұлы) тек бір тайпа болды, Орта жүзде Арғын (Тарақтымен бірге),
Найман, Қыпшақ, Кунграт (коңырат), жетірудан 7 ру: Табын, Тама, Кердері, Кереит, Жағалбайлы,
Рамадан, Телеу. Үлкен жүздің тайпалары: Үйсін (бөлімшелері: Дулат, Албан, Суан, Ысты, Ошақты,
Сіргелі, Сары-Уйсін, Шапрашты, Шақшам), Шанышқылы, Қанлы, Жалаир, Уақ, Керей. Жəңгір-хан
ойраттармен соғыста Кіші жүзге енген Алшын тайпасынан Жалаңтөстің компаниясында байқалады,
ал Жалаңтөс болса Бұхар ханы Имамкулидің əскер басы болған.
6. Тəуке тұсында Керей мен Уақ Үлкен жүзден Орта жүзге, ал Табын, Тама, Кердері, Кереит,
Жағалбайлы, Рамадан, Телеу Орта жүзден Кіші жүзге ауыстырылды. Тəуке-хан жүз жүйесін өз
билігін нығайту үшін пайдаланды. Төле-биді, Қазыбек-биді жəне Əйтеке-биді өзіне жақындатып,
олардың руларынан (алшын, үйсін, арғын) өзіне ол қолдау тапты. Сол арқылы Үлкен жүзде Ташкент
хандарының билігін əлсіретіп, оларды тек Ташкент пен округ қана бағынатын номиналды билеушіге
айналдырды. Қазақстанның барлық көшпелі халқы Тəуке-ханға бағынды.
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Е.К. Рахимов
ЭТНОГРАФИЯ КАЗАХОВ ВНУТРЕННИХ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ В ТРУДАХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ХІХ ВЕКА
Масштабные описания сибирских, уральских и заволжских земель, т.е. находящихся во
внутренних областях Российской империи,имевшие место в течение всего XIX века, включали
топографические,
геолого-географические,
социально-экономические,
статистические
и
этнографические изыскания, связанные с оценкой ресурсов регионов, в том числе демографического
и этнического потенциала. Так, в указанном историческом периоде выходит целая серия историкоэтнографических трудов описывающих культуру и быт казахов внутренних областей Российской
империи. Среди них стоит отметить работы А.И. Левшина, Л. Мейера, А.И. Добросмыслова,
Г.Н.Потанина, Н.М. Ядринцева, А. Бларамберга, И.С. Хохлова, А.Е.Алекторова, В.М.
Черемшанского, С.Б. Броневского, Г.Е. Катанаева, М.Красовского и др.
Указанные авторы – ученые, исследователи, путешественники, накопили достаточно объемный
этнографический материал о расселении, этногенетических легендах, родоплеменном составе,
хозяйстве, материальной и нематериальной культуре казахов.
Сведения по этнографии казахов России, приводимые авторами, не становились объектом
специального научного анализа. Исключение составляют, в основном, небольшие статьи и
исследования, в которых содержатся большей частью фрагментарные данные, в той или иной степени
затрагивающие отдельные аспекты проблемы этнографического изучения казахов России. Однако,
следует отметить фундаментальный труд Э.А. Масанова по историографии этнографического
изучения казахов, в котором впервые в науке была дана оценка работам дореволюционных авторов
как важного источника по истории и культуре жизнедеятельности народа [1].
Историк З.Е. Кабульдинов в своей монографии, посвященной истокам формирования и развитию
казахской диаспоры в России, высоко оценивает деятельность первых российских исследователей в
сборе и систематизации историко-этнографического материала: «...большинство этих исследований
носят, в основном, историко-этнографический характер. Это понятно – с целью подчинения
обширного края необходимо было знать обычаи, обряды, психологию, культуру этноса, населяющего
колонизуемый регион. Но надо признать; что от такого «уклона» ценность этих работ не
уменьшается» [2, с. 11].
К сожаленью, екоторые из дореволюционных авторов, не скрывая своих идейно-политических
взглядов, не всегда лестно отзывались о казахах.Так, давая подробные сведения о численности
казахского населения на 60-е годы ХIХ в. по трем жузам, А.И. Левшин не скрывал своего
пренебрежительного отношения к казахам [3].
В свое время академик В.В. Радлов решительно осудил позицию Левшина: «Читая его (Левшина –
Е.Р.) тирады легко прийти к мысли, что киргизы (казахи – Е.Р.) – отбросы тюркского населения
Западной Азии, воры и бандиты, бежавшие в широкую степь, так как не желали привыкать к
упорядоченной жизни оседлых народов, одним словом, раса, заслуживающая быть уничтоженной. На
самом деле это не так». Далее Радлов продолжает: «Мы имеем здесь дело со ступенью цивилизации,
противоположной культуре эпохи оседлых народов, и нужно смотреть на их поступки и поведение с
другой точки зрения» [4]. Однако, следует заметить, что труд А.И. Левшина был первым
фундаментальным исследованием по географии, истории и этнографии казахского народа.
Тем не менее, большинство историков, краеведов, любителей старины, изучавших культуру
казахов России, были искренними приверженцами науки, другие же выполняли социальный заказ
государства, проводили научное изучение традиционной культуры кочевых народов для ускорения
интеграции их земель в состав Российской империи или переработки их юридических норм в «новое
законодательство». На протяжении указанного периода были написаны как заведомо конъюктурные
работы, так и уникальные научные труды по истории и культуре казахского народа.
Так, с чувством искреннего уважения и симпатии к казахскому народу относился крупный
русский востоковед В.В. Вельяминов-Зернов, внесший весомый вклад в разработку казахской
истории и особенно проблемы этногенеза [5].
Выдающийся деятель сибирской истории, просветитель Г.Н. Потанинс детства проникся
культурой казахского народа, прекрасно знал самобытный характер и нрав степняков. Несомненно,
на формирование гуманистического отношения Г.Н. Потанина к казахам оказала дружба со
знаменитым казахским ученым Ч.Ч. Валихановым.
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Вообще, Г.Н. Потанин уделял большое внимание просвещению народов Сибири, всячески
поддерживая приобщение их к мировой культуре, к достижениям человечества, к знаниям и
образованию. «Русификаторским мерам в отношении сибирских инородцев нужно положить конец.
На инородческих территориях должны быть основаны правительственные школы с преподаванием на
инородческом языке; особенное внимание должно быть обращено на распространение образования
инородческих женщин. Для крупных народностей, для казахов и бурят, должны быть основаны
гимназии с преподаванием на родном для детей языке», – пишет Г.Н. Потанин в статье «Нужды
Сибири», тем самым подвергая критике политику империи в Сибири [6].
Несомненно, к народам Западной Сибири Г.Н. Потанин относил и казахов. Как меткий
наблюдатель он замечает, что «казахи народ живой, здоровый, жаждущий жизни; они любят веселье,
в костюме любят яркие цвета, в жизни — праздники. Поминки по умершим у этого народа
превращаются в продолжительные и грандиозные торжества с играми, скачками, песнями,
состязаниями, исполнением песен и лирическим творчеством. Состязания в артистическом искусстве
и нарядах воспитывают, может быть, в казахах некоторую долю тщеславия, что делает их похожими
на французов. Подобно афинянам, казахи необычайно любят новости (хабары); это страсть, которая в
молодом поколении заменяется любознательностью»[6].
Не менее обстоятельно затрагивает историко – демографические проблемы внутренних казахов в
своем трехтомном фундаментальном труде один из известных сибирских исследователей М.
Красовский [7]. В частности, он с объективных позиций пишет об отсутствии у внутренних казахов
на правобережье Иртыша своего отдельного Управления и наличии над ними многовластия: «...но эта
часть киргизов (внутренние казахи. - Е.Р.), …находилась в каком то странном, точно неопределенном
нашим законодательством положении…» [7].
Первое серьезное этнодемографическое исследование населения Западной Сибири в ХIХ в.
произвел С.К. Патканов. В своих трудах, основанных на данных ревизий и первой всеобщей
переписи населения России 1897 г., он приводит все имевшиеся достоверные сведения по народам
Сибири. Он отметил заметное уменьшение числа казахов в сибирских губерниях, но уточнил, что они
не вымирали, а откочевывали на другие территории в связи с земельными проблемами [8].
Работы казачьего генерала, официального историка Сибирского казачьего войска Г.Е. Катанаева
касаются, в основном, казахско-казачьих противоречий Степного генерал-губернаторства. Однако
автор, затрагивая проблемы перехода казахов на внутреннюю сторону в конце ХVIII в. приводит не
совсем точные исторические факты, порой даже искажая их. Так он пишет: «…в 1797 году в виду
усиленных домогательств киргизов, части их, пожелавшей принять окончательно русское
подданство, разрешено было перейти на пограничную линию внутрь Барабинской и Кулундинской
степей» [9, с. 12]. Цель подобных фактов, на наш взгляд, состоит в том, чтобы существенно отдалить
время «вторичного» перехода казахов на свои исконные земли, даже с момента официального
разрешения царского правительства.
Своеобразный интерес вызывает работа Н.А. Аристова «Заметки об этническом составе тюркских
племен и народностей и сведения об их численности». Исследователь говорит о раннем появлении
казахов в Западной Сибири в районе проживания хантов и манси применительно к ХV - ХVI вв.
Большое значение имеет мнение о том, что часть казахских родов, обитавших на территории
Сибирского региона, были выходцами из Центральной Азии: «…нахлынув в северо-восточную часть
киргизской степи в первой четверти ХIII века, тюркские племена с Монголии аргын, найман и
керей…» [10].
И. Завалишин в «Описании Западной Сибири» посвятил главу «Сибирско– Киргизской степи».
Он довольно подробно описывает хозяйство казахов, приводит географические координаты
«киргизской степи», подчеркивая, что «это ныне одно из драгоценнейших приобретений России».
Завалишин так же обращает внимание на то, что у казахов «есть чувство своей национальности,
любовь к своему родному языку, к своей истории… и если он (казах. – Е.Р.) уже дал слово искренно,
то сдержит оное, хотя бы пришлось поплатиться за сие головой» [11, с. 45].
Н.М. Ядринцев в своей работе описывая народы Сибири, в том числе и казахов, говорит о
влиянии «инородной культуры, обычаев и языка» на русскоязычное население региона [12].
Казахская тема не основная в его работах, поэтому казахов Сибири Н.М. Ядринцев касался в общем
контексте инородцев Сибири. Он считал, что повседневное общение с казахами не проходило
бесследно и для русского населения: «Заимствование инородной культуры, обычаев и языка
русскими на востоке составляет несомненный факт» [12, с. 32]. Русские крестьяне осваивали опыт
скотоводческого хозяйства казахов – содержание скота на подножном корму в зимних условиях,
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крестьяне пользовались опытом казахов-скотоводов в выборе удобных зимовок, взаимовлияние
русского и казахского населения проявлялось и в материальной культуре.
О взаимовлиянии культур пишет также Г.Н. Потанин: «Казахский язык не только не
пренебрегается, но считается разговорным; казахские обычаи также многие усвоены: так, например,
казаки охотно пьют кумыс и едят конину ...Все окрестные казахи сделали много заимствований из
русской жизни и даже многие живут в землянках, по крайней мере в зимнее время, а казаки здешние,
в свою очередь, подчиняются сильному влиянию киргизов, следуют в одежде их модам и в домашней
жизни предпочитают киргизский язык своему» [13, с. 6-7]. Налицо факт культурной диффузии:
казаков и казахов роднит Сибирь, ее природные и культурные параметры.
Наблюдения Н.М. Ядринцева выявляют удивительный симбиоз культур: «Не меньше русские
подверглись инородческому влиянию, например, в Западной Сибири, на границе Киргизской степи,
где казаки мало того, что перешли местами скотоводству, но проникают даже в среду офицерского
сословия. Иногда офицеры являются в города совершенно окиргизившиеся» [14, с. 199].
Записи Н.М.Ядринцева доказывают, что сибирские казаки и казахи Сибири культурно
взаимовлияют друг на друга: «Казачье войско в Сибири издавна пришло в столкновение с казахами,
калмыками и другими инородцами, населявшими степь. Помесь и сношения, происходившие между
русским населением и инородцами, дали себя почувствовать как в типе, языке, одежде и обычаях, так
отчасти и в формировании интеллигенции. На окраинах войска и по линиям казаки почти утратили
свой язык и постоянно разговаривают по-казахски. Постоянно общаясь с казахами, они ввели этот
язык даже в свой домашний обиход. Казаки заимствовали у казахов и обычаи; не говоря уже о
простых казаках, которые любят по-восточному, ездят верхом по-казахски, казачьи офицеры и
одеваются по-казахски, и меблируюткомнатыа ля казах» [14, с. 199].
Подводя итоги нашего небольшого исследования, можно резюмировать, что труды российских
исследователей, путешественников, чиновников колониальной администрации ХІХ в. являются
важным источником для изучения традиционной культуры казахов, населявших и ныне населяющих
приграничные с Казахстаны регионы России.
Среди общего комплекса источников можно выделить: во-первых, наблюдения за жизнью и
бытом казахов, принадлежащие путешественникам и официальным лицам: военным и чиновникам
пограничной администрации, журналистам, датируемым концом XVIII – серединой ХІХ века; вовторых, собственно этнографические работы: публикации, архивные материалы, отчеты экспедиций,
относящиеся к первой трети ХІХ – началу ХХ века. Одни из этих работ имеют историографический
характер, другие посвящены интерпретации и реконструкции тех или иных явлений культуры
кочевых народов.
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К. Əсетова
ЖІБЕК ЖОЛЫ ӨРКЕНИЕТІНДЕГІ ИСЛАМНЫҢ РОЛІ
Оңтүстік Қазақстан, Орта жəне Төменгі Сырдария бойындағы қалалар мен жазиралар ежелден
қазақ этногенезі мен политогенезінің аса ірі торабы, Қазақстанның Батыс жəне Орталық бөлігінің
аймақтарымен, Жетісумен, Солтүстік жəне Шығыс Қазақстанмен қатар қазақтың этникалық
аумағының құрамдас бөлігі болған. Қазақ мемлекеттігі дамуының өзі осы бүкіл ірі аймақтың
тарихымен тығыз байланысты, оның үстіне Алтын Орда хандарының билігінен босап шыққан Шығыс
Дешті Қыпшақ халқының тылсым тіршілігінің саяси орталығы ХІІІ-ХІV ғасырлар шебінде-ақ
Оңтүстік Қазақстанға бет бұра бастады. Ұлы Жібек жолы б.з.д. ІІ ғасырда қалыптаса бастағанымен,
бұл феномен өз атауына ХІХ жүзжылдықтағы батыс тарихшылары мен этнографтары арқылы ие
болды. 1877 жылы неміс саяхатшысы жəне тарихшысы К. Рихтгофен өзінің «Қытай» деген еңбегінде
Ұлы Жібек жолының маңызын ашады.
Ұлы Жібек жолы көшпелі түркі халықтарының да мəдени қатынастарының қайнар бастауы. Ол
Азия мен Еуропа елдерін байланыстыратын, батыс пен шығыс өркениеттерінің мəдени дəстүрлерін,
діни сенімдерін, ғылыми-техникалық жетістіктерін түйістіретін ежелгі керуен жолына айналды. Бұл
жолдың едəуір бөлігі Орталық Азия территориясын қамтығандықтан, сол кезеңдегі Шығыс
мəдениетінің беделі барынша жоғары болды. ХV ғасырға дейін жалғыз сауда магистралі ретінде
қызмет еткен Ұлы Жібек жолы əлемдік өркениеттердің қомақты жетістігі ретінде дəріптеледі.
Ұлы Жібек жолымен қамтылған мұсылмандық өркениет ренессанстық деңгейге көтеріле білді.
Бұл мəселеге қазақстандық ғалымдар да ерекше көңіл бөлді. Белгілі ғалым А. Көбесов осы жөнінде
мынадай ойларын алға тартады: «Ғылымның қадыр-қасиетін дұрыс түсіне білген Бағдад халифалары
аталы-балалы əл-Мансұр, Һарун ар-Рəшид (кəдімгі «Мың бір түн» кейіпкерлерінің бірі), əлМамундар (ҮІІІ-ІХ ғ.) ғылымды дамыту мəселесіне көп көңіл бөледі. Бағдадта жəне басқа қалаларда
астрономиялық обсерваториялар салдырылады. Һарун ар-Рашид «Даналық үйі» («Бəйт əл-хикма»)
деп аталатын, жанында жақсы жабдықталған кітапханасы бар, арнаулы аудармашылар орталығын
құрады.
Қ. Есімовтың «Ұлттық ойлау мəдениеті жəне исламдық өркениеті» атты кітабында жалпы
исламдық мəдениеттің алдында бүкіл Еуропа қарыздар деген пікір айтылады [1].
Батысқа ислам көпірі, араб тілі арқылы өткен өркениет үлгілері жалпылама түрде «Ислам үлгісі»
немесе «Шығыс өнегесі» аталып келеді. Бұл тарихи тұрғыдан мейілінше əділ. Сонымен бірге біз
қазіргі зерде көкжиегімізден қарасақ осылардың арасынан өзіміздің ұлттық санамызға, ұлттық
ойлауымызға етене жақын нəрселерді де көреміз.
Ғылыми əдебиетте мəдени ауысулар мен Ренессанс сияқты өркендеу құбылыстарын жиі ретте
философтар мен ғұламалардың жетістіктерімен ғана байланыстырады. Бірақ бұл ойшылдар бос
кеңістікте емес, ал нақтылы мемлекеттерде өмір сүрген. Біздің айтайын деп отырғанымыз: мəдени
өркендеу үшін елбасылардың нақтылы ұстанымдары да маңызды болған. Орталық Азия тарихынан
бір мысал келтірейік. Ол атақты Əмір Темірдің ұлы Шаһрухпен байланысты.
Шаһрух Əмір Темір сияқты жаһанды жаулауды емес, керісінше, өз еншісіне тиген Хорасан
өлкесін гүлдендіріп, оны үлкен мəдениет ордасына айналдыруды көксеген. Оның Герат қаласында
араб, парсы, шағатай, үнді, санскрит, грек, латын тілдерінде жазылған мыңдаған томдық үлкен
кітапханасы болған. Сол себепті алыстан ат арытып Шын-Машын еліне бара жатқан жиһанкез немесе
сөз өнерін дерт көрген уəлі ауыз дана Гератқа соқпай өтпейтін. Ол олар үшін кітап дүкендеріндегі
хаттаттар (каллиграфтар) қалаған колжазбасын көшіріп бере қоятын. Оны проф. А.Б. Халидов
«кітапқа деген ынтығушылық – араб мəдениетінің өзіндік ерекшеліктерінің бірі болғандықтан,
мамандардың өздері де қолдан жазылған кітап өнімінің шын мəніндегі ауқымына мəн бере
бермейтін», - деп қуаттайды.
Табиғаты жайлы, білімпаз зиялылар мекеніне айналған осы шаһарда, сөйтіп, Орта Азиялық талай
ғұламалар күн кешкен. Соның ішінен Əлішер Науаиды (1441-1501) атасақ та жетіп жатыр» [2, 68 б].
Егер «Мұсылман Ренессансы» ұғымына қайтып келсек, оны Адам Мец «антик грек-рим
дəстүрлерін қайта жаңғырту» деп атаған. [3, 205 б]. Бұл жерде мəдени ауысу бірінші орынға шығып
тұр. Мəселе мұсылман жəне итальяндық Ренессанстардан тек ортақ белгілерді іздеуде емес, ал
мəдени ауысулардың өркениеттік фактор екендігінде болып тұр. Г.Э.фон Грюнебаум мұсылман
Ренессансын антикалық дəстүрдегі дүниені рационалдық түрде қабылдауды қалпына келтіру деп
анықтайды: «Наиболее значительным результатом погружения в сферу древнего эллинизма был рост
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самокритичности в оценке мусульманских постулатов и возрастающая потребность рационально
осмыслить, выразить и согласовать между собой общепринятые религиозные истины… Именно с
этим связана та трансформация в мировоззрении завоевателей, без которой классическая
мусульманская цивилизация со всеми ее честолюбивыми замыслами и успехами цивилизация в науке
и философии никогда не смогла бы достичь зрелости» [4, 48б.].
Осы жерде бір өркениеттік факторды ескере қажет. Ұлы Жібек жолы Қытайдан Орталық Азия
арқылы жерортатеңіздік өркениеттерге бағытталғаны белгілі, ал арабтар осы соңғыларын тек жаулап
алып қоймай, олардың мəдени жетістіктерін де қабылдады.
Араб халифаты кезінде Жерорта теңізі аймағында Дамаск, Каир, Бағдат, Кордова, Толедо сияқты
мəдени орталықтар алға шығады.
Қытайдағы Тан əулеті дəуіріндегі мəдени ауысулар мен жалпы өркендеу Аббасидтер əулеті билігі
кезінде халифатқа да тəн болды. Бұл уақытта арабтар патсылардың, гректердің, үнділердің,
қытайлардың мəдени жетістіктерімен танысып, оларды қабылдады. Əрине, осы процесте Ұлы Жібек
жолының маңызы ерекше болды.
Шығыстық өркениеттің белгісі қазақ даласындағы ислам дінінің таралуымен тікелей байланысты
болып отыр. Жергілікті халыққа ислам дінін түсіндіру арқылы көптеген қолжазба мұралар жазылып,
таратылды. Олардың ішінде діни, рухани мазмұндағы жазбалар көп таралды. Шығыстық өркениеттің
алтын бесігі болып саналатын Түркістан өлкесіндегі дін ғұламаларының өркендеуге, дамуға қосқан
үлесі олардың арттарында қалдырған қолжазбалары арқылы танымал болып отыр. Əсіресе мұндағы
Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде діннің терең-терең сырларынан хабардар ететін көптеген мұрағаттар
сақталған. Олардың көбісі Кеңес өкіметі кезінде тиеліп, басқа жақтарға əкетілді. Дегенмен Баба
ілімінің бүгінгі мұрагері «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық мұражайындағы жазба
ескерткіштердің өзі рухани ілімнің, діни танымның қаншалықты дəрежеде болғандығынан хабардар
етеді.
Соңғы уақытта «Əзірет Сұлтан» қорық мұражайының қор сақтау бөлімінің жазба ескерткіштер
бөліміне бірнеше кітаптар келіп түсті. Солардың ішіндегі соқталысы Имам əл-Бұхаридің Араб тілінде
жазылған «Сахих Ал-Бухари V-VI том» хадистер жинағы. Кітап 1897-98 жылдары (хижра санауы
бойынша 1315) Ыстанбул қаласындағы «Дар əл-Халифат əл-Ғалия Ғамира» баспасында басылып
шыққан [5]. Осы кітапты оқи отырып, хадис ғылымының қалыптасуы мен дамуы хақында шамашарқымызша ізденген едік. Сонымен хадис ғылымы ислам дінінде қандай орынға ие?
Алғашқыда Алла Елшісі (с.а.у) үзеңгілес сахабаларына хадисті жинақтауға тиым салғанымен
(Құран аяттарымен шатасып кетпесі үшін), Мəдина дəуірінде (622-632) хадис жаттауға ден қойған
төрт серігіне (Əбу Хурайра, Мəлик бин Əннас, Абдуллаһ бин Мəсуд, Ибн Аббас) хадисті келесі
толқынға (табиғиндер) руаят етуіне рұқсат берген. Бұдан өзге, Хақ Елшісі (с.а.у)-ның сүннет
кəусарынан қанып ішкен атақты сахабалар да хадис жаттауға ден қоймаса да, Алла Елшісі (с.а.у)-нан
алған өнегесін өзінен кейінгілерге паш еткен. Əдепкіде осылайша сүннет ілімі қалыптаса бастады.
Рашиди халифтар кезеңінде фикһ ғылымы Хадис жəне Рай бағытында дамыды. Бұл екі мектептің
пайда болуы, сүннет ілімінің одан арықарай дамуына өз септігін тигізді. Əсіресе, Хадис мектебінің
өкілдері VIII ғасырда сүннет ғылымының теория-методологиясының негізін қалады. Яғни, сүннет
ілімінің классификациясы жасалып, хадистер жеткізілуіне жəне қасиетіне қарай табиғи түрде жіктеле
бастады. Хадистанушылар (мухаддис) исламның ішінен хадис ілімін жеке пəн ретінде қарастыра
бастады. Профессор Юсуф Зия Винатлы сүннеттің сол кезеңде-ақ былайша жіктелгенін алға тартады:
Сүннет – Пайғамбарымыз (с.а.у)-ның жолы немесе əдебі. Сүннет қаули – Мұхаммед (с.а.у)-ның
ауызбен айтқан өсиеттері. Сүннет фиили – Мұхаммед (с.а.у)-ның көркем іс-əрекеттері. Сүннет
тақрири – Мұхаммед (с.а.у)-ның өзгенің ісін бас изеп, құптауы. Хадис деп негізінен Мұхаммед
(с.а.у)-ның сөйлеген сөздерін айтамыз. Хадис – хабар, сөз, жол, уағыз, оқиға мағыналарын береді.
Хадис қасиетіне қарай құдси жəне набаби болып екіге бөлінеді. Құдис хадис деп айтушы Алла тағала,
бірақ оны жеткізуші Мұхаммед (с.а.у) болып табылады. Яғни, уаһиді Алладан Пайғамбарымыз
(с.а.у)-ға Жебірейіл (с.а.у) жеткізсе, құдси хадисті Алла тағала Пайғамбарымыз (с.а.у)-ның санасына
өзі құяды. Набаби хадис Алла Елшісі –(с.а.у)-нан жеткізілуіне қарай Мүтəуатр, Мəшһүр, Ахад болып
үшке бөлінеді. Алла Елшісі (с.а.у)-ның бір хадисін көрнекті хадисші сахабалар естіп, оны өзінен
кейінгі табиғиндердің ішінде хадис ғылымымен шұғылданған ғұламаларға жеткізіп, олар да өзінен
кейінгі атба-табиғиндердің ішіндегі хадис ғылымымен шұғылданған ғалымдарға руаят етіп, атбатабиғин хадисші ғалымдар сол хадисті жинақтаушы Имам Бұхари, Имам Тирмизи, Имам Дəут, Имам
Ахмад Ханбал, Ибн Мажа секілді зерттеушілерге жеткізсе, бұл хадис бірнеше сенімді рауилер
арқылы жеткізілуіне орай мутаутир хадис саналады. Ал, Алла Елшісі (с.а.у)-ның бір хадисін
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мухаддис сахабалармен бірге өзгеде атақты сахабалар табиғиндерге, табиғиндар таба-табиғиндерге,
олар атақты хадис кітабын жинақтаушы ғалымдарға (Имам Бұхари, Имам Тирмизи, Имам Дəут, Имам
Ахмад Ханбал, Ибн Мажа) мəлім еткен болса, ол хадис мəшһүр хадис саналады. Алла Елшісі (с.а.у)ның хадисін бір сахаба бір табиғинге, ол табиғин бір атба-табиғинге, ол атба-табиғиннен мухаддисші
кітапқа ендірсе, ол хадис ахад хадис саналады. Жалпы, мутауатир, мəшһүр, ахад хадистер сахих
хадистер санатына жатады. Сахих хадистен өзге Хасан жəне Мəрдуд хадистер бар. Хасан хадис деп –
хадистің жеткізілуінде сахих хадистің шарттары толық сақталады. Сондай-ақ, хадистің үкімі күмəн
тудырмауы тиіс. Яғни, Құран үкімімен үйлесім тауып, жалпы ислам негіздерін нығайтуы қажет. Ал,
Мəрдуд хадис деп – Құран мен дін негіздеріне қайшы хадистерді айтамыз.Яғни, Алла Елшісі (с.а.у)
Құран мен дін негіздеріне қайшы келетін хадис айтпаған. Мəрдуд хадис негізінен саяси жəне əртүрлі
діни-əлеуметік жағдайларда лоббистік пиғылдағы солқылдақ дін адамдарының ойдан шығарған
хадисі болып табылады. Бұдан өзге Құран жəне дін негіздеріне қайшы емес, бірақ, жеткізілуі күдік
ұялатқан хадистерді əлсіз хадис деп айтамыз. Мысалы, Алла Елшісі (с.а.у)-ның бір хадисін бір
сахаба табиғинге емес, атба-табиғинге руаят етсе немесе хадисті жеткізуші сахаба мен табиғин бір
дəуірде өмір сүргенімен, бір-бірін көрмейтіндей бөлек-бөлек аймақта өмір сүрген болса, я болмаса
хадис жеткізуші адам бұрын-соңды өтірік сөйлеген немесе хадисті руаят еткен кезде есте сақтау
қабілеті нашарлаған болса, ол хадис əлсіз (зайыф) хадис саналады
Хадистердің тиянақты түрде жинақталып, теориялық-методологиялық тұрғыдан дамуына өзіндік
тұрғыдан мол үлес қосқан Имам əл-Бұхари екені мұсылман қауымына мəлім. Десекте, қалың
бұқараға Имам əл-Бұхаридың аты мəшһүр болғанымен, оның биографиясы мен хадис ғылымына
қаншалықты жаңалық енгізгені беймəлімдеу.
Имам Бұхари хижра жыл санауы бойынша 194 жылы Бұхара қаласында дүниеге келген. Əкесінен
жастай жетім қалып, шешесінің қолында ер жетеді. Имам əл-Бұхари бала кезінде кенеттен зағип
болып қалады. Шешесі ұлының көзінің шайдай ашылуы үшін күндер бойы дұға жасайды. Бірде
түсіне Ибрахим (с.а.у) кіріп: «Алла-тағала сенің тоқтаусыз дұға жасағаның үшін ұлыңның жанарын
қайтарып берді» деп аян береді. Артынша Имам əл-Бұхаридің көзі көре бастайды. Ол жастайынан
білім алуға аса құштар болып, он жасының өзінде 70 мың хадисті жаттап алады. Ол алғашқыда
ұстазы Ибнул-Мубарактан хадис үйренеді. Сонымен бірге, сол кездегі Бұхараның белді ғалымдар
Мұхаммед Ибну Сəлем, əл-Мусниди, Мұхаммед Ибну Юсуфтен хадистер үйреніп, хақ діннің уызын
қанып ішеді. Бұхарадан кейін Балхқта Мекки Ибну Ибрахим, Бағдатта Аффан, Меккеде Мукри,
Басрада Əбу Асым жəне əл-Ансари, Куфада Убайдуллаһ Ибну Муса, Шамда Əбул Муғире жəне əлФариаби, Аскаланда Адам секілді мухадисшілерден хадис ілімінің қыр-сырын үйренеді. Жалпы,
Имам Бұхари 1080 адамнан хадис естіп, жаттаған. Ол хадис жаттау барысында барынша ықтиятты
болған. Зерттеуші Ибрахим Жанан Имам əл-Бұхаридің: «Адам өзінен үлкендерден өнеге, кішілерден
ілім үйренбейінше кемелді бола алмайды», - деген қанатты сөзін ислам ғұламаларының қаншама
жылдар бойы ғибрат тұтқанын айтады. Имам əл-Бұхаридің хадис жаттауда тахуа болғаны
соншалықты, ол бір хадисті өзінің «Сахихи Бұхариіне» енгізерде, сан рет саралап, ой-сүзгіден өткізіп,
екі рəкат истихаре намазын оқитын (Имам əл-Бұхари ұйықтар алдында екі рəкат намаз оқып, түсінде
Пайғамбарымыз (с.а.у)-ның мақұлдауымен ол хадисті жинағына енгізген). Тіпті, ел аузында оның бір
хадисшіден хадис үйренуге барғанында, ол адамның үрекектеген атын дорбаға жем беріп алдап
шақырғанын көріп, келген ізімен кейін қайтқаны туралы да хикая айтылады
Имам əл-Бұхари хадиспен бірге фыкһ ғылымымен де шұғылданған. Ол фыкһтық мəселелерде
Құран мен хадиске аса жоғары мəн берген
Имам Бұхаридің кісілік келбеті туралы замандастары жақсы пікір білдірген. Захаби: «Ол
тахуалық пен құлшылық жасауда, ақыл мен ғылымда бəрімізден алда болатын еді» дейді. Оның есте
сақтау қабілетіның жоғары болғаны соншалықты, бір кітапты бір оқып жаттап алатын туралы
деректер де айтылады. Мəселен оның ең жақын достарының бірі Мұхаммед Ибну Əби Хатим:
«Бұхаримен бала кезден бірге оқыдық. Біз естіген хадистерімізді бірден қағазға жазатынбыз. Ал, ол
жазбайтын. Бір жолы біз оған: «Сен неге жазбайсың?» деп сұрадық. Ол бізге: «Жазғандарыңды
шағарыңдаршы?» деді. Біздің жазған хадистеріміз 15 мыңнан асып жығылатын. Ол сол хадистің
бəрін бір сөзін де бұрмаламай жатқа айтып, бізді таңқалдырды», дейді.
Имам əл-Бұхари ислам елдерін аралап, мол ілім алып өмірінің соңында туған жері Бұхара
қаласына оралады. Бұхараға келгеннен кейін жатпай-тұрмай ілімге ынта қойған шəкірттерге хадис
үйретеді. Бірде Имам Бұхариге Бұхара қаласының əмірі Халид Ибну Ахмед: «Кітаптарын алып,
сарайға келсін. Менің əулетіме дəріс берсін» деп елші жібереді. Бұхари: «Ілім мен ғылым үйренгісі
келген адам өзі келсін» деп жауап береді. Бұхараның əмірі өз елшісін қайта жіберіп: «Менің əулетіме
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бөлек бағдарлама жасап, дəріс берсін» дейді. Имам Бұхари: «Мен ілім үйретуде адамдарды алалай
алмаймын» деп жауап қатады. Бұл жауап естіп, терісіне симай ашуланған Бұхараның əмірі Имам
Бұхариді Самарханға жер аудартады. Имам Бұхари Самархан қаласының маңындағы Хартенг
ауылына келіп, сол жерде ілім үйретуді қолға алады. Оны Самархан билеушілері қалаға келіп, дəріс
беруін өтінеді. Имам Бұхари келісім бергенімен, көп ұзамай хижра жыл санауы бойынша 256 жылы
62 жасында көз жұмады. Оның жан тəсілім ететін түні ұйықтар алдында: «Уа Жаратқан жер жүзінің
ұшы-қиыры жоқ болғанымен, маған тар болып көріне бастады. Мені өзіңнің жаныңа ал!» деп дұға
жасайды. Ол өлген кезде қабірінен жұпар қош иістің бірнеше күндер бойы аңқып тұрғандығы
айтылады. Оның досы Абдул Уахид Ибну ат-Табаси Имам Бұхари өлгеннен кейін мынадай түс
көреді: «Түсімде Алла Елшісі (с.а.у)-ды көрдім. Ол (с.а.у) бір топ сахабаларымен жолдың жиегінде
тұр екен. Барып сəлемдесіп: «Уа Хақ Елшісі (с.а.у) кімді күтіп тұрсыз?» дегенімде, Ол (с.а.у):
«Мұхаммед Ибну Исмайылды (Имам Бұхари) күтіп тұрмыз» деп жауап берді»
Имам Бұхари көз жұмғанмен, оның «Əл-Жамиус-Сахих əл-Муснад мин Хадиси Расулуллаһ
салалаһу алейху уа саллам уа Сунанихи уа Айаммихи» (Сахихи əл-Бұхари) атты хадистер жинағын
мұсылман қауымы Құраннан кейінгі екінші қасиетті кітап ретінде бағалады. Имам əл-Бұхари хадис
жинауға 16 жыл уақытын жұмсап, осы уақыттың ішінде 600 мың хадисті жаттап, оның ішінен 4000
мыңға жуық сахих хадисті таңдап алып, «Сахихи əл-Бұхариге» енгізген Ол өлгеннен кейін оның
хадис жинаудағы əдіс-тəсілін кейінгі мухаддисшілер өздеріне өнеге етті. Оның артында қалдырған
мол мұрасы қиямет қайымға дейін хақ жолындағы қауымның бағдаршамы болып қала беретіні
талассыз шындық.
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Г.Ж. Примкулова
КАЗАХСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ: ТРАДИЦИОННОСТЬ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
В этой статье исследуются виды традиционных женских украшений казахов и других
тюркоязычных народов, в зависимости от возраста, социального положения и категорий их
носителей. Также расскрываются проблемы трансформации национальных украшений как показателя
материальной культуры народа в культурных ценностях современности.
Бұл мақалада қазақ халқы мен туыстас түркітілдес халықтар арасында кең тараған дəстүрлі
зергерлік əшекей бұйымдардың түрлері жəне олардың əйелдер арасында жасына жəне əлеуметтік
жасына байланысты таралу дейгейі, ерекшеліктері қарастырылады. Сонымен қатар əшекей
бұйымдардың материалдық мəдениеттің негізігі көрсеткіші ретінде қазіргі таңда қолданыста
маңыздылығы зерттеледі.
Украшения среди женской половины казахского населения в прошлом подразделялись, как и у
других этносов на головные, накосные, шейные, нагрудные, носимые на руках и обрамляющие
одежду. Эти традиционные национальные украшения сохранились в основном у женщин старшего и
отчасти среднего поколения. Их можно разделить на два вида: старинные, передаваемые по
наследству и современные, выполненные на заказ народными умельцами в традиционном стиле.
У казахов, как и у других соседних тюркских этносов, особо ценятся серебряные изделия,
которые наряду с такими полудрагоценными камнями, как бирюза (когилдир акык), кораллы
(маржан), сердолик (кызгыл сары тусти асыл тас) выполняли охранную функцию. Анализ
функционирования значений казахских женских ювелирных украшений, непосредственно связанных
с магико-религиозными понятиями, возрастной и имущественной дифференциацией подробно
изложены в исследованиях отечественных этнологов 1. У пожилых женщин повсеместно можно
встретить украшения для рук – круглые сомкнутые браслеты (билезик), покрытые насечкой,
различные перстни (жузик), плоские серьги (сырга) и фигурные застежки для камзолов (капсырма).
Все эти ювелирные украшения изготавливаются из серебра заказчика, в основном из старых
серебряных монет. Технические приемы и орнамент ювелирных изделий, описанные
исследователями по Южному Казахстану, имеют аналогии и в других областях республики 2. К
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сожалению в настоящее время изготовление традиционных украшений, как и других видов народных
промыслов постепенно угасает, т.к. нет координации их творчества, некому обучать молодых
мастеров тонкости традиционного искусства. Предлагаемые государственные или кооперативные
изделия ни по материалу, ни по качеству и технике не всегда отвечают традиционным
представлениям или образцам.
Поэтому в среде среднего и более молодого возрастов ценные серебряные украшения
встречаются реже, чего не скажешь о безликих и массовых золотых покупных ювелирных изделиях
промышленного производства. Рынки и прилавки ювелирных магазинов заполнены всевозможными
по доступной цене, низкопробными золотыми серьгами, кулонами, цепочками, кольцами и
перстнями, произведенными в Иране, Турции, которые привозятся сюда местными продавцамиоптовиками. Лучшей пробой и качеством, соответственно, более высокой стоимостью отличаются
российские золотые изделия. Среди мужчин золотые изделия культивируются гораздо меньше, за
исключением молодого поколения, которые отдавая дань моде сегодняшнего дня носят на шее
золотые цепочки, а крутые бизнесмены и лидеры теневого криминального мира более массивные и
дорогие, достигающих в цене нескольких тысяч американских долларов. Это же касается золотых
перстней, браслетов, часов. Золотыми украшениями, изделиями принято одаривать вновь
породнившихся семей, особенно матерей невесты и жениха, самих молодоженов на свадебном
торжестве, а других по случаю знаменательных событий, памятных и круглых дат.
Популярны украшения и из других материалов. Например, некоторые состоятельные женщины
позволяют купить себе баснословные брильянтовые изделия и даже в целом комплекте. Другие
ограничиваются менее драгоценными металлами, камнями, бусами. Любимыми женскими
украшениями являются ожерелья и бусы из натурального или искусственного жемчуга, янтаря,
привозных индийских камней. Броши носят с блузками, костюмами, платьями, браслеты – с часами.
По-прежнему в среде местного населения распространены всевозможные нашивные обереги из
перьев филина (үкі), треугольные кожаные футляры с отрывками из текста Корана; от сглаза –
стеклянные черно-белые бусинки в форме глаз (көзмоншақ), пришитые перья филина. Такие
"обереги, пришиваемые на детскую одежду, не имели различий в костюме девочки и мальчика" 3.
Вместе с тем, перечисленные обереги, особенно тумар и козмоншак носят дети не только
колыбельного младшего, школьного возраста, но и подростки. У мальчиков популярен первый, а у
девочек второй вид оберегов: тумар носят на шее посредством тонкого кожаного или иного шнура, а
козмоншак – в виде браслета.
Как показывает материал, в городе Туркестане и на территории Южно-Казахстанской области,
комплекс национальной казахской одежды, украшений, равно как и отдельные их элементы имеют
реальное бытование среди представителей старшего и частично среднего поколения, особенно
женщин. Неизбежные происшедшие изменения в основном отразились на материале костюма, обуви,
в меньшей степени – в ее конструктивных особенностях, головном уборе и женских ювелирных
украшениях. В некоторых случаях происходит рекультурация элементов национального костюма,
головных уборов и обуви. Встречаемые в регионевиды традиционной одежды являются общими не
только для ряда тюркоязычных этносов Средней Азии, Поволжья, Кавказа и Южной Сибири, что
свидетельствует о многовековых культурных связях и взаимоотношениях. Сейчас этнические
отличия в костюме проявляются в основном в расцветке используемых тканей, подборе материала,
покрое и отделке, способах ее ношения и т. л.
Ювелирные украшения в сельских местностях Южного Казахстана по-прежнему являются
неотъемлемым атрибутом женского туалета, в особенности праздничного. У женщин любого
возраста и национальности имеются те или иные золотые уркашения фабричного производства. В
будничное время женщины обычно носят обручальное кольцо, перстень и серьги. По праздникам и
идя в гости, женщины дополнительно надевают еще 2, 3 перстня, если имеются браслет, а молодые
украшают грудь еще и цепочкой. Из камней в украшениях преобладают, в основном, рубины затем
сапфиры, жемчуг и др. Следует отметить, что в селах наличие золотых украшений в костюме
расценивается как показатель материального достатка, в них вкладывается в какой-то мере
«престижный» смысл.Что касается традиционных украшений ручной работы, то степень их
массовости неоднородна: в однонациональных местностях они больше распространены, причем здесь
значительна для современного изготовления. Казашки старшего возраста носят ежедневно почти все
категории изделий (за исключением ожерелий, височных подвесок и украшений для головного
убора). Обычно в ряды по вертикали крепятся застежки «капсырма», пуговицы «туйме» и
декоративные бляхи «тана». Надевают также кольца и перстни, серьги, накосники, браслеты.
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Количество украшений в настоящее время не регламентируется, а зависит от их наличия. Правда
больше 4 браслетов не бывает в костюме, не принято также надевать кольца на мизинец и средний
палец.
1980-х годов традиционные серебрянные украшения вошли в моду также среди молодежи, на
которую частично влияет студенчество. Носят девушки серьги, перстни, браслеты, броши и
всевозможные подвески, пуговицы. Старшее и среднее поколение положительно реагирует на это
явление. Интерес к традиционным украшениям детерминировался рядом факторов: собирательской
деятельностью музеев, публикациями, активизацией национального самосознания и осмыслением
художественного и исторического значения этих предметов, а также их малочисленностью.
Среди зафискированных традиционных ювелирных изделий наибольшей общностью и
распространенностью отличаются кованные украшения, декорированные чеканным и гравированным
узором. Из них самой массовой категорией являются браслеты нескольких типов: «жумыр билезик»
несомкнутые круглые в сечении, декорированные орнаментом в виде зубчатых полукружий,
зведочек, линий и т.д., "сагат билезик" – браслеты, имитирующие форму часов – плоские,
декорированные полукружиями, "глазковым" узором. Помимо данных типов изделий в селе Карашык
широко бытуют мастерски исполненные витые браслеты «бурама билезик», обнесенные крученной
сканью, а в селе Костоган плоские браслеты, в которых центральная часть и концы выделены
увеличением масштаба и волнистостью краев. В центре последних браслетов обычно чеканится имя
владельца. Описанные браслеты датируются XX в., за исключением дротовых типа "жумыр билезик",
относящихся по стилистике и информационным данным к XIX в.
Относительное типологическое единство отличает в обследованных пунктах также и перстни,
преимущественно современного производства. Перстни чаще изготовляют с щитками в форме
квадрата, элипса, овала, ромба, квадрифолия, треугольника, восьмиугольника и т.д. Чаще щиток
моделируется в плоской форме, реже в выпуклой. Декор в этих перстнях простейший, выполняется
он чеканкой. Обычно на щитке изображается имя владелицы. Либо компануется орнамент из мелких
окружностей, солярных знаков, в виде завитков, параллельных скобчатых линий, трилистников,
лепестковидных крестовин. Контур щитка обычно подчеркивается штриховидной полосой. В селе
Мынбулак кроме описанных типов бытуют перстни выпукло-округлые, чуть расширенные в
центральной части с чеканным декором в виде крестовидного четырехлистника.
Серьги ручной работы встречались довольно редко. В основном зафискированы серьги,
вытянутые по вертикали, порой цилиндрической формы типа "сандычка" с чеканным узором в виде
окружности и зигзаговидных линий, затем кольцевые круглые в сечении серьги – "чужык сырга";
серьги-лунницы – "ай сырга"; серьги в виде листика "жапрак сырга". Отмеченные типы серег
датируются концом XIX в. Кроме этого встречались перламутровые бляхи "тана" розеточной формы,
пуговицы дисковидные из монет, а также пуговицы, состоящие из шаровидного камня или стекла с
чашевидными обрамлениями с двух "полюсов", относящиеся к концу XIX в.
Большинство описанных украшений бытуют также в других регионах Казахстана и у населения
соседних среднеазиатских республик. Различия могут быть сведены лишь к отдельным нюансам
орнамента. Устанавливаются также аналогии в формах изделий с украшениями кыргызов 4, с. 51.
Особый интерес представляют несколько коллекций ювелирных изделий, обнаруженные нами в
селах Мынбулак, Костоган. Среди этих изделий имеются отдельные предметы, объединяющиеся в
общую технико-декоративную группу украшений полихромного стиля. Это пуговицы, браслет, пояс
и застежка, декорированные вставками из кораллов, бирюзы, цветного стекла, а также разноцветной
эмалью по скани. Следует отметить, что ювелирные изделия, датирующиеся по данным информации
XIX в., обьединяются лишь по принципу декорообразования (разноцветные вставки из камней,
стекол, эмали). Что касается особенностей конструктивных форм, декоративного рисунка и его
ритма, то эти структурные признаки имеют свои нюансы, хотя и здесь имеются некоторые
связующие нити. Так характерно (в браслетах и застежках) обрамление крупных вставок более
мелкими и расположение вокруг них витой скани. Изделия со вставками из разноцветных камней
бытуют также в Северном и реже Восточном Казахстане, но в сочетании с эмалью - лишь на юге
республики.
Декорообразование с помощью перегородчатой эмали по скани, оброну, штамповке, порой
сочетаемой со вставками из камней и со сквозной резьбой, не зафискированное в других ареалах
Казахстана, имеет косвенные аналогии у киргизов 5, с. 117, таджиков 6, с. 35, бухарцев 7, с. 45,
народов Дагестана 8, с. 60.Во всех обследованных пунктах зафискированы в той или иной мере
серебрянные бляхи в виде цветочной розетки с синей эмалью в каждом лепестке. Эти бляхи
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используются в качестве пуговиц, декоративных элементов для камзола, а также как составные части
украшений для кос "солкебау". Автором этих блях владельцы называют Садыкбаева Нургали из села
Мерке, что подтверждают и его родственники. Несмотря на широкий ареал распространения этих
изделий, авторство не подлежит сомнению, поскольку эти украшения идентичны друг другу, т.е.
здесь налицо массовая продукция ювелира. В других селениях встречались бусы из смальты,
кораллов, пластмассы и стекла разных цветов.
На семантическую сторону традиционной одежды и частично украшений обратили свое внимание
еще ранее исследователи И.В. Захарова и Р.Д. Ходжаева в труде "Казахская национальная одежда".
Как показали полевые материалы, традиционные украшения в прошлом были связаны с некоторыми
религиозными представлениями. Определенным смысловым значениям наделялись формы изделий,
орнамент и материал. Так, например, казахи Южного Казахстана вставки из камней наделяли
магическими и лечебными качествами. По сведениям информаторов сердолик ограждает от сглаза,
жемчуг лечит бельмо, а янтарь – зоб, коралл оберегает от порчи, наговора, перламутр защищает от
наговора и одновременно способствует жизненному благу, бирюза приносит счастье и т.д.
С представлением о магических качествах перламутра связан, по-видимому, обычай "тана тагу",
распространенный не только в изучаемом регионе, но и по всему югу Казахстана и Жетысу. Суть
этого обычая заключается в том, что если хозяйка подарит чужому ребенку, оказавшемуся в ее доме
или рядом, перлатуровуго бляху "тана", родители ребенка в честь этого случая устраивают
небольшое пиршество с приглашением дарительницы, либо приносят ей мясное угощение. Вместо
перламутровой бляхи порой могли пристегивать и кисточку из шнуров не только ребенку, но и
взрослому мужчине. Этим обычаем часто пользовались женщины в то время, когда они были заняты
какой-либо важной и трудоемкой работой, например, тканьем, и у них не было времени самим
приготовить обед.
Очистительным и магическим свойством в представлениях казахов Южного Казахстана обладало
серебро, из которого, в основном, изготавливались украшения. По народному поверью
предзнамением богатства считалось увидеть во сне серебро. Видимо, не случайно в воду для купания
сорокодневного ребенка помимо всего прочего бросали серебряные монеты со словами "баланын
куни кумистей жарык болсын" (пусть дни ребенка будут светлыми как серебро). Существует ряд
других суеверных представлений, связанных с украшениями, среди женщин старшего возраста. Так,
например, рассказывали, как можно избавиться от болезни с помощью ювелирного изделия.
Изготовив эффектное украшение, специально предназначенное для отвода болезни, хозяйка носит его
до тех пор, пока кто-либо, восхитившись не попросит его в дар. Так же и беременная женщина с
целью облегчения родов обещает после благополучного исхода подарить те или иные понравишиеся
подругам и родственникам свои украшения.
Издавна в представлении казахов Южного Казахстана действенным оберегом являлись серьги,
поэтому их носили с самого раннего возраста и до смерти. Знаменателен тот факт, что с покойницы
снимают все украшения за исключением серег, так как считается, что иначе в уши проползет змея.
Если хотят снять серьги, то непременно нужно порвать мочки ушей. Именно этим обычаем
объясняется тяжеловесность в прошлом казахских серег, на что обращали внимание
путешественники ХІХ в. 9, с. 84. В процессе ношения массивных серег отверствия в мочках ушей
естественным образом растягивались, а к старости порой сами разрывались. По сведениям
респондентов каждая женщина должна иметь на руке кольцо или перстень, в противном случае пища,
приготовленная ею будет считаться нечистой. По этому поводу приводили поговорку "тамак адал
болу ушин, колда жузик болу керек" - чтобы пища была чистой, на руках должен быть перстень.
Постоянным украшением женщин в прошлом были накосники, которые с возрастом все более и
более упрощались по форме. Подвески в накосниках, были в виде конусовидных,
колокольцеобразных фигур с проволочной бахромой, имитирующих либо, вероятно,
представляющих собой отголосок настоящих звенящих колокольчиков. У казахов юга республики
бытовало представление о том, что кисти своим движением, шумом или звоном способны отпугивать
нечистые силы. Такое же поверье существовало у многих тюркоязычных народов 10, с. 45-46.
Многим другим, описанным устно респондентами, украшениям придавалось благожелательное
значение.
Одностильность и полнота комплекта украшений также свидетельствовали об уровне
имущественного положения, поскольку богатые могли заказать ювелиру сразу весь комплект
украшений, как и специальный декоративный набор для свадебного головного убора "саукеле".
Ансамблевость могла нарушаться лишь введением в комплект какого-либо более дорогого
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украшения. Бедные девушки носили отдельные часто разностильные украшения, поскольку их
комплект пополнялся случайными изделиями.Выделялись украшения состоятельных женщин также
богатством орнаментации, тщательностью и сложностью технического исполнения. Ювелирные
изделия бедных хотя и выдержались в рамках традиции, но как правило, изготовлялись в
облегченной технике и с упрещенным декором. Уровень материального состояния проявлялся также
в оформлении камзола и других головных уборов: девичьего "такия", женского "кимешек'". Богатые
головные уборы обшивались жемчугом, менее богатые кораллами, перламутром и серебряными
бляхами, бедные вышивкой и бисером. Камзолы наиболее состоятельных обшивались жемчугом,
большим количеством серебряных блях: среднего достатка женщин украшали камзол вышивкой
канителью. Серебряными накладками украшались кожанные, бархатные пояса и женская
обувь.Довольно четко, по словам респондентов, традиционные украшения отражали в прошлом и
возрастные градации.
Украшения сопутствовали женщине от рождения до смерти. С первого же года девочке
прокалывали мочки ушей и вдевали щелковую нить, а с двух лет надевали маленькие кольцевые
серьги и браслет из черных с белыми крапинками или синих бус. На жилет спереди и сзади нашивали
монеты, кораллы. Сердолик, перламутровые бляхи, пучки перьев филина, финиковые косточки. На
спину и в подмышку пришивались как девочкам, так и мальчикам, металлические и матерчатые
амулетницы треугольной формы "тумарша". Таким образом, ребенка украшали всевозможными
камнями, натуралиями, амулетницами, призванными ограждать его от сглаза, болезней и несчастья.
Девочки от 3-4 лет до 10 входили во вторую группу. В этом возрасте девочки могли носить
отдельные недорогие украшения (браслеты, одну-две нитки бус, серьги, колечки, накосники) с
несложным художественным замыслом.В третью группу "невест" входили девушки, достигшие 10
летнего возраста. Украшения этого периода наиболее роскошны. Девушка надевала, особенно по
праздникам, весь комплект лучших украшений: ожерелье, серьги, браслеты, кольца и перстни,
накосники, застежки для камзола и пояс. По возможности богато декорировались нашивными
украшениями головной убор "такия", оборки платья и камзол, главным образом в грудной части.
В четвертой группе – девушки 12 лет. С этого возраста она может выходить замуж. Вступление в
брак отмечалось обрядом "неке кию” с дарением жениха невсте венчального кольца, чаще с камнем.
Свадебный наряд, куда входил весь девичий комплект украшений, дополнялся особым головным
убором "саукеле", амулетницей типа "бой тумар", форма, которой символизировала плодородие и
другими "женскими" украшениями, несущими идеи плодородия, большого потомства: застежками в
виде рыбы, бадама, гирляндой для "саукеле", образованной из фигур в виде растительного семени. К
этому же периоду относится “семейный” перстень “отау жузик" конусовидной формы.Таким
образом, в свабедный комплект включаются украшения с множительной функцией. После свадбьбы
женщина снимала ожерелье и надевала специальный головной убор "кимешек", закрывавший кроме
лица всю голову и груд. В честь первого надевания "кимешека" устраивалось небольшое пиршество.
Снятые с груди украшения перешивались на кимешек. Косы вдевались в чехлы "шаш кап".
С 30 лет женщина-мать переходит в пятую группу среднего возраста. Украшения становятся
скромнее по декору, предпочтительно без вставных камней. С головного убора снимаются все
украшения, “кимешек" теперь уже декорируется лишь скромной вышивкой, узорной строчкой.
В шестую группу входят пожилые женщины. Старшего возраста считались женщины с 45-50 лет,
но в Южном Казахстане могла считаться и раньше, как только появится первый внук. В этот период
снимаются украшения с множительной функцией.Предпочтительно у женщин старшего возраста
бывают перстни "тасбака жузик" (черепаший перстень), символизирующий долголетие. Все
остальные украшения становятся еще проще: серьги различной конфигурации чаще были
проволочными "шыгыршык". На руках оставлялось по одному браслету, кольцу, к косам
подвязывали порой ключи или просто камни.Пояса надевались без серебряных накладок или
заменялись кушаками. Итак, украшения хотя и минимизировались, но все же сопутствовали женщине
до конца ее жизни, что во многом обусловливалось идейно-религиозными представлениями
казахов.Таким образом, материал украшений выявляет шесть возрастных категорий: первая группа –
дети до 3-4 лет, вторая – девочки с 3-4 до 10 лет, третья — девушки с 10-12 лет до замужества,
четвертая – молодухи (от свадьбы до появления 1-го ребенка), пятая – женщины матери среднего
фертильного возраста, шестая-женщины старшего возраста.
Другие предписания, отражающие имущественные и возрастные градации на материале
украшений ХVIII-ХIХ вв. не установлены. В целом религиозные суеверия, а также представления об
имущественных и возрастных градациях, отраженные в традиционных ювелирных изделиях, едины с
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аналогичными воззрениями казахов остальных областей республики, а в отдельных случаях народов
Средней Азии. Однако, надо заметить, что семантика украшений у населения Западного, Северного,
Центрального и Восточного Казахстана несколько шире, что связано с бытованием у них оберегов и
талисманов неизвестных в исследуемом регионе.
В настоящее время в традиционных украшениях, в основном, сохранились эстетическая,
праздничная и в меньшей мере обрядовая функции, возрастные градации почти не
прослеживаются.На основе устной информации, зафиксированных украшений, а также музейных
коллекций городов Шымкента и Тараза можно сделать вывод о том, что у казахов Южного
Казахстана в прошлом было довольно развито ювелирное дело. Ведущими приемами обработки
металла были ковка, чеканка и гравировка, а также эмаль и декорирование вставками из камней.В
настоящее время в связи с новой волной общественного интереса к национальным ювелирным
изделиям, в отдельных селах наблюдается возрождения производственных традиции, чему
способствует определенный спрос не только среди молодежи, но и среди старшего поколения. Дело в
том, что ювелирные изделия являются неотьемлемой частью свадебной и др. семейной обрядностей,
заменять же традиционные украшения золотыми фабричными оказалось обременительно.
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М.Қ. Дауытбекова
ДƏСТҮРЛІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ БАТЫРЛАРДЫҢ ОРНЫ
Дəстүрлі қазақ қоғамындағы батырлар тарихы – бұл ел тарихы, мемлекет тарихы. Қазақ
батырлары жауынгерлік дəстүрді жалғастырушылар ретінде өзіндік ерекшелігі айқын əлеуметтік
топты құраған өзіндік əлеуметтік топ.
Батырлардың қоғамдағы бейнесі мен атқарған қызметі бейбіт заманда нақты көрінбесі анық.
Сондықтан батырлардың тұлғасы мен ерлік істері жаугершілік замандарға тəн екені белгілі. Қай
кезеңде болмасын батырлар – жауынгерлік дəстүрді жалғастырушылар ретінде бағаланды.
Елдің елдігін сақтауға айтулы үлес қосып, қазақ халқын ортақ жауға қарсы ұйымдастырып, оның
келешегі үшін топ алдында сөз сөйлеп, халықты бір арнаға тоғыстырып, оларды мыңдықтар мен
түменбасыларына топтастырып, ұйыстырып, əскердің жігерін жани түсетін, айбарына айбар қосатын
батырлар институты «қазақ тарихының феномені» ретінде қарастырылады [1].
Батырлар өздерінің қарамағындағы рулары мен тайпаларын бастап шығар жолбастары, қолбасы,
рубасы, жөн сілтері болды. Олардың мүдделерін қорғап, үлкен-үлкен басқосуларда артында қалған
руластарының талап-тілегін жеткізді. Себебі қазақтың кез келген батыры сөз қадірін жете білетін,
түсінетін жоғары интелектуалды дəрежеде еді.
Абай: «Біздің қазақтың жүректі кісі дегені – батыр кісі», – деп анықтама берсе [2, 68 б.],
профессор Ғарифолла Есім Райымбек батырдың əулиелік қасиеті туралы жазған мақаласында,
батырлық ұғымын философиялық тұрғыдан тұжырымдайды. Сонымен қатар, «батырлық», «ерлік»
ұғымдары туралы үлкен талдау жасай отырып: «Ерлік адам болмысының ерекше қасиеті. Жаратушы
ерекше жандардың табиғи болмысына ерлік қуатын береді, бірақ сол қуатты адам қандай мақсатқа
пайдаланбақ... Ер адам мерт болам демейді, себебі, оған қуат беретін – намыс. Ерлік деген тек бір
сəттік көрініс емес, ерлік батырдың қалыпты жағдайы», – деп түйіндейді ғалым. Ерлік идеологиялық
ұғымға айналғанда, оның табиғи болмысындағы ізгілік өзге іске, зұлымдыққа айналып кету
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мүмкіндігі үнемі болып тұрады. Қалмақ батырлары да батыр, алдайда, олардың ісі ізгілікті ме. Олай
болса ерліктің өлшемі не болмақ? Ерліктің өлшемі – ізгілік, – деп анықтама береді. Одан əрі
зерттеуші қазақ батырларының мақсаты елін, жерін қорғау, – дей келе, Райымбек батырды əулие
дегенде ол елдің қорғаны, қалың жұрттың көшбасшысы, адасқан шақта жол табатын кемеңгер
əулиелігін айтады. «Əулие арлы адам, арлы адам намысшыл келеді, сондықтан Райымбек
бабамыздың батырлығы, ел қорғаны болғаны да əулиеліктің көрінісі», – деп тұжырым жасайды [3, 17
б.].
Қазақ қоғамы үшін батырлықтың белгісі ең алдымен сыртқы жауға қарсы күрестегі ерлік. Қазақ
ұғымында «батыр» атағы мирасқорлық жолымен берілмейді, оған əрбір адам жеке басының ерлігімен
ие болады. Ел үшін жанын қиған батырлардың есімі ел ұранына айналып, халық олардың аруақтарын
қастерлеген. Ата-бабаларынан бері қарай «Батыр» атанып келе жатқан, ауыр жараланса да ұрыс
даласын тастамағандар «қара Батыр», немесе «қара Берен Батыр», қауіп-қатерді елемей, ұрысқа
жалғыз кіріп ерлік көрсеткен адам «жеке Батыр» атанған. Талай рет қақпа бұзып жау қамалына ойран
салған ерлерін қазақ «қамал бұзған қас батыр» деп ерекшелеп атаған [4, 3 б.].
С.Г. Кляшторный мен Т.И. Султановтың «Казахстан – летопись трех тысячелетий» зерттеуінде
«За личную храбрость в сражении и за умелое руководство военными действиями присваивался
почетный титул «батыр». Особо выдающиеся рубаки, многократные герои поля брани получали, как
свидетельствует источник XV в., титул или прозвание толубатыр /толубахадур – собственно «полный
багатырь, то есть человек безверной отваги, стойкости, силы. Как титул слово батыр прибавлялось к
собственному имени храбреца» [5, с. 345], – деп жазады. Қазақ батырларының дəрежеленуі (яғни,
жеке батыр, хас батыр жəне т.б. атақтарымен аталуы) ежелден келе жатқан дəстүр.
Батырлық көшпелі халықтарда ежелден жоғары бағаланған əрі бұл олардың дəстүрлі қоғамының
басты идеологиясының ерекшеліктерінің бірі ретінде жаңа заманда да сақталып отыр.
Сондықтан дəстүрлі қазақ қоғамындағы батырлар рөлінің артуы осындай мəртебелеу жүйесімен
де тікелей байланысты болған. Себебі, соғыста көзге түскен көзсіз батырларды мəртебелеу жүйесі
арқылы əскери атақ үлестіру, жақсы соғысқан жауынгерлерге онбасы, жүзбасы немесе батыр атағы
берілген. Бұған қоса, батырларға жаудан түскен олжаның бір бөлігі, атақ, дəреже /тархан т.б./,
меншікке жер, қала, ұлыстар беріліп, заттай, қаржылай сый-сияпат жасалып, хан кеңесіне
қатыстырылуы сынды т.б. марапат көрсетіліп отырған [6, 230 б.].
Батырларды мəртебелеу шарасына қатысты мəліметтерді академик Əлкей Марғұлан жариялаған
Олжабай батыр туралы ел аузында сақталған əңгімелерден көруге болады. Онда Олжабай батыр үш
жүздің сайдауыт қолын бастап Түркістанға əмірі жүргізіп тұрған жоңғарларды Сырдариядан, одан
ары Жетісудан қуып, Қытай жеріне ысырып тастағаны баяндалады. Батырдың ерлік істеріне
разылықтарын білдірген Əбілқайыр, Сəмеке, Əбілмəмбет хандар Яссауи мешітінде көп заманалардан
бері сақтаулы тұрған алтын балдақ, қайқы қылышты сыйға тартады. Бұл қылыштың əуелгі иесі Əмір
Темір. Мешітке сый ретінде берген де соның өзі екен тəрізді əңгімелер де батырлықа деген елдің
құрмет сезімін арттыра түсетіні белігілі [7, 170-175 бб.].
Тарихшы Б. Берлібаев батырларды – жауынгерлік дəстүрді жалғастырушылар деп анықтама бере
отырып: «Қазақтың əскери жауынгерлік өнері көшпелі өмірдің əсерімен көршілес елдермен тұрақты
атыс-шабыстарда, сыртқы жаулардың шапқыншылықтарынан қорғану барысында шыңдалған», – деп
түйіндейді [8, 46-53 бб.].
Батырлардың көптеген сын сағаттарында шыңдалатыны туралы ғалым М.Қозыбаев төмендегідей
тұжырым жасайды: «Олардың қай-қайсысы да болмасын «сарапқа түсіп, сын кеше жүріп, қаттыны
біліп, қалыңды жарып, толқымай өтіп барып», жарқырап жүзі, жалтырап алмас бойы ашылған
жандар. Ел іші-кен дейді халық. Қиын-қыстау заманда халықтың болмысы тарих сахнасына шығып,
оның бүгінгісі мен ертеңі сарапқа түскенде ел өз ортасынан елі үшін, Отаны үшін, ар-намысы үшін,
ел намысын ер намысына ұштастырған ерлер шығарды. Замана деген ұста ерлерді тудырды, олардың
өлмес атын өшпес іспен нұрландырды» [9, 60 б.].
Барлық зерттеушілер көшпелі халықтардың жауынгерлігі, батырлығы, тіпті жалпы құндылықтар
жүйесінде əскери ерлікті ерекше жоғары бағалайтындығын атап өтеді. Көшпелілер өміріндегі
соғыстың орны мен олардың жалпы өмірінің əскерилену ерекшелігі олардың психологиясы мен
идеологиясына өз əсерін тигізген. Дəстүрлі қазақ қоғамындағы батырлық, ерлік қасиеттердің
халықпен бірге жасасып келе жатқан, ұлттық ерекше қасиеттерінің қыры екендігіне шет елдік
саяхатшылар мен зерттеушілер де баса назар аударғанын көреміз. Мəселен, қазақ даласын аралап,
елдің тұрмысы мен салт-санасын зерттеген шетелдік саяхатшылардың бірі Н. Зеланд: «Қазақтардың
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бойында қажет жағдайда батыр жауынгер болатындай барлық қасиеттер бар. Даладағы өмір қауіп-қатерге
үйретеді» [10, 67 б.], – деген тұжырым жасаған.
Қазақ ұғымындағы батырлықтың барлық сыр-сипатын Махамбет Өтемісұлы:
Беркініп садақ асынбай,
Біртіндеп жауды қашырмай.
Білтеліге доп салмай,
Қорамсаққа қол салмай,
Қозы жауырын оқ алмай,
Атқан оғы жоғалмай,
Балдағы алтын құрыш болат,
Балдағынан қанға боялмай,
Қасарысқан жауына
Қанды көбік жұтқызбай,
Халыққа тентек атанбай
Ерлердің ісі бітер ме?! [11, 10 б.], – деп анық көрсетеді.
Батырлардың басты қасиеттері мен ерекшеліктерін санамалай келе, Қ.Ахметжанов: «Батырдың жеке
ерекшелігіне тоқталсақ, олардың басты ерекшелігі олар тек қана əскери кəсіппен айналысты. Жапонның
самурайлары, француздардың рыцарлары, индиялықтардың кшатрийлері сияқты əскери қызмет қазақ
батырларының қоғамдық монополиясы еді. Басқа кəсіппен шұғылдануды олар өздеріне ар көрді. Қабанбай,
Бөгенбай, Жəнібек батырлардың өмірлері осылай өтті», – деп жазады [6, 15 б.].
«Батыр» сөзінің ұғымы мен мəнін талдай отырып, батырлардың қазақ қоғамының саяси-əлеуметтік
құрылымындағы орны ерекше топты құрағанына көз жеткіземіз. Көріп отырғанымыздай батырлық қазақ
халқының болмысымен біте қайнасып кеткен, ұлттық ерекшелігіміздің ажырағысыз бірлігі болып
табылады. Егер құндылықты тарихи-мəдени ерекшеліктерден туындайтын қоғамдық феномен ретінде
қарастыратын болсақ, онда қазақ халқының да дəстүрлі қоғамына ғана тəн батыршылық институтын осы
өлшемнің ажырамас бөлшегі ретінде зерттеу қажет. Қазіргі кезеңде тарихи болмысты мəдени құндылықтар
тұрғысынан қарастыру ғылыми көзқарастың шынайылығы болып табылатындығы басым айтылып жүр
[12, с. 47]. Көшпелі жəне жартылай көшпелі қоғамның өзіне ғана тəн мəдени-əлеуметтік тарихи
тамырын айқындауға ұмтылыс жасау осы мəдени-əлеуметтік тамырдың ерекшелігін білген кезде ғана
қоғамдық өмірдің жекелеген салалары ғана емес, сол сияқты бұл салалардың арасындағы
байланыстардың қайталанбас сипатына көз жеткізуге болады [13, с. 94]. Əлеуметтік құбылыс оған
қоғам тарапынан қажеттілік туған кезде ғана пайда болады. Қоғамдық сұраныс қана белгілі
əлеуметтік құбылыстың пайда болуының негізі болып табылады. Ал, дəстүрлі қазақ қоғамындағы
батыршылықтың инстутциялануы қоғамның рухани-мəдени даму ерекшелігімен де тығыз
байланысты.
Кез-келген қоғамның ерекшелігі оның шаруашылық-экономикалық құрылымының сипатымен
ғана емес, сол сияқты мəдени-рухани тұрмыс-тіршілігіне де тікелей байланысты. Ал, көшпелі
қоғамдар үшін бұл екеуі ажырағысыз ұғымдар. Көптеген ғалымдар мен зерттеушілер қазақтардың
сана-сезімі, əдет-ғұрпы, салт-дəстүрі, танымы, бір сөзбен айтқанда бүкіл өмірі көшпелілік үрдісімен
тығыз астасып жатқандығына ерекше назар аударады. Көшпелі қазақ қоғамын зерттей отырып С.
Толыбеков «Батырлықсыз көшпелі халықтың қалыптасуы ойға сыйымсыз» [14, с. 257], – деп атап
өткен еді.
Сондықтан батырлардың қазақ қоғамының əлеуметтік-саяси құрылымында əлеуметтік институт
ретінде ерекше орынға ие болуының мəселелерін қарастырмас бұрын, алдымен əлеуметтік құрылым
дегенміз не, оның институтциялануының өзіндік ерекшеліктерінің жалпы заңдылықтары қандай
деген сұрақтардың басын ашып алуымыз қажет. Құрылым түсінігі обьектің ішкі құрылымын
құрайтын байланыстар мен тəуелділіктерден тұратын бір-бірімен байланысты қызметтер жиынтығын
білдіреді. Объектің құрылымын оны құраушылардың саны, олардың орналасуы жəне өзара
байланысу ерекшеліктері анықтайды. Бұл өлшемді осылайша түсіну əлеуметтік құрылымды
зерттеуде де расталған. Б.Расселдің пікірінше, обьект құрылымын ғана зерттеу оны тануда
жеткіліксіз. Тіпті, құрылымға талдау жасалынған тұстың өзінде, біз ол объект бөліктерінің қандай
екенін жəне олардың бір-біріне қатынасын ғана біле аламыз. Ал, ол обьекті өзінің құрамдас бөлігі
немесе компонентпен бір емес басқа обьектілермен байланыстыратын қатынастар туралы ештеңе
айтпайды.
Көптеген авторлар, құрылымның тұтастық шегіндегі элементтердің байланыс жүйесінің
қайталануы мен тұрақтылығы сияқты қасиеттеріне баса назар аударады. Олар, элементтердің өзара
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тəуелділік сипатына жəне олардың қарастырылып отырған тұтастық ішіндегі қызметі мен өзгеруін
анықтау қажеттілігіне тоқталады. Тұтас жүйелер (соның ішінде, əлеуметтік) динамикалы
болғандықтан құрылымның тұрақтылық пен қайталану сияқты қасиеттері қалай жүзеге асады деген
сұрақ туындайды. Жүйе динамизмін бір күйден екінші күйге ауыстырып тұратын құрылымдық
элементтердің өзгеруі мен олардың өзара байланысы. Тұтастық бұл – үрдіс, сондықтан да құрылым
оны уақыт кеңістігінде ұйымдастыру болып табылады.
Жалпы құрылымдар ішінде əлеуметтік құрылымның өзіндік белгілері қандай? Əлеуметтік өмірді
құрылымдық тұрғыдан талдаудың өзіндік үлкен тарихы бар. Табиғат туралы ғылымда құрылым
түсінігі бір бүтінді құрайтын бөліктердің өзара байланысын сипаттау үшін, XVI ғасырдың соңындаақ пайдаланыла бастады. Ал, «əлеуметтік құрылым» терминінің өзі тек 1945 жылдан кейін ғана
айналымға енді.
Малиновский мен Радклифф-Браун қоғам құрылымы туралы мəселені алғашқылардың бірі болып
көтерді. Радклифф-Браун басты мақсат – қоғамның өмір сүруі деген. Ол өмір сүру үшін социум
мүшелерінің бірігуін қажет етеді. Əлеуметтік бірігу қызметін əлеуметтік институттар атқарады. Оның
пікірінше, қоғам тұрақтылығымен, төзімділігімен ерекшеленетін əлеуметтік құрылым. Биологияда,
қоршаған ортамен айырбас арқылы құрылымдық тұрақтылықты ұстап тұрған үрдісті – өмір деп
атайды. Қоғамның өмірі дегеніміз, оның құрылымдарының ішкі келісімділікпен, үйлесімділікпен
жұмыс жасауы, басқаша айтқанда Радклифф-Браун əлеуметтік жүйе элементтерінің бірлігі
гипотезасын алға тартады. Кез-келген заттың атқаратын қызметі оның бүкіл жүйені сау қалпында
ұстап тұруына бағытталады.
Əлеуметтік антропологияның осы мектебінің көшбасшылары басты назарды біртұтас ағза (тайпа,
қауым, нақты тарихи қоғам) ауқымында нақты қоғамдық институттар ие қызметтерін зерттеуге
аударады.
Бұл мектеп 1920 жылдары мойындалды. Əлеуметтік құрылымдар тұрақты қалыпта қалу үшін
қызмет етеді деп сенгендіктен құрылымдылық (структурализм – авт.) себепті механизмдерге назар
аудармады. Расында да қоғам бір ағза ма, бір қоғаммен екінші қоғам арасына қай жерге шекара
жүргізуге болады, патологиялық жағдайдағы қоғам мен сау қоғамды қалай ажыратуға болады деген
сияқты кейбір сұрақтарға жауап берілмеді.
Əлеуметтік ережелер (латынша norma – басқарушы бастама, ереже, үлгі) – топтар мен
индивидтердің тəртібін реттеу құралы. Əлеуметтік ережелер көмегімен қоғам мен əлеуметтік
қауымдастық (таптар, қауымдар, əлеуметтік ұйымдар) өз өкілдеріне талап қоя алады, ал ол талап
олардың тəртібін қанағаттандыруы тиіс. Əлеуметтік ережелерр адамдардың мүмкін, қалаулы,
растаулы, тиімді немесе керісінше тиімсіз, қалаусыз, мүмкін емес деген сияқты түсініктерінде
көрініс табады. Адамдардың əлеуметтік жүріп-тұруларының барлық түрі, соның ішінде жеке тұлға
ретінде қалыптасуы өз өмірінде əлеуметтік ережелерін сіңіруі мен жүзеге асыруы жолы арқылы
қамтамасыз етіледі. Қоғам талабынан туындап орнаған əлеуметтік ережелер негізінде сол топтар
өкілдерінің моделі, эталоны қалыптасады. Əлеуметтік ережелер қоғамның тұрақтылығын, оның
қалыпты қабылдануын, ішкі –сыртқы қиратқыш əсерлерден сақталуын қамтамасыз етеді. Сондықтан
да əлеуметтік ережелер, қоғамның өмірге қабілеттілігін реттеп, қолдап отырады. Қоғамдық
қатынастардың əлеуметтік табиғатының басты сəті – əр ұрпақтың əлеуметтенуі мен олардың
əлеуметтік ережелерді үйренуінде. Батырлар иституты да қазақ қоғамындағы ерекше əлеуметтік
институт ретінде қалыптаса отырып, өзіндік ұстанымдары мен ережелері айқын топ ретінде
айқындалғанын көреміз. Ережелерді бір ұрпақтан екінші ұрпаққа беруі сабақтастықпен қатал
байланысты. Ережелердің тұрақтылығы əлеуметтену жəне қалыптасқан тəртіпті бұзғаны үшін
санкциялардың болуымен анықталады.
Ал енді, қауымдастықты (топтар) қарастырудан əлеуметтік құрылымның негізгі элементтерінің
бірі – «əлеуметтік институтты» талдауға көшейік. Институт (лат.-орнау) – адам қызметінің əртүрлі
салаларын реттеуші жəне оларды рөлдер мен статусы бойынша ұйымдастырушы əлеуметтік
теориялардың көбінде формалды жəне формалды емес ережелер, принциптер, ұстанымдарды
белгілеу үшін қолданылатын түсінік. Біз «əлеуметтік институт» түсінігін пайдалансақ, ол өз кезегінде
формалды рөлдердің ірі топтары қарастырылатындығын білдіреді. Институттарды зерттеу қоғамның
дамуы мен құрылымын, өзгерістердің пайда болуы мен өсуін зерттеу деген пікір Г. Спенсерден
басталады. Институционалистер (соның ішінде Т. Веблен) институттарды зерттеуді барлық
қоғамдық ғылымдарға басты мақсат ретінде қойған. Институт түсінігін қалыптастыра отырып, бұл
бағыт өкілдері институтты белгілі бір қызмет атқару үшін мақсаттары бір адамдардың тобы ретінде
талдаған. Көптеген базалық ғылыми түсініктер сияқты, институт əдебиетте кең жəне нақты емес
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түрде түсіндіріледі. Дегенмен де, институционалдық – өзара əсер етудің анықтаушы қыры ретінде
ұйымдасқандығын алуға болады. Ал, институционалдық құрылымның басты
элементтері –
əлеуметтік ережелер, рөлдер. Институционализмді қоғам ішіндегі əртүрлі индивидтер, топтар,
ұйымдар, салалар арасындағы айырбас ретінде алуға болады. Адамдардың шынайы ұмтылыстары
мен мақсаттары басым жағдайда олардың құрылымдық ұстанымдарынан жəне соған сəйкес
басымдылықпен байланысты. Тура осылай, олардың қолындағы ресурстар солардың
институционалдық ұстанымдарынан (позициясынан), əртүрлі институционалдық аймақтардың
ерекшелігінен шыға отырып өзгереді. Бұл ресурстар əртүрлі жеке дара мақсаттарды жүзеге
асырудың құралы жəне де индивидтерге тікелей обьект немесе мақсат бола алады.
Қазақ қоғамындағы еңбек бөлінісі жəне əлеуметтік-экономикалық дифференциация қоғамға
қажетті құрылыстағы рөлі мен түрлі қызметінде көрініс табатын əлеуметтік институттардың жалғасы
болып табылады. Əлеуметтік стратификация қоғамдық еңбек бөлінісі жəне түрлі индивидтердің
идеалды моделін қалыптастыруда əлеуметтік-экономикалық құрылым үрдісінде пайда болды. Соған
қарамастан, қазақтардың əлеуметтік-экономикалық құрылымы жəне əлеуметтік стратификациясы көп
жағдайда сəйкес келмеді, ал кейде тіпті бір-біріне қайшы келді.
Адамдардың əлеуметтік дəрежесі үнемі оның экономикалық жағдайымен анықталмады, өз
кезегінде, оның қоғамындағы орнына да бағынышты болмады.
Кеңестік тарихнамада батырлардың билеушілер тобына жатқызылуы, біз қарастырып отырған
кезеңде қазақ қоғамындағы əскери-потестарлық құрылым рөлінің үлкендігімен анықталды, сондайақ мұндай билік пен беделге батырлар да ие болды (əскери конфронтация дəуіріндегі басшылар –
авт.).
Жалпы қазақ қоғамындағы əлеуметтік стратификация ХVІІІ-ХІХ ғасырлардың ортасында сыртқы
экономикалық қатынастар сонашалықты маңызы болмағандығын дəлелдейді. Қазақ қоғамының
дамуындағы спецификалық көріністер көптеген категориялардың дамымағандығын, əлеуметтік,
əскери-саяси жəне сот қызметтерін жүзеге асыруда кəсібиліктің жоқтығымен сипатталып, осының
нəтижесінде əлеуметтік институттар мен белгілі топтардың қалыптасуына əкелді. Жерді пайдалану,
көші-қон мəселелері, тайпалар арасындағы қайшылықтар қоғамның əртүрлі топтары арасындағы
қатынастарды реттеу, көрші мемлекеттермен жəне халықтар арасындағы қатынастар қазақ
қоғамындағы əлеуметтік-саяси мекемелердің өмір сүру деңгейін анықтады. Оған əлеуметтік
институттардың түрлі қоғамдық қызметтерді (əлеуметтік, сот, əскери-саяси, т.б.) жүзеге асыруы тəн
болды. Қоғамдық қатынастардағы əрбір тип жеке-жеке болды, соның нəтижесінде оның құрылымы
да өзгерістерге ұшырады. Қазақ қоғамының негізгі əлеуметтік-саяси мекемелеріне екі тип жатты:
қоғамдық қатынастардағы экономикалық емес қатынастарды реттеп отыратын əлеуметтік
құрылымдар жəне əскери-саяси қызметтерді, жерді пайдалану жүйесін реттейтін, көші-қон
жолдарын анықтайтын қызметтер. Іс жүзінде бұл хандардың, сұлтандардың, тайпа басшыларыстаршындардың көшу жүйесін реттеуімен сипатталды. Ассоциацияның басқа бір маңызды қызметі
экономикалық спекторға жатпайтын өзінің қатынастарын реттеу болып табылды, əсіресе бақылау,
кінəлілерді анықтау, тайпалар мен басқа халықтар арасындағы қайшылықтарды шешу, қауіпсіздікті
қамтамасыз ету, барымта жəне т.б.
Жаз мезгілі жəне басқа да жыл мезгілдері кезіндегі түрлі қоғамдық қатынастарды реттейтін
құрылымдық ұйымдар болды, оның қызметіне көшпелілер жəне басқа да тайпалар арасындағы
əскери-саяси қатынастарды реттеу жатты. Орын алған ішкі жəне сыртқы экономиканы жүзеге асыру
мүмкін болғандықтан, олардың барлығы да бір қолдан (хан, сұлтан немесе батыр) шешілді, ал
бейбітшілік кезінде олар бөлініп кетті.
Біз қарастырып отырған кезеңдегі батырлардың саяси-əлеуметтік күш ретінде ерекшеленуіне
қазақ қоғамының əлеуметтік ұйымдасуынан келіп туындайтын саяси жүйесіндегі ерекшеліктері əсер
еткені анық. Қазақ хандығының саяси құрылымының өзегі рулар арасындағы қарым-қатынастардан
бастау алатындығын атап көрсеттік. Оның басты себебі мемлекет тұрғындарының, яғни халықтың ру
жүйесі шеңберіне енуі. Қазақ қоғамындағы қоғамдық-саяси өмірді генологиялық тұрғыдан реттеу
жалпы көшпелілер қоғамына өте ерте кезден тəн құбылыс.
Рулардың белгілі бір тəртіпке негізделген өзара қарым-қатынасы потестарлы билікті туғызады.
Қазақ қоғамындағы биліктің саяси жəне потестарлы жүйелерінің қатар өмір сүруі XVIII ғасырдағы
қазақ қоғамына тəн болған саяси құрылымындағы батырлардың əлеуметтік-саяси институт ретіндегі
орнын айқындап берген басты фактор болғанын көреміз.
П. Рычков «сол ордалардағы үкіметті негізінен демократиялық деп атауға лайық дей келе, –
себебі əр ру өз ішінде кəрісі мен байы болса соны құрметтейді. Бірақ, халықты басқаруға жеткілікті
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билікті билер түгілі, ел басылары да меңгермеген. Тек қана олжа іздеп жорыққа шыққанда, не
жауларынан қорғанарда өз хандары мен билеріне тізгін береді, солардың бұйрығы бойынша жиналып
іс атқарады» [15, с. 72], – деген тұжырымға келген. П. Паллас та əр рудың немесе аймақтың өз
басшысы бар дей келе, оған сол рудан тарайтын аталардың бəрі өз еркімен қызмет істейіндігін атап
көрсетеді [16, с. 378]. И. Георги мұндай саяси жүйеде билікке ие əлеуметтік т, с. оптардың ішінде би
орны сұлтаннан төмен, қожалардан жоғары екендігіне назар аудара отырып, «оның себебі билерге
батырлар бағынышты, аймақ басшылары, ең танымал белгілі жəне бай қазақтардан сайланады. Оның
өзінде де əркім өз бас пайдасын көздеп бағынады. Егер елге ұнамаса аймақ басшыларының сөзі де
жерде қалады», – деп көрсетеді [17, с. 124]. Осы арада зерттеушінің саяси билікке ие əлеуметтік
топтардың ішінде билерге батырлардың бағынышты болуы алғашқыларының билігінің жоғары
болуының көрінісі болғандығы туралы пікірін толығырақ талдай кету қажет. Себебі, біз қарастырып
отырған кезеңде батырлардың саяси жүйедегі орны билерден төмен болмағанын көреміз. Себебі
бұдан бұрын да айтып өткеніміздей қазақ қоғамындағы би, батыр, жырау немесе тағы да басқа
қызметтерінің ара-жігінің кейде қабысып жатуында. Басқаша айтсақ, бұл кезеңдегі қазақ
қоғамындағы батырлардың институтциялануы олардың тек қана жеке батыр ретінде ғана емес, би,
шешен, жырау, ұлыс, ру билеушісі ретіндегі қызметтерді бір қолға жинақтауынан келіп туындағанын
көреміз.
XVIII ғасырдағы қазақ қоғамымен танысқан адамдар аймақтарды сұлтандар, ұлыстарды
қазақтардың билері басқарады, ұсақ рулар мен оның тармақтарын қара сүйектерден шыққан өз
аталастары билейді деген пікірді білдіреді [18, с. 186]. Дегенмен, бұл тұжырымдар қазақ қоғамының
саяси жүйесіндегі билердің немесе батырлардың билігінің шексіздігін білдірмейді. Олар белгілі- бір
аймақ, ұлыс немесе ру-тайпа басшысы ретінде қанша беделді болғанымен олардың билігін əрқашан
хан бекітуі керек. Осы кезеңдердегі орыс деректерінде ұлысты билейтін ел басшыларын сол елдің игі
жақсылары таңдап сайлайды, тіпті аймақ елді бастайтын билерді де жақсылардың жиыны бекітеді.
Дегенмен олардың беделі тек хан мойындағанда, қолдағанда ғана үстем болмақ деген сарындағы
пікірлерді көптеп кездестіруге болады. Бірақ осы орайда хан билігінің де беделі оны атақты батырлар
мен билердің қолдауына да тікелей қатысты екендігін көреміз.
Мəселен, ірі мемлекет қайраткері Абылайдың күші мен беделі арғындардың (Орта жүздегі ірі
тайпа) мықтылығын көрсетті. Сондай-ақ шекті жəне төртқараның беделін арттырған Қайып хан,
наймандарды Барақ хан, қыпшақтарды Кенесары Қасымұлы, жəне т.б. Əскери-саяси ұйымның
құрамына орта есеппен 10 мың адам кірді, тек Кенесары Қасымұлының қозғалысы кезінде олардың
саны шамамен 20-25 мың адамды құрады. Көрші мемлекеттерден қауіп төнген жағдайларда ер
адамдардың саны айтарлықтай өсті. Олардың рөлі қазақтардың отырықшы көрші мемлекеттермен
(Ресей, Қытай, Орта Азиялық хандықтар) жер қатынастарын реттеген кезде күшейді. Көшпелілер мен
отырықшы шаруалардың əлемінде əскери-саяси орталықтардың, əсіресе Түркістандағы қазақ
хандарының резиденциясының құрылуы жайдан-жай емес еді. Көшпелі шаруашылық жүйесін
реттеумен қоғамдық дəрежедегі əлеуметтік институттар айналысты. Əлеуметтік-саяси басқарудағы
əртүрлі салалардың арасындағы алшақтық бүкіл қазақ қоғамын орталықтандыруға жəне оның
мемлекеттік құрылымының тұрақсыздығына əкелді.
Н.Рычков билік түрлері туралы айта келіп «ешқандай қазақ, тіпті ел басы, хандарының өзі
қалауымен ең ауыр қылмыс жасаған қылмыскерді жазалай алмайды. Əркімнің беделі мен абыройы
руына байланысты, қажет болған жағдайда əркім де əділ заңды іздемей өз руының күшін қорғанысқа
пайдалана алады. Қазақтарды бір іске бастау үшін ең алдымен ру басы көсемдердің қолдауына ие
болу керек, тіпті ханның билігінің де олармен салыстырғанда салмағы жоқ» [15, с. 23-24], – деп
жазады.
Хан-сұлтандардың билігі ру көсемдеріне тікелей бағынышты болғанын пайымдай отырып, халық
тарапынан билер мен батырларға деген көзқарастың да қатал екендігін байқаймыз. Ру басшылары
халық келісімін алмай өз беттерімен қоғамдық шаруаларды шеше алмайды. Орынбор шекара
басқармасының құжаттарында «аты аталған билер, хан балалары, басқа сұлтандар ел талабына сай
қызмет істесе халыққа жағымды, сыйлы, ал керісінше жасаса, ешкім олармен санаспайды, тілін
алмайды» [19, с. 120], – деген мəліметтер анық келтірілген. Ал, И. Георги «бүкіл аймақ
басшыларының қолдауымен жасалған келісімдерді де халық өзіне жағымды болса ғана іске асырады»
[17, с. 124], – деп нақтылай түседі
Батырлардың ықпалы тек жеке басының қасиетіне ғана байланысты емес, руының күшіне, ал ру
күші оның санына байланысты болды. Руластардың көп болуы, ол рудың жауынгерлік қабілетін
күшейтеді. Л. Гавердовский «кедей қазақтар өз отбасымен бірге атақты бір билердің қарамағындағы
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ауылдарға кіреді, өз бас амандығы үшін қамқоршысының айтқанымен жүреді, кейде қысымына да
шыдайды. Ал тізесі тие берсе қарсы рулардың біріне қосылып кетіп бұрынғы қамқоршысының малын
барымталап айдап алады» [20, с. 19, 143], – деп жазады. Ал Орынбор губернаторы Волконский
«күшті ру басылар немесе жай қарапайым елдің ортасынан шыққан жігіттер жəне басқалары
өздерінің соңына ерген қазақтармен бірге ұрлық жасап, ел тонайды, билерге, сұлтандарға, тіпті
ханның өзіне бағынбақ түгілі, оларға қауіп төндіріп, қолда барын тартып алады» деген пікір айтады
[19, с. 93, 135].
Халық атынан сөйлеу құқығы бар билер мен батырлардың салмағының жоғары болғанын орыс
деректері растай түседі. Мəселен, 1785 ж. Кіші жүз ру көсемдері Екатерина ІІ патшайымға «Кіші
жүздің би, батыр, мырзалары сізден өте өтініп сұраймыз. Əбілқайыр балаларын түгел қызметтен
босатып, артықшылықтарынан аластасаңыз. Олар біздің қара халықты жамандап, ызаландырып,
көпшілігін ренжітті, олардың азғын сөзіне сенбеңіз» деген хат жолдайды [19, с. 65]. Кейінгі оқиғалар
көрсеткендей, Сырым батыр бастаған бұл топтың ауызбіршілігінен сескенген патша үкіметі бұл
талаптарды орындауға мəжбүр болады.
XVIII ғасырдағы қазақ қоғамының əлеуметтік-саяси құрылымының ерекшеліктері туралы айта
келе, И. Георги «соңғы кезде қара сүйектен шыққандар күшейді. Олар өздеріне би, батыр деген
лауазымдарды алып, сұлтан тұқымдарымен туысып, көптеген ауылдарға басшылық жасай бастады»
[17, с. 135], – деп жазады. Өз кезегінде зерттеуші Ж. Артықбаев орыс деректеріндегі қазақ халқының
əлеуметтік тұрғыдан үлкен екі топқа бөлінетіндігі туралы мəліметтер анық болғанымен, сəл
үстірттеу, – дей келе, қара сүйектен шыққан би, батырлардың күшті болуы көшпелілікпен, оның
рулық құрылымымен тығыз байланысты, ол тек XVIII ғасырда шыққан нəрсе емес. Олар ру
жетекшілері есебінде өте беделді, бұл қатынас əлеуметтік құрылымның туыстық негізге сүйенуімен
қабат пайда болған. Қараша халықтың өзін-өзі басқару жүйесі саяси тұрғыдан алғанда біртұтас күшті
мемлекеттің қалыптасуына елеулі кедергі, хан билігіне қарама-қарсы саяси күш – деген тұжырымға
келеді [21, 263-264 бб.].
Көріп отырғанымыздай қазақ қоғамының саяси-əлеуметтік құрылымындағы батырлардың орны
мен рөлінің өсуіне бірнеше жағдай əсер еткен. ХVІІІ ғасырдағы қалыптасқан жағдай саяси билік
институттарын өте қиын жағдайға қойды. Дəстүрлі көшпелі қоғамға тəн, көшпелілер қоғамындағы
қалыпты мемлекеттік тəртіптің қайнар көзі жаугершілік тұрмыспен тікелей байланысты болғанын да
пайымдауға болады.
XVIII ғасырдағы деректер қазақтарды өр мінезді, жауынгер халық ретінде суреттейді. Орыс
зерттеушілері «ерте уақытта қазақтар ең жауынгер ел саналған. Қазір жоңғарлар жойылғаннан кейін
бұлардан көп жəне күштісі жоқ. Олар ешқашан ешкімге де алым-салық төлеп көрмеген» - деп атап
көрсетеді [20, с. 477].
Дегенмен аталған кезеңдегі саяси-потестарлық билік дəстүрлері дəстүрлі қазақ қоғамының өзіндік
ерекшелігі ретінде айқындалады. Көшпелілер қоғамында потестарлы аталатын билер мен
батырлардың, ақсақалдардың қолындағы билік саяси құрылымның негізі болған.
Сондықтан дəстүрлі қазақ қоғамындағы батырлардың орны заңдық тұрғыдан реттеліп,
айқындалып отырған. Мəселен, қазақ хандығының іргесін қалаушы хандардың бірі Қасым хан (15111523) саяси жағдайға жəне халық бұқарасы мен билер тобының тілегіне негізделіп, қазақ халқының
ежелгі əдет-ғұрыптық ереже-тəртіптеріне мəнді өзгерістер енгізіп, дамытып, билер кеңесінде
ақылдаса отырып, «жарғы» заңын жасады. «Қасым ханның қасқа жолы» деп аталып кеткен заңдар
жинағының үшінші ережесі Əскери заң (қосын құру, аламан міндеті, қара қазан, ердің құны, тұлпар
ат). «Жеті жарғы» заңдар жинағының бесінші бунағы да ел бірлігін сақтау, отанын қорғау, сыртқы
жауларға тойтарыс беру, жасақ құру, сардар сайлау, сауын айту тəрізді жаугершілік кезеңдегі
мемлекеттік ірі оқиғалар жүйесін қамтыған. Аталмыш жинақтағы əскери жазаның бір түрі «қара
мылтық алу» екен. Бұл жаза бойынша əскери қылмыскердің қаруын жою шарасы өткізілген. Ол өте
ауыр саналып, өлім жазасымен тең дəрежеде қабылданған [22, 244 б.].
Дəстүрлі қазақ қоғамындағы батырлардың сұлтандар тобымен қатар жоғары мəртебелі топ болып
қалыптасып, қазақ жұртын «батырлар еліне» айналдыруына ел тарихының рулық, тайпалық жүйеден
тұратын құрылымы тікелей ықпал етті. Себебі, қазақ жауға қарсы ұйымдасып, ұйысқанда ең алдымен
сол рулардың рубасы немесе батырлары, билері арқылы топтасып, аттандап жауға аттанатындығы
тарихи шындық. Міне, осы кезеңде өздерінің руларының атын шығарып, өзінің тайпасының белгісі
таңбаланған туын биік ұстап шыққан батырлардың тұлғасы асқақтай түсті. Қазақтың жауға шапқан
батырларына руларын бірге қосып «Қанжығалы Бөгенбай», «Шақшақ Жəнібек», «Қаракерей
Қабанбай», «Шапырашты Наурызбай» деп ұрандауының астарында үлкен мағына бар. Бұл жерде
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«əне, анау Қаракерей батыры», «міне мынау Қаракесек батыры»» деген анықтама бар. Əрине, бұдан
кейін өзге тайпалардан шыққан батырлардың да намыс отын жани түсіп, өз руларының атын
шығарып, жауды түйреу үшін құлшына суырылып шығып, атой салатыны сөзсіз.
Қазақ əскерінің жоғарғы бас қолбасшысы болып табылатын хан əскери қимылдардың басты
ұйымдастырушысы, жетекшісі жəне үйлестірушісі міндетін орындады. Соғыс кезіндегі əскериұйымдастырушылық тетігі ханның ержүректілік, қолбасшылық дарындылығы, беделі сынды
қасиеттеріне тікелей байланысты еді. Олардың билігі мен беделінің артуы мен төмендеуі қазақ
қоғамындағы жоғарғы əлеуметтік топтарға да тікелей байланысты болды. Сондықтан қазақ хандары
да өз есімдерімен қатар «баһадүр», «батыр» атағын иеленген.
Ал, хандықтың бас əскербасын хан өзі тағайындаған. Оған ұйымдастыру қабілеті бар, қол бастай
алатын, шабуыл мен қорғану ісіне шебер, əрі ұрыстарда батылдық көрсеткен, жекпе-жектерде
жеңіске жеткен адам болуы керек. Осындай батырды ғана əскербасы етіп қойған [22, 186 б.].
Негізінен таптық ұстанымға негізделген кеңестік зерттеушілердің еңбектерінде қазақ
қоғамындағы батырлардың мұндай айрықша рөлі мен орны дұрыс түсіндірілмеді. Мəселен, М.
Вяткиннің өзі батыр терминін əлеуметтік-таптық мəні жоқ ұғым ретінде қарастыра отырып, əсіресе
XVIII ғасырда ерекше рөлге ие болған батырлардың қоғамдық сипатын (общественная природа)
анықтаудың қиындығын алға тартады. Мұндай «қиындықты» қоғамдық қатынастарды тек таптық
тұрғыдан түсіндіретін əдістемені (методологияны) басшылыққа алған кеңестік зерттеушінің бастан
өткеруі таңданарлық жайт емес. Себебі, қазақ қоғамындағы батырлар өздерінің таптық сипаты
жағынан үстем тап немесе қаналушы жəне езілген тап арасынан да шыққан тұлғалар болғандығын
ұмытпауымыз керек.
Дəстүрлі қазақ қоғамындағы əлеуметтік жіктелу барысында батырлардың үстем тапқа
жатқызылуы тарихи кезеңдегі əскери-басқару құрылымының үлкен рөл атқаруымен, демек, əскери
қарсыласу дəуірінде батырлар – көсемдер ие болатын зор билік ықпалымен анықталды.
Қорыта айтқанда, батырлар дəстүрлі қазақ қоғамында жауынгерлік дəстүрді жалғастырушылар
ретінде өзіндік ерекшелігі айқын əлеуметтік топ ретінде өзіндік ұғымдық бет-бейнесі мен ерекшелігі
қазақ қоғамының ұлттық құндылықтарымен бірге ұштасып кеткен, ажырағысыз əлеуметтік өлшемнің
жиынтығын құрайды.
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Г. Ахметова
ҚАЗАҚ ƏЙЕЛДЕРІНІҢ ДƏСТҮРЛІ СЫРТ КИІМІНІҢ ƏШЕКЕЙЛЕРІ:
ТИПОЛОГИЯСЫ ҺƏМ ФУНКЦИЯСЫ
Қазірге дейін қазақтың дəстүрлі киім-кешегін əртүрлі қырынан қарастырған бірнеше ғылыми
еңбектер жарық көрді. Соның ішінде, мысалы, этнограф-ғалымдар И.В. Захарова мен Р.Д.
Ходжаеваның [1], Ə.Х. Марғұланның [2], Ө. Жəнібековтің [3], С. Қасимановтың [4] жəне т.б. да
зерттеушілердің еңбектерінде киім-кешектердің кейбір аймақтық ерекшеліктері, ішінара болса да
пішімі, маусымдық һəм ахуалдық қолданысы, осыған орай, əшекейлену үлгілері жөнінде айтылады.
Осы ретте, əсіресе, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейі (əрі қарай – ҚР МОМ)
қызметкерлері дайындаған «Қазақтың дəстүрлі киім-кешегі» атты ғылыми каталогтың тарихнамалық
жағынан да, деректік тұрғыдан да танымдық тағылымының орны ерекше екенін атап өткен жөн [5].
Өйткені, бұл еңбектен аталмыш музей қоры мен экспозициясында сақталған дəстүрлі қазақы
ортадағы киім-кешектің сан алуан түрлері, қолданысы жəне эстетикасы жөнінде біршама мəлімет алу
өз алдына, ондағы материал қазақтың дəстүрлі киімі туралы болашақ іргелі еңбектерге негізгі
деректік арқау бола алады. Сондай-ақ, ҚР МОМ этнологтары дайындап жарыққа шығарған
«Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дəстүрлі жүйесі» атты 5 томдық
ғылыми-этнографиялық энциклопедияның 1–3 томдарындағы «Киім-кешек» [6, 142-149], «Əшекей»
[7, 341-342], «Зер» [8, 587-590 ], «Зергер» [8, 590-626], «Зергерлік» [8, 626-628 жəне басқалары] атты
еңбектерде жəне қазақтың ежелгі қолданбалы өнеріне байланысты көптеген мақалаларда киімнің
типологиясы, функциясы, пішімі, эстетикасы һəм киімге қатысты əртүрлі ырым-тыйымдар мен
наным-сенімдер жүйесімен қатар, сан алуан əшекей бұйымдардың да қолданыс ерекшеліктері сияқты
мəселелер ғылыми-энциклопедиялық «жанрлық» талғам-талабына сəйкесжан-жақты қарастырылған.
Жоғарыда аталған еңбектердің, əсіресе, соңғы екі іргелі зерттеулердің көшпелі қазақы ортадағы
киімнің экологиясы жөніндегі мазмұны төмендегі тұжырымға саяды: жазы ыстық, қысы аязды, яғни,
табиғаты қатаң континеттік аймаққа жататын Орталық Азияны, соның ішінде, Қазақстанды ежелден
мекендеген көшпелілердің тіршілік жүйесі, соның ішінде, дəстүрлі киім-кешегі экологиялық талаптар
мен көшпелі өмір салтының ерекшеліктеріне сай қалыптасты [5,7-15].
Ғылыми əдебиеттерде киім-кешек атаулының бірнеше функцияларын атап өтеді [9,15]. Мысалы,
Ресей зерттеушісі Н.М. Калашникованың айтуынша, киім «...эстетикалық, эротикалық, магиялық,
адамдардың жасына байланысты, қызмет жəне əлеуметтік-жыныстық (мысалы, күйеудегі əйел
костюмінің функциясы), осыған орай, моральдық, сəн-салтанаттық, ғұрыптық, кəсіби, сословиелік
пен адамдардың айналысатын кəсібін, діни ұстанымын, аймақтық ерекшелікті айғақтайтын
қызметтерімен ерекшеленеді» [10, 6-7; 5, 7]. Сонымен бірге жəне ең бастысы киім-кешек, кейбір
ғалымдардың дəлелдеуінше, этностың тіршілікқамы жүйесінің (мəдениетінің) негізгі элементтерінің
бірі болып табылады [11; 12; 13, 7; 10; 13]. Өйткені, осы ғалымдардың дəйегінше, киім, ең алдымен,
тіршілікқамы функциясын атқарады.
Ал, киімнің кейбір қосалқы əшекей элементтері болса, Нұрсан Əлімбайдың пікірінше, киімкешектің аталмыш функцияларын күшейтетін немесе олардың кейбіреулерінің арасындағы өзара
себеп-салдарлық байланысты дəйектейтін дəнекерлік функцияны орындайды. Ұсынылып отырған
мақаланың көлемі шектеулі болғандықтан, қазақ əйелдерінің дəстүрлі сырт киімдеріне тағылатын
қапсырма, тана, əшекей түйме сияқты бұйымдардың түрлері мен кейбір функциясына жеке
тоқталып қана өтпекпіз.
Этнология ғылымында, қазақтың дəстүрлі киім-кешегі құрамына қарай бас киім, сырт киім, бой
киім, аяқ киім деп жіктеледі. Осы аталған киім-кешек түрлері өз кезегінде күнделікті киюге жəне сəнсалтанатқа (біркиер) арналған киімдер деп екі топқа бөлінеді. Сонымен бірге, киім адамдардың
жыныстық, жастық, əлеуметтік-статустық, ғұрыптық-статустық (мысалы, бақсы, молда немесе тəуіп
деген сияқты) жігіне қарай да ерекшеленеді (яғни, типологиялық жіктелінеді).
Ерлердің, əйелдердің, бозбала мен бойжеткендердің, жас жеткіншектердің біркиер киімдері
көршілес елдерден сауда керуендері арқылы келген қымбат бағалы маталардан тігіліп, жағасы, өңірі,
жеңі, кейде етегі де аң терілерімен жұрындалып, оқа, зер бастырылады [6,142].
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Киім-кешектің сəні мен эстетикалық құндылығы киімнің дайындалатын материалы мен
əшекейленуіне байланысты болады. Ал киім-кешектің декоры мен эстетикасы халықтың төлтума
мəдениеті мен өнеркəсіптік дамуының көрсеткіші болып саналады. Сондықтан да оның материалы
мен декорының дəстүрлі мəдениеттегі маңызы өте зор.
Əйелдердің киіміне тағылатын сан алуан əшекейлер олардың жас ерекшелігі мен əлеуметтік
ортасының ғана көрсеткіші емес, сонымен қатар, иесін тіл-көзден, пəле-жаладан қорғайтын
сакральдық мəні бар бұйымдар болып табылады.
Дəстүрлі ортада қыз-келіншектер ойма жағалы, қынама белді камзолдар киген. Олардың
камзолдары өңірлік ерекшеліктерге сай кестеленіп, түрлі əшекейлермен сəнделген. И.В. Захарова мен
Р.Д. Ходжаева өз зерттеулерінде қазақтың қарапайым отбасынан шыққан қыз-келіншектерінің сəнсалтанатқа арналған камзолдары кестеленіп, оқаланып, күміс теңгелермен сəнделетінін, ал ауқатты
отбасынан шыққан қыз-келіншектер камзолына асыл тастар, қымбат бағалы əшекейлер тағатынын
айтып өтеді [1,73].
Қазақ әйелдерінің камзол, бешпент аталатын сырт киімдерінің өңірін қаусырып жауып тұруы
үшін қапсырма тағылады. Мысал ретінде, ҚР МОМ қорындағы көгеріс өрнегімен өрнектеліп, қызыл
түсті шыныдан көз орнатылған Солтүстік Қазақстан облысынан түскен камзолдың қапсырмасын
айтуға болады [5, 145]. ҚР МОМ қорындағы осы және осы құралыптас басқа да қапсырмалардың
әйелдің көркін һәм сұлу-сымбатын әспеттейтін эстетикалық болмысы өз алдына, дәстүрлі нанымсенім бойынша, әшекейдің бұл түрі, әсіресе, оның қызыл шыныдан немесе ақықтан орнатылған көзі
иесін сұқ көзден сақтайтын функцияны да атқарады.

ҚР МОМ қорынанКП 5934. Камзол.

Камзолдың қапсырмасы (фрагмент).

Тағы бір бұйым – Орталық Азия халықтарының бəріне, соның ішінде, қазақы ортаға да тəн, сəндік
үшін омырауға, бас киімге, киім жағасына тағуға арналған дөңгелек пішінді əйелдің сəнді əшекейі –
тана деп аталады [14, 324]. Тананы да көбінесе сұқ көзден сақтайтын қасиетті бұйым ретінде
пайдаланған. Мысалы, жас нəрестелер мен жаңа түскен келіннің бас киімдері мен сырт киімдеріне
тана тағып қоятын болған.
Тана, əсіресе, қазақтан басқа, қырғыз бен түркмендерде де жиі кездеседі. Ол қырғыздарда
«тооноч», ал түркмендерде «гуляка» деп аталады [1,71]. Тананың ерекше сəнділігі соншалықты, оны
қыздың жайнап тұрған көздерін «тана көз» деп сипаттаған. Мысалы, Қыз Жібек жырында:
«Ақ маңдайы жалтырап,
Танадай көзі жарқырап»,– деген өлең жолдары кездеседі [15,100].
Тананы дəстүрлі ортада ғұрыптық жөн-жоралғыны орындауда да қолданған. Қызға айттырып
келген жігіттің туыстары құдаласудың алғашқы белгісі ретінде қызға тана немесе үкі тағатын болған.
Бұл дəстүрді тана тағар деп атайды. Тана тағардан кейін екі жақ, əдетте, құдалықтың қамына
кіріседі [16, 294].
Əйел сырт киім əшекейінің келесі түрі – түйме. Түйменің шағын түрі киімнің өңірі мен жеңін
қаусырып қою үшін, ал оның үлкен түрлері киімнің омырауын қаусыру жəне сəн беру үшін
тағылатын болған. Түйменің астыңғы бетінде жіп өткізетін тойнағы болады. Оны түйменің сабағы,
түйменің көзі деп атаған. Түйменің жасалған материалына, технологиясы мен көлеміне қарай
шыныкөз, торсылдақ, седеп, күміс түйме, алтын күміс, бұрама түйме, қара ала күміс түйме, зерлі
түйме, қоза түйме жəнет.б. атаулары кездеседі [17, 15].
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ХVIII-XX ғғ. жататын қазақ əйелдерінің сырт киіміне тағылатын əшекей бұйымдарды еліміздің
музейлері мен алыс-жақын шетелдік музейлерден, соның ішінде солтүстіктегі көршіміз Ресейдің
Санкт-Петербург қаласында орналасқан Ресей этнографиялық музейінен (əрі қарай РЭМ) де
кездестіруге болады. Мысалы, 1471-16 а,в нөмірімен тіркелген түйме ХІХ ғ. соңғы ширегінде
Ақмола облысы, Петропавл уезі, Құсмұрын болысында дайындалыпты. Түйменің негізі күмістен екі
бөлек тостағанша тəрізді жасалып, ортасына қызыл түсті ақық моншақ салынған. Түйменің ұзындығы
– 2,8 см, ақықтың диаметрі – 1,2 см.

ҚР МОМ қорынан КП 9667. Тана тағылған
камзол.

ҚР МОМ қорынан КП 19374. Торсылдақ түйме
тағылған бешпент.

РЭМ қорынан 1471-16 а,б. Түйме.ҚР МОМ қорынан. КП 21089. Түйме.

Ал ҚР МОМ қорындағы түйме ХХ ғ. басына жатады. Ол музей қорына Алматы қаласынан түскен.
Түйме күмістен нақыштау, сіркелеу тəсілімен жасалып, ақық тастан көз салынған. Түйменің
ұзындығы – 4,9 см, ені – 2 см.
РЭМ мен ҚР МОМ қорында сақталған екі түймеге де ақық тас салынған. Бірақ түймелердің
жасалу технологиясы бірдей болғанымен, (нақыштау, сіркелеу, тыныкелеу деген сияқты)
Қазақстанның жоғарыда аталған екі өңірінде жасалған түймелердің формасы əртүрлі болатынын
байқауға болады.
Халықтың сенімі бойынша, әшекей бұйымға салынатын ақық тас – иесін тіл-көзден, түрлі аурусырқаудан, қауіп-қатер мен бәле-жаладан сақтайтын қасиетке ие. Бізге жеткен аңыздарға сәйкес,
(с.ғ.с.) Мұхаммед Пайғамбарымыз айтқан екен: «Ақық тасы бар әшекей адамды жамандық пен
кедейліктен құтқарады» [18, 67]. Таяу Шығыс елдері әшекейге орнатылған ақық тастың бетіне
иесінің аты немесе құран аяттарынан үзінді, тілек жазатын болған. Бұндай жағдай қазақ
әшекейлеріне де тән. Мәселен, ҚР МОМ қорындағыБатыс Қазақстан облысында XX ғ. басында
жасалған ақық тасты қапсырманың бетінен араб әріптерімен «дені сау болсын» ()ملبوس العافيهдеген
тілек жазылғанын оқуға болады.
Сонымен, кез келген киімнің сәнін арттыра түсетін әшекей бұйымдар – қазақтың ерте кезден
жалғасып келе жатқан рухани және материалдық мәдениеттің ұштасқан көрінісі. Сондықтан да
ұлттық нақышқа бай, сакральдық мағынаға толы сырт киімнің әшекей бұйымдарын ғылыми
тұрғыдан зерттеп, зерделеудің мәні зор.
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К.Б. Баудиярова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ – ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ БРАКА
Оценка стабильности брака может производится с помощью различных методик, в том числе с
помощью анкеты, интервью и психологического теста. Достоинства анкеты в сравнительной
простоте ее заполнения, возможности охвата большого круга вопросов и большого числа
респондентов. Недостаток связан с ограниченными возможностями использования статистического
аппарата для анализа данных, полученных преимущественно с помощью номинальной шкалы, и
отсюда ограниченность прониковения в сущность изучаемого объекта. Успех интервью во многом
зависит от искусства интервьюера, его субъективных качеств и поэтому трудно ожидать полностью
объективных результатов.
Психологические тесты свободны от отмеченных выше недостатков и обладают рядом других
достоинств, среди которых возможность проверки данных на надежность, валидность,
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обоснованность. Тесты дают возможность получения количественной оценки уровня стабильности
брака и уровня удовлетворенности браком каждого супруга. Несмотря на это тесты отражают только
одну часть проблемы стабильности брака. Тем не менее в зарубежной практике имеются данные,
свидетельствующие о попытках прогнозирования успешности брака и определения уровня
стабильности семьи на основе тестов [1].
Стабильность брака изучается через учет индивидуалных мнений каждого супруга, через оценки
их взаимных отношений. Изучение этого дает определенные методические преимущества. Вопервых, появляется возможность получения независимых оценок удовлетворенности каждого
супруга браком и общей оценки его стабильности. Если супруги удовлетворены браком, то
вероятность стабильности брака высокая. Респонденты в подобных семьях указывают на высокую
согласованноть супругов по ряду значимых для семьи проблем, на отношения взаимопонимания и
эмоциональной близости, малозначительный и непродолжительный характер конфликтов. Во-вторых
оценки удовлетворенности супругов браком дает возможность осуществить классификацию семей на
стабильные и нестабильные. Значение такой классификации с методической точки зрения весьма
важно, так как она позволяет оценить надежность и валидность теста.
Идея проверки теста сравнительно проста: если тест «работает» то стабильные семьи должны
получит высокие баллы, а нестабильные соответсвенно низкие. Например тесты:
1.
Как Вы можете оценить Ваш брак?
+ счастливый
+ скорее счастливый, чем несчастливый
- скорее несчастливый, чем счастливый
- несчастливый
0 затрудняюсь ответить
2.
Вступили бы Вы в брак с мужем, если бы знали, как сложатся Ваши
отношения?
+ да
+ нет
0
затрудняюсь ответить
3.
Какое из следующих понятий больше подходит для выражения Вашего
отношения к мужу в настоящее времяя?
+ любовь
+ дружба
+ симпатия, привязанность
0 привычка
- безразличие
- неприязнь
4. Как часто у Вас конфликты с супругом?
+ никогда
+ редко
0 часто
- постоянно
5. Возникает ли у Вас когда-либо желание разойтись с мужем?
+ никогда
0 иногда возникает
- возникает довольно часто
- постоянно возникает
Респонденты отметивших во всех пяти вопросах альтернативы со знаком «+», относились к
стабильным. К нестабильным были отнесены лицы отметивших а) не менее двух альтернатив «-», б)
не менее одной альтернативы со знаком «-» и двух со знаком «0», в) не менее трех со знаком «0». В
основу разделения семей на две группы был положен показатель удовлетворенности браком.
Чтобы уточнить и углубить методику определения «стабильности» семьи было проведено
исследования в Москве 1977 году. Выборка семей была проведена по территориальному принципу.
Опрашивались 100 семей (200 человек) имеющие детей дошкольного возраста. Отличительная черта
одновременно интервьюирование проводилось обоями супругов. Это позволило уточнить методику
определения степени ее стабильности.
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В результате все опрошенные семьи разделились на 4 группы:
1) оба супруга удовлетворены браком и друг другом. Подобных семей оказалось 30 из100;
2) оба супруга в определенной мере неудовлетворены браком 25 семей;
3) муж удовлетворен браком, жена не удовлетворена 25 семей;
4) жена удовлетворена браком, муж нет 20 семей.
Список вопросов теста и ключ, в соответствии с которым каждому респонденту присуждались
баллы. В интервью было включено 30 апробированых вопросов.
№

Вопросы

1
2
3

Мое настроение чаще всего портится дома
Любая мелочь приводит в нашей семье к ссоре
Когда у меня случается непрятности, я ощущаю себя
одиноким (одинокой)
Отдыхать гораздо приятнее с женой (мужем), чем
одному (ой)
Не люблю делиться делами с женой (мужем)
Когда мне плохо жена (муж) становится
внимательной (ым)
Я ни разу не слыхал от жены (мужа) грубого слова
Мне доставляет удовольствие проявлять заботу о
жене (мужа)
Уверен, что после брака любовь супругов затухает
Жена (муж) обычно нежна и ласковасо мной
Все наши ссоры быстро кончаются примерением
Мы всегда отмечаем годовщину нашего брака
Жена (муж) всегда готова поддержать меня во всех
трудностях
Почти все подруги (друзья) жены (мужа) мне
нравятся
Мои заботы жена (муж) близко к сердцу не
принимает
Предпочитаю встречаться со своими друзьями без
жены (мужа)
Жена
(муж)
говорит
о
моей
работе
пренебрежительно
Мы с женой (мужем) почти всегда одинакова
расцениваем поступки людей
У нас с женой (мужем) много общих интересов и
увлечений
Не собираюсь менять свои привычки, даже если они
не нравятся жене (мужу)
У меня в семье больше обязанностей, чем прав
Брак ограничил мою свободу значительно больше,
чем я ожидал (а)
Нельзя уступать жене (мужу), т.к. это приводит к
подчинению и неравенству
Меня раздражает житейские проблемы
Семейный быт отнимает много сил
К примерению я иду всегда первый (оя)
Всегда считаюсь настроением жены (мужа)
Редко проявляю свое плохое настроение дома
Если семейная жизнь не сложилась, лучше сразу
разойтись
Жена умеет понять меня, как никто другой

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0
0
0

Баллы
Неверно
Затрудняюсь
ответить
2
1
2
1
2
1

2

0

1

0
2

2
0

1
1

2
2

0
0

1
1

0
2
2
2
2

2
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

2

0

1

2

0

1

0

2

1

0
0

2
2

1
1

0

2

1

0
0
2
2
2
0

2
2
0
0
0
2

1
1
1
1
1
1

2

0

1

Верно
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Результаты тестов показали достаточно высокую степень корреляции с типом семьи. Уровень
стабилности можно определить по сумме баллов. Стабильные семьи набирали от 65 до 80 баллов,
нестабильные от 27до 60 баллов. Остальные семьи по сумме баллов заняли промежуточное
положение. Разброс по сумме баллов у них от 45 до 75. При этом семьи в которых муж удовлетворен
браком, а жена нет ближе к нестабильным семьям. Наоборот где жена удовлетворена, а муж нет к
стабильным семьям. Отсюда вывод что стабильность семьи во многом, вероятно зависит от
удовлетворенности браком жены [2].
Проведенный анализ создает методические предпосылки для решения семейно-брачных
отношений, создания методики для прогнозирования стабильности вновь образуемой семьи. На
основе прогностических оценок можно будет проводить определенную консультацию по месту
регистрации брака.
_____________
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Сафро Е.Ф. Методические вопросы определения факторов стабилизации молодой семьи // Стабильность
семьи как социальная проблема. – М., 1976. – С.68-76.
2
Янкова З.А., Родзинская И.Ю., Аванесов В.С. Проблемы оценки стабильности брака // Стабильность семьи как
социальная проблема. – М., 1978. – С.50-68.

Б.Ш. Солтиева
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ
Бүгінгі таңда «Қазақстан-2050»стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты
Қазақстан халқына Жолдауында айтылған міндеттерді іске асыру жауапкершілігі тұр. Президенттің
Қазақстан халқына Жолдауында: « Бəсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы
жоғары елге айналуымыз керек... Біздің азаматтарымыз үнемі ең озық жабдықтармен жəне заманауи
өндірістерде жұмыс жасау машығын меңгеруге дайын болуға тиіс ...», – деп айтқандай, терең білімді, озық
ойлы жəне өз мамандығын жетік меңгерген студенттер дайындауымыз қажет [1].
Заман талабына сай білім беру білімгерлердің адамгершілік, интеллектуалдық дамуының жоғары
деңгейі мен білімін қамтамасыз етуге бағытталған оқытудың үздіксіз үрдісі десек, оның тиімділігі мен
сапасын арттыру оқытушыдан оқу процесінің ғылыми теорияға негізделген жəне білімгердің қабілеті мен
бейіміне негізделген оқытудың таңдамалы əдістеріне көшуде талап етеді. Ондағы негізгі мақсат жастарға
сапалы білім беру болып табылады.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа инновациялық əдістер мен оқыту технологияларын қолдану
арқылы, дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу – тəрбие
үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді. Бүгінгі күннің талабына
сай білім саласында жаңа технологиялар қолданудың маңызы зор.
Қазақстан ғалымдарының ғылыми алғашқы қадамы болып оқу жұмысында «инновация» сөзін анықтау
болып табылады. «Инновация» термині латын тілінен аударғанда (innovе – жаңа) – жаңаны енгізу деген
сөзінен шыққан. Жаңашылдықты енгізу – өз бойында жаңанын мазмұнын, технологияларын, əдістемесін,
тəсілін, мəнін білідруші құбылыс [2, с. 5].
Инновация термині алғашқы рет ХІХ ғасырда ғылыми ғылыми еңбектерде қолданыла бастаған.
Қазақстан ғылымдары инновация терминіне ең алғаш рет 2005 жылдары назар аудара бастады.
Елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауына ХХI ғасырда ақпараттық қоғам қажеттілігін
қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей міндеттерді шешу керектігін атап көрсетті:
Компьютерлік
техниканы,
интернет,
телекоммуникациялық
желі,
электрондық
жəне
телекоммуникациялық құралдарды, мультимедиялық электрондық оқулықтарды оқу үрдісінде тиімді
пайдалану арқылы білім сапасын көрсете алады.
Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кəсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады.
Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін педагогикалық аса зор тəжірибені жұмылдыру қажет.
Бұл өз қызметіне шығармашылықпен қарайтын, жеке басының белгілі іскерлік қасиеті бар адамды қажет
ететін жұмыс. Шындығында да əрбір педагог жаңа инновациялық технологияны меңгеру барысында өзінөзі дамытады жəне өзін-өзі қалыптастырады.
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Білім беру жүйесін дамыту мен білім беру мазмұнына өзгеріс енгізу – заман талабы. Бұл ғылыми
білімнің, іскерліктің жүзеге асуы, білім беру саласында жаңа моделдердің дүниеге келуі, білім беру
үрдісінің ақпараттандырылуы болып табылады.
Жоғарғы оқу орындарының инновациялық білім беру үрдістерін басқарудың шарттар жүйесі:
- инновациялық білім беру үрдістері жұмыс істейтін оқу жəне білім беру ортасының ғылыми əрі
оқу-əдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етілуі;
- жоғарғы оқу орындарының инновациялық құрылымын құру кезінде білім беру, ғылыми-зерттеу
жəне коммерциялық (инновациялық білім беру үрдістеріне кететін шығынды өтеу жəне келешектегі
инновациялық білім беру үрдістерін қаржыландыру, қалыптастыру мақсатында) іс-əрекеттердің
үйлесімділігінің орналатылуын;
- жоғарғы оқу орындарындағы инновациялық білім беру үрдістерін басқару құрылымының
инновациялық білім беру үрдісінің кезеңдерін жүзеге асыратын функциялармен сəйкестігі;
- оқу материалдарының көлемін жəне пəндік дайындықтың қысқартылған мерзімін ескере отырып,
оқу əдістері мен түрлерінің ең оңтайлы үйлесімділігін;
- оқу материалдарының кəсіптік бағдарлану өзекті мəселеге бағытталу жəне мəселені ашып зерттеу
деңгейінің қамтамасыз етілуін еңбек нарығымен білім беру қызметтері нарығы маркетингтік өзгертілуін
қамтиды;
- білімгерлерді өзіндік əрекеттер технологиясына оқыту олардың еңбекқорлығы, еңбекке
белсенділігі, адамгершілігі, жұмыс нəтижесіне деген сыйластығы, сана-сезімділігі дұрыстығына көз
жеткізуі сияқты психологиялық-педогогикалық мақсаттардың іске асырылуы туралы көп мəселелер
қарастырылады. Қазіргі кезде бұл əрекеттерді басқару мəселері, оларға қазіргі таңдағы жаңаша
технологиялық құралдарды пайдалану [3,112-113 бб.].
Жоғарғы оқу орындарының оқу-əдістемелік жұмысындағы инновацияларды басқарудың күрделі
мəселесі – тиімді басқарудың технологиясын қалыптастыру болып табылады. Қазіргі уақытта теориялық
жəне практикалық деңгейде көптеген технологиялар өмір сүруде, бірақ инновацияларды басқарудың
тиімді технологияларын табу жолында үздіксіз ғылыми ізденістер жүргізіліп жатыр.
Жоғарғы оқу орындарының оқу-əдістемелік жұмысындағы инновацияларды басқару технологиялары
жүйелі басқару үрдісін жүргізуді қамтамасыз етеді. Сондықтан, инновацияларды басқару толыққанды
инновацияларды басқарудың теориялық моделін практика жүзінде жүзеге асуын қамтамасыз етеді.
Жоғарғы оқу орындарындағы қазіргі таңдағы қолданылып жүрген оқытудың инновациялық əдістері
профоссионалды этикаға негізделген жеке мəдени құндылықтарды қалыптастыру мен шұғыл шешім
қабылдауға жəне өз ойын жеткізе алуға, оны соңына дейін қорғай алуға тəрбиелейді. Инновациялық
əдістер оқытушының тек қана білім беруші емес, сонымен қатар тəлімгерді шығармашылық ізденіске
бағыттайтын жетекшісі екендігін түсінуге мүмкіндік тудырады.
Интернет ресурстарын жан-жақты меңгеру мүмкіндіктері пайда болды, қашықтықтан оқыту
орталықтарына шығу жолдары анықталды. Республикамызда білім берудің мемлекеттік стандартына
сəйкес оқу үдерісінде ақпараттық техникалық құралдарды пайдалану тиімділігі артып отыр. Студенттерге
Wеb-сервермен жұмыс жасауға мүмкіндік туып, жоғарғы оқу орындары туралы жəне басқа ақпараттарды
өздерінің Wеb-беттерінде орналастыра алады, теле коммуникациялық жүйені қолдана отырып, электронды
почта арқылы түрлі телеконференцияларға қатыса алады. Ақпараттық-технологиялар бүгінгі күні дəстүрлі
оқыту үдерісін өзгертуге нəтижелі тəжірибенің жинақталғаны байқалып отыр. Жаңа ақпараттық
технологиялар жағдайында оқыту процесі оқытушы мен студенттің өзара байланысынсыз жүруі мүмкін
емес [4, 7-9 бб.].
Қорыта айтқанда, білім беру үрдісіне инновациялық технологияларды пайдалану, оның ішінде
ақпараттандыру үрдісі қарқынды жүзеге асырылуда. Заманауи кезеңде əрбір оқытушының алдына
қойылып отырған басты міндеттердің бірі – оқытудың əдіс-тəсілдерін үнемі жетілдіріп отыру жəне жаңа
педогогикалық технологияны меңгеру.
_______________________________________
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Е.М. Тұрғынбаев
ДƏСТҮРЛІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДА ТАРИХИ
САНАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ШЕЖІРЕНІҢ ОРНЫ МЕН МАҢЫЗЫ
Тарихи сананы қалыптастыруда қазақ даласында шежіренің орны ерекше болды. Ал XIX ғ. екінші
жартысы – XX ғ. басында қазақ шежіресіқағаз бетіне түсіп,шежіренің дəстүрлі жазбасы қалыптасты.
Қазақ шежіресін ауызша айтып, жаттаудан жазбаша-библиографиялық формаға түсіруМəшhүр
Жүсіп, Шəкəрім Құдайбердіұлы, Нұржан Наушабаев, Құрбанғали Халиди сынды ғалымдардың
арқасында жүзеге асты.
М.Тынышпаев Аристовтың, жеке рулардың зерттеген тарихын ат үсті жазып кетеді деп баға бере
отыра, əр рудың генеалогиясын зерттемейінше, олар кіммен, қай кезде байланыс жасағанын
анықтамайынша, қырғыз (қазақ - Т.Е.) халқының тарихи тағдырының жалпы картинасын бұзу мүмкін
емес деп ескерткен болатын [1].
Шежіре көшпелілердің тарихи болмысының негізгі өзегі болып, ол ең əуелі нақты генеалогия
бойынша қалыптасты. Екіншіден, шындыққа сай емес шежіре құрылымын ойдан да шығарды.
Үшіншіден, тарихи мифологиядан, сонымен қатар тарихи аңыздар, эпикалык жырлардан калыптасты.
Қазақ қоғамында тарихи сананың калыптасуына шежіренің ыкпалы зор болды. Шежіреде ер
жүрек қазақ батырларының, халықтың бірлігі мен берекесін сақтауда ерекше роль аткарған, ел
ішіндегі алауыздықты тоқтата білген, ел тəуелсіздігі үшін күресте рухани жағынан арқау болып, елге
рух берген дана билердің бейнелері де болды.
Жалпы қай халықтың болмасын мифологиясында, батырлык жырларында, əулеттік аңыздарында
өткен тарих туралы айтарлықтай ақпарат болады. Нақ сол ақпарат тарихи танымның ерекше рухани
алғы шартын құрайды. Дегенмен де, олардың арасында жəне өткен тарих туралы ақпараттарда
айырмашылық бар. Бұл жерде тарихи таным қоғамдық сананың функционалды бөлімшесі
(подструктура) ретінде пайда болатынын білген жөн [2].
Рухани кұндылыктардың молаюымен объективті болмыстың өзін ғана сезіну қажеттігі емес,
сонымен қатар ол туралы білімнің, яғни сананы саналы түрде сезіну қажеттігі туады. Бұл үрдіс,
əдетте, «өзіндік сана» терминімен немесе рефлексия терминімен аныкталады. Өзіндік сананы накты
түсіну қоғам дамуының кейінгі кемелденген кезеңінде пайда болады. Еуропалық дəстүрде мұндай
түсінік Сократ заманында болды. Оның «өзінді өзің таны» деген ұраны қоғамның нақты тұжырымын,
заманның рухын қалыптастырды. Осы қоғамның немесе əлеуметтік топтың шеңберінде
интеллектуалды қызметті реттейтін нақты ереженің, талаптардың, ұстанымдардың калыптасуына
əкелетін əлеуметтік рефлексия сана қалыптасуындағы стихиялы жəне «саналы» сатыны межелеуге
мүмкіндік береді.
Оқиғаларды сипаттаудағы накты жасалған ережелер болмауы тарихи сана дамуындағы стихиялы
кезеңнің негізгі белгілерін анықтайды. Оларды былай топтастыруға болады:
Өткенді таратып, сатылап жазуға бағытталған арнайы мəтіндердің болмауы. Мифтерде,
аңыздарда, батырлар жырларында оқиғалар мен жағдайларды жазғандар өз замандарына сай
шығарған. Мұндай оқиғаларды келесі ұрпақ өткен дүние ретінде қабылдайды, алайда оның өткен
уақыты шамалап айтылады, алайда көп жағдайда ол қате болады.
1. Өткен оқиғаның бір ізділігі жеке оқиға шеңберінде нақты белгіленеді. Түрлі эпизодтардың
байланысы шартты түрде, жəне олардың өзі біртұтас контексте орындары оп-оңай ауысып қойылуы
мүмкін. Бұл тарихи үрдіс пен тарихи уақыттың қайта айналып келмейтіні туралы нақты түсініктің
болмағанын көрсетеді.
2. Нақты хронология жоқ. Египеттің патша тізімдерінде, библиялық генеалогияда тек жеке
адамдар рет-ретімен берілген, бірақ объективті, нақты айтқанда аболютті хронология, уақыт
ұзақтығы, оқиғаның басы мен аяғы, сонымен қатар, тұрақты жағдайға қатысты əлеуметтік өзгерістер
қарастырылады, ал олардың уақыты көрсетілмеген немесе шартты уақыт шеңберінде белгіленген.
3.Оқиғаның салдарын түсіну əлсіз. Оқиғаның себебін түсіндіруге тырысқан жерде жеке адамның
атынан айтылу немесе мифологиялык түсінік басым, əлеуметтік сипаты жоқ. Əлеуметтік жағдайды
сатылы түрде түсіндіру мүлдем жоқ.
4. Өткен тарихқа деген кызығушылық мінез-құлық, адамгершілік нормалары, дана шешімдердің
үлгілері мен стандартын бөліп көрсетуге деген талпыныстан шыққан. Мұндай стандарттар мен
үлгілер тəрбие кұралы, жеке мінез-кұлық эталоны ретінде қолданылған. Іс жүзінде мұнда болашақты
болжау мəселесі жоқ, өйткені өткені, бүгіні, болашағының айырмашылығы жоқ сияқты [2, 53-54 бб.].
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Тарихи мүдденің пайда болып, қалыптасуы тарихи сананың дамуында «саналы» сатыға өтуге
алғы шарт жасайды, яғни жеке тарихи таным болады.
Тарихи үрдіс жылдамдығының өзгеруі, əрине, тарихи рефлексияның бірден-бір факторы емес.
Басқа бір қуатты мүдде болған ауызша мəтіннен жазбаша мəтінге өту еді. Мифтерде, əсіресе, аңыздар
мен эпостарда сақталған өткен тарих туралы білім ауызша берілу арқасында қоғамдык сананың
элементі бола алды. Бұл, бір жағынан, мəтінді нақты есте сақтау, екінші жағынан, оны нақты айту.
Мысалы, Гомердің «Илиадасын» өлең түрінде айтуға екі апта уақыт кеткен (күн сайын үздіксіз үш
сағаттан орындаған), «Махабхаратаны» орындауға төрт ай уакыт кеткен, ал қытай эпостарын
орындауға бір жылдай уакыт керек болған. Мұндай мəтіндерді жаттауға қажырлы еңбек əрі уакыт
керек. Қазақ даласында да тұтас дастандарды, шежірелерді жаттап алатын қабілетті жас балалар
болған.
Мəтіннің бір орындаушыдан екінші орындаушыға өтіп, ауызша тарау барысында көптеген
өзгерістерге ұшыраған, орындары ауысқан, қосымша мəтіндер қосылған. Əлеуметтік зейін тек
ауызша мəтіндерді беру арқылы жүзеге асқанда, оны қолдану да қиын еді.
Ақпаратты материалдық таратушы ретінде ауызша мəтін жеке форма ретінде тарихи сананы
көрсетуге кедергі жасады. Тіпті жазба түрде бергеннің өзінде мұндай қиындықтарды бірден жою
мүмкін болған жок. Жазуға көп уакыт кетті, ең əуелі маңызды ақпаратты жазудан бастап, адамдар
өткен тарихты баяндайтын мифтерді, аңыздарды, батырлар жырын жазды. Бұлар жазылып болғаннан
кейін мұндай ақпараттың кұндылығы жəне оның тарихи сананың қалыптасуына əсері бола қойған
жок, өйткені аңыздар, мысалы батырлар жырының өзі, əдетте, оқиға болған уақытта емес, бірнеше
ғасырдан кейін пайда болған. Сол сиякты шежіре де қағазға бірден түскен жок. Сөйтіп ауызша
мəтінді жазу тарихи сананы қалыптастырудағы «саналы» сатының алғы шартын ғана кұрады.
Шежіредегі тарихи-генеалогиялық материалдар этнос пен қоғамның кұрылымын бекемдейтінін
Ш.Уəлиханов байқаған. Қазақ халқының генеалогиялық кұрылысын ол былай сипаттаған: «Сам
порядок разделения, обуславливая собою, право старшинства и силу племени, что и, по понятито
киргиз (казах - Т.Е.) выражается правом физического первородства предка, имеет большое значение в
их родовом праве и принимается совершенно в генеалогическом смысле: посему форма отношений
орд к ордам и родов одной орды между собою соответствуют правам кровного братства, а отношения
родов к своей орде – отношению сына к отцу, к старшему роду старшей орды - отношением
племянника к дяде; всего более характеризуется этот патриархальный родовой быт отношением в
диспутах степных импровизаторов из разных родов о превосходстве и старейшинстве своего
предка...» [3].
Дəстүрлі қазақ қоғамында шежіре қоғамның өзегі болған генеалогиялық қатынасты
реглементациялау механизмі ретінде қызмет етті. Туыстық қатынас өмірдің түрлі жағдайына нақты
тəртіп орнатты. Этностың кеңістік пен уакыттағы қозғалысының нақты мағынасы мен тəртібі болды.
Осы тəртіпті Құрбанғали Халиди былай деп жазған: «...Ұлы жүзден Үйсін, Кіші жүзден Алшын
туады. Үйсін ұлдарының ішінде аршындысы Жалайыр, Алшын балаларының ақылдысы Жаппас
болған соң, аталғанда ағаларымен қатарластыра «Үйсін-Жалайыр», «Алшын-Жаппас» деп
қосарланып айтылады. Қазақта «кұрбы, тұрғы» деген екі сөз бар, «кұрбы» – жасы қатар, «тұрғы» –
қарама-қарсы, тұтас, деңгейлес адамдар. Мысалы, Үйсінмен Алшын тұрғыда бірдей, Жалайыр
Алшынмен бір жылда туып, туыскан кұрбы деп аталады, тұрғылас демейді...» [4].
Генеалогиялық қатынас рулық байланыс пен иерархияға негізделеді. Қазақтардың рулык
кұрылысы этнос пен мемлекеттің шекарасымен шектеледі. Рулық жүйе əрекет ететін əлеуметтікмəдени кеңістігі Орталық Азияның көшпелі өркениетінің негізгі кұндылығы ретінде саяситерриториялық организмнен алысқа шығады [5]. Қазақ қоғамының этноəлеуметтік ұйымы ретіндегі
рулық кұрылымның иерархиялық құрылысы саяси қауымдастыққа айналады. Р.Г. Кузеев
көрсеткендей, рулық ұйымның «толық схемамен» құрылысын жасағанда жаңа замандағы...түрлі
тəртіптегі рулық құрылымдармен бірге иерархиялық бағыныштылықпен көп сатылы генеалогияны
кұрайды, ру-тайпалық иерархия жəне қоғамды ұйымдастырудағы генеалогиялық құрылыстың өзі
бұрынғы генетикалык жəне саяси байланыстарды бейнелейтін идеологиялық қондыргы сияқты
болды, сонымен қатар халыктың этникалық консолидациясы үрдістерін немесе оның құрамдас
бөліктерін көрсетті [6].
Ру-тайпалык кұрылыс өте тетік, қозғалмалы болды. Əлеуметтік ұйымның ішкі құрылысына
келсек, дəстүрлі этно-əлеуметтік ұйымның негізінде отбасылық-туыстық «ата баласы» тобы бар. Бұл
экзогамды патронимикалык бөлім қандас туыстардың шағын тобы. Олар кең түрде əрекет етеді,
өйткені жеті атаға дейінгі қандас туыстардың бірлігі болып табылады. Жалпы қоғамның қалыптасу
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қағидаты туыстардың осы деңгейінде қалыптасады [5, 14 б.]. Бұл əлеуметтік топты ақсақалдар
басқарады.
Туыстықтың келесі деңгейі – ру – саяси бірлік болып табылады. Оны нақты бір отбасы басқарып,
ол билікті мұраға қалдырып отырған. Бұл деңгейде қандас туыс өз орнын генеалогияға береді.
Халқының санын азайтатындай немесе территорияға қатысты шектеу болмайды. Іс-əрекет саяси жəне
территориялық жағдайға байланысты анықталады. Одан кейінгі этноəлеуметтік ұйымда
таксономикалық топ (арыс, тайпа, жүз) ерекше одақ пен қауымдастықты құрайды.
Бірқатар жағдайда рулық ұйымды тайпалық ұйымнан айыру қиын [6, 40 б.]. Бұл схемада
классикалық үлгідегі рулық саты отбасылық-туыстық топка сай келеді. Онда қандас-туыстық
қоғамның барлық белгілері бар.
Жүзде көптеген субэтникалық топтар мен əлеуметтік страттар қауымдастыққа шоғырланады.
Түрлі сословиелік топтардың мұндай жалпы этникалық интеграциясын тайпалардың ірі одағы
деңгейінде байқаймыз (арғынның қожасы, үйсіннің төресі т.б.).
Шежіреде халық пен мемлекет бірлігінің іргелі бастамасы қаланады. Қазақ шежіресі мифтік
сипаттағы аңыздардан тұрады. Оларда тарихи оқиғалар жоқ деуге болмайды. Əсіресе, Алаша хан
туралы аңыздарда қоғамдағы этносаяси жəне əлеуметтік тəртіп бейнеленген.
Шежіреде династиялық мəліметтер мен түрлі субэтникалық топтардың ата тарату схемалары бар
екені белгілі. «Төре» (шыңғыстықтар) мен «қожа» (пайғамбардың ұрпақтары) топтарының
генеалогиялық материалдары өз деңгейінде жасалған. Қазақтардың этноэлеуметтік ұйымына бұдан
басқа сырттан келген этникалық топтар да кірген, ал олардың көп бөлігі түрлі сатыда
ассимиляцияланып, негізгі үш сатылы жүйеге ыңғайланған. Осыған карағанда шежіреде қазақтардың
түрлі рулық сегменттер арасындағы, этностың негізгі бөліктерімен нақты құрылымды аралықтағы
субэтникалық топтармен өзара қатынасты реттеуге мүмкіндік беретін механизм бар. Шежіреде
төрелерге саяси міндетті артып, олардың артықшылығы бекемделген. Сондықтан Шыңғысхан туралы
аңыздар қазақтар арасында көп.
Л.С. Толстованың айтуы бойынша, тарихи дерек ретінде шежіре көпшіліктің назарын аударады
(қарақалпақтарда – шежіре, башқұрттарда – шежере, түркмендерде – седжрей, қырғыздарда –
седжере, т.б.) [7]. Себебі шежіре көшпенділерде кеңістік пен уақыт, тарих пен адамзат арасындағы
қарым-қатынасты анықтайды. Қазақ шежіресі ғасырлар бойы жинақталған халықтың тарихи
танымынан туындайтын дерек көзіне жатады.
Орта ғасырдағы Қазақстанда жеке адамның шыққан тегіне баса назар аударылып, қоғамдық
қатынастар соған сай кұрыла бастады. Жеке тұлғаның əкесі мен шешесі жағынан ақсүйек тұқымына
немесе басқа ру-тайпаға жатуы, оның болашақтағы қоғамдағы орнын анықтады. Яғни, əркімнің орны
əке-шешесінің, шыққан руының қоғамдағы орнымен анықтала бастады, өйткені кез келген қоғамдағы
өзгеріс ұрпақтан ұрпаққа беріле бастады. Алғашқы кезде жеке меншікті қорғаған рулық қатынас
уакыт өте келе жеке отбасының иелігіне айналса, кейіннен жеке адамның меншігіне айналды.
Шежіренің қоғамдағы орны да осындай өзгерістермен анықтала бастады. Шежіре руаралык,
отбасылық неке жүйесінде өзіндік орын алды, өйткені əркім өз əулетінің қан тазалығын, денсаулығын
ойлап, өзіне лайықты əулетпен неке одағын құрды. Шежіредегі кесте тізіміне қарай отырып, əр
тарихи кезендегі ру-тайпалардың даму көрсеткішін байқауға болады. Еуропалық ғалымдардың
есептеуінше, əкесі мен бала арасындағы жас айырмасы 30-35 жас, шешесі мен баласы арасындағы
жас – 20-25 жас. Ал түркі халықтарының шежіресінде ұрпақтардың орта жасы – 25-30 жас деп
есептелінеді.
Қорыта айтқанда, шежіре қоғамның этноəлеуметтік құрылысын негіздеген. Қоғамдық санада
шежіре субэтникалық топ - төрелер негізінде дəстүрлі қоғамның сакральды екенін бекемдеді. Осыған
сəйкес төрелерге халық қоғамның саяси тұтастығын сақтайтын, этносты топтастыру қызметін
орындау үшін қажетті топ деп қараған. Шежіренің негізгі нұсқалары аңызға айналған тарихи
тұлғаларды өзекті етіп көрсетіп, солардың қызметі арқылы Азия сахарасындағы тарихи оқиғаларды
көрсетеді.
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А.А. Асанканов
К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАЗВОДОВ
Рассматриваемая проблема, долгие годы замалчиваемая в условиях советской
тоталитарной государственности и пропагандируемая как деградация семейно-брачных
отношений в буржуазных странах Запада, давно показала свою несостоятельность. Со второй
половины 1980-х годов она стала реальностью этой страны. Теперь, в постсоветских
республиках, как и в странах дальнего зарубежья, развод стал обыдненным явлением. Так, в
Российской Федерации, Украине и Белорусси распадается каждый второй брак, а в Казахстане
– каждый третий, охватывая все половозрастные группы населения – молодого, среднего и
старшего.
Развод,как болезненное явление, оставляет негативный отпечаток в жизни бывших
супругов, выбивает из нормальной жизненной колеи, еще большее потрясение несет
несовершеннолетним детям, представляя трагедия на всю жизнь, так как они могут быть
счастливы лишь при наличии обоих родителей. Исследование бракоразводных дел
свидетельствует, что дети разведенных родителей, во взрослой жизни разводятся чаще, чем
их сверстники, выросшие в полных семьях, что характерно не только для Казахстана, но и для
других стран [1, р. 783-793; 2, с. 111-115].
Диапазон проблем, возникающих после развода, довольно разнообразен – от жилищнобытовых, материальных, финансовых до социализации детей. В преодолении возникших
проблем важное место принадлежить приспособлению жить без супруга – бывшего мужа или
жены, преодолению комплекса одиночества. Бесспорно, разведенные мужчины имеют
гораздо больше шансов повторно создать семью, чем женщины; тем не менее, половина из
них после обретения "свободы" не могут найти себе вторую половину и остаются одинокими.
Вместе с тем, другая часть мужчин все же вступает в повторный брак, как правило, через
несколько лет после распада брака. Разведенные женщины более осторожны, им требуется
гораздо больше времени, чтобы вступить в повторный брак. В то же время отрицательный
опыт прежней семейной жизни приводит к тому, что многиеразводящиеся мужчины и
женщины потенциально становятся сторонниками гражданских браков, отказываясь от
повторного заключения брака из-за боязни повторения ситуации.
Как было сказано ранее, подавляющее большинство потерпевших крах семейной жизни,
переживают последствия распада брака, которые характеризуются теми этапами или фазами,
которые мы приводим выше.
1. Шок и отрицание.Первая реакция на известие о надвигающемся крахе семейной жизни
может быть самой различной: оцепенение, нервное потрясение или, наоборот, оцепенение, а
затем – состояние психологического шока, характеризующийся отсутствием нормального
контакта с окружающим средой и с самим собой. Такая мотивация часто представляет
временную защиту, которая дает время на неосознанное, механическое раздумывание
сложившегося неприятного факта. В такой ситуации один из супругов делает всё
машинально, как автомат, нередко ему представляется, что все происходящее с ним кажется в
дурном сне, а для близких или окружающих выражение его лица кажется невыразительным,
застывшим, равно как и его речь. Указанное состояние может казаться странным и для самого
потерпевшего, такое неестественное эмоциональное состояние, как правило, скрывает под
собой глубокую потрясенность утратой и защищает его от глубокой душевной боли.
2. Гнев и обида. Для супруга, точнее будет сказать супруги, так как именно последняя
является жертвой измены, предательства и других факторов развода, впервые появляется
масса неизбежных вопросов, главным из которых является выяснение: а) в чем ее вина в то,
чтона нее свалилось такое несчастье?; б) почему супруг ушел от нее?; в)как такое могло
случитьсяименно с ней?;г) в чем соперница превзошла ее?Такое множество вопросов могут
всплывать в ее сознании бесконечно, одновременно с появлением таких вопросов возникают
раздражение, обида, злость и гнев, которые направлены против бывшего мужа и в
зависимости от ее морально-психологического состояния могут продолжаться до нескольких
месяцев.
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3. Самообвинение.Навязчивый поиск ответов, как все могло быть по-другому, если бы все
было по-другому. Такая мотивация направляется на самого себя, снижается самооценка: а)
почему не смогла удержать мужа, как другие нормальные жены?; б) почему вовремя не
смогла остановить его?; в) как вообще такое могло случиться при наличии общих
детей?Постоянно просчитываются разные варианты прошлого, главным из которых является
констатация того, что если бы она повела себя иначе, то этого бы не случилось. Все это –
терзания, сомнения, самобичеваниемогут привести к различным заболеваниям: обострению
язвы, гипертонии, неврологическим расстройствам. Им могут сопутствовать вероятность
развития депрессии, поведенческих нарушений, проблем в общении с близкими, подругами и
соседями. Возможно чередование этих этапов. Данный период, как и предыдущий, может
растягиваться на месяцы. Такие эмоциональные качели, когда бросает из крайности в
крайность, от обвинений к самобичеванию.
4. Депрессия, как результат приближающейся реальной перемены в устоявшейся семейной
жизни, приводящая к значительной душевной боли, которая может перейти и в физическую
стадию. В психиатрии такое состояние считается нормальной, как естественная реакция на
потерю привычной второй половины. Вместе с тем, при повторении или продолжении
указанного состояния продолжительное время – от полу года до нескольких летпо принципу
"жизнь потеряла смысл, нет сил, цели, смысла" и не наступает следующий этап, то здесь
необходимо обратиться к помощи психотерапевта.
5. Смирение и принятие утраты. Данный этап является как бы завершением предыдущих
стадий, характеризуется эмоциональным принятием изменений и налаживанием новой
системы жизнедеятельности, поиском новых возможностей, т.е., если получиться, обретением
нового брачного партнера. Такая надежда дает веру на то, что у изменений имеется хороший
конец, и в том, что произошло, есть и свой особый смысл, позитив [3, с. 119-124; 4, с. 363365, 5, с. 17-19].
Имеются и другиеварианты рассматриваемой проблемы,
вызывающей самые
разнообразные, но почти всегда болезненные чувства:
1) стадию отрицания, когда на начальном этапе реальность происшедшего отрицается, так
как бывшая супруга обычно затрачивает на близкие отношения много времени, энергии и
чувств, поэтому ей трудно сразу считаться с крахом устоявшихся семейных устоев. Поэтому
на рассматриваемой стадии ситуация развода воспринимается ею с выраженной защитной
реакцией, посредством которой трактуются реалии происходящего бракоразводного процесса,
типа "ничего такого не случилось", "наконец пришло освобождение" и т.д.;
2) ситуацию враждебности, помогающая избавиться от причиненной боли и страдания,
противопоставив себя партнеру, показав характер, сорвав на нем всю накопившуюся
месяцами или годами злость, ярко выраженное желании разрушить жизнь партнера,
причинить ему боль, отомстить за причиненные страдания. Здесь в ход идет все, включая
манипуляцию детьми, чтобы пытаясь привлечь их на свою сторону, тем самым, доставив
бывшему мужу дополнительные осложнения;
3)процесс переговоров, считающийся самой сложной проблемой, так как один из бывших
супругов, в своем большинстве жена, не всегда "горит" желанием "сесть за стол переговоров",
стремится отложить неизбежное, отдалить перемены или найти выход из этой неприятной для
нее ситуации. Как правило, оставшаяся с детьми женщина, не оставляет попыток
восстановить разрушенный брак, упрямо проявляя стремление удержать, вернуть брачного
партнера любым способом, даже ценой потери самоуважения и уважения партнера, используя
для этого все имеющиеся средства;
4) этап угнетенности, вызываемыйдепрессивным состоянием, когда отрицание,
враждебность и переговоры не приносят желаемых результатов. Естественно, потерпевшая
сторона чувствует себя неудачником, уменьшается уровень самооценки, приводящий к
осложнениям при общении с близкими, общественностью;
5) стадию адаптации, связанную с преодолением кризиса, переходомв этап
приспособления, что связано с изменившимся условием жизни, адекватной оценкой
реальности и принятием ее такой, какая она есть, что дает возможность сохранить с бывшим
партнером отношения, не обесценивая совместно прожитые годы, и сведя к минимуму
негативные последствия для детей. Безусловно, формирование неполной семьи с детьми,
сложившейся после распада брака, требует адаптации к новой ситуации посредством помощи
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родственников, общественности, государственных и внегосударственных учреждений.
Начинается процесс реорганизация жизни,укрепления неполной семьи, обретения новых
интересов и целей,приспособления к новой социальной роли, как самодостаточной
организации, способной противостоять трудностям, умеющей дать достойное воспитание
подрастающему поколению [6, с. 118-121].
В целом постразводная ситуация имеет значительные социально-психологические
последствия, приводит к изменению семейного статуса каждого из супругов, которые
влекутперемену всего уклада жизнедеятельности личности – экономического, социального,
психологического, которые происходят в условиях неполной семьи.На этом этапе главными
задачами развития семьи являются: а) справиться с возникшим эмоциональным дефицитом,
появившемся после разрыва отношений с одним из супругов; б) возобновить экономическое
функционирование семьи, обрести финансовую и экономическуюсамостоятельность,
способствующей
максимально
сохранить
или
улучшить
уровень
прежнего,
доразводнойжизнедеятельности семьи; в) обзавестись необходимой компетентностью в
социализации детей разведенными супругами; г) выстроить новую систему социальных
отношений с оставшимися стабильными друзьями, коллегами, близкими; д) развивать личную
идентичность [7, 123-126; 8. с. 17-19].
Вместе с тем, социально-психологические последствияразводов сказываютсяне только на
обществе, но и на личности каждого из разведенных и при этом как в положительном, так и в
отрицательном аспектах. В первом случае, когда взаимоотношения супругов зашли "далеко" и
не поддаются "исправлению",тогда цивилизованный развод – единственный возможный
вариант дальнейшего позитивного развития личности, т.е. на каждое аномальное действие,
должно быть и противодействие. Негативный момент может выражаться в уменьшении
рождаемости, ухудшений условий семейного воспитания, снижении работоспособности,
ухудшении здоровья, ростепьянства, увеличении риска психических расстройств и
суицидальных исходов [9-10].
Таким образом, развод, имеющий разнообразные причины,влечет за собой кардинальное
изменение жизнедеятельности семейной системы. Результатом краха семейного союза,
обладающего как социально-психологическими, так и индивидуально-психологическими
последствиями, являются для бывших супругов неоднозначными: а) для одного из них –
инициатора развода, страдавшего от ущемления собственной свободы в браке – это то, в чем
испытывалась острая потребность в некоторой свободе личности и поэтому расставание не
является особо болезненным; б) для второго – это негативное состояние, которое
сопровождается проявлением чувства одиночества, незащищенности и ненужности. Поэтому
для последнего главный приоритет – это рационально справится с его отрицательными
последствиями и осознать позитивные аспекты постразводной ситуации.
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Ж.М. Терекбаева
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДƏСТҮРЛІ АРБАСЫ ЖƏНЕ ЖЫЛЖЫМАЛЫ ҮЙЛЕРІ
Баяндамада қарастырылып отырған қазақ халқының дəстүрлі көлік жүйесі этнология ғылымында
аз зерттелген мəселелер қатарына жатады. Көлік қатынас жүйесі – жүк тасымалдауға жəне
қатынауғақолданылатын күш пен құралдардан тұратын кешенді ұғым. Жалпы қазақы ортада
негізінен адам мен жүк тасымалына пайдаланылатын малдарды көлік деп айтқанымен, ел арасында
кейде өзге де жұмыстарға (жер жыртуға, дəн себуге, тырма сүйретуге, тұлықтас сүйретуге, дəн
бастыруға (таптатуға) жəне т.б.) пайдаланылатын малдарды да осылай атау кездеседі [1, 186 б.].
Археологиялық зерттеулер барысында қола жəне ерте темір дəуірлерінде көлік, қатынас немесе
тасымал құралдары көне тайплардың тұрмысы мен шаруашылығында пайдаланғандығы анықталды
[2, 3].
Ежелгі түркі дəуірінде, кейінірек Қазақ хандығының ерте кезеңінде маусымдық көшу орындары
бірнеше айларға созылып, қыстаулардың арақашықтығы жүздеген шақырымдарды құраған (1-сурет).
Осыншама жолдың ұзақтығы ортағасырлық Қазақстан жұртының тұрмысындағы кейбір
ерекшеліктерді анықтаған. Дешті Қыпшақ дала тұрғындары ХVІІІ-ХІХ ғасырдағыдай жеке ауыл
емес, барлық дүние-мүлкін жəне киіз үйлерін түйеге артып ұлыс болып көшкен. Он мың, жүз
мыңдаған адамдар мен мыңғыраған малдар бір мезгілде жай қозғалып отырған. «Жылжыған
халықтың» арасы екі жүз жəне одан да көп шақырымдарды құраған. Көшпелі жəне жартылай көшпелі
өмір салтында баспаналары жəне басқа да дүние-мүліктерін өгіздерге, жылқылар мен түйелерге
жегілген арбалар арқылы көшірген (2-сурет).

1-сурет. Қазақтардың көшіп-қонуы (Полное географическое описание нашего отечества.
Т. 18. Киргизский край. – СПб., 1903).

2-сурет. Түйеге жегілген арба (Полное географическое описание нашего отечества.
Т. 18. Киргизский край. – СПб., 1903).

Көшпелі қазақ халқының арбалары екі түрге бөлінеді: екі дөңгелекті арба жəне төрт дөңгелекті ірі
арба. Бұл көлікті өгізге, жылқыға, түйеге, есекке жеккен. Яғни қолданысына қарай ат арба, өгіз арба,
түйе арба, есек арба деп жіктейді. Олардың көлемі мен пошымы əртүрлі болып келеді. Кең таралған
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түрі екі дөңгелекті арба. Қос доңғалақты арбалар ойлы-қырлы жерлермен, жолсызбен жүруге, арықжылғалардан, батпақ пен құмнан өтуге қолайлырақ болып келеді. Археологиялық зерттеулерге
сүйенсек ең алғаш пайда болған екі дөңгелекті арба. Арбаның арқауы мен дөңгелегі əдетте қайың
ағашынан жасаған. Əдетте ағаштың оңай майысатын уақыты көктем мезгілі болғандықтан сəуір жəне
мамыр айларында дайындалады. Ал арбаның өзі жазда құрастырылады. Жолсызбен жəне жалғызаяқ
жолдармен, қия беттермен жүргенде, тау суы мен жыралардан өтуде кездесетін қиыншылықтарға
байланысты таулы аймақтарда арба көп таралмаған. Жиі батып қалатындығына орай құмды
аймақтарда да арбаның тиімділігі жоғары бола қоймады [1, 186 б.].
Арбаның жүк жəне адам тасымалдауға арналған екі түрі бар. Адам тасымалдауға арналған жабық
түрі күйме деп атайды. Күймелерге қатысты баяндамада тоқталып кетеміз.
Дешті Қыпшақ көшпелілері монғол тіліндегі «телеген», парсы тіліндегі «гардуне», бірақ көбінесе
түркі тіліндегі «арба» (араба) сөзін қолданған. Араба немесе арба сөзі ең алғаш «Кодекс Куманикус»
сөздігінде жəне Ибн Батуттаның еңбектерінде кездесті. Арабтық Фрейтаг сөздігінде арба өгізге
жегілетін көлік ретінде түсіндірілсе [4, р. 114], Махмуд Қашқари қаңлыларда жүк тасымалдау үшін
қолданылғанын, Рашид ад-динде олжаны сақтауға, Əбілғазыда қаңлы сөзінің түп-төркінін арбаның
шиқылдаған даусынан бастау алады деген мəліметтер келтіріледі. Орыстың «кибитка» сөзінің
тамыры түріктің кибит, яғни «лавка» – күрке немесе тұрақ жай сөзінен бастау алса керек.
Арбалар жайлы мəлімет Юань-чао би-ши, Рашид ад-дина, Чанчунь еңбектерінде жиі кездеседі.
Керісінше, Плано Карпини, Рубрука жəне Марко Поло еңбектерінде Ибн Баттутағы төрт доңғалақты
арбалар, оның жүргізушісі арбаға жегілетін жануарлардың бірінде отырып басқарды деген
мəліметтер мүлдем кездеспейді. Ғұлама шығыстанушы В.В. Бартольдтің зерттеуінде де арбаға қатысты
деректерді көре аламыз. Ғалым Шыңғыс ханның керейлік ханға айтқан сөзін келтіреді: «Біз арбаның
екі етегі сияқтымыз, біреуі сынса, бұқа арбаны сүйрей алмайды; біз арбаның екі дөңгелегіміз, біреуі
сынса арба қозғала алмайды» [5, с. 407]. Бұдан шығатын қорытынды арбалардың екі доңғалақты
болғандығын анық байқауға болатындығында деп ойлаймыз. Арба доңғалақтары қара киізбен
оралған, кей жағдайларда қара доңғалақ ақ киіз үйлермен үйлесіп отырған. Үлкен ордаларда арба
саны көп болған, Шыңғыс ханның бауыры Отшығын ордасында қара арбалар мен киіз үйлер мыңдап
саналған. Батыйдың 26 əйелінің əрқайсысында үлкен үйлер болған, олардың əрқайсысына 200
арбадан тиеселі болған [5, с. 408]. Тұрақтарда арбаларға арналған артық керек-жарақтар сақталған.
Көшпелілердің негізгі баспанасы күймелі арбалар болған. Арба шанағының үстіне оның екі
жағын, яғни, қанатын ұлғайтып, оған қалқан, қораб, тіптен төбесінде қалқаны бар етіп орнатылған
қосымша құрылғыны қазақ ұғымында күйме деп түсінген. Жол жүрген кезде күйме ондағы адамға
жайлылықты жəне тынығып демалуға мүмкіндік береді [1, 264 б.]. Арбаға орнатқан үйлердің
болғандығы жайлы Ибн Рузбиханның еңбектерінен табуға болады [6, с. 73-92]. Ибн Рузбиханның
еңбектерінде орта ғасырда қазақ даласын мекендеген ру-тайпалардың төрт дөңгелекті үлкен арбаның
үстіне киіз үй тігіліп, бірнеше өгіздер жегілгендігі туралы құнды тарихи мəліметтер кездеседі.
Сонымен қатар Рузбихан жылжымалы үйлердің алды мен арты жағынан торлы терезелер жасалып,
терезелерге киіз перделер тағылғандығын айтады.
Ө.Жəнібеков өзінің «Жолайрықта» атты еңбегінде: «Қазақ мекендеген ұлан-ғайыр кеңістіктегі
күнкөріске байланысты қалыптасқан баспананың о бастағы түрлерінің бірі – осыдан шамамен үш
мың жыл бұрын пайда болған, қаңқасы арба үстіне көбіне мығым, сирегірек жинастырып,
ажыратылатындай етіп орналастырылатын тұрғын үй үлгісі. Мұндай үйлер ғұндарда да, түркілерде
де, моңғолдарда да болған. Қос ат жегілетін жеңіл күйме көбіне бойжеткен қызға, жас жұбайларға,
бəйбішеге тек көліктің ғана емес, жол үйдің де қызметін атқарған» деп көрсетеді [7, 23 б.]. Ғалым
жəне қоғам қайраткері Ө.Жəнібековтың айтуынша, қос ат жегілетін жеңіл күйме арбалар көште
көбіне бойжеткен кыздарға, жаңа түскен келіндерге, бəйбішелерге құрметті көлік қызметін атқарған.
Мұндай жеңіл қос дөңгелекті арбаларды соғыс кезінде де шапшаң қимылдап, ұрыс əрекеттеріне
жедел басшылық ететін қолбасшылар да пайдаланған екен.
Сонымен қатар шығыстанушы В.В. Бартольдтың еңбегінде көшіп-қону барысында арбаларда
əйелдер балаларымен, үй жабдықтарымен орналасқан. Кедей шаруалар ғана көшкенде жануарларға
жүк артса, байлардың үйлері арбаларға бұзылмаған қалпында орналастырылып, тасымалданған; кей
жағдайларда көшіп-қонға бір, екі, үш, төрт тіпті оданда көп өгіздер пайдаланылған [5].
Рубрук еңбектерінде 22 өгізге жүк болған арбалар туралы мəліметтер беріледі: олардың 11-і
бірінші қатарға, қалған 11-і екінші қатарда жегіліп арбаны тартқан делінеді [8]. Н.Н. Харузиннің
зерттеулерінде түркі жəне моңғол көшпелілеріндегі тұрғын үйлер сипатталған тұста
қараноғайлардың үйлену тойларында қолданған арбаларының диаметрі доңғалақты арбалардан 1-2
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есе үлкен болғандығы айтылады [9, с. 40]. Арбаға көп жағдайда өгіздердің жегілгені айтыла келіп,
түйелердің де ішінара пайдаланылғаны, арбаны басқарып отырған əйел адамның арба ішіне
орналасатыны берілген. Моңғол дəстүріне байланысты, егер арба тоналған жағдай болса, онда оны
жүргізіп отырған əйел ат үстіне отырғызып əкетілген [5, с. 408].
Кейбір деректерде Дешті Қыпшақ даласындағы «əрбір адам жүріс үстінде ұйықтап,
тамақтанатын», сонымен қатар қозғалыс барысында тамақты арба үстінде пісіргендігі жайлы
мəліметтер де кездеседі.
В.В. Бартольд өз мақаласында арбалардың қолданыстан ығыстырылуына көшпелілердегі XV
ғасырдан кейінгі экономикалық дағдарыс негізгі себеп болған деген тұжырым жасайды [5, с. 408].
Ал, Ө.Жəнібеков өз еңбегінде көшпелі шаруашылықта қызмет еткен үйлі арбалардың XVIIІ
ғасырдың алғашқы ширегіне қарай тұрмыстан шығып қалуының өзіндік себептерін атап көрсетті.
Ғалым, ғасырларға созылған жоңғарлармен, қалмақтармен шайқаста, жаугершілік заманның келуі,
«ақтабан шұбырынды» кезіндегі елдің босып кетуі, Ресейдің отарлау саясаты, Орта Азия хандықтары,
əсіресе Қоқан, Хиуамен қақтығыстар елдің көшіп-қонуына кедергілер туындап үйлі арбалардың
қолданыстан шығып кеткендігін айтады.
Кейбір деректерде ХVІІ ғасырды Дешті Қыпшақ көшпелілерінің арасында үйлі арбалар
қолданыстан шығып, оның орнына атқа мініп жүру орын алды. Ұлы даланың көшпелілері қоныстан
қонысқа көшіп жүру жағдайына қолайлы, тез жығып, шапшаң тігуге, яғни көшіп-қонуға ыңғайлы
құрама киіз үйін қолдана бастаған, бөлшектенген түрінде түйеге артып, қоныстануға аттанған. Сол
себепті ХVІ–ХVІІ ғасырлардың аралықтарында қазақтардың тұрмысында ірі өзгерістер болды. Бұл
өзгерістердің себептерін дамудың əлеуметтік жəне экономикалық тарихынан іздестіруіміз қажет.
Сөйтіп, арбалар, соның ішінде үйлі арбалар қазақ халқының тұрмысында үлкен орын алды.
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Ш.О. СМАГУЛОВА
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДА БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТТЫ
МЕҢГЕРУДЕГІ ТІЛДІК БАҒЫТТАР
Тіл адамзат өркениетіндегі ілгерілеудің негізі болып табылады. Тіл сөйлеудің ғана құралы емес,
ол – əркімнің жəне барша қауымның кемелденуіне озық тəжірибе мен жетістіктерді ұрпақтанұрпаққа жалғастыратын құдіретті күш.
«Тіл иесі – халық» демекші, қазақтың ұлттық тілі – қазақ тілі. Қазіргі таңда көтеріліп жатқан
мəселелердің барлығы қазақ тілінің мəртебесін көтеру болып отыр. Себебі, баршамызға мəлім, сонау
Ресей империясының отарлау саясатынан бастап егемендік алғанға дейінгі ұлттық тіліміз аяққа
тапталды. Қазақ тілін аяусыз дискриминацияға ұшыратқанымен, оның тамырына балта шаба алмады.
Тіпті əкімшілік жүйе қазақтарды ұлт ретінде жойып жіберу мақсатында, қазақ халқының тіліне,
дініне қол сұқты, тоқ етерін айтқанда қазақтарды этнос ретінде жер бетінен жойып жіберуді мақсат
тұтты. Алайда қазақ ұлтының өзінің ұлт жанжылығының арқасында талай қиыншылықтарға төтеп
беріп, өресі биік қазақ ұлты екенін көрсете білді.
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Осылай ғана, қазақ тілі елімізде өзінің заңды қолданысына, заңды мəртебесіне тек еліміз
тəуелсіздік алғаннан кейін, 1991 жылы ғана ие болды. Қазақ тілі – қазақ халқының этникалық тілі,
яғни бұл тұрмыстық тілден бастап, ғылыми тілге дейінгі барлық салаларды қамтитын кешенді тіл.
Қазіргі таңда Оңтүстік Қазақстан облысында қазақтар – 61,7%, орыстар – 7,5%, ал басқа да ұлттар –
32,2%-ды құрайды [1].
Қазіргі кезеңде Қазақстанда тұрып жатқан этностар арасында қазақ тілін дамыту барысында қазақ
тіліндегі бұқаралық-ақпарат құралдарының (баспа, радио, теледидар) қазақ тілінде қазіргі жастардың
сана-сезімін ояту, ой-өрісін кеңейту, солардың арасында өресі биік азаматтарды тəрбиелеу
бұқаралық-ақпарат құралдарының басты міндеті боп саналады. Осының барлығы қазіргі кезеңде
ұлттық сана-сезімнің көпшілік қауым арасында шарықтап өсуіне түрткі болуы тиіс.
БАҚ-тың маңыздылығы жайында 2000 ж. желтоқсан айында «Информационные
и
телекомуникационные сети» атты журнал мынадай ақпаратты таратты: «Қазақстанда барлығы 1017
бұқаралық ақпарат құралдары жұмыс істейді, оның 851 мерзімді басылымы; 659 газет пен 156
журнал, оның ішінде қазақ тілінде 143 газет пен 31 журнал; 257 электронды бұқаралық ақпарат
құралдары бар; оның 37-сі телерадиокомпания; 84 телекомпаниялар мен студиялар,
36
радиокомпания мен студиялар жəне 9 ақпараттық агенттік» [2], – деген ақпарат таратса, ал 2009 ж.
деректеріне сүйенсек, «Үкімет құрылымдарында мемлекеттік тілде құжаттар дайындау мынадай
жағдайда: ақпараттандыру жəне байланыс агенттігінде – 2,3%; Қазақстандағы 2787 басылымның
18%, яғни 511-і мемлекеттік тілде болса, мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс істейтін газетжурналдардың 25%-ы ғана қазақ тілінде басылады екен». Телеарналар мен радиода хабар негізінен
ресми тілде беріледі. Заң талабын орындау үшін ғана түн ортасынан бастап таңға дейін қазақ тіліне
көшеді. Сондай-ақ, ана тілінде балдырғандардың танымын қалыптастыратын мультфильмдер жоқтың
қасы делінген [3]. Осы ақпараттар қазақ тілінің қолданылу деңгейінің төмен екенін көрсетеді.
Қазақстанда тұрып жатқан этностардың арасында қазақ тілін дамытуымызға жəне қоғамдықсаяси, мəдени өмірінде, ондағы халықтың мəдениетін өзара байытып оларды жақындасуға үндейтін
мерзімді баспасөздің маңызы бүгінде орасан зор. Əсіресе қала мүмкіншілігімен салыстырғында
ауылды жерде мəдени ортаның белгілері шектеулі, сондықтан мəдениетті тарату құралдарының бірі
болып табылатын мерзімді баспасөздің маңызы айрықша зор.
Қазақ мерзімді баспасөзінің ең тұңғыш басылымы – «Түркістан уəлаятың газеті» (1870-1882 жж.)
жəне «Дала уəлаятың газеті» (1888-1902 жж.). Онда Ақмешіт, Шымкент, Əулиеата қалаларының
маңайында өмір сүретін қазақтардың тұрмысы, əдет-ғұрпы мен салт-дəстүрі, əдебиеті мен тарихы
жайы баяндалады. Сондай-ақ, «Туркестанские ведомости» аты газет Ташкент қаласында басып
шығарылды. Бұл газеттің баспадан шығуы Патшалық Ресейдің мүддесінде болды. Себебі бұл газетте
Қазақстанның табиғи байлықтары мен экономикалық ахуалы жағдайында құнды материалдар
жарияланатын. Ал бұл мəліметтер орыстың отаршылдық саясаты үшін ауадай қажет еді [4]. Сонымен
қатар халқымыздың мəдениеті, саясаты жайында «Айқап», «Қазақ», «Алаш» жəне т.б. қазақ
басылымдары жарық көрді.
Кеңес өкіметі орнағаннан кейін, жер-жерде оның саясатын жергілікті бұқаралық халыққа
насихаттау мақсатында партиялық саяси газеттер шығарыла бастады. 1919 ж. жарыққа шыққан
«Əулиеата хабаршысы» газеті, Оңтүстік өңірде «Еңбек туы» (1922 ж.) мен «Оңтүстік Қазақстан»
(1924 ж.) сияқты газеттер-журналдарды шығарды [5]. Бүгінде елімізден баспадан шығатын жүздеген
газеттер мен журналдар атауы бар. Мысалы, нақты айтқанда елімізде 1999 ж. жылдық таралымы 273
миллион дананы құраған, 506 газет атауы жəне жылдық таралымы 5932 мың дананы құраған 162
журнал атауы жарыққа шықты. Қазіргі кезде кейінгі жылдары қазақ тілінде шығатын газет пен
журнал атауы өсіп келеді. Атап айтар болсақ, 1997-1999 жж. аралығында қазақ тілінде шығатын
газеттер 12,9% жəне журналдар атауы 248% өскен. Республика көемінде осы жылдар аралығында
газеттердің жылдық таралымы 37,8 % өссе, оның ішінде қазақ тілінде шығатын басылымдардың
жылдық таралымы 40,0% өсіп отыр [6].
Мерзімді басылымдардың бірнеше тілде бірдей еркін оқып пайдалана білу адамның біліміне,
жасына, мамандығына жəне қандай этникалық топқа жататынына да байланысты. Адамдардың білім
деңгейі өскен сайын, олардың арасында мерзімді баспасөз беттерін қос тілде қатар пайдалана
алатындардың саны арта түсті. Олар əртүрлі мерзімді баспасөз беттерінен өз қалауы бойынша алуан
түрлі хабарларды сараптап өзінің мəдени ақпараттық қорын молайтуға зор мүмкіндік алады. Мысалы,
Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында тұратын қазақ ұлтының өкілдері
этносоциологиялық сұраққа жауап беру барысында өз ана тілінде 68,2%, ал орыс тілінде 19,5% жəне
өзбек тілінде 1,2% газет пен журнал оқитындығын көрсетті. Аталмыш мəселеге байланысты ауылды
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жерлерде мекендейтін қазақтардың көрсеткіштері 79,6–9,8–1,4% қамтиды. Сондай-ақ, қазіргі
жастардың арасында мерзімді басылым ақпараттарынан бөлек кітап оқуға деген ынталылары өте
сирек кездеседі. Қазіргі кезеңде ғылыми немесе əдеби кітаптар басылымдарының көбісі орыс тілінде
екенінде айта кеткен жөн. Тіпті осы орыс тіліндегі кітаптарды қазақ тіліне аудару барысында
сапасыздығына байланысты қазақ тіліндегі оқулықтар жоқтың қасы деп айтсақ артық айтпаған болар
едік.
Қазіргі кездегі қос тілде бірдей сөйлейтін қазақ жастарының өзі кітап оқу барысында орыс
тілінде жазылған кітаптары пайдаланады. Мысалы, Түркістанда тұратын қазақтардың кітап оқу
барысында 67,5% ана тілін, ал 17,8% орыс тілін пайдаланылатындығы белгілі, ауылда мекендейтін
қазақтардың көрсеткіштері 82,9–6,7% лайық.
Қазақ тілінде жазылған кітаптар мен мерзімді басылымдар мемлекет тарапынан қолдау табуды
қажет етеді. Əсіресе қазіргі қазақ тілін көтеру үшін біз, қазақ тілінде сапалы жазылған кітаптардың
саны көбейтіп, мерзімді басылымдардың көптеп шығаруымыз қажет.
Қазақ тіліндегі кітап, газет, журналдардың сапалы шығарылуы мемлекеттік жəне жекеменшік
ұйымдардың тарапынан демеуді қажет етеді.
Сондай-ақ, қоғамның рухани өмірі мен күнделікті тұрмысының ажырамас бөлігіне айналған
радио, бүгінде көпшілікті елімізбен шетелде болып жатқан соңғы жаңалықтар мен жедел таныстыру
ісінде ең қолайлы хабарды таратушы құралға айналды. Əлемдік саясат пен экономикадағы оқиғалар,
ғылымдағы соңғы жаңалықтар мен дүние жүзіндегі халықтардың дəстүрлі мəдениетімен күнделікті
радио хабарлары арқылы таныса алады. Радионың ең басты міндеттерінің бірі жастардың музыкалық
мəдениетін қалыптастыру, олардың арасында ұлттық музыка мəдениетін, ұлттық тілді насихаттау,
сондай-ақ қалың бұқара халық арасында əлемдік музыка өнерін жеткізу болып табылады.
Этносоциологиялық сұраулардың нəтижесі көрсеткендей, Түркістан қала жəне ауыл
тұрғындарының радиохабарларды қазақ тілінде тыңдауы біршама жоғары. Мəселен, қазақтардың
55,2% өз ана тілінде, 0,4%, орыс тілінде, ал 9,3% өзбек тілінде радиохабарларды тыңдайды.
Түркістан халқы тұрғындарының радиохабарларға байланысты рухани сұранысын шамасына
қарай жəне отбасылық қолданыс тілін топтайтын болсақ, онда жастардың негізінен музыкалық,
танымдық жəне ойын-сауық бағдарламаларын ұнататын болып шықты [7].
Сондай-ақ, радио хабарларын тілдік танымда тыңдау білім деңгейімен де ерекшеленеді. Мысалы,
зиялы қауым өкілдері əлеуметтік саяси тақырыптағы радиохабарларды қазақша, орысша, өзбекше
тыңдаса, ал білім дəрежесі жоғары адамдар қос тілде ақпараттық хабарларды қаласа, орташа білімді
адамдар музыкалық бағдарламаны қос тілде тыңдағанды ұнатады.
Бүгінгі таңда орыстар радионы өз ана тілінде тыңдаса, ал қазақтар қос тілде тыңдауға
бағдарланған. Түркістан қазақтары радиохабарларды қазақ жəне орыс, өзбек тілінде тыңдайды.
Этносоциологиялық зерттеулердің нəтижесі көрсеткендей, қазіргі таңда халықтың көбісі
бұқаралық ақпарат құралдарының ішінде радионың тұрақты тыңдармандары аз екенін көрсетті.
Себебі өзінің хабар тарату шапшаңдылығы, эмоционалдық əсері жəне аудитория көлемі жағынан
теледидар барлық бұқаралық-ақпарат құралдарының ішінде бірінші орында. Теледидардың
шапшаңдығы көпшілікті қамту жөнінен баспасөз де, радио да онымен бəсекелесе алмайды, əрі оған
уақыт пен кеңістікте тең келетін нəрсе жоқ. Теледидар қалың бұқара халыққа күнделікті саяси,
мəдени жəне эстетикалық тəрбие беру жағынан үлкен мүмкіншілігі бар.
Өткенге оралар болсақ, 1931 ж. бастап теледидар жұмыс істей бастады. Елімізде ең тұңғыш
теледидар орталықтары 1958 ж. Алматы мен Қарағандыда іске қосылды. Бұдан кейінгі де телевизия
орталықтарымен ретротранслятор станциялары біртіндеп республиканың барлық облыстарында
салына бастады. Шымкент пен Тараз қалаларында, сондай-ақ Қазақстанның өзге де аймақтарында
жұмыс істеген облыстық телестудиялардың құрылымы саяси жəне əлеуметтік бағдарламалар
студиясы, экономикалық бағдарламалар студиясы, ғылым жəне жалпы білім беретін бағдарламалар
студиясы, көркем жəне драмалық бағдарламалар, балалар мен жасөспірімдеге арналған
бағдарламалар студиясы тұрды. Бірақ та қаза тілінде телебағдарламалар өте аз болды. Себебі, сол
кезеңде эфирге шығатын барлық бағдарламалар қатаң цензурадан өткізілді [8].
1984 ж. өзінде республика бойынша қала тұрғындарының 75% мен ауыл тұрғындарының 62%
телевизиямен қамтылды. Ал 1990 ж. соңына қарай республика көлемінде қала тұрғындарының 98%
жəне ауыл тұрғындарының 86% телевизиялық хабармен толық қамтылды. 1991 ж. «Бұқаралық
ақпарат құралдары мен баспасөз» туралы заң қабылданғаннан кейін республикада 200 мемлекеттік
жəне тəуелсіз жаңа компаниялар дүниеге келді. Мысалы, 1995 ж. жаңа ақпараттық құрылым «Хабар»
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Ұлттық телевизия ақпараттық агенттігі, 2002 ж. «Хабар-2», 2002 «Қазақстан», 2002 ж. «Ел арна» атты
телеарналар құрылды [9].
Оңтүстік өңірдің тұрғындары республикалық деңгейдегі арналардан қазақ тілінде «Хабар», «Ел
арна», «Қазақстан», ал орыс тілінде «ОРТ-Қазақстан» сияқты телеарналардың бағдарламаларын
тамашалайды. Сондай-ақ, Түркістан қаласының, ауданының тұрғындары қазақ тілінде «ТұранТүркістан» (Түркістан), «Икра» (Кентау) т.б. арналардың бағдарламаларын тамашалайды.
Телевизия бағдарламалары негізінен көпшілік көрерменге арналғандықтан əлеуметтік-кəсіби
топтардың арасында айтарлықтай айырмашылық байқалмайды. Тек олардың жас айырмашылығына,
білім дəрежесіне қарай қай тілде телебағдарламаларды таңдап көруімен ерекшеленеді. Мысалы, егде
жастағы адамдар қазақ тілінде ақпаратты сараптау хабарларын көруді ұнатса, ал жастар қазақ тілінде
көбінесе «Қазақстан», «Хабар», «Ел арна» теледидарларынан «Бауыржан–шоу», «Тамаша»,
«Шаншар», «Күлкі керуені» сынды ойын-сауық бағдарламаларын ұнатады. Өкінішке орай, қалалық
қазақ қазақ жастарының кейбіреулері əлі күнге дейін телебағдарламаларды орыс тілінде көруді
ұнатады, сондай-ақ орыс ұлтының өкілдері рухани сұранысын тек өз ана тілінде ғана
қанағаттандырып жүр. Себебі бүгін қай телеарнаны алып қарасаңыз да, онда қызық
бағдарламалардың барлығы орыс тілінде беріледі. Сондықтан да, олардың көпшілігі мемлекеттік
қазақ тілін меңгеруге аса құштар болып тұрған жоқ.
Соныменен, мерзімді баспасөз, радио мен телевизияны тұрақты пайдалану қоғамның күнделікті
өмір салтының ажырамас бөлігіне айналды. Бүгінде, қалың бұқара халықты еліміз бен шетелде болып
жатқан соңғы жаңалықтармен жедел таныстыру бұқаралық ақпарат құралдарының құзырында.
Сондай-ақ, қазақ халқының жəне Қазақстанда тұрып жатқан көптеген этностардың қазақ тіліне деген
мəртебесінің көтерілуіне, əсіресе қазақ халқының өзіндік этникалық сана-сезімі мен ұлттық
ерекшеліктерінің қалыптасуына ықпал жасайды.
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МУЗЕЙ ЖƏНЕ ЕСКЕРТКІШТЕРДІ ҚОРҒАУ /
МУЗЕЙ И ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ
Г.Ш. Файзуллина,
А. Ж. Амаргазиева
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ ЗАПОВЕДНИКА-МУЗЕЯ
«ИССЫК» (В ПОИСКАХ ОТВЕТА НА ВОПРОС – КУДА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ?)
В Казахстане 9 заповедников-музеев республиканского значения. Все отличаются друг от друга
уровнем доступности для посетителей. Заповедник-музей «Иссык» был создан в 2010 году и у него
относительно выгодное местоположение – на пути популярных туристических маршрутов
Семиречья, вблизи от города Есик (4 км) и недалеко от мегаполиса Алматы (50 км). С момента
основания музея было понятно, что его основными посетителями должны стать – туристы и жители
Енбекшиказахского района. В соответствии с этим строилась работа – инициировались специальные
мероприятия на создание комфортного и интересного посещения музея туристами, и формирование
доверительных отношений с местным населением. Достижения, несомненно, есть, они подробно
представлены в Альбоме-отчете заповедника-музея за 5 лет [1]. Однако, в результате «проб и
ошибок» за 6 лет деятельности что-то получалось лучше, а что-то не удавалось, не хватало ресурсов
человеческих и финансовых. В данной статье мы попытались посмотреть на деятельность
заповедника-музея сквозь призму цифр. Причем, цифры напрямую характеризуют только одно
важное направление – работу с посетителем. Потому что, это вершина «айсберга», которая движется
благодаря усилиям и работе, скрытой под «толщей воды», и она видна всем. По ней очень часто
судят об эффективности работы музея. И в развитии каждого учреждения наступает этап, когда
необходимо действовать не по наитию специалистов – сотрудников организации, а на основе анализа
данных, когда реальные цифры могут сказать о том, что делать и как развиваться дальше.
Методы социологии популярны и в музейной работе. Такая популярная на сегодняшний день
область исследований как «музейная социология» получила «прописку» и в музеях Казахстана. Так,
например, в Алматы в 2015 году проводилось большое комплексное исследование музейной
аудитории [2]. Н. Дукенбаев в своейстатье «Музейная социология (из опыта музея-заповедника
«Азрет-Султан»)» рассматривает проблему формирования музейной социологии как нового
направления в отечественном музейном деле. Представлены результаты социологического опроса,
проведенного среди посетителей музея-заповедника «Азрет Султан» [3]. «Азрет-Султан» несколько
выделяется среди других заповедников-музеев своей величиной, историей создания и статусом
историко-культурных памятников. Его опыт интересен, но при этом надо помнить, что каждый музей
имеет свою специфику. И чем больше будет материала для сравнительного анализа, тем легче другим
музеям будет строить свою политику взаимоотношений с посетителями. Поэтому изучение в
контексте социологического анализа деятельности «средне-статистического» заповедника-музея
(каким, на наш взгляд, является «Иссык») внесет ясность понимания при формировании модели
взаимоотношений «заповедник-музей и посетитель», поможет увидеть достоинства в работе, развить
их и транслировать как удачный опыт в другие музеи.
Таким образом, целью данного исследования является определение характерных черт в
социологическом «портрете» посетителя заповедника-музея «Иссык» и на основе их анализа
определение актуальных направлений развития публичной деятельности. В задачи исследования
входило:
1. Составить цифровую базу данных посещений музея и экскурсионной деятельности.
2. Сравнить показатели и определить положительные и отрицательные тенденции в
развитии заповедника-музея за два года.
3. Разработать рекомендации относительно точек концентрации усилий музея в работе с
посетителями.
Основным источником в данном исследовании послужил рукописный «Журнал учета
посетителей музея». В течение последних пяти лет в журнале отмечались данные о посетителях,
экскурсоводах, турфирмах и гидах. Была графа «Откуда вы узнали о музее?», анализ которой мог бы
позволить оценить эффективность рекламы, но, к сожалению, она не всегда заполнялась подробно.
Поэтому в данной статье мы решили представить анализ данных за 2014–2015 годы без отсылки к
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рекламной деятельности музея.В рамках решения первой задачи данные из этого журнала были
занесены в таблицу Excel, сгруппированы по четырем большим темам – посетители, экскурсии и
лекции, турфирмы и гиды, иностранные посетители.
В соответствии со второй задачей был проведен анализ данных по отдельным блокам –
посещение музея, экскурсионная деятельность, состав посетителей и т.д. Так, анализ первого блока
цифр показал – заповедник-музей вышел на относительно стабильную цифру посещений в год – в
среднем 16 тыс. посетителей. Отсутствие активного прироста количества посетителей можно
объяснить тем, что сотрудники не могут прилагать дополнительные усилия для привлечения и
обслуживания посетителей, т.к. временной и человеческий ресурс «отвлекается» на исследования
(археологические экспедиции, публикации и др.). Видимо, перспектива увеличения человеческого
профессионального потенциала музея – в привлечении волонтеров, временных экскурсоводов на
сезон и в делегировании роли интерпретатора экспозиции самим посетителям (за счет внедрения
интерактивных методов и аккредитации постоянных гидов-туроператоров).
Среди представленных категорий посетителей (взрослые (работающие), взрослые (пенсионеры),
студенты, школьники, солдаты срочной службы, иностранцы) за два года произошло значительное
увеличение количества посетителей среди трех групп [Диаграмма №1].

2014 г
2015 г

«Солдаты» как категория посетителей впервые была выделена в 2015 году (с 0 до 334),
дальнейшая работа с воинскими частями, расположенными вблизи заповедника-музея позволит
закрепить достигнутый результат. Необходимо учитывать, территория заповедника-музея
расположена в окружении есикского дачного массива, который в последнее время активно
заселяется, и традиционно постоянно проживающими в летний период на дачных участках являются
именно пенсионеры. Можно считать, что увеличение посетителей среди данной категории (с 60 до
275 человек) – это результат успешной работы сотрудников среди местного населения. Есть надежда,
что взрослое население сможет повлиять на молодое поколение в плане разъяснения значимости
историко-культурного наследия саков и соответственно – бережного отношения к культурному
наследию. «Иностранцы» (с 442 до 650) посещают музей, как в рамках туристических групп, так и в
качестве гостей жителей Енбекшиказахского района (например, этнические немцы, некогда
проживавшие в городе Есик, приезжают навестить свою Малую родину).
Как и многим музеям Казахстана для «Иссыка» актуальным остается привлечение молодежи в
музей. И хотя понятие «молодежь» не ограничивается понятием «студенты» всё-таки одинаковая
цифра 671 в 2014 и в 2015 годах говорит о том, что эта категория посетителей требует особого
внимания к себе, создание специальных мероприятий и проектов, так сказать, молодежеориентированных. Тем более что положительный опыт уже есть. Например, стабильно хорошие
отношения с колледжами г.Есика позволяют организовывать профессиональную практику учащихся
на базе музея, что, в свою очередь, способствует формированию «отряда» активистов, понимающих
суть работы музейных сотрудников, формированию доверительных отношений. Это отразилось в
таком факте – при участии заповедника-музея впервые в акции «Ночь музеев» в её организации
помогали 300 волонтеров из г.Есик (надо заметить, в общей статистике количество посетителей
данной акции не учитывалось).
Как говорилось выше, «туристы» как категория посетителей для заповедника-музея – одна из
приоритетных. Алматинцы любят отдыхать в турах одного выходного дня, за два года «Иссык»
посетили 16378 жителей города, что составляет 52% от всех посетителей музея. Иностранцы дают 4
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% посещений музея. При этом, 56 человек были просто обозначены как «иностранец», у остальных
1034 известно гражданство [Диаграмма № 2].

2 Ближнее
зарубежье
3 Дальнее
зарубежье

Всего 7 стран из ближнего зарубежья – Азербайджан (2), Беларусь (2), Кыргызстан (4), Латвия (2),
Литва (1), Россия (206), Украина (19). В списке 25 стран из дальнего зарубежья – Австралия, Бельгия,
Бразилия, Великобритания, Голландия (Нидерланды), Германия, Египет, Израиль, Индия, Италия,
Канада, Корея, Китай (в т.ч. Гонконг), Малайзия, Норвегия, ОАЭ, Польша, США, Тайланд, Турция,
Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Япония. При этом необходимо отметить, что в 2015 году
этот список увеличился на 8 стран. Может потому, что туроператоры поняли, что «не стыдно»
показывать музей иностранным гостям. Тем более что в экспозиции весь этикетаж на трех языках,
есть путеводитель на английском языке, изданный при поддержке Британского Совета.
Больше всего посетителей из России (206), США (157), Китая (141), Германии (98). Причем за год
увеличение количества китайских туристов произошло почти в 3 раза. Это закономерно на фоне
продвижения на государственном уровне «Шелкового пути», как туристического маршрута и
культурного явления, объединяющего страны и народы. Может быть, это также объясняется и тем,
что в «Иссыке» есть экскурсовод с хорошим знанием китайского языка. Пример его трудоустройства
в музее можно рассматривать как положительный опыт применения знаний репатриантов из Китая
для развития туристического потенциала объектов в инфраструктуре туризма Семиречья.
«Вторым эшелоном» идут туристы из – Италии (60), Кореи (57), Франции (50). Увеличение в 2
раза корейских туристов в 2015 году говорит о формировании особого интереса со стороны
представителей научной среды Кореи. В результате этих посещений сформировались прочные
научные связи между заповедником-музеем «Иссык» и Silla Cultural Heritage Research Institute. Так, в
2015 году директор «Иссыка» Г.Р. Мухтарова на IX Международном симпозиуме «Исследования
наследия Сила» (Кенджу, Южная Корея) выступила с сообщением об археологии курганов
Казахстана [4]. В 2016 году планируется совместная археологическая экспедиция по изучению
одного из сакских курганов Семиречья, международная научно-практическая конференция.
Две третьих посетителей – это посетители с экскурсионным обслуживанием. Как заметил Сергей
Чистяков, участник передачи «Музеи XXI века. Тенденции и перспективы» [5], историко-культурный
материал, представляемый в заповеднике-музее «Иссык» имеет свою специфику (археологическую,
культурную) и требует интерпретации со стороны экскурсовода. В заповеднике-музее «Иссык»
экскурсии проводят сотрудники высокого профессионального уровня. При этом, трое ведут
экскурсии на двух языках – казахском и русском, один – на казахском, китайском, на английском (с
недавнего времени), один – на казахском и турецком. Есть эксклюзивная возможность пообщаться с
одним из первооткрывателей «Золотого человека» Бекмуханбетом Нурмуханбетовым. В «острые»
моменты (в период большого наплыва посетителей) «к станку» становится весь персонал музея,
начиная с директора [Фото № 1]. За этим стоит стремление обеспечить комфортное посещение даже в
том случае, когда, казалось бы, музейная экспозиция не может вместить в короткий промежуток
времени сразу всех посетителей. С целью решения данной проблемы за пять лет в музее открылись
дополнительно ещё два экспозиционных зала, проводятся внемузейные экскурсии, обживается
территория возле музея.
За два года сотрудники музея провели 1404 экскурсии. Из них, примерно, 770 на русском и 600 на
казахском языках. Данные приблизительные, т.к. у двуязычных экскурсоводов в Журнале не
обозначался язык проведения экскурсий, и их количество выводилось из примерного процентного
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соотношения. При этом, 48% всех экскурсий на казахском языке, в составе которых в основном
школьники и взрослое население Енбекшиказахского района – это хорошая доля в общей сумме
посещений, и она имеет тенденцию к увеличению.
На сегодняшний день сложились партнерские отношения с турфирмами, работающими с
направлениями внутреннего туризма. Так за два года всего из 1404 экскурсий турфирмами,
отдельными гидами-профессионалами, сотрудниками лагеря «Алтын Адам» (ЦДЮТиЭ) была
организована 171 экскурсия. При этом, можно выделить постоянных партнеров – ГрандВояж (24
экскурсии), БласТур – 90 экскурсий (гид-экскурсовод А.Нурбаева – 45). Музей ежегодно подводит
итоги «соревнования» на самого активного гида-экскурсовода и награждает победителей грамотами и
памятными призами в Международный день охраны историко-культурных памятников 18 апреля.
Все приобретения и новинки музея в первую очередь бывают презентованы именно перед
турфирмами в этот день. Известные специалисты читают в этот же день лекции по археологии
Казахстана в целях повышения качества контента как в работе музейных сотрудников, так и их
партнеров.
В то же время, как говорилось выше, в заповеднике-музее малыми, но настойчивыми шагами
развивается направление, формирующие навыки и привычку самостоятельного глубокого усвоения
материала через интерактивное взаимодействие с экспозицией музея. Ещё в начале деятельности
музея были установлены сенсорные киоски, издан детский интерактивный путеводитель,
разработаны «Листки активности» [6], внедрены в экспозицию элементы из серии «руками трогать
можно» и т.д. Например, в марте 2016 года открылась выставка «Тайны «Золотого человека»», в её
рамках была разработана специальная интерактивная программа – установлен сенсорный монитор с
возможностями чтения книги, прослушивания авторов интервью [7], созданы игры – части-пазлы
головного убора «Золотого человека» [Фото № 2]; фотография членов экспедиции, на фоне которой
посетители имеют возможность фотографироваться (как бы включив себя в состав экспедиции); игра
в рисунках «Найди отличия в трех вариантах реконструкции головного убора «Золотого человека»;
игра в современного «исследователя» по расшифровке рукописей из архива А.Акишева; «лестница
времени» переводит временные понятия в пространственные, обозначив 2,5 тыс. лет в шкале,
нарисованной на полу лестницы ведущей квыставке и т.д. Результаты этой работы не видны сразу, и,
надо заметить, наш массовый посетитель не готов к такому взаимодействию с экспозицией. Но
«дорогу осилит идущий», и значит постепенное привыкание к тому, что музей – это не просто
источник знаний о саках, но и место «переживания» их культуры, место эмоционального «соучастия»
в работе сотрудников музея. Следовательно, можно сказать, что 11005 индивидуальных посетителей
из общих 33321, т.е. третья часть – это малая, но важная для заповедника-музея группа. На наш
взгляд, эти посетители и есть те «разносчики инфекции» активного и эмоционального восприятия
работы заповедника-музея «Иссык», в частности, и в общем – роли музея как важного культурнообразовательного института, призванного хранить и продвигать в общество ценности наследия
страны.
На третий квартал приходится наибольшая активность в посещении музея [Таблица № 1].
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233

4501

4598
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11492

680

4737
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2362

10822
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Таким образом, если составлять обобщенный портрет посетителя заповедника музея «Иссык» на
конец 2015 года, то это – «взрослый алматинец (или школьник) с платным посещением,
предпочитающий осматривать экспозицию музея с экскурсией на русском языке». Отсюда можно
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сделать выводы и сформулировать рекомендации относительно разных направлений развития музея.
Во-первых, необходимо закреплять позиции и проводить дальнейшую рекламу деятельности
заповедника-музея среди жителей г.Алматы. Данный ресурс необходимо ещё развивать и расширять.
Во-вторых, необходимо разрабатывать стратегию и тактику взаимоотношений с местным
населением, в первую очередь – со школьниками и молодежью. Ведь до тех пор, пока музей не
«укоренится», до тех пора пока местные жители не будут разделять с нами боль и радость за
наследие предков, за историко-культурное достояние нашей родной земли, до тех пор нельзя будет
говорить о развитии местного туристского потенциала, как стратегической составляющей развития
региона. Выборы директора заповедника-музея Г.Р. Мухтаровой в марте 2016 года депутатом
Енбекшиказахского районного маслихата, назначение её председателем Комиссии по вопросам
культуры и образования, будет способствовать продвижению миссии заповедника-музея «Иссык» по
формированию национальной идентичности граждан нашей страны, принятию мер по охране
историко-культурных памятников, расположенных в районе. В дальнейшем сотрудники заповедникамузея «Иссык» при поддержке друзей и партнеров также будут прилагать усилия по популяризации
исторических знаний среди соотечественников и гостей Казахстана. А повторный социологический
анализ деятельности через два года покажет – насколько эти усилия будут результативны.
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И.Д. Шаяхметова
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО
ГОРОДА И РЕГИОНА
В Уфе есть приветливый зеленый домик, в котором все дышит памятью. Это музей народного
поэта Башкортостана Мажита Гафури.
Мемориальный дом-музей первого народного поэта Башкортостана продолжает выполнять задачу
сохранения наследия поэта и гражданина республики, поставленную еще в 1940 году Башкирским
правительством.
Классик башкирской и татарской литератур Мажит Нурганиевич Гафуров (Мажит Гафури)
родился 20 июля 1880 г. в деревне Зилим-Караново Стерлитамакского уезда Уфимской губернии
(ныне Гафурийский район Республики Башкортостан). Он рано осиротел. В 1898 г. поступил учится
в медресе знаменитого Зайнуллы-ишана. Позже М. Гафури учит детей в казахских степях, занимается
сбором образцов народного творчества, проявляет в эти годы интерес и к русской литературе. С 1904
г. М. Гафури учится в Казанском медресе «Мухаммадия». Однако, он в конце 1906 г. возвращается в
Уфу и продолжает учебу в знаменитом на весь Восток медресе «Галия». После революции и в 20-е г.
удостоен звания «Герой труда». Много усилий М.Гафури прилагает для организации периодической
печати автономной Башкирской республики – газет «Наш путь», «Свобода», «Борьба», «Красный
путь», «Бедняки Востока», «Урал», «Башкортостан», «Новая деревня».
Уже первыми произведениями М. Гафури завоевал всеобщую любовь народа. Жизнь народа поэт
испытал на своих плечах, на своей судьбе испытал всю тяжесть жизни, горе и страдания, выпавшие
на трудового человека. У М. Гафури появляются социальные, политические стихи. В первой книге
стихов Гафури «Сибирская железная дорога или Положение нации» (1904) противопоставляются
прогрессивные веяния времени и отсталости родного народа в духе просветительского реализма, то в
рассказе «Жизнь, прошедшая в нищете» отчетливо выражена классовая позиция автора, критика
старого мира. Этот рассказ знаменателен и введением в мир литературы неизвестного до этого
времени героя – деревенскую бедноту.
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Поэт создает произведения, достоверно раскрывающие острые противоречия времени,
беспощадно критикующие классовое неравенство, всякое угнетение («Я вышел на базар»).
Под влиянием событий 1905 года поэзия М. Гафури обогатилась новым содержанием. В годы
революционных потрясений написаны «Аурупа-Азия», «Завет 1906 года 1907 году», «Ответ 1907
года». За эти стихи Гафури попал под надзор полиции, его книги были изъяты из библиотек и
магазинов.
Критикой классового неравенства, социальной несправедливости проникнуты и рассказы М.
Гафури «Голодный год, или Проданная девушка» (1906), «Дети – сироты» (1907). Правдивостью
реалистического изображения характеризуется повесть «Бедняки» (1907). Противоречия времени
высвечиваются и в повести М. Гафури «Жизнь Хамита, или Лейла и моя жизнь» (1911), написанная
после поражения революции 1905 года.
Известно, что одним из первых обратил внимание на творчество Мажита Гафури великий поэт
татарского народа Габдулла Тукай. В статье «О наших стихах», опубликованной в газете «Фикер»
(«Мысль») в 1907 году, Тукай, не указывая его имени, назвал М. Гафури одним из великих поэтов,
появившихся на литературной арене после 17 октября 1906 года и продолжающих традиции
Акмуллы, оставившего след в поэзии трех братских народов – башкирского, татарского и казахского.
Несколько позже, в 1911 году, в астраханской газете «Идель» Тукай выступил с рецензией на
повесть М. Гафури «Жизнь Хамита», в которой он увидел реалистическое отражение жизни и судьбы
национальной интеллигенции того времени.
Вершиной их творческой дружбы явилась встреча двух поэтов весной 1912 года в Уфе.
Безнадежно больной Тукай приезжал в Уфу за год своей безвременной кончины, в первый и в
последний раз. С глубоким горем пережил кончину собрата по перу Гафури и написал стихотворение
«На смерть Тукая» (1913). Спустя годы известный уфимский художник Габдулла Мустафин создал
картину «Встреча двух поэтов» (1948)
После Февральской революции 1917 г. Гафури написал «Утро свободы», «Не бойтесь», «Долой
войну», «Дракон» и другие стихи, в которых выражалось активное отношение к событиям.
М.Гафури пишет реалистические повести, стихи и поэмы, пьесы («Горячее сердце» (1918), «Красные
гроздья» (1925). О широте изобразительных средств свидетельствуют и его лирические
произведения, воспевающие природу («Луч», «Вышел я в поле»), оды, прославляющие любовь,
красоту, жизненную гармонию («Увядший цветок», «Странно ли?», «Я пьян»). Стихотворение
«Красное знамя» (1917), опубликованное в Уфе в газете «Ирек» в апреле 1917 года, по праву можно
называть большим поэтическим явлением не только в масштабах башкирской и татарской литератур,
но и всей нашей многонациональной страны.
В двадцатые годы XX в. определилось основное направление в творчестве Гафури –
реалистическое. Программными произведениями, утверждавшими реалистические принципы поэта,
стали стихи «Вырванные страницы», «Песни неба» (1923).
В середине 20-х гг. в творчестве Гафури усилились гражданские мотивы, большое место заняла
политическая лирика («Траурные мелодии», «Он навсегда в нашей памяти»).
Во второй половине 20-х гг. и в начале 30-х гг. Гафури создал ряд повестей «Черноликие» (1927),
«Ступени жизни» (1928), «На золотых приисках поэта» (1930), закладывающие основы башкирской
прозы советского периода и оказавшее огромное влияние на первых башкирских романистов.
Драма М. Гафури «Красная звезда» (1925) была первым в башкирской драматургии
произведением, показавшим образы крестьян в годы гражданской войны. В 1928-1929 гг. М. Гафури
пишет либретто оперы «Труженик», оказавшее влияние на развитие национальной музыкальной
драматургии.
Публицистика Мажита Гафури отличалась широтой взгляда и умением поднять злободневные
проблемы.
Мажит Гафурипроявил свой талант почти во всех жанрах литературы, оставив ценное творческое
наследие. Творчество Мажита Гафури, как творчество каждого большого художника, отличается
богатством и разнообразием жанров. В его произведениях слышится голос поэта-гражданина, борца,
в них звучит и пленительная, чарующая глубиной чувств лирика любви.
Тридцать лет продолжалась творческая работа Мажита Гафури. По его стихотворениям,
повестям, поэмам и рассказам можно было бы составить социально-нравственную биографию,
историю потрясений и возвышений его Родины. Ни одно событие не осталось вне интересов и
волнений писателя. Когда началась формироваться башкирская советская литература, поэт оказался в
центре творческого процесса.
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Имя Мажита Гафури присвоено району Башкортостана, в котором поэт родился и провел детские
годы. Его имя носят парк культуры и отдыха, Башкирский государственный академический театр
драмы. Неотъемлемой частью нашего города стал памятник Мажиту Гафури перед зданием театра,
носящего его имя. Пятиметровая скульптура создана народным художником СССР, лауреатом
Ленинской премии Львом Кербелем и архитектором Львом Хихлухой, создан музей на малой родине
поэта в деревне Зилим-Караново.
Мемориальный дом-музей народного поэта Башкортостана Мажита Гафури в Уфе был одним из
первых литературных музеев России, организованных после Октябрьской революции.
Летом 1923 года отмечалось 20-летие литературной деятельности М. Гафури. Решением
Башкирского Центрального Исполнительного Комитета Мажиту Гафури за выдающиеся заслуги в
деле развития башкирской и татарской литературы было присвоено почетное звание народного поэта
Башкортостана. И тогда же правительством был подарен дом, где поэт жил 11 лет с 1923-1934 год.
Это был большой дом с подвалом, который состоял из восьми комнат, с четырнадцатью окнами и
семью отопительными печами.
В январе 1948 года в этом доме был открыт музей. В 1953 году дом Гафури получил статус
Мемориального дома-музея. Здание музея является памятником архитектуры XIX века. Музей,
созданный первоначально для хранения, изучения и показа экспонатов из жизни и творчества первого
народного поэта Башкортостана Мажита Гафури, постепенно приобрел статус хранилища
социальной памяти.
Сегодня посетителям открыты шесть залов. В гостиной, спальне и рабочем кабинете—
восстановлена обстановка квартиры поэта, детали интерьера дома начала XX века. Основная
экспозиция рассказывает о жизни и творчестве народного поэта Башкортостана Мажита Гафури. В
фондах музея хранятся мемориальные вещи, рукописи и документы, принадлежавшие Мажиту
Гафури.
В этом доме Мажит Гафури написал драму «Красная звезда (1925), повести «Черноликие» (1927),
«Ступени жизни» (1928), либретто к опере «Труженик» по мотивам своей одноименной поэмы (19281929 гг.), повесть «На золотых приисках поэта» (1930).
Бесценные реликвии дома-музея помогают представить Мажита Гафури не только как поэта, но и
как замечательного человека – отца, мужа, друга.
В этом доме каждый экспонат связан с моментами жизни и творчества поэта. Например, пианино,
подаренное в 1923 году Народным комиссариатом просвещения, рассказало бы о многом. В доме
часто звучали музыка, песни. Клавиш инструмента касались руки Газиза Альмухаметова, Султана
Габаши, Загидуллы Яруллина, Салиха Сайдашева, Зухры Камалетдиновны и сына Анвера,
вдохновляя поэта. Мажит Гафури любил музыку, народные песни и сам хорошо пел. На пианино
хорошо играли жена поэта Зухра-ханум и сын Анвер.
Часто в этом доме бывали известные писатели, поэты А. Тагиров, Д. Юлтый, Ш. Худайбердин, Б.
Ишемгул, С. Кудаш, Г. Гумер, Г. Ибрагимов, Ш. Камал, молодые писатели и поэты С. Кулибай, Г.
Амири, М. Тажи, Г. Салям, С. Агиш. Дом превращался в литературную гостиную, они читали свои
новые произведения, внимательно прислушивались к советам Гафури.
Мемориальный дом-музей Мажита Гафури – является филиалом ГБУКИ Национальный
литературный музей Республики Башкортостан. Сотрудники музея продолжают вести
собирательскую работу, всеми формами своей деятельности способствуют пропаганде наследия
основоположника башкирской литературы. Дом-музей является основным хранилищем духовного и
культурного достояния народов Башкортостана и играет важную роль в культурной жизни города.
В музее функционирует отдельный выставочный зал, в котором периодически организовываются
выставки об известных личностях в области литературы и искусства Республики Башкортостан,
литературно-музыкальные вечера, различные конкурсы и викторины.
Большим событием прошлого года стало открытие виртуального центра Всероссийского музея
А.С. Пушкина в Мемориальном доме-музее Мажита Гафури. Данный проект реализован в рамках
подписанного соглашения о сотрудничестве между Всероссийским музеем А.С. Пушкина и
Национальным литературным музеем Республики Башкортостан. Из фондов Всероссийского музея
А.С. Пушкина представлена выставка «Путешествие поэта», а также состоялась презентация
виртуального центра и медиаресурсов.
Широкий общественный резонанс вызвал Республиканский Форум литературных музеев
«Литературные музеи: проблемы, задачи, перспективы» состоявшийся на базе Национального
литературного музея РБ, в Мемориальном доме-музее М. Гафури. В работе форума приняли участие
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заведующие музеями литературного профиля Башкортостана, представители Министерства культуры
РБ, Союза Писателей РБ, Национального музея РБ. На Форуме обсуждались вопросы о роли
литературных музеев в сохранении культурного наследия народов Республики Башкортостан и их
проблемы, были заслушаны доклады и подведены итоги республиканского конкурса «Мой музей».
Сотрудники музея участвуют в конференциях и форумах (Первый Международный фестиваль
молодых тюркоязычных писателей, открытые городские Гафурийские чтения «Дети Уфы–Мажиту
Гафури», Международная научно-практическая конференция «Литература и художественная
культура тюркских народов в контексте Восток-Запад» (г. Казань), VII литературный фестиваль
«Голоса молодых» (Уфа).
Музей практикует неординарные методы и формы музейной работы. 18 декабря 2015 года
состоялось открытие третьей передвижной выставки рукотворных кукол и игрушек «Всюду ангелы»
Благотворительного фонда «Мирас».
Музей успешно работает с людьми, имеющими ограниченные возможности. Сотрудники музея
читают лекции и проводят мероприятия для незрячих детей. Частыми гостями музея бывают дети из
малообеспеченных семей, ветераны, отдыхающие детских оздоровительных лагерей, воспитанники
объединений детских, подростковых клубов и молодежных центров г. Уфы, дети из коррекционных
школ-интернатов.
Мемориальный дом-музей М. Гафури проводит многочисленные благотворительные акции для
привлечения посетителей льготных категорий. Разрабатываются экскурсии и лекции (Разработка
тактильных лекций о писателях), занятия для разных групп населения и льготных категорий.
В 2015 году республика торжественно отмечала 135-летие со дня рождения первого народного
поэта Башкортостана Мажита Гафури (1880-1934).
Мероприятия были организованы Министерством культуры РБ и Национальным литературным
музеем РБ. Торжества начались перед памятником М. Гафури у БГАДТ им. М. Гафури. Состоялось
возложение цветов к могиле поэта.
В формате литературно-музыкального вечера торжества продолжились в Мемориальном домемузее Мажита Гафури. Перед собравшимися зрителями, учащимися, студентами выступили
известные поэты, земляки поэта – гафурийцы. Учащиеся занимающиеся в студии «Янгузель»
инсценировали басню М.Гафури «Бык и Волк». Украшением вечера стала ария Нигмата из оперы
«Эшсе» М. Гафури. Были подведены итоги викторины «Кто лучше знает поэта?», организованной
Республиканской общественно-политической газетой «Башкортостан» и Национальным
литературным музеем РБ. В заключение вечера состоялся поэтический флешмоб: все
присутствующие на празднике одновременно прочитали стихотворение М.Гафури «Я и мой народ».
Таким образом, современный музей первого народного поэта Башкортостана Мажита Гафури
выступает преобразователем и транслятором духовных и материальных ценностей, проецируя
сохраненные ценности в будущее, воспитывая новые поколения, реализуя единство прошлого,
настоящего и будущего в истории человечества. Жизнь поэта продолжается, пока жива память о нем.

Л.Ə. Махамбетова,
Қ.Ə. Шарапова
ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖАНЫНДАҒЫ «АРХЕОЛОГИЯ ЖƏНЕ ЭТНОГРАФИЯ» ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ
ОРТАЛЫҒЫ КӨРМЕ ЗАЛЫНЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ
Қызылорда облысы территориясында ерте заманнан бүгінге дейін жеткен жүздеген тарихимəдени ескерткіштер бар. Олардың басым бөлігін неолит дəуірінен бастап XVIII ғ. аралығын
қамтитын археологиялық ескерткіштер құраса, қалған бөлігін құрылымдық, морфологиялық жəне
культтік тұрғыдан ерекшеленетін архитектуралық жəне монументалдық ескерткіштер құрайды.
Өңірімізде 1946-1990 жж. аралығында алғашқы археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізген
КСРО ҒА Хорезм археологиялық–этнографиялық экспедициясы (əрі қарай ХАЭЭ) ғылымға белгісіз
болып келген ондаған ескерткіштерді ашып, оларды кезеңдерге бөлді жəне бірқатарына
археологиялық қазба жұмыстарын жүргізді [1]. Дегенмен, зерттеулер нəтижесі ғылыми басылым
беттерінде толық жарық көрген жоқ, ал материалдардың басым бөлігі ХАЭЭ мұрағат қорында
сақтаулы.
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Алайда, Қазақстан Республикасы президенті Н.Ə. Назарбаевтың бастамасымен қолға алынған
мемлекеттік «Мəдени мұра» бағдарламасы жаңа зерттеулерге серпін берді. Осы бағдарлама аясында
2004 жылы мамыр айында Қызылорда қаласында өткен «Арал маңы археологиясы: жетістіктері мен
перспективалары» атты халықаралық конференция шешімдеріне сəйкес аймақтағы ескерткіштерді
зерттеу жұмыстарын қайта жаңғырту, ХАЭЭ зерттеулерін жалғастыру, кəсіби мамандар дайындау
мен тəжірибе алмасу, мұрағат материалдарын өңдеу, елге қайтару, сондай-ақ, ғылыми айналымға
енгізу мақсатында Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, РҒА Н.Н. Миклухо-Маклай атындағы Этнология
жəне антропология институты, Ə.Х. Марғұлан атындағы Археология институты арасында үшжақты
келісім-шарт жасалды. Нəтижесінде Қорқыт Ата атындағы ҚМУ тарапынан РҒА Н.Н. МиклухоМаклай атындағы Этнология жəне антропология институтына 6 маман аспирантураға оқуға
жіберіліп, аймақ археологиясы мен этнографиясын зерттеуге мамандандырылды. 2004 жылдан бастап
университетте Жанкент археологиялық экспедициясы жасақталып, күні бүгінге дейін ресейлік, неміс
ғалымдармен бірлесіп, оғыз мемлекетінің астанасы ортағасырлық Жанкент қаласында тұрақты қазба
жұмыстарын жүргізіп келеді. Ал Ə.Х. Марғұлан атындағы Археология институтымен бірге Арал
маңы сақтарының діни-рухани орталығы болған ежелгі Шірік-рабат қала жұртында кешенді
зерттеулер жүргізеді.
Жыл өткен сайын қазба барысында табылған құнды жəдігерлердің саны артып, зерттеу аясы да
кеңейді. Сондықтан, археологиялық ізденістердің нəтижелерін жан-жақты сараптау, тұжырымдау
жəне насихаттау мақсатында 2011 жылдың қазан айынан бастап университет жанынан «Археология
жəне этнография» ғылыми-зерттеу орталығы ашылды (əрі қарай Орталық). Орталықтың басты
мақсаты – Сыр өңірі археологиясы мен этнографиясын жан-жақты зерттей отырып, аймақтың
Еуразия тарихы мен мəдениетіндегі рөлін айқындау жəне насихаттау болып табылады. Орталықтың
керамикалық бұйымдарды өңдеуге арналған зертханасы мен оқу көрме залы жұмыс жасайды.
Көрме залы 2011 жылдың 7 желтоқсанында ашылды. Жалпы аумағы 280,5 м2. Көрме залы
ғылыми-ақпараттық жəне экскурсиялық бағыттарда қызмет атқарады. Ғылыми-зерттеу қызметінің
басты мақсаты Сыр өңірінің тарихи-мəдени қазынасын зерттеу жəне қолдану процесін əдістемелік
жағынан қамтамасыз ету. Көрме залдың ғылыми-жинау, ғылыми-əдістемелік қызметі тарих жəне
мəдени құндылықтарды зерттеумен қатар, археологиялық, этнографиялық экспедициялар жəне
ғылыми іссапарлар көмегімен іске асырылады. Олар кейіннен зерттеліп, мəдени-тарихи
құндылықтардың этномəдениеттік атрибуциясы жасалып, ғылыми құжаттандыру, каталогтандыру,
альбомдарды, буклеттерді дəріптеу мен дайындау іске асырылады. Сондай-ақ, уақытша жəне көшпелі
көрмелер ұйымдастырумен жəне құрумен айналысады [2]. Орталықтың көрме залының құрамына 2
бөліктен тұратын фойе жəне ішкі оқу көрме залы кіреді.
Фойенің бірінші бөлігінде Сыр өңірі – өркениеттер ордасы тақырыбында Қазақстан тарихында
маңызды орны бар Сыр өңірінің астаналық қалалары Ежелгі Шірік-рабат қала жұрты, ортағасырлық
Жанкент қаласы, Ежелгі Сығанақ қаласы, Қызылорда – Қазақ АКСР-нің астанасына арналған
стенділер қойылған.
Екінші бөлігінде Сыр бойының археологиялық ескерткіштері картасы, Шірік-рабат қала
қорымындағы ғибадатхана, Бұланды 2 кесенесі, Алыптың қорғаны, Кіші Қос - асар қамалы, Алтын асар қалашығы, ортағасырлық Жанкент қаласы, Қорқыт ата ескерткіші стенділерімен қатар, қола
дəуіріне жататын Тапа қорымының қыш көзелері, Қосаман тұрағынан табылған неолит кезеңінің тас
құралдары, ортағасырлық Жанкент қаласынан табылған керамикалық жəне тұрмыстық бұйымдар
қойылған.
Ал көрме залының құрылымы қабырғалық стенділерден жəне археологиялық материалдардан
тұрады. Қабырғалық стенділерді алты бөлімге бөлуге болады.
Бірінші бөлімде Арал маңының тарихи-мəдени ескерткіштерінің орналасу картасы, олардың
зерттелу тарихы жайлы мəліметтер көрсетілген.
Екінші бөлімде антикалық Шірік-рабат ескерткіші жəне Бұланды мавзолейінің топографиялық
жоспары көрсетілген. Сондай-ақ, бұл бөлім ескерткіштердің зерттелу тарихы жайлы деректер мен
қазіргі таңда жүргізіліп жатқан қазба жұмыстарының барысында табылған жəдігерлердің
фотосуреттер жиынтығынан құралған.
Үшінші бөлім стенділері Жетіасар мəдениетіне арналады. Жетіасар мəдениетіне жататын
Асарлардың фотосуреттері мен оларға сипаттама берілген. Сонымен қатар, зерттелу тарихы мен
ізденіс жұмыстарын жүргізген ғалымдар жайлы деректер келтірілген.
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Төртінші бөлім Сырдария өзенінің төменгі ағысында орналасқан оғыз ескерткіштері, атап айтсақ
Ортағасырлық Жанкент қала жұрты, Күйік-қала, Кескен күйік қала жəне Сортобе қала жұрты жайлы
материалдарды қамтиды. Олардың орналасуы, топографиялық жоспары көрсетілген.
Келесі бесінші бөлім Арал теңізінің кепкен табанындағы археологиялық ескерткіштер XIV-XV ғғ.
Арал-асар тұрағы жəне Кердері 1, Кердері 2 мавзолейлері туралы мəліметтерді қамтиды.
Алтыншы бөлім Қызылорда облысы территориясында орналасқан архитектуралық
ескерткіштерге арналады. Атап айтсақ, XVIII–XX ғғ. архитектуралық мұнаралар мен мешітмедреселер жиынтығы, атап айтсақ жалпы сипаттамасы жəне фотосуреттері көрсетілген. Қабырғалық
стенділермен қатар көрменің негізгі экспонаттары Сыр өңірінің археологиялық ескерткіштерінен
барлау жəне қазба жұмыстары барысында табылған жəдігерлер болып табылады. Оларды
керамикалық бұйымдар, ыдыстар, тұрмыстық заттар, мыс жəне күміс тиындар құрайды.
Мұнымен көрме залдың қоры шектелмек емес. Себебі жыл сайын археологиялық қазба
жұмыстары нəтижесінде табылған материалдар зертханада тұрақты түрде өңделіп, негізгі қорды
толықтыруда. Көрме залындағы коллекциялардың сақталуына бақылау жасауға, профилактикалық
жұмыстармен қатар жəдігерлерді реставрациялау жұмыстарын жүргізуге ғылыми-зерттеу
орталығының қызметкерлері толық маманданған. Орталықтың ғылыми қызметкері Г.Т. Амиргалина
Ресей Федерациясы Мəскеу қаласында «Ежелгі түріктердің мемлекеттік құрылымдары: Арал маңы
оғыздарының материалдық мəдениеті» атты Арал маңы керамикасын зерттеу мақсатында теориялық
жəне тəжірибелік іс-тəжірибеден, сондай-ақ, Германияның Майнц қаласындағы роман-герман
орталық мұражайында «Керамикалық бұйымдарды реставрациялау» тақырыбында тағылымдамадан
өтіп, шетелдік мамандармен тəжірибе алмасып келді. Ол тағылымдама барысында керамикалық
бұйымдарды орталықтың археологиялық заттарды өңдеу зертханасында өңдеу, қайта қалпына
келтіру, фотоға түсіру, сызбасын сызу жұмыстары бойынша үйренген əдіс-тəсілдерін орталық
қызметкерлері жəне археология жəне этнология мамандығы бойынша білім алатын студент
жастармен бөлісіп, шеберлік сыныптарын жүргізді.
Ұлттық мұрамызды халыққа насихаттауда «Археология жəне этнография» ғылыми-зерттеу
орталығы көрме залының қосатын үлесі зор деп санаймыз.
1-кесте. Көрме залының негізгі қоры
№ рхеологиялық жəдігердің атауы
1
Хум
2

Қошқар мүсіні

3

Шығыр ыдысы

4

Түбек

5

Қыш құмыра

6

Көзе

7

Бедерлі көзе

8

Құмыра

9

Амфора

10

Қақпақтар

11

Құмыра

Сипаттамасы, табылған орны, мерзімі
Бүйірі геометриялық өрнектермен əшекейленген астық сақтауға
арналған үлкен керамикалық ыдыс. Ортағасырлық Жанкент
қаласы. IX-X ғғ.
Өсімдік жəне геометриялық өрнектермен əшекейленген
керамикалық культтік-декоративтік бұйым. Ортағасырлық
Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Су жинактауға арналған қыш құмыра. Сырлытам қала жұрты. IXXII ғғ.
Қошқармүйіз өрнегімен əшекейленген қыш ыдыс. Ортағасырлық
Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Бүйірінде таңбасы бар қызыл қыштан жасалған тұтқалы құмыра.
Ортағасырлық Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Кең ернеулі, қос тұтқалы сары қыштан шарықта жасалған ыдыс.
Ортағасырлық Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Тұлабойы тік бағытта бұдырландырылып, ангобталған тұтқалы
қыш ыдыс. Ортағасырлық Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Қысқа əрі тар мойынды, тұтқалы сары қыштан шарықта жасалған
ыдыс. Ортағасырлық Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Қысқа əрі тар мойынды, қос тұтқалы, қызыл қыштан шарықта
жасалып, сары түспен ангобталған құмыра. Ортағасырлық
Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Дөңгелек пішінді, өсімдік жəне қошқармүйіз өрнектерімен
бедерлендірілген тұтқалы (қошқар мүсінді – 1, трапеция формалы
– 2, 3) қыш қақпақтар. Ортағасырлық Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Ұзартылған пішінді, шанағы аздап көлденең бағытта
бедерлендіріліп, ашық сары қыштан шарықта жасалған құмыра.
Ортағасырлық Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
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12

Тұз құтысы

13

Саптыаяқтар

14

Сүйек жапсырмалар

15

Батырғылар (қалтқылар)

16

Шырақтар

17

Тостақ

18

Қайрақ

19

Диірмен

20

Хум

21
Жүзік
22
Тиындар

1.
2.

Қызыл қыштан жасалған, көлденең бедерлі тұз салуға арналған
ыдыс. Ортағасырлық Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Қызыл жəне сары қыштан жасалып, ангобталған тұтқалы ыдыстар.
Ортағасырлық Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Сүйектен жасалған қанатты барыс бейнесіндегі бұйым.
Ортағасырлық Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Ұршық бастары сияқты жасалған, ортасында тесігі бар, табаны
геометриялық өрнектермен бедерленген, балық аулауға қажетті
қыш бұйымдар. Ортағасырлық Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Түбі жалпақ, аласа тостақ тəрізді жəне шетінде білтеге арналған
шүмекшесі бар, тұтқалы қыш ыдыстар. Ортағасырлық Жанкент
қаласы. IX-X ғғ.
Жиегі
геометриялық
өрнектермен
көмкерілген,
сырты
қошқармүйіз оюмен əшекейленген, қызыл қыштан дайындалып,
ангобталған ыдыс. Ортағасырлық Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Тастан жасалған бұйым. Ортағасырлық Жанкент қаласы. IX-X ғғ.
Тастан жасалған екі үлкен дөңгелек пішінді. Арал-асар елдімекені. XIV-XV ғғ.
Дөңгелек бүйірлі керамикалық ыдыс. Ортағасырлық Амангелді
елді-мекені. IX-XII ғғ.
«Мұхаммад» жазуы бар қоладан жасалған жүзік.
Ортағасырлық Жанкент қаласы IX-X ғғ.
1. Саманид Эмир Нух ибн Асад. 206 х.ж./ 821-22 ж.
(Вайнберг бойынша, 1977 ж., 62 б) Хорезмде соғылған.
Ортағасырлық Кескен-күйік қала VI-IX ғғ.
2. Хорезмшах, ҮІІІ ғ. Күмістен соғылған
(Вайнберг бойынша, 1977 ж., 62 б)
Ортағасырлық Кескен-күйік қала VI-IX ғғ.
3. Саманид Абд-ал Малик ибн Нух
348 х.ж / 959-60 ж. Бұхарада соғылған
Ортағасырлық Жанкент қаласы IX-X ғғ.
4. Саманид Абд-ал Малик ибн Нух
347 х.ж / 958-59 ж. Бұхарада соғылған
Ортағасырлық Жанкент қаласы IX-X ғғ.
5. Саманид Абд-ал Малик ибн Нух
348 х.ж /959-60 ж. Бұхарада соғылған
Ортағасырлық Жанкент қаласы IX-X ғғ.
6. Абд-ал Малик. 343-350 х.ж./ 954-961 ж.
Бұхара, 347 х.ж.
Ортағасырлық Жанкент қаласы IX-X ғғ.
7. Саманид Абд-ал Малик.343-350 х.ж./ 954-961 ж.
Бұхарада соғылған.
Ортағасырлық Жанкент қаласы IX-X ғғ.
8. Саманид Абд-ал Малик. 343-350х.ж./954-961 ж.
Бұхарада соғылған. Ортағасырлық Жанкент қаласы
IX-X ғғ.
9. Саманид Абд-ал Малик. 343-350 х.ж./ 954-961 ж.
Бұхарада соғылған. Ортағасырлық Жанкент қаласы
IX-X ғғ.
10. Саманид Абд-ал Малик ибн Нух 348 х.ж. /959-60 ж.
Бұхарада соғылған. Ортағасырлық Жанкент қаласы
IX-X ғғ.

Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М., 1962.
www.korkyt.kz// веб сайт КГУ имени Коркыт Ата.
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Археология жəне этнография» ғылыми-зерттеу орталығының көрме залы.

С.Т. Мусаева
ТАРИХИ-ӨЛКЕТАНУ МУЗЕЙІНІҢ ФУНКЦИЯСЫ
(МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТ)
Соңғы кездері музейлердің қоғамдағы ролдері мен функцияларын қайта қарастыру беталысы
нақтылануда. Музейлер қазіргі өмірде қоғамдық естелікті сақтаушы мен таратушы ролін атқарады.
Олар жасаған шынайы өмір моделі мəдени мұраны ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуге ықпал етуде.
Қазақстанның рухани жаңғыруы қоғамдық өмірдің жан-жақты саласын қамтып, шағын, ұлттық жəне
жалпы адамзаттық құндылықтарды тануға негізделген өлкетанулық қызметтің əлеуметтік маңызың
жоғары бағалайды.
Музей аймақтық инфрақұрылым элементі ретінде мəдени жақындастыру орталығы болып,
өлкетану жүйесінде маңызды роль атқарады. «Музей терминдері сөздігінде» бұл былайша
түсіндіріледі: тарихи-өлкетану музейі – жинағы нақты əкімшілік-территориялық аймақтың тарихы
мен табиғатын құжаттайтын, кешенді профильді музей [1, 37 б.].
Музей қызметі тəжірибесіне негізгі музей функциялары қатарына құжаттау мен тəрбие жəне білім
беру функцияларын жатқызады.
ХХ-ғасырдың 30-80 жылдары музейлердің ғылым мен білім беру жүйесіндегі орны бірігей жалпы
қабылданған тарих оқулығына өзіндік материалдық қосымша болып табылады.
1990 жылдары жаңа ғылыми жəне методологиялық парадигм ұстанылып, Қазақстандық тарихты
көптеген баяндаулар басталды. Қалыптасқан əлеуметтік-мəдени жағдайда музейге əдеттегідей тыс
тарихи процесті объективті іске асыру процесі жүктеледі. Көптеген музейлер өздеріне ақпаратты
ерекше дерек көзіне айналдыру, мəдени мұраны интрепретациялау орталығы.Тарихи тəжірибені
трансляциялау міндеттерін алды [2, 7 б.].
Жинақтау, есепке алу, қорларды сақтау жəне консультациялық жұмыстар негізіне жататын музей
заттарын зерттеудің өзіндік маңызы бар. «Музей заттарын зерттеу» жəне «тарихи деректерді зерттеу»
түсініктері өте жақын. Деректанушы-тарихшылар затты интрепретациялау міндетін білім деректемесі
ретінде түсіндіреді. Музейтанушылар затты тек білім көзі емес, көңіл-күй деректемесі, тұтастай
мəдени құндылығы, заттың аттрактивті өзіндігін бағалау ретінде түсіндіреді [3, 31 б.]
Зат экспонатқа айналмас бұрын, экспозицияға пайдалана алмайды, оны атрибуциялау қажет. Бұл
кезеңде атын, арналуын, құрылымын, материалын, жасалу техникасын, авторлығын, хронологиясы
мен жасалған жері мен заттың тіршілік аумағын білудің негізгі белгілері анықталады. Атрибуция
барысында музей затының тарихи тұлғалармен, оқиғалармен жəне белгілі этникалық ортамен
байланысы анықталады.
Музей заттарын сындық талдау күрделі жəне өзара байланысты компоненттерден тұрады.
Зерттелетін зат, деректеме түрі, ақпарат көлемінің мазмұны, құбылысы, оқиға маңыздылығы
ескеріледі. Бастапқы интерпретация нəтижесінде зат-белгінің жеткіліксіз мəліметтері деректерге
сілтеме жасай отырып, ғылыми дəлелденген фактілерге айналады: зерттеу қорытындысын қамтыған
музей затының ғылыми паспорты құрастырылады. Зат түрінен экспозиция-мəтін құрастырылады. Бұл
кезең экспозицияның ғылыми тұжырымдамасын даярлаусыз мүмкін емес. Тарихи-өлкетану
музейлерінде экспозицияның ғылыми тұжырымдамасы тарихи ғылымда қалыптасқан кезең жəне
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дəуірмен тығыз байланысты, бірақ толық əрі жан-жақты қамти алмайды, яғни музейлік ерекшелігі
болады.
Музей заттарының белгілік функцияларын зерттеу мен интерпретациялау белгілі заттарда басқа
мағына табуға мүмкіндік береді. Мағына ойластыру бір қарағанда утилитарлы заттар өзіне тəн емес
белгі ролінде болатындай əсер қалдырады. Бұндай интерпретация мақсаты – біржақтылықты жойып,
толық түсінікті жерден, белгісіздікті табу.
Əсер берудің ең қуатты факторы сөз болып табылады. Бірақ экскурсияны табысты өткізу үшін
музей заты туралы нақты мəліметтер жеткіліксіз, оған ілеспелі ақпараттар, белгілі адамдардың
қанатты сөздері, деректерден алынған нақты дəлелдер, жырдан үзінділер ж.т.б. қажет. Сондықтан
екінші қайтара интерпретациялау нəтижесі экспозиция бойынша экскурсия мəтіні мен экспликация
мəтіні болады.
Өлкетану қозғалысының көтерілу жағдайында шағын ақпараттық тұтынымдардың күрделіленуіне
байланысты музей өлкетануы тарихи-өлкетану музейлерінің санқырлы қызметінің негізгі
бағыттарының біріне айналады. Бүгінгі күні азаматтарды абстракты азаматтық идеалдарға емес, атааналар, ауылдастар өмірінен, өз ауылы, қаласы тарихы, оқиғаларынан тəрбиелеп өсіретін тəрбие,
патриоттық мүмкіндіктері өте мол. Патриотизмге тəрбиелеу ұрпақтар сабақтастығын жалғап,
шынайы тарихи тамырларымен ұлғасады. Музей бұрын да газет қиындыларынан альбом құрастырып,
көнекөз қариялар естеліктерін жазып, фотосуреттер мен жерлестер қолжазбалар жинастырып, ауыл,
қола дəстүрлі мəліметтерін жинастырған.
Қазіргі күні музей «адамзат естелігін» сақтаушы ретінде ақпараттық, тəрбиелік, ағартушылық
функцияларды, туған жер естелігін жинаушы болып өз өлкесі территориясындағы, құжатты,
этнографиялық, ауызша (фольклорлық), лингивистикалық мəліметтер, топонимика, көнекөздер
естелігі, тұрғындар арасындағы аңыздарды сақтап, таратады. Этникалық қоғам дəстүр ұстанымы
болып, тарихи естелік бар кезде мығым болады. Өз ата-тегі мен өткенін білу, өз халқымен байланыс,
өзара қолдау беріктікті жалғастырады.
Қазіргі кезде кеңес билігі кезінде жоғалған тарихи-өлкетану музейлерінің өлкетану бағыттары
қалпына келтірілуде. Музейлік қызмет көрсетудің өлкетанулық құрамдаушысы бұл жағдайда
адамның құндылығын анықтау, оның өмірмен байланысын дамытуда тірегінің біріне айналады.
Аймақтық деңгейде жергілікті ерекшелігі мен тыныс-тіршілігі, территория, институционалдық,
материалдық, адамзаттық т.б. ескеру арқылы мəдени өркендету нұсқасы ең тиімді болады. Шағын
кеңістікте əртүрлі əлеуметтік топтардың мəдени процестерге, тұтастай қоғамдық өмірге араласуының
белсенділігі барынша артады. Ана немесе мына жағдайда өлкетанушылық құрамдаушы тікелей
немесе жанама түрде адамның интеллектуалды жəне физикалық еңбегінің барлық білімі саласы,
аумағын көктей өтіп, оқитын жəне ізденуші адамға жақындық пен нақтылық береді [4, 127 б.].
Əр адам өз еркімен немесе өмір қысымымен жасына, жынысына, қайбір этносқа жатысы, ғылыми
көзқарасы, кəсіби тұрғылықты жеріне қарамастан өлкетанумен айналысады, оның нəтижелерін
пайдаланады. Өлкемен араласудан бөлек біздер материалдық мəдениет заттарындағы, баспа өнімдері,
қолжазба, бейнеқұжаттар т.б. құжатты бейнеленген қорытындылармен істес боламыз. Бұл құжаттар
музей, мұрағат, кітапханаларда толықтай жиналған [5, 112 б.]
Музейлердің өлкетану-ағартушылық жұмыс формасының бірі баспа қызметі болып табылады.
Бұндағы ескеретін нəрсе: музей баспа өнімдеріне тұтунушылар қажеттілігі; оның сыртқы түрі; баспа
өнімдерімен бəсекелестігі; баспа жарнамасы. Музей басылымдарына жататындар: музейлер ғылыми
қызметі қорытындылары жарияланымы, құжаттарды жариялау, музейлерде сақталушы экспонаттар
туралы жарияланым; жолкөрсеткіштер, проспектілер, альбомдар, брошюралар шығару.
Қазіргі кезде музейге келушілерімен жекелей өлкетану жұмысын жүргізе отырып, олардың өлкені
ұғыну деңгейін білу қажет, бұл тұлғаны өлкетанулық дамытудың маңызды көрсеткіші. Ол музей
қызметкері үшін əр келушіге жеке тұрғыдай келу жəне бүкіл өлкетанулық жұмыстарды жетілдіруге
қалыптастыру мен əлеуметтік-мəдени өлкетанулық тұтынымдарды дамытуға бағытталған беталысы
іске асыруда бағдар болады.
Музейге келушілерден өз өлкесін білудің келесідей деңгейлерін ерекшелеуге болады:
– нольдік өлке туралы не эмпиристік, не теориялық білімі жоқ (мысалы, бұл өлкеде тұрмаған, енді
ғана келген адам);
– эмпиристік – өлке туралы тек тұрмыстық танымы бар;
– теориялық – өлке туралы тек теориялық білімі бар;
– теоретико-эмпиристік – өлке туралы эмпиристік жəне теориялық өзара əрекетпен үйлесуі.
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Келушілердің əрқилы категориясында қызығушылығының түрлі бағыты болады, соның ішінде
өлкемен байланыс дəрежесі факторы. Бұл қызығушылық ерекшелік, спецификасы өлкеде туылып,
тұрақты тұратын (міндет өлке ерекшеліктерін, оның тарихын, экономикасын, мəдениетін ж.т.б.
зерттеп, ұғынуға көмек); өлкеде тұруға жаңадан келген (міндет – жаңа жағдайға бейімдеу, бұрынғы
тұрған жеріне жақын «ұқсастықтар» табуға көмектесу); өлкеге аз уақытқа келген (міндет – өлкенің
көрнекті жерлермен таныстыруға көмек); ұзақ мерзімнен соң ата-бабалар жеріне келген (міндет –
өлке туралы есте қалғандарын қайта қалыпқа келтіруге көмектесу). Соңғы екі топ арасында көшіп
келушілер басым, олардың əрқайсысымен, мейірімділік, өлкені таныстыру, жаңа жағдайға тезірек
бейімделуге, көмектесуге жекелей жұмыс істеу қажет болады.
Қазіргі кезде өлкетану білімі яғни өлкетану əдебиеті бұл білімдерді тасымалдаушы ретінде
дəстүрлі функциялардан бөлек (тəрбие, рекреациялық, ағартушылық) экологиялық, ғылыми,
өндірістік функцияларды басым атқаруда.
Сондықтан өлкетану материалдарымен жұмыс істеудің əртүрлі жолдары қарастырылады. Музей
өлкетануы бұл міндеттерді орындаудан бөлек музейге келушілердің барлық топтарын рухани-мəдени
жақындастыруға ұмтылады. Сондықтан территория деңгейінде əр жолы тұрғындардың негізгі
əлеуметтік топтарына ұлттық-этникалық жəне рухани-мəдени бағдарлануы, өзін-өзі айқындау мен
өзін іске асырудың ең оқтайлы нұсқасын табу қажет.
Тарихи-өлкетану музейі өлке тұрғындарын өздері тұратын (аудан, қала, облыс) өлкенің нағыз
қожайындары сезіміне тəрбиелеу жолдары арқылы жұмылдырып, көмек көрсету жəне өз шағын
отанын бүкіл елмен өзара əрекет байланысын жасау, тұрғындарға ұлттық, этникалық, табиғигеографиялық, мəдени-тарихи, өлкенің тілдік дəстүрлерін түсінуге көмектеседі; ұлтаралық қатынас
мəдениетін қалыптастыруға, бір-біріне құрметпен шыдамдылыққа тəрбиелеу; өлкенің басқа ұлт
тұрғындарына өздерінің, ұлттық-мəдени сұранымдарын қанағаттандыруға мүмкіндік беру; өз
қызметін өлкетану музейлерімен, мұрағаттармен, кітапханалармен, басқа да өлкетану мекемелерімен
мен қоғамдық ұйымдарымен үйлестіру.
Оған жататындар мысалы, төмендегідей өлкетану шаралары, өлкетану күндері, халық дəстүрлері
мен əдет-ғұрыптарды жаңғырту, реставрациялау мерекелері («қазақ, ұйғыр, өзбек, түрік, орыс ұлттық
асханалары», «Мұсылман дастарханы», «Кавказ меймандостығы» т.б.), белгілі жерлестермен, белгілі
өлкетанушылармен, атақты отбасылармен кездесулер т.б. өлкенің өркендеуіне елеулі үлес қосқан
жергілікті əулеттерге арналған шаралар циклі, жоғары оқу орындарында, мектептерде, лицейлерде
өлкетану клубтары мен бірлестіктері құрылады.
Музейлердегі ең көрнекті өлкетану шараларына жататындар: «Менің туған өлкем» соңғы
жылдары Қазақстан облыстарында белсенді қозғалысқа ие болған («Туған өлке бойынша саяхатойын)».
Музейлерге облыс кітапхана қорлары үлкен көмек көрсетеді. Өлкетану қорларына өзара
жинақты, өзара байланысты, əрекетті каталогтар жүйесін жүргізу ережесіне бағынатын каталогтар
мен картотекалар қатары құрылып жұмыс істеуде. Мысал ретінде, облыстық кітапханада «Оңтүстік
Қазақстанның энциклопедиясы», «ОҚО шағын этностар энциклопедиясы» электронды версиясын
құру бойынша үлкен жұмыстар атқаруда. Оқырмандардың кең тобына арналған библиографиялық
өлкетану құралы құрастырылып, шығарылуда [5,12].
Соңғы бес жылда музей Ə.Аймауытов, Е.Тұрысов, М.Байғұт өмірі мен шығармашылығына (Рухы
биік тұлға перзент), Ə.Жылқышиевке (Тұғыры биік тұлға), Т.Рысқұловқа, Х.Есенғараеваға арналған
көптеген библиографиялық ұсыныс көрсеткіштер, бұлардан бөлек жергілікті табиғи ресурстар өлке
тарихымен мəдениетін ғылыми өңдеу үшін ғылыми, оқу орындары, мамандарға көмекші құралдар
шығарылды. Музейлер шұғыл түрде «Өлке туралы не оқу керек», «ОҚО айтулы жəне мерекелік
күндер күнтізбесін» шығаруда ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсетуді іске асырады. Ақпаратқа
тұтыным, əсіресе білім беру мекемелеріне өте қажет.
Тарихи-өлкетану
зерттеулері аймақтық библиография, генеалогия жəне отбасы тарихы,
жергілікті жəне өлкетанулық басылымдарды шығару, міне бұлар қазіргі тарихи-өлкетану музейлері
қызметінің негізгі құрамдаушысы.
______________________________________
1 Мусаева С.Т. Мұражай ісі: терминологиялық сөздік. Оқу құралы. – Шымкент, 2003. – 43 б.
2 Зайцев Н.Музей-хранитель времени в современном мире // Саясат. – №3. – 2006. – С.20.
3 Терминологические проблемы музееведения: Сб.научных трудов. – М., 1986. – 56 с.
4 Ата мұра: Жинақ. – Шымкент, 1996. – 243 б.
5 Кабыл А. Музей педагогикасы: Оқу құралы. – Шымкент: М. Əуезов атындағы ОҚМУ, 2010. – 216 б.
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М.Ш. Эгамбердиев,
И. Амирова
БАЯНАУЫЛ ӨҢІРІ ТАРИХИ-МƏДЕНИ ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ ҚАЗАҚСТАН
ТУРИЗМ СЕКТОРЫН ДАМЫТУДАҒЫ МАҢЫЗЫ
Кез-келген халықта сонда тұрып жатқан əрбір адам жанының бір бөлігін құрайтын жерінің
қасиетті бұрыштары бар екендігі белгілі. Көп ғасырлар бойы Павлодар өңірінің осындай бір бұрышы
Баянауыл мекені болып табылады. Бұл, əрине, көлдер, таулар, жартастарға жармасқан аспан, олардың
пішіні өте келбетті, тыныштық пен мəңгілік сезімі, адамға тəн емес мəңгілік екені белгілі.
Баянауыл жөнінде айтылған сөздерді əр қилы түсінуге жəне бұл мекен туралы шексіз айта беруге
болады. Оның табиғатына, оның адамдарына, оның тарихына салынған қандай да бір көзқарас басқа
жаққа қарай бір адым жасасаң да сол сəтте өзгере қалады. Алыс жерлерге барып үйренген турист
бастапқыда бəлкім Баянауылдан ерекше əсер алмайтын болар. Ал, көз алдына елестетсек: шексіз
даламен жүру, содан кейін ол біртіндеп төбелер мен жолдарға ауысады, сосын көкжиекте аспан
іспеттес бір бейне пайда болады. Бірақ бір жарты сағаттан кейін көз алдамызға алыстаған тау жүйесі
көріне бастайды! Əрине, бұл тауларды биік шыңдар деп атай қиын, бірақ неліктен əрбір адамда
оларға жақындаған сайын құрметтеу жəне қастерлеу сезімі туындай бастайды деген сауал ойға
келеді.
Ежелгі таулар мен жердің өзі əлем мен өмір мəнін түйсінуге үйретеді. Бəлкім сол себеппен
Баянауыл жаңа ойдың, шығармашылықтың, шабыттың көзі болып есептеледі . Павлодар өңірінің
ешбір бұрышы суретшілер мен ақындарға дəл осындай ғажайып күшпен əсер ете алмас.
Сабындыкөл, Жасыбай, Торайғыр көлдері, көптеген археологиялық ескерткіштер, аса бай табиғи
қорлар мен тас дəуірінің мүсіндері көп уақыттан бері белгілі ғалымдардың, ақындардың, сүретшілер
мен жазушылардың қызығушылықтарын туғызды. Əр жылдары бұл жерде Г.Н. Потанин, А. Клодт,
Батурин, Д.П. Багаев, Ш. Уəлиханов, В.А. Обручев, Томск университетінің профессорлары В.В.
Сапожников, П.Л. Драверт, И.А. Усов пен т.б. болған. Баянауыл жері – ғалымдардың,
жазушылардың, ақындар мен қоғамдық қайраткерлердің отаны. Олардың есімдері тек қана Павлодар
облысына əйгілі емес: бұл жерде атақты ақын Бұқар-Жырау, композитор жəне ақын Ж.М. Байжанов,
тарихшы-ағартушы М.Ж. Копеев, ақын – демократ Сұлтанмахмұт Торайғыров, ақын жəне философ
Жаяу Мұса дүниеге келген.
Қазақстан ғалымдарының ішінде геолог, Қазақстан Ғылымдар академиясының бірінші
Президенті, КСРО Ленин жəне Мемлекет премиясының лауреаты Қ.И. Сəтбаевтың алатын орны
ерекше.
Кеңес ғылымының дамуына академиктер Ш. Шөкин, Ə.Х. Марғұлан, ғылым докторлары А.
Бектұров, Е. Бекмаханов, С. Бейсембаевтар зор үлес қосты. Баянауыл жерінен шабыт алған ақындар
мен жазушылар: Д. Əбілев, Қ. Бекқожин, З. Шашкин, Қ. Исабаев, кинорежиссер жəне актер – КСРО
халық əртісі Ш. Айманов жəне т.б. үлкен даңққа ие болды [1].
Баянауыл жөнінде жазғанда немесе оқығанда адамдардың ежелден бері осы жерді қасиетті,
əулиелі деп санағаны ойға оралады. Қарасұқ жəне Жаңажол елді мекендерінің арасында ерекше орын
– Ескелді шатқалы бар, бұл орысшаға аударғанда – «Хозяин пришел» дегенді білдіреді. Бұл жерде
қазақ халқының тарихы мен фольклорын жинаушы, ақын Машһүр Жүсіп Көпеев өмірінің соңғы үш
жылын өткізген. Осындағы төбеде оның кесенесі орнатылған.
Машһүр Ж.Көпеев жан-жақты кісі болған. Оның білімі – энциклопедиялық. Ол өрт шығарудың
зияндығы; шөпті қалай шабу жəне оны қалай сақтау керектігі; қандай жылқы өсіру; қай жерге нені
себу керектігі; жылқыларды емдеу жолдары; суды қалай іздеу керектігі туралы мақалалар жазды.
Қоғамдық қайраткер ретінде ол жəрмеңкелердің ашылуына қол жеткізді; геолог ретінде құдықтарды
қай жерде жəне қалай қазу керектігі жөнінде құнды ұсыныстар берді [2].
Ж.Көпеевтің есімі халық арасында тек ақынның, фольклоршының, тарихшының, этнографтың,
философтың есімі ретінде ғана таңылған жоқ. Ол көрегендік қасиетінің арқасында əулие атағына да
ие болды. Оның батасын алу үшін адамдар əр түрлі жерлерден келіп отырды. Өз бойына керемет
қабілеттер мен дарындылықты сыйғызғандықтан, көзі тірісінде Баянауыл жерінің атақты ұлдарының
қатарына енді.
Жасыбай сияқты тыныш жəне кең пейілді көлдің жағасына гитараның пішіні кенеттен пайда
болғанда – «Баян» таулары ерекше құбыла түседі.
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«Ертіс меридианы» туристік əндер фестивалі өзінің шығармашылық кездесулері үшін осы жерді
арнайы таңдап алды, олар Баянауылдың ландшафтысын мүлдем өзгертіп, оның ежелділігін жасарта
түскендей. Туристік жарыстардан соң, алау оттың қасында ескі жəне жаңа өлеңдер айтылып,
адамдарды бірлестіре түседі, ал айналаны адамдарға шабыт сыйлайтын мəңгілік табиғат жаулап
алған. Еш уақытта Баянауыл таулары ескірмейді, себебі тек ескіден ғана жаңа туындайды. Адамдар
мəңгілікті əндеріне қосады – Жасыбай оларды түсінеді.
Туристерге əр түрлі көз тартарлықтай жерлермен таныстыру мүмкіндігін беру үшін бірнеше жол
маршруттары əзірленген: «Табиғат – ұлы мүсінші», «Тарихи жерлер», «Археология ескерткіштері»,
«Қасиетті жерлер» жəне т.б.
Көл жағасында қазіргі кезде бірнеше демалыс үйлері, балаларға арналған сауықтыру лагерлері,
Екібастұз шахтерлерінің профилакториялары орналасқан. АҚСУ, ЕЭК, ГРЭС жəне «Восточный»
разрезі, Ақсу ферроқорыпта зауыты, «Қазақстан алюминийі» АҚ өз демалыс аймақтарының негізін
қалаған. Алайда павлодарлықтар үшін ең сүйікті демалыс орны «Баянауыл» туристік базасы болып
табылады, оның салынуына өлкетанушы жəне фотосуретші И.В. Лагутин негіз болған [3].
Егер Жасыбайға құс ұшатын биіктіктен қарайтын болсақ, кезінде жартылай бос қалған өлкенің
қаншалықты дамып, өркен жайғанына көзіңіз жетеді. Бүгінгі күні əрбір демалып келушілер үшін қол
жетімді санаторлық үлгідегі ведомстволық жəне шағын мейманханалар, жоғары санаттағы демалыс
үйлері, кемпингтер, отбасылық коттедждер орналасқан.
Өзен жағасында – күтілген пляждар, ал суда шомылуды сүйетіндер үшін – катамарандар,
қайықтар, монша, пляж жиһаздары, балаларға арналған арнайы су бөгеттері бар.
Бірнеше би алаңдары кешкі бос уақытты қызықты өткізу мүмкіндігін береді, оның жанында
балалар мен ересектерге арналған аттракциондар орналасқан. Жаңа ғасырымыздың бірінші жылдары
бүгінгі күннің талаптарына сай келетін курорт орталығына айналған Баянауылдың бейнесін
компьютерлік ойындар залы, спутник телеарнасы, Интернет – кафе толықтыра түскендей.
Почталық жəне оңтайлы халықаралық спутник байланысының бөлімшесі ежелгі жерді жаңа
əлеммен мəңгілікке байланыстырғандай. Шағын фото зертханасы туристер үшін əдеттегі
фотосүреттен буклетке дейінгі кез келген ескірткіш өнімі шығарып береді. Жəне əрбір адам Баянауыл
сыйға тартқан қуаныш пеншаттықтың кішкене бөлігін үйіне алып кете алады.
Баянауыл жеріндегі адамдардың бет-əлпеті, олардың тұрмысы мен көзге үйреншікті табиғат аясы
– Қазақстан халықтары мəдениетіндегі рухани жəне инабаттылық белгілері болып табылады. Ежелгі
салт-дəстүрлер осы уақытқа дейін қоғам өміріне деген түбегейлі көзқарасын сақтауда. Сол себепті де
осы өлке сый-құрметке ие. Жасыбайда дүниеге келген адамдар қарапайым жəне ерекше – олардың
ашықтығы, қонақжайлылығы, кең пейілділігі көп жылдар ішінде аңызға айналды.
Баянауылдағы тау бөктерінде өсетін шөптер мен гүлдерден нəр алған қымыз да өз алдына бір
аңыз. Ертегілерден ерекшелігі, ол нақты өмірде бар жəне əрбіреуіңізді өзіне ғана тəн айырықша дəмі
мен сапасымен тамсандырады. Қымызды татқан адам артық сөзсіз-ақ бəрін ұғады. Ал Баянауыл
қымызын татып көру үшін сол өлкеге бару керек. Алайда жан толғанысы мен сезімдер нақты
фактілермен де ұласуы тиіс. Баянауыл өлкесінің тарихында олар да баршылық.
Баянауыл ауданы Павлодар облысының ірі аударының бірі. Аудан аумағы 18,5 мың шаршы
шақырымды құрайды. Қазіргі уақытта бес Мəдениет үйі, 27 кітапхана, академик Қ.И. Сəтбаевтың,
ақын С. Торайғыровтың, ағартушы М.Ж. Көпеевтің мұражайлары жұмыс істейді. 35 жалпы білім
беру мектебінің: 11-бастауыш, 3 негізгі, 21 орта. Ауданда Жаяу Мұса атындағы музыкалық мектеп
пен балалар-жасөспірімдердің спорт мектебі бар.
Ауданның əкімшілік орталығында автокөлік кəсіпорыны, екі пайдаланушы жол учаскесі,
мəдениет, байланыс, денсаулық сақтау, почта, əлеуметтік жұмыспен қамту, экология, ішкі істер,
сауда мекемелері мен басқа да ұйымдар бар. Павлодар облысында Баянауыл таулы алқабы үлкен
қазақ даласы-табиғаттың ерекше бұрыштарының бірі. Қазақстанның Қызыл кітабына өсімдіктердің
ішінен Павлов итмұрыны, қара қандағаш, қызғылт радиоласы, көктемгі адонис енгізілген. Сүт
қоректілер ішінен – тау арқары, құстардың ішінен – бүркіт, тазқара, қыран, бұйра бірқазан, аққу,
тырна енді.
Баянауыл ауданы жел мен су эрозиялары үдерісі кезінде пайда болған көркем, əрі ерекше
объектілермен танымал. Əртүрлі тас мүсіндер, діңгектер, тау қуыстары, саңырауқұлақ тəрізді тастар,
үңгірлер жəне өзге де табиғи тастар ерекше жұртшылық назарын аудартады, тəнті еткізеді. Мəселен,
Жасыбай көлінің оңтүстік жағасында сыртқы көрінісі тар мойынды ыдысқа ұқсайтын «Құмыра»
үңгірі бар. Осы жағалауда «Атбасы» шыңына жақын жердегі басқа атақты үңгір орыстың география
қоғамының мүшесі П.Л. Драверттің есімімен аталған. Драверт үңгірі табиғаттың сыйы болып қана
146

қоймай, ежелгі жазулар табылған жер ретінде де маңызы зор (ежелгі адамдардың сызба түріндегі
суреттері) [4].
Ұлттық саябақ аймағы этнографиялық жəне тарихи объектілерге өте бай. Баянауыл аймағында
ежелгі зираттары мен қорымдары, қола дəуірінің балқымалары мен ерітінді қалдықтары бар балқыту
пештерінің орындары табылды. Əсіресе, Жасыбай мен Сабындыкөл өзендерінің маңында көптеген
археологиялық ескерткіштер ашылған. Жедел деректерге сүйенсек, жазғы уақытта (маусым-тамыз)
Баянауыл демалыс аймағына 100 000 аса турист келіп, демалады.
«Қаз қайтуы» республикалық табиғи палеонтологиялық ескерткіші Ертіс өзенінің оң жақ
жағалауында, Павлодар қаласының солтүстік өңірінде, темір жол көпірінен оңтүстікке қарай 500 м
қашықтықта орналасқан. Ол 1928 жылы мəскеулік палеонтолог Ю.А. Орловпен ашылғаннан кейін,
бұл жерде 1929-1930 жылдары палеонтологиялық қазба жұмыстары жүргізілген. Қазба нəтижесінде
бірнеше мың сүйек қалдықтары табылған, бұл сүйектер плиоцен-миоцен кезеңіндегі сүтқоректілерге
(қазіргі африкалық фаунаның ата тегі) тəн болатын. Палеонтологиялық институттың шағын ғана
жерге қазба жүргізген кезінде бұғының 20 түрі, керіктің 40 түрі, мүйізтұмсықтың 130 түрі,
гиппариондардың 200 түрі жəне т.б. табылған. Неоген кезеңіндегі (25-2 млн. жыл) жануарлар
фаунасына бай «Қаз қайтуы» палеонтологиялық орнының ашылуы бұрынғы Кеңес Одағының
палеозоолог мамандарының Ертістің Павлодар өңіріне келуіне жол ашты. Өкінішке орай, табылған
барлық палеоматериалды ғалымдар өздерімен бірге əкетіп отырды, себебі, біріншіден, сол уақытта
Павлодарда өлкетану мұражайы болмады, екіншіден, палеонтологиялық қалдықтардың зерттелуін
жəне сақталуын қамтамасыз ете алатын ғылыми ұйым да болған емес. Сол заманның көптеген
палеонтологиялық заттар КСРО ҒА ЗИ топтамасы қорына берілді.
А.Ю. Орлов бастаған жұмыстар 1960 жылы ҚазССР ҒА Зоология институтының палеобиология
бөлімінің экспелициясы жалғасып, ортаңғы жəне астыңғы жиектерді елек арқылы жуып-шаю
жолымен омыртқалылардың үлкен жинақтамасы табылды. Олардың арасында қояндар, шақылдақтар,
қосаяқтар жəне кішкентай құстардың қалдықтары анықталды. «Қаз қайтуы» табиғи ескерткіші неоген
дəуірі жануарлары көмілген жерлердің ең ірі, əлемге аты əйгілі эталоны. Осы ескерткіш арқылы
ертеде өмір сүрген жануарларды зерттелген жануарлардың қалдықтарымен салыстыру жұмыстары
жүргізілуде [5].
Қазіргі уақытта облыста тарих, археология, сəулет жəне монументалды өнердің 802 ескерткіштері
саналды. Олардың мемлекетпен қорғалатын 316-ы объектілер тізіміне енгізілді. Облыс аумағында 11
мұражай, 2 театр жұмыс істейді. Археолог мамандардың бағасы бойынша қазіргі таңда туризмді
дамытуда үлес қосатын қызықты объектілер бар. Энеолит, қола, ерте темір дəуірлеріндегі «Оленті
жазбалары» петроглифтары Тай ауылының оңтүстік-батысына қарай Оленті өзеніндегі тік жарда
орналасқан.
Қызықты объектілер Баянауыл ұлттық саябағына жақын жерде орналасқан. Олардың арасында
Қаражар діни кешенін атауға болады. Ескерткіш қызықты, əрі жақсы сақталған объектілердің бірі
болып саналады. Оның солтүстік-шығыс Сарыарқаның ерте жəне орта ғасыр көшпенділерінің рухани
мəдениетін зерттеу көздері ретіндегі ғылыми, мəдени-тарихи мағынасы бар. Ескерткіш БаянауылҚарағанды тас жолына жақын жерде, екі өзен арасындағы табиғаты көркем мекенде орналасқан.
Баянауылдан солтүстік-батысқа қарай 70 км қашықтықта, Баянауыл-Қаратомар тас жолынан 5-7 км
қашықтықта орналасқан Бестөбе мекеніндегі петроглифтерде ерте темір дəуірінің əмбебап
ескерткіші болып табылады. Ерте темір дəуірініңТорайғыр VI қорған тобы Торайғыр көлінің шығыс
жағалауындағы демалыс аймағында орын тепкен.
Павлодар облысындағы ғылыми туризмді дамытуға арналған көптеген археологиялық жəне
палеонтологиялық ескерткіштер бар. Олар мамандардың үлкен қызығушылығын тудырады. Танымал
«Қаз қайтуы» палеонтологиялық ескерткішінен басқа, соған ұқсас ежелгі фаунаның сүйек
қалдықтары бар ашылулар Ертіс өзенінің оң жағалауындағы жерлерде кездеседі.
Негізінен,Железинка ауылынан ағатын өзен ағысынан жоғары «Пятерыжский жарында» кездеседі.
Ертіс-Қарағанды каналының тас жолы бойында көптеген ежелгі флора белгісімен материалдар бар.
Өлке тарихы тым ежелгі кезеңдерге кетеді, оны егжейтегжейлі айту қиынға түседі. Алайда
Қазақстанның мемлекет ретінде дамуы мен қалыптасуына дəл осы жердің үлкен роль отқарғаны
бəрімізге де мəлім.
Он сегізінші ғасыр қазақ халқының тарихына ұлы ауыртпалық жылдары ретінде енді. Жоңғар
əскери жасақтары көшпенділерді жаулап алды. 1723 жылы жетпіс мың жоңғар қазақтардың аумағына
енді. Осы жылы жұт басталып, жаулап алу ерекше қатыгез болды.
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1725 жылы халық пен оның басшылары тек өздеріне ғана сену керектігіне көздері жетті. 1733
жылы Өлеңті өзені мен Ерейментау тауының арасындағы жерде қырғын шайқас бастау алды. Ол
дəстүр бойынша қарама-қарсы жақтағы батырлардың жекпе-жегінен басталды. Абылай сұлтанның
немересі қазақтың батыры Əбілмансұр қарсыласын жеңіп, соғыс нəтижесін белгіледі. Бұл өз
халқының тағдырын кейіннен шешкен Абылайхан еді.
Алайда жоңғар шапқыншылығы осымен аяқталған жоқ жəне қазақ даласының халқы көптеген
жылдар бойы жаулап алушылармен шайқасты жалғастырды. Он сегізінші ғасырдың қырқыншы
жылдары жоңғарлар қазақ жеріне тағы да бас салды. Əркім де біледі, халық Баянауыл тауының
бөктерінде де жауларымен шайқасты, Жасыбай батырдың есімі көлге берілді (бұдан бұрын Шойын
көл деп аталған) [6]. Сол жылдары азаттық күресін бастаған Олжабай батырды халық өз зердесіне
сақтады: батыр дем алған көл жағасындағы тас, оның атымен аталған тау асуы, оның əскерлері
тұратын жер белгілі. Олжабайдың ұрпағы – академик Ə. Марғұлан азаттық үшін күрескерді үлкен
құрметпен жəне ізетпен еске алады, осындай батырлардың арқасында қазақ халқының мінезінде
еркіндік пен тəуелсіздікті сүю дəстүрі көрінеді деп айтқан.
Жоңғар басқыншылығынан кейін жылдар өтті, алайда Баянауылдың тағдыры алаңсыз жəне
қарапайым бола қойған жоқ. 1826 жылғы 14 ақпанда Ресей əкімшілігінің көптеген қолдаухаттарынан
кейін қоғамдық қайраткер Шоң би «Төртұл кеңесіне» дербес аймақ құруды ұсынды. Осы жылы
Сабындыкөлдің жағасында Ақбет-таудың бөктеріндет император I Александрдың нұсқауымен
Баянауыл – қазақтардың станицасы негізін салды. 1833 жылғы наурыз айында Сібір комитетінің екі
округ ашу туралы ресми ережесіне сəйкес құрамына қазіргі Баянауыл, Екібастұз, Май, Ақтоғай, Ақсу
жəне Ертіс аудандарының аумақтары енген Баянауыл кең сыртқы орталығына айналды.1920 жылы
Баянауылда 1620 тұрғыны бар 319 аула болды. Онда православтық шіркеу, приходщтық училище,
мешіт, үш медресе, телеграф-почтасы, 12 орын лазарет, провианттық дүкен, бірнеше көпес лавкалары
болды.
1927 жылғы 1 қаңтарда Баянауыл тұрғындары 1.807 адамға жетті, отбасылар саны – 387 құрады.
1927 жылы Баянауыл ауылдақ Кеңесі жеті елді мекенді біріктірді: Екібастұз, Шалқар, Саржапырақ,
Егіндібұлақ хуторлары, Прилесное, Алексеевка жəне Баянауыл ауылдары.
1928 жылы Баянауыл ауданықұрылды, ол Павлодар округінің құрамына енді. 1933 – 1937
жылдары аудан орталығында 280 орын мектеп-интернаты анылды. Қуаты он жылқы күшінен тұратын
бу қозғалтқышы бар диірмен іске қосылады. 1942 жылы егістік жинау кезеңінде Баянауыл ауданы
мемлекетке бидай тапсыру жоспарын мерзімінен бұрын орындап, Павлодар облысында бірінші
орынға ие болды. 1970 жылы ауданда бірінші қой бағатын комсомол-жастар бригадалары құрыла
бастады. 1985 жылы Баянауыл аумағында Республикадағы ең тұңғыш алаңы ңұ мың гектар
мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қорық бұрышы флорасы мен фаунасының барлық бірегей
байлығын сақтау үшін құрылды.
Ғасырлар өтті, алайда осы жер Павлодар өңірінің мəдени жəне рухани өмірінің басты орталығы
болып қалуда. Қазіргі уақытта Баянауылдың қорық аймағы тек павлодарлықтардың ғана емес, сол
сияқты жақын жəне алыс шетелдерден келген қонақтар үшін де қуаныш көзі болып табылады. Он
шақты шетелдіктер демалыс орны ретінде осы тауларды таңдайды. Американдықтар, немістер,
ағылшындар, француздар осында жиі келетін қонақтар. Бұл Баянауылдың халықаралық деңгейдегі
туризмнің белгілі орталағына айнала бастағанын білдіредə. Павлодардың фото суретшілері бар
əлемді қорық өлкесінің сұлулығымен таныстырды. Берлинде павлодарлық фотограф А.
Пархоменконың «Баянауыл – аңыздар өлкесі» атты фотокөрмесі өтті. Пікір ұсыну кітабы Еуропа
үшін Баянауылмен танысудың қаншалықты күтпеген жəйт болғанын білдірді. Осы фотоальбом
өлкенің тұрмысы, табиғаты, адамдары, оқиғалары туралы əңгімелейді.
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Н.А. Таңатаров
ҚОЖA AХМЕТ ЯСAУИ КЕСЕНЕСІ ЖƏНЕ ОНЫҢ ТӨҢІРЕГІНДЕГІ ТAРИХИ
ҒИМAРAТТAР КЕШЕНІНІҢ ҚAЛЫПТAСУЫ
«Əзірет Сұлтaн мемлекеттік тaрихи-мəдени қорық-мұрaжaйының» қaлыптaсу тaрихының aлғы
шaрттaрын aйқындaу мaқсaтындa ең aлдымен Түркістaн қaлaсының тaрихынa, оның aтaуының
мaғынaсынa ғылыми тaлдaу жaсaғaндa жұмыстың мaзмұны толық aшылaды.
Ортaғaсырлықжaзбa деректерінде Түркістaнның aтaуы бірнеше мaғынaдa қолдaнылғaн. Aлғaш
рет бұл aтaуды VII-VIII ғғ. aрaб-пaрсы тaрихшы-геогрaфтaрының жaзбaлaрынaн кездестіреміз. Ол
еңбектерде «Түркістaн» ұғымыбaрлықтүркі тaйпaлaры мекендеген тaрихи-геогрaфиялық aймaқ aтaуы
ретінде қолдaнылды. Aрaб геогрaфы Ибн Хордaдбех (IX ғ.) «Китaб əл-мaсaлик уa-л-мaмaлик»
еңбегінде «Мервтен екі жол шығaды, бірі Шaшқa жəне түркілер еліне ... aпaрaды», əл-Йaкуби (X ғ.)
«Китaб əл булдaн» еңбегінде «Түркістaндa түркілерлер бірнеше елге, тaйпaғa бөлінеді» деп Түркістaн
aтaуын нaқты геогрaфиялық кеңістік ретінде aтaйды. Бұл геогрaфиялық aймaқтың шекaрaсын
Мaхмуд Қaшғaри (XI ғ.) «Қaзір бүкіл түркі елінің иелігі Aбескун (Кaспий) теңізіне aйнaлып, Рум елі
мен Өзгенттен Шынғa (Қытaй) дейін созылaды. Ұзындығы сегіз мың фaрсaх» деп сипaттaйды.
Осылaйшa Түркістaн aймaғының шекaрaсы, оның көлемі, ондa мекендеген тaйпaлaр турaлы жaзбa
деректер мəліметтерінің сипaты мен мaзмұны əртүрлі болып келеді. Бірaқ ең бaстысы ол
мəліметтерде Түркістaн aтaуы «Түркілер мекендеген жер» деген нaқты бір ғaнa мaғынaдa
қолдaнылғaндығын aңғaрaмыз.
Түркістaн aтaуының нaқты бір aймaққa қaтысты қолдaну мысaлын дa кездестіреміз.
«Сырдaрияның ортa aғысының aймaғы шaйбaнилер келмей-aқ немесе бұл aймaқтың Қaзaқ
хaндығының құрaмынa түбегейлі өтпей тұрғaн кездеде Түркістaн деп aтaлғaны белгілі» [1, 24-6.]. Бұл
aтaу XIX ғaсырдың екінші жaртысындaғы хaлықaрaлық отaршылдық сaясaттың ықпaл aймaғын
бөлісу əрекеті бaрысындa мүлдем жaңa сипaт aлды. Тұтaс Түркістaн кеңістігі сaяси ыкпaл aймaғынa
сəйкес Ресей Түркістaны (Ортa Aзия мен Қaзaқстaнның солтүстік жəне оңтүстік-шығысы), Қытaй
Түркістaны (Қaзіргі Шыңжaн Ұйғыр aвтономиялық aудaны) жəне Aғылшын Түркістaны (Aуғaнстaн
жері) болып бөлінді. Ресей Түркістaнындa бірнеше облысты біріктірген Түркістaн генерaлгубернaторлығының құрылуымен Түркістaн aтaуы Ресей империясындaғы сaяси-əкімшілік бірлік
мaғынaсындa қолдaнылды. 1918 жылдың сəуірінде құрылғaн Түркістaн aвтономиялық Кеңестік
социaлистік республикaсы осы aймaқты мекендеген түрік хaлықтaрын жaсaнды түрде бір шaңырaккa
біріктірген мемлекеттік бірлестік болды. 1924 жылғы ұлттык-территориялық межелеу бaрысындa
Түркістaн Республикaсының бірнеше ұлттық мемлекеттік бірлестіктерге бөлінуі нəтижесінде
Түркістaн aтaуы нaқты бір əкімшілік aймaқ ретінде қолдaныстaн шығып қaлды. Ендігі жерде
Түркістaн aтaуы бірыңғaй тaрихи-геогрaфиялык ұғым ретінде ғaнa пaйдaлaнылa бaстaды.
Ортaғaсырлық жaзбa деректерден Түркістaнның кaлa aтaуы ретінде қолдaнылa бaстaуы турaлы
деректер кездестіреміз. XVI ғaсырдың 70-80 жж. Хaфиз и Тaныштың «Шaрaф нaме-и шaхи»
еңбегінде Яссы қонысын бірде «Яссы кaмaлы», бірде«Түркістaн қaмaлы» деп қaтaр aтaйды. Бұл
деректен Түркістaн деген жaңa aтaудың бірден орнығa қоймaй, біршaмa уaқыт қaтaр қолдaнғaндығын
aңғaрaмыз.
Қожa Aхмет Ясaуи кесенесі жəне оның төңірегіндегі тaрихи жəне мəдени құндылығы жоғaры
түрлі мaқсaттaрдaгы ғимaрaттaр кешені тaрихи-мəдени тaнымның мaңызды көзі, ерекше түрі ретінде
мүрaжaй етіп үйымдaстыруғa сұрaнып тұрғaн еді. Əйтсе де кеңестік қоғaмдa мұрaжaй aшу мəселесі
Коммунистік пaртияның құзырындaғы aсa идеологиялaндырылғaн сaяси мaңызы бaр мəселе болып
сaнaлды. Мaңызды идеологиялық құрaл ретінде мұрaжaйлaрғa қоммунистік қоғaмның белсенді
пaтриоттaрын тəрбиелейтін əлеуметтік қызмет жүктелді. Содaн дa кеңестік дəуірде құрылғaн
мұрaжaйлaр өзінің мəні, қүрылымы, aтқaрaтын қызметіне бaйлaнысты тaрихи-революциялық, тaрихи
өлкетaну, aрхеологиялық, ғылыми-жaрaтылыстaну, мемориaлдық болып бірнеше типке бөлінді. Бұл
мұрaжaйлaрдың қызметінде тaрихи объективтіліктен сaяси конъюнктурa бaсым болды. Қожa Aхмет
Ясaуидің есімі кеңестік ғылымдa ислaм дінінің идеологы ретінде тaнылғaндықтaн, оның кесенесін
мұрaжaйғa aйнaлдыру сaяси сұрaнысқa ие болa aлмaды. Бүндaй тaлaп «Кеңестік қоғaм тaрихының
бaрлық кезеңдерінде КСРО-дa мұрaжaй ісін ұйымдaстырудa олaрдың еңбекшілерге идеялық тəрбие
бере отырып, көпшілікті социaлистік жəне коммунистік құрылыстың өзекті мəселелерін орындaуғa
жұмылдыру қызметін нaқтылaудaн» [2, 22-6.] туындaғaн еді.
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Дегенмен «Əзірет-Сүлтaн мемлекеттік тaрихи-мəдени қорық-мұрaжaйының» құрылуын
еліміздегі мұрaжaйлaр жүйесінің қaлыптaсу тaрихымен біртұтaстықтa қaрaстырaмыз. Мемлекеттік
мaңызы бaр тaрихи-мəдени ескерткіштерді мұрaжaйлaндыру мəселесі ол ескерткіштердің тaрихын
ғaнa емес, өз қызметі aрқылы сол қоғaмның ескерткіштерге деген қaтынaсын, олaрғa жүктеген
əлеуметтік қызметінің де aйғaғы еді.
М.Е. Мaссонның тікелей ғылыми-эдістемелік бaсшылығымен 1931 жылдың 23 тaмызындa
Əулиеaтa мұрaжaйы aшылды [3, 6-6.]. Əйтсе де оның бaстaмaсымен aшылғaн екі мұрaжaй дa
мемлекет тaрaпынaн жеткілікті көңіл бөлінбеуіне бaйлaнысты бір ғимaрaттaн екіншісіне көшіп жүріп
толық мaғынaсындa жұмыс істей aлмaды. Мұрaжaйтaнушы ретінде М.Е. Мaссонның Қожa Aхмет
Ясaуи кесенесін мұрaжaйлaндыруғa тікелей қaтысы болды. Ол 1928 ж. кесенеде болып, оның жaнжaқты ғылыми сипaттaмaсын жaсaды. Осы зерттеулер нəтижесі бойыншa жaриялaғaн мaқaлaлaры
қaзіргі кезде кесене библиогрaфиясындaғы aсa қүнды еңбектердің біріне aйнaлды. Ол осы
ғимaрaттың түбінде үлкен мұрaжaй болaтындығынa сенімді еді.
Кесенені мұрaжaй ретінде пaйдaлaнуғa 1935 ж. 25 қыркүйекте ең aлғaшқы қaдaм жaсaлды. Осы
күні облыстық білім бaсқaрмaсының мəжілісі «Түркістaндaғы Қожa Aхмет Ясaуи кесенесін өлкетaну
мүрaжaйы ретінде пaйдaлaнуғa Хaлық aғaрту комиссaриaтының келісімін сұрaу» жөнінде қaулы
кaбылдaғaн [4, 14-п.]. Бірaқ қaржы тaпшылығынa бaйлaнысты мұрaжaй aшу турaлы ұсыныс қолдaу
тaппaды дa, Қaзaқ AКСР ОAК 1936 ж. 29 мaмырдa қaбылдaғaн «Ескілікті ескерткіштерді қорғaу жəне
есепке aлу турaлы» кaулысындa «Қожa Aхмет Ясaуи кесенесінде тұрaқты күзет үйымдaстыру үшін
Оңтүстік Қaзaқстaн облыстық білім бaсқaрмaсынa сметaдa бір күзетші қaрaстыру тaпсырылсын»
деген тaпсырмa берілді [4, 24-п.].
Aты əлемге тaнымaл Қaрaхaн, Aйшa Бибі, Бaбaджa хaтун кесенелері мен Қожa Aхмет Ясaуи
сəулет кешені шетелдік туристердің нaзaрын өзіне aудaрa бaстaды. Aл 1952 ж. бaстaлғaн Қожa
Aхмет Ясaуи сəулет кешенін жөндеу жұмыстaры 60-жылдaрдың ортaсынa дейін созылып, соңы
aяқсыз қaлды [5, 17 б.]. Жaғдaйды түзету мaқсaтындa 1965 ж. Қaзaқ КСР Жоғaрғы Кеңесінде Қaзaқ
КСР Мəдениет Министрі A.Ғ. Ғaлымжaновa, Қaзaқ КСР Министрлер Кеңесінің құрылыс істері
жөніндегі Мемлекеттік комитеті төреaғaсының орынбaсaры Т.Х. Бұхaрбaев жəне ҚaзКСР ҒA Ш.Ш.
Уəлихaнов aтындaғы Тaрих aрхеология жəне этногрaфия институтының директоры A.
Нүсіпбековтердің тaрихи-мəдени ескерткіштерді қорғaу турaлы бaяндaмaлaры тыңдaлып. жоғaрыдa
aтaлғaн кемшіліктер aнықтaлды. Ондa бұл кемшіліктерді жоюдың жолдaры aйтылып, «Қaзaқ КСРінде Мəдениет ескерткіштерін қорғaудың жaйы турaлы» қaулысы қaбылдaнды [5, 40-п.]. 1977 ж.
дейін ұйымдaспaғaн əлеуметтік топтaрдың зиярaт ететін киелі орны болып келген Қожa Aхмет
Ясaуи кесенесі мұрaжaй болып aшылғaннaн кейін де толық жұмыс жaсaп кете aлғaн жоқ. Мұрaжaй
aумaғындa қaлпынa келтіру жұмыстaрының мaрдымсыздығы, мaтериaлдық-техникaлық бaзaның
жетімсіздігі тaрих жəне мəдениет ескерткішінің дaмуынa қолбaйлaу болып келді. Жоғaрыдaғы қaулы
бойыншa бірінші кезекте қорық-мұрaжaйдың aумaғын кеңейтуге мəн берілді. Бұрынғы мұрaжaй тек
қaнa Қожa Aхмет Ясaуи кесенесінің ғимaрaтынa орнaлaсқaн еді. Үкімет қaулысы бойыншa қорықмұрaжaй құрaмынa Күлтөбе қaлaшығы (ІV-V ғғ.), сопылық ортaлық (Х-ХІІ ғғ.) жер aсты Қылует
мешіті мен діни сaлт-дəстүрлерге aрнaлғaн Шілдехaнa ғимaрaты, белгісіз жəне сегізқырлы кесене,
Қожa Aхмет Ясaуи хaнaкaсы (кесене-мешіті) (XIV ғ.), Шығыс моншaсы (XVI ғ.), Рəбия Сүлтaн Бегім
кесенесі (XV ғ.) Есімхaн кесенесі (XVII ғ.), Жұмa мешіті (XIX ғ.), қорғaн цитaделі мен Шaхристaн
қaлдықтaры, қорғaныс қaбырғaлaры, мұнaрaлaры, қaқпaлaры жəне бaсқa əскери-инженерлік
құрылыстaр (ХІV-ХVІ ғғ.), əскери кaзaрмa (XIX ғ.) берілді. Бұлaрдың бəрі де Қожa Aхмет Ясaуи
кесенесі төңірегіндегі ғимaрaттaр еді. Олaрмен бірге кесене aумaғынaн тыс жерде орнaлaсқaн, бірaқ
сaлыну мaқсaты, aтқaрaтын қызметі Қожa Aхмет Ясaуи есімімен жəне оның кесенесімен тікелей
бaйлaнысты Əулие Қүмшық aтa, Гaухaр aнa кесенелері мен Əлқожa aтa мешітінің қaлдығы дa қорықмұрaжaйдың құрaмынa енгізілді.
Қaулыдa Қaзaқ КСР Мəдениет министрлігіне, Қaзaқ КСР Министрлер Кеңесінің кұрылыс істері
жөніндегі комитетіне, еңбекшілер депутaттaры жергілікті Кеңестерінің aтқaру комитеттеріне тaрихиреволюциялық жəне aрхитектурaлык ескерткіштердің бəрін тəртіпке келтіруді, қорғaуды,
нaсихaттaуды қaмтaмaсыз ететін шaрaлaрды белгілеп, жүзеге aсыру міндеттелді.
Сонымен қaтaр, aтaлғaн қaулыдa Қaзaқ КСР Ғылым Aкaдемиясының Ш.Ш. Уəлихaнов aтындaгы
Тaрих, aрхеология жəне этногрaфия институты мен Қaзaқ КСР Мəдениет министрлігіне «Тaрихи
ескерткіштерді сипaттaйтын aрнaулы жaдынaмaлaр, көне ескерткіштерді сaқтaйтын болaйық», деген aтпен жинaқ дaярлaу, ескерткіштердің Қaзaқстaн хaлықтaрының тaрихын зерттеудегі мaңызы
турaлы бaспaсөзде мaқaлaлaр жaриялaу, облыстық өлкетaну мұрaжaйлaрының жұмысын жaқсaрту,
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олaрғa ғылыми-əдістемелік бaсшылықты күшейту, министрлік жaнынaн қоғaмдық негізде жұмыс
істейтін ғылыми-əдістемелік кеңес құру мəселелерін қaрaуды тaпсырды.
Қaулыдa ескерткіштерді жөндейтін жəне қaлпынa келтіретін aрнaйы өндірістік шеберхaнaлaр
құру, қүнды тaрих жэне сəулет ескерткіштері шоғырлaнғaн жерлерде қорық-мұрaжaйлaр
ұйымдaстыру, бaрлық ескерткіштерді, соның ішінде сəулет ескерткіштерін де есепке aлу, қорғaу
жəне жөндеуді Қaзaқ КСР Мəдениет министрлігінің қaрaмaғынa беруді Қaзaқ КСР Министрлер
Кеңесіне жүктеді. Республикaның Жоғaры оргaнының қaулысынa сəйкес Қaзaқ КСР Министрлер
Кеңесі 1965 ж. 11 қaзaнындa «Мəдениет ескерткіштерін қорғaуды жaқсaрту шaрaлaры турaлы»
қaулы қaбылдaды [5, 5-п.].
Aтaлмыш қaулы бойыншa жоғaрыдa aтaлгaн сəулет, тaрихи, революциялық ескерткіштерді
қорғaу, есепке aлуғa бaсшылық жaсaу Қaзaқ КСР Мəдениет Министрлігінің құзырынa беріліп, осы
оргaнның құрaмындa мaтериaлдық ескерткіштерді қорғaу жəне мұрaжaй бөлімі құрылды. Құжaттa
1966 ж. республикaлық бюджеттен Қожa Aхмет Ясaуи кесенесін жөндеуге 37 мың сом кaржы бөлуді
де кaрaстырды. Осы құжaт негізінде Қaзaқ КСР Мəдениет Министрлігінің коллегиясы 1966 ж. 11
қaрaшaдa қоғaмдық негіздегі мəдениет ескерткіштерін корғaу жөнінде құрaмы 23 aдaмнaн тұрaтын
Ғылыми-əдістемелік кеңес құру турaлы қaулы қaбылдaды [5, 65-п.].
Осы Ғылыми-əдістемелік кеңестің құрылуы тaрих жəне мұрaжaй мəдениет ескерткіштерін есепке
aлу, қорғaу жəне олaрды мұрaжaйлaндырудың мəселелерін жaн-жaқты қaрaстырaтын
республикaдaғы бірден-бір білікті ұйым болды. Тaрих жəне мəдениет ескерткіштерінің тaғдырынa
қaтысты қaбылдaнaтын үкіметтік шaрaлaрғa ықпaл жaсaй aлaтын бұл ғылыми- əдістемелік кеңестің
мүмкіндігі толық пaйдaлaнылмaды. Коммунистік пaртияның идеологиялық тaлaптaрымен
тұмшaлaнғaн шығaрмaшыл ұжым тaрихи мұрaлaрғa кaтысты ұлттық мүддеге негізделген,
жaлпыaдaмзaттық құндылықтaрғa сaй тұжырым қaлыптaстырa aлмaды. Өз қызметіндегі осындaй
біржaқтылыққa қaрaмaстaн aтқaрылғaн шaрaлaр еліміздегі тaрих жəне мəдениет ескерткіштерімен
жұмыс жүргізудегі бaстaпқы игі қaдaм болды деп бaғaлaймыз.
1978 ж. 11 сəуірде «Қожa Aхмет Ясaуи сəулет кешені мұрaжaйының» тaкырыптык-экспозициялық
жоспaрын Қaзaқ КСР Мəдениет Министрінің орынбaсaры Өзбекəлі Жəнібеков бекітті. Мұрaжaй
кешенінің директоры A. Рысбеков, «Кaзпроектрестaврaция» ғылыми-зерттеу жəне жобaлaу
мекемесінің ғылыми кызметкері A. Проскурин, сəулет жобaлaу тобының жетекшісі С. Сұртaевтaр
дaйындaғaн тaқырыптық-экспозициялық жоспaр бойыншa орaсaн зор көлемде мұрaжaйлaндыру
жұмыстaры aтқaрылды. Үкімет қaулысынa сaй осы жұмыстaрды ұйымдaстыру тікелей Мəдениет
министрлігінің құзіретіне берілді.
Хaлкымыздың біртуaр тұлғaлaрының бірі, ұлттық мəдениеттің үлкен қaмқоры болғaн Ө.
Жəнібеков «Қожa Aхмет Ясaуи сəулет кешені» мұрaжaйын ұйымдaстырудa лaуaзымды бaсшы
ретінде ғaнa емес, сонымен бірге ұлт тaрихы мен мəдениетінің білгірі ретінде тaнылды. Оның осы
білімі мен біліктілігі мұрaжaйдың aлғaшқы тaқырыптық-экспозициялық жоспaрынaн көрініс тaпты.
«Aхмет Ясaуи сəулет кешенің мүрaжaйының» тaқырыптық-экспозициялык мaзмұны бірыңғaй
ортaғaсырлық сəулет ескерткішінің құрылыстық ерекшеліктерін, көркемдік безендірілуін тaрихи
эстетикaлық түрғыдaн тaнытуғa aрнaлуы тиіс болды. Осы жерде мұрaжaйдың тaқырыптықэкспозициялық жоспaрын жaсaушылaрдың aлдынa aсa жaуaпты міндет койылды. Ол міндет - жaңa
мұрaжaй мaзмұнындa жоғaрыдa aтaлғaн тaрихи-өлкетaну мұрaжaйлaрындa орын aлғaн тaқырып
жұтaңдығынa жол бермеу. Екінші міндет - ғимaрaттың көркемдік ерекшелігін көрсетумен бірге оғaн
тaрихи мaзмұн беру.
Мұрaжaйдың тaқырыптық-экспозициялық жоспaрын жaсaғaн мұрaжaй директоры A. Рысбеков,
«Кaзрестaврaция» ҒЗЖИ ғылыми қызметкері A. Проскурин, сəулеттік-жобaлaу тобының жетекшісі
С. Сұртaев, ғылыми қызметкер A.У. Тоқтaбaйлaр бұл міндетті біршaмa нəтижелі орындaй aлды.
Жоспaр 11 сəуір 1978 ж. Қaзaқ КСР Мəдениет министрінің орынбaсaры Ө. Жəнібековтің қолымен
бекітіліп, одaн aрғы мұрaжaйлaндыру ісінде бaсшылыққa aлынды. «Көрнекті мемлекет жəне қоғaм
қaйрaткері, қaзaқ мəдениеті мен өнерінің нaғыз жaнaшыры, үлкен жүректі aзaмaт Өзбекəлі
Жəнібеков aғaның еңбеғі өлшеусіз. Сол кезде Өзекең Мəдениет министрінің орынбaсaры болaтын.
Қaзaқтың біртуaр перзенті Д.A. Қонaевтың тaпсырмaсы бойыншa aйлaп кесенеде жүрді. Музейдің
тaқырыптық-экспозициялык жоспaрын жaсaуғa, оның жұмысын ұйымдaстыруғa бaсшылық жaсaды.
Кесенедегі бaбaлaрымыздың бaсынa қойылғaн көктaстaрдaғы көне aрaб жaзулaрын оқытып, қaзaқ
тіліне aудaртты, оны өзі бaс болып көтерісіп, орындaрынa қойысты. Ұлықпын деп қaрaп тұрмaды,
қaрa жұмыстaн қaшкaн жоқ» [6]. Ө. Жəнібектің ұйымдaстырушылық еңбегінің aрқaсындa кесене
1978 ж. қыркүйекте Қожa Aхмет Ясaуи республикaлық мұрaжaйы, 1989 ж. 28 тaмыздa Қaзaқстaн
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Үкіметінің шешімімен «Əзірет Сұлтaн қорық-мүрaжaйы» болып aшылды. Aл, 2003 ж. 23 мaусымдa
Пaрижде ЮНЕСКО-ның 27 сессиясындa кесене дүниежүзілік «Мəдени мүрa» тізіміне енді.
Егеменді елімізде туристік индустрия енді қaлыптaсып келе жaтқaнын ескерсек, Түркістaндa
«Əзірет Сұлтaн мемлекеттік тaрихи-мəдени қорық-мұрaжaйы» кешенін негізге aлып, туризмді
дaмытудың кең мүмкіндіктеріне жол aшылғaндығынa көз жеткіземіз. Əлеуметтік- экономикaлык
дaму қaрқыны тaяу жылдaры республикaмыздa хaлықaрaлык бaйлaныстaрдың кеңейе түсуіне негіз
қaлaйды. Aл мұрaжaйдың ғылыми-зерттеу жəне əлеуметтік қызметі отaндық туризм
индустриясының мaңызды буынынa aйнaлып, дaмудың жaңa сaтысынa қaдaм бaсaтын болaды.
Түркістaн қaлaсының Қaзaқ хaндығынa екі ғaсыр бойы aстaнa болуы, Түркістaн оaзисінің
отырықшы мəдениет пен Қожa Aхмет Ясaуи ілімінің хaлқымыздың мəдени тaрихындaғы ықпaлы
түріндегі үш сaлa құндылықтaры «Əзірет Сұлтaн мемлекеттік тaрихи-мəдени қорық-мұрaжaйының
мaзмұнынaн ерік орын aлып, Түркістaн қaлaсының республикaмыздaғы ірі рухaни ортaлыққa сaй
мəртебесін aйқындaй түседі.
Бірегей тaрихи-мəдени кешен ретінде қорық-мұрaжaйдың қaлыптaсу тaрихы мен қызметінің
мaзмұнындa республикaдaғы мұрaжaй ісі үлгі болaрлық тəжірибелер жинaқтaлды. Əсіресе тaрихи
сəулет ғимaрaттaрын қaлпынa келтіру жəне консервaциялaудa қолдaнылғaн теңдессіз технологиялaр
мен инженрлік шешімдер Республикaдaғы бaсқa сəулет ескерткіштерін қaлпыны келтіруде
пaйдaлaнуғa сұрaнып тұр. Осы сияқты мұрaжaй кешенінің қорғaу aймaғындa жүргізілген
aрхеологиялық қaзбa жұмыстaры нəтижелерінің мұрaжaй экспозициясынaн көрініс тaбу тəжірбиесі де
нaзaр aудaрaрлық. Қорық-мұрaжaйдың нaрық жaғдaйындa қaзіргі зaмaнғы туризм менеджментіне сaй
aқылы қызмет көрсету, өзін-өзі қaржылaндыру жүйесі де нaрық зaңдылығынa сaй қaлыптaсып, нығaя
түсті.
Қорытa aйтқaндa, Түркістaн қaлaсындa орнaлaсқaн музейлер əлемдік мұрaлaр тізіміне енген
бірегей ғылыми, мəдени-aғaрту мекемесі ретінде тəуелсіз еліміздің aзaт рухы тұлғaсын ұлттық
мұрaлaрды қaстерлейтін, жaлпыaдaмзaттық құндылықтaрды құрметтейтін етіп тəрбиелеу қызметін
aлдaғы уaқыттa дa aтқaрa береді.
_____________________________________________
1. ҚРОМA. 1890-қор, 1-тізбе, 2262-іс.
2. Егоров Ю.С. Рaзвитие музейной сети в условиях зрелогосоциaлaизмa (60-70 гг.) //Музейное дело a СССР:
Сборник нaучных трудов. – М., 1985. – 200 с.
3. Исторические и крaеведческие музеи СССР. Кaтaлог. – М.: Типогрaфия Министерствa культуры СССР.
– 1980. – 61 с.
4. ОҚОМA. 201-қор, 2-тізбе, 3-іс.
5. ҚРОМA. 1890-қор, 1-тізбе, 2262-іс.
6. Рыскелдиев Т. Кие //Егемен Қaзaқстaн. – 28 сəуір, 2004 ж.
7. Жaнибеков У. Эхо. – Aлмaты: Өнер, 1990. – 301 с.
8. Жəнібек Ө. Тaғдыр тaғылымы. – Aлмaты: Рaуaн, 1996. – 190 б.
9. Мaссон Е.М. Мaвзолей Ходжи Aхмедa Ясеви // Город Туркестaнa: Сборник нaучных стaтей /отв. ред.
К.М. Бaйпaков. – Aлмaты: Ғылым, 1999. – 172 с.

Р. Кенжебекова
БІРЛІГІ МЕН ТАТУЛЫҒЫ ЖАРАСҚАН
Биылғы жыл Қазақстан халқы үшін ерекше жыл, егеменді ел болғанымызға 25 жыл толып отыр.
Осы айшықты мерекеге байланысты мемлекет «Бейбітшілік пен жасампаздықтың 25 жылы» атты ісшаралар жоспарын енгізді. Аталмыш мерекені тойлау аясына этносаралық толеранттылық пен
қоғамдық келісім үлгісі ретінде əлем назарына іліккен Қазақстан халқы Ассамблеясы кіріп отыр.
Қазіргі таңда өзге ұлт өкілдері Қазақстан халқы Ассамблеясының маңайына топтасып, өздерінің салтдəстүрлері мен мəдениетін дамытып отыр. Барлық ұлттар пен ұлыстарды ұйыстырып отырған осы
ұйымның жұмысын көрсету үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі тұрақты экспозициялық
зал ашуды өз жоспарына алды. Бұл игі істі жүзеге асыруды көздеген ҚР Ұлттық музейі ғылыми
қызметкерлерін үш топқа бөліп Қазақстанның барлық облыс орталықтарына іс-сапарға жіберді.
Бізге Қазақстанның батыс өңірінде орналасқан Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтау қалаларына бару сəті
түсті. Қазақстанның Батыс өңірі қазақтардан басқа 90-нан артық ұлт пен ұлыс өкілдерінің тағдыры
тоғысқан жер екен. Осы орайда, 1995 жылы құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясының алатын
орны ерекше екені көрініп тұр. Аталшыш жерлерде түркі, славян, тау халықтары, коре сарам елінің
өкілдері мен басқа ұлт өкілдері Қазақстан халқы Ассамблеясы аясындағы этномəдени бірлестіктері өз
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мəдениеттерін, салт-дəстүрлерін, тілдерін дамытуда. Батыс Қазақстан мен Атырау облысында 17,
Ақтөбе облысында 19, Маңғыстау облысында 21 этномəдени бірлестік жұмыс атқаруда.
Орал қаласындағы Қазақстан халқы Ассамблеясы үйі – 2016 жылғы 4 ақпанында ашылды. Ал біз
облыстың Қазақстан халқы Ассамблеясы басшысы Ғ.Х. Капаков мырзамен бірге барғанда барлық
этномəдени бірлестік өкілдері кабинеттерін безендіріп, дайындық үстінде еді. Қарбалас жұмыс жүріп
жатса да, этномəдени бірлестік өкілдері бізді өте жақсы көңіл-күймен қарсы алды. Музейлік
материалдарды жинауға көмектесті.
Батыс Қазақстан облысында алғашқы этномəдени бірлестіктің бірі, 1989 жылы ашылған «Татар
мəдени орталығы» қоғамдық бірлестігі. Орал қаласы Қазақстандағы ежелгі тарихи қалалардың бірі,
бұл өңірде көрнекті ұлт өкілдері тұрған жəне еңбек еткен. Солардың бірі -татар əдеби тілінің негізін
қалаған, татар ақыны Габдулла Тоқай біраз жылын осы қалада өткізген. Габдулла Тоқай
мемориалдық музейінің меңгерушісі Флюра Милкеева біздерді ақынның өмірі жəне
шығармашылығымен таныстырды. Аядай экспозиция залынан татар халқының дүниетанымы мен
пəлсапасын ұғынғандай болдық.
Коре сарам елінің өкілдері 1937 жылы Ресейдің Қиыр Шығысынан Қазақстанның оңтүстігіне
күшпен жер аударылған этностардың бірі. Кəріс халқы Қазақстанда тұрып жатқандарына 75-жыл
толуына орай, қазақтың елі мен жеріне алғыстарын білдіру үшін Орал қаласында 2012 жылы
«Қазақ халқына мың алғыс» Монументін орнатты.
Аталмыш осы Монументтің көшірмесін кəріс ұлты Ұлттық музейге өткен жылы сыйлаған еді.
Экспонат енді музей экспозициясы төрінен орын алары сөзсіз.
Қазақстанда 30 мыңнан артық армян ұлты тұрады, оның мыңнан астамы Орал қаласында екен.
Осы армян ұлтының көпшілік ата-бабалары қазақ жеріне 1937 жылдары саяси қуғын-сүргінге
ұшыраған басқа халықтармен бірге келген. Бүгін тамырын тереңге жайған армян ұлты келісім мен
бірлікте, барлық салада
еңбек етіп, тұрып жатыр. «Мирзоян»
армян этномəдени
бірлестігініңжетекшісі Амирханян Аветик Рубенович қазақ халқы мен армян халықтары арасында
ұқсастық барын айтты, солардың бірі-қонақжайлылық. Қонақ күту дəстүрі армян халқы үшін
қасиетті. Қонақты үйден дəм таттырмай жібермейді жəне дастархан басындағы отырыс ұзақ уақытқа
созылады. Асығыстық қабылданбайды. Ешкім дауласпайтын тағы бір шындық- армян халқының
етті жақсы көруі. Ал, армян халқы үшін анар жемісі ерекше мəнге ие. Анар жемісінің түсі өмір
күші жəне құнарлықтың символы. Наурыз мейрамында анарды дастарханға қояды. Ұлттық
дəстүрдің бірі - қалыңдықтың анарды қабырғаға ұруы, ол қатты ұрылып көп шашылса, сонша
баласы болады деген сенім бар. «Арарат» би ансамблінің мүшелері осы қызыл түсті ұлттық
киімде Қазақстан халқы Ассамблеясы
аясында өтетін
концерттер үшін
өнер көрсетеді.
Репертуарында ұлттық «Кочари» (аудармасы-батыл, батыр жігіт), «Берд» (аудармасы-бекініс)
билері бар.
Бір қызығы Орал қаласында түркі халықтарының бір бұтағы- ұйғырлардың 7 отбасы ғана тұрады
екен. Соған қарамастан «Қазақстан ұйғырларының республикалық мəдениет орталығы» бірлестігінің
филиалын ашқан. Бірлестік басшысы Асиям Усенова осындағы отбасылар негізінен əскери қызмет
бабымен келгенін, қазіргі кезде өніп-өсіп қазақтармен құда- құдандалы болғандарын жеткізді.
Ақтөбе қаласындағы «Оксана» украин этномəдени бірлестігі 1995 жылы 20 наурызда құрылған.
Украиндар ежелден тоқымашылық өнерлерімен даңқы шыққан халық. «Оксана» этномəдени
бірлестіктегінде өнерлі, қолы шебер əжелер көп екен. Олар жастарға ұлттық нақыштағы кесте тігу
өнерін үйретеді. Достық үйіндегі 88 жастағы Сталина Сергеевнаның кестелі картиналарынан украин
халқының ұлттық колоритті сюжет, пейзаждарын қызығушылықпен тамашаладық. Сталина
Сергеевна Ұлттық музейге екі картинасын сыйлады.
Ақтөбе қаласындағы жаны жомарт, көңілі дархан жандардың бірі Могилев облысында туып, 20
жасында комсомолдық жолдамамен келген Коврикова Людмила Андреевна. Бақытын осы қаладан
тапқан Людмила Андреевна зейнеткерлікке шыққанға дейін кино саласында, кинотеатрда жұмыс
істеген киноматаграфия үздігі де атаныпты. 76 жастағы қарт əженің үйінде анасының зығырдан
тоқыған сүлгілері, кестеленген дастарханы, төсек жапқыш, өзі тоқыған кестелі сүлгілер көздің
жауын алады. Ұлттық нақыштағы көйлек осы үйдің ең құнды бұйымы, оны əжей немерелері мен
шөберелері
үшін сақтауда. Жетпіс жылдан артық сақталған көйлекте бір отбасының тарихы
тұнып тұрғандай. Людмила Андреевнаның отағасы Дмитрий Георгиевич ұлты болгар болыпты.
Қолы бос кезінде шыбық тоқу өнерімен айналысқан отағасының алуан түрлі
корзиналары,
кəдесыйлары өте ұқыптылықпен жинаулы тұр. Өзге ұлт өкілдеріне тұрмысқа шыққан үш қызынан
жеті немере, төрт шөбере сүйіп отырған əжейдің үлкен отбасы орыс-қытай, орыс-неміс, қазақ
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ұлттары араласқан кіші халық Ассамблеясы сияқты халықтар достығын көрсетіп тұр. Людмила
Андреевна белорус халқы атынан Ұлттық музейге тамаша сый-тартулар жасады.
Грузин этностарының Қазақстанға келу тарихы бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші грузин
өкілдері «Ұлы Жібек жолы» өркендеп тұрған кезде-ақ пайда болған, көшкендердің келесі толқыны
ХХ ғасырдың 20-30 шы жылдарына, тың жəне тыңайған жерді игеру уақытында келді. Қазақстанда
грузин халқының бір ғана этномəдени бірлестігі бар екен, ол 2003 жылы құрылған «Иверия»
этномəдени бірлестігі Атырау қаласында орналасқан. Этномəдени бірлестігін есімі тек Атырауда ғана
емес республикаға да танымал Зураб Бобохиззе басқарады. Бірақ оның негізгі кəсібі тамақ өндірісі
саласы. Ірі кəсіпкер грузин халқына ғана емес, барлық қамқорлыққа зəру жандарға көмек ұшын
беретін жомарт жандардың бірі. Ол мемлекеттік «Шапағат» наградасымен жəне «Бірлік» алтын
медалімен марапатталған. Бірлестік жанында «Иверия» би ансамблін құруға басшылық жасаған.
Ешқандай мереке «Иверия» əн мен би ансамблінсіз өтпейді. Еліміздің жəне жақын шет елдің біраз
жерлерін аралаған би ұжымы республикаға танымал топтардың бірі.
Грузиндер жүзім өсірумен ежелден айналысатынын жəне өте қонақжай халық екендігі əлемге
белгілі. Жүзім өсіру ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқандықтан, шарап жасау технологиясын əр
отбасы құпия сақтайды. Грузин дастарханында шараптың молдығы мен сапасы (қонағына ең жаксы
шарап ұсынады) емес, ең маңыздысы шарап ішу мəдениеті. Грузин үшін əр дастархан басы қасиетті
жəне қадірлі. Ал шарап – қонақтарды біріктіретін қонақжайлықтың символы. Грузиндердің ең
белгілі шарап ішетін ыдысы – əсем өрнектелген мүйіз. «Иверия» этномəдени бірлестіктің төрағасы
Зураб Бобохизе Ұлттық музейге шарап ішетін ұлттық мүйіз тəрізді жəне түбі жұмыртқа пішінді
қыш ыдыстар сыйлай отырып, олардың неліктен түбі болмайтындығының құпиясын ашты-ол
құйылған шарапты қалдырмай ішуге арналған. Грузин халқының дəстүрлі қыш ыдысы «квевриде»
дайындалатын ерекше шарап жасау тəсілі - ЮНЕСКО-ның əлемдік материалдық емес мəдени мұра
тізіміне енген.
2000 жылы құрылған «Алия» еврей этномəдени бірлестігінің атауын бірінші естігенде таңданып
қалғанымыз рас, бірақ осы этномəдени бірлестіктің төрағасы кəсіпкер Павел Петрович Ткач бізге
еврей тілінен аударғанда «Қайта өрлеу» деген мағынаны білдіретінін айтты. Павел Петровичтің
айтуынша еврей халқы өз салт-дəстүрлерін жақсы білу мақсатымен жаңа жылды, Рош Ашана,
Пурим, Хануки, Песах қарсы алуды дəстүрге айналдырған. Павел Петрович еврей халқының
мерекелерде
пайдаланатын
тоғыз шырағданды-«ханука», шаббатта шарап құятын бокал,
«саптыаяқты» музейге тарту етті.
Біз Ақтау қаласына келгенде көктемнің лебі есіп тұрды. Ақтау қаласындағы Қазақстан халқы
Ассамблеясы үйі сəулетті, əсем ғимаратта орналасқан. Осында басқа белгілі диаспоралармен
қатар, қарақалпақ, қырғыз, түркімен Дағыстан халықтары да көптеп тұрады екен.
«Самур» лезгин этномəдени бірлестігінің төрағасы Селимов Гаджи Назаралиевичпен жылы
кездесу өтті. Бірлестік төрағасы лезгиндердің «Шадвал» би ансамблі бар екенін айтып, кешкі
ансамбль ұжымының дайындығына шақырды. Əр ұлттың тарихын тілмен ғана емес, түрлі
дəстүрлер, əдет-ғұрып, тіпті бимен де жеткізуге де болады. Сондай билердің бірі кавказ
халықтарының лезгинкасы. Қазақстанға белгілі бұл ұжымның көркемдік жетекшілері Зиятова Зейнаб
жəне Мустафаев Алик
дайындық жүріп жатқан залға апарды. Ансамбльде 25 этностың
өкілдерінен тұратын 240-қа жуық балалар
бимен тұрақты айналысады екен. Орта буын
жеткіншектері дайындығын көрген біздер ерекше əсерде болдық. Жылдам, əрі шымыр
қимылдайтын
бишілерге
зер сала
отырып, кавказ халқының мақсат-мүддесін анық
аңғаратындайсың. Бүгінде лезгинканы билемейтін адам кемде-кем шығар. Лезгинка бишілердің
тілдесуі іспеттес. Егер биді қыз бен жігіт билесе, онда бұл екі жастың таныстығын суреттейді. Егер
бір топ адам билесе бұл батылдық, сабырлықты білдіреді. Жалпы лезгинка биі жарыс пен бəсекені
бейнелейді. Жігіттердің бойынан жігерлікпен, күшті ептілікті аңғарсаңыз, қыз баланың бойынан
əсемділік пен байсалдылықты аңғаруға болады. Тамаша əсерде би ұжымымен қоштастық.
Қорыта айтқанда осы төрт облыстағы этномəдени бірлестіктерден 200-ден артық музейілік
бұйымдар жиналды. Бұл бұйымдарды жинауға көмектескен облыс əкімдіктері жанындағы Қазақстан
халқы Ассамблеясы басшылары Ғ.Х. Капаков, Ж.М. Нурин, Е.З. Қадырғалиев мырзаларға жəне Г.М.
Исмурина ханымға, облыстардағы «Қоғамдық келісім» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
басшылары Г.Қ. Шерниязова ханымға, А.К. Ажигали мырзаға жəне этномəдени бірлестіктердің
басшылары мен мүшелеріне алғысымызды білдіреміз. Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінде
ашылатын «Қазақстан халқы Ассамблеясы» залы келушілердің қызығушылығын тудырады деген
сенімдеміз.
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С.С. Хасенов
ҚР ҰЛТТЫҚ МУЗЕЙІНІҢ ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ КОЛЛЕКЦИЯСЫ
(музей қоры материалдары негізінде)
Біз үшін қоғамда музейдің алатын орны ерекше. Себебі, музей кешегі – тарих, бүгінгі – ғылыми
зерттеу орталығы, ертеңгі болашағымыз демекші, Елбасы Н.Ə. Назарбаев «Мəдени мұра»
мемлекеттік бағдарламасында Қазақстанда музейлерді қалыптастыруға жəне оны дамытуға үлкен
көңіл бөліп отыр. Бүгінгі таңда Қазақстанда 280-ге жуық музей бар. Оларда төрт миллионға жуық
жəдігер сақталып тұр. Сол музейлердің көшбасында – Ұлттық музей тұрғаны сөзсіз. Бұл музей қазіргі
таңда Орталық Азиядағы ең үлкен музейлердің бірі болып есептеледі.
Музей – бұл ең алдымен, ғылым мен тарих үшін қызығушылық тудыратын заттардың сақталатын
орны. Əрі, заттық ескерткіштерді жинаумен халықтың жадын, тарихын сақтайтын, қорғайтын жəне
оны насихаттаушы мəдени мекеме. Музейдің негізі – оның жəдігерлері һəм құнды дүниелері. Музей –
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ғылыми-зерттеу орталығы, ол жинақтаған жəдігерлері арқылы зерттеушілерге негіз боларлықтай қор
жинаушы, осыдан барып, ғылымға айналысқа түсуге негіз жасалады [1].
Музей қоры туралы орыс музеологы Л.М. Шляхтинаның айтуынша: музей қоры – əрдайым
дамып, жетіліп, өзгеріске ұшырап отыратын жүйе болғандықтан, музейге тұрақты сақтауға белгілі
ережеге сай алынған заттардың ғылыми ұйымдастырылған бірегей жиынтығы. Музей қорына келіп
түскен заттардың барлығы қорларды ғылыми-зерттеу бөлімінің қызметкерлерінің арнайы талдауынан
өтіп есепке алынады. Музей қорларын есепке алу – қор жұмысының негізгі бағыттарының бірі.
Барлық музей жəдігері мен коллекциялары мемлекеттік есепке алынады. Музей заттары мен мен
коллекцияларын есепке алу – оларды сəйкестендіру, сақтауды ұйымдастыру, орнын анықтау, сақталу
жағдайын бақылау, ғылыми-зерттеу жəне оларды тиімді əрі ұтымды пайдалану мақсатында арнайы
есепке алу-сақтау құжаттарына тіркеу болып табылады [2].
Музей заттарынан құралған коллекция жүйесі – заттардың жасақталуына, тіркелуіне, зерттелуіне
қолайлы жағдай жасау, тек музей ғана емес сонымен бірге басқа да барлық оған мұқтаж ұйымдар мен
мекемелердің ақпаратты табуына жəне қолдануына қолайлы жағдай жасау керек [3]. Өкінішке орай
бүгінгі таңда Қазақстан музейлері алдында мамандардың жетіспеуі, музей қызметкерлерінің
біліктілігін арттыратын ғылыми əдістемелік орталықтың болмауы жəне тағы да басқа көптеген
маңызды мəселелер бары белгілі. Музей қорының жұмысы заңдастырылмауы, қор бойынша ғылыми
негізделген əдістемелік еңбектердің жоқтығы музей қорының ғылыми жүйеленуін тежейді. Бүгінде
Қазақстан музейлерінің қор жұмысы Кеңестік кезеңде белгіленген нұсқаулар бойынша, шетелдік
музейтанушы ғалымдардың ғылыми еңбектері негізінде жасалып жатқаны шындық.
Ғылыми түгендеу жұмыстарына тұрақты қолданысқа түскен музейдің барлық заттары жатады.
Музей заттары жинақталған құрамына байланысты ғылыми түгендеу жұмыстары кезінде негізгі
қордың классификациялануына сəйкес жекелеген топтармен жүйеленеді. Көлемді музей заттары
жинақталған музейде бөлімдерге, ал бөлім ішінде қабылданған классификациялау бойынша топтар
арқылы жүйеге келтіріледі.
Ал ұлттық музейде заттардың түріне байланысты, топтамаға, материалдың түріне байланысты,
өнердің түріне байланысты, техникасына, белгіленуіне байланысты жүйеленеді. Мысалы:
этнографиялық коллекциялар:
ағаш бұйымдары, киім-кешек бұйымдары, қару-жарақтар, ат
əбзелдері, теріден жасалған, металдан жасалған бұйымдар, қыштар жəне т.б. [4].
2014 жылы 2 шілдеде Елбасы Н.Ə. Назарбаевтің тапсырмасымен ашылған ҚР Ұлттық музейінің
қорында сақталған этнографиялық бұйымдарға ғылыми түгендеу жұмыстарын жүргізу қолға алына
бастады. Бұл колекциялардың дені бұрынғы Қазақстан Республикасы Президенттік мəдениет
орталығынан көшірілген жəдігерлер еді. Музейдің негізгі қор тіркеу кітабынан этнографиялық
бұйымдар бөлініп алынып, электронды тізімдеме жасалуда. Тізімдеме бойынша музей қорындағы
этнографиялық жəдігерлерге түгендеу жұмысы жүргізіліп, фотосуретке түсірілуде. Музейдің
Музейдің ғылыми қорында сақталған ҚР Ұлттық музейінің қорларды есепке алу жəне сақтау
орталығының жетекшісі – бас қор сақтаушы Р.І.Бекталиеваның алғашқы берген жылдық есебінде:
«2015 жылдың 1 қаңтарына дейін музей қорындағы жəдігерлердің жалпы саны 200 288-ді құрады.
Оның ішінде: 2014 жылдың ақпан-шілде айлары аралығында жүргізілген қабылдау жұмыстары
нəтижесінде 40 207 жəдігер Мемлекеттік Алтын музейі қорынан, 108 383 жəдігер ҚР Президенттік
мəдениет орталығы қорынан түсті. Іссапарлар мен басқа музейлерден жинақтау нəтижесінде музей
экспозициясын жасақтауға облыстық музейлерден - 709 дана, музейге сыйға тарту - 170 дана, əр түрлі
мекемелерден – 9991 дана жəдігер, жалпы саны – 160 888 жəдігер тұрақты сақтауға қабылданды. Қор
сатып алу сараптама комиссиясының шешімімен музейлік маңызы бар 1428 дана жəдігер сатып
алынған» деп жазылған [5].
Сонымен қатар экспозицияға уақытша пайдалануға қабылданған 36400 дана жəдігердің ішінде:
облыстық музейлерден – 1205 дана, мекемелерден – 1310 дана, жеке тұлғалардан – 212 дана, «Қазақ
əуендері» АҚ – 35 969-ды құрайтын 3 алтын адам макеті түсті. 12847 дана жəдігер экспозиция
жасақтау үшін залдарға берілді деп көрсетілген [5].
Осының ішінде этнографиялық жəдігерлердің саны 10467 дана (бұл жерде заттардың саны
жобамен берілді, анықтау, жүйелеу барысында толығуы немесе кемуі мүмкін) болды. Əлі коллекция
бойынша зерттеу жұмыстары, атап айтсақ оларды классификациялау, жүйелеу жұмыстары
жалғасуда.
2013 жылы музейдің алғашқы экспозициясын жасақтау мақсатында Ақтөбе, Ақмола, Павлодар,
Шығыс Қазақстан жəне Қостанай облыстарына жасалған іссапар барысында музей қоры құнды
жəдігерлермен толықтырылды.
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2013 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі қорына қабылдау актісінің алғашқысы болып
Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайының облыстардан келген жəдігерлермен тіркелген.
Осы жылдыңқараша айынан бастап музейдің ғылыми қызметкерлері облыстарға шығып, жəдігерлер
жинақтау жұмыстары қолға алынған. Соның негізінде музейдің кіші ғылыми қызметкері
Мұсырманқұл Пердехан Бекмағамбетұлы Қостанай облыстық тарихи -өлкетану мұражайына барып,
этнографиялық маңызы бар жəдігерлерді жинақтап қайтты. Жəдігерлерді жинақтау барысында
археологиялық жəдігерлермен қатар, XX ғасырдың басындағы қолданыста болған шекеліктер, бас
киімге арналған əшекей, жүзіктер жəне Моңғолия жерінде қолданыста болған тұс кілем, етке
арналған табақ, үккіш жəне т.б. этнографиялық маңызы бар жəдігерлер музей қоры мен
экспозициясы құнды көрнектермен толықтырылды. Аталған жəдігерлерді қабылдау барысында
комиссия құрамында, Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайының бас қор сақтаушысы
Тыштықпаева Ирина Есенғазиевна мен кіші ғылыми қызметкер Мұсырманқұл Пердехан
Бекмағамбетұлы қатысқан [6].
2014 жылы Ұлттық музей қорына қабылдау актісінің алғашқы жəдігерлерінің бірі ретінде қаружарақ пен ат əбзелдері тіркелген. Ал, этнографиялық жəдігерлердің алғашқысы болып, 12-ші
ақпандағы №20 қабылдау актісімен ҚРҰМ - 101 тіркеу нөмірімен қылыш, ҚРҰМ – 102/1-7 нөмірімен
ер тұрман жиынтығы тіркеу нөмірлерімен тіркелген. Осы жəдігерлерді қабылдау барысында
комиссия құрамында, тұрақты сақталатын экспонаттарды есепке алу секторының жетекшісі Ұ.Т.
Садықова жəне қор сақтаушылар – С.А. Сəдуақасова мен С.С. Хасенов қатысқан. Қабылдау актісінде
этнографиялық жəдігерлердің сақталуы, өлшемі, жасаған шебері жəне иесі жазылған. Қылыштың
өлшемі: жалпы ұз.93 см, ені-3 см, сабының ұз. 11,5 см, ені – 2 см. Иесі: Астана қаласы, Қ.
Рысқұлбеков көшесі, №7 үй тұрғыны белгілі зергер, реставратор Б.С. Əлібай. Жəдігерлердің
сақталуы көлемді зақымданулары жоқ жəне қаулы бойынша қылышты – 638717 теңгеге, ер тұрман
жинақтамасын (ер, тоқым, үзеңгілер, жүген, құйысқан, тартпа) – 685459 теңгеге сатып алынсын деген
қаулы жасалған. Осы қабылданған жəдігерлердің барлығына коллекциялық сипаттама толтырылған.
Актіде берілген мəлімет бойынша: Қылыш – жүзі қайқыланып жасалған, бір сайлы, сабы ағаштан,
сабының ұшындағы жұмыр темірі босаған. XIX ғасырда Алматы облысы, Жетісу өңірінде жасалып,
қолданыста болған. Ер тұрман жиынтығына жеке-жеке тоқталып сипаттама берілген. Бұл жəдігерде
XIX ғасырдың басында Алматы облысында жасалып, қолданыста болғандығы туралы мəлімет
жазылған [7].
2014 жылғы ақпан айындағы қабылдау актілерінде тіркелген жекелей адамдардан қабылданған
тұрмыстық, этнографиялық заттары көптеп кездеседі. Əсіресе, 13-ші ақпан күнгі №21 актісінде
«Халнұр» ЖШС-нің директоры Б.И.Нұршаның (25.02,1981 ж., ж/к №018698152 Əділет
министрлігімен 22.06.2006 ж. берілген, Астана қаласы, С.Сейфуллин көшесі, 24 үй, 15 пəтер)
музейлік маңызы бар заттарды өткізгені туралы жазылған. Қабылдау актісімен 49 (қырық тоғыз)
этнографиялық жəдігер қабылданған.
Комиссия мүшесінде тұрақты сақталатын экспонаттарды
есепке алу секторының жетекшісі Ұ.Т.Садықова, қор сақтаушы С.А.Сəдуақасова, қор сақтаушы
Д.Серік қатысқан. Хаттамада этнографиялық жəдігерлердің атауы, өлшемі, сақталуы жəне бағасы
жазылған. Сəукеленің өлшемі: биіктігі – 53 см, материалы мен техникасы: сары түсті металл, барқыт,
тас. Сипаттамасы: бас киім күрең барқыт матадан тігілген, оған 22 тас қондырылып, шытыралармен
əшекейленген. Жұрыны аң терісінен. Желегі шашақталған, жиегіне қызыл барқыт қондырылған.
Көйлек – тік жағалы, күрең түсті барқыт матадан тігілген, киімнің жағасы мен етегі көгеріс өрнегімен
кестеленген. Өлшемі: ұз.133 см. Жəдігерлерде көлемді зақымданулар жоқ жəне қаулы бойынша
сəукелені – 3855009 теңгеге, көйлекті – 1800000 теңгеге сатып алынсын деген қаулы жасалған.
Жоғарыда аталған иесі туралы мəлімет жазылған [7].
Ұлттық музейдің 14 мамырдағы №43 қабылдау актісінде қазақтың атақты қарлығаш биі атанған
Төле би Əлібекұлының (1663-1756 жж.) шапаны тіркелген. Комиссия мүшесінде экспонаттарды
уақытша есепке алу секторының жетекшісі Б.Р.Ақпасова, қор сақтаушы Д. Серік жəне Төле би
қайырымдылық қоғамдық қорының төрағасы Ж.Ө. Ізбасаров қатысқан. Қабылдау актісінің
əпсанасында былай делінген: 2013 жылы Төле би Əлібекұлының 350 жыл толуына байланысты
өңделіп, қайта тігілген нұсқасы. Жұмысын жүргізу тобы, кеңесшілер: А. Сүгірəлиев, Ж. Ізбасаров.
Орындаушы шеберлер: Ə.А. Шермұхамбетова – ҚР Қолөнер одағының мүшесі, ҚР Дизайнерлер
одағының мүшесі, С.М. Омарова – өнер магистрі. Қабылдау актісінде жəдігердің атауы, саны жəне
сақталуы жазылған. Өлшемі мен техникасы туралы мəлімет берілмеген [8].
Осы жылғы 19 мамырдағы №45 қабылдау актісіне көз жіберсек, Ұлттық музейдің құрылуына
байланысты музей экспозициясын жасақтауға Алматы қаласындағы Ə.Х. Марғұлан атындағы
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Археология институтының қорынан бөлінген жəдігерлер тіркелген. Барлығы 3056 жəдігер
қабылданыпты. Оның 400-ден астамы музейлік маңызы бар этнографиялық жəдігерлер екен. Оның
қабылдау актісіне алғашқысы болып білезік, жүзік, сырға, жапсырмалар сияқты этнографиялық
жəдігерлер тіркелген. Акті бойынша қабылданған жəдігерлерді қабылдау барысында қабылдау актісі
толтырылған. Комиссия мүшесінде қорларды есепке алу жəне сақтау орталығының жетекшісі – бас
қор сақтаушы Р.І. Бекталиева, қор сақтаушы А.Б. Жанбосынова жəне Ə.Х. Марғұлан атындағы
Археология институтының директоры Б.Ə. Байтанаев, директордың орынбасары А.М. Манапова
қатысқан. Қабылдау актісінде жəдігерлердің атауы, сақталуы жəне материалы мен техникасы, өлшемі
жазылған. Білезіктің өлшемі: 65х5х4 см, салмағы 40,19, жүзіктің өлшемі 16, салмағы: 3,31,
техникасы: алтын, құйма, шекіме, дəнекерленген. Тағы бір білезіктің техникасы: алтын, құйма,
шекіме. Сипаттамасы, сақталуы мен есептік белгілері туралы мəлімет берілмеген [8].
Облыстардан түскен 10 маусымдағы музей қорына қабылдау актісінің алғашқыларының
қатарында Атырау облыстық тарихи-өлкетану мұражайынан жəдігерлер берілген. Этнографиялық
жəдігерлердің алғашқысы болып қабылдау актісімен алаша НҚ-13659, қоржын НҚ-1881, білезік НҚ6193/а, жүзік XIX ғ. НҚ-19808, қапсырма НҚ-6031/а,б тіркеу нөмірлерімен тіркелген.
Акті бойынша қабылданған жəдігерлерді қабылдау барысында комиссия мүшесінде қорларды
есепке алу жəне сақтау орталығының жетекшісі – бас қор сақтаушы Р.І.Бекталиева, қор сақтаушы
Д.С.Серік жəне Атырау облыстық тарихи-өлкетану мұражайының бас қор сақтаушысы Б.К. Хасанова
қатысқан. Актінің əпсанасында Ұлттық музейдің құрылуына байланысты музей экспозициясын
жасақтауға Атырау облыстық тарихи-өлкетану мұражайы қорынан бөлінген жəдігерлердің атауы,
сақталуы, есептік белгілері жазылған [9].
2014 жылғы қабылдау актілерінде тіркелген Ұлттық музейдің этнографиялық жəдігерлер
арасында ағаш бұйымдары киіз үй мен тұрмыстық заттардың қабылданғандары көптеп кездеседі.
Осы жылдың 9-шы сəуір күнгі №32 қабылдау актісімен М. Тынышпаев атындағы Алматы облыстық
тарихи-өлкетану музейі мен Маңғыстау облыстық тарихи-өлкетану музейінен сыйға тартылған
қазақтың сегіз қанат киіз үйі ұлттық музей мəртебесі үшін ерекше сый болды. Қолөнер шебері,
атақты зергерлер – Б. Əлібай мен Е. Даубаевтың қолынан шыққан дүниелері – ер тұрман жиынтығы,
киім-кешектері мен зергерлік бұйымдары т.б. заттары этнография залының сəніне айналды. Дəстүрлі
қазақ киімдерінің үлгілері: сұлтан киімі, 18 ғ. аяғы – 19 ғ. басы, Маңғыстау аймағының қалыңдық
киімі, 19 ғасыр, Жəңгір ханның əйелі – Фатима ханымның қамзол көшірмесі, Болат Сарыбаевтің
музыкалық коллекциясы қазақ халқының осы күнге дейін сақталған мыңжылдық материалдық
мəдениетін жəне рухани байлығын көрсететін құнды жəдігерлер [7].
2015 жылы 18 наурызда «Ұлттық музейге сый тарту» атты акция бастау алған болатын. Осы күні
музейге халық ақыны К. Əзірбаевтың домбырасы мен кемер белдігі, партизан-жазушы Қ.
Қайсеновтың қылышы мен қысқа қанжары (кортигі), Шəмші Қалдаяқовтың қаракөл бөрігі жəне Ж.
Нəжімеденовтың дипломаты мен тұтынған киімі алынған. Маусым айында Алматы қаласында
өткен акцияда 300-ден астам құнды жəдігерлер Ұлтық музей қорына табысталған. Оның ішінде: Ш.
Қалдаяқовтың 1965 жылғы 4 ақпанда Шымкент облысының жастары жəне жерлестері сыйға тартқан
«Кубань» пианиносы, халық жазушысы Ə. Нұршайықовтың 1980 жылы КазПИ студенттері сыйға
тартқан домбырасы, атақты əнші Ғ. Құрманғалиевтың 1930 жылдары қолданған домбырасы, халық
əртісі С. Қожамқұловтың ұстанған қамшысы, жезтаңдай əнші Жүсіпбек Елебековтың 60 жылдық
мерейтойына күйші М. Хамзин сыйлаған домбырасы, халық суретшісі Г. Ысмайылованың қол
сөмкесі, халық əртістері Ə. Мəмбетов пен Ғ. Жұбановалардың дипломаты мен қол сөмкесі, «Астана
арланс» кəсіпқой бокс клубының спорттық киімдері, Олимпиада жеңімпаздары – Ж. Үшкемпіров, С.
Сəпиев, Б. Сəрсекбаев, Ю. Мельниченколар өткізген спорттық киім-кешектері музей қорын
этнографиялық жəдігерлермен толықтырды [10].
Қорытындылай келе, тарих – халық зердесі, оны өзгерту мүмкін емес. Қазақ халқының аса бай
мəдени мұрасының көпшілігі бізге ғылыми-археологиялық қазба жұмыстарының, зерттеу, іздестіру
нəтижесінде жетті. Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің қорындағы заттардың құрылуы ұзақ
үдерістерден өткен үлкен тарихы енді басталғанымен, олар əлі көптеген зерттеулерді қажет ететіні
сөзсіз.
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А. Екимбаева
МУЗЕЙДЕ ЭКСКУРСШЫНЫҢ СӨЙЛЕУ МƏДЕНИЕТІ
Экскурсияның дəрістен айырмашылығы, ол басты екі құрамдас бөліктен, яғни экспонатты
көрсету жəне оны əңгімелеп беруден тұрады. Бұл екеуі бір-бірімен сабақтаса жатуы тиіс.
Экспонат көрсетілмеген жағдайда экскурсия дəріске немесе өзара əңгімеге айналатыны,
керісінше экспонат сипатталмаған жағдайда музейге келушілердің тек көрнекі заттарды
бақылаумен шектелетіні белгілі нəрсе.
Экскурсияда экспонатты көрсету мен əңгімелеудің арақатынасы экскурсияның тақырыбына,
нысандардың сипаты мен экскурсшының экскурсияны жүргізу шеберлігіне, т. б. байланысты.
Экскурсшының сөз өнерін жетік меңгеруі - экскурсияның табысты өтуінің басты шарты.
Экскурсшының сөйлеу мəдениеті грамматикалық тұрғыдан дұрыс, анық, мəнерлі жəне үнемді
болуы керек [1, 20-22 бб.].
Экскурсшының сөзі – ақпарат берушінің емес, ең алдымен, əріптестің сөзі болғандықтан,
сауатты сөйлеумен қатар интонацияның табиғи болуын талап етеді. Жаңадан үйрене бастаған
экскурсшы "жасанды", экскурсиялық мəнерге салып сөйлеуден қашу керек. Ол өз дауысының
қатты шығуына, сөйлеу қарқынына мəн беруі шарт. Мұнда бастысы, сөйлеудің эмоциялық
бояуының болуы. Дегенмен өзіндік айту мəнері болмаса, ақпаратты құрғақ əрі бір сарынды берсе
(толқуы басым, даусын күштеп шығарса), қатысушылар мұндай экскурсиядан жалығып,
шаршайды.
Экскурсияны табысты өткізу үшін экскуршыға сенімділік ауадай қажет. Бұл сөйлейтін сөзі
грамматикалық тұрғыдан дұрыс құрылған жағдайда орын алады. Онсыз ол еркін, анық сөйлей
алмайды жəне экскурсанттардың əрекеттеріне дұрыс шешім қабылдай алмауы мүмкін [1, 45 б.].
Баяндаудың дəлдігі нысанды сипаттауда өте маңызды, бұл көп жағдайда экскурсшының
аудиторияға əсерін көрсетеді. Экскурсияда мағынасы жойылған, жалпылама жəне жаттанды
сөздерді қолданудан сақ болу керек.
Тілдің мəнерлілігі мен ерекшелігі оның түрлі тəсілдерін қолдануды күшейтеді, мəселен,
аллегориялар, гипербола, метафора, сөздерді ауыстыру, т. б.
Жай көрнекі салыстырулар, параллельдер келтіру, эпитеттерді қолдану экскурсанттарға жақсы
əсер береді.
Қанатты сөздер мен мақал-мəтелдерді дер кезінде қолдану сөздің бояуын арттырады. Сөзді
үнемдеудің талабы – артық жəне жалпылама сөздерді қолданбау, өйткені бұлар тыңдаушылардың
назарын жоғалтады. Бұлайша үнемдеу тілге қуат береді.
Экскурсшы сөзінің шешендік сөзден айырмашылығы бар, өйткені экскурсиялық аудиторияның
құрамы шектеулі [2, 59-65 бб.].
Экскурсияда жай ауыз екі тілді қолданған дұрыс, ғылыми терминдер мен өзге тілден енген
сөздерді пайдаланғанда абай болу қажет.
Қаруы – сөз саналатын экскурсшыға орыстың ұлы жазушысы Л. Толстойдың мына сөзін естен
шығармағаны абзал: "Өзің білетін нəрсеңді ғана айт, əйтпесе үндеме".
Экскурсшының сөйлеу техникасы.
Экскурсшының жұмысында актер секілді сөйлеу техникасының маңызы өте зор: дыбысталуы,
тембрі, дауыстың жоғары болуы, айтылуы, ым-ишара [2, 70 б.].
Дыбысталуы. Сөздің экскурсанттардың барлығына бірдей жету мүмкіндігі. Ол дұрыс тыныс
алуға (терең, жиі əрі бақыланатын) негізделеді.
Терең тыныс алғанда сөздің бір бөлігін айтуға болады. Сөз мəнерлі шығуы үшін жиі тыныс алу
керек. Тынысты айтылатын сөйлемді айту барысында дем алу ырғағын бақылауға алу қажет.
Тембрі. Əрбір адамның даусының өзіндік бояуы – тембрі бар. Оны өзгерту мүмкін емес, бірақ
оны жақсарту үшін көптеген жаттығу жасау қажет. Ұзақ жаттығудың нəтижесінде, дауыс толық
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ашылады. Тембр жалпы дауыстың бояуы ретінде ғана емес, сондай-ақ ой мен сезімді беруде де
үлкен қызмет атқарады. Ол тыңдаушыларға сөздің ауанын – көңілді немесе көңілсіз, қалжыңға
құрылғаны немесе ашулы, ашық немесе абыржулы, т. б. күйді береді. Экскурсшының даусы
экскурсанттарды экскурсияның мақсатына сəйкес əрекет етуге мəжбүрлейді.
Қарқыны. Бұл түсінікке тұтастай алғанда сөздің жылдамдығы, кейбір сөздердің дыбысталу
ұзақтығы, интервалдар мен сөз арасындағы үзілістер ұзақтығы жатады. Сөздің жылдамдығы
экскурсияның мазмұны мен қозғалыс барысындағы жағдайларға байланысты.
Нысанды тез көрсету сөздің жылдам айтылуына да мəжбүрлейді бірақ асығыстық экскурсия
тақырыбына немқұрайлы қарағандай əсер қалдыратынын да естен шығармаған жөн.
Сөйлеу кезінде үзілістер басты орын алады. Дəріс оқитын оқытушыға үзілістер дұрыс тыныс
алуды қамтамасыз етеді. Үзіліс жасау келесі қандай ойға көшу керектігін ұғынуға мүмкіндік
береді. Сондай-ақ ол маңызы бар сөздер мен сөйлемдерді баса айтуға да керек.
Кульминациялық сəттің алдында (көрсету барысында жəне одан кейін) қысқа үзіліс жасау
нысанның маңыздылығын баса көрсету құралдарының бірі.
Қала бойынша экскурсияларда үзіліс кейде бір нысаннан екінші нысанға қозғалыс кезінде
жасалады.
Дыбыстың жоғарылығы. Оның əуезділік бейнесі сұрақты, талқыланатын мəселенің түпкілікті
қорытындысын немесе оның күмəнділігін, сенімсіздіктен сенімділіктің аражігін ажыратуға
мүмкіндік береді, қарама-қайшылықты баса көрсетеді. Сөйлеу барысында логика ғана емес,
эмоция да маңызды болғандықтан, дауыстың модуляциясы бастапқы мəнге, адамның шетін
сезімдері мұң, аяушылық сезімдеріне иелене айтылады. Асқақтық туралы түсініктерді жеткізу
интонацияның үзік-үзік əрі неғұрлым жатық болуын талап етеді. Күмəн келтіру, абыржу, үрейқауіп дауыстың төмендеуінен көрінеді. Сөзді қатты, жоғары тоннан бастамау керек. Жəне де сөзді
аяқтағанда дауыс жоғалып кетпеуі тиіс, өйткені əңгіменің аяғы тұтастай алғанда сөз орамына
қатысты, бірсарындылықтан, өте төмен немесе жоғары тоннан қашқан дұрыс.
Айтылуы. Сөзді дұрыс айту үшін көп еңбектену қажет.
Дыбысты түзуге тіс, ерін, тіл, т. б. қатысады. Олардың ішінде басты қызметті тіл атқарады.
Сөзді дұрыс айту дегеніміз – дыбыстар мен сөздерді анық айту. Дұрыс тыныс алу мен дауыстың
жақсы дыбысталуына байланысты көптеген жаттығулар бар. Сөйлеу тілін жетілдіру үшін
экскурсшы экскурсияның бір бөлігін таспаға жазып алып, оны талдау қажет.
Мимика, бет қимылы. Адамның сөйлейтін сөзімен қатар жүреді. Лектор секілді экскурсшының
бет-əлпеті əңгімелеу кезінде сабырлы болуы қажет. Кейбіреулер, əсіресе жаңа үйренушілер қабағы
салыңқы түрге (оны өздері байқамайды) енеді. Сондықтан кейде айна алдында жаттыққан дұрыс
[2,15-23 бб.].
Экскурсияның табысты өтуі, оның тиімділігі экскурсшының экскурсанттармен алғашқы
кездесу сəтінен бастап экскурсия аяқталғанша оң қарым-қатынас орнатуына байланысты.
Экскурсия барысында қолайлы "психологиялық ахуал" құру міндетті шарт саналады. Бұндай
жағдай экскурсшы мен экскурсанттарға шығармашылық лəззат, эстетикалық қуаныш сыйлайтыны
анық.
Кейде топтың шаршап, əлдебір нəрселерге абыржитын сəттер болады, экскурсшы мұндай
жағдайларды болдырмауға тырысып, топтағы қысымды төмендетіп, сенімді ахуал орнатуы тиіс.
Бұл белгілі бір дəрежеде экскурсияның табысты өтуіне əсерін тигізеді.
Экскурсия сөйлеу қарым-қатынасынан тұрады. Экскурсшы алдын ала экскурсанттардың
құрамын (тұрғылықты жердің адамдары, оқушылар, туристер, қонақтар, т. б.), олардың жасын,
білімін, кəсібін, мəдени деңгейін анықтап алуы керек.
Тұрғылықты адамдарға экскурсия жүргізгенде белгілі нысандар, оқиғалар мен көрнекі
жерлерді жаңа қырынан көрсетуге ұмтылған жөн, ал бұл ақпараттың жаңашылдығы, детальдарды
талдау мен көру нүктесін таңдаудың, т. б. көмегі арқылы жүзеге асады [3, 49-50 бб.].
Қалаға алғаш рет келген қонақтарға экскурсияны олардың туған жерімен салыстыра өткізу
оның тиімділігін арттыратыны сөзсіз.
Жасы, кəсібі, білім жəне мəдениет деңгейі əртүрлі аралас топтардың ішінен басым топты
ерекшелеп алып, ақпаратты соларға қарай бейімдеу қажет. Экскурсияларға оқушылар қатысқан
жағдайда олардың оқу бағдарламасы бойынша не өткенін, туған өңірлерінде экспедицияға
қатысқан-қатыспағанын, аймақтану пəні қызықтыра ма деген мəселелерді анықтап алған дұрыс.
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Экскурсияның тиімділігі экскурсанттардың белсенділік деңгейіне де байланысты.
Экскурсияны жүргізудің əдістемелік тəсілдері (жоғарыда айтылғандар), оның эмоциялық мазмұны
экскурсанттардың қабылдау қабілетін белсенді етуге бағытталады.
Бірақ экскурсанттардың қатысу деңгейін арттыратын бірқатар белсенділендіру тəсілдері бар.
Олардың қатарына тапсырмалар жатады, мысалы, экскурсшы экскурсия барысында
қатысушылардың біріне мəтінді оқуға беріп, нысанның биіктігі немесе ауқымын анықтауды
ұсынады.
Басқа тəсілді қолданатын болсақ, экскурсшы сұрақтар қоя отырып, экскурсанттардың
материалды жинақтау арқылы нысанды дұрыс меңгеруіне жетелейді.[4,62-65 бб.]
Сұрақтар мақсатқа бағытталуы, топтың мінез-құлық ерекшелігін ескере отырып құрылуы тиіс.
Сұрақтарды алдын ала ойластырып, оны топтың алдына қай уақытта қою керектігін жоспарлауы
керек. Бұл тəсілдің тиімділігі топпен қарым-қатынас қаншалықты орнағанына байланысты.
Экскурсанттардың белсенділік жəне танымдық əрекеттерін дамыту психология мен педагогика
ғылымдарының негізінде жүреді.
Экскурсанттардың назарын белсенділендіретін тиімді тəсілдердің бірі – əзіл-қалжыңдар. Бұл
да экскурсанттардың назарын аудартады, ойды дұрыс анықтауға мүмкіндік береді, аудиторияда
қалыпты жағдай тудыруға мүмкіндік береді. Дегенмен экскурсшы əзіл-қалжыңның шектен
шықпағанын есте ұстағаны дұрыс. Қалай да экскурсанттардың көңілін көтеруге талпынатын
экскурсшылар экскурсияға жауапсыз қарайтынын көрсетеді, ал бұл өз кезегінде топты бақылай
алмай қалатын жағдайларға əкеледі [3,37-40 бб.].
Экскурсанттардың назарын қызықтырып аудару үшін дəріс оқитын оқытушы секілді
адамдардың əлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін білуі керек. Экскурсиядағы ақпараттар
экскурсанттардың қызығушылығына, қажеттілігіне байланысты немесе жаңа қажеттілікті
тудыратын қабілеттілігі болған жағдайда олардың назарын аударады. Экскурсшы психологияда
"психикалық еліктіру" аталатын бұқарадағы адамдардың өзара іс-əрекеттері механизмін ескеру
қажет. Экскурсшының айтқан əңгімелері өзін толғандырып, шабыттандырған жағдайда ғана
экскурсанттар оның мақсатын өз мақсаты ретінде қабылдайды. Бұл жерде өзара əрекеттер
қызығушылығы тəсілі тиімді, яғни экскурсшы экскурсанттардың қызығушылығы нысанда
қаншалықты дəрежеде көрінетінін байқай отырып əрекет етеді.
Экскурсшы экскурсанттарға жаңа, белгісіз ақпараттарды беруде олардың назарын аудару үшін
сонғы тəсілдерді қолданған жөн.
Экскурсшы жауапты болуы, экскурсияға кешікпеуі керек. Ескеретін жайт, экскурсанттар
экскурсшының сырт келбетіне қарайтындықтан (бет-əлпеті, киімі, жүріс-тұрысы, қимылқозғалыстары), экскурсшы туралы өзіндік түсінік қалыптастырады (экскурсияны бастамас бұрын).
Экскурсанттардың алғашқы алған əсері экскурсияны қабылдауға ықпалын тигізетіні сөзсіз.[5,5960 бб.]
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А.Р. Рахимберді
ТАРИХИ ӨЛКЕДЕГІ КИЕЛІ ОРЫНДАР
Қасиетті орындар туралы мифология қай халықта болмасын бар. Орталық Азиядағы түркі
халықтарында əулие, қасиетті деген атаулар тұрақты түрде əдет-ғұрыптар орындалатын киелі
кеңістік жөнінде хабар береді. Адам баласы бұл орынды тағзым ететін орын деп таңдап алған соң
бірнеше ғасырлар бойы осы араға өздерінің əдет-ғұрыптарын орындауға келіп тұрған.Қасиетті
орындар көбіне Оңтүстік өлкесінде, сыр бойында, көне астана Түркістан топырағында топтасқан.
Бүкіл қазаққа тарап, бата жасағанда «Сайрамда бар сансыз бап, Түркістанда бар түмен бап,
Баптардың бабы – Арыстан бап, Ең үлкені – Кəлен бап, Шапағаттарыңды бере көр!» деп медет
сұрайтын исламдық дəстүрге сай нанымдық ұғымға айналған сөздер де, Оңтүстік жерінің
киелілігін меңзейді.
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Қазіргі таңда Түркістaн қаласы мұсылмaн елдері үшін ғaнa емес, дүниежүзі хaлқы үшін де
қaдірлі мекенге aйнaлғaн. Жыл сaйын осындa бүкіл Қaзaқстaннaн, Ортa Aзиядaн мыңдaғaн
мұсылмaндaр, əулиелердің сұлтаны Құл Қожа Ахмет Ясауидің кесенесіне келіп, зиярaт етеді.
Бұл кесененің сaлынуынa XIV ғ. соңындaғы Мaуереннaхр мен Aқ Ордa мемлекеттері
aрaсындaғы Сыр бойы қaлaлaры үшін болғaн күрес негіз болғaн еді. Осы күрестің бaрысындa 1396
ж. Яссығa келген Əмір Темір Қожa Aхмет Ясaуидің қaрaпaйым кесенесінің орнынa кесене, мешіт
медресе жəне бaсқa дa қызметтер aтқaрaтын ірі діни кешен сaлуғa бұйрық береді [1, 9-23 бб.].
Хaлық aрaсындa кең тaрaлғaн aңыздa кесененің сaлынуынa түрткі болғaн себептер діни
мистикaмен бaйлaныстырылaды.
Əзірет Сұлтaн кесенесінің бой көтеруі қaлa үшін де, қaлa ортaсындa қaлғaн кaбірхaнa
(некрополь) үшін де үлкен мaңызы болды. Бұл aймaқтa оғaн тең келетін осындaй aлып
құрылыстың болмaуы қaлaның бұрынғы киелі орын деген дaңқын aсырып, ендігі жерде ірі діни
ортaлыққa aйнaлдырды. Сопылық aғымның негізін сaлушының бaсынa тұрғызылғaн кесене оның
ілімін құрмет тұтқaн Ортa Aзия мұсылмaндaрының тұрaқты түрде зиярaт ететін киелі мекеніне
aйнaлды.
Осындaй себептер қaлa құрылымының өзгеруіне ықпaл жaсaды: қaлa тұрғындaрының сaны
aртты, шaруaшылық сaлaлaры дaмыды. Сонымен бірге кесенені қоршaй орнaлaсқaн қaбірхaнaның
дa сипaты өзгерді. Ол бұрын Ясaуи шəкірттері мен ізбaсaрлaры жəне қaлa тұрғындaры жaппaй
жерленетін қaлaлық мaңыз aлсa, ендігі жерде ол қaлa сыртынa шығaрылды. Aл кесене төңірегіне
жерлеу бұдaн былaй жерленушінің əлеуметтік мəртебесіне, мүліктік жaғдaйынa бaйлaнысты
aйқындaлды.
Ислaм дəстүріне сaй о дүниелік өмірде əулиенің қaмқорлығындa болу мaқсaтындa кесене
жaнынa жерлеу құрметіне aлғaшқы кезде Темір əулеті, кейін Шaйбaни əулеті билеушілерінің,
соңғы кезде қaзaқ хaндaры ие болды. Бұл жaғдaй дa өзге фaкторлaрмен қосылып, Əмір Темірдің
Түркістaнғa жaсaлғaн сый грaмотaсындa көрсетілгендей, Түркістaн қaлaсының Ортa Aзиядaғы
идеологиялық, экономикaлық жəне сaяси ортaлық ретіндегі рөлін бекіте түсті.
Қожa Aхмет Ясaуи сəулет-ғимaрaты aсa үлкен портaлды-күмбезді құрылыс, оның ені 46,5 м,
ұзындығы 65 м., кесененің ортaлық бөлмесінің төңірегіне түрлі мaқсaтқa aрнaлғaн үлкенді-кішілі
35 бөлме сaлынғaн. Оңтүстік портaлдың құрылысы XIV ғ. соңындa aяқтaлмaй қaлғaн. Aбдоллa хaн
кезінде жүгізілген құрылыстың ізі - кесененің қaс бетінде aғaш діңгектер қaзірге дейін сaқтaлып
қaлғaн.
XIX ғ. Қоқaн хaндығының билігі тұсындa мұнaрaлaр мен портaлғa қaрaй қорғaну бекіністері
сaлынып, қaм кесектермен қоршaлып, кесене қорғaныс мaқсaтындaғы қaмaлғa aйнaлдырылғaн.
Түркістaн билеушілер өз тұсындa кесене құрылысын aяқтaуғa əрекет жaсaғaнымен олaрдaн
жеткілікті нəтиже шығa қойғaн жоқ [2, 251 б.].
Қожa Aхмет Ясaуи кесенесі оның жолын қуғaн шəкірттері мен сопылық ілімін пір тұтқaн
қaрaпaйым хaлықтың зиярaт ететін қaсиетті орнынa aйнaлған. Сонымен бірге Ясaуи жерленген
қaбірхaнaғa оның шəкірттері де «бірінен соң бірі» жерлене бaстaды. Бұл дəстүр діндaрлaрдың
«пірдің, ұстaздың aяқ жaғындa жaтуды» көздеген ниетінен туындaғaн.
Қожa Aхмет Ясaуидің қaбірі бaсынa тұрғызылғaн кесененің діни жорaлғы жaсaйтын зиярaт
орнынa aйнaлуы оның тірі кезінде-aқ əулие aтaнуынa бaйлaнысты болды. Пaйғaмбaр жaсынa
келгенде жер aстынa түсіп, өмірінің қaлғaн бөлігін дүниеден бaз кешіп өткізген сопының хилуетте
отырып Құрaн aяттaрын поэзия тілімен түсіндірген хикметтері өзінің жолын ұстaнғaн көптеген
шəкірттері aрқылы бүкіл елге тaрaлды. Қожa Aхмет өмірінің осы кезеңіне қaтысты Хилует
aрхитектурaлык ескерткіші кесененің оңтүстігінде 150 метр қaшықтықтa орнaлaсқaн. Ортa Aзия
мен Қaзaқстaнның оңтүстігінде кең тaрaлaн хилует (жер aсты мешіті) құрылысының Түркістaндa
пaйдa болуы Қожa Aхметтің aтымен тікелей бaйлaнысты.
XII ғaсырдa сaлынғaн осындaй aрхитектурaлық ескерткіштің бірі Əулие Құмшық Aтa жер aсты
мешіті Қожa Aхмет Ясaуи кесенесінің оңтүстігінде бір жaрым шaқырым aшық aлaңқaйғa
орнaлaсқaн. Ол сопылық рəсімдермен бaйлaнысты діни кұрылыстaр қaтaрынa жaтaды. Қaзaқстaн
территориясындaғы бұндaй құрылыстaрдың сaлынуы IX ғaсырдaн бaстaлaды жəне ол бұл aймaққa
жерaсты құрылыстaрынa тығылып құлшылық ететін ислaмның шaфииттік бaғытының енуімен
бaйлaнысты болсa керек [2, 280 б.].
Қожa Aхмет Ясaуи кесенесінің солтүстік-бaтысындa 22 м жерде жaртылaй жер
aстындaорнaлaсқaн діни сипaттaғы құрылыс бaр. Ол нысaнғa aлғaшқы aрхеологиялық қaзбa
1958 ж. (Немцовa Н.Б.), одaн кейін 1972-1973 жж. (Сениговa Т.Н.) жүргізілді. 1980 ж. ескерткіш
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ішінaрa қaлпынa келтіріліп, концервaциялaнды. Бөлменің көлемі 6,8x5 м болсa, қaбырғaлaрының
қaлыңдығы 1 метрге жуық. Негізгі бөлігі жер бетінен 2 м тереңдікте орнaлaсқaн. Т.Н. Сениговa
зерттеу еңбектерінде құрылыстың сaлынуын XV ғaсыр деп белгілейді. Aл XVI ғ. бұл ескерткіш
мүрделерді тaбытқa сaлып қоятын ұжымдық сaғaнa қызметін aтқaрғaн [3, 45 б.]. Aл жер aсты
құрылысының ең бaстaпқы қызметі - дүниенің қызығынaн бaз кешкен діндaрлaрдың топтaсып жер
aстындa орaзa тұтуынa aрнaлғaн. Жергілікті aңыздaрдa ол құрылысты Қожa Aхмет Ясaуи кесенесі
құрылысы кезінде оның орнындaғы қaбірлерден қaзып aлынғaн мүрделерді қaйтa жерлеу
мaқсaтындa сaлынғaн деген деректер кездеседі [2, 297 б.].
Кесененің оңтүстік-шығысындa 40 м жерде қирaғaн қaлпындa сaқтaлғaн сегізбұрышты кесене
де осындaй діни сипaттaғы ғимaрaттaрдың бірі. Оның aтaуы ғимaрaттың жер бетіндегі бөлігі
жоспaрының геометриялық кескініне бaйлaнысты aтaлғaн. Ол ескерткіш турaлы жaзбa
дереккөздері мен aңыздaрдa ешқaндaй дерек кездеспейді. Ол ескерткіштен 1958 жылғa дейін
биіктігі 0,4-1,6 м дейін, қaлыңдығы 0,75 м қaбырғa ғaнa сaқтaлғaн. Кесене бөлмесі 6,95x6,95 м
көлемдегі сегіз бұрышқa бөлінген қaбырғaдaн тұрaды. Aрхеологиялык зерттеулер ескерткіштің
құрылысы мен оның қaйтa жaсaлуын екі кезеңге бөліп қaрaстыруғa мүмкіндік береді [2, 43 б.].
Сегіз қырлы кесене Рəбия Сұлтaн Бегім кесенесінен біршaмa кейін сaлынғaндықтaн оның кейбір
сəулеттік ерекшеліктерін қaйтaлaғaн. Бірінші кезең (XVIғ. соңы - XVIIғ. арaлығы) - құрылыстың
сaлынуы жəне портaлының солтүстік шығысқa қaрaғaн кезіндегі қызмет еткен кезеңін қaмтиды.
Aл екінші кезеңнің хронологиялык мерзімі aнықтaлмaғaн. Бірaқ бұл кезеңде сегізқырлы кесене
күрделі реконструкцияны бaстaн өткізді. Ең бaсты өзгерісі - кесененің шығaр есігін Қожa Aхмет
Ясaуи кесенесіне бaғыттaғaн қосымшa құрылыс болды. Сонымен бірге кесене қaбырғaсынa тіреу
мaқсaтындa екі жерден қосaлқы қaбырғa тұрғызылды. Осындaй қосымшa шaрaлaрғa қaрaмaстaн
ғимaрaт XVIII ғ. қирaғaн [4, 123 б.].
Aты жəне сaлынғaн уaқыты белгісіз ескерткіштердің бірі - ғылыми əдебиетте шaртты түрде
«Белгісіз кесене» немесе «Жaңa кесене» деп aтaлaды. Ол Қожa Aхмет Ясaуи кесенесінің оңтүстікбaтысындa 45 м қaшыққa орнaлaсқaн [5, 59-72 бб.]. Ескерткіш 4,5x4,5 м көлемдегі төртбұрышты
бөлмеден тұрaды. Сaғaнaдaн aғaш тaбытқa сaлынғaн 7 ересек aдaмның, 1 жaс бaлaның сүйегі
тaбылуынa қaрaғaндa, ол жергілікті феодaлдaрдың əулеттік сaғaнaсы болуы мүмкін. Белгісіз
кесене өзінің құрылысы, пaйдaлaну мaқсaтынa кaрaй ерекше ортaғaсырлық ескерткіш болып
тaбылaды [2, 279-6.].
Қожa Aхмет Ясaуи кесенесінің шығыс портaлы aлдынa 1485 ж. Əбілхaйыр хaнның əйелі,
Ұлықбектің қызы Рəбия Сұлтaн Бегім жерленді. Оның бұндaй кұрметке зaңды құқы болды. 1451
ж. Темір ұрпaғы Əбу Сaид көшпелі өзбектер хaны Əбілхaйырғa (1142-1468 ж.) Рəбия Сұлтaн
Бегімді ұзaтып, жaсaуынa Йaссы кaлaсының иелігін қосa берді [6, 163-166 бб.]. Бұл Темір
ұрпaғының Сaмaрқaнд тaғын иеленудегі күресіне көрсеткен көмегі үшін Əбілқaйыр хaнғa жaсaғaн
қошеметі болaтын. Рəбия Сұлтaн Бегімнен туғaн Əбілхaйырдың екі ұлы - бірі Көшкінші хaн,
екіншісі Сүйініш хaн. Сүйініш хaн Тaшкентті билеген шaйбaнилер əулетінің негізін қaлaды [6, 144
б.]. Aнaсының бaсынa кесене тұрғызғaн Түркістaндa ұзaқ уaқыт билік құрғaн Көшкінші хaн болуы
керек [5]. Ол дінге берілген aдaм ретінде сопылық əдебиетті жетік білген жəне ғaлымдaр,
дəруіштер, тaқуaлaрмен aрaлaсқaнды жaқсы көрген.
Рəбия Сұлтaн Бегім кесенесінің құнды сəулет ескерткіші ретіндегі мынaдaй мaңызын aтaп
aйтуғa болaды: оның құрылысындa ХІІ-ХV ғғ. Ортa Aзия мен Қaзaқстaндaғы сегізқырлы
портaлды-күмбезді құрылыс дəстүрі қолдaнылды жəне одaн əрі дaмытылды. Оның үстіне бұл
кесене Темір əулетінің Қaзaқстaн территориясындa өз aттaрынaн тұрғызылғaн ең соңғы құрылысы
болды [7, 133 б.].
1980 жылдaн бaстaп Рəбия Сұлтaн Бегім кесенесінде қaрқынды жұмыстaр жүргізіліп,
сəулетші-қaлпынa келтірушілер мен жергілікті түркістaндық шеберлердің қолымен оның бaстaпқы
бейнесі қaлпынa келтірілді.
Есімхaн кесенесі Қожa Aхмет Ясaуи кесенесінің оңтүстігінде 12 м қaшыққa сaлынғaн.
Кесенеде жүргізілген aрхеологиялық зерттеу жұмыстaры оны XVI ғ. соңы – XVII ғ. бaс кезінде
тұрғызылғaн деп aйғaқтaйды. Aлғaш рет кесененің Есімхaнғa aрнaп сaлынғaндығын Г.И. Пaцевич
aйтқaн еді. Aрхеолог Н.Б. Немцовa бұл мəселеге aсa сaқтықпен қaрaйды. Оның aйтуы бойыншa,
кесене Есімхaнғa немесе Жəңгірге (1680 ж.қ.б.) тиесілі болуы мүмкін [8, 15-26 бб.].
Ескерткіштің кіндігі болып тaбылaтын қaзaндық бөлмесінің өлшемдерін Əмір Темірдің өзі
aнықтaп берген, осығaн бaйлaнысты пропорционaлды түрде кесененің бaсқa өлшемдері шыққaн.
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«Қaзaндық» ертедегі көшпенділер скиф-сaқ, көне түрік, кыпшaқтaрдaн қaзaққa дейінгі бермен
келе жaтқaн қaзaн культінен шыққaн. Кесенедегі ең үлкен бөлме «Қaзaндық» деп aтaлaды. Ол –
төбесі жaлaң қaбaт күмбезбен көмкерілген төрт бұрышты бөлме. Оның күмбезі сегізкырлы діңгек
үстіндегі пaруaзды желкенге тaбaн тірейді. Себебі, ондa қос қaбaтты aркaлaр жоқ, оның орнынa
төрт қaбырғaлaрынaн ойықшaлaр жaсaлғaн, күмбездің ішкі беті aлуaн тұрпaттaғы стaлaктиттермен
(əктұнбaлaр) көмкерілген.
Қaзaндық қaбырғaлaрының төменгі жaғы aлты бұрышты көгілдір тaқтaлaрдaн тұрaтын
мозaикaлық өрнектермен əшекейленген. Aл еденге жaнaсaр тұстa өсімдік өрнегі сaлынып, тaстaн
қaшaлғaн белдеушелер жүргізілген. Қaбырғaлaрының мозaикaлық тыстaмaдaн жоғaры бөлігі бір
кезде ою-өрнектермен əшекейленген, бірaқ 1984-1986 жж. жөндеу жұмыстaры бaрысындa əрлеу
кaбaтының aстындa қaлғaн.
Қaзaндықтың ең бaсты ерекшелігі - ол бүкіл кешенді бaйлaныстырушы қызмет aтқaрaды. Одaн
жaн-жaққa 14 есік шығaды. Солaрдың aрaсындa XV ғ. сaқтaлып келе жaтқaн үлкен есігі ішке қaрaй
екі жaқты aшылaтын есік «Қaқпa» деп aтaлaды. Екіншісі - Қожa Aхмет Ясaуи мүрдесі жaтқaн
қaбірхaнa есігі, ол «Қaпсырмa» есік деп aтaлaды. Aғaш бетіне ойып сaлынғaн өрнегі бaр бұл
есіктер ортaғaсырлық өнердің туындысы ретінде құнды жəдігерге aйнaлғaн.
Қaзaндық бөлмесінің биіктігі - еденнен төбесіне дейін - 39 м, сыртқы көрінісінің биіктігі 41 м,
күмбездің диaметрі 18,2 м. Зaлдың жaлпы aумaғы 330 шaршы метр болaды. Ортa Aзия мен
Қaзaқстaндaғы ортaғaсырлық құрылыстaрдa үлкендігі жөнінде бұдaн aсaтын күмбез жоқ. Бұл
ерекшелік - кесененің бірегейлігін тaнытaтын сипaттaрдың бірі.
Кесене нaқты жəне үйлесімді жоспaрмен сaлынғaн. Солтүстік-шығыс блоктa Құдықхaнa, aл
солтүстік-бaтыс блоктa Үлкен Aқсaрaй орнaлaсқaн. Оңтүстік-бaтыс жəне солтүстік-шығыс
бөліктері өзінің aрхитектурaлық тұрқы жaғынaн Піртектес, қaбaтты зaлдaр - Кіші Aқсaрaй мен
кітaпхaнa жəне қос қaбaтты құжырaлaры бaр. Кесененің өзге бөлмелері де əртүрлі деңгейде
үйлесімді шешім тaпқaн.
Тaбaн топырaғы ылғaлды жерге сaлынғaн Қожa Aхмет Ясaуи сəулет-кешені X I V ғ. құрылыс
инженерлігінің озық шешімі болып тaбылaды. Құрылыс қaбырғaлaрының aлты ғaсыр бойы ылғaл
тaртып мүжілмеуі осындaй шешімнің үйлесімділігінен туындaйды. Пропорциялық қaтынaстaрдың
бірлігі, құрылыс тəжірибелерінің озықтығы ортaғaсырлық шеберлердің сəулет өнерінің күрделі
технологиясын меңгергендігін тaнытaды. Ғимaрaттың жеке бөліктерінің aрхитектурaлық
формaлaрының өзaрa үйлесімділігі, негізінен aлғaндa, Ортa Aзия мен Қaзaқстaнғa тəн шaршы
келген қaбырғa ұзындықтaрының осы бөлменің көлденеңіне сəйкес теориясының қaтaң
сaқтaлуынa бaйлaнысты. Кесененің бүкіл бөлмелері көптеген дəліздер aрқылы бір-бірімен
бaйлaнысaды. Қaзaндық бөлмесінің өзінен 8 дəліз тaрaйды. Оның aлтaуы - өтпелі, екеуі - тұйық.
Биіктігі екі қaбaтты үлкен дəліздер бүкіл кешенді дербес блоктaрғa бөледі, бұның бəрі де жер aсты
қозғaлысының кесененің əр блогынa əртүрлі əсеретуі aрқылы ондa тепе-теңдікті сaқтaуғa
лaйықтaлғaн.
Кесене кешенінде бөлмелерді бір-бірімен бaйлaныстыру үшін бaспaлдaқтaр жүйесікеңінен
қолдaнылғaн. Ол бaспaлдaқтaрдың жaлпы сaны 22 болсa, олaрдың мынaдaй негізгі түрлері
қолдaнылғaн:
- бір шеті aйқaсып келетін шaхтaдaғы aйнaлмa бaспaлдaқтaр (мұнaрa мен үлкен күмбездің төрт
кырлы қaбырғaсындa қолдaнылғaн);
- төрт бұрышты шaхтa жəне жылжымaлы жaртылaй aркaлaр тізбегі aрқылы орнaлaсқaн
aйнaлмa бaспaлдaқтaр (дəліздерде қолдaнылғaн);
- тік төрт бұрышты шaхтaлы aйнaлмa бaспaлдaқ (бaс портaлдың ойығындa қолдaнылғaн);
- шaхтaсыз aшық бaспaлдaқтaр (олaр бaс портaлдың солтүстігінде колдaнылғaн).
Қожa Aхмет Ясaуи кесенесі сəулет кешенінің ендігі бір ерекшелігі - оның тек зирaт, қaбірхaнa
болумен шектелмей оғaн қосa мешіт, медресе, кітaпхaнa, aсхaнa, жaмaғaтхaнa, құдықхaнa сияқты
қызметтерді де aтқaруғa aрнaлғaндығы. Түрлі мaқсaттaғы бөлмелердің бaсын осылaйшa бір
ғимaрaтқa біріктіру өз зaмaны үшін үлкен ілгерілеу рөлін aтқaрғaн, өйткені оғaн дейін aтaлғaн
қызметтік ғимaрaттaр бір-бірінен бөлек сaлынып келген.
Кесененің мaңызды бөліктерінің бірі - мешіт бөлмесі оңтүстік-бaтысқa кaрaй созылыңкы
келетін дəліздер aрқылы Қaбырхaнaмен, Қaзaндықпен жəне Кітaпхaнaмен жaлғaсaды. Бұл бөлме
құрылымы ерекше aрхитектурaлық шешім тaпқaн. Ол – кенересінде он aлты терезесі бaр,
шaғындaу, қос-қaбaт күмбезді сопaқшaлaу келген зaл. Мешіт қaбырғaлaрынa Жылaнкөз
жaлaтылғaн aлты қырлы, көгілдір тaқтaшaлaр ұстaлғaн. Меккедегі Қaғбaғa ұқсaтылып, 3,5x2,5 м.
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мозaикaлы михрaб орнaтылғaн. Оның беті де мозaикaмен жəне өсімдік өрнегі бедерленген
мaйоликa тaқтaшaлaрмен əшекейленген. Михрaбтың əшекейі де Ортa Aзиядaғы сəндік өнердің aсa
көрнекті туындысы болып есептеледі. Мешіт бөлмесінде жұмa күндері нaмaз оқылғaн жəне ол
бөлме дəруіштер зікір сaлaтын орын қызметінде aтқaрғaн.
Қожa Aхмет Ясaуи мүрдесі қойылғaн Қaбырхaнa бөлмесі ортaғaсырлaрдa кaлыптaсқaн бейіт
тұрғызу тəсілімен сaлынғaн. Есіктер деңгейіне дейінгі шaрбaқ ойықтaр aрқылы Қaбырхaнaның
ішін толық көруге болaды. Ортaдa шымқaй жaсыл тaстaрдaн (нефрит) құрaстырылғaн құлпытaс
орнaлaсқaн. Ондa бұрыштaмa бaғaнaлaр мен стaлaктиттерден бaсқa жaзу немесе өрнек белгісі жоқ.
Қaбырхaнaның төрт бұрышынa төрт шырaғдaн орнaтылғaн. Ол шырaғдaндaрдың екеуі қолды
болғaн. Екеуі экспонaт ретінде сaқтaулы.
Қaбырхaнaның төбесі қос қaбaтты күмбезбен көмкерілген. Ішкі күмбезі 17 м биіктікке
орнaлaсқaн, ол құрылыстық қызмет aтқaрсa, 28 м биіктіктегі сыртқы күмбезі көркемдік міндет
aтқaрaды жəне сыртқы күмбез 52 қaтпaрдaн тұрaды. Олaр өсімдік өрнекті пaльмaлaр мен
медaльондaр түзетін мозaикaмен қaптaлғaн.
Ұлы aқынның мүрдесін aяқ aсты етпеу үшін Қaбырхaнaғa кіруге шектеу жaсaлғaн. Оның ішіне
өрнекті есік aрқылы ұлы дəрежелі зиярaт етушілерге кіруге рұқсaт етілген, aл қaрaпaйым зиярaт
етушілер қaбырдың екі жaғындaғы тор көз терезелер aрқылы ғaнa көре aлғaн.
Үлкен Aқсaрaй бөлмесі Қaзaндықпен жəне Кіші Aқсaрaймен дəліздер aрқылы жaлғaсaды,
дəліздегі aйнaлмa бaспaлдaқ aрқылы екінші қaбaтқa көтерілуге болaды. Үлкен Aқсaрaй күмбезі
көлденең орнaлaсқaн бірін-бірі қиып өтетін aрнaлaрмен жaбылғaн. Aрнaлaрдың өзaрa қиылысуы
aрқылы əшекейленген жaбу тəсілі – Ортa Aзия мен Қaзaқстaнның ортaғaсырлық сəулетшілігінде
сол кезге дейін кездеспеген, тек Қожa Aхмет Ясaуи кесенесінде қолдaнылғaн тəсіл. Сондыктaн дa
Үлкен Aқсaрaй бөлмесінің құрылысы өзінен кейінгі құрылыстaрғa үлгі болғaн өз зaмaнындaғы aсa
бaғaлы сəулет ескерткіші болды. Бұл бөлменің бaстaпқы қызметі дəруіштер, жaлпы діндaр кaуым
жинaлaтын орын болғaн. Қaзaқ хaндығы тұсындa – ХV-ХVШ ғғ. мемлекеттік мəселелер
тaлқылaнғaн мəжілісхaнa қызметін aтқaрғaн.
Кіші Aқсaрaй – қaбырғaлaрындaғы шұңғыл ойықтaрының əсерінен созылыңқы болып
көрінетін бөлме. Оның көлемі Үлкен Aқсaрaйдaн шaғын болғaндықтaн осылaй aтaлғaн. Оның
aтқaрғaн қызметі Үлкен Aқсaрaйдa қaбылдaу болғaн кезде өзгелердің қaбылдaу сəтін күтіп
отырaтын бөлме қызметін aтқaрғaн. Бөлмеге жaрық жоғaрыдaғы жaлғыз терезеден түседі.
Пaнельге орын қaлдырылғaнымен олaр əшекейленіп үлгермеген.
Кіші Aқсaрaй бөлмесі кесенеде жерленген тaрихи тұлғaлaрғa aрнaлғaн. 1993-2000 жж. кесенеде
жүргізілген қaйтa қaлпынa келтіру жұмыстaры бaрысындa сыртқa шығaрылғaн қaзaқтың игі
жaқсылaрының мүрделері осы бөлмеге 1999 жылдың 3 мaусымындa қaйтa жерленді.
Кесенедегі мұрaжaйлық құндылығы жоғaры бөлмелердің бірі - Қaзaндықпен дəліз aрқылы
бaйлaнысaтын Құдықхaнa ғимaрaттың шығыс бөлігіне орнaлaскaн мұнaрaғa көтерілетін
бaспaлдaғы бaр шaршы бөлме. Оның үстіндегі екінші қaбaттың деңгейінде aйнaлмa гaлерея
орнaлaсқaн. Осы гaлереяның тік aркaлaрынa сүйенген бөлменің төбесі шaр тəрізді күмбезбен
көмкерілген. Құдықхaнaның aтaуы осы бөлмеде орнaлaсқaн құдықпен бaйлaнысты. Ол кесене
құрылысы кезінде су aлу үшін пaйдaлaнылғaн деген болжaм орныққaн. Кейін бұл құдықтың суы
шипaлы деп жaриялaнып, ортaлық бөлмедегі үлкен Тaйқaзaнғa құйылып, зиярaт етушілерге
қaсиетті су ретінде тaрaтылaтын болғaн. Құдықтың aлғaшқы кездегі тереңдігі 10-11 м болғaн.
Қaзіргі уaқыттa құдықтa 5-6 м тереңдікте су бaр.
Бүгінгі таңда кесенеге келушілер саны жыл сайын артуда, оның ішінде шет елдік туристер де
бар. Қожa Aхмет Ясaуи кесенесі ұлтымыздың ерекше маңызды рухани орталығы болып табылады.
Мұнда қазақтың ел билеген хандары мен елін, жерін қорғаған батырлары мен би-шешендерінің
мəңгілік мекендері ретінде олардың рухтарына тағзым етіледі.
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Г.Б. Есжанова
ПАТРИОТТЫҚ РУХТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МУЗЕЙДІҢ РӨЛІ
Кез-келген қоғамның ұйысып өмір сүруі мен жағымды қоғамдық қатынастар қалыптастыра алуы
сол ортаның парасатық таным-түсінігімен өлшенетіні белгілі. Ол дегеніміз қоғамды құрайтын
адамзаттың өзі өмір кешіріп отырған мекені, ел-жұрты, салт-санасы мен құндылықтар жүйесі. Дəл
осы мақсатта жұмыс жасайтын қоғамдық мекеменің бірі музей деуге болады.
Алайда бүгінгі күні Қазақстандағы музейлердің білім мекемелерімен байланысы айтарлықтай
жолға қойылмаған. Бар болғаны жылына бір рет жергілікті музейге барып аралап қайтатыны болмаса,
ғылыми–шығармашылық байланыс орнатып, үнемі байланыс жасайтын оқу орны да оған құлықты
музейер де кемде-кем. Оның да өзіндік себеп-салдары бар. Мəселен қазіргі таңдағы музейлердегі,
əсіресе облыстық, аймақтық, жергілікті музейлердің материалдық, техникалық əлеуеті өте төмен
деңгейде қалып отыр. Соның салдарынан көпшілік музейлер əлі күнге дейін кеңестік дəуірден қалған
жəдігерлермен, ескі-құсқы жиһаздармен жабдықталған күйінде тұр. Көпшілік музейдің ғылымизерттеу бөлімдері жоқтың қасы. Мұның барлығы музей ісіндегі шешімін күткен түйіткілді мəселелер.
Оның сыртында музейді білім беру саласында оңтайлы пайдаланудың əсері айрықша.
Қазіргі заманауи жағдайда білім берудің болашағы қоғамның даму үдерісімен, ақпарат көлемінің
əр түрлілігімен анықталады. Тəуелсіздік алған жылдардан бері егемен еліміздің, қоғамымыздың
əлеуметтік-саяси жəне басқа да салаларында түбегейлі өзгерістер болып жатыр. Соның бірі – білім
беру саласы. Қай кезеңде болмасын жас ұрпаққа білім мен тəрбие беру қоғам алдындағы ең маңызды,
жауапты, іс болып қала береді. Сондықтан мемлекетіміздің даму, жаңару жолындағы жаңалықтары
мен түрлі өзгерістері еліміздің білім беру саласынада түрлі мəнге ие болуы тиіс. Бүкіл əлемдік білім
беру кеңістігіндегі ұмтылыстар, қоғам дамуындағы қалыптасып отырған жаңа жағдайлар, тыңнан
туындаған мəселелер, өзгеріп жатқан өмірге бейімделу қажеттігін туындатып отыр. Бұл бағытта
музейлердің атқаратын ролі жоғары екендігін атауымызға болады [1, 13 б.].
Қазіргі əлеуметтік-мəдени кеңістікте музейлердің рөлі олардың білім беру қызметінің кең
көлемде таралуымен жəне тереңдігімен ерекшеленеді. Қоғамның сұранысына сай музейлердің
ақпараттық əлеуеті, олардың рухани жəне материалдық құндылықтардың түпнұсқасын сақтаумен
жəне оны келешек ұрпаққа жеткізуі кəсіби қызметімен сəйкес келеді. Музейдің білім беру
үдерісіндегі негізгі мақсаты – тұлғаның сол кезеңдегі тарихи-мəдени кеңістіктегі танымын арттыру.
Музей қойылымдарындағы көрнекіліктер ұлттық мұра-мұрағаттарды халыққа насихаттау арқылы
рухани құндылықтарды қадірлеу, отансүйгіштік, адамгершілік деген сияқты баға жетпес
құндылықтарды қалыптастыру мақсатында қызмет етеді. Мəдени – білім беру жəне ағарту бағытында
ғылыми-ағарту музейлері кең ауқымда көпшілікке қолжетімді болып келеді. Білім беру
мекемелеріндегі оқу музейлері туған жерді терең, жан-жақты тани түсуге көмекші құрал болып
табылады. Қазіргі жаҺандану заманында білім беру мекемелерінде адамзаттың рухани құндылығын
сақтауға өз ықпалын тигізетін музейлердің рөлі маңызды. Музейлер əр типте боғанымен ортақ
мақсатта қызмет етеді. Яғни, жас ұрпақты рухани тұрғыда бай мұрамен қаруландыру [1, 52-54 б.].
Қазіргі кезде елімізде мұражай – ғылымның, білімінің, мəдениеттің қалыптасуына ықпал ететін
ғылыми-танымдық бағытта қызмет атқаратын өз алдына дербес мекеме. Музей – тарихи-ғылыми
дерек ретіндегі ескерткіштерді, өнер туындыларын, мəдени құндылықтарды, т.б. мұраларды сақтап,
жинақтап, ғылыми-танымдық қызмет атқарады. Музей заттық жəне рухани құндылықтарды
танытуда, ғылыми тұрғыда зерттеп, оның нəтижелерін насихаттауда, осы негізде тəлім-тəрбие беруде
маңызды рөл атқарады. Ол ғылымның, білімнің, мəдениеттің қалыптасуына ықпал ететін ғылыми
мекеме ретінде өскелең ұрпақтың тəрбиесіне, тарихи сананың қалыптасуына ықпал етеді. Қазақ
халқының болмыс-бітімін, асыл мұраларын, ұмыт болған тарихын қазіргі ұрпақтың жадында
жаңғыртатын, санасына сіңіретін, сонымен қатар, ел тарихын барша əлемге паш ететін, шет елден
келген қонақтарды өзінің əсемдігі мен жүйелілігі арқылы таңқалдыратын механизмнің бірі – музей
болып табылады.Музей – өзінің жаратылысы жағынан ғылыми-зерттеу жəне мəдени-ағарту мекемесі
болып табылады. Адамдардың бұл күнде тарихқа ден қоя зер салуы артқан жағдайда музей үлесіне
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үлкен міндет жүктеліп отыр. «Өткеніңді білмейінше, болашағыңды болжай алмайсың»- деген өткен
халымызды ақтара қарап, бүгінгі күннің көкейкесті сауалдарына жауап іздейді, қоғамның бұдан
былайғы заңдылықтарын түсінгісі келеді.Таным дүниесіне осылайша қарасақ, музей өткен мен
болашақты жалғастырушы түйін болып табылады [2, 24 б.].
Музейдің негізгі мақсаты – жас буынның отбасы, ата-ана, қоғам, отан алдындағы жауапкершілік
сезімін қалыптастыру, туған өлкенің табиғи байлықтарын сақтап құрметтеуге үйрету, еліміздің өткені
мен бүгініне құрметпен қарау, адамгершілік-эстетикалық мəдениеті жоғары, ой-өрісі биік азамат
ретінде қалыптасуына ықпал ету. Музейдің негізгі міндеттерінің бірі жастарға патриоттық тəрбие
беру. Патриотизмге тəрбиелеудің негізгі көздеген мақсаты – өзінің бай тарихи тəжірибесіне сүйене
отырып, келер ұрпақты еңбекке, өнер-білім машықтарын меңгеруге, отбасын, туған өлкесін, отанын
сүюге, ар-намысын қорғауға, жəне т.б. ізгі адамгершілік қасиеттерге баулу.
Жас ұрпаққа тəлім-тəрбие беруде бұрынғы өткен ата-бабаларымыздың, алдымыздағы ағаапаларымыздың ерліктерін, өнегелі істері, ел үшін жасаған жақсылықтары, еткен еңбектерін дəріптеу
– қазіргі кездегі басты мəселелердің бірі. Оқушы жастардың патриоттық тəрбиесі Қазақстанның
əйгілі, ұлы адамдарының өмірлік іс-əрекеттерін үлгі етуден басталуы тиіс. Өз өмірін қазақ жерінің
тұтастығын сақтап қалу үшін құрбан еткен халқымыздың ұлы батырларының ерлігі болашақ
жастарға үлгі, сабақ болуы тиіс. Ғылыми-зерттеу жұмыстары мен мəдени-ағарту саласының тарихын,
құнды жəдігерлер, мəдени мұраларды жинақтау, сақтау, насихаттау жұмыстарымен айналыса отырып
музейлер рухани-мəдени жəне білімдік-тəрбиелік орасан зор əлеуетке ие. Осы ақпараттық əлеуетті
тиімді пайдалану арқылы патриоттық рухы асқақ, азаматтық сана-сезімі биік, рухани-адамгершілік
құндылықтары жоғары тұлға ретінде жастарға тəрбие беру мектеп мұражайларының басты міндеті [3,
35 б.].
Сонымен музей болашақта ашық білім беру кеңістігіндегі басты тəрбие орталығына айналдыру
мəселесінің күн тəртібіне қойылатын кезі келді. Музейдің жас ұрпаққа Мəңгілік Елдің
құндылықтарын бойына дарыту жолында көркемдік-эстетикалық тəрбие бере отырып, тұлғаны
қалыптастырудағы маңызды білім мекемесі болумен қатар, ерекше ғылыми-зерттеу, мəдени
институты ретіндегі рөлі зор.
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Г.С. Құлназарова
ДӨҢГЕЛЕК ТАҢБАНЫҢ ТАРИХИ-ДЕРЕКТІК МƏНІ
Көшпелілер тарихын, оның ішінде қазақтың ру-тайпаларының таңба белгілерін зерттеу – бүгінгі
күннің өзекті мəселелерінің бірі. Өйткені, ру -тайпалық жүйе тек генеологиялық құрылымның ғана
емес, оның көшпелі өмірсалттағы əлеуметтік ахуалына, саяси - идеологиялық ұстанымына, мəденирухани қалпына негіз болады. Сондай-ақ таңба рудан руға өтіп, ру тармақтарына таралып,
күрделеніп, оның символдық құрамы, құрылымы, атқаратын функциясы мен басқа да қырларын
кеңейте түседі. Бұл əсіресе қазақ халқының этникалық негізін құрап отырған Ұлы, Орта жəне Кіші
жүз ру-тайпаларының таңба жүйесінен анық байқалады. Осы уақытқа дейін үш жүзге қатысты
барлық ру-тайпалардың таңбаларын жинастырғанда Ұлы жүзде - 38, Орта жүзде - 32, Кіші жүзде - 91,
барлығы 161 таңба анықталды жəне олар сыртқы пошымына қарай дөңгелек, тарақ, қос əліп,айыр,
айқыш (крест), босаға, тұмар, ожау, шөміш, сірге деп аталады. Аталмыш таңбалардың ішіндегі ең көп
қолданылатыны – «дөңгелек» –
таңба. Тарихи деректерде кездесетін «дөңгелек» пішінді таңбаның
ежелгі мағынасы – «күн, ай». Ежелгі таңбалардың бірі «дөңгелек», «күн» –
таңбасы шексіздіктің
белгісін береді. Бұл таңбалардың бəрі «дөңгелек» түрінде болып келгенімен, тұлғалары(күн, көз,
шөміш, тостаған) əртүрлі [1, 545б.].
Дөңгелек» –
таңба туралы С. Қондыбайдың: «Күн» таңба – жеке адам санасындағы көзқарасты
көпшілікке ұғымтал ортақ символмен бейнелеудің түркі текті архетипі, қазақ даласынын əр
қойнауында тасқа қашалған, жер бетінің қай түкпірінде кездессе де, тілі мен дініне тəуелсіз баршаға
түсінікті бас таңба, таңбалардың «Ноқта ағасы» – деген ойы [2, 15 б.], қаңлының «күн» 167
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туралы айтқан академик Ə.Қайдардың: « .. арайлап шыққан күннің жан-жаққа шашырап тұрған
нұр-сəулесінің немесе Қаңлы тайпа бірлестігіне келіп қосылған көптеген басқа тайпалардың өз
белгілері болуы да мүмкін. Күн шеңберіндегі ұзын сызықша «Күннің жердегі тірегі» деген
символдық мəні бар қосымша белгі» [ 1, 554 б.] пікірімен үндесіп жатқандай.
Дөңгелек «күн» таңбасының туынды нұсқалары (варианттары) қазақ ру-тайпаларында көптеп
кездеседі. Көне түркі тіліндегі «toγ – // doγ – түбір сөздерден туындаған сөздер - тоға, доға, доғалау,
дөңгелек, домалақ, дөңгеленген зат немесе туу, күн, ай дөңгелене көтеріліп шығу» деген жалпы
семантикалық мағынаны білдіреді. Бұл «дөңгелек» пішінді
таңбаның байырғы нұсқалары сонау
хұннұ, көне түркі, тіпті моңғол дəуірінде де кеңінен қолданғандығын аңғартады. Мысалы, Шыңғыс
қағанның
таңбасы мен Жошы ханның
таңбасы – соның айқын айғағы.
Десек те, «Дулат» атауы тарихи деректерде бұрыннан əртүрлі болып кездеседі, атап айтқанда,
қытай жылнамаларында «tou-lou>дулу» деп жазылса, оны кейбір зерттеушілер tuγluγ, duγlu деп
қарастырады. «Дулу» тайпасының көне түркі дəуірінде Батыс түркі қағандығының Он оқ тайпалық
одағының сол қанаты болғандығы да, «Дулу» тайпасының құрамына «чумукунь, хулу-у, шешети,
алишэ туциши, шуниши» деген бес тайпаның енгендігі де, сондай-ақ олардың қазақ халқының
этникалық құрамына енген көне тайпалардың бірі екендігі де белгілі. Дей тұрғанымен, көне түркіше
doγ+lu+t> doγlut > dowlut > dulat > дулат тұлғасында (+t көптік мағыналы жұрнақ) өзгеріске
ұшыраған. Осы мағыналарға қарағанда Дулат тайпасы өзінің байырғы таңбасының атауымен аталған
болуы керек деп топшалаймыз.
Тарихи жəне хатқа түскен жазба деректерге қарағанда көбінесе Ұлы жүз руларына тəн «дөңгелек»
таңбаның шежірелік дəстүрдегі бір таксономиялық деңгейде қаралатын Дулат, Албан жəне Суан
руларында пошымы мен типі бір - біріне өте жақын, өйткені шежірелік аңыз бойынша ол үшеуі
ағайынды. Мұндағы Ұлы жүздің құрамына кіретін Дулаттың «дөңгелек», «күн» –
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таңба болса, осы Дулаттан тараған рулардың, атап айтқанда, Сиқымның «дөңгелек» –
«дөңгелек» –

,

,

, Ұлы жүз Албан

мен Суанның «шөміш» –

,

, Ботпайдың

таңбалары оның

туынды түрлері болып келеді. Ал Дулаттың құрамына кіретін Шымырдың таңбасы «ай» - . «Ай»
таңба Ұлы жүздің ішінде Шымырдан басқа Қаңлы мен Шапыраштыда да бар. «Ай» таңба да
дөңгелек таңбаға ұқсас, өйткені ол жаңа туған ай немесе күннің жарты бөлігі. Осы таңбалар жөнінде
ғалым А.Сейдімбек өз ойын былайша пайымдайды: «Ай, күн немесе көз таңбалы ру-тайпалар қазақ
халқының ең көп бөлігін құрайды. Бұл таңбалар қазақтың үш жүзінде де жəне жүзден тыс рутайпаларында да кездеседі» [3, 554 б.].
Расында да дөңгелек таңба тек Ұлы жүз Дулат құрамында ғана емес, Кіші жүздегі руларда да
кездеседі. Мысалы, Кіші жүздегі Жетірудың үлкен тайпаларының бірі- Табынның негізгі таңбасы
– тостаған, сонымен қатар табындардың шөміш –
,
(Шөмішті – Табын тармағында) таңбасы да
бар. Оның бір ерекшелігі бұлардың атаулары өзгеше болғанымен, таңбалануы, яғни пошымы
дөңгелек немесе көз таңбаларына жақын болып келгендігінде. Дəлірек айтқанда, Табынның негізгі
тостаған таңбасына бір сызықтың қосылуы олардың Дулат – Албан бірлестіктеріне жақын
екендігінен хабар берсе, ал шөміш сабына кішкене «ілгек» сызықтың жалғануы Табынның Дулат –
Албан одағынан шығып, басқа тайпалық одаққа қатыстылығын көрсетіп тұрған сияқты. Өйткені,
Табынның осы екі
жəне
белгілері дулаттың кейбір рулары мен албан тайпасының
таңбасынан еш айырмасы жоқ жəне де бұл таңбалар қазақтың табыны мен башқұрттың табын
тайпасында да кездеседі.
Сондай-ақ, Кіші жүздегі Рамадан тайпасының ұраны – «Дулат», ал таңбасының
«шөміш»
болуы Рамаданның Ұлы жүздің Дулат тайпасынан бөлініп шыққандығын дəлелдей түсетін халық
арасында бірнеше аңыз да бар. Рамадандардың
«шөміш» таңбасына ұқсас таңбалар түркі
тілдес халықтардың қарақалпақ, өзбек, башқұрт, жұрт (юрт) татарларда т.б. кездеседі. Н.И. Гродеков
Кіші жүздегі Рамаданның таңбасын

«шөміш» (ағаштан жасалған үлкен ожау қасық) деп берген

[4, 2б.]. Осы «шөміш»
таңба Табын тайпасының Терістаңбалы руында теріс
қолданылады.
Сызықтың басына дөңгелек жалғанып, «шөміш» немесе «ожау» деген атауға ие болған (татарша
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«шемыш» деп аталады) таңбалар туралы П.Небольсин былай дейді: « ... бір атаның балаларын
екіншісінен ажырату үшін «шөміштер» əртүрлі болған. Біреуінде таяққа жалғанған дөңгелек пішін
сол күйінде, яғни «қарапайым шөміш» түрінде берілсе, екіншісінде «шөміштің» сабы бүгіліп, «сабы
қайырылған шөміш» деген атауға ие болған» [5, 63 б.].
Мұндай таңбалар Кіші жүздің Рамадан мен Табынынан басқа Кердеріде

«тостаған» –

,

Жоғары шекті
мен Төменгі шенктісінде «көз» –
, Орта жүздің Арғынында «көз» –
таңбасы деп аталады. Таңбалардың бұлайша əртүрлі формада (пішінде) берілуін Н.А. Аристов былай
түсіндіреді: «.. ру бөлімшелеріндегі (аталарындағы) таңбалар сол негізгі тайпа таңбасының
өзгертілген немесе таңбаға өзгерістер енгізілген түрі. Негізгі таңба түрі шеңбер
(дөңгелек)
дулаттарға, оған туыс жəне одан тарайтын руларға тəн болса, ал түзу сызық жəне одан
туындайтын таңбалар Қаңлылар мен Қыпшақтарға жəне оның руларына тəн болған» [6, 224б.].
Десек те, кірме немесе басқа рудан келіп қосылған рулардың таңбаларында айырмашылық бар.
Мұндай рулар шежірелік дəстүр бойынша, басқа атадан келіп қосылғандар, яғни асыранды бала
немесе жиен деген туыстық принциппен түсіндіріледі. Осыған орай таңба, қолданыс ерекшеліктеріне
қарай негізгі жəне туынды немесе қосынды таңбалар деп күрделене түседі. Оны мына төмендегі
кестеден (Кесте) көруге болады:
Кесте
Ру-тайпа
атауы

Негізгі таңба

Туынды немесе қосынды

таңбалар

Дулат
Сиқым, Ботбай
Албан
Суан
Ысты
Ойық
Қаңлы
Сарыүйсін
Арғын
Адай
(Байұлы)
Алаша
(Байұлы)
Рамадан
Табын
Кердері

Нақтылай айтқанда, таңбалардың осындай өзара ұқсастығы ру-тайпалардың өзара генетикалық
жəне тарихи-мəдени байланысын көрсетеді. Жалпы, бұл тəрізді құбылыс тек дөңгелек тұлғасындағы
таңбаларға ғана тəн емес, барлық ру - тайпалардың таңбаларына да тəн. Болашақта таңбалар мен
олардың түрлерін зерттеу арқылы ру-тайпалардың бір кездегі көшіп-қону, қоныстану өзара кірігу
жəне бөліну сияқты тарихи процестерінің сипаты мен мазмұнын анықтауға болады.
_____________________________________
1
2
3
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Л. Ибраева
ƏНШІ РОЗА БАҒЛАНОВАНЫҢ САХНАЛЫҚ КИІМДЕРІ
(ҚР МОМ материалдарынан)
Қазақстандағы ең ірі музейлердің бірі – ҚР МОМ-дегі сақтаулы тұрған жəдігерлер төл
тарихымызды, мəдениетімізді зерттеуде құнды дереккөзі болып табылады. Соның ішінде киім
қорындағы музейлік құндылықтар жан-жақты зерттеуді талап етеді.
Қазақтың дəстүрлі ұлттық киімдеріне байланысты жазылған еңбектер өте аз. Төңкеріске дейін
қазақ киімдері туралы мəліметтерді көбінесе саяхатшылардың, колллекция жинаушылардың,
этнографиялық əдебиеттер, музей коллекциялары, суретшілердің еңбектерінен кездестіруге болады.
ХVІІІ-ХІХ ғасырдың басындағы П.С. Паллас, И.Г.Георги, А.И. Левшиннің еңбектерінде қазақ
киімінің сипатын көрсететін бірнеше суреттер кездеседі. Біз бұл ебектерден сол кезеңдегі қазақ киімі
жайында мағлұматтар ала аламыз. Осылардың ішінде қазақтың дəстүрлі киімі туралы зерттегенде
музей коллекциялары маңызды дереккөзі бола алады.
1964 жылы экспедициялық зерттеулер негізінде И.В. Захарова мен Р.Д. Ходжаеваның «Казахская
национальная одежда: XIX – начала XX в.» [1] деген монографиясы жарық көрді. Бұл еңбекте
негізінен ерлер, əйелдер жəне балалар киімдерінің түрлері мен үлгілеріне, олардың тігілу техникасы
мен материалдарына, сондай-ақ, еңбекте киімнің негізгі элементтері болып табылатын белдіктер мен
əшекей бұйымдарға тоқталған.
Сондай-ақ В.В. Востров пен Х.А. Кауанованың «Материальная культура казахского народа на
современном этапе» деген монографиясында қазақ жұмысшыларының Кеңес дəуіріндегі дəстүрлі
киіміндегі өзгешеліктерді алғаш осы кешенді зерттеуден байқауға болады. Алайда сол кездегі
социалистік тұрмыс қалпын мадақтау сияқты идеологиялық стреотипке байланысты бұл еңбекке сын
көзбен қарауымыз керек.
Жалпы дəстүрлі киім мəселесі аз зерттелген тақырыптардың қатарына жатады, ал ұлттық
киімдердің сахналық түрлері туралы мүлде жазылмаған десек артық айтпаймыз. Əсіресе, өнер
тарихын зерттеушілер үшін ҚР МОМ киім қорындағы сахналық киімдер маңызды мəліметтер береді.
ҚР МОМ киім қорындағы киім үлгілері туралы да бірнеше мақалалар мен жеке еңбектер бар. Осы
орайда тақырыпқа қатысты ғылыми еңбектер ішінде ерекше толымды еңбек – 2009 жылы ҚР МОМ
директоры Н. Əлімбайдың жетекшілігімен жарық көрген «Қазақтың дəстүрлі киім-кешегі» [2] атты
иллюстрацияланған ғылыми каталог. Бұл еңбектің құндылығы сонда – каталогта ҚР МОМ
қорындағы хронологиялық шеңбері XVIII-ХХ ғғ. ортасына дейінгі аралықты қамтитын, барлығы 371 музейлік құндылықтар киімнің түрлері бойынша топтастырылып, ғылыми сипатталған. Олардың
жасалуы, пішімі, тігу техникасы туралы толық сипаттамаларға қоса заттарға қатысты жасалған
уақыты, орны, шебері, материалы, əзірлеу техникасы сияқты деректер, сондай-ақ, қажетті түрлі-түсті
фотолары, ою-өрнек, безендірілуі туралы мəліметтер берілген. Каталогта сахналық киімдерге
байланысты құнды мəліметтер бар. Мақаланы жазу барысында осы каталогтан алынған материалдар
үлкен септігін тигізді.
Қарастырып отырыған тақырып үшін маңызы зор жəне бір еңбек – ҚР МОМ директорынының
ғылыми істер жөніндегі орынбасары Бабақұмар Қинаятұлының «Қазақ халқының ұлттық киімдері»
атты еңбегі [3]. Бұл еңбекте қазақтың дəстүрлі киім үлгілері жан-жақты сипатталып, зерделенген.
Бұған қоса оның киімге қатысты бірнеше мақалалары да бар.
Г. Қоғабаеваның «Дəстүрлі қазақ костюмінде пайдалаланылған материалдар (ҚР Мемлекеттік
Орталық музей коллекциялары негізінде)» атты мақаласында музейдегі ұлттық киім түрлерінің
тігілуі жəне қолданылған мата түрлеріне байланысты мəселелер қарастырылған. Осы аталған
еңбектердің біздің қарастырып отырған тақырыбымызға тікелей қатысы бар.
Киім адамды қоршаған ортаның, табиғаттың түрлі əсерлерінен қорғап қана қоймайды, сол ұлттың
сəн-салтанатын, нығаю дəрежесін, талғамын да көрсетеді. Əркімнің жеке басында іштік, сырттық,
сулық, бір киер, сəндік жəне кейбірінде салтанат, ғұрып киімі болады. Бір киер киім деп қымбат
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маталардан əшекейлеп тігілген, той-думандарға, жиындарға барғанда, жат елге сапарға шыққанда
киетін сəнді киімдерді атаған [4]. Осындай бір киер киім түріне сахналық ұлттық киімдерді
жатқызуға болады.
Киім – сахна атрибуттарының үлкен бір құрамдас бөлігі болып табылады. Əртістің образы дұрыс
шығу үшін киім үлкен роль атқарады. Əншілер мен əртістердің ел алдындағы абырой-беделіне əні
мен сомдаған рөлі ғана емес, сахналық киімінің əсері мол.
Киім қорындағы сахналық киімдердің көбін КСРО кезіндегі атақты əртістердің киімі құрайды.
Осындай киім түріне жататын ҚР МОМ қорындағы КСРО халық əртісі Роза Бағланованың сахналық
киімдері назар аударуға тұрарлық.
Роза Бағланова 1922 жылы Сыр бойы Қазалы өңірінде дүниеге келді. 1939 жылы Қызылорда
педагогика институтына түсті, тұрмыс жағдайына байланысты 1940 жылы Ташкент тоқыма
институтына ауысты. 1941жылдан Ташкент филармониясындағы мемлекеттік əйелдер əн-би
ансамблінде əнші-солистік қызмет атқарды. 1949 жылы ғана елге оралды. Роза Бағланова - туа біткен
дарын иесі, талантты əнші. Оның орындауындағы əлем халықтары əндерін тыңдау ғажайып лəззатқа
бөлейтінін əлденеше ұрпақ əлі талай жылдар жүректерінде сақтары сөзсіз [5]. Қазақ мəдениетіне
орасан зор үлесін қосқан осындай жезтаңдай əншінің артынан қалған əр бір дүниесін келер ұрпаққа
қастерлеп жеткізу - музей мамандарының қажетті міндеті .
Бір естелігінде Роза Бағланова өзінің сахнада киген киімі туралы: «Будапештке барғанда
үлбіреген дүрия жібектен тігілген көйлек кидім. Көйлектің етегі мен жеңі толқын тəрізді үш қатар
желбір. Əннің əуенімен қозғалған сайын, көйлек майда самал соққандай тербелетін. Белдің қыналып
келген тұсына кемер белдік тақтым. Белдік таза күмістен жасалып, алтынмен апталған. Сол біркиер
көйлекті кигенде, қуыршақтай болып жайнап шыға келетінмін. Басымда үкіленген барқыттан тіккен
тақия. Тақия небір асыл тас, алуан маржанмен көмкерілген. Шағын қызыл пүліштен тігілген қамзол.
Көйлек ашық сарғыш, қызыл қамзол. Қамзолдың екі өңірін жиектей жүргізілген əшекей қымбат
тастармен оюланып, жібек кестемен айшықталған. Осы киімде өзімді хор қызындай сезінетінмін. Бір
мақтаныш сезімі менің көңілімді шарықтата жөнелетін», - деп еске алады [5 ].
Роза Бағланованың сахналық киімдерінің үлгісін суретші Гулфайруз Ысмайылова сызып,
даярлаған. Ол туралы суретші: «Роза ұлтын сүйген, өз халқының салт-дəстүрін ардақ тұтқан жан еді.
Оның ұлттық нақышқа толы сахналық киімдерінің көпшілігінің үлгісін мен сызғанмын. Көрген
сайын «Гулечка, сенің киімдерің шетелдерге барғанда жұрттың бəрін таңғалдырып жүр» деп
рахметін айтудан жалықпайтын», - деп жазады [6, 56 б.].
Роза Бағланованың киімдерін Орталық Комитеттің тапсырмасымен арнаулы шеберлер тікті,
алайда түсін, кейде үлгісін əншінің өзі таңдаған.
Мұнда оның тақиясы, көйлегі мен етігі сақтаулы тұр [7]. КСРО халық əртісі Роза Бағланованың
бұл сахналық костюмі Кеңес дəуірі мəдениеті бөлімінің мемориалдық қорын толтыру мақсатында
алынған. 1975 жылы материалдарды ҚР МОМ–ның сол кездегі Кеңес кезеңі бөлімінің ғылыми
қызметкері А. Айманбекова Қазақконцерттен алып, Мəдениет министрінің рұқсатымен Музейге
өткізген (акт № 1, 17.12.1975 ж. ).
Сахналық костюм (1 сурет) 1967 жылы КСРО халық əртісі Роза Бағлановаға арналып тігілген.
Осы костюмді ол Мəскеу, Франция жəне көптеген шетелдер мен Қазақстанның қалаларында өткен
гастрольдерде киген.
Роза Бағланованың сахналық бас киімі тақия (КП 14029/1) қара түсті барқытпен тысталған,
төбесі конус пішініне ұқсас етіп тігілген. Төбесіне тарамдалып үкі шоқтары қадалған. Керегесі түрлітүсті ұсақ шыны моншақтармен жəне ақшыл паршадан ойылған оюмен əшекейленген. Əшекейі –
қошқармүйіз пішініндегі өрнек. Астары қара сəтеннен салынған. Тақия 1967 жылы тігілген, биіктігі –
18 см, милық шеңбері – 42 см, жақсы сақталған (1, 70 б.).
Əртістің көйлегі безендірілуімен ерекшеленеді, яғни одан аса жоғары талғам мен сəн-салтанатты
көруге болады. Көйлегі қара барқыттан тігілген, кеудесіне ашыққызыл түсті капроннан ендірме
салынған. Өңірі үшкіл тəрізді, жеңі терең емес ойыққа қондырылған. Белі қынамаланған, етегі төмен
қарай кеңейіп тігілген. Жағасы, жеңі, өңірі айналдыра зерлі таспамен көмкерілген. Етегі мен жеңіне
айналдыра қара, қоюқызыл жəне қызыл түсті тесікті капроннан бірнеше қатар етіп желбіршек
салынған. Көйлектің барқыттан тігілген бөлігіне қызығылт паршадан (зерлі жібек мата) ою салынған,
оюдың беті əйнек моншақтармен безендірілген. Көйлектің барқыттан тігілген бөлігінің етегіне
қошқармүйіз бейнесіндегі əшекей салынып, алуан түсті əйнек моншақтармен əшекейленген (КП
14029/2).
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Роза Бағланованың сахналық аяқ киімі (КП 14029/4) де өзінің сəнділігімен ерекше көзге түседі.
Аяқ киім – қызыл түсті былғарыдан тігілген, ақ ұлтанмен астарланған қисық табан етік. Қонышы мен
сір өкшесі бірге, ал керсені жеке пішіліп, өкшесінің ішкі жағына тасұлтаннан бөлік салынған.
Өкшесінің жер басарына тасұлтан қабат салынып, шеге қағылған. Күлшіні мен қонышының басына
ширатылған жасыл түсті жіппен зооморфтық өрнек салынған. Табаны мені тері түйіскен жұлығына
айналдыра ширатылған жіп бастырылған. Қонышының алды 19 см, арты 16 см, табанының ұзындығы
- 20 см, ені 4-8 см, өкше биіктігі – 16 см. Орташа сақталған [1, 283 б.].
Роза Бағланованың қарастырылған сахналық костюмі қазір ҚР МОМ-нің №2 этнография залында
экспозицияда тұр (1 сурет).
Сонымен, Роза Бағланованың «Мен қайда жүрсем де, қазақтың əнін ғана емес, қазақ қыздары
киген ұлттық киімі мен салт-дəстүрін де өзіммен бірге өмір бойы серік еттім. Кезекті бір сапарымда
Ұлыбритания еліндегі əйел басшысының бірі (Елизавета патшайым болар.-автор) «Қазақ əйелдерінің
киген киіміне қарап-ақ олардың қандай халық болғанын тануға болады. Бұл киім байлық пен
талғамды аңғартады» [6] - деген сөзі тақырыптың мəнін ашуға арқау бола алады.
Қорыта айтқанда, Роза Бағланова сияқты қазақ халқының мəдениетімен қоса, қазақ əйелінің
қайталанбас образын бүкіл əлемге паш еткен өнер иелерінің жеке заттарын, əсіресе, сахналық
киімдерін көпшілікке көрсетіп, таныстыру, насихаттау музей қызметкерлерінің басты мақсаттарының
бірі болып табылады.
_______________________________________
1.
2.
3.
384 б.
4.
356 б.
5.
6.
7.

Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. Казахская национальная одежда. –Алма-Ата: Наука, 1964. –178 с.
Қазақтың дəстүрлі киім-кешегі (иллюстрацияланған ғылыми каталог). - Т.1. – Алматы: "Өнер", 2009. - 344 б.
Қазақ халқының ұлттық киімдері / Құрастырған Б. Хинаят., А. Сужикова. – Алматы: Алматыкітап, 2011. –
«Қазақстан»: Ұлттық энциклопедия / Бас ред. Ə. Нысанбаев. –Т.X. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998. –
«Abai.kz» ақпараттық порталы.
Роза Бағланова // Жұлдыздар отбасы. – Алматы, 2011. – 49 б.
ҚР МОМ киім қоры.

1 сурет - Музей экспозициясында тұрған Роза Бағланованың сахналық костюмі.

172

Г.М.Алиева
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г.Н. ПОТАНИНА В ИССЛЕДОВАНИИ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ СИБИРИ И КАЗАХСТАНА
Имена знатных земляков, внесших неоценимый вклад в развитие науки и культуры,
вписаны золотыми буквами в историю нашего региона. Григорий Николаевич Потанин –
общественный деятель, путешественник, этнограф, историк, географ. Г.Н. Потанин жил и
творил в историческое время на стыке двух эпох, им был проделан колоссальный труд для
сохранения культурного наследия народов.
Будущий ученый, путешественник, родился в станице Ямышевской в 1835 году. В своих
«Воспоминаниях» он пишет: «...Когда-то,в конце XVIII столетия, это был важный
административный и торговый пункт, важнее Омска. Тут жил начальник всей военной
линии,простиравшейся от Омска до Усть-Каменогорска... Этот начальник был степным
генерал-губернатором XVIII столетия. Ямышево было тогда самым торговым местом на
линии; на старом плане этого селения,который я видел в архиве омского областного
управления, обозначены гостиный двор и мусульманская мечеть. Тут, вероятно,была
татарская или сартская слобода. Ямышево свое торговое значение приобрело очень
давно,благодаря тому, что в его окрестностях было богатое соляное озеро. Сюда съезжались
жители за солью со всей Западной Сибири: из Тобольска,Томска, Алтая и из Киргизской
степи,из отдаленных городов Туркестана из Кашгара и Яркенда. Синолог отец Палладий
напечатал небольшую карту Монголии,которая,по его мнению, была составлена во времена
Чингисхана,т.е., в XIII столетии. На этой карте,приблизительно в тех местах,где потом
появилось селение Ямышево,прочитаете Емиши.Так давно ямышевская ярмарка была
известна в Центральной Азии» [ 2, с. 18].
В своем труде «О караванной торговле с Джунгарской Бухарией в XVIII веке» Потанин
пишет: «Озеро Ямыш едва ли не до начала XVIII столетия являлось торговой станицей; с юга
сюда приходили бухарские караваны, с севера русские поднимались на судах за солью,
которую ломали вЯмыше и выменивали здесь бухарские товары, рабов, ревень и табак»[2,
с.24].
Его отец, Николай Ильич Потанин, служил офицером в приказе Баянаульской станицы.
Когда Грише был один год, отец был лишен офицерского чина и заключен в тюрьму. В
пятилетнем возрасте он потерял мать. В 1846 году отец отдал сына на обучение в Омский
кадетский корпус, окончив который, Потанин должен был служить в царской армии 25 лет.
Во время учебы в Омском кадетском корпусе произошла важная встреча двух великих
личностей, ярких представителей своего народа – степного царевича Чокана Валиханова и
Григория Потанина. По этому поводу Потанин писал: «С этой поры мы стали друзьями, и
наши умственные интересы более не разлучались; нас обоих интересовал один и тот же
предмет – Киргизская степь и Средняя Азия». Взаимопроникновение идей двух ученых, их
сотрудничество дали замечательные результаты мирового масштаба.
Эта встреча переросла в дружбу и идейное согласие. Во время учебы Чокан Валиханов
рассказывал о жизни и быте казахского народа, традициях и обрядах, эти яркие рассказы
Потанин записывал в тетрадь. Записи были проиллюстрированы Чоканом Валихановым,
который делал наброски видов оружия. У обоих кадетов Омского корпуса было страстная
жажда к познанию нового: Чокан брал из библиотеки книги по истории восточных народов,
воспоминания путешественников, читали их вместе, мечтая о путешествиях в дальние
страны.
В 1852 году Г. Потанин окончил Омский кадетский корпус и был направлен хорунжим в
8-й полк, расквартированный в Семипалатинске. Однако военная служба не слишком
нравилась юноше: в годы учебы им овладела мечта о путешествиях. Все свободное время он
посвящал сбору растений для гербария, благо, в районе Семипалатинска, расположенного
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поблизости от Алтая, материалов было достаточно. Юноша пытался записывать местный
фольклор. Наскромное жалование (72 рубля в год) Григорий покупал книги, выписывал
«Записки Географическогообщества». Несколько раз юношу посылали с различными
поручениями достаточно далеко от местаслужбы. Так он побывал в Копале, в Кульдже и
Заилийском Алатау, где участвовал в закладкеукрепления Верного (совр. Алматы). С 1853 по
1858 годы был на военной службе, принимал участие в экспедиции в Заилийский край.
Во время приезда известного географа, путешественника, вице-президента Русского
географического общества П.П. Семенова в Заилийский Алатау, местные жители рассказали
ему об исследованиях природы, которые проводили Чокан Валиханов и Григорий Потанин. В
Омске проездом побывал молодой путешественник П.П. Семенов, в будущем знаменитый
русский географ Семенов-Тян-Шанский. О Потанине Семенов узнал от Валиханова. Он
заинтересовался молодым офицером, увлеченным сбором гербария. Ознакомившись с
коллекцией, путешественник поразился ее обширности. Удивило и глубокоепонимание
молодым офицером значения этнографии. Семенов посоветовал Потанину ехать в Петербург
и поступать в университет.
После долгих проволочек Потанину удалось выйти в отставку по состоянию здоровья.
Теперь необходимо было изыскать пути для поступления в Петербургский университет. М.
Бакунин устроил будущего ученого в караван, везший золото в Петербург. После приезда Г.
Потанин поступает на отделение естествознания физико-математического факультета
Петербургского университета.
Во время студенчества Г.Н. Потанин познакомился со многими передовыми людьми того
времени: общественными деятелями, писателями, учеными, художниками. Среди них – Н.М.
Ядринцев, Н.Г. Чернышевский, Н.С. Щукин, С.Ф. Дуров, В.Я. Шишков, С.С. Шашков
Потанин вместе со студентами, прибывшими в Петербург из Сибири, создал кружок, в
котором поднимались проблемы народного образования и развития Сибири. В 1861 году был
арестован по делу «Общества независимости Сибири», заключен в Петропавловскую
крепость на два месяца.По протекции П.П. Семенова Потанин в 1862 году был включен в
состав астрономической экспедиции К.В. Струве в Монгольский Китай и Джунгарский
Алатау. Весной 1863 года Потанин побывал во многих районах Восточного Казахстана,
занимался исследованием озер, сбором гербария.
В 1865 году Потанин был арестован за идеи отделения Сибири от России. 3 года
находился в заключении в Омской тюрьме, после окончании следствия он был сослан на 4
года на каторжные работы в Вологодскую губернию. После отбытия каторги и ссылки
Потанин пешком прошел путь от Никольска до Тотьмы. Это небольшое путешествие стало
основой для статьи «Этнографические заметки на пути от г. Никольска до г. Тотьмы»
Ученым были совершены крупные путешествия в Центральную Азию, Монголию, Тибет,
Китай, Алтай, результатом этих путешествий стали крупные географические,
этнографические, естественнонаучные исследования, обогатившие мировую науку. Научное
наследие Г.Н.Потанина и в настоящее время не утратило своей актуальности. Его труды,
отличающиеся основательностью и пронизанные искренней любовью к казахскому народу,
популяризуют духовное и культурное наследие кочевников.
В 1876 году Потанин вместе с супругой Александрой Викторовной Лаврской начал
крупное путешествие в Центральную Азию. Ученый несколько раз пересек монгольскую
пустыню Гоби. В 1876-1877 и 1879 гг. Григорий Николаевич Потанин совершил, по
поручению Русского Географического общества, несколько исследовательских поездок в
северо-западную Монголию. В первой из них его сопровождали зоолог М.М. Березовский и
топограф Рафаилов, а во второй – натуралист и географ А.В. Адрианов и топограф Орлов.
Кроме богатейших ботанических и зоологических коллекций, во время этих путешествий
Потанин собрал обширные материалы по этнографии племен Алтая, урянхайцев, казахов и
монголов. По возвращении в Петербург ученый опубликовал в издании Географического
общества четырехтомный труд «Очерки северо-западной Монголии». Результаты работы
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Потанина были очень высоко оценены в научном сообществе. В частности П.П. Семенов
отзывался о Григории Николаевиче так: «Г.Н. Потанин соединял в себе редкие для
путешественника качества: закаленное трудами и лишениями здоровье, неимоверную
неприхотливость и выносливость, достаточное знакомство с местными языками и уменье
ладить с туземцами, очень хорошие познания в обширной области географических и
естественных наук, обширное знакомство с географическою литературою Сибири и
внутренней Азии, но всего более — любовь к делу и полнейшую самоотверженную
преданность науке».
С 1881 по1883 годы в Петербурге были опубликованы 4 тома «Очерков северо-западной
Монголии». В этот энциклопедический сборник вошли очерки о культуре, хозяйстве,
этническом составе народов Монголии, Тувы, Алтая, описания экспедиционных маршрутов,
образцы фольклора.
Григорий Николаевич Потанин – ученый, открывший для Европы культуру народов
Средней Азии, Монголии, Алтая.
В 1886 году он предпринимает новое путешествие – выход через Индийский океан на
остров Ява. В результате путешествия ботаника, зоология, география пополнились новыми
сведениями и открытиями, некоторые из них были очень важны. Вышел в свет двухтомный
труд «Тангутско-Тибетская окраина Китая и центральная Монголия». Русское
географическое общество наградило ученого Большой золотой медалью. Имя Григория
Потанина стало известно всей России. В 1894 году Г.Н. Потанин возглавил новую
экспедицию на Восточный Тибет. Однако экспедиция не была завершена в связи с болезнью
супруги Александры Викторовны. А.В. Потанина занимает особое место в науке – первая
путешественница, этнограф, географ. Присутствие Александры Викторовны всоставе
экспедиций Потанина увеличивало значение их, потому что она, какженщина, имела доступ
всемейный бытместного населения, часто строго замкнутый для постороннего мужчины.
Она бывала вгостях уженмонгольских князей и китайских чиновников, наблюдала
их быт и нравы, беседовала сними ивела записи. Это давало ейматериал длясамостоятельных
литературных работ, которые онаписала вовремя перерывов между путешествиями
и печатала в сибирских ицентральных газетах ижурналах. Ее отдельные очерки,
содержавшие путевые впечатления, характеристики жизни и быта различных народностей
Азии, описания празднеств вмонастырях Монголии и городах Китая являются прекрасным
дополнением к отчетам Г.Н. Потанина. В городе Кяхта установлен памятник А.В. Потаниной.
В 1863 году Г.Н. Потанин принял участие в работе комиссии по определению границ
между Китаем и Россией. В это время ученый изучал казахскую письменность, сравнивал
литературу тюркских народов Алтая, казахов, написал большой труд по истории. В течении 5
лет он исследовал эпос народов Азии и Европы. Результатом исследований стал объемный
труд «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе». Тщательно анализируя
огромный исторический и этнографический материал, Потанин даёт ответы на спорные
вопросы и аргументированно подтверждает свои выводы, оставаясь в рамках традиционной
исторической науки.
Потанин решительно выступал против теорий о неполноценности духовной культуры
некоторых народов Азии. Ему принадлежат глубокие и философско обоснованные мысли об
исторических корнях эпоса. Подобно тому как варвары франки могли навязать свой эпос
более культурным галлам, так и гунны могли свои предания передать готам, а через них германцам. Заимствование могло происходить не в одну сторону, а взаимно: с запада на
восток, с востока - на запад, а самым мощным средством переноса сюжетов было, конечно,
же переселение народов. Как писал Потанин: «Не приписывая ордынцам начала
средневекового европейского эпоса, я приписываю им большую роль в его пересадке с
востока на запад».
В 1899 году Потанин готовил очередную экспедицию в Восточную Монголию.
Экспедиция достигла Маньчжурии, перейдя горный хребет Большой Хинган. В 1901 году
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был опубликован отчет «Поездка в среднюю часть Большого Хингана летом 1899 г.».
Григорий Николаевич поддерживал отношения с известными общественными деятелями
Павлодарского Прииртышья, которые помогали ученому в сборе материалов по истории и
этнографии казахского народа.Старший ага султан Баянаульского внешнего округа, Муса
Шорманов был близким другом ученого. Муса Шорманов передал Потанину составленную
Чоканом Валихановым родословную казахских родов, тексты сказок и легенд.
Г.Н.Потанин в статье «Биографические сведения о Чокане Валиханове» писал: «Муса
Чорманович Чорманов, дядя Чокана,был очень влиятельный человек в степи.Долго состоял
на русской службе,то как управитель Баян-аульского округа,то как представитель от
киргизского народа при Омском областном правлении. Он пользовался уважением степных
властей,имел чин русского полковника,подолгу живал в Омске, раза два ездил в Петербург...
Он был известен в Омске как человек врожденного ума и знаток киргизской жизни» [ 1,
с.106].
Г.Н.Потанин, остановившись в ауле Мусы Шорманова,записывал со слов местных
аксакалов легенды. Среди них вошедшие в четвертое издание «Очерков северо-западной
Монголии» –«Алаша хан», «Шон би», «Бала мерген», «Жиренше шешен и Алдар косе»,
«Байкус», «Защитники животных». Имантай Сатпаев, отец академика К.И.Сатпаева, для
Г.Н.Потанина из уст Куреке, внука Бухар жырау, записал истории об Аблай-хане.
В фондах Павлодарского областного историко- краеведческого музея сохранились копии
писем Садуакаса Мусаулы Шорманова, адресованные Г.Н.Потанину. В своем письме от 10
февраля 1887 года Садуакас извещает о смерти отца, и обращается с просьбой оказать
содействие в публикации воспоминаний о Мусе Шорманове. Во втором письме Садуакас
сообщает об отправке фотографий Чокана Валиханова, Садуакаса с супругой Нурилей.
В 1912 году в издательском товариществе Сибири в городе Томске была опубликована
статья Потанина «Легенда о Сулеймене: Восточные материалы о проблеме происхождения
легенды». Основной идеей книги является восточное происхождение легенды о царе
Сулеймене, так как в устной восточной литературеесть более ранние ее версии. В 1913 году
Потанин записывает легенды, образцы устного народного творчества в Каркаралинском
уезде. По предварительной договоренности ученый принял решение остановиться в ауле
своего друга, будущего ученого Алихана Ермекова. В 1895году студент Петербургского
университета Динмухамед Султангазин по просьбе ученого записал разные легенды, сказки
казахского народа и перевел их на русский язык. Этилегенды были опубликованы в 1895 году.
Г.Н.Потанин очень хорошо знал и высоко ценил традиции и обряды казахского народа,
устное народное творчество. Он считал легенду «Козы-Корпеш-Баян-сулу» высоким
образцом любовной лирики. Он писал: “Любимая повесть,которую знает вся степь от
Оренбурга до Зайсана, верх киргизской эпики, это история красавицы Баян-Сулу, которая
влюбилась в бедного пастуха Козы-Корпеша. Сюжет международный, но ни одна народность
не сделала его таким выдающимся пунктом в своей эпике, как казахи”..» [1 , с.115].
Григорий Потанин был в тесных дружеских отношениях с деятелями партии Алаш Орда.
На проходившем в 1917 году в г. Оренбурге I съезде он был избран Почетным председателем
партии Алаш.
К 80-летнему юбилею Г.Н. Потанина в качестве подарка Ахмет Байтурсынов готовит к
изданию записанную Потаниным полную версию поэмы-жыр «Ер Сайын». Поэма была
издана только в 1923 году в Восточном издательстве Народного комиссариата
национальностей. Книга открывалась неопубликованным стихотворением Ахмета
Байтурсынова, которое было посвящено 80-летию сибирского аксакала – (глубокоуважаемого
Григория Николаевича) на казахском языке, – «В дар Г. Н. Потанину»:
Невзгоды и лишения бесчисленных дорог
Тобою пройдены за долгий жизни срок.
Через дожди, метели, снег, жару
Ты шел дорогой верной, благородной, друг.
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Не восхваленье это: доказательство тому
На благо родины твой кропотливый труд.
Такое время выпало всем нам:
Безбрежной нищетой война, обрекшая крестьян.
Алаша скромный дар прими от нас,
- Не конь склоняет голову перед тобой,
Не шубой, отороченной мехами с шелком,
Ты слово доброе взамен богатств прими.
Видный деятель партии «Алаш» Мыржакып Дулатов писал в статье, посвященной
юбилею ученого: «С юных лет он предан науке, всю свою жизнь посвятил служению Родине,
им проделан титанический труд во имя науки. Г.Н. Потанин – уникальный самородок.Он
известен не только сибирской, но и всей российской интеллигенции. Сегодня вся Сибирь
отмечает 80-летие Г.Н. Потанина, у всех народов, проживающих в Сибири, Г.Н. Потанин
пользуется уважением и почетом, для кого-то - он является покровителем, его благородный
труд равноценен для всех» [ 3, c.4].
Последние годы жизни Г.Н. Потанин провел в Томске, занимался вопросами географии и
этнографии. В связи с ухудшением зрения, ученый не мог уже самостоятельно вести записи,
в этом ему помогала секретарь. На 85-м году жизни великий ученый скончался.
Научное наследие Григория Николаевича имеет неоценимое значение. Его именем назван
один из хребтов Наньшаня (Китай), ледник в Монгольском Алтае, улицы в городах
Казахстана и России, основанная им в 1876 году библиотека в г.Никольске. В 1959 году его
имя было присвоено Павлодарскому областному историко-краеведческому музею,
Ямышевской средней школе Лебяжинского района. В 1957 г. в Томске на могиле Потанина в
Университетской роще был открыт памятник. Надпись на нем гласит: "Потанин Григорий
Николаевич. 1835-1920. выдающийся русский ученый и путешественник".
В 2012 году в городе Павлодаре открылся памятник выдающимся ученым,посвятившим
свою жизнь беззаветному служению Родине и науке, оставившим бесценное научное и
культурное наследие – Григорию Николаевичу Потанину и Чокану Чингисовичу Валиханову.
Памятник двум великим ученым, исследователям символизирует нерушимую историческую
и культурную общность и связь наших народов.
________________________________________
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А.З. Жомартова
КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В ФОНДАХ ОБЛАСТНОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ИМ. Г.Н. ПОТАНИНА
Неотъемлемой частью культуры любого народа является музыкальное искусство, выражаемое с
помощью музыкальных инструментов. С древнейших времен человек пытался извлекать звуки из
различных предметов. Первые музыкальные инструменты появились для подачи сигнала или ими
имитировали крик зверей и птиц. Их брали с собой в поход, на охоту, использовали в культовых
ритуалах. С незапамятных времен в народном быту употреблялись колокольчики, кольца различных
размеров и другие металлические предметы. Отправляясь в поход, воины навешивали их на пики,
чтобы создать шумовой эффект для устрашения врага. Ритуальные песни и танцы шаманов, баксы
обязательно сопровождались звуками колокольчиков и бубнов. Охотники использовали инструменты
для приманки птиц и зверей, с большим мастерством подражая их голосам. Духовые инструменты
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(свирель, сыбызгы) часто использовали
пастухи. Позднее часть древних инструментов
использовалась для сопровождения песен, легенд и исполнения музыки. Для изготовления
музыкальных инструментов использовался природный материал (дерево, глина, металл), а также
шкуры и жилы животных. Секреты изготовления инструментов мастера передавали по наследству.
Развитие народных мелодий происходило
вместе с совершенствованием инструмента и
исполнительства. На сегодняшний день известно огромное количество музыкальных инструментов,
которые поражают разнообразием форм и способов извлечения звука. Музыкальные инструменты
классифицируют по группам и подгрупам. Различают духовые, струнные, язычковые, мембранные.
Некоторые казахские музыкальные инструменты следует отнести к типу смешанных [1, с. 15].
Коллекцию музыкальных инструментов Павлодарского областного историко-краеведческого
музея имени Г.Н. Потанина составляют более 50-ти музыкальных инструментов. Первые
музыкальные инструменты появились в музее в начале 60-х годов. Это были домбыра мастера А.
Есалинова и старинная домбыра охотника М. Абикеева. Позднее были приобретены фисгармония
начала 19 века, пианино 1810 года, музыкальные инструменты из коллекции известного мастера
музыкальных инструментов Камара Касымова. Коллекция музея формировалась путем закупа
музыкальных инструментов, собирательской работы в ходе экспедиции, часть музыкальных
инструментов были подарены жителями области. Коллекцию музея составляют редкие старинные
музыкальные инструменты, а также музыкальные инструменты современных мастеров. Большую
часть коллекции представляют казахские музыкальные инструменты. Целенаправленный закуп
музыкальных инструментов для пополнения коллекции музея производился в 1989 и 2003 годах.
Были приобретены инструменты мастеров по изготовлению музыкальных инструментов Шакена
Ракишева и Нурбека Адильбекова. Особое место в коллекции музыкальных инструментов занимают
авторские работы мастеров Павлодарского Прииртышья.
В коллекции музыкальных инструментов музея имеется несколько видов духовых инструментов
разных народов. Духовые инструменты типа свирели традиционно являлись принадлежностью
пастухов и имели распространение у многих народов. В фондах музея хранится азербайджанский
музыкальный инструмент из дерева -свирель. Деревянный инструмент в виде трубочки с
отверстиями. Казахская свирель – сыбызғы, работа мастера – прикладника Шакена Ракишева в виде
полой трости длиной 71 см. На трости имеются три отверстия, расположенных на равном расстоянии
друг от друга. Традиционно сыбызғы изготавливали из тростника или дерева. Само название
переводится как тростник. Извлекаемый звук зависит от длины трости, числа и расположения
отверстий. Высота звука зависит от отверстия и передувания, поэтому исполнитель должен хорошо
владеть дыханием. Название «сырнай» является общераспространенным термином, применяемым к
различным видам казахских музыкальных инструментов. Для отличия духовых инструментов к
общему названию «сырнай» добавляли слово, связанное с особенностью устройства или материала,
из которого был изготовлен инструмент, а иногда с приемом звукоизвлечения. Позже термином «
сырнай » стали называть гармонику и губную гармошку. В коллекции музея имеются духовые
инструменты, изготовленные из глины. Это саз сырнай (автор Ш.Ракишев) и үскірік (автор
Е.Тохтаров). Эти инструменты относятся к типу окарины (с итал. гусенок). Такие инструменты
полые изнутри и имеют различную форму, чаще птиц и животных. Саз сырнай - полый предмет
величиной с гусиное яйцо, покрыт разноцветным узором и залакирован. По диаметру имеются
небольшие отверстия, размещенные на противоположных сторонах. Үскірік представляет собой
небольшой полый глиняный сосуд, по форме напоминающий силуэт птицы. На нем имеются семь
отверстий различного диаметра. Название инструмента «үскірік» ( трескучий мороз) связано с тем,
что звуки похожи на завывание ветра в трескучий мороз. В фондах музея имеются музыкальные
инструменты, являющиеся атрибутикой советского периода. Это три пионерских горна, которые
поступили в музей в 1998-2003 году. Самым большим духовым инструментом в коллекции музея
является труба (бас) оркестровая медная [2, с. 45]. Поступил в фонды музея в 1978 году. Среди
духовых инструментов в коллекции музея имеется и такой инструмент как валторна. Название
происходит от немецкого – лесной рог. Этот инструмент образца 1930-го года, использовался как в
духовых оркестрах, так и для сольного исполнения. Поступил в музей в 1983 году.
В группу струнных музыкальных инструментов входят все инструменты, у которых источником
звука служат натянутые струны. Самую многочисленную группу в коллекции музыкальных
инструментов музея составляет щипковый струнный инструмент домбыра. В быту казахского народа
наиболее популярным инстументом является двухструнная домбра. Если на древних инструментах
лишь сопровождали исполнение песен, легенд, сказаний, то позднее для домбры создаются сложные
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инструментальные кюи. Основными отличительными чертами являются: большие размеры,
овальность формы корпуса, тонкий гриф, большое количество надвязных ладов. Домбры
изготавливались из различных пород дерева (береза, дуб, сосна, ель), цельновыдолбленные и
склеенные. В коллекции музея имеются в основном именные инструменты. Уникальным экспонатом
в коллекции музея является домбыра, сделанная известным мастером музыкальных инструментов
Камаром Касымовым. Домбыра красиво инкрустирована перламутром и украшена костью. Корпус и
шейка покрыты лаком темного цвета, гриф из светлого дерева. Корпус плоский трапецивидной
формы. В верхнюю часть деки, для предохранения от царапин во время игры, вклеена вставка из
темного дерева с узором из кости. Отверстие на деке украшено розеткой из кости в виде цветка.
Поверхность деки окантована ромбовидным перламутром. Домбыра была привезена из специально
организованной поездки в Алматы в 1966 году. Также из этой поездки был привезен старинный қыл
қобыз из личной коллекции знатока и мастера Касымова. Инструмент из цельнодолбленного дерева,
корпус ковшеобразный, дека отсутствует, нижняя часть вытянута и покрыта кожей. На кобызе
короткий гриф с надвязными ладами, который переходит в большую фигурную головку. На
инструмент натянуты две струны из жил. Струны закреплены в нижней части корпуса, проходят
через два отверстия в верхней части грифа и фиксируются на головке большими деревянными
колками. Из двух колок старинного инструмента сохранилась лишь одна. Сохранился также и
смычок, в виде деревянной трости с натянутым пучком конских волос. Уникальный артефакт занял
достойное место в экспозиции музея. В коллекции музея также имеются домбры известного охотника
Мауйи Абикеева, акынов Байғабыла Жилқибаева, Қасена Қалтаева, Темирболата Арғымбаева,
репрессированного в 1939 году. Необычным экспонатом является домбыра поэта-импровизатора
Кудайбергена Альсеитова. Особенностью является то, что домбра складная. Небольшой корпус
трапецивидной формы покрашен краской зеленого цвета, по бокам имеются металлические накладки.
В экспозиции музея представлена трехструнная домбыра, сделанная в мастерской Адильбекова Н.,
являющаяся точной копией домбыры Абая. В 2002 году в Павлодаре состоялся республиканский
конкурс мастеров- прикладников, посвященный 110-летию мастера по изготовлению музыкальных
инструментов Камара Касымова. Музыкальные инструменты призеров конкурса мастеров
музыкальных инструментов Тохтарова Ержигита (қобыз), Искакова Бауржана (домбыра), Апушева
Нурлана(домбыра) экспонируются в зале этнографии казахского народа [2, с. 57].
В коллекции музея представлены щипковые инструменты - жетіген, шертер, шіңкілдек, работы
современных мастеров Ш. Ракишева и Е. Тохтарова. Помимо казахских, в коллекции музея
представлены щипковые музыкальные инструменты и других народов. В 1999 году в дар музею
композитор и преподаватель музыки Н.С. Дукенбаев передал балалайку и мандолины изготовленые
в 1957 году на фабрике народных музыкальных инструментов им. Луначарского в Ленинграде.
.Балалайка наиболее распространенный русский музыкальный инструмент. Состоит из корпуса и
шейки с грифом.Корпус имеет характерную треугольную форму со слегка выпуклым ребристым
дном и составлен из деки, клепок и задинки. Балалайка имеет три струны, звуки издает от резкого,
пронзительного до мягкого и сочного. Не менее распространенным народным инструментом
является-мандолина [2, с. 85]. Все мандолины имеют четыре парные металлические струны. Играют
на мандолине медиатором (тонкая пластинка). В коллекции музея имеются мандолины двух видов:
овальная и плоская. Овальная мандолина имеет яйцевидный выпуклый корпус, второй экземпляр
мандолины имеет плоский кузов и круглую, суживающуюся к шейке форму. Семиструнная гитара
поступила в музей в 1976 году. Гитара имеет характерную форму восьмерки, у которой нижний овал
больше верхнего. Дека имеет большое резонаторное отверстие, украшеное розеткой и окантовкой по
контуру. Инструмент изготовлен в начале XX века в Санкт-Петербурге на предприятии Торговофабричное товарищество И. Винокуров и Н. Синицкий, о чем свидетельствует этикетка вклеенная
внутри корпуса.
Смычковые музыкальные инструменты в коллекции музея представлены работами мастеров Ш.
Ракишева – қыл қобыз и бас қобыз, Т. Аубакирова – қыл қобыз и нар қобыз, Нурбека Адильбекова –
прима-қобыз. Среди струнных музыкальных инструментов различают и ударно-клавишные, струны
которых возбуждаются ударом молотков, управляемых клавишным механизмом. Из этой категории
музыкальных инструментов в коллекции музея представлены пианино. В 1984 году в коллекции
музея появился старинный инструмент – пианино 1810 года выпуска. В дар музею было передано
старинное пианино немецкого производства «HermannMayr»
1850 года выпуска, отличной
сохранности. Пианино из ценных пород дерева, покрашено черной краской и залакировано. По бокам
(на верхней и нижней части) имеется рельефное фигурное украшение.
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Из язычковых музыкальных инструментов в коллекции музея представлены несколько
разновидностей гармонии: баян, гармонь – тальянка, аккордеон 1916 года выпуска. В музее воинской
Славы экспонируется гармонь довоенного периода, принадлежавшая Герою Советского Союза М.М.
Катаеву. Гармонь сделана в 30-е годы XX в. на фабрике «Красный партизан». Гордостью коллекции
музея является
язычковый клавишный инструмент духового типа – фисгармония фирмы
«Gul.Heinr.Zimmermann». Фисгармония напоминает пианино меньшего размера, имеет клавиатуру 612 регистров. Представляет собой стоячий корпус, из древесины ценнных пород, с отходящей вперед
клавиатурой, в нижней части две педали, для нагнетания или высасывания воздуха; над клавиатурой
ряд из восьми выдвижных рычагов с надписями на головках, управляющих набором язычков.
Деревянная рамка под клавиатурой декорирована резьбой. Звучание фисгармонии напоминает
органное. Инструмент был привезен в Павлодар из Благовещенска в 1854 году. Был передан в дар
музею в 1975 году. К язычковым музыкальным инструментам относится оригинальный казахский
музыкальный инструмент – шанкобыз. Шанкобыз небольшой инструмент из металла, состоит из
ободка в виде ключа с вытянутыми ссужающимися концами и язычка в виде стержня,
прикрепленного к ободку. Конец стержня загнут под прямым углом и служит рычагом, которым
приводят в колебание стержень. Другой конец стержня прикреплен к ободку. Инструмент слегка
прижимается к зубам таким образом, чтобы ничто не мешало свободному колебанию стержня.
Полость рта при игре служит резонатором. Шанкобызы имеют красивые футляры в виде женских
туфель. В коллекции музея имеется шанкобыз, работы мастера Ш. Ракишева [2, с. 12].
В коллекции музыкальных инструментов музея представлена не большая группа ударных
инструментов. Дабыл, торсылдақ, дауылпаз – казахские ударные инструменты. Из наиболее
распространенных ударных инструментов в колекции музея имеется барабан пионерский и
оркестровые тарелки. Барабан применялся в качестве сигнального инструмента в пионерских
организациях. Тарелки оркестровые изготовлены из латуни, круглой формы. Резкий, звенящий звук
извлекается ударом тарелок друг о друга. Самозвучащие музыкальные инструменты отличаются тем,
что звучащим телом является сам инструмент или его корпус. Играют на них, потряхивая.В
коллекции музея имеются самозвучащиее инструменты – асатаяқ и тұяқтас. Асатаяқ – шумовой
музыкальный инструмент, который был широко распространен среди баксы. Представляет собой
посох или жезл, к которому подвешены металлические пластины и колокольчики. Особенность
тұяқтас в том, что в старину его делали из конских копыц. Постукивая друг о друга, извлекают звук
похожий на цокот копыт.
Среди этого многообразия выделяется интересный экспонат, наличием которого может
похвастаться далеко не каждый музей. Это древний кукольно-музыкальный инструмент – ортеке. Как
известно, в древние времена у казахского народа была кукла – козлик Ортеке. Прикрепленная на
нити к руке домбриста, она выполняла ритмичные движения в такт музыке. С происхождением и
названием игрушки связано много легенд. В основе всех легенд лежит история о теке (козел, марал и
т.д.), попавшего в яму, западню и делающего безуспешные попытки вырваться из нее. Вырезанная из
дерева фигура выполняет танец раненого, хромого животного. Выразительная фигура теке (козлика)
кажется живой, и этот эффект создается благодаря очень остроумному устройству. Механизм
танцующей игрушки заключается в том, что на деревянную основу, на котором расположен ортеке,
вмонтирован металлический стержень. На верхний конец этого стержня всажена фигурка животного,
на нижний – привязывается леска. Эту леску цепляет на пальцы исполнитель, и когда его рука
делает регулярные ритмичные движения вверх-вниз, фигурка приходит в движение. Подвижность
всех «суставов» ортеке обеспечивается подвешенными на кусочки лески нижними частями ног и
верхней части – шеи и головы. Теке или другие копытные, кажутся действительно попавшими в яму,
западню, засаду: они в такт музыке то встают, то падают по очереди на передние и задние лапы, как
бы, делая попытку встать. Ортеке исполняется параллельно с кюем, а кюй – это целая драматургия [2,
с. 99].
Древний музыкально-кукольный инструмент ортеке, аналог которого археологи обнаружили в
развалинах древнего Отрара, считался утерянным. Единственное упоминание об ортеке было в статье
композитора Ахмета Жубанова под заголовком «Ортеке – казахский национальный театр кукол»
1934 года в “Казахстанской правде”. Даже в работах
известного знатока
музыкальных
инструментов Болата Сарыбаева, который занимался исследованием и реконструкцией утерянных
музыкальных инструментов, нет упоминания об ортеке. Тем не менее, этот кукольно-музыкальный
инструмент постепенно возрождается, ортеке был внесен на рассмотрение в список нематериального
наследия ЮНЕСКО от Казахстана. Ценность же нашего экспоната в том, что это не так называемый
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«новодел», а подлинный инструмент, которым пользовались в нашем регионе. В фонды нашего музея
ортеке поступил от известного мастера-прикладника А.Есалинова в 1965 г. Представляет собой
деревянный, расписанный узорами ящик, на котором закреплены две фигуры лошадок. Одна
лошадка сине – зеленого цвета, вторая – коричневая в яблоках.Гривы и хвост фигурок из конского
волоса. Подвижные части лошадок скреплены кожаными вытяжками. Сохранились и фрагменты
веревок, при помощи которых приводились в движение игрушки.
Таким образом, в коллекции областного историко-краеведческого музея представлены все
группы музыкальных инструментов. Ведется работа по дополнению фондов музея музыкальными
инструментами народов, населяющих Павлодарскую область.
______________________________________
1. Джанибеков У. «Эхо...». – Алма-Ата: «Өнер», 1990. – С. 243
2. Сарыбаев Б. «Казахские музыкальные интрументы». – Алма-Ата: «Жалын», 1978. – 193 с.

Р.Н. Тыштыков
ИСТОРИЯ «КАЗБАТА»
(из фондов подразделения «Музей Воинской Славы» КГКП «Павлодарский областной
историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина»)
20 лет назад, 7 апреля 1995 года, в Пшихарвском ущелье Дарваза казахстанская седьмая сводная
рота попала в западню, устроенную таджикскими оппозиционными силами. В результате
пятичасового боя пограничники потеряли 17 человек, десятки получили ранения. Это были самые
крупные потери после разгрома 12-й заставы Московского погранотряда. Двадцать один год прошёл,
с той трагедии отдельного сводного стрелкового батальона Республики Казахстан. Все это осталось
лишь в памяти участников тех событий и запечатлено в архивах Пограничной службы Комитета
национальной безопасности Казахстана.
А все началось с того, что во время гражданской войны в Таджикистане, в январе 1993 года главы
государств СНГ подписали соглашение о совместной охране таджикско-афганской границы от
бандформирований.
Сводный казахстанский батальон, сформированный из военнослужащих Пограничной службы
КНБ, Минобороны и внутренних войск МВД РК, на протяжении восьми лет выполнял свой воинский
долг перед Родиной и союзниками. С июня 1993 по февраль 2001 года более десяти тысяч воиновказахстанцев стояли на защите южных рубежей СНГ. По сути, это были первые миротворцы
Казахстана.
Бой в Пшихарве «Казбат», которым руководил майор Лобачев, был направлен на помощь КалаиХумбскому погранотряду, заслонявшему один из самых опасных и напряженных участков границы.
Весной 1995 года командование группы погранвойск Таджикистана приняло решение выставить
специальный пограничный пост «Пшихарв», так как за рекой Пяндж, в ущельях афганского Дарваза,
располагались крупные отряды незаконных вооруженных формирований таджикской оппозиции. Это
был один из наиболее удобных для них участков границы, через который в Таджикистан шла
переброска боевиков, оружия, боеприпасов, денежных средств, наркотиков [1, с. 25]. Так что же
случилось в Пшихарве?
Колонна из более десятка машин в 12:30 вползла в ущелье и остановилась, так как командир
сводной роты с несколькими солдатами вышли и стали подниматься в гору, чтобы найти удобную
позицию для наблюдения. Остальные солдаты оставались сидеть в машинах, когда первые залпы
разорвали обманчивую тишину гор. Сразу же была выведена из строя командно-штабная машина
связи, ведущая переговоры с погранотрядом, обстреляны из гранатометов головной и замыкающий
БТР. Затем началось планомерное уничтожение людей и техники. Офицеров, поднимавшихся в гору,
отсекли от колонны прицельным снайперским огнем. По свидетельствам оставшихся в живых,
вначале людей охватила самая настоящая паника, особенно тех, кто оказался здесь впервые. Солдаты
носились вдоль колонны, стремясь найти укрытие. Некоторые из них погибли сразу, не успев ничего
понять и сделать.
Первоначальная растерянность быстро сменилась решительными действиями – гулко, короткими
очередями то тут, то там забили автоматы, пулеметы и снайперские винтовки.… Как впоследствии
выяснилось, боевики не ожидали такого ожесточенного сопротивления, которое оказали
пограничники. Когда из Калаи-Хумба подошло подкрепление, бой прекратился...
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В интервью российскому изданию в 2007 году генерал-полковник Павел Тарасенко, который в те
годы был начальником управления погранвойск России в Таджикистане, рассказал, что «имелась
некоторая договоренность с афганской стороной, и батальон шел без должного прикрытия и разведки.
Когда он вошел в узкое ущелье, на таджикской стороне была только вертикальная скала, с
афганского берега, с расстояния в 50-60 метров их начали расстреливать. Потери были страшные:
погибло более ста человек и около 150 ранено. Часть батальона удалось спасти только за счет
героизма летчиков и групп спецразведки, которые высаживались прямо на горные хребты и
спускались в ущелье, чтобы принять огонь на себя» [1, с. 57].
Казахстанский миротворческий батальон потерял в этом бою 17 бойцов: Еркен Байгобисов,
Бауржан Далабаев, Иматдин Жуматов, Дастан Нурмегов, Тахир Рахимжанов, Еркебулат Макажанов,
Радик Каймулдиев, Ержан Абдиев, Жаксылык Джансугуров, Ербол Бекебаев, Канат Едырышов,
Еркин Байгобылов, Ербол Исабаев, Михаил Мартыненко, Анатолий Мешков, Алихан Огизбаев,
Калмахан Бакбаев [1, с. 12].
Позже все они были посмертно награждены российской медалью «За отличие в службе» первой
степени. Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пятеро из погибших военнослужащих
награждены орденами «Айбын» второй степени, 12 – медалями. Большинство погибших солдат были
из воинской части №6506 г. Шымкента [2 ,с. 23].
Высоко оценил подвиг солдат-казахстанцев Глава государства Н.А. Назарбаев. Он сказал
следующее: «Гибель ваших сыновей и близких отозвалась острой болью в сердце каждого жителя
республики… Воины Казахстанского батальона мужественно охраняют таджико-афганский участок
внешней границы Содружества Независимых Государств. Жизни погибших воинов отданы за
сохранение безопасности в наших государствах. Они защищали и наши с вами мир и спокойствие»
[1, с. 58].
Почему случилось это боестолкновение, ведь, по словам генерала, все-таки была «некоторая
договоренность» с той стороной?
По мнению таджикского генерала в отставке Акбара Каюмова, в 1993 году основная база
Объединенной таджикской оппозиции находилась на Памире и фактически не контролировалась
правительственными войсками.
Согласно данным википедии, после выборов в Таджикистане (ноябрь 1994 года), в начале декабря
в Хороге был взорван главарь местной наркомафии Абдуламон Айембеков (Леша Горбун),
обладавший огромным влиянием в регионе. Убийство лидера бадахшанской наркомафии сильно
ослабило роль транзитного канала Хорог – Ош и усилило позиции авторитетов Салама, Ризвона и
Джунайдулло, контролировавших Ванч и Дарваз.
Поэтому осенью 1994 года Душанбе, нарушив соглашение о временном прекращении огня, ввел в
Калаи-Хумбский район ГБАО батальон правительственных войск, который решил навести «порядок»
в селах, контролируемых силами самообороны. Но полевой командир Зайниддин отбил наступление
силовиков, и они с потерями отошли назад.
К тому времени в Афганистане объединились отряды оппозиции и создали Движение Исламского
Возрождения Таджикистана (ДИВТ). Участок калаи-хумбской комендатуры был в центре внимания,
так как через него проходила стратегическая дорога, связывавшая Бадахшан с Тавильдарой и
Гармской зоной, которые нужны были ДИВТ (Движение Исламского Возрождения Таджикистана).
Как пишет военный историк Виктор Летов, «пограничники занимали нейтральную позицию в
гражданском противостоянии. Отряды самообороны Дарваза, со всех сторон обступая комендатуру и
заставы, благоразумно старались угождать и оппозиции, и одновременно не конфликтовать с
пограничниками. Если боевикам удавалось незаметно пробраться через границу, считали, что
повезло. Если же нарывались на засаду пограничников… что ж, такова судьба».
Один из очевидцев того времени, который и поныне работает в районной милиции, вспоминая
события в Калаи-Хумбе, рассказывает, что в те годы можно было наблюдать интересную картину:
боевики ОТО были сами по себе, правительственные структуры, в том числе местная милиция,
работали сами по себе, пограничники тоже. Получалось, каждый занимался своим делом, при этом
стараясь не мешать друг другу. Пожалуй, подобной картины в то время нигде больше не наблюдалось.
Ситуация в Калаи-Хумбе резко обострилась в конце осени 1994 года, когда известный полевой
командир Ризвон Содиров хотел захватить Дарваз, сбив заставы комендатуры, отрезать Бадахшан от
центральных районов и создать плацдарм для нового независимого государства. Ради достижения
такой цели против пограничников начались провокационные действия.
Почему Казбат? По словам Махмадкарима, одного из таджикских экспертов, у боевиков были
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свои причины мстить ребятам из Казбата.
Еще в сентябре 1994 года в Висхарвском ущелье пограничники из Казахстана зажали отряд
полевого командира Джумы, на выручку которому двинулась колонна боевиков из отряда Хакима
общей численностью более двухсот человек, причем с захваченными заложниками. Подъехав к
заставе вблизи кишлака Кеврон, боевики потребовали пропустить их дальше. Получив отказ, избили
начальника заставы. Пришлось уступить. Но ненадолго.
Пограничники настигли банду как раз у поста «Висхарв», где стоял казахский батальон. Они
заняли позиции на господствующей высоте и поддержали россиян огнем. Боевики из отрядов
самообороны Дарваза, в свою очередь, развернули оружие на комендатуру и заставы. В Калаи-Хумбе
в то время стоял отряд из 300 боевиков Леши Горбуна. Свою готовность поддержать дарвазцев
изъявили и сотни боевиков Ванча и Язгуляма, подчиненные полевому командиру Саламу. Вся эта
вооруженная масса спешно стала блокировать единственную дорогу, российские заставы и
комендатуру.
Пограничники могли дорого заплатить за свою жизнь. Все решили мирные переговоры, когда
представители Фонда Ага-хана и структур ООН выступили посредниками между пограничниками – с
одной стороны, местной администрацией, командирами отрядов самообороны, боевиками ДИВТ и
лидером бадахшанской группировки генералом Саламом – с другой. В итоге отряд Хакима был
разблокирован, в ответ боевиками с комендатуры и застав была снята осада.
При изучении материалов, написанных со слов очевидцев тех событий, сталкиваешься с частым
упоминанием некоего Джунайдулло – полевого командира, которого прозвали Грозой Джавайского
Ущелья.
Генерал-полковник Тарасенко, вспоминает этого командира так: «Например, был такой полевой
командир Джунайдулло, мы называли его бандитом, а вахаббиты – «мстителем ислама». Он принес
много беды, гибель того казахстанского батальона в ущелье – его рук дело. Был очень хитер и разумен
как военный, хорошо знал местность. Его отряды несли серьезные потери, но самому Джунайдулло
всегда удавалось ускользнуть…»
Вспоминает о Джунайдулло и бывший замначальника Группы погранвойск РФ в РТ генералмайор В.И. Воронков: «Много «попортил» нам крови в 1994, 1995, 1996 годах один из известных в то
время полевых командиров – Джунайдулло. Только в результате одной из его ночных вылазок в 1995
году в районе Моймая погибло не менее десятка наших военнослужащих, подорвано два БМП,
захвачены заложники из числа солдат» [2, с. 63].
Один из жителей Калаи-Хумбского района, пожелавший остаться неназванным, рассказал: «Без
каких-либо причин Джунайдулло расстрелял директора школы кишлака Моймай, ввергнув в ужас
мирных жителей. Мы знали, что он не из этих мест. Родился и вырос в Вахдатском районе, один из
приближенных известного полевого командира Ризвона Содирова» [2, с. 22].
Несколько раз в течение 1996 года Джунайдулло пытался прорваться на территорию
Таджикистана, но российские пограничники встречали его огнем.
По сообщению пресс-центра командования российских погранвойск в Таджикистане, в декабре
1997 года пограничники ликвидировали двух нарушителей границы, которые на резиновых лодках
пытались переправиться из Афганистана в Таджикистан. Выяснилось, что нарушители границы
принадлежали к группировке Джунайдулло, находящегося в Джавайском ущелье. Инцидент на
границе в то время связывали с тем, что не был решен вопрос о легальном переходе некоторых
отрядов оппозиции на территорию Таджикистана.
Спустя двадцать лет, 7 апреля 2015 года, в Шымкенте открыли монумент, напоминающий всем о
мужестве погибших на таджикско-афганской границе солдат. Несколько лет назад на месте службы
погибших ребят в Дарвазе установлены памятные мемориальные плиты [1, с. 21].
Для увековечения памяти погибших казбатовцев в апреле 2009 года в Астане, у монумента «ОтанАна» открыта Аллея Памяти.
В Павлодаре на территории В/Ч 5512 Национальной гвардии РК, установлен обелиск памяти
Казахстанских миротворцев погибших на таджико-афганской границе.
В Музее Воинской Славы города Павлодар находятся фото и личные вещи погибших ребят наших
земляков павлодарцев.
В фондах нашего музея хранятся фотография, иконка, неотправленные письма рядового Софрония
Валерия бывшие при нём в момент его гибели в бою, осколком гранаты ему вырвало лёгкое, все
личные вещи в бурых пятнах крови которые в полной мере раскрывают весь трагизм войны.
Эта война вырвала из жизни троих наших земляков павлодарцев Каната Едырышева, Амангельды
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Жумабекова, Софрония Валерия. Они, как и деды, и прадеды выполнили свой воинский долг до
конца, ценою своей жизни. Охраняя и оберегая рубежи СНГ, они далеко от дома охраняли рубежи
Родины.
Казахстанским бойцам-миротворцам посвящен документальный фильм «Казбат» режиссера
Рустама Одинаева, который вышел в 2009 году. Многие смотрели этот фильм.
Особенно запомнились слова участника того боя, капитана Сатпаева: «Пули летели как дождь.
Рядом лежали наши ребята с песком в глазах. Чуть дальше – шофер-таджик и российские парни. Все
они были мертвы…»
Жизнь 17 молодых ребят, как и 17 мгновений весны, промелькнула перед глазами…

_________________________________________
1.
2.
3.

Жагипаров С. Звезды не гаснут/ Документальные очерки. Алматы: Санат, 2015. - 157 с.
Жагипаров С. Память сердца. Алматы: Санат, 2015. - 147 с.
http://www.pogranec.ru/

М.Жунусова
КОЛЛЕКЦИЯ САМОВАРОВ ИЗ ФОНДОВ ЦГМ РК
Смеркалось. На столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая…
А. С. Пушкин. Евгений Онегин
Каждый предмет, как и любое живое существо, имеет свой цикл существования, свой особенный
путь, круг развития. Некоторые вещи вообще ушли из употребления, некоторые задержались в
современности, а какие-то еще долго будут сопровождать наш быт, нашу жизнь. Среди них самовары
представляют собой произведения искусства, в которых декоративное оформление прямо связано с
их практическим назначением. Самовар сегодня переживает свою вторую молодость: кто-то ценит
его как предмет коллекционирования, а кому-то он интересен с чисто практической точки зрения –
уж очень он удобен для приготовления чая, да и особая атмосфера уюта и семейного тепла возникает
за столом, на котором красуется самовар. Самовар имеет длинную и весьма занимательную историю.

КП1449 Самовар-чайник

КП1450
Самовар дорожный (кастрюля)

История самовара насчитывает почти 2,5 столетия. Приборы такого типа ранее были в Китае,
именно они служили для приготовления горячей воды. И один из подобных имеется в фондах ЦГМ
РК – самовар дорожный (кастрюля), их называли «хо-го». Изготовлен кустарным способом. Форма
круглой плоскодонной чаши, труба для закладывания углей в виде кувшина, расширяющегося к низу.
Поддувало со ступенчатой прорезью-отверстием. На крышке и тулове припаяно по 2 ручки из медной
проволоки. Без носика-крана. Поверхность орнаментирована техникой гравирования и чеканки.
«Сам варит» – отсюда и слово произошло. Некоторые исследователи (см. Этимологический
словарь русского языка Фасмер Макс) видят в этом объяснении народную этимологию и
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предполагают источник в тюркском sanabar. Но даже тюркские соответствия вроде турецкого
samavar, татарского samaur, samuwar рассматриваются как заимствования из русского языка.
Самоварное дело складывалось и развивалось на базе производства медной посуды, будучи с
первых шагов связано с горнозаводской мануфактурой. В русском быту самовар упрочился к
серединеXVIIIв., наряду с традиционной русской посудой – братинами, ендовами, ковшами.
Производство самоваров было налажено к этому времени на крупных предприятиях Урала и Москвы.
Самовар и Тула не разделимы. В любом уголке России, а сейчас и далеко за ее пределами можно
встретить тульский самовар. Тульские мастера веками ковали оружие и делали самовары. Это один
из традиционных промыслов тульского края. Неизвестно имя изобретателя самовара. Известно лишь,
что, отправляясь на Урал в 1701 году, тульский кузнец-промышленник И. Демидов захватил с собой
и искусных рабочих, медных дел мастеров. Возможно, что уже тогда в Туле изготавливались
самовары. О появлении первых, документально зафиксированных, самоваров в Туле известно
следующее. В 1778 году на улице Штыковой, что в Заречье, братьями Иваном и Назаром
Лисицыными изготовлен самовар в небольшом, поначалу, первом в городе самоварном заведении.
Основателем этого заведения был их отец, оружейник Федор Лисицын, который в свободное от
работы на оружейном заводе время, построил собственную мастерскую и упражнялся в ней всякого
рода работами по меди. Самовары Лисицыных славились разнообразием форм и отделок: бочонки,
вазы с чеканкой и гравировкой, самовары яйцевидной формы, с кранами в виде дельфина, с
петлеобразными ручками. В наши дни только Тульский музей самоваров может похвастаться
старейшим самоваром Лисицыных.
Уже к концу XVIII века самовар имеет свои отличительные признаки: трубу-жаровню, поддон,
поддувало, кран, ручки с держателями, конфорку и колпачок-заглушку. Большая часть самоваров,
сохранившаяся до наших дней, относится ко второй половине XIX – нач. XX вв., это самовары
тульских фабрикантов Баташевых. Они были наиболее популярными как в городской, так и в
деревенской среде. Существовало три фабрики Баташевых: 1825 год. И.Г. Баташев и Н.И. Баташев;
1840 год. В.С. Баташев и наследники; 1840-1850 годы. А.С. и И.С. Баташевы. В 1896 г. на
Всероссийской выставке фабрика Баташевых была отмечена наградой для русского промышленника
– правом ставить на изделия Большой государственный герб. Наряду с фабриками Баташевых
существовали и другие: фабрика братьев Шемариных, братьев Стрельниковых, бр.Лялиных, Н.А.
Воронцова, Б.Г. Тейле, М. Слюзберга, Ф. Ермилова и т.д. Следует отметить, что объем самоваров
был также различен: от самых маленьких (самовар-кроха – h-3,3 мм, где можно было вскипятить
одну маленькую каплю воды) до настоящих гигантов, объемом до 450 л, вес которого достигал 500кг.
Фонды ЦГМ РК сохранили до настоящего времени самовары фабрик братьев Василия и
Александра Баташевых, Владимира и Дмитрия Шемариных, братьев Лялиных, М.Слюзберга, Зубова,
Ф. Ермилова и др.
Практика обозначения производителей самоваров была присуща всем крупным самоварным
фирмам. Клейма ставились на крышке, тулове, поддоне. Указывались инициалы владельцев, название
города, дата, количество медалей за участие в различных выставках.
Многие типы самоваров, будучи уникальными, нашли свое отражение на страницах изданной
Центральным государственным музеем Республики Казахстан, 5-томной энциклопедии «Қазақтың
этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дəстүрлі жүйесі», под руководством
директора ЦГМ РК – Нурсана Алимбая.
И все же на некоторых из них хотелось бы остановиться поподробнее. Фабрика Баташева,
постоянно конкурировала с фабрикой Тейле. Самые знаменитые «баташевские» самовары с поздней
маркировкой «Товарищество Паровой самоварной фабрики наследников В. С. Баташева в Туле», а
«тейлевские» знаменитые самовары имели маркировку «Торговый Дом Б.Г. Тейле с сыновьями».
Самовары двух этих фабрик отличались высоким качеством, что обеспечивало им хороший сбыт на
любой ярмарке. В казахские степи самовары пришли в результате этнокультурных связей, т.е. в
процессе обмена, торговли, дарения и к концу XIXв. постепенно вошли в быт. Сегодня редко кто
знает, что Каркаралинская ярмарка, которая в лучшие годы собирала десятки тысяч людей, сотни
тысяч голов скота, была средоточением всей жизни Сары-Арки, соединяла Север с Югом, Запад с
Востоком, была крупнейшим событием степи как в экономической, так и культурной жизни.
Известно, что ялуторовский купец Варнава Ботов, гордость своих потомков, своими стараниями
создал ярмарку, удивительный пример евразийского сотрудничества. И тут не меньший интерес
представляет собой самовар, принадлежавший Рапихе Акимжановой из рода «тобыкты», который
был куплен ее отцом в 1926 г. на известной в тот период Каркаралинской ярмарке у жителей
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Семипалатинской области, Абайского района с. Карауыл. В музей самовар был сдан ее сыном –
Муздыбаевым Серикбеком Разамбердиновичем: тулово в форме "банки" со ступенчатым перехватом
в верхней части; основание квадратное на 4-х ножках; поддувало и конфорка с фигурными
прорезями; кран с завитком, с плоской розеткой в основании; ключ крана - четырехлепестная
"решетка"; ручки овальные вислые с деревянными держателями; крышка с отверстиями для хваток и
паровичка; на тулове – фабричное клеймо и изображение медалей, гербов; на лицевой грани
основания – фабричная марка Б.Г. Тейле; на тулове – изображение императорского герба в
драпировке, медали за участие в выставках; марки, клейма – на тулове: "Торговый домъ Б.Г. Тейле с
сыновьями в г. Туле. Придворные поставщики". На основании между двух медалей фабричная марка.
Самоваром пользовались не только дома, его брали в дорогу, на гулянье. Для этой же цели
использовались дорожные самовары. Эти самовары необычны по форме (многогранные, кубические,
иногда цилиндрические), удобны в транспортировке. К такого рода самоваров, наверное, можно
отнести самовар-чайник дорожный (КП1449).
Один из старейших самоваров ЦГМ РК датирован 1825 годом выпуска и выглядит следующим
образом: тулово в форме "банки" со ступенчатым перехватом в верхней части. Основание квадратное
на ножках, поддувало с фигурными прорезями. Кран с завитком на конце, ключ крана –
четырехлепестковая "розетка". Ручки овальные вислые, с квадратной розеткой в основании,
скреплены деревянными держателями. Крышка ступенчатая с паровичком и двумя хватками,
состоящими из 2-х фигурных пластин, соединенных деревянными держателями. На крышке, тулове,
на основании фабричное клеймо. Оттиски медалей и надпись: «Зол.», «Сер.», «Сер.», «Сер.», с
изображением Алекс.II, Александра III, Наполеона III и др. даты – 1873, 1870, 1888, 1892, 1865, 1889,
1893 – последняя. На тулове – герб 1850 г. Клеймо: "Торговый домъ. Придворный фабрикант
наследник И.Г. Баташева Н.И. Баташевъ в Туле". Фабричная марка – 1825 г.
Неизменный атрибут городского быта XIX и начала XX веков, самовар упоминается едва ли в
каждом значительном произведении русских писателей той поры. Без самовара не обходилась ни
одна сцена семейного чаепития.
Все многообразие видов «русской водогрейной машины», не будет полным без среднеазиатского
самовара-кумгана из красной меди конца XIX – начала XX века, представляющий прекрасный
пример синтеза различных культур – русской идеи самовара, воплощенной в традиционной
восточной форме металлического кувшина. К примеру, стоит отметить изделие кустарного ремесла
из фондов ЦГМ РК– кумган-самовар – сосуд для кипячения воды с жаровней XIX века (КП1448,
КП26449): тулово в форме кувшина, сужающееся кверху. Основание совмещено с поддувалом с
фигурными прорезями. В торце трубы-жаровни укреплена фигурная решетка в форме снежинки.
Ручка граненая в сечении, слегка изогнутая. Носик круглый в сечении, расширяющийся к туловищу,
с раструбом-утолщением на конце. Сверху ступенчатая, сужающаяся кверху крышка, с
металлической ручкой, приделанной при помощи двух заклепок. Крышка, раструб-утолщение
полностью, а бока, носик и ручка кувшина частично покрыты желтым металлом. Как видим, его
устройство не имеет ничего лишнего: через кувшин проходит труба-жаровня, основание совмещено с
поддувалом, вместо крана с ключом – изогнутый носик с раструбом-утолщением на конце, конфорка
и заглушка не предусмотрены.

КП26449 Кумган-самовар

КП 1448 Кумган-самовар

Вместе с тем, в них имеется какое-то необъяснимое своеобразное очарование, навевающее
атмосферу сказок «Тысячи и одной ночи»…
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Настоящее время охарактеризовано самоварами в стиле «модерн». Так же как и раньше он,
занимая почетное место, включается в сердцевину стола и в оформление интерьера. Всем известно,
что чай из самовара – особенно ароматный и вкусный. А сенсацией к сведению сегодняшних
хозяюшек, наверное, станет подобие современной мультиварки бывшему самовару-кухне, который
позволял приготовить как первое блюдо, так и второе. Сегодня и этот предмет старинного быта занял
свое место в доме любой хозяюшки.
__________________________________________
1. Словарь русского языка. С.И. Ожегов. – М., 1986.
2. Советский энциклопедический словарь. – М., 1988.
3. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. – Прага, 1980.
4. Руднева И.В., Образцова М.В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры. – СПб., 2008.
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М.Ə. Ахмет
ҚАЗАҚТЫҢ ЕРШІЛІК ӨНЕРІ
Қазақ халқының дəстүрлі қолөнері – өзінің көркемдігімен, бітім қасиетімен ғасырдан-ғасырға
ұрпаққа мирас болып сақталып келе жатқан алтын қазына. Көздің қарашығындай сақталып келе
жатқан дəстүрлі мəдениетіміз бен өнеріміз қазақ шеберлерінің қолынан шыққан бұйымдары: ағаш
ұқсату, жүн, металл өңдеу, зергерлік өнері сияқты салалардың дамуымен тығыз байланысты.
Солардың бірі көшпелі мал шаруашылығынан жартылай отырықшылыққа ауысып егіншілікпен
айналысқан қазақ қауымының күнделікті тұрмысқа қажетті ағаштан жасалатын бұйымдары болып
табылады. Ағаш шеберлері еңбек, қару-жарақ құралдарынан бастап үй жиһаздары мен ыдысаяқтарды, музыкалық аспаптарды, киіз үйдің сүйегін т.б. бұйымдарды жеңіл əрі ықшамды етіп
көшпелі тұрмысқа бейімді етіп жасаған. Ағаш өңдеуді кəсіп еткен шеберлердің өндіретін
бұйымдарына қарай үйші, ерші, арбашы, ұста (ағаш ұстасы) деп дараланып, бұлардың əрқайсысы
жеке-жеке өнер түріне айналған. Ағаш ұсталарының өздеріне тəн құралдар мен ағаш түрлерін шебер
үйлестіре отырып жасалған бұйымдарын алтынмен аптап, күміспен қаптап, асыл тастармен
өрнектеген.
Көшпелі қазақ халқының өмір салтында жылқы малының алар орны ерекше. Атты басқару үшін
аттың құрал-жабдықтарының, ер-тұрман бөлшектері өте маңызды. Қазақ халқы кəдімгі жылқыны
пайдалану үшін міну-түсу жабдықтарын, жегу жабдықтарын, байлау-матау жабдықтарын қапысыз
жасаған. Соның бастапқысы міну-түсу жабдықтарына тоқталсақ. Қазақ арасында ер-тұрман
жабдықтары салт атқа мініп жүру үшін жасалған. Сондықтан мінетін көлікті ер-тұрман
жабдықтарымен түгелдей қамтамасыз етуді жабдықтау деп атайды. Қолөнер саласындағы басқа да
өнер туындылары сияқты ер-тұрман жасау өнерінің үлкен шеберлік пен материалдық мүлікті қажет
ететіндігін байқаймыз [1, 71 б.].
Ер-тұрманды ең алғаш ойлап тапқан мал шаруашылығымен айналысқан көшпелі тайпалар
екенінде ешқандай дау жоқ. Өйткені көшпелі тұрмыс, жорық, шабуыл-ат үстіндегі қимылдың
барлығы ер-тоқым, тұрман жабдықтары тамаша толықтырған. Бұл жабдықтар атқа да, адамға да
қолайлылық тудыру мақсатында жасалған. Əсіресе атқа жайлы болу жағына көңіл бөлген.
Қазақ халқы осы тұрғыда «Алтынды ерің ат тисе, алтынын ал да, отқа жақ» деген. Ер-тоқым –ат
үстіне бекітетін бүкіл тұрманы толық, атқа ерттей салып, айылын тартқан соң, жөнелуге дайын
тұрған тастүйін жабдық. [ 2, 266-267 бб.].
Көшпелі түріктер ер басын əшекейлеуге алтын, күміс, асыл таспен қоса, түйе, жылқы, сиыр
секілді ірі малдардың жақ, жауырын, қабырға сүйектерін пайдаланатын болған. Ер-тұрман
жабдықтарын əшекейлеу VII–VIII ғасырларда Шығыс Еуропа жəне Сібірлік көне түрік тайпаларынан
басталған. Бұл ретте əсіресе аварлар ерекше рөл атқарған. Қазақтың ер-тұрман жабдықтары сақ, ғұн,
көне түрік тайпаларының жасап-пайдаланған ер-тоқымдарының тікелей жалғасы. Қазақ халқының
XX ғасырдың басына дейін пайдаланып келген ерлерінің үлгі-нұсқаларының саны 20-дан асады екен.
Ұлттық мəдениетіміздің үлкен бір саласы ерлердің жасалу жолдары, технологиясы, ер-тұрмандардың
аймақтық ерекшеліктері.
Қазақ жері өте үлкен, халқы сирек қоныстанғандықтан олардың бір-бірімен байланысы
жеткіліксіз болуының нəтижесінде қазақ өмірінің қай саласында болсын айтарлықтай жергілікті
ерекшеліктер қалыптасты. Сол ерекшеліктердің бір көрінісі есебінде Қазақстан жерінің əр өңірінде
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ер-тұрманның сан алуан түрлерінің бар екендігі байқалады. Бұлардың бір-бірінен негізгі айырмасы
олардың жасалу техникасы мен сыртқы көрінісінде [3, 175 б.].
Аттың басарқасын баспайтындай етіп жасалған ер-тоқымның негізгі ағаш бөлігі ер деп аталады.
Ер-тұрманның құрамына ердің жеке басынан басқа тоқым, желдік, терлік, тебіңгі, үзеңгі, айыл,
құйысқан, өмілдірік, жүген, жабу, ат көрпе, тұсау, шідер сияқты заттар да қосылады. Міне осындай
бұйымды халқымыз күнделікті өмірде ер-тұрмандары демей, ер-тоқым деп атаған.
Жазба деректер мен мұражай коллекцияларына сүйенсек, қазақтарда ердің бірнеше түрі
болғандығына дəлелдер жетерлік. Солардың ішінде ел арасына кең тарағандарын: «қазақ ері»,
«шошақ бас ер», «үйрек бас ер», «құранды ер», «қазықбас ер», «қозықұйрық ер», «қан бас ер» деп Х.
Арғынбаев жіктесе, Ж. Бабалақұлы ердің тағы да мынадай түрлерін атап кетеді: қазақ ер, қалмақ ер,
орыс ер, ағылшын ер, темір ер, ағаш ер, найман ер, керей ер, адай ер, қаптағай ер, алшын ер, алтай ер,
құсбас ер,шошақ бас ер, үйрекбас ер, құранды ер, қозықұйрық ер, жұмсақ ер, қаңқалы ер, қазық бас
ер, боқан ер, қанбас ер, ақбас ер, қоқан ер . Ұлт, ру тайпалардың да өзіндік ерекшелігі мен
географиялық орналасуына орай ерлер атауының да сан алуан болуы заңды құбылыс. Еліміздің
түкпір-түкпірінен жинақталып, əсіресе ердің көп тараған, зерттелген түрі ол – «қазақ ері», «шошақ
бас ер», «үйрек бас ер», «құранды ер», «қазықбас ер», «қозықұйрық ер», «қан бас ер». Сонымен бірге
ерді былай да жіктеуге болады: ерлер ері, қыз-келіншектерге арналған ер, ашамай (балалар ері). Ал
Жағда Бабалықұлы «Ойма ер» деген ердің түрін былай сипаттайды: «Ойма ер деген – алдыңғы,
артқы қас, екі қаптал, белағаш деп аталатын бес бөлшек ағаштан қиылып жасалған ер түрі. Бұл ердің
барлық бөлшегі жеке-жеке ағаштан ойылып жасалған. Сол себепті де «ойма ер» деп атайды». Қас
деген болады, қазақы ерде алдыңғы жəне артқы қас болады. Алдыңғы қасы ілгері қарай сəл кергітіп,
тіктеу қойылады, артқы қасқа қарағанда сəл биіктеу келеді. Артқы қас сəл аласа, үсті-кең, ұялы,
орнықты, шалқақтау қиылған. Қастың міндеті көп. Бəрінен де үстінде отырған адам оқыс құлап,
сыпырылып түспеуі үшін қажет. Əсіресе артқы қас-ең керекті бөлшек. Оның қасиетін «Айрылар дос
ердің артқы қасын сұрайды» деген мақал дəлелдейді. Ершілер ер ағашын мұқият сұрыптаған.
Ағаштың табиғи үйілі мен бұйрасын, ағаш безінің алуан түрлі шұбарларын іріктеп алады да, неше
түрлі үлгіде шығарып отырған. Ағаштың табиғи өңін көрнектендіре өңдейді. Ал қыз-келіншекке
арналған ердің қасы өрнектеледі. Қас бетін ою-өрнек салынған жұқа темірмен жабады. Ол темірлер
күміспен қапталып, алтын жалатылады. Алтынның буына ұсталады. Сызықтар, ширатпалар
жүгіртіледі. Үзбелер, шытыралар қағылады [4, 266-267, 271-272 бб.].
Ел арасына кең тарап, Қазақстанның көптеген аймақтарын қамтитыны – қазақ ері.Қазақ ері
қайыңнан шабылып, екі қас, екі қаптал жəне орта ағаш деп аталатын бөлшектерден қосылады. Ердің
орта ағашы мен екі қапталына қайыңның бұтақсыз түзу кесінділері, ал екі қасына, көбінесе жуандау
қайыңның екі айырланған тұсы қолданылады. Қазақстанның қай облысында болмасын əйелге
арналған ер өзінің үлкендігімен де, əдемілігімен де көзге түседі. Əйел ерінің сүйегі ауыр, əшекейі де
мол болады. Мұндай ер-тұрмандарға, негізінен алтын, күміс, асыл тас, мүйіз, сүйек, былғары, шұға
жəне барқыт пайдаланылған.
Еркектерге арналған қазақ ерлерінің сүйегі жұқа жəне ықшам болатындықтан, олар өте жеңіл
келеді. Күміс əшекейлері тым шағын, бірақ өте ұнамды болады. Еркек ерлерін əшекейлеуге мүйіз бен
сүйек жиі қолданылады. Мұндай заттарды алдын ала дайындап алып, бетіне сан түрлі өрнектер
жүргізіп, көбінесе ердің қасына ойып орнатады. Бұл туралы өткен ғасырдың екінші жартысында
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Ал енді, өзінің сыртқы пішіні жағынан аздап болса да ерекшелеу қазақ ерінің бір түрі – «Шошақбас
ер» деп аталады. Қазақтың басқа ерлерінен мұның негізгі айырмасы атауынан-ақ көрініп тұр.
Дегенмен, мұның жасалу тəсілінде жалпы қазақ ерлерімен кейбір ортақтық байқалады. Көпшілік
жағдайда мұндай ерлердің сырты ешбір басқа затпен берік болу үшін қапталмаған. Тек қана ерді
сəндеу мақсатымен оның алдыңғы қасының айнала шеттерін күміс, жез сияқты металдармен
көмкереді, ал қалақ тəрізденіп шабылған ер басының ортасына күмістен, сүйектен, мүйізден жасалған
əр түрлі шағын əшекейлер орнатылады. Ердің келесі түрі «құранды ер» бірнеше бөлік ағаштардан
құралып жасалатындықтан құранды ер деп аталады. Көбінесе Оңтүстік Қазақстанда, Қарағанды
облысының шығыс жағы, Алматы облысында көптеп кездеседі.
Ауыл арасындағы қазақ ершілері құранды ерді 18-20 бөлек ағаш кесінділерінен құрастырғаны
байқалынады. Құранды ер жасау үшін терек, жиде, тал сияқты жұмсақ əрі мықты ағашты қолданған.
Мұндай ағаштарға желім де тез сіңіп, жақсы желімденеді. Əдетте, мұндай ердің толып жатқан
бөлшектерін бір-бірімен біріктіру үшін олардың астасатын жерлерін алдын ала мұқият тегістеп алып,
содан кейін желім жағады, біраз дегдігеннен соң желімді тағы да қайта жағып біріктіреді.Осылайша
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желімделген бөлшектерін əбден кепкенше ауыр затпен бастырып немесе арнаулы қысқаш пен
қыстырып қояды. Құранды ер жасауда негізгі материалдардың бірі – желім. Қазақ ершілері желімді
сатып алумен бірге өздері де жасай білген. Сəн іздеген серілер құранды ердің сыртын қалың
былғарымен қаптатып, алдыңғы қастың бетін түрлі əшекейлермен безендірген. Мұндай ерлер құйма
күміс бейнелермен, күмістелген оюлы темір əшекейлермен жəне түсті тастардан не күмістен көз
орнату тəсілдермен де көркемделген. Құранды ердің сүйегі өте жеңіл, сыртқы формасы тым сыпайы –
атқа да, адамға да жайлы болады. Сондықтан, Қазақстанның кейбір аудандарында құранды ерлерді
«əйел ері» деп, əйелдерге арнайды [5, 184-189 бб.].
Отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейіндегі ТК-2680 нөміріндегі «құранды ердің»
жалпы сипаттамасы да жоғарыда келтірілген «құранды ердің» жасалуына өте ұқсас. Бұл ердің
алдыңғы қасы сырты қара көңмен шегеленіп қапталған. Оңтүтікте шабылған «құранды ер» өзбек
қолөнершілерінің «бұқар еріне» өте ұқсас. Бұл ұқсастық екі елдің етене қоныстанғандығынан да
болар.
Ия, аттың əбзелдерін өрнектеп жасау – кез-келгеннің қолындағы шаруа емес. Ол хас шеберлердің
ғана қолынан келетін шаруа. Халқымыздың осындай қастерлі өнерін сақтап келе жетқан қолөнер
шеберлері ел арасында аз да болса бар.
«Ел іші-өнер кеніші» дегендей Оңтүстік өңірінде ағаштан түйін түйетін небір атақты
шеберлеріміз болған. Отырар мемлекеттік археологиялық қорық - музейінің қызметкерлері қолөнер
шеберлерінің жасаған бұйымдарын зерттеу мақсатында бірнеше рет этнографиялық экспедициялар
ұйымдастырды. Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шеңгелді, Көксарай, Қоғам, Ақтөбе,
Шытты ауылдарында, Арыс ауданының Аққала, Жиделі, Көкжиде, Байырқұм ауылдарында, Шардара
ауданының Қызылқұм, Қазақстан, Қоссейіт, Сүткент, Достық елді мекендерінде сондай-ақ
Қызылорда облысы Қармақшы аудандарында өткен этнографиялық экспедиция барысында қолөнер
шеберлерінің асыл мұраларын сақтап, қазіргі заманға дейін алып келуші өнер иелерінің еңбектері
жайында деректерді зерттеп, жазып алды. Еліміздің түпқазығы болған асыл мұраларымызды сақтап
оларды болашақ ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз болып саналады.
Ұлт қолөнерін бүгінгі күнге аман-есен жеткізген, оны келер ұрпаққа насихаттауды парыз деп
санайтын көненің көзін көрген ақ жаулықты апаларымыз бен аталарымызды ел байлығы десек
жарасады. Сөз өнерінің де қолөнерінің де қадірін білген қасиетті кісілер өткен. Солардың бірнешеуі
ағаш жəне темір ұсталары атанған көне көз қарияларымыз Сапарбекұлы Əбдіхалық, Үрімханов
Əбдуəлі, Шеріпбеков Қойшыбек, Макимов Тұрлыбек, Раушанов Абыт, Құрақбаев Шəрібек. Олар
жасаған еңбегін айтып беруді сұраған еліміздің түкпір-түкпірінен қолөнер бұйымдарын зерттеушілер
шын ықыласпен келіп жататынын айтты. Осы ершілердің жасаған еңбектеріне тоқталатын болсақ:
Отырар ауданы Шеңгелді ауылында тұратын Абыт Раушанов ер шабуды 25 жасынан бастап кəсіп
қыла бастаған. Ер шабу үшін бірнеше құрал-саймандарды шот, бұрғы, ойыс жүзді шот, ара, балта,
үскі, ыңғыру, қашау, балға т.б. пайдаланған. Ерді қара тал мен тораңғылдан жасайды екен, ердің
жарылған жеріне малдың сіңірін кептіріп жүн түтегендей түтетіп, оны желімдеп жаққан. Ершінің
айтуы бойынша бұрынғы уақытта желімді сиырдың мүйізі мен терісінен қайнатып жасайтын болған.
Желім жағылған ерді көлеңкеде кептірген, ал түтелген малдың сіңірін ағаш мықты болу үшін жаққан.
Сонымен қатар осы ауылда ұста атанған Құрақбаев Шəрібек – ерші, ер шабу мен қамшы жасау
өнерінің хас шебері болған. Ал, Нұрлыбек Сыздықов – шаруашылық құрал-саймандарының қолөнер
шебері.
Шардара ауданынындағы Қоссейіт ауылының тұрғыны болған Шеріпбеков Қойшыбек (19392010ж.ж.) кезінде атақты шабандоз, атбегі, ер жасап, қамшы өрумен айналысқан еліне атақты
қолөнер шебері болған. Қазіргі кезде ұстаның жолын қуған кіші ұлы Қойшыбекұлы Пəкеннің
айтуынша дайын болып шабылған ердің сыртын қаптау үшін түйенің терісін жидітіп пайдаланған. Ол
үшін жаздың күні теріні целлофанға салып үш күн күннің көзіне қойса, тері жүннен шіріп ажыраған.
Содан кейін оны арнайы сүргісіне салып кептіріп бояп, дегдітеді. Дегдіп дайын болған теріні ердің
сыртын қаптауға пайдаланған екен. Міне осындай шеберлердің арқасында қазақ халқының ұлттық
қолөнері мен мəдениеті ешқашан тұралап жоғалмақ емес. Бабалар мұрасын көздің қарашығындай
сақтап, келер ұрпаққа зерттеп-зерделеу сіз бен біздің еншімізде.
_______________________________________________
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М.Қ. Дəрмен
МУЗЕЙ – ХАЛЫҚ ҚАЗЫНАСЫ
Қазақ хандығы құрыла бастаған ХҮ ғасырдан бері «Қазақ» атана бастағанымызбен, түптөркініміз біздің дәуірімізге дейінгі ҮІ-ҮІІ ғасырларға барып тұйықталатынын, қазіргі Қазақстан
жерін сол заманаларда мекендеген сақ тайпалары мен одан кейінгі ғасырларда өмір сүрген қаңлы, ғұн
тайпаларында жатқандығын тарихшы ғалымдарымыздың зерттеулерінен біліп, қазақ тарихының
тамыры тереңде жатқандығын көріп отырмыз.
Тамырын тереңге тартқан, талай құпиялы тарих сырын ішіне бүккен қарт Қаратау мен Сырдың
бойын жайлаған жер жәннаты – Жаңақорған ауданы тұнып тұрған шежіреге толы. Олай дейтініміз,
бұл Жаңақорған жерінде қазақ халқының басын құраған Ақ Орданың астанасы болған Сығанақ
қаласы, сонымен бірге Ұлы Жібек жолы бойына орналасқан Өзгент, Аққорған, Ордакент сында
қалалары жатыр.
Сырдарияның оң жағалауындағы темір жол бойында орналасқан қала типті Жаңақорған
қонысының (аудан орталығы) тарихы да әріде жатыр.
Жаңақорған аудандық тарихи-өлкетану музейі халқымыздың асыл қазыналарын жинақтап,
өлкеміздің өткені мен бүгінін жалғап отырған мәдени ошақтардың бірі.
Қазақстан мәдениет министрлігінің 1992 жылы 2 мамырдағы № 144 қаулысымен режиссер,
драматург Әмір Мәжитовтың басшылығымен Жаңақорған аудандық тарихи – өлкетану музейі
құрылды. Алғашқы көрмесі 1997 жылы аудандық мәдениет үйінің екінші қабатында ашылды. 2005
жылы маусымда бұрыңғы қазақ-орыс қыш мектеп үйінің төрт бөлмесіне жаңа үлгідегі экспозициялық
жұмыстармен жабдықталып, қайта орналасты. Музей төрт залдан тұрады. Музей қорында 8000-нан
астам экспонат жинақталып, сақталуда.
Өткенді зерттеп-зерделемей, бүгінгінің құндылығын танып-білу қиын. Сол өткен сырлы
əлемнің тарихи тармақтарын кезең-кезеңге бөліп
зерттеп-зерделеп, құнды жəдігерлерді жүйелеп,
көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа
ұлттық, патриоттық тəрбие беру ісімен тындырымды еңбек жасап келе жатқан –
Жаңақорған аудандық тарихи-өлкетану музейі.
Музей – көне тарих пен бүгінгі дəуірді
жалғастыратын алтын көпір.
Музейде орналасқан жауһар жәдігерлерге
тоқталып өтсек:
«Археология және этнография» залы – мұнда
қатпарлы қарт Қаратаудың бөктеріндегі «Сауысқандық» деген жерден әкелінген таңбалы тас петроглифтерден басталады. Онда жылқыға
мінген адам, жануарлар, күн бейнелері тасқа
қашалып салынған.
Қазақ тарихында жарқын із қалдырған, бабаларымыздың елдігі мен ерлігінен сыр шертетін –
Сығанақ қаласы. Бұл қала жөнінде ортағасырлық мұсылман деректерінде, әсіресе моңғол
шапқыншылығына, Әмір Темір мен оның ұрпақтарына қатысты деректерде қаланың мәртебесі мен
салиқалы келбеті жайлы көп мәліметтер сақталған. Кезінде қазақ халқының басын құраған Ақ
Орданың астанасы болған, Сыр бойының мәдениеті, сәулетті де көрікті, әрі саудасы мен қолөнер
кәсібі дамыған, Ұлы Жібек керуен жолының бойында жатқан басты қалаларының бірі болған.
Сығанақ қаласы аудан орталығынан солтүстікке қарай 40 шақырымдай жерде орналасқан. Көне
қаланың жалпы көлемі 20 гектардай жерді алып жатыр. XIV ғасырдың екінші жартысында қала Ақ
Орда мемлекетінің астанасы болды. Сығанақта Жошы ханның ұрпақтары Ерзен хан, оның ұлы
Мүбәрак қожа, Орыс хандар билік жүргізген шақта тенге соғу ісі жолға қойылып, хан сарайы секілді
күрделі құрылыстар салынған.
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ХІІ ғасырдың ортасында осы қалада ғұлама Хисамиддин Сығнақи (Сунақата) дүниеге келген.
Басқа да ғұламалар шыққан.. Сығанақ қаласы – кезінде мәдениеті өркендеп, өнері дамып, білім
ордасына айналған, үлкен кітапханасы болған.
Академик В.В. Бартольд Стамбульға барған бір сапарында оның кітапханасынан «Миһман –
нама-ий Бұхара» («Бұхаралық қонақтың жазбалары») атты еңбекті кездестіреді.
Міне, осындай үлкен Сығанақ қаласынан табылған теңге, астық сақтайтын көзе, қабырға
қаптамалары сол заманалардағы көне және құнды болып есептелетін жәдігерлер қойылған
экспозиция ортағасырлық тарихтан үн қатып тұрғандай.
Өтті - ау талай өрнек тастап бабалар,
оны тарих шежіресі тəн алар.
Сыр берсе егер көнелердің көздері,
Келер ұрпақ еңбегімен жаңарар, – деп ақын М. Көкенов ағамыз жырлағандай, аудан көлемінде
жергілікті 31 тарихи ескерткіш болса, соның ішінде музей ішінде коллажға (сурет) орналасқан
Республикалық денгейде тіркелген төрт тарихи ескерткіш – Сығанақ қаласы, 1884 жылдары салынған
Ақтас мешіті, Айқожа ишан, Қарасопы күмбезді архитектуралық ескерткіштері мұра ретінде
насихатталуда.
Енді музейдегі этнографиялық залда қараша үйдің жабдықтары, тұрмыста пайдаланған беті
сүйекпен безендірілген асадал, күбі, келі-келсап жəне ұлттық музыкалық аспаптар, тағы басқалары
көрсетілген.
«Қазан төңкерісіне дейін жəне соғыс жылдарында» атты залда – Қазан төңкерісіне дейін бұл
өңірдегі үлкен оқиғалардың бірі – 1904-1905 жылдары Жаңақорғанның үстінен Орынбор-Ташкент
темір жолының өтуі болды. Патша үкіметінің Қазақстан жері арқылы өтетін жалпы ұзындығы 2 мың
шақырымнан асатын бұл темір жолды салудағы мақсаты кең байтақ өлкедегі арзан шикізат қорын
Ресейге тасу еді. Осы жол арқылы елге келген самаурын 10 мəрте халықаралық көрмеге шығып
алтын, күміс, қола жүлделерін жеңіп алған жайлы мөрі басылып жылдары жазылған самаурында
«Устав Высочайше утв.10.Апр.1889г. Товарищество Паровой Самаварной фабрики Наследниковъ
Василя Степансвича Баташева ВЪ ТУЛЪ» делінген жəне шəйнек, шоқ арқылы қыздырылатын үтік,
монеталар, тағы басқа сынды заттар бар.
Қасіретті жылдар: 1931-1933 жылдардағы ашаршылық жəне 1937-1938 жылдары жазықсыз
құрбанға ұшырағандар.
1925 жылдың қыркүйегінде Ф.И. Голощекиннің
Қазақ Өлкелік партия Комитетінің Бірінші хатшысы
болып келуі – елде зобалаңнның басталуының басы
болды. Ф.И. Голощекин: «Асыра сілтеу болмасын,
аша тұяқ қалмасын» деген сыңаржақ ұранды ту ғып
ұстады. Сол жылдары құрғақшылық болып, егіннің
де мəнісі кетті. Елдегі осындай қайғы-қасіреттер
қабырғасына қатты батқан қоғам қайраткерлері –
Ғабит Мүсірепов, Мансұр Ғатаулин, Мүташ
Дəулетқалиев, Емберген Алтынбеков, Қадір Қуаншев
1932 жылы 4 шілдеде БК(б) Өлкелік Комитетінің
Бірінші хатшысы Ф.И. Голощекиннің атына хат
жазды. «Бұл бесеудің хаты» деп аталады. Осы хат
авторларының бірі – Емберген Алтынбеков, ол сол
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хатты жазған кезде Алматыдағы Коммунистік Жоғары оқу орнының оқу ісі жөніндегі проректоры
болатын. Емберген Алтынбеков 1933-1937 жылдары Жаңақорған аудандық партия комитетінің
бірінші хатшысы болып қызмет істеді.
Жаңақорған ауданы, Ақүйік ауылының тұрғыны осы ашаршылық кезіңде бір қауым елді аман
алып қалғаны жайлы жəдігерлері, музей экспозициясына бесатар мылтығы, қақпаны қойылған.
1930 жылдары ашаршылықтан есін енді
жия бастаған қазақ халқын 1937-1938
жылдарғы Сталиндік қуғын-сүргін күтіп
тұр еді. Жазықсыз жандар сотсыз, тергеусіз
«Үштіктің» үкімімен ондаған жылдарға
сотталып, атылып жатты. Облыс бойынша
4 мың адам халық жауы болса, Жаңақорған
ауданы бойынша 1 мыңнан астам адам
қамауға алынып, көпшілігі атылып кетті.
Сондай аяулы азаматтарымыздың бірі –
көрнекті қоғам жəне мемлекет қайраткері,
қазақтан шыққан тұңғыш дипломат Нəзір
Төреқұлов еді. Нəзір Төреқұлов 1892 жылы
Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданындағы Қандөз (бұрыңғы «Түркістан» кеңшары) ауылында дүниеге келген. Нəзір Төреқұлов
бірқатар басшылық қызметтерді атқарды. 1936 жылы «халық жауы» деген жаламен ұсталып, 1937
жылы 45 жасында жазықсыз жазаланды. Халқымызға қатты соққы, ауыр зұлмат болып, ел еңсесін
көтертпей қойған 37 деп аталатын жылдың ауыртпалығын кім көтермеді? Азабын кім тартпады?
Жергілікті саяси қуғын – сүргін құрбандары: Садықбек Сапарбеков, Бегайдар Аралбаев, Сүлеймен
Қошқаров секілді асыл азаматтар да репрессияның құрбаны болды.
Ел басына қара бұлт боп төнген отызыншы жылдардағы саяси қуғын-сүргіннің құрбаны боп
кеткен іргелі елдің ірі азаматтарының бірі – Бегайдар Жантөреұлы Аралбаев еді.
Кешегі бір өткен қилы заманның бар тауқыметін басынан кешкен, елім деп, халқым деп ертеңгі
болашақтарға құлаш ұрған небір асыл азаматтар «халық жауы» деген қаралы сөздің бодауына
байланып арманда кетті. Сондай біртуар асыл азаматтарымыздың бірі: Садықбек Сапарбеков еді. Ол
бірқатар аудандық, облыстық партия комитеттерін басқарды. 1937 жылы Орал облыстық партия
комитетінің І – хатшысы болып тұрған кезінде «Халық жауы» деген жаламен ұсталды. 1938 жылы
Алматы облысының Іле ауданына қарасты «Қарасу» маңындағы «Қандысай» деген жерде атылып,
жерленген 19 адамның бірі – Садықбек Сапарбеков еді. Садықбек пен Ғанидың достығын, екеуінің
еңбегін жоғары бағаланған филология ғылымдарының докторы, профессор Əуелбек Қоңыратбаев:
«Ол кезде комсомолдың жұрт таныған екі жетекшісі болды, – деп жазды. – Бірі – Ғани, бірі –
Садықбек. Ол кезде Ғани өлкелік комсомол комитетінің бас хатшысы да, Садықбек Түркістан
орталық партия комитетінің жастар бөлімінде қызмет атқарды. 1904-1905 жылдары салынған
ғимаратқа (яғни, қазіргі музей ғимаратына) ескерткіш тақта ілінді. Музей ішіндегі қуғын-сүргін
құрбандарына арналған экспозиция кейінгі жас ұрпақтың санасына тарих ақтаңдақтарын ұмытпауға
меңзейді.
Ұлы Отан соғысы жылдарына арналған экспозицияда – ауданымыздан əрбір төртінші тұрғыны
майданға аттанды. Жерлестеріміз Ленинград пен Мəскеу, Сталинград пен Курск, Киев пен Минск
үшін болған шайқастарда табандылықпен күресті. «Ат басына күн туса – ауыздықпен су ішер, ер
басына күн туса етігімен су кешер» деген заман туды. Жаңақорған ауданынан Ұлы Отан соғысына
4949 жауынгер аттанды. Ауылда қалған еңбекшілер, көбісі əйелдер уақытпен санаспай күндіз-түні
жұмыс істеді. "Бəрі майдан үшін, бəрі Жеңіс үшін!» деп жұмылды.
Ұлы Отан соғысы Жеңіспен аяқталды. Талай боздақтарымыз майдан даласында қалды. Аман
келгендері бейбіт еңбекке араласты. Соғыс кезінде Жаңақорған ауданының екі азаматына Совет
Одағының Батыры атағы берілді. Кеңес Одағының Батыры атағына ие болған: Əнуар Əбутəліпов пен
Александр Дмитриевич Романов. Əнуар Əбутəліпов 1942 жылы 19 жасында майданға аттанды. 1943
жылғы ақпанда ол тұңғыш рет ұрысқа кірісті. 2 - Украин майданының 53 армиясы 1 гвардия Суворов
орденді, Звенигород əуе десанты атқыштар полкінің станокты пулемет расчетының командирі- Əнуар
Əбутəліпов 1944 жылы қазан айында Дебрецен операциясына қатысты. Операцияның мақсаты – жау
тобын талқандап, Тисса өзеніне жету. Тисса су бөгетін дұшпандар ұдайы атқылап тұрды. Əнуар
ротаны өзеннің оң жақ жағалауына алып өтуді өз қолына алды. Сөйтіп, өзеннен жалғыз өзі жүзіп
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өтіп, дұшпан жақтың жағалауында тұрған бір қайықты бергі жағаға алып өтеді. Сол жалғыз қайықпен
дұшпанның жауып тұрған оғы астында ол арғы жағаға 47 рет қатынап, жауынгерлерді, оқ-дəрі,
байланыс заттарын өзеннен өткізеді. Əнуар ұйқысыз, демалыссыз бір тəуліктен астам уақыт жұмыс
істеді.
Рота ешбір шығынсыз өзеннен өткізілді.
Шаршап-шалдыққанына, қалжырағанына қарамастан, жау қысымына тойтарыс беруге кірісті. Өз
пулеметінен оқ жаудырып, 18 жауды жайратты. Жаудың 3 «Тигрын» (Танк) от-жалынға орады.
Осындай ерліктері үшін СССР Жоғарғы Кеңесі Президиуымының 1945 жыл 24 наурыздағы
Жарлығымен Əнуар Əбутəліповке Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
Жеңіспен елге оралған ол бейбіт еңбекке араласты. Келінтөбе ауылдық Кеңесінің төрағасы болды,
кейін диқаншылықпен айналысып күріш егіп, мол өнім жинады. Сол еселі еңбегі үшін екінші мəрте
Ленин орденімен марапатталды.
Əнуар Əбутəліпов 2003 жылы дүниеден қайтты. Түгіскен ауылындағы № 209 орта мектепке Кеңес
Одағының Батыры Əнуар Əбутəліповтің есімі беріліп, мектеп адындағы тұғырға оның бюсті
орнатылды. Ə.Əбутəліпов, А.Д. Романов, Халықаралық Қызыл Крест Комитетінің «Флорена
Найтингейл (көшірмесі)» медалі Разия Ысқақовалармен бірге майданда ерлік көрсеткен бірқатар
жауынгерлер жайлы мəліметтер де музей экспозициясынан орын алған.
Мəдениет, əдебиет, өнер залында – «Сыр
елі – жыр елі» атанған өнер сүйген,
табиғатынан əнге əуес, күйге ынтық, жырға
құмар Сыр бойы халқының рухани қазынасы
өте бай болса, ел мəдениеті мен əдебиетін,
өнерін өрге бастырған жəне сол рухани
туымызды көтеріп келе жатқан дара
тұлғаларымыз бен талантты жастарымыз да аз
емес. Сондай өнерлі өлкенің бірі – Жаңақорған
ауданы.
Əріден
қозғамай-ақ,
беріден
бастағанның өзінде Құлан ақын мен күйшісазгер Əлшекейдің, мың құбылтып əн салған
Құтбай əнші мен Нартай ақынның үзеңгілесі
болған Əбужүсіп жыршының, халық ақыны
Манап Көкеновтердің құжаттары мен тұтынған заттары арнайы экспозициядан орын алған.
Композитор-əнші Бексұлтан Байкенжеев, əнші-ақын Есіркеп Қоңқабаев пен ақын-драматург Əмір
Мəжитов, басқа да өнер иелерін музей экспозициясынан көруге болады.
Қазыналы Қаратау алқабы мен Сұлу Сыр бойын жайлап жатқан Жаңақорған өңірінің қасиетті
топырағынан елге танымал қоғам қайраткерлері, білімдар ғұламалар, ақын-жазушылар мен өнер
иелері шыққан.
Қазақстан Республикасының Ғылымына еңбек сіңірген қайраткері, Ұлттық Ғылым
академиясының академигі, заң ғылымдарының докторы, профессор, Ата Заңда қолтаңбасы бар
Сұлтан Сартевтың құжаттары, Құрмет Грамоталары мен марапаттары жəне еңбектері экспозицияда
қойылған. Сонымен қатар Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның Құрметті
Журналисі, Қызылорда облысының Құрметті
қайраткері, Жаңақорған ауданының Құрметті
азаматы, 24 кітаптың авторы, есімі
«Таңдаулы Адамдар» атты халықаралық
үлкен энциклопедиясына енген Адырбек
Сопыбековтың еңбектері қойылған. Сондайақ бұл залда ауданнан шыққан 11 академик,
45 ғылым докторы, 21 Қазақстан Жазушылар
Одағы мүшесі, 13 Социалистік Еңбек Ерінің
сурет, құжаттары тұр.
«Тəуелсіз
Қазақстан»
залында
–
Тəуелсіздігімізге арнайы жасақталған зал
болғандықтан онда өткен ғасырлардағы ел
бірлігін сақтаған хандарымыз – Абылай мен Əбілхайыр хандар мен төрелік айтқан билеріміз Төле би,
Қазыбек би, Əйтеке билердің суреттері жəне де Сыр өңірінің батыры, жерлесіміз Желкілдек
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Бөлтекұлының бес қаруы қойылды (көшірме муляж). Тəуелсіз Қазақстан Республикасының жиырма
бес жыл ішінде өткерген тарихы мен жеткен жетістіктері көрсетілген.
Алаш зиялылары жайлы мәліметтер, сонымен 1986 жылғы «Желтоқсан оқиғасы» жайлы мол
мағлұматтар қойылған.
1991 жыл – еліміздің Тәуелсіз Қазақстан деген атпен бүкіл әлемге алғаш қадам басқан жыл. Сол
сәттен бері міне 25 жыл өте шықты.
1991 жылы 10-шы желтоқсан күні Алматыда Республика Сарайында Президенттің қызметіне
кірісуіне арналған Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің салтанатты мәжілісі болды. Бүкіл
халық сайлаған Президенттің алғашқы Жарлығы «Қазақ Кеңестік Соцалистік Республикасының
атауын өзгерту туралы» Заңнан басталды. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың құжаттары, ұлықтау рәсімі
және еңбектері, кітаптары қойылып, музейге келген қонақтарға Елбасының өмірбаяны мен еңбегі
жайлы мағлұмат беріп, насихаттаймыз.
Көркейген, жаңарған Жаңақорған ауданында индустриялық бағдарламалар бойынша жұмыс
жасап жатқан кешендер: Хорасан №1, №2 Уран кен орындарының көрінісі, Шалқия кенішінен
шығатын рудалар доломит, кварцит, қоғасын, мырыштары қойылды.
Елбасымыздың «100 мектеп, 100 аурухана» бағдарламасы бойынша салынған мектептер,
«Балапан» бағдарламасы аясында жаңадан пайдалануға берілген №28 Алпамыс санаторийлік
балабақшасы, «Диплолммен – ауылға» бағдарламасы бойынша жолдама алған жас мамандардың
еңбек кітапшаларын алу сәті, суреттері қойылған.
Спорт саласына келетін болсақ, гір тасын көтеруден 5 дүркін әлем чемпионы, 4 дүркін Еуропа
чемпионы: Серік Ибрагимовтың алтын медальдары мен грамоталары қойылса, 2011 жылдың қысқы
Азияда ойындарында облыстық алаугері болған көкпаршы жерлесіміз - Сьездбек Сыздықов Азияда
ойындарының Президенті тапсырған Сертификаты және алау макеті көрсетілген.
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2014 жылы Жолдауында «Қазақстан-2050»
Стратегиясы осынау «Мәңгілік Ел» жолындағы буындар бірлігінің, ұрпақтар сабақтастығының
көрінісін осы залдан көруге болады..
Барымызды баптап, жоғымызды түгендеп, ата-бабамыздың аманатына қиянат етпей, ұлттық
жəдігерлерімізді жанымыздай қорғап, құндылықтарымызды қастерлеу, қазақ халқының мəдени
мұрасын зерделеу бағытында жаңа ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу – бүгінге міндет,
ертеңге ұлағат.
Жаңақорған аудандық тарихи-өлкетану музейінде жинақталған жәдігерлер тыңдағанға сыры мол,
зерттегенге тарихы жетерлік асыл қазынамыз.
__________________________________________________
1.
2.
3.

Адырбек Қ. Жаңарған. – Жаңақорған, 1998.
Сопыбеков А. Жаңақорған (тарихнама). – Жаңақорған, 2008.
Жолдасбаев С. Орта ғасырлық Сығанақ қаласы (Х-ХҮІІІ ғғ.). – Алматы, 2010.

Ж. Қобдабай
АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ ТАРИХИ-ӨЛКЕТАНУ МУЗЕЙІ ҚОРЫНДАҒЫ
МАТЕРИАЛДЫҚ МƏДЕНИЕТКЕ ҚАТЫСТЫ КОЛЛЕКЦИЯЛАР
Музей – халық мұрасының қазынасы. Музей – заттық ескерткіштер жинаумен халықтың жадын,
тарихын сақтайтын, қорғайтын жəне оны айта да, көрсете де білетін орын. Музейдің негізгі – оның
жəдігерлері, құнды дүниелері. Музейге жиналған заттар сол халықтың өмірінің айнасы, дəл
бұлтартпас тұғыры, халықтың бүкіл рухының белгісі. Музей – ең əуелі ғылыми-зерттеу мекемесі
ол өзі жинаған жəдігерлері арқылы зерттеушілерге негіз боларлықтай қор жинаушы, осыдан
барып ғылымға айналысқа түсуге негіз жасайды. Музей қорында материалдық мəдениетке қатысты
коллекциялардың ішінде ағаштан жасалған бұйымдар, тері бұйымдары, жүннен жасалған бұйымдар
жəне де сүйектен жасалған экспонаттар да баршылық.
Зал төрінде, осы дəстүрлі қолөнердің биік туындысы, ата-бабаларымыздың сан мыңдаған
жылдарғы төл баспанасы – алты қанатты киіз үй жиһаздарымен орналасқан. Үйдің сүйегін жасаушы
– ойылдық шебер Т.Есниязов. Ал, киіз үйдің ішінен орын алған республикамызға танымал атақты
ағаш шебері А.Мұратов жасаған асадал, алтыбақан, кереует, кебеженің көзтартар əсем рельефті
өрнектері, бір-біріне ұқсамайтын, қайталанбайтын безендірулері, осы кезге дейін міні құрамай
сақтаған табиғи өсімдік бояулары тамаша гармония құрайтын бейнелеу шеберлігімен ерекшеленеді.
194

А.Мұратов кезінде Алматыдағы опера жəне балет театры салынғанда оның көркемдік безендіру
жұмыстарын жасаған атақты шебер [1, 54 б.].
Енді осы шебердің қолынан шыққан бұйымдарына тоқталсақ. Ыдыс-аяқ сақтау үшін ағаштан
жасалған бұйым – асада. Асадалдың астыңғы жəне үстіңгі жағында төрт суырмасы, екі ашпалы есігі
бар. Ұзындығы – 165 см, ені – 89 см, іші екі сүреден тұрады. Асадалдың беті сары, қызыл, жасыл
түсті өсімдік тектес жəне ерекше ою-өрнектермен əшекейленген. Оның астыңғы жағы азық-түлік
сақтайтын кебеже рөлін атқарса, үстіңгі бөлігін ыдыс-аяқ сақтау үшін пайдаланады екен. Асадалдың
арқалығы қалыңдау тақтайдан жасалған. Ол жасалу əдісімен, сақталуымен, өрнектелуімен өте сирек
кездесетін музейдегі аса құнды бұйымдардың бірі болып саналады.
Ал, музейдің алтын қорына айналған бұйымдардың бірі – киіз үйге арналған дəстүрлі
«сықырлауық есік». Ол екі ашпалы есіктен, маңдайшадан, екі босағадан жəне табалдырықтан тұрады.
Сықырлауық есіктің биіктігі – 170 см, ені – 120 см, екі босағасы мен табалдырық ендері 7-8 см.
Сықырлауық есік беттеріндегі өрнектер бедерленіп ойылған. Оймыштың əр өрнегі өте нəзік, бірбірімен астасып келген. Есік бөлшектерінің ою-өрнектері негізінен өсімдік символдық жəне
зооморфтық мотивтердің біте қайнасып араласуының нəтижесінде тұтас өнер туындысы болып
шығады. Сықырлауық есік бөлшектерінің бір-бірімен шегесіз біріктірілгендігі көшіп-қонуға
лайықталып жасалған.
Шебер қолынан шыққан өнер туындысының бірі – адалбақан. Ұзындығы – 230 см. Адалбақан
ағаштан жасалған, бет жағы геометриялық өрнектермен, төртбұрышты оюлармен алмасып отырған.
Екі жақ жанына құстың басы секілді көркемделіп жасалған ілгіштер орнатылған. Адалбақан
шаңырақтың адалдығын, тазалығын, білдіретін киелі бұйымдардың бірі. Сондықтан ол төсек
ағаштың бас жағында тұрады. Адалбақанға тек үй іші ғана киімін ілетін болған. Міне, сондықтан
«адалбақан» сөзінің өзіндік сыры мен мəні бар деп білуіміз қажет.
Сондай-ақ, 1940 жылы музей қорына келіп түскен қымыз шара – жасалу шеберлігімен,
əсемдігімен дараланып тұрған бұйымдардың бірі. Қайың ағаштан ойып жасалған, биіктігі – 50 см,
көлемі – 60 см, қақпағы жарасымды, сəнді болуы үшін жез мықты шегелермен көркемделе бекітілген.
Шараны көтергенде ауытқып кетпеу үшін жезден төрт құлақ бекітіліп, сыртынан айналдыра жез
белдік кигізген. Шараны жасаған шебердің аты-жөні белгісіз болғанымен, нағыз қас шебердің
қолынан шыққандығы жəне шараны ауқатты адамдардың тапсырысы бойынша жасалғандығы
көрінеді [1, 106-107 бб.].
Көшпелі заманның салт-дəстүрімен жалғасып келе жатқан қолөнердің аса бай қазынасының бірі –
қазақтың ұлттық киімдері (сурет-8). Экспозицияда жергілікті жердің ерекшеліктеріне бейімдеп
орындалған ер адамдардың алтын, күміс жіптермен зерленген сəнді киімдері, музейлер қорында
сирек кездесетін өкшесі биік, барқыттан тігілген, алтынмен зерленген əйел кебісі қойылған.
Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінде ұлттық киімдер коллекциясы негізінен XIX-XX ғғ.
жататын Батыс Қазақстан өңіріне тəн 85 үлгіден тұрады. Коллекцияның басты бөлігі мереке күндері
немесе сəн-салтанатта киілетін, халық арасында «бір киер киім» атанған дүниелерден құрылған.
Халқымыздың ұлттық киімдерінің көптігіне байланысты, тек қолда бар кейбір бағалы киімдерді атап
өтуге болады.
Музей қорында сақталған өрнектелуі жағынан келісімді үндестік байқалатын қызыл барқытпен
тысталған, əсем зерленген биік өкшелі қыжым кебіспен қатырма тақия осы киімдермен жарасымды
біртұтас салтанат құрайды. Ал, алтын жіппен зерлеп кестеленген қалыңдықтарға, не ілуге, киікте
берілетін өте қымбат киім – «Қызыл тон». Ұзын жеңді, жағасыз, кең үлгіде тігілген мұндай
шапандарды біздің өңірде жоғарғы тұсын əсем баулармен байлап иыққа іліп қана киген. Қымбат
барқытпен тысталып, асқан шеберлік, ерекше нəзіктікпен, гүл бейнелі өрнекпен алтындап зерленген
бұл сирек кездесетін дүние музейдің асыл қазынасы саналады.
Қазақ халқының өмірінде ежелден ағаштан жасалатын үй бұйымдарының алатын орны ерекше.
Көшпелі мал шаруашылығымен немесе жартылай отырықшылыққа ауысып, егіншілікпен айналысқан
қазақ қауымының күнделікті тұрмысында қажетті ағаштан жасалатын бұйымдардың түрі сан алуан.
Ағаш өңдеуді кəсіп еткен шеберлерді халық олардың бұйымдарына қарай «үйші», «ерші», «арбашы»,
«ұста» деп даралайды. Шеберлердің əрқайсысы өзінің негізгі кəсібінен басқа да ұсақ-түйек бұйымдар
түрлерін жасай білген. Əсіресе «ұста» атанған шеберлер үй бұымдарының көптеген түрлерін
жасаумен бірге, əр түрлі металл жəне сүйек өңдеу ісімен де айналысқан. Ағаш өңдеу өнерінің ішінде
аса іскерлік пен қыруар еңбекті, шынайы талғамды керек ететін түрі-киіз үй сүйегін жасайтын
үйшілер ісі. Музей қорында киіз үй жиһаздары мен қатар тұрмыстық заттар қатарына жататын
асадал, кебеже, сандық адалбақан, секілді бұйымдар Республикаға танымал халық шебері Айдос
195

Мұратовтың (1881-1970 жж.) қолынан шыққан дүниелер. Қолөнер шебері ҚР суретшілер Одағының
мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген мəдениет қайраткері Қ. Жұбаниязовтың қолынан
шыққан сандық, кебеже, лауық, төсек ағаш, жастық ағаш, т.б. заттары этнография залының сəніне
айналды. Ырғыз уезі Қабырға болысының болысы – Ораз Тəтеұлы (1856-1917 жж.) тұтынған сандық,
Кіші жүз тарихында ізі қалған Арынғазы хан пайдаланған (1785-1833 жж.) пайдаланған қайың
ағашынан ойып жасалған қымыз шара, сапты аяқ, металл тостаған этнографиялық құнды жəдігерлер
музейде сақтаулы тұр [2, НКТ-510].
Қазақстанның қай өңірінде болса да, ағаштан түрлі күбілер жасалған. Негізінен, күбі жасаудың екі
түрі болған. Қайың өсетін өңірде тұтас қайың кесіндісінің өзегін ұңғып, кеңейту арқылы жасаса,
екінші бір жерде əр түрлі ағаштардан дайындалған бірнеше бөлек жіңішке тақтайшалардың темір
құрсаулардың біріктірілуі арқылы жасалған. Қымызға арналған күбілер əдетте аласалау жəне
жуандау келеді. Сыртына ою-өрнектер жүргізіледі. Музей қорында ұлттық өнердің өзекті
мəселелерін зерттеген, ғалым, этнограф – Халел Арғынбаев өзінің ғылыми еңбегіне енгізген құнды
бұйымдардың бірегейі – ою-өрнектермен бедерленген күбінің жəне қол өнер шебері, өнер зерттеушісі
Ы. Райымбергеновтің (1929-1988 жж.) қобызы сақталған [3, HКТ- 2733].
Сүйектелген бұйымдар. Қазақ шеберлері арасында көп тараған қолөнердің бірі – сүйек ұқсату
өнері. Ата кəсіп, төрт-түлік малды өсіріп, оның қадір-қасиетін жақсы біліп, қажетіне жаратқан.
Сүйекті жону, өрнектеу, шегелеу, сүйекке күміс қақтау сияқты жұмыстар өте нəзік болуымен қатар,
асқан шеберлікті де талап етеді. Бұл заттар қазақ ауылының негізгі сəнді бұйымдары ретінде
саналады. Малдың сүйегі мен мүйізін зергерлік өнеріне негізгі материал ретінде пайдаланады. Сүйек
ұқсату өнері ертеден келе жатқан өнер. Ақтөбе өңірінде жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары
нəтижесінде сүйектен, мүйізден жасалған жебе ұштары, айшықтар, белдікке салынатын алуан түрлі
қапсырмалар, түйреуіштер, қасықтар археолоия залында көрсетілген. Музей қорында сақталған
құнды этнографиялық бұйымдардың бірегейі саналатын – сырты түгелдей сүйектеліп көркемделген
қол сандықтар ерекше өрнектелген. Оның төрт жағы сырты түгелдей қақпақтың жиегі мен төбесі
толығымен сүйектелген. Сандықтың бетіне қос мүйіз, ирек оюлары жүргізіліп, мық шегелермен
бекітілген. Сүйек əшекейлердің қиысу тəртібінде олардың беттеріне жүргізілген ою-өрнектерде
симметрия заңдылығы мұқият сақталған. Сандық бетіне салынған сүйек оюлар өзара үндестік тауып
сандыққа ерекше сəн беріп тұр. Этнография залына ажар беріп, ұлттық өнеріміздің бояуын айқындай
түсетін ерекше бұйымдарымыздың бірі – кішкене қол тоқпақтың бейнесінде сүйекпен бедерленген
қант шаққыштар, сүйектелген домбыралар. Ақтөбе өңірі шеберлерінің қолынан шыққан өзге де
сүйектен жасалған заттар көненің көзіндей сақталып келеді. Олар ат-əбзелдері, шақша, ер-тұрман,
мұрындық секілді қолөнер бұйымдары.
Тері бұйымдары. Адам баласы өте ерте заманнан бері жан-жануарлардың етін тамақ, терісін,
жүнін, киім етіп, сүйегі мен мүйізінен еңбек құралдарын, тұрмысқа қажетті бұйымдар жасағанын
тарихи деректерден жақсы білеміз. Төрт-түлік малды тіршілігіне тірек еткен ата-бабаларымыз,
əсіресе мал, аң терісінің маңызын, қасиетін, өмірге, тұрмысқа қажеттілігін ерте түсініп, жоғары
бағалап, оны ұқсата білді. Тері – адам баласының өміріне, тұрмысына қажетті шикізаттың бірі.
Теріден, былғарыдан ыдыс-аяқтар мен аспаптар, белдік, кісе, қорамсақ пен əр түрлі киімдер,
қамыт-сайман, сандықтар қазақ халқының тұрмысына бейімделіп жасалынған. Қолөнер шеберлері
адам тіршілігінің əр саласына икемдеп, композициялық құрылысы мен көркемдеу тəсілін түрлі
бітімде жасаған.
Қазақ шеберлерінің қолынан шыққан, теркеш, кесе қап, шынықап деп аталатын мүліктің тарихы
18-ғасырдан бастау алады. Қытайдың фарфор ыдыстары кеңінен тарай бастаған кезге сəйкес келеді.
Фарфор, фаянс ыдыстар өте қымбат бағаланған, əрі əркімнің қолына түсе бермеген. Сондықтан
осындай зəру бұйымдарды сындырып алмау үшін шеберлер ағаштан, шиден, тобылғыдан иіп, тоқып,
теріден, көннен кесеқаптар жасап, фарфор ыдыстарды солардың ішіне салып, тасымалдаған. Көшіпқонып жүргенде шыны кеселер сынып қалмас үшін халық шеберлерінің қиялынан туған өнер
туындысы – кесеқаптың көркемдік сапасы өте жоғары болған. Кесеқаптардың «сыңар емшек», «қос
емшек», «үш емшек» деген түрлері болған. Музей қорында сақталған кесеқап өте көркем жасалған.
Сонымен қатар, қымыз, шұбат, айран т.б. сүттен əзірлейтін сусындарды сақтап, тасымалдайтын.
Түйенің, сиырдың, жылқының жон, сауыр терісінен тіілген торсықтардың бірнеше түрлері бар [4,
НКТ-16938].
Жүннен дайындалған бұйымдар. Қолөнер – халық өмірімен, тұрмысымен бірге жетіліп, біте
қайнасқан өміршең өнер. Шеберлердің қолынан шыққан туындыларын халықтың өмірінен,
тұрмысынан бөліп қарау мүмкін емес. Өйткені, бұл заттар ел тұрмысына сəн беріп, адамдарға рухани
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лəззат əкелген. Қолөнер шеберлері табиғат сұлулығын өнер туындыларына арқау ете білген.
Бұйымдарға салынған түрлі-түсті ою-өрнектерден адамзат дүниесінің табиғатпен біте қайнасқан ерте
заманнан келе жатқан қарым-қатынасын, бірлігін байқауға болады. Қазақстың сəндік қолданбалы
өнерінің ортақ қағидасы тұрмысқа қажеттілігі мен оның эстетикалық көркемдігінің бір тұтастығы
болып табылады. Сан алуан жүннен жасалған текемет, сырмақ, киіз-кілемдер мен киіз үйдің баушулары соның айғағы. Музей қорында ақ текемет, түрлі сырмақтар мен қатар, кесеқап, қоржын
аяққап, сандыққап секілді жүннен жасалған бұйымдар сақталған [5, НКТ-16360].
Облыстық мəслихат депутаты Айдар Жеңісұлы Ахмет мырза аудандық тарихи-өлкетану
музейінің қорына аса құнды киіз үй жəдігерін сыйға тартты, киіз үйдің іші толық жасақталып,
ұлттық бұйымдармен безендіріліп жəне төсеніштерімен бірге тарту етілді [6].
Тамыры тереңге тараған ежелгі қазақ халқының мəңгілік баға жетпес мəдениетінің бірі – киелі
киіз үй, сəулет өнері мен құрылыстың, қолөнер мен зергерліктің жəне тағы да басқа қазақ халқының
шеберлік өнерлерінің басын құрайтын ғажайып туындысы. Залдың орталық алаңына қазақ
мəдениетінің бірегей символы саналатын – киіз үй орналастырылған. Киіз үй əр музей
экспозициясының төрінен орын алатын қасиетті бұйым болып саналады.
Көшпелілердің кіші əлеміне айналған киіз үй олардың дəстүрлі тұрақты мекен орыны болды,
өмірінің көп бөлігі осында өтетін. Ол қазақтардың тіршілік қамы доминантының бірі бола тұра, үй
иесінің өнері мен ауқаттылығының да көрінісі болды [7, 385 б.].

Қазақтарда шаңырақ береке-бірлікті білдіріп, бата-тілек бергенде “шаңырағын
шайқалмасын” деп жатады. Мұны отбасы тату-тəтті, бірлікшіл болсын деп түсінуге болады.
Ұлттық сана-сезім, дүниетаным, тəлім жағынан келгенде, шаңырақ - “үй”, “отбасы”, “əулет”
одан жоғары халық ұғымын беретін, қазақ жұртының өсіп-өну ұйытқысын, дəстүр мен
тəрбиесін, біртұтас бірлік-тірлігін білдіретін рухани-философиялық көркем балама.
Қасиетті шаңырақ бір жағынан жоғары мен төмеңгі арасындағы шекарасын білдірсе,
екінші жағынан сыртқы жəне ішкі кеңістік арасындағы шекара болып табылады. Шаңырақ
арқылы киіз үйдегі адамдар қасиетті аспан денелерімен: күн, ай жəне жұлдыздармен
байланыс жасайтын. Күн сəулесінің шаңырақ арқылы киіз үй ішіне түсуіне қазақтар ерекше
мəн берген. Сондықтан да болар, неке құрғаннан кейінгі алғашқы айларында келін күннің
шығуымен бірге тұрып, шаңырақ үстіндегі түндігін түсіруге міндетті болған. Бұл əрекетте де
терең символикалық мəн-мағына жатқандығын аңғару қиын емес шығар [8, 102 б.].
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Р.Б. Байділдаева
МҰРАЖАЙ – ҒАСЫРЛАР ҮНДЕСТІГІ
Қазақ жері – ұлы өркениеттің бастау жері. Ұлы далада əлемді өзінің өркениетімен, мəдениетімен,
өнерімен, тарихымен таң қалдырған, ержүректілігімен батылдығымен, жарты əлемді бағындырған
ұлы халық мекен еткен. Бұл – қазақ халқы. Осындай өркениет иесі болған қазақ халқының болмыс
бітімін, асыл мұраларын, ұмыт болған тарихын қазіргі халықтың жадында жаңғыртатын, санасына
сіңіретін, сонымен қатар, ел тарихын барша əлемге паш ететін, сырттан келген қонақтарды өзінің
əсмдігі мен жүйелілігі арқылы таңқалдырып, тамсандыратын механизмнің бірі – мұражай болып
табылады. Қай ұлттың болмасын өзіне тəн тарихы, өткені мен бүгіні, сондай-ақ болашағы болады.
Қазақ өткенін зерделеп, бүгінін бағамдап, болашағын болжап, алдына үлкен мақсат қоя білген дана
халық. Адамзат ұрпағы басынан кешекен ықылым заманды көз алдыңызға елестетіп, оны көзбен
көріп, көңілге түйгіңіз келсе, жарқын болашаққа нық сеніммен ой жүгіркіңіз келсе, əрине, мұражайға
бас сұғыңыз.
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Мұражай – мəдениеттің ғибадатханасы. Мұражай таным мен тарихтың қайнар көзі. Таным мен
ғылыми-ағартушылық мекеме ретінде мұражайларға кез келген қоғамда ерекше орын беріледі.
Тəуелсіздікпен бірге келген тарихқа, тарихи-мəдени мұраларға жаңаша көзқарастар мүддесінен
туындаған үрдістердің ғылым, білім мен ақпарат жүйелері сияқты т.б əлеуметтік салалардың бағытбағдарлары, қызметі мен мақсаты – орталық саясат кезеңдерінде жоғалтқан құндылықтарды қалпына
келтіріп, ұлттық мəдени үстемдікке ие болуды қалыптастыру болып табылады. Осы тұрғыда
мұражайлар қызметінің көтерер салмағы зор.
Мұражай қоғам мүшелеріне, жас ұрпаққа тəлім-тəрбие беретін ғылыми-мəдени жəне рухани
мекеме болғандықтан, бүгінгі тəуелсіз еліміздің жас ұрпақтарының ұлттық сана-сезімінің өршіл
болып қалыптасуына жəне оларды отаншылдық рухта тəрбиелеу үшін қазіргі заманға сай, ғылыми
негізде жүйеленген мектеп мұражайларын көптеп ұйымдастыру алдымызда тұрған
өзекті
мəселелердің бірі.
Мұражайлар өздерінің біріңғайлығымен мəдениеттің ерекше өрісін құрайды, онда рухани
құндылықтарды құрудың негізі болып, адам іс-əрекетінің заттық нəтижелері мен табиғат обьектілері
қызымет атқарады. Адамзат баласының қазіргі таңдағы тарихқа қызығушылығы артқан жағдайда
мұражай үлесіне үлкен міндет жүктеліп отыр.
Тарих – туған жерден басталады. Əр мектептің өз мұражайы болуының маңыздылығын ешкім
жоққа шығара алмайды. «Өлке тарихы – адамзат тарихының бір бөлшегі» екенін əрдайым есте
сақтау.
Бүгінгі күнде əлем мемлекеттері арасында мұражайы жоқ елді кездестіру мүмкін емес. Бұл кезкелген халықтардың өзінің тарихы мен мəдениетіне деген көзқарасына немқұрайлықпен қарамай,
болашақты өткен ғасырдың рухани жетістіктерімен ұштастыра отырып қалыптастыруға деген
ұмтылыс жігерінің белгісі. Дегенмен, қай жерде қандай мұражай болмасын, олар өзінің алдына
қойған басты міндетін мұражай қорындағы жинастырғанэкспонаттар негізінде халыққа мəдени-білім
беру қызыметін көрсету арқылы жүзеге асырады. Осы мақсатта мұражайлар өз қорларын түрлі
экспонаттармен толықтырып, экспозиция бөлімдерін əсем безендіріп қана қоймай, олардың
қарапайым көрермен үшін түсінікті болуын, кез келген экспонаттың тарихын, оның мəні мен
мағынасын түсіндіруді қамтамасыз етуге тиіс. Осы орайда, Елбасымыздың 2004 жылғы «Мəдени
мұрасына» байланысты, туған жер тарихын зерттеп, зерделеуге көптеп көңіл бөлініп отыр. Мектеп
мұражайлары көпшіліктің бастамасы бойынша ұйымдастырылады.
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Ыбырай Жақаев ауылындағы №149 «Қызылту» орта
мектебінде 2004 жылы жинақталып бір кабинет бөлінген. 2009 оқу жылынан бастап арнайы
қызметкер бөлініп,қайта жүйеленіп қоғамдық «Өлкетану» мұражайы жұмыстар атқарып келеді.
Тарих – туған жерден басталады. Əр мектептің өз мұражайы болуының маңыздылығын ешкім жоққа
шығара алмайды. Мұражай – дəуіріміздің əр кезеңіндегі тарихи оқиғалардың нақты деректерін
жеткізуші, қымбат қазынаны сақтаушы рухани орын. Əрбір ұлт, кез-келген дамыған ел, халық
өзінің шығу тарихын, өркендеу жолын қастерлейді. Оны əрбір ұрпақтың санасына жеткізуге жəне
енгізуге жағдай жасайды. Экспозиция келесідей тақырыптарды қамтиды: 1. «Есімі мақтан» – Кешегі
кеңес үкіметі кезінде елдің ауыз бірлігін сақтап, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған дуалы
ауыз би болыстар, ұжымдастыру кезінде қиыншылыққа мойымай ел басқарған басшылар, туған
өлкенің атын əлемге танытқан еңбек ерлер бейнесі. 2. «Ерлігі дастан» – Есімі өздерінің жастығына
қарамай отан үшін от кешкен, батырлар, аталар ерлігін жалғастырған ауған жауынгерлері. 3.
«Ұлылық ұстаздан» – бұл мектебімізді өз біліктіліктерімен басқарған директорлар мен қатар, мектеп
мұғалімдерінің жұмыстары. 4. «Білімді ұстаз. Білікті маман» – Көкірегі ояу көзі ашық ауыл
мақтанышына айналған бір туар азаматтар, ғалымдар, ақын жазушылар, өнер қайраткерлері жəне
«Халық ағарту ісінің озық қызметкерлері» атанған ұстаздар.
Ұлттың рухани болмысы – оның мəдениеті, өнері тарихында ғасырлар бойы жинақталған
мұралары болса осының бəрінің басының қосып, қорғап, сақтап ғылыми жағынан талдап,
насихаттайтын, келешек ұрпаққа аманат ететін қасиетті шаңырақ мұражай. Мұражай қоры аса
құнды жəне қайталанбас экспонаттарымен бағалы. Экспонаттардың негізгісі: бюсть – 2, суреттер –
2085, құжаттар – 164, кітаптар – 70, таңбалы тас –1, шөген – 1, үтік –1, жүкаяқ-1, радио–1, əр түрлі
елдердің ақшалары, қоржын – 2.
«Мəдени мұра» бағдарламасы ұлттық рух көрсеткіші болып тұр. Сондықтан осы берілген
мүмкіндікті жіберіп алмай халықтың қадыр-қасиетін,оның болмысын айқындауда келешек ұрпаққа
қалдыруда бір кісідей тың жігермен жұмыс жүргізілуі тиіс. Мектептегі мұражайда атқарылатын ісшараларға атсалыса отырып, арнайы кездесулер, сырсұхбаттар, интеллектуалды ойын түрлерін,
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даталы күндерге, мерейлі мерекелерге
тəжірибелік-конференциялар, дөңгелек үстелдер,
пікірталастар өткізіліп келеді. Жүлделер алған оқушылар ізденімпаздықпен халықаралық дипломдар
алып мектеп мерейін көтеруде.
Сондықтан да, мəдени ошақтардың бірі болып саналатын мұражайлардың құрылуы мен даму
тарихын, мəдени-білім беру қызметін жан-жақты зерттей отырып, олардың нəтижелерімен көпшілік
көрермендерді таныстырып отыру қажет. 2011 жылы аудан əкімінің Алғыс хатымен марапатталған.
Қоғамдық өлкетану мұражай қызметкері бола жүріп, ауыл-мектеп тарихын мектеп оқушыларына
насихаттап, 47 жергілікті баспасөз беттерінде материалдар, Ы. Жақаевтың 120 жылдығы мерекесіне
орай өткізілген іс-шара барысында «Ақ күріштен тау тұрғызған нар тұлға» журналы шығарылып осы
аталған баспаға «Ыбырай ата» əңгімелерінен үзінділері жарыққа шықты. 20-ға жуық облыстық, оның
ішінде 8-і республикалық, 3-і халықаралық дəрежеде кітапшаға шықса, 15 электронды, 70-тен
астам фильмдер топтамасы жасалды. Осындай жұмыстарды атқарудағы еңбектеріміз еленіп келеді.
2012 оқу жылында «Үздік баспасөз жаршысы – 2012» номинациясы тапсырылды. 2014 оқу жылында
Кеңес жерінене ауған жауынгерлерінің шығарылғанына 25 жыл толуына байланысты.«Шерлі
шежірелі шындық» жəне «Ауыл тарихы - Өлкенің айнасы» атты екі кітап жарық көрды.
Мектеп өлкетануы – оқушыларға патриоттық, адамгршілік, еңбек, эстетикалық, экологиялық
жəне дене тəрбиесін беруде маңызды фактор атқарады. Ол жас буынның жалпы жəне саяси біліміне
ықпал етіп, таным қызығушылығы мен ой-өрісін кеңейтіп, шығармашылық іс-əрекетке бейімделуіне,
интеллектуальдық жəне тəжірибелік біліктілігін қалыптастырады жəне мамандық таңдауға өз
көмегін тигізеді. Мектепте өлкетану жұмысын мұғалімдердің көмегімен оқушылар өздері жүргізеді.
Өлкетану жұмысының көлемі, мазмұны жəне формасы оқушылардың жас ерекшелігіне, жалпы ойөрісіне, білім, біліктілік дағдыларына тікелей байланысты.
Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев айтқандай «Тарих – адамзаттың, одан қала берді өз халқымыздың
өткенінің тəжірибесін жинақтап, жақсысынан үлгі, жамандықтан сабақ алатын ұлы мектеп».
Мектеп мұражайының мақсаты ауыл тарихын насихатта

О.А. Мякишева
КОЛЛЕКЦИЯ НЕСТОРИАНСКИХ НАДГРОБНЫХ КАМНЕЙ
ИЗ ФОНДОВ ЦГМ РК
В фондах Центрального Государственного музея хранится коллекция несторианских надгробных
камней 19 единиц хранения. Кайраки несториан – это крупные или средние речные плоские гальки
(от 20 до 60 см), на одной или двух сторонах которых высекались кресты и эпитафии классическим
сирийским письмом – эстрангело. Надписи обычно имеют дату по тюркскому календарю животному
циклу, имена усопших и их родителей (сирийско-христианские или тюркские). К настоящему
времени известно более 700 намогильников этих христиан. Почти все они датируются XIII-XIV вв.
В 80-х годах ХIХ века в Семиреченской области, близ городов Пишпека (ныне Бешкек), Токмака
и приграничье были найдены четыре древнехристианских кладбища, где имелись многочисленные
надгробные камни с сирийскими письменами. Первое кладбище расположено близ г. Пишпека,
второе – близ селения Токмак у башни бурана, третье – на урочище Алмалык, на левой стороне
пограничной реки Хоргос и около селения Покровского, напротив ущелья Зауке [1, с. 535].
Казахский ученый – просветитель Чокан Валиханов в «Очерках Джунгарии» писал:
«замечательно еще, что в этой части Азии было особенно много несторианских и монофизитских
конгрегаций, а на озере Иссык-Куль сирийские якобиты, по свидетельству каталонской карты, имели
монастырь с мощами св. Матвея. Христианство здесь так сильно распространялось, что возбудило
против себя несколько гонений, в XVI веке на Иссык-Куль было уже несколько мусульманских
селений, … я не мог сделать больших открытий, потому что киргизы успели уничтожить последние
остатки уцелевших зданий, принимая все за малейшие капища» [2, с.194].
Открытие вызвало большой интерес, и перед востоковедами России возникла новая задача –
изучить следы пребывания несториан в Семиречье.
Впервые сообщил ученым о пишпекских памятниках межевик Семиреченского областного
управления Т. Андреев, отводивший земельные наделы крестьянам с. Аламединское. Так, честь
открытия средневековых христианских захоронений близ Пишпека (совр. г. Бишкек) принадлежит
топографу Межевого отделения Семиреченского областного правления В.А. Андрееву [3, л.72].
В 1885 году об этих находках сообщил и врач Пишпекского военного госпиталя Ф.В. Паярков. В
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письме, напечатанном в газете «Восточное обозрение» (№ 44) 14 ноября он писал, что в 14 верстах к
югу от села Большой Токмак, у предгорья Киргизского хребта, видел высокую башню «Бурана»
среди заброшенных могил. Там же он нашел около 20 – камней с изображением креста и с надписями
на языке непонятном ни для него, ни для местных жителей [4, с. 120]. 11 сентября 1885 года
Археологическая комиссия получила от Пантусова известие о найденном близ города Пишпека
древнехристианском кладбище с массой надгробных камней, на которых имеются кресты. Пантусов
Н.Н. предполагал, что надписи сделаны на сирийском языке. На местах находок надписей
Археологическая комиссия поручила Н.Н. Пантусову провести раскопки. «Весьма усердного
сотрудника,–было написано в отчете археологической комиссии за 1885 г., – по части собирания
среднеазиатских древностей, Комиссия нашла в лице... ориенталиста Пантусова. При содействии его,
Комиссии удалось получить несколько совершенно неизвестных доселе надгробных камней с
крестами и сирийскими надписями с древнего несторианского кладбища находящегося близ Пишпека
в Токмакском уезде и относящегося к IX-XIII вв. нашего летосчисления» [5, с. 132].
Пишпекское кладбище в момент раскопок имело длину – 120, ширину – 60 сажень, т.к. эта
территория распахивалась окрестными жителями под посевы, сохранились нетронутыми лишь
отдельные холмы и труднодоступные для орошения места. Все найденные камни не имели
определенной формы, взяты были, видимо, из горных речек. Совместно с А.М.Фетисовым, Н.Н.
Пантусов раскопал более 80 древних христианских могил и насчитал 611 надгробных камней. По его
мнению, здесь было захоронено около 300 человек [6, с. 143].
При раскопках могил большое внимание уделялось черепам и другим костным остаткам в
надежде, что со временем они помогут «определить племенное происхождение древних христиан» [7,
с.147], заселявших Чуйскую долину. Хотя Н.Н. Пантусову по независящим от него обстоятельствам
не удалось до конца довести эту работу, антропологические материалы, добытые им, стали объектом
дальнейшего исследования. Найденные черепа, изученные уже в наши дни Г.Ф.Дебецом, оказались
брахицефальными черепами с европеоидными признаками, и относятся к разряду памироферганского расового типа, «…никаких существенных отличий от черепов усуней из той же
местности черепа несторианских кладбищ не обнаруживаются» – писал Г.Ф.Дебец [8, с. 37].

Рис.1. ЦМК КП 21930\7.

Рис. 2. ЦМК КП 21930\1.

Рис. 3. ЦМК КП 21930/3.

Найденные памятники обсуждались на заседании Восточного отделения Русского
Археологического общества 13 декабря 1885 года. Было решено, что находки из Пишпека будет
изучать проф. Д.А. Хвольсон, уже получивший копии надписей некоторых надгробий. Ссылаясь на
статью Н.Н.Пантусова, Д.А. Хвольсон в 1886 году сделал разбор и перевод 22 надписей, опубликовав
свои материалы сначала на немецком языке, а затем – на русском. Семь из них находятся в фондах
Центрального музея РК:
– «В год 1638 [=1327 г.], это год зайца, по-тюркски парс. Это могила, М…, верующей жены
Саура”. 7. IVh. (Перевод Д. Хвольсона).ЦМК КП 21930/7 (рис.1).
– В год 1647 [=1326], это год мыши, по-тюркски сычкан. Это могила Сергия, юноши
прекрасного».7. IVe. (Перевод Д. Хвольсона). ЦМК КП 21930/1 (рис. 2).
–«В год 1650 [=1339 г.]… это год зайца, по-тюркски табышкан. А это могила Шелиха,
священника очень потрудившегося для Сиона, благословен всеми был”. 8. IVh. (Перевод Д.
Хвольсона). ЦМК КП 21930/3 (рис.3).
– «В год 1650 [=1339 г.], это год зайца, по-тюркски табышкан. Это могила Шумру, верующего”. 5.
I. (Перевод Д. Хвольсона). ЦМК КП 21930/2.
– «В год 1581 [=1270 г.], это могила Сергия священника, юноши прекрасного, сына АйменгуБарьямина”. 6. I. (Перевод Д. Хвольсона). ЦМК КП 21930/6.
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– «…, мальчика». 2. IVg. (Перевод Д. Хвольсона).ЦМК КП 21930/5.
– «Дом покоя …Георгия ». 3. IVg. (Перевод Д. Хвольсона).ЦМК КП 21930/4 [9, с. 53].
Большую помощь в разборе надписей оказал ему известный тюрколог В.В.Радлов. «Я знал,
правда, – писал Д.А. Хвольсон, – что тюрки и монголы употребляли 12 летний цикл, в котором
каждый год обозначался именем особого животного, но я, во-первых, не знал тюрко-монгольских
названий этих животных и, во-вторых, не ожидал подобного способа датирования в сирийских
христианских надписях [10, с. 54].
Д.А. Хвольсон дал некоторые сведения о несторианах, об их деятельности в Средней Азии, а
затем в виде продолжения написал другую заметку – «Несторианские надписи из Семиречья», в
которой перевел и объяснил еще шесть сирийских надписей, полученных Археологической
комиссией (три в подлиннике, остальные в снимках), обозначив их номерами XXIII-XXVIII [11, с.
34].
Одновременно с Д.А. Хвольсоном в Москве принял участие в изучении памятников С.С.
Слуцкий. Он перевел 308 надписей, подчеркнув, что они являются весьма важными и интересными
находками: «это хотя вообще уже второй, но в своем роде первый и единственный памятник
пребывания на Дальнем Востоке несториан, т.е. единственных христиан, в давнюю пору проникших
туда, первый такой памятник замечательная сиро-китайская надпись VIII в. si-ngan-fu (найденная
близ Пекина в XVII в.) – относится к началу христианства в тех местах, наши же надписи XIII –
XIVвв.» Некоторое внимание С.С. Слуцкий уделил вопросам направления строк, знаков, их
соединительных чертах, о крестах, датах надписей и т.д. [12, с. 41].
В 90-х годах ХIХ века несторианские надгробные памятники были обнаружены близ селения
Мазар (или Хорин-мазар), в развалинах Алмалыка – древней резиденции чагатайских ханов ХIII-ХIV
вв. В мае 1902 года в урочище Кегень Н.Н. Пантусов получил от местных жителей два камня с
надписями, найденными в руинах древнего города Алтын-Шагар.
После публикации В.В. Бартольдом «Отчета» значительно возрос интерес к исследованию
Средней Азии, в том числе Жетысу [13, с. 21-91].
На заседании Туркестанского кружка любителей археологии 16 августа 1902 г. Было оглашено
присланное Н.Н.Пантусовым сообщение о найденных на месте древнего Алмалыка двух камней с
надписями и с изображением на одном из них несторианского креста.
Один из этих надгробных памятников находится в коллекции музея:
– «В 1652 [=1341] году счисления хана Александра, в пятницу поминовения св. (мар.) Иоанна
Крестителя в ночь на рассвете последовала кончина (смерть) этой девушки Тантерим Куштанг. Потурецки (это) год дракона, число лет (возраст) ее 38 было, переход этой добродетельной с
поверхности земли (или переходу ее с поверхности этой переходящей земли) в число духов (вечная)
память да будет. Аминь!”. (Перевод П. Коковцева). (ЦМК КП 21930/8) [14, с. 457-458] (рис. 4).
П.К. Коковцев изучая переданные ему алмалыкские надписи,установил, что в палеографическом
и лингвистическом отношениях алмалыкские надписи тесно примыкают к надписям из Токмака и
Пишпека. Однако имеются некоторые особенности в технике выполнения рельефа, и одна из них
составлена полностью на тюркском языке.
Так как П.К. Коковцев относил эти надписи ко второй половине ХIV в., можно предположить, что
в это время на данной территории христианство еще существовало. Не менее интересно, – писал П.К.
Коковцев, – найти в наших надписях документальное подтверждение существования христианской
общины именно в Алмалыке, о чем мы могли до сих пор только догадываться на основании
некоторых литературных указаний и сообщений семиреченских надписей. В последних –
упоминаются неоднократно алмалыкцы, т.е. уроженцы или же коренные жители Алмалыка. В XIII –
XIV вв. Алмалык играл значительную роль, являясь центром небольшого самостоятельного владения
[15, с. 193].
Осенью 1904 года П.К. Коковцев исследовал еще десять памятников, присланных в Азиатский
музей АН русским консулом из г. Кульджи. Все надписи на них были сделаны на сирийском языке.
На двух камнях помимо обычных крестов были более сложные изображения, причем на одном мы
встречаемся впервые с изображением человеческих фигур. По мнению
П.К Коковцева, «при всей
грубости и незатейливости выполнения, объясняющихся, впрочем, качеством материала (диорит?) с
которым приходилось иметь дело художнику, эти изображения имеют несомненный интерес, как
редкие, если не вообще единственные известия до сих пор, бесспорно подлинные образцы
религиозного искусства и религиозной символики среднеазиатских христиан, тюрков, за период от
появления христианства в этих странах до конца XIV века» [16, с. 197]. В 1909 г.
П.К. Коковцев
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опубликовал статью, в которой описал два памятника, найденные 1907 г. возле города Токмака у р.
Жуку. В своем распоряжении он имел оттиски надписей на бумаге и их фотографические снимки [17,
с. 47].

Рис.5 б. ЦМК КП 3984.
Рис.4. ЦМК КП 21930/8

Рис.5 а. ЦМК КП 3984.

Рис.5 в. ЦМК КП 3984.

В связи с целым сиро-тюркским комплексом – уникальным сиро-тюркским фрагментом
бумажной рукописи из Хара-Хото, с такими литературными памятниками, как «История маар
Ябалахи III и раббан Саумы» надгробия из Семиречья приобретают большое значение [18, с. 125].
Точное количество найденных в Чуйской долине (а также на Иссык-Куле и у Алмалыка)
христианских намогильных камней неизвестно [19, с. 38]. Все они выполнены сирийскими буквами.
В языковом отношении это сирийские, сиро-тюркские, тюркские.Впрочем, Д.Хвольсон писал: «Все
наши надписи принадлежат несторианам и писаны сирийско-несторианскими письменами более
позднего типа ... В них письмена начинают переходить в курсивные и являются совершенно новые
формы для некоторых букв» [20, с. 85].
В рассматриваемых памятниках очень интересна система обозначения года. В цикличной форме
используется 12-летний тюрко-монгольский животный цикл. При этом название года дается, как
правило, на тюркском языке. На значительном количестве камней при указанной цифре года
название эры не указано, но из сопоставления чисел явствует, что имеется в виду, несомненно, эра
Александра. В современной литературе она носит название селевкидской – по имени полководца и
одного из приемников Александра Македонского – Селевка Никатора, и начинается в 311/312 гг. до
н. э. [21, с. 83]. Данный факт позволил П.К. Коковцову назвать употребление в названии эры имени
Александра спецификой Семиреченских надписей [22, с. 783].
Датируется семиреченская христианская эпиграфика, в основном, XIII-XIV вв., но есть
единичные памятники X-XII вв. и даже VIII в. [23, с. 88-89]. Впрочем, ранние датировки
Краснореченских намогильников оспариваются В. Кляйном, немецким исследователем, изучавшим
музейную коллекцию намогильных надписей в 1990-х годах [24, с. 207; 25, с. 663].
Напрашивается вывод о том, что семиреченские древнетюркские надписи были сделаны тюрками
христианского исповедания. «К середине IX в. или несколько ранее, – читаем у С.Г.Кляшторного, –
среди киргизской аристократии, а затем и среди более широких слоев получил известное
распространение несторианский толк христианства» [26, с. 163; 27, с. 62].
При раскопках Краснореченского городища на караханидском кладбище археологи обнаружили
согдийские и сирийские надписи.
Найденный в 1923 году в Северной Киргизии серебряный кувшин, хранящийся в фондах музея
(ЦМК КП 3984) (Рис. 5), который К.В.Тревер относит к произведениям Греко-бактрийского
искусства, украшен нанесенными в более позднее время клеймами виде равноконечных крестов и
процарапанным от руки крестом такой же формы. Это могло быть вызвано либо стремлением
придать кувшину сходство с высоко ценимыми изделиями византийской тореврики, либо
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использованием его в качестве церковной утвари среднеазиатских несториан [28, с.110, табл. 34]. На
глиняном кувшине найденном около города Джамбула (ныне город Тараз) нацарапано по-сирийски:
«Петр и Гавриил». Кувшин находится в Государственном Эрмитаже. При археологическом
исследовании городища Ак-Бешим в одном из погребений оказался такой же кувшин с изображением
христианского креста на боку. Там же, при раскопках холма, археологи обнаружили христианскую
церковь с кладбищем VIII века. В нескольких случаях на погребенных нашли бронзовый нательный
крест, нефритовые серьги в виде плоских колец, подвешенных к бронзовым проволочным колечкам и
глазчатые стеклянные бусы, характерные для VII-VIII вв. [29, с.165].
На протяжении векасирийский язык был международным языком Востока, которым широко
пользовались не только сами сирийцы, но и их соседи персы, византийцы, арабы. На сирийском
языке велись дипломатические переговоры между Ираном и Византией, составлялись деловые и
судебные документы в Сирии и Месопотамии, писались и переводились книги самого разного
содержания – от комментариев на сочинения Аристотеля до басен «Камелы и Димны». Через
посредство сирийцев знакомились с греческой наукой и философией персы и арабы.
По мнению Н.В. Пигулевской «Сирийский алфавит представлял несравнимо более легким, чем,
например пехлевийское или согдийское письмо, почему он и был адаптирован в христианских
общинах персами, согдами, манихеями и (?) уйгурами, хотя и сирийское письмо имело свои
несовершенства и трудности. Сами сирийцы отмечали, что письменный текст не соответствовал
полностью произношению, которому надо было учиться» [30, c. 109].
Линии крестов редко состоят из одной черты, обычно делается контур креста, иногда весь крест
углублен. Прямые (т.е. не раструбами) кресты редки и (за исключением тех, где линии состоят из
одной черты) относятся к позднему времени. Нижняя часть удлинена. Оканчиваются раструбы чаще
всего тремя завитками или зубцом входящим (нижний раструб – выходящим).
Рубруквис сообщает, что несториане Средней Азии не изображали на крестах распятия, считая,
унизительным для Спасителя воспоминание о позорной смерти, которой подвергся он. Крест стал
настолько общим символом христианства, что несториане не могли
остановить его, но они
старались, чтобы символом как можно менее напоминался факт, легший в основание его. Мы не
встречаем на наших камнях попытки изобразить Распятие, хотя техника, быть может, считалась бы
достаточной и для этого. Сами кресты не изображение исторического креста (каким является
православный 8-ми конечный крест и вообще принятые Восточные и Западные церковные формы
креста). Все кресты этих несторианских надписей имеют вид украшения, которым лишь
символически изображается крест – Страстной [31, с. 97]. Позднее появляется несколько крестов,
рисунок которых больше напоминает несторианский крест – это крест с завитками. Этот узор креста
часто употреблялся в Средней Азии, скорее всего, был принесен несторианами еще с запада.
Среди отдельных средневековых вещей, найденных в Жетысу и относящихся к христианству,
можно выделить группы: нательные и близкие к ним по размеру металлические и нефритовые
кресты; терракотовые плакетки, упомянутые выше; детали интерьера (?); керамические сосуды. На
последних трех группах предметов присутствует изображение соответствующей символики
(крестов), нанесенной тем или иным способом. Относятся они к разным историко-культурным
периодам, выделяемым исследователями: карлукскому, караханидскому, кара-киданьскому,
монгольскому, т.е. к VIII-XIV вв. Во многих случаях более точная датировка затруднительна, ибо
находки носят случайный, не стратифицированный характер. Общим для них является наличие
изображения креста. Это обстоятельство сближает данную группу находок с намогильными
христианскими камнями из коллекции ЦГМ РК и в будущем даст возможность проследить следы
пребывания христиан в Жетысу.
___________________________________________
1. №303 1907 г., октября 10. – Отношение старшего чиновника особых поручений при военном губернаторе
Семиреченской области Н.Н. Пантусова в Императорскую Археологическую комиссию. НА ИИМК КАН. РА. Ф. 1. Оп. 1.
1901 г. Д. 49. Л. 284. Археология Семиречья. 1857-1912 гг. Сб. документов и материалов. – Алматы: LEM, 2011. – С. 535
2. Валиханов Ч. Очерки Джунгарии. Записки Императорского Русского Географического общества. – СПб., 1861. Кн.1.
– С.194.
3. ЦГА РК. Ф. И–44. Оп. 1. Д. 37322. Л. 72 и об.
4. Отчет Археологической Комиссии (ОАК) за 1882 – 1888гг., – СПб., 1891. – С. XCV. – С. 120.
5. Доклад о действиях Археологической Комиссии за 1885 год.- Отчет Археологической Комиссии (ОАК) за 1882 –
1888гг., – СПб., 1891. – с. XCV. Археология Семиречья. 1857-1912 гг. Сб. документов и материалов. – Алматы: LEM, 2011.
– С. 132.
6. Археология Семиречья. 1857-1912 гг. Сб. документов и материалов. – Алматы: LEM, 2011. – С.143.
7. Археология Семиречья. 1857-1912 гг. Сб. документов и материалов. – Алматы: LEM, 2011. – С.147.

203

8. Джумагулов Ч. Язык сиро-тюркских (несторианских) памятников Киргизии. – Фрунзе, 1972. – С. 37.
9. Хвольсон Д.А. Предварительные заметки по найденным в Семиреченской области сирийских надгробных надписей //
ЗВОИРАО. Т. 1. В.2. – 1886. – С. 53.
10. Там же. – С. 54.
11. Хвольсон Д.А. Несторианские надписи из Семиречья // ЗВОИРАО. Т.1. В.3. – 1886. – С. 34.
12. Слуцкий С.С. Семиреченские несторианские надписи // ДВ ТВКИМАО. Т. 1.,в. 1,2.3. – М, 1889. – С.41.
13. Бартольд В.В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научною целью. 1893-94 гг. // Бартольд В.В. Соч. Т.IV. – М., 1966,
– С. 21-91.
14. Коковцев П.К., Несколько новых надгробных камней с христианско-сирийскими надписями из Средней Азии // ИАН.
Сер. VI, т. 1, № 12. – СПб.,1907, – С. 427-458.
15. Коковцев П. Христианско-сирийские надгробные надписи из Алмалыка // ЗВОИАО. – 1905. Т. XVI. Вып. IV. – С. 190200.
16. Коковцев П. Христианско-сирийские надгробные надписи из Алмалыка // ЗВОИАО. – 1905. Т. XVI. Вып. IV. – С. 190200.
17. Коковцев П. Несколько новых надгробных камней с христианско-сирийскими надписями из Средней Азии. //
Известия Императорской АН. – Сер.VI. Т.З. 1909. – С. 47.
18. Никитин А.Б. Христианство в Центральной Азии (древность и средневековье) // Восточный Туркестан и Средняя
Азия: История, культура, связи. – М.: Наука, 1984. – С.121-138.
19. Джумагулов Ч.Д. Эпиграфика Киргизии. – Фрунзе. 1987. Вып.З. – С. 38.
20. Хвольсон Д. Предварительные заметки о найденных в Семиреченской области сирийских надгробных надписях //
ЗВОРАО, T.I, (Вып. II) – СПб., 1886. – С. 85.
21. Пигулевская Н.В. Сирийские источники по истории народов СССР / ТИВ, Т. XLI. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1941. –
С. 83.
22. Коковцев П.К. К сиро-тюркской эпиграфике Семиречья // Известия ИАН, VI серия, Т. III, – 1909, №11. – С.783.
23. Хвольсон Д. Предварительные заметки о найденных в Семиреченской области сирийских надгробных надписях //
ЗВОРАО, T.I, (Вып. II) – СПб., 1886. – С. 88-89.
24. Klein W. Das Nestorianische Christentum an Den Handelswegen Durch Kyrgyzstan Dis Zum 14. Jh. // Silk Road Studies Ш.
– Turnhout: Brepols Publishers, 2000. – Р. 207.
25. Klein W. Nestorianische Inschriften in Kyrgyzstan: Ein SituationsberichtIIOrientalia Christiana Analecta. 256. Symposium
Syriocum VII. – Roma, 1998. – S. 661-669.
26. Кляшторный С.Г. Историко-культурное значение Суджинской надписи // Проблемы Востоковедения. – 1959. – № 5.
– С. 163.
27. Кляшторный С.Г., Мокрынин В.П., Плоских В.М. Раннее христианство и тюркский мир в Центральной Азии //
Труды Института мировых культур. Вып. II: Актуальные проблемы образования и духовной культуры Кыргызстана в
евразийском пространстве. – Бишкек: Илим, 2000. – С. 60-65.
28. Тревер К.В. Памятники греко-бактрийского исскуства. – М.-Л., 1940. – 180 с.
29. Кольченко В.А. Заметки о христианстве в Чуйской долине в средние века // Коомдук илимдер журналга. – Бишкек:
Кыргызско-Турецкий Университет «Манас», 2002. – С. 163-182.
30. Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века. – М,1979. – С. 109.
31. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1890-1907. – С. 97.

204

ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІ /
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОДЫХ УЧЕННЫХ
Алипова С.Б.
ШЕТЕЛ АРХЕОЛОГТАРЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН ПАЛЕОЛИТІН ЗЕРТТЕУІ
ЖƏНЕ ОНЫҢ ҒЫЛЫМИ НƏТИЖЕЛЕРІ
Республикамызда жыл сайын шетел археологтарының жүргізіп келе жатқан археологиялық
зерттеу жұмыстарының барысында Қазақстанның палеолиті туралы қосымша ақпарат беретін жаңа
материалдар алынып, деректік қор құрамы толықтырылып келеді. Жинақталған археологиялық
материалдар Қазақстан палеолитінің деректемелік базасын нығайтып, палеолит ескерткіштерінің
типологиясы мен сыныптамасын зерделеуге жəне жетілдіре түсуге, шаруашылық-мəдени типтерді
жəне тарихи-мəдени құндылықтарын нақтылауға, жаңа археологиялық мəдениеттерді жіктеуге,
хронология мен кезеңдестіру сауалдарын қарастыруға жол ашуда.
Алыс шетел археологтарын Орталық Азияның көне тарихы қатты қызықтырады. Соның ішінде
Қазақстан, себебі тас дəуірінде өмір сүрген адамдарға бұл аймақ өте қолайлы мекен болған.
Қазақстан аумағында қазба жұмыстарын жүйелі түрде жүргізуде алыс шетел археологтарының
ұйымдастырған халықаралық археологиялық экспедицияларының мəні зор, соңғы жылдары олар
Қазақстан аумағында белсене қазба жұмыстарын жүргізуде. Бұл халықаралық археологиялық
экспедициялар құрамына Франция, АҚШ, Италия, Германия, Польша, Бельгия, Жапония, Корея,
Ресей, Қырғызстан жəне т.б. елдердің археологтары кірді (1-сурет).Олар, Оңтүстік Қазақстан, Жетісу
аймақтарындағы зерттеу жұмыстары барысында көптеген ғылыми нəтижелерге қол жеткізді.
Ірі археологиялық экспедицияларда Қазақстанның жоғарғы оқу орындары мен ғылыми
мекемелері де белсенді түрде қатысуда. Атап өтсек, əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің археология, этнология жəне музеология кафедрасы шетел археологтарымен бірлесе
жұмыс істеуде. Əрі дəл осы кафедра тас дəуірінің білікті мамандарын даярлауда елеулі рөл атқаруда.
Көптеген Еуропа жəне Америка елдерінде Қазақстан палеолитін зерттеушілердің бірнеше
топтары қалыптасып келеді. Атап өтсек, Бельгия, Германия, Италия, Испания, Франция жəне т.б.
Сонымен қатар Австралия, Қытай, Корея, Жапония мемлекеттері археологтарының тас дəуіріне деген
қызығушылықтары артуда, олар белсенді зерттеу жұмыстарын жүргізуде.
Жалпы алыс шетелдерде палеолиттану ғылымында классикалық екі: еуропалық жəне америкалық
мектептің өкілдері басым орынға ие.
Еуропалық мектеп өкілдері, стратиграфиясы жақсы сақталған палеолит ескерткіштерін зерттеуге
ерекше көңіл бөледі. Себебі олар жаратылыстану ғылымдарында қолданылатын əдістер арқылы
археологиялық материалдарға зерттеу жұмыстарын жүргізуде дүниежүзі бойынша алдыңғы қатарда
келе жатыр.
Шетелдік профессорлар Раду Иовита (Германия) жəне Кэтрин Фитзиммонстың (Австралия)
Жетісу өңіріндегі алғашқы стратиграфиялы палеолит ескерткіші Майбұлақ тұрағында палеолит
ескерткішінің анықталған нақты жасының дəл екендігін нақтылауда жүргізген зерттеу жұмыстарын
атап өтсек болады. Қазба жұмыстары барысында алынған үлгілерге Гейделберг университетінің
зертханасында (Германия) ғылыми талдау жасалып, нəтижесінде палеолит ескерткішінің нақты жасы
- 34 мың жыл бұрын деп мерзімделді. Есімдері аталған ғалымдар отандық танымал археолог Ж.Қ.
Таймағамбетовпен бірігіп халықаралық бағдарлама аясында зерттеу жұмыстарын жалғастырып
келеді.
Профессор Раду Иовита: «Қазақстан палеолит мұражайында жинақталған ауқымды тас
құралдарының саны шексіз. Олардың əрқайсысына талдау жасап, болашақта оқу құралдарын шығару
қажет», – деген пікірін білдірді. Əрі, «Қазақстан археологиясы» [1] атты оқу құралын шет тілінде
Германияда баспадан шығаруға ұсыныс жасады.
Осы орайда, 2012 жылы шыққан «Новейшие открытия палеолитических памятников в ЮгоВосточном Казахстане» атты археолог Д.В. Ожерельевтың мақаласын айтып кетсек, онда ол
қазақстандық стратиграфиялы палеолит ескерткіштерінің нақты жасын анықтау мəселелерін
қарастырған. Ғалым жарияланған мақаласында: «Относительная археологическая датировка стоянки
Майбулак подтверждается и радиоуглеродными датами по древесному углю, полученными для слоев
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2 и 3 в лаборатории NSF – ArizonaAMSFacility(США). Для слоя 3 получена дата 34 970 ± 665, что
вполне согласуется с высказанным предположением о раннем верхнепалеолитическом возрасте
нижних слоев и ориньяковидной их культурной атрибуции» [2, 188-189 бб.], – деп жазады.
Бұл үзінділерден көріп отырғанымыздай, ғалым палеолит ескерткіштерінің нақты жасын
анықтауда америкалық ғалымдардың да атсалысатынын тілге тиек етеді. Бұл пікірмен толық
келісеміз, себебі Қазақстан аумағында анықталған ескерткіштердің нақты жасын анықтау алысжақын шетелдердегі ғылыми зертханаларда жүргізіледі.
Мысалы: Қошқорған-Шоқтас тұрақтарының нақты жасын – 510 мың жыл бұрын деп Новосібір
қаласындағы зертханада (Ресей), Ш.Ш. Уəлиханов атындағы тұрақтың нақты жасын - 25 мың жыл
бұрын деп Гейделберг университетінің зертханасында (Германия) жəне АҚШ-та, Шүлбі тұрағының
жасын Ресейде, Майбұлақ тұрағының алғашқы нақты жасын – 34 мың жыл бұрын деп АҚШ жəне
Германияда анықтады.
Ал америкалық мектеп өкілдерінің палеолит ескерткіштерін зерттеуде алғашқы қоныстану
уақытын жəне жолдарын, палеоэкономика мен тас ғасырындағы баспаналар мəселелерін анықтауға
деген қызығушылықтары зор. Əрине, осы орайда, шетелдік археологтардың зерттеу жұмыстары тек
қазақстандық археологтармен бірігіп жұмыс жасау арқылы ғана жүзеге асып жатқандығын айтып
кеткен жөн.
Қазіргі таңда Қазақстан палеолиті мəселелері туралы шетелдік ғалымдармен бірігіп жазылған
бірнеше ғылыми мақалалар баспадан шықты.
Мысал ретінде: «The history of hominine occupation of Central Asia in review» [3], «The Paleolithic
occupation of Central Asia in review: comments on the importance of Kazakhstan in Quaternary studies of
the region» [4], «The Paleobiogeography of Central Asia: testing the validity of the Neandertal Range» [5],
«GIS Modeling of Paleolithic Hominin Landscape Exploitation Strategies in Central Asia» [6],– атты
зерттеулерді айтуға болады.
Америкалық археологтардың ішінде танымал болған Ш.Ш. Уəлиханов атындағы палеолит
тұрағында бірнеше жыл зерттеу жұмыстарын профессор Мишель Гланц жүргізіп келе жатыр.
Сонымен қатар Джейсон Лабелл, Адам Ван Арсдалл, Захари Кофран жəне т.б. ғалымдар отандық
археологтармен бірлесе жұмыс жасауда.
Негізінде Қаратау жотасынан анықталған ауқымды материалдарды профессор Мишель Гланц
(Колорадо университеті) жəне профессор Джерри Галм (Вашингтон университеті) өңдеді. Сонымен
қатар бұл зерттеу жұмысының барысында профессор Р.Х. Сулейманов (Өзбекстан) жəне профессор
Ж.Қ. Таймағамбетов (Қазақстан) бірге жұмыс жасады. Нəтижесінде АҚШ-та «Another look at the
Lower Paleolithic of Kazakhstan: a preliminary description of Albysbaev’s lithic collections» атты авторлар
ұжымы дайындаған ғылыми мақала жарық көрді [7].
Америкалық ғалымдардың пікірінше: «1979 жылы археолог Х.А. Алпысбаев зерттеген Оңтүстік
Қазақстандағы Қаратау жотасында кездесетін палеолит дəуірінің ескерткіштері, Тəжікстанда
орналасқан Күлдара кешенінің материалдарымен ұқсастықтары бар» [7, 3 б.], – деген қорытындыға
келеді. Қошқорған кешендері Қаратау жотасында орналасқан. Жалпы, негізгі жарықшақ өндірісі
Орталық Азия жəне Қаратау жотасы, Памир, Тянь-Шань тауларында кеңінен таралған.
Осы тұжырымды жасауда америкалық ғалымдар ресейлік археолог Л.Б. Вишняцкий ұсынған
пайымдауды негізге алды. Ол: «Тау етектерінде орналасқан палеолит ескерткіштерінің өндірісі
автохтонды даму жолдары арқылы жүрген, ал ашельдік өндіріс Батыс, Солтүстік жəне Орталық Азия
аудандарының шөлді аймақтарында таралмаған» [8, 67 б.], – деп жазады. Жалпы Орталық Азияда
кейінгі палеолит тұрақтарының хронологиясы, өнімдердің жасалу жолдары, ауа райының өзгеріске
ұшырап отырғандығы туралы мəліметтер əлі белгісіз болып отыр.
Зерттеу жұмысының нəтижелері: америкалық ғалымдар 1958 – 1959 жылдары археолог Х.А.
Алпысбаев жинақтаған тас құралдарына толық типологиялық талдау жасап, сипаттамасын берді.
Бірінші кезекте Бөріқазған, Тəңірқазған жəне Ақкөл тұрақтарына сипаттама жасады. Бұл тұрақтардың
барлығы кейінгі палеолит дəуірімен мерзімделеді. Негізінен Қаратау жотасы артефактілерінде
өзектастар, үлкен көлемді шапқылар жəне ірі кескіш құралдар кездеседі деген қорытындыға келген.
Ғалымдардың зерттеу соңынан жасаған жорамалдары: Қазақстанның кейінгі палеолитінің
артефактілері Х.А. Алпысбаев жасап кеткен талдау жұмыстарының сипаттамасына негізделеді.
Археологтар Орталық Азия жəне Қазақстанның палеолиті мəселелерін зерттей келе:
– Шығыс Азия жəне Оңтүстік-Шығыс Азия аймақтары Орталық Азияда ежелгі гоминидтердің
таралуында қандай орын алады?
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– Орталық Азия палеолитінің техника-типологиялық сипаттамасы Мовиус көзқарастарының
шынайылық интерпретациясын өзгерте ала ма?
– Ежелгі палеолит орта палеолит тас дəстүрлерінің автохтонды даму жолдарының жалғасы
болғандығының дəлелі бола алама? деген негізгі үш сұрақ туындайтындығын көрсеткен [7, 6 б.].
Зерттеушілер атқарған жұмыстарының барысында палеолит ескерткіштерінде хронологиялық
шеңбердің жоқтығы, тарихи-мəдени құндылықтарын анықтауда қиындықтар туғызып отырғандығын
дəлелдеді. Ал, өзектастардың өндірістік түрлері Х.А. Алпысбаев сипаттаған материалдардан
алшақтығы бар екендігін көрсетеді. Ресейлік А.А. Цыбанков, Л.Б. Вишняцкий сынды археологтардың
еңбектеріне талдау жасай келе, олар көптеген тас құралдары «дөрекі» болып табылмайды деген
түйінге келді. Осы айтылғандарды ескере келе біз Х.А. Алпысбаевтың талдау жасаған материалдары,
нақты жасы анықталған Күлдара жəне Қошқорған кешендерімен ешқандай ұқсастықтары болмаған
деген қорытындыны сенімділікпен айта аламыз.
Профессор Мишель Гланц жəне Джери Галм жаңа ашылулар мен хронологиялық шеңбері
айқындалған стратиграфиялы палеолит ескерткіштері Орталық Азия палеолитінің сипаттамасын
жасауда маңызды орынға ие болады деген қорытынды жасады.
Соңғы жылдары жарыққа шыққан отандық археологтарымыздың ғылыми еңбектерінде
Қазақстанның палеолит дəуірінің сан алуан мəселелері жиі көтерілуде. Палеолит ескерткіштері
туралы жаңа мағлұматтар алынып, толымды түрде зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өкініштісі,
қазіргі таңда Қазақстан палеолиті туралы шет тіліндегі еңбектердің жоқтығы. Бұл мəселенің шешімін
америкалық əріптестеріміз шешуге уəде берді. Олар «Ш.Ш. Уəлиханов атындағы тұрақ» атты
монографияны ағылшын тіліне аударып, АҚШ-та баспадан шығаруды жоспарлап отыр. Бұл дегеніміз
үлкен жетістік, Қазақстанның палеолит ескерткіштері туралы шетелдік оқырмандар да танып біле
алады [9].
Оңтүстік Қазақстан аумағында орналасқан Ш. Уəлиханов атындағы тұрақтың нақты жасын
анықтауда да америкалық ғалымдар зор үлес қосты. Нақты айтсақ, Техас университетінің (АҚШ)
зертханасында тұрақтан анықталған күл қалдықтарының негізінде палеолит ескерткішінің нақты
жасы туралы қорытынды шығарды. Мұндай құнды мəліметтерді алу үлкен қаражатты талап етеді, ал
бізге оны шетелдік ғалымдар тегін жасады.
Сонымен қатар Калифорния штаты Беркли университетінің (АҚШ) ғылыми қызметкері,
америкалық профессор Ч. Фэнг (шыққан тегі қытайлық) Калифорния ғалымдарымен бірігіп ғылыми
зертханада Ш.Ш. Уəлиханов атындағы тұрақтан алынған күл қалдықтары негізінде тұрақтың нақты
жасын шамамен, 25 000 жыл бұрын деп мерзімдеді жəне бұл қорытындымен Германиядағы
Гейделберг университетінің ғалымдары да келіскен.
Аталмыш тұрақтан алынған үлгілер тек АҚШ-қа емес сонымен қатар Жапонияға да жіберілді. Бұл
тəуелсіз пікір алу үшін жүргізілетін қажетті болып табылатын шара. Екі-үш мемлекеттен алынған
нəтижелерді салыстыру арқылы ортақ бір нəтиже алуға мүмкіндік туады [10, 50 б.].
Бұл зерттеу жұмыстарының басты мақсаты: «Ежелгі адамдардың осы тұрақта өмір сүргенін
дəлелдеу жəне хронологиялық жасын анықтау» болды. 1991 жылдан бері бұл тұрақта АҚШ,
Германия, Бельгия, Жапония сияқты шетел ғалымдары зерттеу жұмыстарын отандық археолог Ж.Қ.
Таймағамбетовтың басшылығымен жүргізіп келеді. Алыс шетел археологтары алдына қойған
мақсаттарына жетті.
Жалпы Қазақстан аумағында ежелгі адамдардың сүйек қалдықтарының осы уақытқа дейін
анықталмауы америкалық ғалымдарды да толғандырады. Олар алғашқы адамдардың сүйек
қалдықтарын анықтауды үңгірлік тұрақтардан бастау қажет деген пікірде. Əрі болашақтағы
халықаралық археологиялық экспедицияларды осындай аймақтардан іздеуді жалғастырмақ. Олар
үңгірлік тұрақтарда атқарылатын жұмыстар үлкен нəтижелер береді деген ойда.
Америкалық жəне қазақстандық палеолит тұрақтары арасында ұқсастықтар кездеседі. Оны 1981
жылы Шығыс Қазақстанда анықталған Шүлбі тұрағының материалдары дəлелдеп отыр. Бұл жерде
анықталған тас құралдар Солтүстік Америка құрлығынан табылған артефактілердің сипаттамасын
қайталайды. Сонымен қатар Америкада мекен еткен ежелгі адамдар мен Қазақстан гоминидтері
арасында туысқандық бар екендігін ДНК-лық талдау нəтижелері көрсетіп берді. Бұл мəселе туралы
көптеген америкалық генетик ғалымдар түрлі халықаралық конференцияларда айтып келеді.
Антрополог ғалым, профессор Теодор Шурр «American Journal of Human genetics» атты журналда:
«Пенсельвания университетінің антрополог ғалымдарының бір тобы жүргізген генетикалық
талдаулар нəтижесі, солтүстік америкалық үндістерде алтайлық түп тамыр бар екендігін дəлелдеді.
Алтай - мыңдаған жылдар бұрын ежелгі адамдардың ұзақ уақыт тұрақтап жəне қоныс аударуда
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негізгі нүктесі болған мекен», – деп жазады. Ал осы пайымдауға негізделіп біз ежелгі адамдар
Қазақстан аумағынан Алтайға, Алтайдан алғашында Сібірге кейін Азияның солтүстік-шығыс
бөлігіне, содан кейін Америкаға қоныс аударды деп сенімділікпен мəлімдеме жасай аламыз [11, 142143 б.].
Профессор Мишель Гланцтың «The history of hominine occupation of Central Asia in review» атты
ғылыми мақаласында: «Орталық Азия: ол қаншалықты үлкен?» [3, 102 б.] – деген сұрақ қойылған.
Орталық Азия сынды аймақтың аумағын анықтау оңай мəселелердің бірі емес, себебі ол үнемі саяси,
мəдени, тарихи жəне физика-географиялық жағдайларға байланысты өзгеріп отырады. Бұрынғы
КСРО құрамында болған Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тəжікстан жəне Қырғыз
республикалары Орталық Азияның Батыс бөлігін қамтиды. «Азия жүрегі» деп аталатын бұл саяси
аймақ 4 млн. км2 алып жатыр.
Ұзақ жылдар бойы атқарылып келе жатқан зерттеу жұмыстарының нəтижесі əл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінде ашылған, ТМД елдерінің ішіндегі жалғыз Қазақстан палеолиті
мұражайында көрініс тапқан.
Бұл мұражайдың құрылып, ашылуына демеушілік көрсеткен жапониялық профессор Акира Сэкия
екендігін ерекше атап кеткен жөн.
Мұражай зертханасында жинақталған мол палеолит дəуірінің қоры шетелдік ғалымдарды
қызықтыруда. Қазіргі таңда Ресей, Корея, Жапония, Германия, АҚШ, Бельгия, Италия, Франция жəне
т.б. мемлекеттердің ғалымдары келіп зерттеу жұмыстарын жүргізуде жəне шетелдік ізденушілер өз
ғылыми жұмыстарын жазуда. Атап өтсек, Франциядағы Сорбон университетінің ізденушісі Фредерик
Брюне Қазақстан палеолиті мұражайындағы артефактілердің негізінде өзінің докторлық
диссертациясын қорғап шықты.
Сонымен қатар, ресейлік аспиранттар А. Чеха, М. Колташов, С. Шнайдер өз кандидаттық
диссертацияларын, ал Колорадо университетінің (АҚШ) магистранттары Кэти Хортон мен Тайлор
Битон магистрлік диссертацияларын Қазақстан палеолиті мұражайының қорында жинақталған
деректер негізінде жазып ғылыми дəрежелерін иеленуде.
2011 жылдың 26 ақпанында əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ректоры, академик Ғ.М.
Мұтановпен Нара қаласының Мəдени мұра Ұлттық зерттеу Институтының бас директоры, профессор
Икуо Танабе арасында екі мекеменің ғылыми серіктестігі жөнінде келісімшартқа қол қойылды. Осы
ғылыми келісімшарт негізінде біріккен зерттеу жұмыстары іске асырылып жатыр. Сонымен қатар
профессор-оқытушылардың мақалалары, баяндамалары жəне т.б. ғылыми еңбектері серіктестердің
баспа беттерінде шет тілінде жарық көрді. Мысал ретінде 2011 жылы т.ғ.д. профессор Ж.Қ.
Таймағамбетовтың Токио қаласында «Japanese Palaeolithic Research Association» атты ғылыми
журналда жапон тілінде баспадан шыққан «Upper-Paleolithic industries of Ch. Walichanov site in the
southern Kazakhstan» [12] атты мақаласын айтып кетсе болады. Бұл атқарылып жатқан жұмыстар
болашақта əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылыми-зерттеу университетіне
айналуына өз септігін тигізері сөзсіз.
Жалпы шетел археологтарының жүргізген жұмыстары еліміздің тас ғасырын зерттеуге орасан зор
үлес қосуда. Қазақстан аймағындағы тас ғасыры ескерткішерінде бүгінгі күнге дейін қазба
жұмыстары жүргізіліп жатқандықтан, толық зерттеулер аяқталмаған. Қазақстанда тас дəуірінің
барлық кезеңдерінің ескерткіштері кездеседі. Археологтардың нəтижелі жұмыстарынан кейін,
тарихтан сыр шертетін ескерткіштері бүгінгі күнге дейін ашылуда. Сондықтан біз, шетел
археологтарының жүргізіп келе жатқан зерттеу жұмыстары Қазақстан палеолиті туралы көптеген
өзекті мəселелерге қатысты ойымыздың аясын əлі де кеңейтетіндігіне сенімдіміз.
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1-сурет – Халықаралық археологиялық экспедиция мүшелері, 2013 ж.
(АҚШ, Бельгия, Италия, Германия, Қазақстан) Ш. Уалиханов атындағы тұрақта

А.А. Иманбекова
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА
В статье рассматривается теоретический аспект земельной собственности в кочевниковедении.
Данная проблема берет свое начало с первой половины XX века, исследователи и по сей день не
пришли к единому мнению, она остается дискуссионной в научных кругах. В связи с этим мы
попыталисьпроанализировать эту сложную задачу, которая зародилась в советской номадологии. Мы
попытались рассмотреть проблему собственности на пастбища у кочевников-казахов XVIII – начала
XX века. Сделана попытка раскрыть рассматриваемую проблему на основе исследований конца XX –
начала XXI века .
В монографии А.М. Хазанова “Кочевники и внешний мирˮ частично уделено небольшое
внимание вопросам собственности в кочевых обществах. Автор выделяет две основные причины, на
которых строились экономические отношения: а) частная собственность на скот и б) корпоративная
собственность на пастбища.Здесь мы попытаемся проследить взгляд ученого на проблему
собственности. По мнению Анатолия Михайловича, была лишь только тенденция “к установлению
частной собственности на некоторые виды пастбищ и то лишь применительно к отдельным кочевым
обществам, как правило, нового и новейшего времени интегрированным с оседлыми обществами в
одну систему, в которой кочевники политически оказываются в подчиненном положенииˮ [1, с. 223].
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Автор, как и многие исследователи данной проблемы, видит в переходе к оседлости и решении
земельного вопроса у кочевников влияние земледельческих государств [1, с. 223].
А.М. Хазанов опираясь на сведения начала XIX века, на которые ссылался С.Е. Толыбеков, он
писал что хан Букеевской орды Джангир “захватывал и выделял своим приближенным земельные
участки в частную собственностьˮ. Однако, считает данный факт исключением и подчеркивает
важность Закона 1868 года, который окончательно прекращал прежнюю политику русского
правительства, направленной на поддержку ханов и султанов [1, с. 223-224].
А.М. Хазанов подчеркивая корпоративную собственность на пастбища, присущую номадам,
демонстрирующую большее разнообразие, чем частно семейная и частно индивидуальная
собственность на скот.По мнению ученого, у кочевников Евразии верховная собственность на
пастбища в кочевых обществах принадлежит всему кочевому объединению, но на практике они
распределяются на правах владения или пользования между его различными подразделениями. В
этом важную роль играли особенности распределения пастбищ, а также колодцев, разграничение
маршрутов перекочевок, допускавших наличие сложных форм расчлененных прав собственности,
владения и пользованиями [1, с. 224-225].
В монографии автор раскрывает “корпоративную” собственность, на землю связывая ее с
регулированием распределения пастбищ, для более эффективного использования кочевым
объединением. Однако, распределение пастбищ давало определенные преимущества руководящим
слоям номадов как социального, так и материального порядка, включая возможность пасти свой скот
на лучших пастбищах. Такие привилегии, по мнению А.М. Хазанова “принимаются некоторыми
советскими учеными за доказательство наличия частной собственности на пастбища”. Распределение
пастбищ для руководящего слоя номадов были ни чем иным как “общественно полезной функцией
управления и ее вознаграждением”, а не развитыми частнособственническими правами [1, с. 225].
При этом наличие различных форм корпоративной собственности на ключевые ресурсы в
кочевых обществах объясняются совокупным действием многих факторов: 1) окружающей средой
(большая или меньшая регулярность в выпадении); 2) хозяйственными факторами; 3) с численностью
кочевого общества и социальной организацией.
Исследуемая нами проблема затронута и в монографии российского ученого В.П. Курылева
“Скот, земля, община у кочевых и полукочевых казахов”. По мнению автора, в казахском кочевом
обществе была крупная феодальная собственность. Он считает ошибочным мнение ряда ученых, что
при “экстенсивном кочевом скотоводстве земля не может быть основным средством производства,
так как к ней не прилагается труд человека, а следовательно, здесь нет крупной феодальной
земельной собственности” [2, с.46].
В XV – первой половины XIX вв. собственность на землю, “выражалась в праве определенной
социальной группы феодалов распоряжаться пастбищами и кочевниками находящихся в их
подчинении казахских родов. В этом заключатся одна из основных особенностей феодализма у
кочевников скотоводов вообще, и у казахов в частности” [2, с.48].
Вадим Петрович признает, что в кочевом обществе была двойная эксплуатация на основные
средства производства. С одной стороны ханов и султанов, которые управляли пастбищами, а с
другой - родовая знать (бии и баи) использовали в качестве орудия эксплуатации скот [2, с.63].
Через частную собственность на скот эксплуататоры имели прямое отношение к земле, занимая
лучшие и значительные участки пастбищ, которые находились в совместном пользовании всего рода
или его подразделений. Автор придерживается мысли, что узурпация пастбищ крупными феодалам и
возникло в период “Казахских ханств (XV-XVII вв.) и особенно усилился в период присоединения
Казахстана к России (XVIII-первой половине XIX в.)ˮ [2, с.64].Субъектом пользования землей было
не отдельное хозяйство, а община (род), т.е. для казахов-кочевников было характерно общинное
землевладение [2, с.68].Исследователь подчеркивает, что до 60-х годов XIX века происходили
смешение крупной феодальной земельной собственности, которая выражалась в праве распоряжения
“пастбищами и кочевьями подвластных родов, с общинным землепользованием у рядовых казахов”
[2, с.69].
Не смотря на то, что в начале второй половины XIX века была официально ликвидирована
крупная феодальная земельная собственность. Изменений в пользовании пастбищ не произошло.
Монография была написана в 1990-ые годы, в исследуемой нами проблеме ряд ученых
придерживались старой просоветской доктрины, другие - пытались пересмотреть прежние взгляды.
Не исключением является работа В.П. Курылева, который рассматривал казахов-кочевников через
призму марксизма, то есть по формационному пути.
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Исследование Ж.О. Артыкбаева “Кочевники Евразии: в калейдоскопе веков и тысячелетийˮ
затрагивает проблему земельной собственности казахов. В монографии автор рассматривает
историографию, методологию и некоторые теоретические вопросы номадизма. Исследование
интересно своим синкретическим подходом и использованием устного фольклора для объяснения
особенностей кочевой культуры и хозяйственной деятельности.
Жамбыл Омарович раскрывая и анализируя историографию земельной собственности считает,
что “пространственные категории современной исторической науки чрезвычайно европоцентричны,
привязаны к оседло-земледельческому стандарту жизнедеятельностиˮ [3, с. 27].
Он отмечает, что земля вплоть до конца XIX века не находилась в частной собственности, так как
максимальная подвижность хозяйства “обеспечивала нормальное функционирование кочевого
хозяйства. Частная собственность на землю фактически означала бы конец хозяйстваˮ [3, с. 28].
По мнению Ж.О. Артыкбаева кочевники выработали особое отношение к земле, которое можно
понять “только в связи с принципом родства, который играет генерализирующую роль в социальной
системе степных народов. Земля кочевниками воспринимается как субстанциональная основа жизни
человека” [3, с. 28-29].
Земля “определяет основные контуры социальной и этнической организации, служит
жизнеобеспечивающей основой” [3, с. 197].
При этом отмечает, что земля рассматривалась только “как объект собственности, дискуссии идут
только по поводу выяснения механизма ее реализации. Не говоря о ортодоксально марксистских
трудах, даже в самых современных исследованиях территория рассматривается в плане реализации
отношении собственности” [3, с. 197-198].
Родство было основным понятием, по которому определялось отношение к земле. Исследователь
использует такие понятия как “ата-қоныс”-земля предков, “жұрт”- сложное сплетение различных
территориальных и родовых уз выражается данным понятием [3, с. 200].
По мнению Жамбыла Омаровича, территориальная организация возникает, из факта временного
владения землей и формируется на основе исторической идентификации человека с владениями
предков [3, с. 200]. Через выяснение таксономических рядов родства определяются конкретные
территориальные границы “журта” отдельного хозяина аула, рода и т.д.. “Земля изначально
рассматриается как вечное неосязаемое и недосягаемое начало жизни. Земля взращивает все живое”
[3, с. 204].
Переходя к исследованиям ученого-номадолога Н.Э. Масанова который внес значительный вклад
в разработку исследуемой нами проблемы. Он считал, что частная собственность на скот объективно
обусловила особенности ведения хозяйства и общественных отношений у кочевников, способствуя в
частности, интенсификации системы кочевания, складыванию в последующем отношений
собственности на землю [4, с.124-125]. Номады по мнению ученого использовали землю не просто в
качестве данного им извне вещественно-предметного условия труда, но и в качестве средства
производства, без которого не могло существовать скотоводческое хозяйство. Отношения к земле как
к средству производства определялось их отношением к выпасу скота, стремлением эффективно
использовать имеющиеся в их распоряжении пастбищные угодья, кормовые и водные ресурсы среды
обитания [4, с.125].
Доработанное исследованиеН.Э. Масанова в которое были включены материалы при жизни
автора из-за цензуры не попали в первое издание под названием “Кочевая цивилизация казахов:
основы жизнедеятельности номадного обществаˮ в которой проведен сравнительный анализ
евразийского типа номадизма с номадизмом различных регионов Казахстана [5].
Нурболат Эдигеевич, исследуя право первозахвата, считает, что права различных общин в
теплый период года регулировались этим правом. Однако право первозахвата не распространялось на
зимние пастбища и на искусственные водоисточники и являлось привилегией только членов
ассоциативной группы [5, с. 428]. В теплое время года существовало присвоение в собственность
водных источников, в результате возникали отношения общинной собственности на пастбищные
угодья вокруг водного источника. Исследуя структуру производственных отношений у кочевников,
оно оценивает “отношения собственности на землю и воду были предельно рассеяны среди
различных звеньев социальной организацииˮ [5, с. 429].
Н.Э. Масанов полагает, что количество скота и зажиточность “важный доминантный признак
неравенства в сфере поземельных отношенийˮ [5, с. 437]. Имущественное неравенство влияло на
присвоение пастбищных угодий и тем самым определяло захват более плодородных пастбищ и охват
больших по площади территорий.
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Опираясь на экологический фактор Н.Э. Масанов считает “вовлечение земли в сферу
природопользования происходило на основе посезонной продуктивности растительного покрова. Изза этого отношениями собственности охватывались лишь те пастбища и только в тот период года,
когда они были в состоянии обеспечить скот кормами. В результате на одних и тех же пастбищах в
разные периоды года в силу сезонной производительности растительного покрова мог выпасаться
скот различных общин….поэтому отношения собственности на землю могли носить посезонный
характерˮ [5, с. 442].
Н.Э. Масанов при исследовании собственности на средства производства отметил три
значительных составляющих, которые мы процитируем: “Отношения собственности на землю
носили, во-первых, опосредованный характер, поскольку кормовые угодья присваивались в теплый
период года опосредовано отношениям собственности на водные источники. Во-вторых,
избирательный характер, ибо каждый вид животных требовал организации особого режима выпаса,
водопоя и кочевания. И в – третьих, посезонный характер, ибо практическая утилизация пастбищных
угодий зависела от посезонного характера наивысшей продуктивности растительного покроваˮ [5, с.
442-443].
В обычно правовом плане право собственности, как общин, так и богатых скотовладельцев на
землю и водные источники выражалось в “праве первозахвата”, которое для массы непосредственных
производителей превращалось в процессе производства в юридическую фикцию. Однако для
окончательного заключения о всеобщности процесса монополизации отношений собственности на
землю класса богатых скотовладельцев необходим анализ фактических отношений собственности на
скот и другие средства производства в самом процессе трудовой деятельности [5, с. 444].
По нашему мнению, “право первозахвата” в кочевой общине если и имело место, то работало
только во внутриобщинных земельных отношениях. Например, лучшие пастбищные участки или
верхнюю часть водного источника при потоке мог занять тот общинник, кто раньше поселялся. Здесь
определенную роль сыграла и общественное и имущественное положение члена аульной общины или
сородича, например, престижный пастбищный участок не мог занять бедный сородич. К тому же
“право первозахватаˮ практиковалось, возможно, на первых порах “освоенияˮ новых территорий,
новых пастбищ.
В заключении хотелось бы отметить, что исследователи конца XX – начала XXI вв. выделяли три
составляющих, на которых базировалось кочевое скотоводство, водные источники, пастбище (земля),
скот которые вызвали неоднозначную дискуссию в среде обществоведов. Большинство ученых
придерживаются мнения, что скот находился в семейной частной, собственности, пастбища - в
общинной собственности, где действовал принцип первозахвата. Третий вид – водные ресурсы были
доступны всему роду, имевших рядом пастбища.
Ученые кочевниковеды приходят к выводу, что до начала присоединения Казахстана к
Российской империей собственность на землю не была законодательно прикреплена.
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А.Айтбаева
А.Н. БЕРНШТАМНЫҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ АУМАҒЫНДА ЖҮРГІЗГЕН
АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ
Қазақстан археология ғылымына өлшеусіз үлес қосқан ғалым Александыр Натанович Бернштам
жетекшілік еткен Жетісу археологиялық экспедициясы 1936 жылдан 1940 жылға дейін Қазақстан мен
Қырғызстан жеріндегі Талас, Шу жəне Іле өзендер алқаптарында қола дəуірінен XIX ғасырға дейінгі
аралықты қамтитын археологиялық ескерткіштерде зерттеу жұмыстарын жүргізді. Тараз, Сарыг,
Баласағұн, Қойлық қалашықтарында, сондай ақ, Талас бойындағы Текабкет, Сус қаласы, Кул,
Шельджи, Шу бойындағы Якакент, Іле бойындағы Талғар қалашықтарында да қазбалар салынып,
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əртүрлі кезеңдерге жататын жүздеген қорғандар қазылды. Бұл жұмыстардың қорытындысы 1941
жылғы Үлкен Шу каналын салу барысында құрылыс жұмысы басып өтетін археологиялық
нысандардағы зерттеу жұмыстары болып табылды. Жетісуда жүргізілген осы ізденістердің
нəтижесінде Жамбыл қаласында Оңтүстік Қазақстан аумағында стационарлы зерттеу жүргізетін
Археологиялық пункт, ал оның жанынан археологиялық мұражай ашылды [1, 111 б.].
Жетісу археологиялық экспедициясы 1939 жылы сол кездегі Жамбыл жəне Алматы облыстары
аумағында археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізді. Біз қарастырып отырған мəселеге
байланысты ғалым осы экспедиция жұмыстары нəтижелерін мерзімді есептік басылымдарда
жариялап отырған.
А.Н. Бернштамның 1948 жылы Қазақ КСР Ғылым Академиясының ғылыми-көпшілік
сериясымен С.С. Черниковтың жауапты редакторлығымен басылып шыққан «Прошлое района
Алма-Ата» атты еңбегінде Алматы қаласы орнының б.з.д. III мыңжылдықтан кейінгі ортағасырға
дейінгі қоныстанылуыжинақталған археологиялық мəліметтер мен тарихи деректерге сүйене
отырып көрсетілді. Ғалымның осы еңбегінде қола дəуірінен ерте темір дəуіріне өтпелі кезеңнің
Қарғалы-1 обасы туралы мəліметтер келтіріледі. Қарғалы өзенінің бойынан қазылған қола дəуірі
қорғандарының материалдары негізінде: «...олар тас өңдеудің аса шеберлері болған. Оның мысалы,
қорғандарға тұрғызылған жеке-жеке тас тақталарынан жасалған жерлеу құрылыстары болып
табылады. 2-2,5 м тереңдікте сопақша қабір қазылған, оның қабырғалары қалыңдығы 1,1 м дейін
жететін тас тақталармен қаланып, аралары топырақпен сыланған. Қайтыс болған адамды осындай тас
жəшікке жатқызған соң, сол секілді тас тақталармен беті жабылған. Жерлеу камерасына тонаушылар
түспес үшін шұңқырлар үстіне ірі-ірі қойтастар үйілген, тек содан кейін ғана топырақтан жəне ұсақ
тастардан тұратын үйінді тұрғызылған», – деп жазды [2, 4 б.]. Қарғалы-1 секілді өтпелі кезең
ескерткіштерінің болуы ерте көшпелілер – сақтар мен үйсіндердің мəдениетінің кейінгі қола
дəуірінен бастап жергілікті негізде қалыптасқандығы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік берді.
Бұл еңбегінде А.Н. Бернштам қола дəуіріне жататын заттардың Алматы маңынан да көптеп
табылғанын атап өтіп, солардың ішінде кездейсоқ табылған Алексеев қазынасын, Ұзынағаштан
табылған орақ жəне т.б. артефактілерге де тоқталған. Алматы маңынан көптеп табылған сақ кезеңіне
жататын заттар арасынан автор Эрмитажға тапсырылған төрт аяғы жыртқыш аң аяқтарындай
жасалған құрбандық шалатын үстелді ерекше сипаттап өтеді. Осы тəріздес ірі үстелдердің болуы сақ
тайпаларының белгілі бір деңгейде отырықшы да болғанын байқатса, ал сақ қорғандары көшпелілер
қыстаулары маңына шоғырланғанын атап өтеді.
Алдыңғы қола дəуірі мəдениеті негізінде қалыптасқан Жетісудың сақ дəуірі мəдениеті өз
кезегінде үйсін мəдениеті деп аталған мəдениеттің негізіне айналды. Бұл мəдениетті ғалым б.з.д. III
ғ. – б.з. I ғ. мерзімдейді. [1, 112 б.].
А.Н. Бернштам бұл жылдары қазіргі таңға дейін өзінің ғылыми маңыздылығын жоймаған Жетісу
мен Тянь-Шань ескерткіштерінің алғашқы тарихи-археологиялық хронологиясын жасады. Солтүстік
қырғыздық нұсқаға жатқызған қола дəуірінің ескерткіштерін ғалым екі кезеңге бөліп көрсетті:
біріншісі андрон мəдениетіне синхронды болса, ал екіншісі қарасұқ мəдениетіне синхронды. Əр
кезеңнің жерлеу құрылыстары мен ғұрыптарында, керамикасы мен өзге де табылған заттарындағы
ерекшеліктеріне көңіл бөліп, Жетісу мен Тянь-Шанның əр аумағының жергілікті ерекшеліктерін
көрсетті [3, 343-344 бб.].
Қарғалы көмбесі немесе ақсүйек үйсіннің жерленген орны 1939 жылы Алматы қаласының батыс
жағынан кездейсоқ табылған, таудың ұшар басындағы Қарғалы өзені бойындағы 2300 м биіктікте
орналасқан Мыңошақты сайынан жерлеу орны жəне 300-ден аса алтын əшекей бұйым табылған.
Олардың арасында б.з.д. ІІІ-ІІ ғғ. аң стилін алмастырған безендіру стилімен жасалған тəті (диадема),
қос өркешті түйенің мүсіні бейнеленген екі жүзік, қанатты тау-текелер пішініндегі он тоға, адамға
қарсы атылған қабан бейнеленген сырға, жапырақ пішіндес тілімшелер, гүлшанақ іспетті, төрт, жеті,
сегіз жапырақты дөңгелек тоғалар жəне т.б. Қарғалыдан табылған қазынаға арналған мақаласында
тəтіні егжей-тегжейлі сараптаған А.Н. Бернштам осы бейнелер семантикасына Иран мен Қытай
əсерлерін баса көрсетті жəне жерлеу орнынан табылған заттар мен үйсін абызына тиесілі болған
тəтіні б.з.д. I ғ.-б.з. II ғ. кезеңдеді [4, 23-31 бб.].
1939 жылы экспедиция бағыты Талғар, Есік, Түрген, Шелек, Сөгеті жазығы Шарын, Көктал,
Алтын Емел, Қаратал, Талдықорған, Қапал жəне Алматы сынды елді мекендерді шарлап өтіп, жалпы
ұзындығы 1500 км созылды. Сондай-ақ, Алматы қаласы маңында Үлкен жəне Кіші Алматы өзендері
бойында, Таулы Қырат ауданында барлау жұмыстары жүргізіліп, нəтижесінде кейбір ескерткіштерге
сипаттама беріліп, аталған аумақтың археологиялық картасы жасалды [5, 79 б.] .
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Жұмыстың алғашқы нысаны болып Талғар қалашығы таңдап алынды. Мəдени қабаттарының
ерекшеліктерін анықтау үшін үш шурф салынған. Қаланы А.Н. Бернштам хронологиялық жағынан
да, стратиграфиялық жағынан да бір қабатты деп сипаттайды. Қаланың мəдени қабаты
материалдарына сүйене отырып ғалым бұл ескерткіштің қарахандық кезеңде өмір сүргенін айтып
өтеді. Талғар қаласында жүргізген зерттеулерін аяқтаған соң экспедиция қалашықтан шығысқа қарай
орналасқан «Лаптев қорғаны» деп аталып кеткен ескерткіште қазба жүргізеді. Ғалым өз мақаласында
Талғар өзенінің оң жағалауында орналасқан қорғандар тобының қатты тоналғанын, оларда қазба
жүргізу қандай да бір мəліметтерге қол жететініне сенімсіздікпен қарайтынын айтады. Есік өзенінің
сол жағалауындағы, Түрген өзенінің екі жағалауы бойында орналасқан өте үлкен қорғандардың
жағдайын да осылай сипаттайды. Дегенмен 1939 жылы оларды қосымша зерттеп, жоспарын сызып
көрсетеді. Өз мақаласында бұл обалардың орналасуы б.з.д. 3 ғасыр – б.з. 1-2 ғасыры деп мерзімдеп,
ғұн жəне үйсін кезеңдеріне жататыны күмəн тудырмайды деп есептейді. Обалар жағдайы өте
аянышты жəне бірнеше рет тоналған деп атап өтеді [5, 81 б.].
Экспедицияның барлау жұмысы барысында Түрген, Қаракемер ауылдары маңында, Моловодное
мен Лабасы елді мекені арасында жəне Шелек өзенінің оң жағалауындағы Бұғыты тауының
баурайынан төрткүлдер табылды. Құрылыс жұмыстары кезінде табылған қыш ыдыстар Талғар
қаласынан табылған ас үй керамикасының XI-XII ғғ. жататын тобымен бірдей екені анықталды жəне
сол дəуірмен кезеңделеді. Экспедиция Шелек өзенінен өткен соң Іле өзенінің оң жағалауынан Сөгеті
тауларына дейінгі аумақты алып жатқан үлкен қорғандар тобына кездеседі. Тас жабындылы бұл
қорғандар көлемі де əр түрлі. Кішірек бір қорғанға жүргізілген қазба жұмысы барысында табылған
жəдігерлер бұл ескерткіштің VI-IX ғғ. жататынын болжауға мүмкіндік берді. Бұл мыңдаған
қорғандардан тұратын үлкен қорым кімдерге тиесілі екенін анықтау үшін А.Н. Бернштам тарихи
деректерге көз жүгіртіп, Қытай деректері, жекелей алғанда Таншу дерегіне сүйене отырып осы үлкен
обаларды түркінің Дулу тайпаларына жатуы мүмкін екенін айтады[5, 81 б.].
Өз еңбегінде Іле өзенінің оң жағалауында орналасқан Жуантөбе, Қойбын, Қоңырөлең, Айнабұлақ,
Басшы, Жаңғызағаш секілді қорғандар тобына сипаттама бере келіп, Жалғызағаш елді мекенінен
Талдықорғанға дейінгі жол бойында Көксу жазығында қорғандар тобының саны азайып, керісінше
елді мекендер қирандылары кездесе бастағанын атап өтеді.(82 бет).
Бұл аумақтағы ірі ескерткіш сол Көксу өзенінің оң жағалауында орналасқан қалашық болып
табылады. Осы жердегі елді мекен атауымен аттас «Дүнгене» қалашығы. Қалашық орны түгелдей
егін жəне күнбағыс алқабы мен зираттар алып жатыр. Қалашық əлемнің төрт бұрышына бағытталған
төрт бұрышты қалыпта. Солтүстік-шығыс қабырғасы – 675 м, оғтүстік шығысы 565 м. Кіре беріс
қақпа солтүстік қабырға бойында болған. Дүнгене қалашығы орнында тереңдігі кей жерлерде 4,5
метрге дейін жететін жалпы аумағы 60 шаршы метр шурф салынды. Осы қазба нəтижесінде
ескерткішті қарахан дəуіріне, яғни IX-XIII ғасырларға жатқызады [5, 83 б.].
Табылған қыш ыдыстар нəтижесінде ғалым өз еңбегінде қыш ыдыстар жасалу технологиясы
туралы бірнеше қорытындылар жасап өтеді:
1. Сырлы қыш ыдыстар қарабайыр қазан тəріздес ыдыстар табылған қабаттардан бұрын
орналасқан.
2. XII ғасырдың екінші жартысынан соң сырлы қыш ыдыстар мүлдем кездеспейді.
3. Парсылық шеберлер қыш ыдыстары саны өте аз. IX-XII ғасырларға жататын қыш
ыдыстар саны аз жəне олар жасалу техникасы жағынан Тараздық жəдігерлерден сапасы
нашар.
4. Біршама бағалы ыдыстарға таңба салынған.
5. Мал арасында қой мен түйе малдары басым. Ірі қара жоққа тəн [5, 84 б.]
Ғалым осы қалашықты ортағасырлық саяхатшы Вильгельм Рубрук сипаттап кеткен ортағасырлық
Қайлық (Қаялық) қаласымен шендестірді.
Шеңгелді елді мекені маңынан табылған елді мекенді орта азиялық типті цитаделі бар қалашық
деп есептеді. Бекінісі өте үлкен емес шаршы түріндегі қалашық орнынан экспедиция жұмысы
барысында су құбырлары мен қыш ыдыстар табылды. Осы табылған жəдігерлерді сараптай отырып,
ғалым бұл қаланы мекендеген тұрғындар ирандықтар болған, жəне бұл қаланың Эквиус екені күмəн
тудырмайды деп есептеді [5, 86 б.]. Өз сөзінің дəлелі ретінде А.Н. Бернштам Вильгельм Рубруктың
Қаялықтан Эквиусқа дейін бір тəулікте жеткені туралы ойын келтіреді. А.Н. Бернштам В.Рубруктың
моңғолдардың пошталық қатынасы арқылы жүргенін жəне олардың бір тəуліктік жол жүру шамасы
150-200 шақырым болатынын есепке ала отырып,Шеңгелді (Эквиус) жəне Дүңгене (Қайлық) арасы
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тура осы шамада екенін атап өтті. Дүнгене мен Қаялық арасын жалғайтын жол бойында керуен
сарайлар орналасқан Үлкен жəне Кіші Биже өзендері арқылы өтеді [1, 44 б.].
Дегенмен кейіннен К.М. Байпақов Іле жазығында жүргізген зерттеулері нəтижесінде А.Н.
Бернштамның бұл тұжырымын теріске шығарды. К.М. Байпақов ең басты дəлел ретінде бұл қала
орнынан XIII ғасырға жататын материалдың табылмауын келтіреді. Сондай ақ, қаланың көлемі
ортағасырда кеңінен белгілі болған Эквиусқа тең емес, жалпы көлемі 75х75 м төрткүл типтес қала
немесе керуен сарай болғанын алға тартады. [6, 12 б.]. ал Қойлықпен шендестірген Дүнгене қаласын
К.М. Байпақов Эквиус деп есептейді [7, 36 б.].
А.Н. Бернштамның Дүнгене қаласының орнынан іздеген Қаялық қаласы Іле жазығындағы Қойлық
(Антоновка) ауылы маңында орналасқан қала орнымен шендестіріледі. Сондай ақ осы мақаласында
ортағасырлық Эквиус жəне Қойлық атауларының шығу тегі туралы да сол уақытта ғылымда орын
алған ой-толғауларға тоқталып өз тұжырымын айта кетеді [5, 87 б.]. Эквиус терминін Махмут
Қашқари сөздігіндегі Екі Оғыз атауының өзгертілген түрі деген пікірге қосылатынын білдірсе,
Қойлық атауын түркілік «қой бағуға арналған жайылым» мағынасынан туындаған –деп ой
түйіндейді.
Өз зерттеулерінің қызықты бір нəтижесі ретінде ғалым сол уақыттағы жергілікті халықтың
ерекше орналасуын атап көрсетеді. Ғалым өз пайымдауында «Түркілерден жəне арасында аздаған
көшіп келген парсылықтар бар отырықшы жер өңдеуші жергілікті халық VII-XIV ғасырларда суға
бай Іле өзенін игермегенін» айта келе, оның себебін автор жер өңдеу ісіне игеруге қолайлы Есік,
Талғар, Шелек секілді көптеген кішірек тау өзендерінің көп болуымен түсіндіреді. Сол себепті де XIXII ғасырларда жер өңдеу отырықшы елді мекендері: Талғар, Есік, Түрген, Шелек, одан əрі оңтүстік
шығысқа қарай Кеген, Шарын сынды бастауын биік таулардан алатын кішігірім өзендер бойына
орналасқан. Ал, мал шаруашылығын жүргізуге өте қолайлы Іле жазығында ол уақытта көшпелі
түркілер мекен еткен. Іленің сол жағалауында олардың қорғанды обалары қыстаулардың маңында
жүздеп, тіпті мыңдап шоғырланған. Бұл қорымдарда жүргізілген қазба жұмысы оларды VI-VIII
ғасырларға жататынын көрсетті [1, 44 б.].
1939 жылы Алматы облысы аумағында Жетісу археологиялық экспедициясы жүргізген
зерттеулер нəтижесінде Іле жазығы ескерткіштерінің типологиялық айырмасы анықталып,
қалашықтардың «мұсылмандық» қабатында сырлы қыш ыдыстардың кездеспеуі, қыш ыдыстардың
оюлары мен бедерленуінің жұтаңдығы, қалаларда цитадельдердің болмауы, елді мекен
топографиясының сауда жолдарына тəуелділігі секілді ерекшеліктері атап көрсетілді[1, 45 б.].
Отырықшы елді мекендердің Жетісуда ерекше тау өзендерін бойлай орналасқанын атап өте келіп,
олардың жəне төрткүлдер – керуен сарайлардың орналасуы керуен жолдардың бойымен байланысты
деген шешімге келеді. Іле жазығында ғалым екі керуен жолын атап көрсетеді: олардың бірі – Талғар
қалашығы жанынан өтіп одан əрі қарай Есік, Түрген керуен сарайларына соғып, оданары оңтүстікке –
Кеген жəне Темірлік тауларына бет алған. Бұл жолды Оңтүстік Іле керуен жолы деп атайды.
Ал екінші керуен жолы – Солтүстік Іле жолы Рубрук маршрутымен бірге Эквиус Қойлық
қалалары арқылы Қапалға дейін барғанын жазады [5, 90 б.].
Қорыта келе айтарымыз, А.Н. Бернштамның қазіргі Алматы облысы аумағында Жетісу
археологиялық экспедициясына басшылық етіп жүргізген жұмыстары өлкенің археологялық жағынан
зерттелуінің бастауы болды десек болады. Көптеген ескерткіштерге барлау жұмыстарымен қатар,
қазба жұмыстары да жүргізіліп, ой түйіндері айтылды. Олардың кейбіреулері расталса, қайсыбірі –
терістелді.
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E.E. Айдарханова
ҮЙЛЕНУ, ҚҰДА ТҮСУ, НЕКЕЛЕСУ, КЕЛІН ƏДЕБІНЕ ҚАТЫСТЫ НАНЫМСЕНІМ, ЫРЫМ-ТИЫМДАР ЖҮЙЕСІ
Қaзaқтaрдың əдeт-ғұрып, caлт-дəcтүрлeрінің қaйcыcы болca дa əр түрлі наным-сенім, ырымтиымдармен қaтaр жүрeді дeугe болaды.Отaу тігіп жaтқaн жac отбacының бірлігін, тұтacтығын caқтaу
мaқcaтындa орындaлaтын өзіндік наным-сенім, ырым-тиымдар жүйecі қaлыптacқaн. Той – қазақтың
салт-дəстүрінің барлық қасиеті көрініс табатын думан. Қaзaқтaр ұлының қaлыңдығынa құдa түcпec
бұрын өз aғaйындaрымeн aқылдacуғa «мəжіліc» құрaды. Құдaлacу шeшімі қaбылдaнғaн cоң ұл əкecі қыз
əкecінің aуылынa «жaушы» жібeргeн. Eртeдe жaушы aуылдaн aттaнaрдa шaлбaрының бір бaлaғын eтігінің
бір қонышының cыртынa шығaрып, eкінші бaлaғын eкінші қонышқa cұғындырып қояды eкeн. Бұл –
caпaры cəтті болу үшін іcтeлeтін ырым. Жaушы бұйымтaйын тұcпaлдaп, «cіздe лaшын бaр eкeн, біздe
cұңқaр бaр eкeн», - дeп бacтaп, «қaрғыбaу» дeп aтaлaтын кəдe-cыйын бeрeді, өзі «шeгe шaпaн» дeп
aтaлaтын кəдe, яғни aт мініп нeмece шaпaн киіп қaйтaды. Қыз əкecі құдa түcугe кeліcімін бeрce, кəдecін
бeріп жaтып, «киіт киіп, cойыc жeп, құдa түcіп қaйтcын», – дeйді, cодaн кeйін ұл əкecі aғaйындaрын aлып
құдa түcугe бaрaды. Құдaлaр caны 3 тeн 9 aдaмғa дeйін болғaн [1, с. 15]. Ə. Дивaeв aйтып отырғaн
aқылдacу мəжіліcі жeргілікті жeрдe «мəcлихaт» дeп aтaлaды.
Қaлың мaл көлeмінe кeліcуді «нeкe кeліcімі» дeйді. Қaлың мaл көлeмінe кeліcкeн cоң бaтa оқылaды.
Құдaлacу мəceлecін шeшугe кeлгeн құдaлaр құрмeтінe қыз aуылы той жacaйды. Той «құдa тaртыc»
ойынымeн жaлғacaды. Құдaлaр отырғaн киіз үйгe aуыл əйeлдeрі «құдa тaртыc» дeп дaуыcтaп кіріп кeліп,
құдaлaрды жұлқылaуғa кіріceді. Тіпті, əйeлдeрдің құдaлaрғa киіз cəукeлe кигізіп, бeттeрінe бaлшық,
үcтeрінe ұннaн жacaлғaн былaмық жaққaн күйіндe cүйрeлeп, cыртқa aлып шығып, оcы күйіндe өгізгe
отырғызғaн. Əйeлдeрдің құдaның бірін дaлaғa aлып шығып, киіз нeмece кілeмгe жaтқызып, орaп тacтaғaн
кeздeрі, құдaның aяғынaн aрқaн бaйлaп, оны кeрeгeгe кeргeн кeздeрі дe кeздecкeн. Ойынның шaртындa
əйeлдeрдің əзілінe құдaлaр қaрcы шықпaуы кeрeк [2, 151 б.]. Мысалы, Тұмaркүл дeгeн қызды күйeугe
бeрeрдe нaймaн құдaлaр кeлe жaтыр дeгeн де, бір əйeл тоcтaғaнғa қaзaнның күйecін қырып aлып, шaйдың
cүтінің қaймaғынa aрaлacтырып дaйындaп тұрды. Құдa болып кeлгeн кіcі кірe бeргeндe, «біcміллə» дeп
бeтінe бec caуcaқпeн қaймaқты жaқты. Cодaн кeйін шудa жіпкe түйeнің құмaлaғынaн тізілгeн моншaқты
құдaның мойнынa caлбырaтып іліп қояды. Қaзір күйe жaқпaйды, ұн жaғaды. Əйeлдeр əурecінeн құдaлaр
cыйлық бeру aрқылы ғaнa құтылғaн. Құдaлaрды күту рəcімі дacтaрқaн бacынa жaйғacтырып, құйрық
бaуыр acaтумeн жaлғacaды [3,150 б.].
Құйрық-бaуыр acaту. Құдaлaрғa cойылғaн мaлдың eтін жeмecтeн бұрын құйрық-бaуыр acaтaды. Бұл
тaбaққa дa ырым рeтіндe aқшa caлaды. Жaңa cойылғaн мaлдың мүшe бөліктeрі, құдaның cыбaғacы –
жaмбac caлынғaн «құдa тaбaқ» тaрту ырымын бeрумeн жaлғacaды. Құдaлaр қaйтaтын уaқыттa, aтын
жaзып, киіттeрді (жaғaлы киім, коcтюм-шaлбaр, көйлeк-орaмaл, т.б.) aлдaрынa қояды. Бұғaн құдaлaр aқшa
бeрeді. Оcы ырым жacaуды «томбaу» дeп aтaйды. Құдaлaр шығaр кeздe eкі əйeл 2 бaқaн əкeліп, «бaқaн
түртeр» ырымын жacaйды. Олaр eкі бaқaнның aшacын құдaның мойнынa қaрaй қaрaтып тұрып,
«бaқaнмeн түртeрімді бeр» дeйді. Оғaн дa aқшa бeрeді. Eнді құдaлaр шығaрдa, eкі əйeл боcaғaғa жaтып, ит
болып ырылдaп, «ит ырылдaтaр» ырымын жacaйды. Cоны бeріп, eң cоңғы кəдeні өтeйді. Одaн əрі əйeлдeр
киіз үйдің шaңырaғынaн ішінe құдaлaрғa aрнaп cойылғaн қойдың төcі мeн тəттілeр caлынғaн тeрі шeлeкті
түcірeді, шeлeккe құдaлaр шaмa-шaрқынa қaрaй əрқaйcыcы cый кəдecін caлaды, түcкeн олжaны əйeлдeр
өзaрa бөліceді. Жacтaр жaғы күйeу, күйeу жолдac, қaлыңдық, қыз жолдac, т.б. өздeріншe ойын-caуық
қойып, «күйeу тaбaқ» ырымын жacaйды [3, 151 б.]. Кeлecі күні қыз əкecі құдaлaрды түйe, жылқы мінгізіп,
киіт кигізіп шығaрып caлғaн.
Құдaлacқaннaн cоң бірнeшe күннeн cоң күйeу жігіттің əкecі қыз aуылынa «шaқырушы» жібeрeді.
Шaқырушыдaн хaбaр aлғaн қыз əкecі, өз aғaйындaры aрacынaн тaңдaп aлғaн құдaлaрмeн уəдeлecкeн
қaлың мaл мeн киіттің бір бөлігін aлып кeтугe жігіт aуылынa кeлeді. Құдaлaрдың бұл кeлуі дe «құдa
түceр» дeп aтaлaды [4, с. 132].
Қaлың мaл көлeмін толық нeмece бeлгілі бір бөлігін төлeгeннeн cоң, жігіт қыз aуылынa «ұрын
бaрaды». Ұрын кeлу рəcімі дe əртүрлі caлт-дəcтүрмeн жaлғacқaн. Күйeу жігіт aуыл cыртынa кeшқұрым
кeліп тоқтaп, хaбaр бeругe күйeу жолдacты aттaндырғaн. Ұрын кeлгeн күйeуді қыз туыcтaры күтіп aлуғa
acығaды. Күйeу жігіттің ұрын кeлуі жeңгeлeрдің cый-cияпaт aлу кəдeлeрінe толы: қалыңдық қарау, яғни
қыз көру, күйеу жігіттің қалыңдығының шашынан сипауы арқылы көрініс береді. Осы арқылы оның
болашақ жұбайын қаншалықты құрмет тұтып, сыйлайтыны аңғарылған. Бұл салт қыз тек өз
жүрегінен орын алған адамға ғана шашынан сипауға рұқсат етеді дегенді білдірсе керек [5, 10 б.;
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сурет 1, 2], қол ұcтaтaр – күйeу жacырын нeмece ұрын бaрғaндa жeңгecінің қыздың қолын ұcтaтуы;
кeмпір өлді – күйeуді отaу үйгe кіргізбeй, үлкeн жeңгeлeрінің бірінің өлгeн cияқты ecік aлдындa жaтып
aлуы [5, сурет 3], бaқaн caлды – отaу үйдің түндігін aшу; ит ырылдaр – күйeу жігітті отaу үйгe кіргізбeй
бір жeңгecінің ит болып ырылдaп ecік aлдындa отырып aлуы; aртынa жaтaр – бір жeңгecінің кəдe aлғaншa
қaлыңдықтың aртынa жaтып aлуы; қыз құшaқтaр – қызды құшaқтaту үшін; шaңырaқ көтeрeр – отaу үй
тіккeндeрі үшін [1, с. 21]. Күйeуді күткeн күнгі түндe күйeуді қыз жeңгeлeрі қыз отырғaн отaуғa aлып
кeлeді. Қыз aтa-aнacының үйінің cол жaқ қaнaтындa тігілгeн шымылдық aртындa қaлыңдық күйeуді күтіп
отырғaн. Күйeудің қызғa aлғaш кeлуі дe «ecік aшу» дeп aтaлaды. Бұл рəcімгe дe «ecік aшaр», «төceк
caлaр» дeгeн жорaлғылaр бойыншa cыйлықтaр бeрілeді. Ecік aшу рəcімінeн кeйін күйeу жігіт қыз
aуылынa түндeлeтіп кeліп тұрaды. Кeйдe қыз шeшecінeн қыздың күйeу жігітпeн cөйлecугe aуыл шeтінe
шығуынa рұқcaт cұрaйды. Бұл «қaлыңдық ойнaу» дeп aтaлaды [2, 216-217 бб.].
Қыз əкесінің үйінен шығарда жақын туысының мосқал тартқан əйелі алдын ала шүберекке орап
қойған піскен ет, бауырсақ немесе тұз сияқты тағамды қыздың басынан үш айналдырып алып қалады.
Бұл əдет халықтың кейбір діни түсініктеріне байланысты қалыптасқан яғни басқа жұртқа ұзатылатын
қызбен бірге осы үйдің құты, ырысы кетпес үшін істелетін ырым [6, 190 б.].
Қaлыңдықты aтқa мінгізіп, жacaуымeн біргe шeшecімeн, күйeу жaқтaн кeлушілeрмeн біргe күйeу
aуылынa aттaндырғaн [4, с. 129].
Кeлін кeлгeндe, оғaн дa aрнaйы дaярлaнып, шaшу шaшылaды. Шашу шашқанда:
«Келіннің аяғынан,
Қойшының таяғынан.
Жақсылық, жамандық
Келіннің қабағынан, деп тағы бірдемесін ескертіп қалады [7, 232 б.].
Келін қайың атасының босағасынан аттай беріп тізе бүгіп, сəлем етеді. Атасы бұған жауап ретінде
«көп жаса балам» деп ризашылығын білдіреді. Қайың енесі үй ортасындағы отқа май құйғызады. «От ана,
май ана қабыл ет, аруақ-құдай разы болсын» деп отырған үлкендер бата береді.
Кeлін кeлгeндe eң aлдымeн eкі жeңгecі жігіттің eкі қолтығынaн ұcтaп, мaй құяр ырымын жacaтaды. Ол
үшін Aрaл жeріндe үлкeн қaзaн acтынa от жaғып, қойдың құйрық мaйының 7 түйірін дaярлaп қояды. «Eл
кeліні» дeп aтaлып жүргeн мaқтaулы кeліншeккe: «Кeлe жaтқaн мeнің кeлінімнің қолтығынaн ұcтaйcың,
қaрa қaзaнның бacынa aпaрып, 7 түйір мaйды caлып, aруaққa cиындырacың», - дeп мeзeттeйді. Ол
кeліннің оң қолтығынaн ұcтaп, мaйды отқa caлып, боcaғaны оң aяғымeн aттaтқызып, үйгe кіргізeді.
Кeліннің бacынa қызыл орaмaл caлып, шымылдықтың ішінe отырғызaды. Қacынa жac қыздaр біргe
отырaды. Шиeлі, Cырдaрия жəнe Жaңaқорғaн aудaндaрындa бeті aқ фaтaмeн жaбылғaн кeліннің қолынa
мaй ұcтaтып, оны оттың шоғынa caлдырaды. Кeлін нeғұрлым мaйды көбірeк caлca, ырыcы cоғұрлым көп
болaды дeгeн ұғым бaр. Оcы ырымдaрдың бəрі дe «Біccміллəһи, рaхмaни рaхим» дeп бaрып іcтeлeді [3,
151-152 бб.; 8, сурет 4].
Бұл əдет өте көне – отқа табынудың, аруақтар құдіретіне сенушіліктің сілемі ретінде сақталған. Халық
түсінігі бойынша бұрын өлген ата-бабаларының рухы əрдайым ұрпақтарын жағалап келіп жүреді. Көңілі
түссе жебеп, қолдап жүреді дегенге халық əбден сенетіндіктен аруақ рухын риза ету үшін отқа май
құйып, олардың жаңа тілеу, жас қосақтарға оң көзімен қарап, шарапатын тигізуін тілейтін. Осы əдетке
байланысты «отқа май құярына» (отқа салар деп те аталады) деп қыз шешесі күйеу əкесінің үйіне кілем
жапқан түйе, не кілемнің өзің жібереді. Бұған шамасы келмегендер шапан əкеледі. Міне осы арада қыз
шешесі отқа саларға не əкелгенін атайтын да, есік алдына дайын тұрған жігіттер кілемді үйге алып кіреді.
Ал түйе алып келсе үстіне кілем жауып жетектеп келіп есік алдына байлайды. Отқа саларға разы болған
қайың ата келінге жақсы тілектерін айтып, ризашылығын білдіреді. Отқа саларға əкелген түйе де, кілем
де, басқа бұйымдар да қыз əкесінің үйінде қалады. Бұл əдеттер орындалған соң келін шымылдық ішіне
енгізіледі де, қонақтарға ет тартылады. Келінге бөлек табақ даярланады. Ақсақалдар өз табағынан келінге
сыбаға жібереді. Оларды да келін сəлем етіп қабылдайды. Бұдан соң жас келіннің бетін ашу яғни күйеу
жұртының үлкендерімен келінді таныстыру, оларға келінді көрсетіп көрімдік алу үшін «беташар» дəстүрі
басталады [6, 194-195 бб.].
Қыз əкесінің үйінің оң жақтағы қадірлі орында отырады, ал келін боп түскен соң ол орын – үйдің сол
жағына ауысады. Қызды шымылдық артына жасырудың немесе оның бетін желекпен жабудың үлкен
ғұрыптық мəні бар [8; Сурет 5]. Біріншіден, ол қызды əдеттегі тірліктен бөлектеудің нышанын білдіреді,
яғни, ұзатылған қыз жаңа əлеуметтік мəртебеге ие. Екіншіден, бұл дүниеден бөлектенген қыз - өте
кірпияз, оны көз тию, тіл тию сияқты сыртқы əсерден қорғау лəзім, үшіншіден, қыздың да сыртқы ортаға
тигізер əсері болуы мүмкін деген түсініктен туған рəсім. Қыздың желегі «беташар» рəсімі аяқталғанша
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ашылмайды жəне ол желектің өзін жалаңаш қолмен ашпайтын болған. Мəселен, ертеректегі деректерге
сүйенсек, бет ашуды желекті үкіленген қамшымен немесе басына ақ шүберек байланған таяқпен, кейінгі
кезде домбыраның басымен ашады. Мұның барлығы – жас келінді кие (сакральды) тұтудан туындаған
салт [9, 157 б.; 8; сурет 6].
Cыр өңіріндe түceтін кeлінгe aрнaлып, міндeтті түрдe шымылдық құрылaды. Түcкeн кeлінді кeлгeн
жeрінe үйрeніп кeтcін, дeп үш күн шымылдық aртындa aуылдың қыздaрымeн біргe отырғызғaн. Үшінші
күн «бeтaшaр» рəcімі жacaлaды [4, с. 129, 132]. Cырдың төмeнгі aғыcы бойындaғы Aрaл, Қaзaлы,
Қaрмaқшы өңіріндe кeліннің бacынa лəттe жібeктeн aқ жaулық жaуып, оғaн ұзындығы 2 мeтрдeй қызыл
мaтa, оғaн қaмшы caбын жaлғaп, оны бeт aшушы жыршының көмeкшіcі ұcтaп тұрaды. Cырдың
Тeрeңөзeк, Қaрaөзeк caғaлaры өңіріндe кeлін бacынa жaпқaн aқ жaулыққa 1,5-2 мeтрдeй aқтық, aқтықты
одaн əрі қaмыc нeмece тaлшыбыққa жaлғaп бaйлaйды. Aл, Қызылордaдaн шығыc өңірінe қaрaй Шиeлі,
Жaңaқорғaндa aқ мaтaғa оқтaу бaйлaйды. Мұндaғы aқ мaтaның бaйлaнуы қaдaмың оң, aқ болcын дeгeні,
қызыл мaтaның бaйлaнуы кeлінді көз тиюдeн caқтaу, қaмшы, қaмыc, шыбықтың бaйлaнуы кeлін құрaқтaй
жұмcaқ болcын, оқтaудың бaйлaнуы кeлініміз үй шaруacынa бeрік, aдaл болcын дeгeн ырыммeн
бaйлaныcты [2, 212 б.; 312 б.; сурет 7].
Қaмшы, қaмыc, оқтaу, шыбықты үйлeнбeгeн жac жігіт нeмece күйeу жігіттің жолдacы ұcтaйды.
Бeтaшaр жaулығынa жaлғaнғaн қaмшы, қaмыc, оқтaу, шыбық шaрты түрдe «тaяқ» дeп aтaлaды. Тaяқтың
əр түрлі болуы дa жeргілікті жeрдің өз ішіндeгі aймaқтық eрeкшeліккe бaйлaныcты. Қaмшы, шыбықты бeт
aшып болғacын «ceн дe оcындaйғa жeт» дeп тaяқ ұcтaғaн жігіткe бeрeді. Оқтaуды «бұл ceнің үйіңнің
мүлкі, ac үйдің иecіcің», – дeп жaңa түcкeн кeлінгe бeрeді. Бeтaшaрдa кeліннің бacынa cол шaңырaққa
бұрын түcкeн кeлін болca, cоғaн жaбылғaн жaулықты caқтaп қойып кeйінгіcінe caлaды. Бeтaшaрдa
кeліннің eкі жaғынaн cол əулeткe бұрын түcкeн кeліндeр ұcтaп тұрaды жəнe дe бұл рəcімді cол үйдің
туғaн кeліні eмec, жaқын aғaйын кeліндeрі aтқaрaды. Бұл туыcқaндaрғa дeгeн құрмeтті білдірeді [1, с. 1213; 8, сурет 8].
Беташар кезінде келін неше рет иіліп сəлем етсе, сонша рет рахмет айтып «көп жаса», «өмірлі бол,
қарағым» деген тілектер айтылады да, ең соңында ақсақалдар қол жайып бата береді. Бата мазмұны
толып жатқан жақсы тілектерден тұрады. «Қадамың қайырлы, қойының құтты болсын, үбірлі-шүбірлі
бол; есігің малды, орамал-дастарқаның майлы болсын, пейілің кең, алақаның жазық болсын; көп жаса»,
деген сияқты ізгі тілектерді батагөй қарттар аямай-ақ шұбыртатын [6, 198 б.].
Қaзіргі кeздeгі бeтaшaрдa үcтінe орaмaл жaйылғaн тaбaқ қойылып, aты aтылғaндaрдың бəрі дeрлік
aқшa caлу дəcтүрі жeргілікті қaзaқтaрдың aйтуыншa 1960-жылдaрдың aяғы – 1970-жылдaрдың бacынaн
бacтaлғaн. Бeтaшaр жыры aяқтaлғaн cоң cол əулeттің жacы үлкeн қaрия кeмпірі жac кeліннің бacындaғы
жaулығын aшып, мaңдaйынaн cүйeді. Бeтaшaрдaн cоң кeлін қолынaн шəй ішeді [2, 224 б.].
Молдa нeкe қиюды «aумин, aулaкбaр» дeп бaтa aйтудaн бacтaйды. Қaлыңдық құрбылaрымeн
шымылдық aртындa отырaды, aл күйeу жігіт eкі куə, өкілдeрмeн киіз үйдің ортacындa отырaды. Молдa
куəлeр aрқылы қaлыңдықтың əкecінeн «өз қызын пəлeншe дeгeн aдaмғa бeругe кeліce мe?», «бaрлық
қaлың мaлды aлды мa, нeкe қиюғa кeдeргі жоқ пa?», aл күйeу жігіттeн қaлыңдықтың жəнe оның əкeшeшecінің aтын aйтып (бəлeншe қызы түгeншeні) «өзіңe жұп қылып aлуғa кeліcecіз бe», – дeп cұрaйды.
Күйeу жігіт «қaбыл қылдым, қaбыл тұттым», – дeп жaуaп бeрeді. Оcы cұрaқты қaлыңдыққa дa қойып,
оcындaй жaуaп aлaды. Əр cұрaққa жaуaп aлғaннaн кeйін олaр міндeтті түрдe «куə жырын» aйтып
отырaды. Cодaн кeйін молдa «хұтбa» дұғacын оқиды. Cодaн кeйін cу ішінe тиын, caқинa, жүзіктeр
caлынғaн aғaш aяқ əкeлініп, оғaн молдa дeм caлып, «үшкіргeннeн» cоң, куəлaр күйeу жігіт пeн
қaлыңдыққa, одaн кeйін қaтыcып отырғaндaрға ұcынaды, əрқaйcыcынa бір жұтымнaн cу ішкіздіріп
шығaды [4, с. 129; 8, сурет 9]. Бұл «нeкe cуы» дeп aтaлaды.
Қaзaқтaр нeкe cуынa əдeттe aздaп, тұз, қaнт қоcқaн eкeн. Cу – eкі жacтың пəктігінe, тұз – eгeр eкі
жacтың бірі кeлeшeктe опacыздық eтіп, нeкeні бұзca, дəм aтуынa, қaнт – eкeуінің тaту-тəтті өмір cүруінe
дeп ырымдaлғaн, aл caқинa нeкe ecкeрткіші, нeкeні мəңгілік ecкe түcіріп тұрaтын бeлгі рeтіндe caнaлғaн.
Күйeу мeн қaлыңдық ыдыcтың бір жeрінeн ішу кeрeк. Бұл олaрдың eндігі жeрдe біргe болaтындықтaрын
білдірeді. Нeкeқияр aяқтaлғaн cоң қыз aтa-aнacы күйeу жігіткe «құлыңызғa бір cүйeк бeрдік, мұны
жaқcылaп күтіп бaғыңыз, aзaр бeріп, ұрмa, бимaз жaмaн cөйлeмeңіз», «мeнің aтымa нұcқaн кeлтіріп
қызымa қорлық көрceтпeгeйcің» дeйді, қыздaрынa «бaлaм жaмaн болмa, aтaңa нəлeт кeлтірeрcің», «мeнің
aтымa кір кeлтірмeгeйcің», – дeп aқыл-кeңec бeрeді [2, 220 б.]. Нeкecі қиылғaн жacтaр aрнaйы тігілгeн
отaу үйгe кірeді.
Ұзaтылғaн қыз бaлaлы болғaншa нeмece күйeугe шaққaнынa 1 жыл болғaншa төркінінe қaтынaмaғaн.
Қыздың aлғaш төркіндeп кeлуі дe «ecік aшу» дeп aтaлғaн [2, 221 б.]. Кeйінгі кeздe ecік aшу caлты құдa
түcумeн біргe өткізілудe. Ecік aшу – жaт жұрттық болғaн қыздың күйeугe шыққaннaн кeйін төркін
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жaғынa aлғaш кeліп, кəдecін жacaп, туыcтaрымeн aрaлacудың бacтaпқы жолы.
Қыз айттырудан басталып ұзатылған қыздың төркіндеп келуіне дейінгі толып жатқан əдет-ғұрыптар
мен дəстүрлердің ішінде көне заман сілемі де, көне діни сенімдерге байланыстылары да, көрші халықтар
ықпалымен пайда болған жергілікті ғана мəні бар əдеттер де немесе бүкіл халыққа тəн ортақ дəстүрлер де
бар. Халықтың сана-сезімінің оянуына қарай ескілік атаулы біртіндеп əлсірей береді де, жаңа қатынастар,
жаңа əдет-ғұрыптар, дəстүрлер халықтың əлеуметтік жігіне қарай дамып, өзгеріп, əлдене түседі [6, 202 б.].
Қaзіргі тaңдa қaзaқ oтбacының нeгізін шынaйы қaлaймын дeгeн aзaмaт өз кeзeгіндe aтa-бaбa дəcтүрінe
дe бірaз дeн қoйып, наным-сенім, ырым-тиымдaр қaтaрын ecкіліктің көзі дeудeн aулaқ бoлып, oны қaзіргі
жaғдaйғa caй дұрыc пaйдaлaнa aлca ұрпaқ тəрбиecі үшін мaңызды eкeндігін көругe бoлaды. Coл ceбeпті,
қaзaқы наным-сенім, ырым-тиымдaрды құрмeттeу, oлaрғa мəн бeру, aз дa бoлca ұрпaқ тəрбиecінe cіңірe
түcудің aртықшылығының жoқ eкeндігін ecкeругe бoлaды.
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1-сурет . Күйеу жігіттің қалыңдық қарау, қыз көру сəті [5, 10 б.].
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2-сурет. Шаш сипар. Күйеу жігіттің қалыңдығының шашынан сипау сəті [5, 10 б.].

3-сурет. Кемпір өлді ырымы [5, 10 б.].

4-сурет. Келінді жетелеген жігіттің екі
жеңгесі [8].
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5-сурет. Шымылдық артында отырған қалыңдық.

6-сурет. Беташар жыры айтылуда [8].

7-сурет. Беташар [2, 312 б.].
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8-сурет. Бесік ұстаған келін [8].

9-сурет. Жас жұбайлар неке суын бір-біріне ұсынуда [8].

Есполова Э.М.
ЖИВАЯ АРТЕРИЯ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Торговля на Шелковом пути способствовала укреплению и расширению торговых и культурных
связей. Тогда жизнь каждого народа сосредотачивалась, прежде всего, вдоль рек, являющихся
естественными торговыми путями. Но с увеличением численности населения дефицит земельных
наделов, наконец, потребность обмена продуктами производства, возрастающая во всяком обществе
по мере разделения труда, заставляли народы искать транспортные пути сотрудничества и тем самым
создавать, вначале, естественные сухопутные тропы, а затем и горные пути, грунтовые дороги [1].
Это произошло и в Казахстане. Благодаря Шелковому пути главнейшие сухопутные дороги были
направлены, естественно, к Евразии. Представляя в зимнее время прекрасные пути сообщения,
сухопутные дороги весной и осенью, а зачастую и летом, становились труднопроходимыми. Столь
не обустроенные дороги в естественных условиях заселенности местности и многоводия рек не могли
полностью обеспечить коммуникациями все возрастающий объем торговли. Этому явно не
способствовали существовавшая тогда разрозненность населения, не успевшая еще оформиться
государственность, а также ограниченные торговые отношения и особые климатические условия
Средней Азии и Казахстана.
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В VI-VII веках наиболее оживленным становится путь, пролегающий из Китая на Запад через
Семиречье и Южный Казахстан. Эта дорога в VII-XIV веках оказывается главенствующей для
проходящих посольских и торговых караванов. В VII-VIII веках основным был маршрут Сирия –
Иран – Южный Казахстан – Таласская долина – Иссык-Кульская котловина – Восточный Туркестан.
На этот путь выходил еще один боковой маршрут из Византии через Дербент в Прикаспийские степи:
Мангышлак – Приаралье – Южный Казахстан [2].
Именно это направление Великого Шелкового пути, проходившего через среднюю Азию, Южный
Казахстан и Семиречье, являлось живой артерией, связывающей многие народы мира вплоть до XIV
века[3]. Караванная торговля по маршрутам Великого Шелкового пути была связана не только с
высокой прибылью, но и с огромным риском.Но ничто не могло защитить купцов от произвола
правителей и нападений кочевых племен. Поэтому, опасаясь за свою жизнь, купцы редко проходили
Великий шелковый путь из конца в конец. Чаще они меняли свой товар в каком-то из
промежуточных торговых городов.
Однако и государства, и кочевники объективно были заинтересованы в сохранении торговых
коммуникаций. Правители земель получали доходы от таможенных пошлин, взимаемых в городах
вдоль караванных путей. Чтобы не потерять эти доходы, правители стран Азии принимали строгие
законы, охранявшие купцов.
Торговля в основном была меновая, деньги служили лишь единицей счета. Купцы оценивали свой
товар в определенную сумму и меняли его на другой товар с эквивалентной ценой.Караваны
насчитывали от нескольких десятков до нескольких тысяч вьючных животных.Вьючных животных
обслуживали прислуга и проводники. При караванах часто держали переводчиков
(толмачей).Караванная торговля требовала сложного обслуживания. Поэтому на все отрезке пути в
городах и селениях строились караван-сараи. В них имелись худжры для купцов и обслуживающего
персонала, помещения для лошадей и верблюдов, мулов и ослов, необходимый фураж и провиант.
Иногда в караван-сараях можно было продать или купить оптом товар, узнать коммерческие новости
и цены [4].
Существовали специальные купцы или даже компании, которые брали на себя перевозку товара,
то есть организацию транспорта. Значительную роль в развитии торговли играли кочевникискотоводы. Они брались сопровождать караваны, предоставляли скот для питания и в качестве
транспортного средства, и целые династии специализировались на караванной торговле. Караванная
торговля не смогла бы развиваться без их участия.
В эпоху арабского владычества расцвет караванной торговли, близость городов между собой
позволяли народам вести интенсивный товарообмен. От города Шаш (Ташкент) до Газгерда (Казгерд
– нынешний поселок Шарайхан). От туда до Испиджаба (Сайрам), далее еще пустыней до Тараба, где
протекают большие реки: Мава и Юран. А если идти по приметным колодцам в пустыне, то можно
добраться до Тамтаджа. Примерно 3 фарсаха1 занимают горы, которые тянутся до самого Шавгара,
откуда уже начинаются пастбища и населенные людьми места, примыкающие к Таразу. Справа от
Тараза – горы, слева – Теплые пески, а далее опять песок и галька до самого горизонта. До Кулана –
еще 14 фарсахов, а там и до богатого селения Мирки (Мерке) недалеко, как и от Мирки до Ашпары,
по пустыне это составит по 4 фарсаха. Далее от Сулба до Верхнего Варсахана, что границе с
Кашгарией – пять дней караванного пути [5].
Испиджаб считался отправной точкой на казахском отрезке Великого Шелкового пути. Здесь свои
собственные караван-сараи имели купцы из Бухары, Мерва и Самарканда. Город населяли, в
основном, ремесленники.
Издревле владея искусством поливной керамики, стеклоделия, ювелирным мастерством,
кузнечным и медницким ремеслами, они сбывали свою добротную продукцию купцам, и она
расходилась по всему миру. Но главным экспортным товаром испиджабцев были ткани, которые в
больших количествах закупали кочевники. Огромным спросом пользовались здешние кошмы. В
другие страны вывозились отсюда те же ткани, оружие, мечи, медь и железо. Исторической
реликвией города является минарет мечети Базалак-ата, относящийся к XII веку, два мавзолея,
связанные с именем Ходжи Ахмеда Яссави, культовые сооружения, построенные после
Джунгарского нашествия.
«Город купцов» – так издавна называли Тараз – один из древнейших городов Казахстана,
известный уже в VI веке. Город на протяжение веков оставался важнейшим центром цветной
металлургии. Местные мастера отличались высоким художественным исполнением ковки и литья.
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Примером литейного искусства может служить ритуальный казан мавзолея Ахмеда Яссави в
Туркестане.
Тараз достиг пика своего развития в X–XII веках, когда он стал известен и как столица
государства Караханидов. О его былом величии свидетельствуют разветвленная сеть водопроводов
из глиняных труб, остатки архитектурных сооружений, тротуары и мощеные улицы, многочисленные
изделия искусных мастеров, найденные при раскопках. В 1220 году Тараз был осажден войсками
Чингисхана и до основания разрушен. В конце XVIII века вблизи его развалин вновь возникла жизнь
– была построена крепость, быстро стал развиваться город.
В районе Тараза сохранились десятки исторических памятников былого расцвета этих мест:
мавзолеи Карахана и Давудбека, замки правителей и множество других.
Возле современного Тараза находятся подлинные шедевры древней архитектуры – мавзолеи
Бабаджи-хатун (X–XI вв.) и Айша-биби (XI–XII вв.). Оба они включены ЮНЕСКО в Список
Всемирного наследия.
Один из древнейших городов не только Казахстана, но и Центральной Азии по праву считается
Туркестан. Достигший своего расцвета в XII веке. Окруженный мощными крепостными стенами,
Туркестан был административным центром среднеазиатских владетелей из династий хорезмшахов,
монголов, тимуридов, шейбанидов [5].
В XVI - XVIII века вв. он был столицей Казахского ханства, располагаясь на стыке кочевой и
оседлой культур, на пересечении торговых путей. В этом городе проходили величественные
церемонии вступления на престол ханов, с участием представителей других государств. Слава города
простиралась по всему миру.
В немалой степени этому способствовало имя Ходжи Ахмеда Яссави.
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави – непревзойденный шедевр средневекового зодчества. Это
удивительный комплекс дворцов и храмов из 30 различных комнат и залов.
Отрар – свидетель расцвета Казахстана в эпоху Великого Шелкового пути. Он оставался крупным
торговым центром вплоть до средневековья. Отрар был знаменит собственным монетным двором,
роскошными восточными банями с оригинальной системой отопления, огромной библиотекой, не
уступавшей самым известным библиотекам древности. В конце XIII века во время монгольского
нашествия город был уничтожен. Однако его руины возвышаются над степью и предстают
свидетельством некогда городской жизни [6].
Посчитав эти вольные или невольные остановки и зная, что Испиджаб – это современный
Сайрам, Тараз – Жамбыл, можно проследить расположение древнейших цивилизаций в регионе. Так,
Кулан следует искать у станции Луговая, Ашпару – близ села Чалдовар, богатое селение Мирки
накладывается на сегодняшнее Мерке, а реки Мава и Юран – это, вероятнее всего, Машат и
Сайрамсу.
Все перечисленные исторические города, находясь на Шелковом пути, кроме сообщения по
земле, на отдельных участках были связаны между собой еще и подземными дорогами которые
пролегали между городами: Яссы-Туркестан, Шабгар, Отрар, Чимкент, Сайрам, Ташкент.
Таким образом, Великий Шелковый путь оказал огромное влияние на формирование
политического, экономического, культурного устройства стран, через которые он проходил. Вдоль
всех его маршрутов возникали крупные и малые торговые города и поселения, и особенно
испещренной караванными путями была Центральная Азия[7]. Этот регион пересекали десятки
торговых маршрутов. Здесь происходили важнейшие этнические процессы, активное взаимодействие
культур, осуществлялись масштабные торговые операции, заключались дипломатические договоры и
военные союзы.

________________________________________
1. Петров А.М Великий шелковый путь. – М.: Наука, 2010. – 365с.
2. Озерова Н.Г. Великий шелковый путь: формирование и развитие» (научно- методическое пособие). – Т.: ТЭИС, 1974.
– С. 2-8
3. Мамлева Л.А. Становление Великого шёлкового пути в системе трансцивилизационного взаимодействия народов
Евразии // Vita Antiqua. – 1999. – № 2. – С. 53-61.
4. История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней. – М.: Наука,1986. – 582 с.
5. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Соч., т. 2, ч. 1. – М., 1963. – С. 243
6. Беленицкий A.M., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. – Л.: Наука,1973. – 389 с.
7. Ставиский Б.Я. Великий шелковый путь — первая в истории человечества трансконтинентальная трасса обмена
товарами и культурными достижениями // Формирование и развитие трасс Великого шелкового пути в Центральной Азии
в древности и средневековье. Ташкент, 1990. – С. 18–23.

224

Ү.Б. Мəлік
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР ТЮРКОВ И СОГДИЙЦЕВ В ИСТОРИИ
СРЕДНЕВЕКОВОГО КАЗАХСТАНА
Проблема тюрко-согдийского синтеза занимает важное место в исследовании средневековых
городов Казахстана. Помимо ученых советского периода и отечественных, и зарубежные
исследователи дают свою оценку тюрко-согдийскому взаимодействию в средневековье.
Согласно письменам Дария, в 522-486 г. до н.э. на древнеперсидском языке, Согдиана являлась
сатрапией империи Ахеменидов, наряду с Бактрией и Хорезмом. Авеста к региону Согдианы
относит территорию между Мервом и Хорезмом. В раннеисламское время, в начале VIIIвека,
Согдианой узко обозначалась территория вокруг 2 основных городов – Самарканда и Бухары,
включая часть Ферганской долины.
Правитель tu chueh – Tung yeh-hu gayan, который известен в истории как укрепивший власть
Тюркского каганата над регионом, дал титул ильтабар правителям центральноазиатских городовгосударств, в том числе Согдианы. В том числе был назначен сборщик налогов. Согдийцы стали не
только распространителями различных товаров, но и распространителями религий зороастризма,
манихейства, христианства несторианского толка, буддизма. Исследователь Marico Namba Walter
считает cогдийцев самым вездесущим народом в истории Центральной Азии [1].
«Образование могущественных кочевых государств, таких как Западный Тюркский каганат
неизбежно привело к созданию в Средней Азии симбиотических взаимоотношений основанных на
политической власти и контроле государств номадов над земледельческими государствами, суть
этого симбиоза – изначально взаимовыгодный обмен, в котором разнообразие номадических групп в
номадическом государстве организовывало и отправляло посольства, которые принимались
земледельческими правителями. Другими словами величественный правитель номадов (гахан) так же
как и другие лидеры, направлял свои посольства в другие государства, а согдийцы, которые
посещали гахана и других кочевых правителей, служили их представителями в направляемых
посольствах. Обеспеченные провизией, проживанием и едой, согдийцы использовали эти
возможности для покупки дорогостоящих товаров сосредоточенных в тех областях и продавали их.
Тюрки отправляли посольства (караваны) не только в отдаленные земли, но и подвластные им
владения, в таких ситуациях также использовались согдийцы» - так японский исследователь Arakawa
Masaharu описывает характер тюрко-согдийских взаимоотношений [2, с. 25-40].
Обнаруживается множество проблем в исследовании тюркских каменных изваяний, в том числе
их датировка и семантика. В советское время изучением каменных изваяний занимались ученые А.Н.
Бернштам, Я.А. Шер.
Японский ученый ToshioHayashi в своей статье выдвигает гипотезу о влиянии согдийской
культуры на тюркские каменные статуи. В частности приходит к выводу, что манера держания кубка
в тюркских каменных изваяниях заимствована с иранской культуры, у согдийцев. Костюмы с
приподнятым воротом, полусферическая форма кубков, манера изображения рук возможно были
заимствованы – считает ученый. По гипотезе японского исследователя, согдийцы с которыми тюрки
установили связь были первоначально согдийцы Ганьсу, они в V-VI вв. населяли города вдоль
Великого Шелкового пути в Западном Китае и именно у них были заимствованы
вышеперечисленные элементы [3].
Узбекские исследователи также внесли весомый вклад в разработку тюрко-согдийского вопроса.
Узбекские ученые имеют разные взгляды и строят разные концепции, тюрко-согдийские
взаимоотношения рассматриваются ими в разных гранях. Но в этих исследованиях, по сравнению с
отечественными, чаще всего в основу заложен другой, противоположный аспект вопроса – роль
номадов в согдийской цивилизации, проникновение их в долину Зеравшана в эпоху бронзы. А.М.
Атаходжаевым отмечается, что формирование согдийской культуры – результат синтеза двух
культур. Часть исследователей Узбекистана считают, что согдийская культура – результат синтеза
оседлого и кочевого элементов, взаимодействие которых осуществлялось через Великий Шелковый
путь. Ученые Узбекистана в целом рассматривают «процесс взаимодействия тюркского и
согдийского населения в качестве составного компонента истории государственности Узбекистана и
важного элемента в формировании узбекского народа» [4, с.3].
В действительности, история свидетельствует о тюрко-согдийских контактах не только на
территории Казахстана. Начиная с VII в. в этническом составе Согда произошли качественные
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изменения. Здесь поселились арабы, карлуки, огузы и другие тюркские племена, затем татаромонголы, использовавшие для своих вторжений те же старые трассы Шелкового пути [5, с. 164-166].
Переселению согдийцев на территорию Казахстана способствовал комплекс факторов, внешние
из которых – восстание Абруя, нашествие Александра Македонского; также желание самих
согдийцев вести выгодную торговлю через тюрков, распространять религии среди них.
В итоге кроме карлуков, тюргешей в Чуйской и Таласской долине стали проживать пришельцы из
Согда и Мавераннахра. Они также участвовали в процессах этнической консолидации и составляли
население оседлых земледельческих областей [6, с. 91-96].
Многовековое взаимодействие привнесло множество элементов в обеих культурах.
Орнаменты с тюркскими мотивами были широко распространенывСогде.
Исследователи отмечают, что тюрко-согдийский синтез проявился в налаживании местного
монетного дела, развитии городов в контактных зонах, распространении мировых религий, тюркосогдийском двуязычии [7, с. 421-423].
«Кочевники получали изготовлявшийся в Афрасиабе сложносоставной лук, отделанный
костяными или роговыми декоративными пластинами, который являлся изобретением кушаносасанидских обществ Средней Азии. Есть сведения, что от кочевников согдийцы заимствовали
сапоги, ставшие атрибутом воинской одежды, а кыргызы и казахи восприняли от согдийского
населения высокие белые войлочные шляпы» [8, с.104-128].
Под влиянием согдийцев некоторые тюрки Западного Тюркского каганата принимали
зороастризм [9, с. 334-336].
По изображениям в Афрасиабе исследователь костюма Яценко рассуждает о влиянии тюркского
костюма на согдийский костюм. «Влияние тюркской моды (а конкретнее – пяти южных племен
каганата – нушиби) породило сходные явления в мужской одежде на этой территории:
распространение определенного типа кожаных сапог, стандартизацию длины подола плечевой
одежды, ношение в ряде случаев знатью коc, а также использование поясов с определенными типами
накладных бляшек, пряжек и известным набором подвешиваемых к поясам аксессуаров. Есть все
основания связать внедрение этих новшеств у ираноязычных подданных Западного каганата с
важными административными реформами Тон-ябгу кагана (618-630)» [10]. Также можно рассуждать
об обратном влиянии. В средние века – чалмообразный головной убор получает широкое
распространение в мужском костюме Ближнего Востока и среднеазиатских древнеземледельческих
оазисов (Согд, Бухара, Тохаристан), а в более позднее время чалма переходит в костюм замужней
женщины тюркоязычных кочевых народов [11, с. 293-300].
По материалам Отрара Л.Б. Ерзакович рассуждает о влиянии иранской культуры на архитектуру
города: «….степень влияния пришлых элементов на оседлую среду не следует видимо
преувеличивать. Городское жилище в домонгольский период оставалось очень консервативным, а
влияние этнографической группы, знакомой с канами, остается незначительным судя по
эпизодическому появлению канов в черте города на Сырдарье. Идентичность до и послемонгольских
жилищ позволяет предположить, что в возрождении Отрара и видимо всей оседлой зоны средней
Сырдарьи, принимали участие старые группы населения» [12, с.100-111]. (Кан – односекционная,
трехканальная отопительная система с очагом и трубой, вынесенной за пределы жилища).
Исследователь из Узбекистана Э.Ф.Гюль периодом тюрко-согдийского симбиоза называет VI—IX
века. Согдийцами у тюрков был заимствовано тюркское вооружение, конское снаряжение, в области
искусства заимствованы некоторые элементы торевтики. « Основной вклад, сделанный тюрками,
связан, прежде всего, с тематикой, отражающей жизнь степи, а также стилем изображения,
отличающимся необычайной реалистичностью форм, воспитанной той близостью к природе, которая
характеризует художественное сознание кочевника, отошедшего от тотемизма, диктовавшего
условность стиля, к более высокой системе религиозных воззрений. Так, реалистические
изображения животных, характерные для тюркского мира, становятся одной из основных черт декора
не только согдийской, но и иранской торевтики, причем именно стиль аналогичных изображений,
варьирующий от реалистического тюркского до условно-знакового согдийского и иранского,
должен стать критерием при атрибуции памятников. ….следует обратить внимание на мотив
всадника, стреляющего на ходу, обернувшись назад, — классический сюжет, отражающий реалии
кочевой жизни и популярный во многих видах искусства; появление его в искусстве городов связано
свлиянием кочевой среды», – считает Э.Ф. Гюль. [13, с. 75]
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В развитии урбанизационных процессов Согда важное значение имел фактор соседства с
кочевыми племенами. C одной стороны, обмен товаров способствовал урбанизации, с другой – угроза
нападения вынуждала возводить оборонительные сооружения [14, с. 127].
Город Тараз стал центром взаимодействия тюрков и согдийцев в Западнотюркском и
Тюргешском каганатах.
В одном из помещений давно разрушенного замка в 2 километрах к юго-западу от городища
древнего Тараза археолог Т.Н. Сенигова обнаружила детали алебастрового скульптурного изваяния
льва и остатки настенных украшений в виде свисающих виноградных гроздьев. Падающая
виноградная гроздь – одно из состояний манихейского дракона – религии, которая проповедовалась
здесь согдийцами [15, с. 26-28].
Многовековые контакты согдийцев с тюрками отразились на культуре двух народов.
Манихейские рукописи Турфана, свидетельствуют о согдийско-тюркских связях. В V-VI вв.
согдийские города и поселения в Семиречье, Восточном Туркестане, Ганьсу были не только
торговыми, но и ремесленно-земледельческими центрами, в немалой степени определявшими
политическую, культурную и идеологическую жизнь этих областей [16, с. 35].
Торгово-ремесленные города и селения Бухарского ханства поставляли в степные районы
продукцию ремесленного производства, и в первую очередь ткани, в основном более грубые. А на
рынки среднеазиатских ханств поставлялись продукты из Казахстана. В Ташкенте, например, имелся
Қазақ-бозор, где продавалась продукция кочевого и полуоседлого населения, сыромятная кожа.
Тимуридские, шайбанидские, аштарханидские правители неоднократно обращались за помощью к
предводителям Дештикыпчакских военных отрядов [17, с. 82-88].
Усилилось взаимодействие кочевой и оседлой культур в XV-XVIII веках, когда в политической
жизни начинают активизироваться казахские ханы. Так, казахские султаны и ханы становились
правителями Хивы, что повлекло возникновению там групп казахского населения. В XVI-XVIIвеках
Ташкент, некоторое время Фергана и весь Туркестан пребывали под властью казахских правителей
[18, с. 274 -292].
Влияние согдийского искусства несомненно чувствуется в иконографии и стилистике
древнетюркских каменных изваяний в пределах Западнотюркского каганата. Тесные взаимные
контакты, преломленные в художественных образах, создали синкретическое искусство эпохи
раннего средневековья, где традиции иранского, согдийского и китайского искусства переплелись так
тесно, что исследователи одни и те же явления с равным основанием относят к западным, или к
восточным влияниям [19].
В целом взаимоотношения можно характеризовать явлениями диффузии, интеграции,
заимствованием, подражанием. «Под влиянием оседлых земледельцев и горожан бывшие кочевники
быстрее переходили к оседлости» - считают исследователи [20, с. 85-97].
Взаимовлияние культур оказалось действительно плодотворным. Обогащались знания,
представления, в области культуры, строительства, науки, хозяйственно-бытовой сфере, в различных
сферах искусства. Вышеперечисленные примеры взаимодействия тюрков и согдийцев проясняют для
нас и то, что тюрко-согдийская проблема – проблема в целом взаимодействия кочевников и оседлых.
В любом случае в разработке вопроса плавно возникает разделение на кочевой и оседлый
мир.Изучать тюрко-согдийский вопрос можно с точки зрения разных наук. C точки зрения
археологии важно провести грань между археологическими культурами, выявить архитектурные
сооружения, предметы быта, письменные памятники, погребальные памятники. С точки зрения
этнологии мы рассуждаем о четком межэтническом разделении труда между тюрками и согдийцами,
межэтническом взаимодействии. С точки зрения культурологии можем отметить, что между тюрками
и согдийцами происходили процессы диффузии, синтеза, ассимиляции. Так же как во многих
историко-археологических
проблемах,
и
здесь
необходим
междисциплинарный
или
полидисциплинарный подход к проблеме. По нашему мнению проблема тюрко-согдийского синтеза,
сформированная еще в дореволюционный период в сущности должна занять иную нишу в
отечественной науке. К примеру, не существует идентичной с нашей «проблемы колонизации» в
китайской, японской культурах, термин колонизации, применяемый в период поверхностной
археологической и исторической изученности вовсе изжил себя. Статьи зарубежных ученых имеют в
целом иное нейтральное звучание, исторически сложившемуся взаимодействию в их отечественной
истории не дается оценка «культурной колонизации»: Сунь Сян «Самарканд и древний Китай»,
Синру Лиу «Самарканд и Индия», Когучи Ясуо «Согдийская культура и согдийцы в Японии», Такао
Уно «Раскопки согдийских погребений в Китае». Также одна из проблем в изучении вопроса 227

недостаточное количество источников тюрко-согдийского взаимодействия. Сведения из источников в
основном отрывочны, в связи с чем появляется множество спорных вопросов.
В современный период разработки вопроса тюрко-согдийского взаимодействия выдвинут на
передний план интеграционный процесс между тюрками и согдийцами.
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А.К. Төлегенов
ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҚАСТЕК ҚАЛАСЫНЫҢ КЕРАМИКАСЫ
Қазба жұмыстары барысында табылған материалдардың басым бөлігі керамикадан жасалғаны
байқалады. Құмыралардың екі түрі кездеседі: асханалық жəне су құюға арналған. Құмыралар тəртіп
бойынша, центрлес немесе олардың əртүрлі амалдарымен үйлескен үйреншікті толқынды
сызықтармен өрнектелген. Ернеуі əдеттегідей тік, тамшы түрінде үйлескен. Тұтқалары бүгіліп иілген
пішінде. Құмыралар бір-бірінен көлемі, пішіні мен өрнегі бойынша ерекшеленеді.Асханалық
құмыралардың биік келген мойындары тар (ернеуінің диаметрі 5-7 см). Биіктігі 8-12 см мойындары
дискі түріндегі түпті дөңгелек (күмпиген) бүйіріне жалғасқан. Мойындары мен бүйірлерін бүгілген
қимасында дөңгелек немесе жалпақ, кей жағдайда бір немесе бірнеше томпайған тұтқалары жалғап
тұрады. Құмыралар тығыз, майда өзен құмы мен сирек жағдайда бор қосылған жақсы иленген саз
балшықтан жасалған. Олардың бетіне қарапайым ангоб қабатты ұқыпты көмкерілген. Құмыралардың
өрнектелуі біркелкі: əдетте бір немесе бірнеше центрлес немесе толқынды сызықтар əртүрлі биіктік
пен есу жиілігінде түсірілген. Сирек жағдайда батырылған сызықтар мен толқын тəрізді жəне
центрлес жолақтардың үйлесуі кездеседі.
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Су құюға арналған құмыралардың қысқа кең мойындары дөңгелек бүйіріне еркін жалғасқан.
Бүгілген қимасында жалпақ тұтқалары мойындары мен бүйірлерін жалғастырып тұр. Кейбіреулерінің
иығынан сызылған толқынды сызықтар өтеді. Тұтқасы жоқ құмыралар да бар.
Құмыралар айқын штампты өрнектермен əшекейленген. Жиі ұшырасатыны – бұл қарама- қарсы
центрлес жолақпен жиектеліп аяқталған тік көшірілген ирек тісті штамп немесе үшбұрыштармен
үйлескен бірқатар шеңбер тəрізді баспалар.
Қыш бұйымдарының ішінде қазан, көзе, құм, құмыра, көзелек, шырақ жəне т.б. кездеседі. Мұндай
ыдыстарды дайындауда жергілікті шикізат – табиғи қоспалы – дала шпаты, кварц, қоңыр əк пен
слюдасы көп мөлшерлі қатты саз пайдаланылған. Табылған қыш заттардың ішіндегі тұтқасыз
зооморфты құмыра ерекше көзге түседі. Оның бүйір пішіні шар тəріздес. Құмыраның жоғарғы жəне
төменгі жағы тегіс. Сырты қызыл ангобпен көмкерілген. Беті тегіс əрі жылтыратылып өңделген.
Бүйірінің жоғарғы жағы «жұлдызша» жəне оның айналасы үшбұрыштар түріндегі желпуіш тəрізді
өрнекті штамппен түсіріліп безендіріліп, көркемделген. «Жұлдызша» түріндегі жоғарғы өрнектік
жолақ цилиндрлі мойнының негізін белдеулеген. Құмыраның жалпы көрінісі ұзын мойынды суда
жүретін құстың сыртқы пішінін елестетеді. Мойынның басы (ернеуі) сақталмаған. Мойын қабырғасы
сапалы өңделгенін көрсетеді. Құмыраның өрнектік көркемдігі тартымды. Құмыраның сипатына
байланысты өзге де ерекшеліктерді көптеп атап айтуға болады [1].
Қыш бұйымдары үш хронологиялық кезеңге бөлініп қарастырылады: ҮІІІ ғасырдың соңы мен – Х
ғ. басы, Х ғ. – ХІІІ ғ. басы, ХІІІ ғ. – ХІҮ ғ. басы.
Қыш бұйымдарды сыныптаудың басты өлшемі морфологиялық, сапалық жəне сандық кейіптері
болды. Технологиялық белгілеріне байланысты қыш бұйымдарды екі үлкен топқа бөлеміз: құйылған
жəне станоктік. Сонымен қатар орта технологиялық өңдеулердің де белгілері қаралды: жылтырату,
бояу, сурет салу жəне оюлау, құймаға қосылған қоспалар. Олардың атқаратын функционалдық
міндеттеріне байланысты да олар класстар мен түрлерге бөлінеді. Айырым белгілері оның дене
пішіні мен құяр аузының түріне байланысты, сонымен қатар əр түрлі қосымша бөлшектері де оларлы
бөлудің принциптері мен түршелерден тұруына қызмет етеді.
Барлық қыш бұйымдары үш топқа бөлінеді: құйылған қыш бұйымдары, қол жəне пышақ
шеңберден жасалған станоктік, жəне суландыру станоктік.
Қыш бұйымдарды олардың массалық құрамы мен жасау тəсілдеріне жəне қолданылуына
байланысты жеті классқа жіктеуге болады: 1- құйылған шомбал қыштар, 2-қыш шеңберде жасалған
ас үй бұйымдары, 3-қыш шеңберде жасалған тұрмыстық ыдыстар, 4-хум (1-4 түрлері
жылтыратылмаған ыдыстарға жатады), 5-жылтыратылған қыш бұйымдары, 6-ерекше технологиялық
жағдайларда жасалған, арнайы мақсатта пайдалануға арналған қыш бұйымдары (су жүргізу
құбырлары), 7- құрылыс материалдары (күйдірілген кірпіш, тандыр ошақтар, пеш).
Қыш бұйымдардың алғашқы тобы – құйылған шомбал қыштар. Қазандықтар, кəстрөлдер, хумдар
жəне ас қақтайтын құралдар фрагменттер ретінде жасалған. Мұндай ыдыстарды жасау үшін
жергілікті шикі құрамында темірі бар батпақ-дала шпаты, кварц, қоңыр əк, шақпақ тастың мол
мөлшері бар қоспасымен қолданылады. Дайын болған батпақтың иілгіштігін азайту мақсатында
гранитті шөгінділер, қамыс мамығы, қамыстың ұсақталған сабандары пайдаланылады. Табалар мен
қазандықтарды жасау үшін пайдаланылатын қоспаға гранитті шөгінді оның отқа төзімділігін арттыру
үшін көп мөлшерде, 1:2 қатынасында қосылады. Тамақ дайындауға арналған табаларды дайындау
үшін жасалатын жасанды қоспалардың да қатынасы осындай болады. Сонымен қатар
микроскопиялық талдаулар дəлелдегендей, қыш ыдыстардың басқа топтарындағы (3-4) жасанды
қоспалардың мөлшері хумдарда (1:7), құмыраларда (1:6) мөлшерінде болады. Толық емес отта
қыздыру 750-800 градуста өткізіледі.
Тұтқасыз құмыралар. Мұндай құмыралар əдетте, цилиндр пішініне келтірілген, мойыны
қусырылып басталып, одан əрі іші көлемге ие болады, ол түбіне тақағанда тарылып, қусырылады.
Түбі тегіс. Оны əсемдеудің бірнеше үлгісі бар: жақсы пішінделген, үш бұрышты бөлімі ірі көлемге
ие, сыртқа бұралған; үш бұрышты формасы сыртқы бөліміне қарай доғаланған, пішімделмеген; Тік
бұрышты бөлімді, мойыны қабырғасынан бөлек.
Қыш бұйымдардың екінші тобы өзінің технологиялық қасиетімен ерекшеленеді. Ол қолдан
құйылған қалыпта əзірленіп шығады жəне құйма-сылақты қыш ыдыстардан ерекшеленеді.
Ұяшықтары симметриялы орналасқан əрі оны пішінге келтіру де оңай, пішімдері көзге əдемі
көрінеді. Өрнектері жақсы пішімделген.
Су таситын көзелердің биіктігі 0,4-0,5 м дейін жетеді бүйірі дөңгелек пішінді, мойыны мен
өрнектері биік емес, көп жағдайда бірігіп кеткен болып кездеседі. Доға əрі бөлімді болатын тұтқасы
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бүйірі мен денесін жалғастырады. Көзелер көлемі жағынан ерекшеленеді, бірақ олар ас үй көзесіне
қарағанда үлкен болып келеді. Бұл көрсеткен уақыттағы тұтқалар дəл оның көрінісін таппаған, олар
мына хронологиялық кезеңдегі көзелерге тəн. Көзелер тығыз, жақсы араластырылған қоспалардан
дайындалған.
Мойын ауызын əсемдеу жағынан су таситын көзелер арасында 3 типке бөлінеді, əрі олар бірнеше
əрі қарай түрлерге бөледі. Оның алғашқысына қарапайым тік ауызы бар көзелер жатады. Екінші
түріне ауызында құяр ауызы бөлек көрсетілген көзелер жатады. Тұтқасы иілер тұсқа жасалған,
немесе одан биігірек, ал кейде дөңгелек немесе дөңес жапсырылған түрлері де кездеседі. Кейбірі
табылған сынықтардан тұтқа мен бүйірін жабыстырған жерде адам саусағының іздері байқалады.
Бүйір бөлігі əдетте өрнектелмеген болып келеді немесе үзік сызықтармен өсімдіктерге ұқсас етіп
сəнделген болып келеді.
Көзелердің үшінші түріне өрнегі адамтектес немесе жануартектес тіршілік иелерінің пішінімен
өрнектелген, құяр ауызы түтік немесе құбыр тəрізді етіп келтірілген жəне бүйіріне жапсырылған
жəне ұстайтын тұтқасы бар көзе жатады. Бұл көзелер сыртынан қалың қызыл түске немесе ашық
түске боялған, кейде жоғарғы бөлігі жылтыратыла тегістелеген болып келеді. Тұтқасында иілген
жəне жапсырылған іздер байқалады. Адамтектес жəне жануартектес түрде жасалған су тасуға
арналған көзелердің ең бір қызық түріне Талғардан табылған екі бірдей бүтін көзені жатқызуға
болады. Олар өзен құмы қосылған қоспадан қалыпта айналдыра отырып жасалған, сыртынан қызғылт
бояумен көмкерілген. Бірінші көзенің биіктігі 65 см алмұрт пішінді болып келеді (бүйірі 40 см) жəне
мойыны ұзартылған (биіктігі 25 см, диаметрі 10 см) түрі адамның басына ұқсастырылған; оның
мұрыны тік, көздерінде-батпақ сақина (сақталмаған, қасының орны-қара түсті сызық, ауызы əйнек
тəрізді шлактың [2, с. 76-81] бөлігімен жасалған. Мойын өрнегі ағындысымен қоса 3 түсті бас киім
немесе тəжге ұқсастырылған, ол əйнек тектес шлакпен, көрсетіле отырып көзге қымбат бағалы тасты
елестетеді. Иілген тұтқасы өрілген бұрымды елестетеді. Су тасығыш ыдыстардың денесінде үш
рельефті қылқан жапырақ бумасы тəріздес симметриялы етіп орналасқан. Олар, негізінен мойынға
тағатын əшекейді, ал екі тіс тəріздес əшекей – киім өрнегі тəріздес етіліп орналастырылған.
Екінші көзе ыдыстың мойыны бар, əрі ол тасбақаның басы тəріздес етіліп өрнектелген. Көзе
ыдыстар өзіне ұқсастықты, ең алдымен «қарлұқ» заманының қыш ыдыстарынан табады, қолдан
жасалған үшбұрышты жолақтары бар [3, с. 120-121].
Кейбір зерттеушілердің пікірінше, зоо жəне антроморфтың бұл ыдыстар дінге табынушылық
мақсатқа қызмет еткен [4, с. 120]. Ас үй көзелерінің төртінші түріне кең цилиндр пішінді мойыны
бар, өрнектері əртүрлі – үшбұрышты, доғалы етіп таралған, сыртқы жағына қарай ойысытырыла
жасалған су тасығыш ыдыстар жатады. Мойынынан сəл төменіректе көлденең тұтқа бекітілді. Оның
төменгі бөлігі барып, сəйкесінше тарамдалған жіпше тəріздес етіліп орналастырылды, мойыны
өрнектермен жалғасын тауып отырды.
Көзелердің бүйір қабырғасының табылған сынықтарына қарағанда, мұндай су тасығыш
ыдыстардың денесі тік немесе ирек сызықтарды араластыра отырып,-«жүгірген толқын»,
«шыршаны» бейнелейді, үшбұрыштың түрлерін араластыра отырып жасалған мұндай қысқа
сызықтар таңба немесе ою арқылы орналастырылған. Ыдыстардың енді бір түрі – құмыра тəріздес су
тасығыш ыдыстар (құмыралар). Олардың денесінің төменгі жағы үрленген тəріздес, тік ауызы
қусырылып, кейде сыртына қарай майыстырыла орналасады. Мұндай су тасығыш ыдыстар қиыршық
тасты құм мен сазды топырақтан жасалған қоспадан дайындалып, сырты сары түсті бояумен
көмкерілген. Кейбіреулерінде кептірген екендігін айқындайтын іздер бар. Бір немесе екі жалпақ тік
тұтқасының жалғасқан жерлерінде саусақпен жапсырылған іздер байқалады [5].
Хумдар – мойынындағы өрнектердің қалдықтарымен бүйір бөлігінің қалдықтары сақталған,
сонымен қатар түпкі бөлігі жəне толық пішінді болып келеді.
Хумдар қиыршық тасты құм мен сазды топырақтың қоспасынан жасалды. Қатпарлы етіп
күйдірілген, көпшілік жағдайда қоңыр түсті, ал алқызыл немес қызыл түстілері көбіне кіші көлемдегі
хумдарға тəн. Хумдардың əдеттегі биіктігі 0,5-0,8 м, ауызының диаметрі 0,2-0,3 м. Хумдар доға
тəріздес пішінге ие жіне оның пішініне келтіріле отырып өрнектелген, əрі қарай оның түрлері
келесілер болады: тік бұрышты, үш бұрышты, доға-тамшы тəріздес немесе имек пішінді. Хумдардың
ауызы сыртында қолмен сыланған іздер байқалады. Бояуы бар болған жағдайда, сарғыш түсті
болады. Оның қабырғалары өрнектелмеген. Шамасы кейбір хумдардың ерекшелігін көрсету үшін кең
жағына қарай жапсырма жапсырылып өрнектеліп, саусақпен бекітілген. Шу атырабында VIII-X ғ. [6,
с. 158] жататын осындай хумдар өрнегі үшбұрышты етіп салаланып, жіпті салып, саусақпен басып
бекітілген.Құмыра тəріздес су тасығыш ыдыстар дөңгелек, денесі төменірек орналасқан жəне биік
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мойынды, диаметрі дене пішінімен бірдей немесе оның диаметрінен кіші болып келеді. Ауызының
жоғарғы бөлігі жалпақ, сыртқа қарай икемделген. Бұл ыдыстардың дайындау бұйымы ұсақ
топырақтан қатты балшық иленіп, оны қызартып күйдіру арқылы жасалған. Мұндай құмыра тəріздес
су тасығыш ыдыстардың сырттары сары, кейде қызғылт бояулармен көмкерілген. Кейбіреулерінде
қақпақтың іздері байқалады.
Құмыра тəріздес су тасығыш ыдыстар тұтқаларының санына байланысты үш түрге бөлінеді:
тұтқасы жоқ ыдыстар: екі тұтқасы бар ыдыстар, төрт тұтқасы бар ыдыстар. Тұтқасы тік болып
келетін ыдыстар, өрілген түрде кездесетін ыдыстар, жоғарғы бөлігі жалпақ болып келетін ыдыстар.
Құмыралар денесінің пішініне байланысты ажыратылады – олар шар тəріздес, полюсті жазықты.
Құяр ауызы жазық, иығына қарамастан орналасқан. Кейде денесінің сыртына бір немесе бірнеше
ойылған сызықтар жүргізіледі. Сонымен қатар, кейбір құмыраларда құяр ауызының астында манжет
тəріздес жапсырма бар, ол саусақпен өрнектелген. Кейбір құмыралардың қабырғасы мен құяр
аузында марканың басылған іздері бар. Оларда «дөңгелектегі тор», немесе төрт жапырақты гүл
бейнеленген. Құмыралардың денесі мен құяр аузына марка басу ХІ- ХІІ ғасырдарда Шу алқабындағы
қыш ыдыстарда таралған. А.Н. Бернштамның пікірінше, дөңгелек маркалар бір уақытта шебердің
таңбасы əрі өрнек бола білген. Шу атырабындағы құмыралардағы марка-таңбалар солтүстік- шығыс
Жетісудағы қалашықтардың құмыраларындағы тəрізді дөңгелек жəне ішіне əр түрлі өрнектер
салынған болады – нүктелі, торлы, оюлы [7, с. 19].
ХІІ ғ. мен ХІІІ ғ. басындағы құйылмалы керамика бұйымдарына бөлшек өрнектер тəн. Ол кесенің,
табақтың, тəрелкенің барлық бөлігінде болады. Бірақ крестик тəрізді етіп бөліктерге бөлінген.
Үшбұрышты жəне квадрат етіп жасалған компазициялар да кездеседі. Бұрынғыға қарағанда
жылтырата салынған өрнегі бар түрлері көптеп қолданылады. Бұрынғыға қарағанда жылтыратылған
оюлар қолданылды. ХІІ ғ. белофондық қыш өндірісінде негізгі əрекет ретінде қоңыр-қызыл бояумен,
кейде қызыл жəне қоңыр бояу жағылған кішкене табақшалар қолданылды. Табашқа оның түбінің
барлық бөлігін немесе оның ішкі бөлігін алып жатады. Жасыл немесе қоңыр-қызыл түсті
жылтыратыла құйылған жылтыр қыш бұйымдар тарала бастады.
ХІІ ғ. ортасы –ХІІІ басындағы уақыт жаңа тенденциялардың пайда болуымен ерекшеленеді.
Шеберлер керамиканың түрімен ерекшелік белгілерін жаңартуға тырысқан. Оның маңызды
топтарына қоңыр түсті бояумен боялған керамика жатады. Осы өрнектің əсерінен бұйым бетіне
салынған ою сызықтары арқылы оның қалыңдығын жасырады. Осы əдіс «қор» техникасы арқылы
(оюлары орнында, бояу өшірілген) Шығыс Жерорта теңізі, Кавказ аймағында, Қырым да соңғы
Моңғол кезеңінде таралды. Оюлы өрнекті сызықпен ұқсастыра салған түрдегі суреттер металлды
безендіруде еліктіре байланысты таралды. Сонымен қатар ойдан шығарылған өрнектерден бас тарту
элементтері де кездеседі. Олар локальдық топтарға бөлініп, əртүрлі түстегі таңба ретінде орныға
бастады. ХІІІ ғ. кувшиндердің түрінде біршама кедірлер байқалады. Оның дене пішінінде жəне
əсіресе құяр аузында өзгерістерге ұшырайды. Қашау жəне маркалар жабылады.
Осы уақыттағы керамика өткен уақыт керамика бұйымдарының дəстүрін жалғастырды. Бұрынғы
бұйымдар əлі де қолданыс тауып отыр жəне олардың дайындалу тəсілінде, безендірілуінде
айтарлықтай өзгерістер байқалмайды. Көк немесе аспан түсті, сонымен қатар қошқыл-жасыл, батпақ
түстес жəне сары түсті құйма ыдыстар пайда бола бастады. Сондықтан, осы үш кезеңде де Іле
атырабы мен оның маңындағы керамика бұйымдарының жасалуы ең алдымен Шу жəне Талас
атырабымен, Ферғана жəне Оңтүстік Қазақстанмен тығыз байланыста екенін көруге болады.
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1. Əдет- ғүрыптық құмған

2. Су құйғыш (жылан бейнелі)

3. Ыдыс. Қасқыр бейнелі су құйғыш (Түрктік
тотем ); 4. Асханалық ыдыс; 5. Үрлеулі аспап;

5. Х ғ. Қыш ыдыс

Д. Абдашимов
ОРТА ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ТҮРІКТЕРДІҢ (VI-XIII ғғ.)
ҚОРҒАНЫС ЖАРАҚТАРЫ
Ортағасырлардың алғашқы кезеңінде түріктердің жауынгерлік соғыс өнері жоғары дəрежеде
болды. Оның басты себептері түркі халықтарының үздіксіз соғыс қимыларын жүргізілуі олардың
соғыс өнерінде жаңа тактикалық айла-тəсілдерін, қару-жарақтардың, сауыт-саймандарының
шыңдалуына жəне түрленуіне алып келді.
Қарулану кешені дəстүрлі екі топқа бөлінеді: алыс жəне жақын қашықтықтағы шабуыл қаружарағы; қорғаныс сауыт-сайманы [1, 81 б.].Түркі кезеңінде (б.з. VІ-ХІІІ ғғ.) шабуыл қару-жарағымен
қатар жау əскерінен қорғану мақсатында үстеріне əртүрлі материалдардан жасалған сауыт киді.
Қорғаныс сауыт сайманы қару-жарақтың ажырамас бір бөлігі болып келеді жəне олардың жаппай
қолдануы соғыс өнерінің, тұрмыстық материалдық деңгейін қай дəрежеде екенінен көрсетеді.
Қорғаныс жарақтарына дулыға, сауыт-саймандар(көбе сауыт, кіреуке, зере, берен, жалаңқат,
торғауыт, қаттама сауыты) кірді. Сонымен қатар шарайна, жеңсе, қалқан қорғаныс жарақтарын
пайдаланылған.
Дулыға – сарбаздардың ұрысқа кірерде бастарына киетін темір қалпағы. Түркі жауынгерлері
дулығасының екі жағы мен артқы етегіне темір тор тағылатын болғандықтан, адамның мойны мен
иығын тымақ тəрізді тұтас жауып тұрады. Кейде бетті қорғау үшін маңдайдан темір тілшелер
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орнатылған. Ерте көшпелі халықтарда соғыс кезінде жауынгерлік бас киімде түрлі əлеуметтік,
таптық, рулық т.б. жоғары дəрежелік айыру белгілері тағылған, яғни жауынгерлік бас киімдер
қорғаныс функциясымен қоса адамның əлеуметтік статусын, дəрежесін белгілеу функциясын да
атқарды.
Дулыға жасалу əдісіне қарай байланысты топқа, сыртқы формасына байланысты типке,
əшекейлеу əдісіне байланысты үлгіге бөлінеді (1-сурет). Дулығаның бірінші тобын металдың бір
тесігінен тұтастай соғылып жасалған дулығалар құрайды. Оның төбесі мен біртұтас күмбез пішінді
болып соғылған,төменгі жиегі (етегі) тік цилиндр формалы, ал төбесі конус пішінді жасалған, төбесі
тұтастай соғылғанда жиегі бөлек жасалып бекітіліп, жиегінің төбесімен түйіскен жері дөңес келген
жіңішке таспамен жабылған типтері болады
Түркі дулығаларының басым көпшілігі бірнеше ірі металл пластиналардан құралып жасалған
дулығалар тобын құрайды. Дулығаның бұл түрі – «құрама дулыға» деп аталды. Құрама
дулығалардың төбесі күмбез не конус пішінді болады да, ерлер бас киімі – бөрік не қалпақтың төбесі
сияқты, екі не төрт «сайдан» құралады. Дулығалардың бұл типтері мен баскиімнің арасындағы
конструктивтік жəне морфологиялық ұқсастық жауынгерлік баскиімдердің терминологиясында да
көрініс тапқан.
Құрама дулығаның ең көне типі – көп жіңішке металл пластиналардан бір-бірін көбелене бастыра
құрадып жасалған көбелі дулыға. Оның арт жағында мойынды қарудан қорғайтын, көбелене
бекітілген төртбұрышты пластиналардан теріліп, бірнеше қатарлап жасалған желкелігі болады.
Мұндай көне дулығаларының пластиналары бір-біріне қайыс не жібек баулармен тігілді [2, 149-154
бб.].Жауынгерлік баскиімдердің екінші түрі – темір шығыршықтардан тоқылған жеңіл бас киімдер.
Шығыршықты бас киімнің бірінші типі тұтастай кішкене шығыршықтан тоқылған кіреукелі башлық.
Бұл жауынгерлік жеңіл бас киім негізінен дулығаның астынан киілген. Кіреукелі бас киімнің екінші
типі – шығыршықты пластиналы жауынгерлік бас киім. Бұл бас киім түрін жасауға қолданылған
материалына сəйкес темір телпек не жез телпек деп атайды.Тақия, телпекке ұқсас бұл жауынгерлік
бас киім жазба жəне ауызша деректерде айтылады [3, 153 б].
Шығыста құс қауырсындары түріндегі хан, патша, қолбасшылардың дəреже белгісін «жыға» деп
атады[4, 130 б].Орта ғасырда айқаста əскер бөліктерін бір-бірінен айыру үшін найзаға тағылған
жалаумен бірге, жауынгерлер дулығаға да түсті матадан жасалған үшбұрышты жалаушылар тақты.
Сауыт-сайман адамның ұрыс үстінде түрлі қару-жарақтардың денеге ауыр жарақат салудан дене
бөлігін қорғайды.Сауыт-сайман жасалу əдісіне қарай байланысты топқа, сыртқы формасына
байланысты типке бөлінеді (2-сурет).
Көбе сауыт. Б.з. VІ-VІІІ ғасырларда көне түркілерде қолданылған қорғаныс жарағының басты
түрі-көбе сауыт.
Бірін-бірі баса орналасуды «көбелену» дейді. Табиғатқа құстардың
қауырсындарының, жыланның, балықтың, қабыршақтарының бірін-бірі баса орналасуы қорғаныс
қасиетін күшейтүден туындаған. Осыны жақсы түсінген көшпелі халықтар сырт киімге тері, сүйек,
кейін металл тіліктерін бір-бірін бастыра, көбелендіре бекітіп, киімнің қорғаныс күшін арттырып,
сауыт жасап, осындай əдіспен жасалған сауыт түрі «көбелі сауыт» деп аталды, яғни көбелендіріп
жасалған сауыт, көбелері бар сауыт дегенді білдіреді. Түркілердің қорғаныс жарағының бұл түріне əр
түрлі материалдан жасалған пластиналардан горизонталь жəне вертикаль бойынша көбелене терілген
сауыттың барлық түрлерін жатқызады.
Сауыттың пластиналары ұзынша төртбұрыш формалы немесе бір жағы түзу, ал бір жағы
дөңгеленіп келген болып жасалып, оның екі шетінде орналасқан тесіктермен өткізілген қайысбаумен
бұл пластиналарды горизонталь бойынша көбелеп байланыстырып ұзын таспа терілді. Көбелі
таспаның асты, кейде үстіңгі жағы да, жіңішке тері таспамен жиектелді. Содан кейін көбе
пластиналардың ортасындағы тесіктерден өткізілген қайысбаумен таспаларды вертикаль бойынша
өзара байланыстыру арқылы сауыттың бөліктері жасалды. Бұл кезеңнен бастап ұзынша көбе
пластиналарды қайысбаумен астарсыз бекіту əдісін сауыт жасауда көшпелі халықтардың шеберлері
тұрақты қолданып, қорғаныс жарағында көшпелілерге тəн дəстүрлердің біріне айналды.
Моңғолдардың ұзын жіңішке пластиналардан көбе сауытты осылайша жасау əдісі Плано Карпинидің
«Шығыс елдеріне саяхат» атты еңбегінде тиянақты айтылады [5, 44-45 бб.].
Кіреуке сауыты. Көшпелі халықтарда б.з.б. ІІ ғасырда алғаш рет сарматтарда дөңгелек темір
шығыршықтан тоқылған кіреуке сауыттар қолдана бастады [6, 51, 125 бб.]. Түркі заманында кіреуке
сауыт көшпелілер жауынгерлерінің қорғаныс жарағының негізгі түріне айналды. Орта ғасырда
көшпелі халықтарда кіреуке өрімін жасау технологиясы жетілдірілуімен бұл сауыттың көптеген
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үлгілері пайда болды. Тамаша техникалық жəне қорғаныс қасиетiне байланысты кіреуке – шығыс
жауынгерлерінің ең көп қолданған сауыт түрi.
Кіреуке сауыттың қорғаныс қасиетiн қалыптастыратын негiзгi конструктивтiк элементi –
шығыршық темiр сымнан соғылып жасалып, бiр-бiрiмен тоқылып өрiлдi. Кіреуке
шығыршықтарының iшкi диаметрi дəстүрлі халықтық əскери терминологияда көз деп аталды да,
шығыршық көздерiнiң көлемi кіреуке сауыттың түрiн анықтайтын негiзгі типологиялық белгі болды.
Қазақтар шығыршық көздерiнiң көлемiне сəйкес торғай көз, шөже көз (яғни, шығыршық тесiгiнiң
үлкендiгi торғайдың, шөже балапанның көзiнiң үлкендiгiндей-ақ) жəне бадана көз деп аталатын үш
түрiн айырады.
Торғауыт сауыты. Көшпелі түркі, моңғол халықтарында кең тараған. Торғауыт сауыт қалың,
тұтас тері таспаларды бір-біріне қайыс баумен байланыстыру арқылы жасалады. Кейде Торғауыт
сауытта тері жəне металл таспалар аралас немесе екі түрлі металл қолданылады. Əр түрлі металл
түрлі түске боялып, оюланып əшекейленген терілер қолданылатындықтан сыртқы түрі əдемі болып
келеді [7].
Қаттама сауыт. Бірнеше қабат жібектен, не басқа матадан қатталып тігіліп, жүн, мақта, қыл
салып сырылған жеңіл сауыт түрін «қаттама» немесе «қаттау» деп атаған. Бұл сауыттың да атауында
оның қорғаныс қасиетінің жасалу əдісі көрініс тапқан [8, 39б.]. Бұл жарақ жауынгерлер үшін əрі
жылы киім, əрі қарудан қорғайтын сауыт болды. Жібек немесе басқа матадан қабаттап (қаттап)
тігілген сауыттың астарының ішіне қыл, жүн, кейде кіреукелердің үзіктері салынып, қозғалмас үшін
диоганальді түрде торлап тігілді.
Жұмсақ матадан тігілгендіктен бұл сауыттың ұзын етегі, ұзын жеңі жəне тік жағасы болды. Кейде
жеңі жартылай қысқа бешпент түрінде де, қысқа етекті, жеңсіз күрте түрінде де жасалды. Қаттама
өзге сауыттарға қарағанда осал болғандықтан, оның сыртынан темір шарайналар киген.
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1. Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая. По материалам погребальных памятников. – Новосибирск, 2005. -400
с.
2. Ахметжан Қ.С. Қазақтың дəстүрлі қару-жарағының этнографиясы. – Алматы: Алматыкітап, 2006. – 216 б.
3. Зиманов С.З. Россия и Букеевское ханство. – Алма-Ата: Наука, 1982. – 171 с.
4. Костюм народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. – М.: Наука, 1979. – 240 с.
5. Путешествие в Восточные страны Плано Карпини и Гильома де Рубрука. Серия: Путешествия. Открытия.
Приключения. – Алматы: Гылым, 1993. –248 с.
6. Хасанов А.М. Очерки военного дела сарматов. – М.: Наука, 1971. – 171 с.:ил.
7. Қазақстан: Ұлттық энцклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 199. – VIII том.
8. Будаков Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий в двух томах. – Т.1. – СПб.: Типография
императорской Академии наук, 1869. – 816 с.

234

1-сурет. Дулыға түрлері

2-сурет. Сауыт-сайман түрлері.
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3-сурет. Сауыт-сайман асынған жауынгерлер.

З.Х. Сунагатуллина
ДРЕВНИЙ ГОРОД БУЛГАР КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
ТАТАРСКОГО НАРОДА
Одной из интереснейших историко-культурных достопримечательностей современного
Татарстана является древний город Великий Булгар (или Болгар). Территория Булгар является
историко-культурным музеем-заповедником. По сведениям арабских, иранских и европейских
историков, в Восточной Европе, в местах слияния рек Волги и Камы, до конца XIV века
существовало богатое государство, именуемое Булгар, занимавшее обширную территорию. Оно, по
их словам, было ведущим во всей Европе в отношении торговли, а народ его отличался
просвещенностью [1, с. 24].
О происхождении города и народа Булгар до сих идут споры между археологами, этнологами и
другими учеными. Преобладает точка зрения, что булгары относятся к тюркским народам, как татары
и башкиры. Последние буквы в слове «булгар» подтверждает его тюркское происхождение, так как
«ар» часто звучит в названиях тюркских народов, например, авар, хазар, мажар, татар, булгар [1, с.
26].
Еще одним доказательством отношения булгар к тюркским народам является то, что по
сведениям арабского географа и путешественника X века Ибн Хаукаля, булгары и хазары говорили
на одном языке [1, с. 27]. Тюркские народы прекрасно друг друга понимали, а хазары относятся
именно к тюркской языковой группе.
Точные сведения о границах великого Булгарского государства не определены, однако известно,
что территория простиралась от рек Оки, Вятки, Камы до Уральских гор, до тех мест, где река Дон
впадает в море и до Каспийского моря. Сторожевые войска булгар находились на берегу Урала [1, с.
35].
Волжская Булгария была раннефеодальным государством. С 20 – 30-х годов X в. ее население
постоянно переходит к оседлости, начинает заниматься земледелием. Появляются первые города –
Булгар и Сувар, в которых налаживается чеканка собственных монет. Чуть позднее возникают и
новые города: Буляр, Ошель, Кашан, Джукетау, Нухрат, Торцск (Торческ), Тухчин [2, с. 7].
От вражеских нападений булгарские города были защищены глубокими рвами: с внешней
стороны города выкапывали глубокие ямы, а землю, извлеченную из них, сваливали на внутренней
стороне рва. Тяжело приходилось наступающей стороне, вынужденной вести бой в равниной
местности, в то время как обороняющиеся из-за валов вели беспрерывную стрельбу из луков [1, с.36].
Русские летописи и сообщения арабского миссионера X века Ибн Фадлана подтверждают, что в
центре Булгарского государства существовало много городов. Во главе территориальных делений
Булгарии стояли эмиры, во главе государства – великий падишах. Столица Булгарии – город Булгар –
располагалась в 123 км от Казани, в 5-6 км от Волги [1, с. 35].
Появление городов и городской культуры в Волжской Булгарии тесно связано с принятием
ислама, что произошло в 922 г. Тогда, по просьбе правителя булгар Алмаса, из Багдада пришло
посольство халифа, главной миссией которого являлось распространение исламской религии в этом
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северном государстве. Булгария входит в довольно широкий контакт с мусульманским миром, о ней
появляются географическая и историческая литература арабо-персидского средневековья. До наших
дней дошли некоторые весьма ценные сочинения или отрывки из трудов восточной географии, среди
них особый интерес представляют сочинения двух людей, лично посетивших Волжскую Булгарию и
видевших булгар своими глазами. Это знаменитое «Рисаля» (Записка) Ибн Фадлана, секретаря
упомянутого выше посольства из Багдада, и две книги испано-арабского путешественника алГарнати, побывавшего у булгар в середине XII в. [2, с. 6].
В жизни города Булгар и на всей булгарской земле происходят коренные изменения. Появляется
совершенно новый для булгар обычай устанавливать намогильные камни с надписями и
мусульманской символикой. Начинается применение огнестрельного оружия – сообщение об этом
сохранилось в русских летописях при описании похода князя на Булгар в 1370-х годах. Появляется
совершенно новый, золотоордынский, тип изразцовой художественной керамики с подглазурными
тонкими узорами. Крупнейшим достижением булгарской монументальной архитектуры является
применение полихромной мозаики и майолики. Появляется целый ряд других нововведений в
материальной культуре города Булгар. Булгарский язык, как и языки других домонгольских племен и
народностей, ассимилируется кыпчако-татарским [2, с. 7-8]. Этот этнос к концу XIV века в
исторических источниках фигурирует уже как татарский, а сама булгарская земля начинает
называться татарской» [2, с. 8].
Булгар как мусульманский центр Поволжья так же, в свою очередь, внес значительный вклад в
исламизацию Золотой Орды. Наряду с некоторыми другими домонгольскими земледельчискими
районами и очагами городской культуры, Булгар играл определенную роль в развитии
земледельческого уклада жизни и городской цивилизации Улуса Джучи [2, с. 8].
Серьезный удар по Булгар был нанесен в 1431 году Федором Пестрым – воеводой Великого
русского князя Василия II, после чего город сошел с исторической арены. Все, что осталось от того
золотоордынского Булгара к сегодняшнему дню (от домонгольской эпохи, помимо нижнего
культурного слоя, к сожалению, не осталось каких-либо наземных сооружений), насчитывает всего
семь-восемь исторических памятников. Прошедшие консервацию и отреставрированные развалины
Соборной мечети, овеянная легендами Черная палата, «потерявший» свою мечеть одинокий минарет,
три дюрьбе-мавзолея, нижняя часть Белой палаты, бывшей когда-то общественной баней, едва
уцелевшие основания Малого городка на отшибе – вот что осталось от былого величия одного из
центров городской культуры Улуса Джучи. К этой же эпохе относятся несколько десятков каменных
стел с надписями и их обломками, семиверстные земляные валы – жалкие остатки некогда мощных
оборонительных укреплений с воротами и боевыми башнями, окружавших Великий Булгар [2, с.8].
Князь Федор Пестрый взял «Болгары Волжские… и всю землю их племени». Политический и
экономический центр страны переносится на север, за Каму, где возвышается Казань. Показательно,
что в первой половине XV века этот город, как об этом свидетельствует монетный материал,
назывался Булгар ал-Джадид, то есть Булгар Новый. На европейских картах XV века продолжает
отмечаться земля «Burgar», нередко как подчиненная Орде – «BorgarTartororum». Характерно и
сохранение названия Великая Булгария – «BulgariaMagna» для обозначения земель по Средней Волге
[3, с.13].
Преемственность волжских булгар и казанцев, Булгарии и Казанского ханства четко показывают
русские источники XVI века, прежде всего Никоновская летопись, составленная в 1563-1567 годах,
«Казанская история», написанная в 1562-1564 годах. Так, Никоновская летопись во многих местах
отмечает: «Булгаре – иже ныне глаголются Казанцы» [3, с.15]. Казанцы XV-первой половины XVI
веков предпочитали называть себя булгарами [3, с.15]. Крупнейший казанский поэт первой половины
XVI века Мухамедьяр именовал себя так – Махмуд оглы Мухамедьяр Булгари [3, с.16].
Еще более интересными являются песни и баиты о Булгаре – стране и городе, сочиненные не
позже XV – XVI вв. казанцами – потомками булгар. В песне «Идете ли вы из Булгара?» следующие
строки:
Вы говорите Булгар-Биляр,
Вы, наверное, идете из Булгара?
Булгарских лошадей понукая,
Вы приходите даже страны Хинда.
Липовые чаши для сотового меда,
Фаянсовые чашки для медовухи.
Жемчуг, бусы, рубин и яхонт –
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Все течет в сторону Булгара.
«Болгарданмы килəсез?” дигəн җыр:
Болгар-Бүлəр диясез,
Болгарданмы килəсез,
Болгар елкыларын һəйдəп,
Һинд иллəрен гизəсез.
Җүкə лəнгəс – кəрəз балга,
Җамаяклар – ачы балга,
Энҗе-мəрҗəн, гəүһəр-якут
Агыла шəһри Болгарга” [3, с.17].
Многие видные татарские ученые, поэты, философы и общественные деятели XVIII – XIX веков
также полагали себя выходцами из Булгара и считали честью добавить к своему имени тахаллус «алБулгари», например, Утыз-Умяни Булгари, Шамсетдин Булгари, Ахметжан Булгари, Хисаметдин
Муслими ал-Булгари и др. Непосредственно преемственность имен Булгара и Казани, булгар и
казанцев неоднократно подчеркивал и видный татарский историк XIX века Марджани. Этому он
посвятил специальную книгу «Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар» (Сведения,
привлеченные для истории Казани и Булгара). В другой работе Марджани писал: «Название их
города и страны Булгар, что в тюркском языке означает… «смешивать», «примешивать»» [3, с.20].
Да и русские ученые XVIII-XIX веков отмечают несомненную преемственность волжских булгар
и казанских татар. Так, в начале XIX века П. Кеппен в статье «О волжских булгарах» пишет:
Современные казанские татары… вышли… из Булгара. Их до сих пор в Бухаре, Турции и других
странах в основном называют булгарами» [3, с. 20-21].
В 1894 году Археологическое общество проводило раскопки в некоторых районах разрушенного
Булгара, при которых и было обнаружено место бывших ворот крепости. Колонны и пороги их
сделаны из мощных камней. С обеих сторон ворот располагались каменные строения, где
размещалась охрана. Стены их находились в 2 аршинах от земли. Полы, лестницы, сиденья в форме
скамеек – все это было сделано из камней [1, с. 37].
В 1981 году в Казани вышел сборник «Из истории ранних болгар», в котором был
проиллюстрирован материал раннебулгарского Тетюшского могильника [4, с. 24]. Недавно, года три
назад, археологи обнаружили на месте древнего города Булгара остатки ханского дворца, Соборной
мечети и бани, которые были построены при внуке Чынгыз-хана, Бату-хане, правителе Золотой
Орды [5, с. 63].
На территории Казанской, Вятской, Симбирской, Самарской, Уфимской губерний и сегодня
можно найти много исторических памятников булгар. Это, например, древние надгробные камни,
красиво украшенные надписями на куфи и сульс (виды арабского письма), городище, окруженное
рвами, различные монеты, оружие, воинские доспехи, посуда, разные предметы, сделанные из золота,
серебра, меди, железа, кости, стекла, найденные в этих городищах, среди развалин некоторых
городов сохранились даже каменные здания [1, с. 26].
На сегодняшнее время город Булгар популярен в связи с проведением на территории города
экскурсий. В ходе экскурсии есть возможность осмотреть такие достопримечательности, как
Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная
палата, Белая палата, Ханская баня и многочисленные археологические объекты. Так же как Мекка,
где родился пророк Мухаммат, является священным городом для всех мусульман мира, Булгар –
святое место для российских мусульман. И сейчас эти места считаются северной Меккой. Число
паломников, стремящихся совершить малый хадж своей святыни, возрастает из года в год. Булгар,
где по свидетельству источников, похоронен один из подвижников пророка Мухаммата, становится
крупным центром паломничества. На протяжении столетий мусульманство было основой уклада
народной морали и нравственности народа, стержнем образования и культуры.
Памятники истории, находящиеся в Булгаре, требуют восстановления, обустройства,
реставрации, созданию надлежащих условий для жителей и туристов. В связи с реставрацией города
существует совместный проект государства, бизнеса, религиозных организаций и общественной
организации «Возрождение».
Проект возрождения древнего города Булгар получил поддержку со стороны руководства
Российской Федерации – Президента В.В. Путина. Финансирование реставрации основных
памятников осуществляется на паритетной основе между федеральным центром и республикой.
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Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов первым поддержал идею и сам проект: из
бюджета республики на реставрационные работы уже перечислено 400 млн. рублей. Возглавил
проект Первый Президент Татарстана М.Ш. Шаймиев, что свидетельствует о том, что работа будет
проводиться основательно, продуманно, последовательно, до полного завершения – с большой
ответственностью и душевной щедростью.
Древний город Булгар является историко-культурным наследием татарского народа, поэтомумы
должны его сохранить и передать нашим детям, внукам, потомкам. Город Булгар является общим
достоянием, отражением истории и символом татарского народа.
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Ж. Мукашев, Е.Т. Нұрмұханбетов
САҚ-СКИФ АҢ СТИЛІ ХАҚЫНДА
Б.з.б. I мыңжылдықта Еуразия тұрғындарының аң стилі өнерінің семантикасын зерттеу дəстүрлі
түрде үш бағытқа немесе концепциялық мазмұны бар идеяларға бөледі: тотемдік, магиялық жəне
мифологиялық теориялар. Бұлай топтастыру шартты түрде. Еуразияның ежелгі көшпелілерінің
анимализм табиғатының тотемдік бағыты əскери немесе аң аулаушылық сарындағы бейнелердің
магиялық интерпретациясымен байланыстырамыз. Осы бағыттағы зерттеушілердің жұмыстары скифсібір аң стилінің семантикасын анализдеу барысында шамандық түсініктер немесе аңшылық
мифтерге бағытталған. Бұл зерттеулер аң стилінің шығу тегін қарапайым аңшылық қауымдардың
идеялогиясынан іздейді.
Скиф өнері тотемизм мен магияның негізінде пайда болған деген идеяны алғаш рет Н.П.
Кондаков ұсынды. Оның пайымдауынша, скиф торевтикасындағы жануарлар бейнесі тотем ретінде
болуы мүмкін (бұғы образы, бұқа), əскери эмблема (жолбарыс, грифон), қайтыс болған адамның
жаны (құстар бейнесі) [1, 16-31 бб.].
Еуразия көшпелілерінің дүниетанымындағы териоморфты конценцияны 1931 жылы А.
Альфёльди ұсынып, ежелгі көшпелілер анималистік өнерінің интерпретациялау үшін орал-алтай
халықтарының мифологиясының сюжеттерін пайдаланған. Олардың тотемдік сенімдерін солтүтік
ирандықтардың түсініктерімен ұқсас деп есептеді.
Арпалысу сəтіндегі көріністің семантикасын ол финн-угорлардың еркек ата-баба тотемінің
(жыртқыш) əйел ата-бабасын (бұғы) аңду сəтіндегі тотемдік мифпен байланыстырған. Осындай
бағытты қолдаған Д. Ласло арпалыс сəтіндегі бұғыны екі жыртқыштың шабуыл барысын екі
бауырластың аң аулау сəті деп келтіреді. А. Фаркаштың ойынша жануарлардың арпалыс сəттерінде
ата-баба тотемінің өлтіру мифтерінің негізгі мақсаты жаңа адамды шығару мен мəдени
қажеттіліктерге жету деп түсіндіреді. Й.-Г. Андерсон 1932 жылы аң стилінің идеялық негізі ретінде
аңшылық магияны ұсынды. Скиф аң стилі өнері сюжеттерін орал-алтай мифлогиясымен
байланыстырудың жақтастары Зауралья, Батыс Сібір жəне Орталық Азиядағы археологиялық
ескерткіштерге мəн берген.
XX ғасырдың басында аң стилі өнерінің негізі ретінде тотемизм ежелгі тайпалардың белгілі бір
жануардың образдарындағы тотемдік ерекшеліктерді семантикалық тұрғыдан зерттеуде орал-алтай
тобына жататын халықтардың этно-лингвистикалық материалдары пайдаланылды. 1930-1940
жылдардағы кеңестік археологияда аң стилі өнерінің негізі ретінде тотемизм мен магиялық
концепцияны В.В. Гольмстен ханым дамытты. Тотемдік белгілер болып табылатын
қаружарақтардағы жануарлар бейнелерінің мақсаты сол бейнедегі магиялық күштер мен тотем-ата-баба
көмегі сияқты көзқарастар болған. Оның пікірінше, арпалыск көріністері мен жануарлар күресі
«белілі бір қоғамдық топтың тотемдік символы», ал барлық бейнедегі композицияның мақсаты
«қарсылас топқа оның тотемі арқылы зиян келтіру» деп түсіндіреді. Қоғамдық қатынастардың
дамуымен бірге сюжеттер мен образдардың идеялық құрамы өзгеріска ұшырайды. В.В. Гольмстен
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пазырық мəдениетінің өнеріндегі «аңның культік образының» жалпы дамуындағы белгілі бір
сатысыдеп қарастырды. Пазырық мəдениеті, оның пікірінше, «сананың тотеммен қандық
байланысынан алыстап» жылқы əбзеліндегі жануарлар бейнесіне «ауысу» кезеңін көрсетеді.
А.Н. Бернштам да сақтардың өнеріндегі арпалыс көріністерін осылай түсіндіреді, яғни осы
ескерткіштердегі рулардың күресі олардың тотемдері арқылы берілген [2, 49 б. ]. С.С. Черниковтің
пікірінше, сақ аң стилінде «ежелгі тотемизм сарқыншақтары» көрініс табады жəне бұл адамдардың
жануарлар бейнелері табиғат күштерімен байланысы туралы түсініктердің пайда болуымен деп
түсіндірді. Символ ретінде бұл бейнелер культтік заттарда, соның ішінде «ғұрыптық киімде жəне
тайпалық сиқыршы-шамандардың заттарында» орнатылды [3, 135 б.]. H.JI. Членова тагар өнеріндегі
жануар бейнелерін тотемдік негізін қарастырды [4, 129 б.].
XX ғасырдың 70-ші жылдары аң стилі өнерінің тотемдік концепциясын А.Д. Грач қолдап, аң
образдары Еуразияның əртүрлі этномəдени аймақтарындағы көшпелілердің бірінші кезекте тотемдік
түсініктерін көрсетеді деп тұжырым жасады. А.Д. Грач арпалыс сəтіндегі көріністер сол кездегі рулар
немесе əскери-саяси одақтар арасындағы күрестің рулық қауымның құлдырау кезеңіндегі нақты
құбылыстардың көрінісі деп қарастырды [5, 29 б.]. А.Д. Грач бойынша аң стилі өнеріндегі сюжеттер
жеңіске жеткен жақтың салтанатын, соғыстың апофеозы, мықтының құқығы, атақ пен жеңістің
белгісі, ал «тотемдік негіздердің бірігуі мен объектілердің магиялық мəні мен скиф-сібір өнерінің
сюжеттері осы бейнелердің семантикасының негізіне жатады» [6, 83 б.]. Скиф өнерінің идеялық
мазмұнын тотемизмнің көрінісі ретінде анықтау тұрақты дəстүрге айналған. Зерттеуші А.А. Нейхард
отандық скифология тарихнамасына арналған жұмысында «аң стилі бірінші кезекте скиф дініндегі
тотемизмнің басым болғанын дəлелдейді» деп тұжырымдайды [7, 213 б].
Скиф-сібір өнері туындыларын интерпретациялаудың көптеген тəжірибелер алғашқы аңшылар
мен əскери магиялық тотемизмнің негізінде ұсынылды. Археологтардан басқа Еуразия көшпелілері
өнерінің тотемдік жəне магиялық негізде қарастырумен қатар Сібір халықтарының мифологиялық
жүйесінің шығу тегін этнологтар мен фольклорды зерттеушілер де назар аударды. Мысалы,
Солтүстік Азия халықтарының мифологиясын зерттеген түркологтар А.-М. фон Габэн мен Ж.-П. Ру
«скиф-сібір» торевтикасындағы арпалыс сəтіндегі көріністерді «əртүрлі тотем болып келген
халықтардың күресі» немесе магия ретінде «шабуылдаған жыртқыш адам-аңшымен теңестірілді,
жəне осы өнер туындысында магиялық маңызы жатыр»деп тұжырымдаған.
Басқа зерттеушілер ерте көшпелілер өнерінің магиялық семантикасын аңшылықпен емес,
далалық-малшылардың əскери өмірімен байланыстырды. И.В. Яценконың пайымдауынша, «аң
стилінің магиялық мазмұнының түп тамыры ежелгі тотемдік түсініктермен байланысты», бірақ, бұл
өнердің мақсаты жануар бейнелері бар заттардың иесі болған жауынгерді осы жануарлардың
атрибуттарын ең бірінші кезекте қару-жарақты безендірген. [8, 131 б.]. К.Ф. Смирнов болса скифсібір аң стилінің негізгі магиялық сипатта, ал бейнедегі жануарлар белгілі бір сапаның символы
ретінде (қырағылық, мықтылық, жылдамдық пен батылдық) келтіреді [9, 75 б.].
M. Хазанов пен
А.И. Шкурко аң стилін «қоғамдық, этико-эстетикалық жəне діни
компоненттердің бөлінбеген бірлігі» деп анықтады. Оның қоғамдық түп тамыры əскери демократия,
ал діни түп тамыры, барлық қоғамға ортақ – магиялық болды.
«Мифологиялық» бағыттың жақтаушылары негізгі компоненттерді «бөліп» қарастырушыларды
сынға алды. А.П. Смирновтың пікірінше скиф өнері сюжеттеріндегі аң бейнелері адамды
жамандықтан сақтайтын жəне адамға жыртқыш аңның күшін беретін тұмар болған деп ойлайды.
Магиялық концепцияны жақтаушылар скиф өнеріндегі жануар бейнелерін магиямен
байланыстыруды жоққа шығармаған, бірақ одан дамыған мифологияның эпикалық сюжеттерін
көрген Б.Н. Гракованың пікірін келтіреді [10, 86 б.].
Скиф өнеріндегі сюжеттерді интерпретациялаудың əдістерін нақты зерттеушілердің бірі Г.А.
Федоров-Давыдов аң стиліндегі заттар тұмар ретінде қызмет еткендігін алға тартады. Пазырық өнері
образдарындағы фантастикалық бейнелерді Г.А. Федоров-Давыдов мұны өте мықты тұмар алу
мақсатында жасалған жəне арпалыс сəтіндегі процесс бір жануардың екінші жануарға енуі жəне оның
«қажетті бөлшегіне» айналуы деп пайымдайды. Табиғатта қосылмайтын жылдам бұғы жəне мықты
жолбарысты біріктіру арқылы «аса синтетикалық» жануар пайда болды. Зерттеушінің бейнелер мен
олар орналастырылған артефактілермен байланыстыру нəтиже беретін сияқты, алайда аң стиліндегі
бейнелерді тек қана тұмарлық функциямен байланыстыру тиімсіз.
Өткен ғасырдың 70-80 жылдары аң стилі өнерін аңшылық жəне əскери магия негізінде
интерпретациялау əдістері қатты сынға ұшырады, аң стилі семантикасының магиялық теориясын
негізінен «мифологиялық концепция» жақтаушылар қарсы болды. Бейнелеу өнерінің негізі ретінде
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«магияны» жалпы сенім жүйесінен бөліп қарастыру негізсіз болды. С.А. Токаревтің анықтамасы
бойынша магия «көптеген жəне əртүрлі салттар мен ырымдардың жалпы атауы». И.М. Дьяконов
бойынша «магия бұл метонимикалық-ассоциативті əдістердің көмегімен табиғат күштеріне əсер ету
амалдары жəне ойлаудың мифология сынды қалпын білдіреді» [11, 181 б.].
Өткен ғасырдың 60-шы жылдардың соңынан бастап скиф-сақ өнерінің семантикасын анализдеуде
басқа əдістерді дамытты. Соның ішінде, Д.С. Раевский, Е.Е. Кузьмина сынды ғалымдар аң стилі
феноменін магиялық түсініктер арқылы түсіндірудің мүмкін емес екендігін айтты. Д.С. Раевский аң
стилі образдарының тек қана магиялық мағынамен байланыстыру дұрыс емес екенін жəне скиф
дінінің даму деңгейіне келмейтінін айтты.
Я.А. Шер ежелгі өнердің семантикасын зерттеудегі əдістерді анықтай келе, соның ішінде Орта
жəне Орталық Азияның тастағы суреттері, «мифтік образдар, салттар мен магиялық əрекеттер
ғұрыптық-мифологиялық жүйенің құрамдас бөлігі» деп пайымдайды. [12, 258 б.]. Миф əмбебап
белгілік жүйе ретінде ғұрыпта пайда болып əлемдік заңдылық туралы түсініктерді тұрақты түрде
қамтамасыз ету керек болды. В.Н. Топоровтың пікірінше, осы ғұрыптар бейнелеу өнерінің түп негізі
[13, 18 б.]. Е.Е. Кузьмина бір-біріне қарсы болған екі жануардың (жылқы мен түйе) бейнелерін
интерпретациялауды авесталық Тиштрии гимнімен жəне соғды тіліндегі магиялық дуалармен
байланыстыруды ұсынды [14, 106 б.].
Аң стиліндегі бейнелердің магиялық табиғатын жоққа шығармайтын басқа де зерттеушілер скиф
дəуірі өнерінің басты мазмұны болған деген тұжырымға қарсы болды. М.И. Артамоновтың
пайымдауынша Еуразия тұрғындарының б.з.б I мыңжылдықта жеткен діни түсініктерінің деңгейінде
зооморфты образдар «стихиялы құбылыстар образына айналды» [15, 83 б.], « жануарлар немесе
олардың бөлшектерінің образы» «тұмардың рөлін атқарды» жəне «əлемді жайлаған жамандық пен
жақсылықтың ғарыштық күштерін елестетті». М.И. Артамонов бойынша скиф-сібір əлемінің барлық
аумағындағы өнер образдары бастауын Алдыңғы Азия өнерінен алады жəне « ирандық
дуалистикалық дүниетаныммен» байланысты. Бір жағынан тұмар ретінде болса, екінші жағынан
ғарыштық күштің белгісі болды».
Ирандық діни дүниетанымға тəн жəне Ежелгі Шығыста көрініс тапқан қарама-қарсы
бастаулардың күресі Еуразия даласында жергілікті сенімдер мен тотемдік дəстүрлерге сай өзгеріске
ұшырайды, оған мысал ретінде М.И. Артамоновтың пайымдауынша пазырық культтік жылқы
маскалары жəне Пазырық-V қорғанынан табылған киіз кілемдегі «бұғы мүйізі бар адам-жыртқыш»
образы.
Скиф өнерінің семантикасындағы «мифологиялық концепцияның» дамуы Д.С. Раевскийдің
зерттеулерімен байланысты. Д.С. Раевский скиф-сақ мифологиясы мен өнерінің зерттеулерін одан
əрмен дамытты. Ол скиф діни-мифологиялық жүйесін ежелгі иран мифологиясының бір бөлшегі
деген тұжырымды ұсынды [16, 122 б.].
1960-шы жылдардың соңы мен 70-ші жылдардың басында скиф өнері сюжеттерінің семантикасы
мəселелері мен оның идеялық негізі туралы əртүрлі бағыттардың өкілдері арасында дискуссия
болды. Скиф өнері сюжеттерінің семантикасындағы «мифологиялық» концепция құрылымдықсемиотикалық бағыттың қалыптасуымен жəне Н.Я. Марр жəне оның ізбасарлары дамытқан
лингвистикалық постулаттары, соның ішінде И.И. Мещаниновтың кезінде дами түсті. Сонымен қатар
скиф-сібір аң стилі мəселелеріне арналған конференция (Мəскеу,1972), оның материалдары 1976
жылы жарық көрді (Еуразия тұрғындары өнеріндегі скиф-сібір аң стилі,1976), алайда, семантикаға
қатысты арнайы жұмыстар жоқтың қасы. Бұл салада жұмыстар жүргізіліп жатыр, алдағы уақытта да
өз жалғасын тауып, тың зерттеулер ғылымда соны жаңалықтарға əкелетіні сөзсіз.

_______________________________________________
1. Кондаков Н.П. Очерки и заметки по истории средневекового искусства. – Прага: Политика, 1929. – 464 с.
2. Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая // МИА. – № 26. – М.-Л.,
1952. – 348 с.
3. Черников С.С. Загадка золотого кургана: где и когда зародилась скифское искусство. – М: Наука, 1965. – 188 с.
4. Членова H.JI. Происхождение и ранняя история тагарской культуры. – М.: Наука. –1967. – 300с.
5. Грач А.Д.Произведения скифо-сибирского искусства впределахэтнокультурных зон азиатских степей // Тезисы
докладов III Всесоюзной конференции по вопросам скифо-сарматскойархеологии. – М., 1972. – С. 29-32.
6. Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. –М.: Наука, 1980. – 256 с.
7. Нейхардт А.А. Скифский рассказ Геродота в отечественнойисториографии. – М., Наука. 1982. – 240 с.
8. Яценко И.В. Искусство скифских племен Северного Причерноморья. // История искусства народов СССР. – Т. 1.
Искусство первобытного общества и древнейших государств на территории СССР. М., 1971. – С. 116-137.
9. Смирнов К.Ф. Савромато-сарматский звериный стиль // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов
Евразии. – М., 1976. – С. 74-89.
10. Граков Б.Н. Скифы. –М.:Изд. МГУ, 1971. – 170 с.

241

11. Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. – М.: Наука, 1990. – 247с.
12. Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М.: Наука, 1980. – 328 с.
13. Топоров В.Н. Первобытные представления о мире (общий взгляд) // Очерки истории естественно-научных знаний в
древности. – М.: Наука. –1982. – С. 8-40.
14. Кузьмина Е.Е. Сюжет противоборства двух животных вискусстве азиатских степей // КСИА.– Вып. 154. – М. –
1978. – С. 102-106.
15. Артамонов М.И. Происхождение скифского искусства // СА. 1968. –№ 4. – С. 27-45.
16. Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры: проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских
степей I тыс. до н.э. – М.: Наука, 1985. – 256с.

Б.Е. Сатаева
ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ТАРАЗ ҚАЛАСЫНЫҢ 1991 ЖЫЛДАН КЕЙІНГІ ЗЕРТТЕЛУІ
Орта ғасырлық Тараз қаласында жүргізілген археологиялық қазбалар мен сол уақытта жазылған
жазбадеректерді біз жаңа зерттеулермен ұштастырып Таразды сонау орта ғасырлық Жетісудың
батысында орналасқан тарихы терең ел екендігіне еш күмəніміз жоқ. Зерттелген ескерткіштер мен
мəдени қабат қалдықтары бізге зерттеу аймағын, яғни Талас өңірін көрсетіп береді.
1992 жылы Тараз қаласының ішкі қамалының оңтүстігіне 15х15 м. көлемінде кесінді қазба
салынды кесінді қазба тереңдігі 4 м. болды. Ол 8 қабаттан VII – ғасырдың ыдыс – аяқ сынық
қалдықтары табылды. Ал бірінші қабаты ХІХ ғасырды қамтиды [1].
Тараз қаласы туралы толық мəлімет алу үшін оның ішкі қамалының батысында 1993-1994 ж.
барлау кесінді қазбалары салынды. Қазба І. Кесіндінің батыс бөлігіндегі қорғаныс қамалына
салынды. Ішкі қамал 4 м. биіктікке дейін сақталған. Қазба қорғаныс қамалын 4 метрге дейін кесіп
өтіп жерге дейін жетті. Ені 2 м. ұзындығы 5,5 м. Ол 50 см - ден ІІ қабатқа бөлінді. Жоғарғы үш қабат
жойылып кеткен. Қазба көлемі 20 м. ІІІ қабат күл – қоқыс пен кірпіш сынықтарынан тұрады. Қыш
бұйымдары: үлкен табақ, қалың құмыра мен құм сынықтары. Ыдыстар өте қалың, ауыр дөрекі
жасалған. Мұндай ыдыстар XVI – XVIII ғасырларда жасалған. ІV қабат – тұтас кесектен 80х80х60 см
қаланған. Бұндай қабатты қамал Орта Азия мен Қазақстан қаласына тəн. Оны тісті қамал деп атайды
[2].
1995 жылы жарияланған Г.Ф. Григорьев, Б.Т. Туякбаеваның «К проблеме средневекового Тараза»
атты мақаласында авторлар орта ғасырлық Тараз қаласының Шу, Талас өңірлерінде орта ғасырлар
кезінде қалыптасқан ұзын қорғанды қала екендігіне тоқтала отырып, бұл қалаға қатысты негізгі төрт
компентке көңіл аударған. Сонымен қатар, Таразды сырттай қоршап жатқан бірінші ұзын қорғанның
ұзындығы 15-18 км, екінші ұзын қорғанның ұзындығы 20-24,5 км жəне үшінші ұзын қорғанның
ұзындығы 29,5-35 км болғанын көрсеткен [3].
1998 жылы УАЭ барлау тобы Алатаудың Тараз қаласы аймағында зерттеу жұмыстарын жүргізіп
Ұзынсай, Алмалы, Кішібурыл қарауыл мұнаралары мен қарауылтөбелерін есепке алып, Ботамойнақ
1, Ботамойнақ 2 қарауыл мұнараларын суретке түсіріп, Жасөркен төрткүлінің жобасын сызып,
суретке түсірді. 1998 жылы жарияланған К.М. Байпаков, Г.Ф. Григорьевтің «О топографии городища
Тараз» атты мақаласында ортағасырлық Тараз қаласының Орта Азиялық үлгідегі емес, Шу мен Талас
өңірлеріндегі ұзын қорғанды қалалардың бірі екендігіне жан – жақты талдау жасаған [4].
2000 жылы тамыз айында Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия университетінің Сарыарқа
археологиялық экспедициясының (САЭ, жетекшісі М. Елеуов) барлау тобы Тараз қаласы аймағында
орналасқан Кішібурыл, Ботамойнақ 1, Ботамойнақ 2 қарауыл мұнараларында қазба жұмыстарын
жүргізді [5].
2004 жылы жарияланған Г.Ф.Григорьев, жəне А.А. Мейлихтің мақаласында Əулие-Ата қалсында
Қоқан хандығы кезінде салынған бекініс пен оның элементтері қарастырылған [6].
2004 – 2011 жылдары мемлекеттік бағдарламасы «тарихи – мəдени ескерткіштерді сақтау жəне
қайта қалпына келтіріу» жұмыстары бойынша Тараз қаласында орналасқан Қарахан баба ескерткіші
мен керуен сарайына қайта қалпына келтіру мен жөндеу жұмыстары жүргізілді.
2011 жылы Тараз қаласының орталық базарының оңтүстік бөлігінде 8,5 жерде «мясного
павильон» аймағында қазба жүргізілді. Қазбаның жалпы көлемі 27х15 м. Зерттеу нəтижесінде
оңтүстік – батыстан 0,5 м тереңдіктен ХІ –ХІІ ғасырға жататын Хаммам монша табылды. Монша екі
құрылыс аймағынан тұратын 4,5 – 12 м аралықты алып жатыр. Моншаның үш қақпасы шығыс,
орталық, батыс бөлігі қираған, оңтүстік бөлігі жақсы сақталған. Қабырғалары күйдірілген қызыл
кірпіштен көлемі 36х17х6 жəне 31х17х5 см, қалыңдығы 0,5 – 3 см. Шығыс қабырғасының ені 1,05 м,
биіктігі 1 м. Орталық қабырғасы көлемі 1,05 м. биітігі 0,85 м. Батыс қабырғасының ені 0,95 м. биіктігі
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1,1 м. Оңтүстік қабырға биіктігі 4 м. тереңдігі 0,4 м. қабырғасы күйдірілген кірпіштен қаланған
көлемі 0,55 - 0,91 м. Кірпіштерінің өлшемі 22х22х4,5 см. 2011 жылдың қазан айының 1 күні үш
бағытты қамтитын солтүстіктен оңтүстікке жəне шығысқа бағытталған 1,5 м тереңдіктен 4 бөлменің
орындары қазылды. Оңтүстіктен 2 м шығысқа қарай 6 м жерде қазбалар орын алды. Бөлме 1- дің
тереңдігі 4,5 м, оңтүстіктен солтүстікке бағытталған қабырғаның ені 4 м батыс қақпадан шығыс
қақпасына дейінгі ұзындығы 2,45 м, ені 0,8 – 1 м. Батыс қабырғадағы бөлменің ұзындығы 4,35 м, ені
1,20 м. Екінші бөлменің тек қабырғасының қалдықтары сақталған. Батыс бөлігінен 2,5 м траншейа
қазылыды. Шығыстан оңтүстікке қарай 1,3 м, ені 1 м қарама –қарсы бағыттағы траншейялар
қазылды. Үшінші бөлме оңтүстіктен солтүстікке қарай ұзындығы 3,5 м, ені батыстан шығыс
қабырғаға дейін 1,8 м. Батыс қабырғасының сақталған ұзындығы 3,3 м, ені 0,9 м. Төтрінші бөлме ені
0,9 м.ұзындығы 1 м, мұнда коптеген ыдыстың қалдықтары жəне сүйек, күл, тандыр қалдықтары
қазылып алынды [7].
«Төлебай» базарының оңтүстік бөлігінен 2011 -2012 жылдары қаланың цитадель бөлігінде қазба
жұмыстары басталды. № 2 қазба қазылмас бұрын алдымен қысқы күл – қоқыстан тазартылып
алынды. Қазбаның жалпы көлемі 20х30 м шығыстан оңтүстікке дейін 5 м, арлықты шығыстан –
батысқа қарай созылып жатыр. Қазбаның батыс бөлігі асфальт қалдықтары мен солтүстік бөлігінің
аумағы 14,6-2,4 м аралықты қамтыды. Қазбаның жоғарғы бөлігін асфальт қалдығынан тазарту
барысында қалыңдығы 0,5 м қабат алынып тасталды. Қазба жұмыстар адам қолының күшімен
орындалды. Төселген асфальт қалыңдығы 10 см оның астынғы бөлігінде 20 -25 см мықты құм қабаты
орналасқан. Келесі 20 см, қара – сұр топырақ қабаты тұр. Батыс бөлігінің 0,5 м тереңдігінде құрылыс
қабаттарының қалдықтары шықты.2012 жылдың 1 далалық қазба жұмыстарында оңтүстік – шығыс
бөлігінен сары құм бөлігі қазылды. Солтүстік бөлігін қазу барысында 0,5 м – ден 1 м – ге дейінгі
тереңдіктен əртүрлі метал, сүйек, темірден жасалған өнімдер жəне кірпіш сынықтары шықты.
Нақтырыақ айтсақ ХІХ – ХХ ғасырға жататын кірпіш сынықтары Х –ХІ ғасыр аралығын қамтиды.
2012 жылғы қазба – І қаланың шығыс бөлігінде орын алды. Қазу нəтижесінде 4 бөлменің орны
аршылды. Батыстан шығысқа қарай созылып жатқан қабырғаның ұзындығы 4,3 м, ені 1,8 м, биіктігі
0,3 м. Қабырға еден жəне қатты кірпіштен қаланған бөліктерден тұрады. Қаланған кірпіштердің
биіктігі 62х27 см, қалыңдығы 22 см [8].
Цитаделден рабатқа баратын ғимараттың қабырғасының жоспары жасалынды. Қабырғаның
шығыс бөлігінде жалпы көлемі шығыстан батысқа қарай 18,6 м. оңтүстік батысқа қарай 12 м. аумақта
қазба жүргізілді. Зерттеу нəтижесінде оңтүстік қабырға жақсы сақталған ені 0,7 м. биіктігі 0,9 м.
қалыңдығы 0,8-0,9 м.
Солтүстік қақпаға қысқаша сипаттама: жалпы ұзындығы 27 м, батыс бөлігі 1,5 м. шығыс бөлігі 1,8
м. Батыс бөлігінің асфальт жамылғысы 20 см, арақашықтығы 1,5 см, 40 см, қазбаның солтүстік –
шығыс шекарасы сақталған. Шығыс қабырғаға дейін 45-50 см, 2,5 м. арақашықтықта тереңдігі 60-80
см, болатын мəдени қабаттан тұрады. Сол мəдени қабаттардың барлығы дерлік 6 құрылыс кезеңінен
жəне құрылыс қалдықтарынан тұрады.0,7 жəне 1 м. тереңдіктен мəдени қабат орналасқан. Онда əр
кезеңге тəн керамика сынықтары табылды. Батыс бөлігінен тереңдігі 0,9 м. үстіңгі бөлігін беймəлім
бұйымдар құрайды. 2,3 м. батыс бағытқа қарай 75 см, тереңдіктен керамиканың едəуір бөлігі шықты.
Оңтүстік қақпағақысқаша сипаттама: жалпы 27 м. аумақты алып жатыр. Беткі асфальт
жабындысы 30 см, кейбір жерлерінде 50 см – ге дейін барады. 0,5 ден 0,7 м. ден технологиялық əдіс –
тəсілдер арқылы, мəдени қабаттың беткі аумағында қазба жұмыстары жүргізілді.
Батыс қақпаға қысқаша сипаттама: жалпы аумағы 23,5 м. асфальт жабындысы 40 см, 1,2 м.
тереңдіктен түрлі кезеңдерге тəн құрылыс кезеңдері аршылды. Ол табылған барлық жəдігерлер
оңтүстіктен орталыққа 1,2 м. орталықтан солтүстікке 1,8 м. тереңдіктен табылды жəне оларды
кезеңдерге бөліп хронологиялық тəртіп бойынша орналастырды.
Шығыс қақпаға қысқаша сипаттама: жалпы аумағы 8 м. Солтүстік бөлігінің биіктігі 1,6 м.
қабырға құрылысы 3 м. Оңтүстік бөлігінің биіктігі 1,4 м. төменде құбыр жолдары орналасқан.
Сақталған биіктігі 2,5 м. – ден оңтүстікке қарай 1,2 м. 2,6 м. оңтүстік бөлікке қарай біршама өзгеріске
ұшыраған.
2013 жылы «Археологическая экспертиза» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің экспедициясы
Тараз қаласының цитаделінде қазба 2-ні жүргізу барысында, қазбаның шығыс жиегіне қатар жатқан
үш қабырғаны ашқан болатын.
Зерттеушілердің пікіріне қарағанда, осы үш қабырғаның ортасындағы қабырға ең ерте кезеңде
салынған цитадельдің қамалы болса керек. Қазбаның жоғарғы нүктесінен 1,8 м тереңдіктен ашыла
бастаған бұл қамалдың қалыңдығы 1,7 м, ол қазбаның оңтүстігінен басталып солтүстік шетіне дейін
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созылып жатыр, сақталған биіктігі 1,7 м. Онан 1,6 м батыстан ашылған қабырғаның қалыңдығы 0,6 м,
қабырға көлемдері 47х24х9 см кесектен қаланған. Екі қабырғалардың арасы топырақпен
толтырылған, соның нəтижесінде қамалдың қалыңдығы 4,3 м – ге жеткен. Орталық қабырғаға
(қамалға) шығыс жағынан қосарлана салынған үшінші қабырғаның қалыңдығы 1,8 м.
2014 жылы Ежелгі Тараз қаласының жасын анықтау мақсатында əл Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің жанынан құрылған «Тұран» ЖШС археологиялық экспедициясының
жетекшісі т.ғ.д. профессор М.Елеуовтың ұйымдастыруымен қазба жұмыстары жүргізілді.
Шахристан – шахристанның шығыс қақпасының орналасқан орнын, қорғаныс жүйесінің
элементтерін анықтау үшін қазба 1, қазба 2, қазба 3, кесік 1, кесік 2, кесік 3, кесік 4 жүргізілді [9].
Қазба – І шахристанның шығыс қабырғасының талай ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи бедері
XX ғасырдың 60-70-жылдарында Көк базардың құрылыстарын салу кезінде қатты бұзылған. Қазіргі
күнде шығыс қабырғаның сыртқы жағы (оңтүстік-шығыс бұрыштан) 19 м аралықта қабырға
сызығынан шығысқа қарай 8 м шығып тұрған тас қабырғамен қаланған. Осы тас қаландыдан
солтүстікке қарай қабырғаның сырты 47 м аралықта көлемдері 3х2 м, қалыңдығы 15 см бетон
блоктармен қоршалған ал онан ары - солтүстік-шығыс бұрышқа дейін қабырғаны жиектей тас жол
салынған.
Қазба-ІІ Тұран археологиялық экспедициясы мен Тараз иновациялық-гуманитарлық
университетінің студенттерінен құрылған ғылыми зерттеу тобы зерттеу нысаны ретінде ежелгі Тараз
қаласының шығыс қақпасының орнын анықтау мақсатында шахристанның шығыс қабырғасының
орталық бөлігінде қазба жүргізді. Зерттеу нысаны ретінде бұл жерді таңдауымыздың басты себебі
сол, жергілікті тұрғындардың айтуына қарағанда ХХ ғасырдың 60-70 жылдарында осы жер арқылы
шахристанға көтерілетін жалғыз аяқ жол болған көрінеді, бірақ кейінен Көк базардың осы бөлігіндегі
құрылыстарды салған кезде жолдың сұлбасы көміліп қалған. Қазіргі таңда одан ешқандай белгі
сақталмаған. Қазба жұмыстары шахристаның шығыс қабырғасына салынған 2-кесіктен оңтүстікте 32
м жерде жүргізілді. Шахристанның шығыс жиегінен басталған қазба шығыстан-батысқа қарай
бағытталған, оның ұзындығы 20 м, ені солтүстіктен-оңтүстікке қарай 10-12 м. Қазбаның жоғарғы
қабатында жатқан базардың құрылыстарын салу кезінде ысырылып əкеліп, тегістелген осы заманғы
топырақ аралас күл-қоқыс 0,6-1 м тереңдікте техникның көмегімен, археолог мамандардың қатысып
бақылауымен тазартылды. Тазарту кезінде XIX-XX ғасырлар кезінде үш теңге табылды. Қазба
жұмыстарын одан əрі қарай ТИГУ-дің тəлімгерлерінен құрылған ғылыми зерттеу топ жүргізді.
Жүргізілген қазба жұмыстары 1,5-3 м тереңдікке дейін жүргізіліп, онан үш құрылыс кезеңінің
қалдықтары ашыла бастады.
2015 жылы Төрткүл керуен-сарайының солтүстік қорғаныс қабырғасының тарихи келбетін
архитектуралық тұрғыдан қайта қалпына келтіру мақсатында, нысанға осы күнге дейін жүргізілген
қайта жаңғырту жұмыстары зерттелінді. Нысан қабырғалары пахсадан тұрғызылған жəне сырты
сабан араластырылған лаймен сыланған. Қорғаныс қабырғаларының ішкі бөлігі тарихи-келбетіне сай
дұрыс жобаланғанымен, сыртқы жағында құрылыстың қателіктері анықталды. Аталған қателіктерді
түзеу мақсатында қабырға сыртына ені 50 см. көлемінде іргетас 30 см. тереңдікке отырғызыла
қаланды. Іргетас біркелкі сұрыпталған жалпақ тау тастарынан қаланып, үстіне қабырғаға ылғал
өткізбейтін материал төселінді. Іргетас үстіне жоғарыдан төмен қарай еңіс болып келетін дуал
қаптамасы көлемі 25х12,5х6,5 см. болатын күйген кірпіштерден тұрғызылды. Күйген кірпіштер бірбіріне арнайы ылғал тартпайтын сылақпен біріктіріліп, жапсарбастырыла қаланды. Құрылыс талабы
бойынша əрбір үшінші қатар деңгейінде сым шарбақшалар төселініп отырды. Нысанның осыған
дейін болған қорғаныс бөлігінің тістері, талапқа сай келмейтіндіктен толығымен алынып тасталынды.
Қорғаныс тістерінің бойы биіктетіліп, тістер арасының қорғаныс қуыстары орналастырылды.
Қорғаныс тістерінің жоғарғы бөлігі доғал етіп қаланып, Орта Азиялық үлгідегі қамал дуалдарының
үлгісіне келтірілді [10].
Ортағасырлық Тараз қаласында зерттеу жұмыстарын жалғастыру ғылым үшін өте маңызды.
Қаланың шекарасын, мəдени қабаттарын, құрылыс орындарын анықтау арқылы Түрік
қағанаттарының тарихына қомақты үлес қоса аламыз. Үлкен аумақты алып жатқан қаланың заттай
мəдениетінен қалған жəдігерлерді алдағы уақытта зерттеу, қаланың саяси, əлеуметтік-экономикалық
жағдайы бойынша құнды мəліметтер береді.
Жалпы, ортағасырлық Тараздың кешегісі мен бүгіні – өткен тарихымен де, келелі келешегімен де,
үлгі өнегелік, ғибраттық тағылымымен де айырықша маңызды болып табылады. Елбасы айтқандай
"Тараз - рухани байлығымыздың алтын діңгегі". Ұлт тарихының кешегісі мен келешегінің көркем
шежіресі. Ал, халық шежіресіне құрметпен қараған əрқашанда жарасады.
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Н.Б. Баймаханов, Г. Батырбекқызы
СЫРДАРИЯНЫҢ ОРТАҢҒЫ АҒЫСЫНДАҒЫ ЕЖЕЛГІ ЖƏНЕ
ЕРТЕ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ЕСКЕРТКІШТЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУІ
Оңтүстік Қазақстандағы алғашқы археологиялық зерттеулербелгілі орыс шығыстанушысы П.И.
Лерхтің есімімен байланысты. Орыс Археологиялық комиссиясының тапсырмасы бойынша ол 1867
ж. Түркістан өлкесін зерттеуге келген болатын. Осы ғылыми сапарында П.И. Лерх Сырдария
аңғарындағы Жент, Сауран, Сығанақ қалаларының орындарында болып, оларды тізімге алады жəне
жан-жақты сипаттайды. Ол, сонымен қатар, алғашқылардан болып ортағасырлық қалашықтарды
жазба деректердегі мəліметтерге сүйеніп тарихи қалалармен сəйкестендіруге тырысты [1, 27 б.].
Алайда Оңтүстік Қазақстандағы жерлеу ескерткіштеріне байланысты зерттеулер сəл кейінірек –
ХІХ ғасырдың 90-шы жылдарының басындабасталады. Бұл кезеңдегі археологиялық зерттеулер
Түркістан археология əуесқойлары үйірмесінің қызметімен тығыз байланысты екені белгілі. Осы
үйірменің белсенді мүшелерінің бірі, Ташкент Ерлер гимназиясының директоры Н.П. Остроумовты
өлкетану жұмыстары ерекше қызықтырған. Ол Түркістан өлкесінің ежелгі тарихына қатты қызыққан
жəне осыған байланысты орталықтағы арнайы археологиялық мекемелер – Петербургтегі
Археологиялық комиссия, Мəскеу Археологиялық қоғамымен байланыстар орнатқан.
1893 жылы Н.П. Остроумов Арыс өзенінің бойында орналасқан Жуантөбе қалашығында қазба
жүргізді жəне сол төңіректегі Бөріжар қорымының бірнеше обаларын зерттеді. Ескерткіштерден
сырланбаған қыш ыдыстардың сынықтары, мыс пен қоладан жасалған бұйымдар сияқты
артефактілер табылды. Зерттеу нəтижелері «Түркістан археология əуесқойлары үйірмесінің
Хаттамаларында» жарияланып, ескерткіштер моңғолдар дəуірімен мерзімделді. Алайда кейінгі
зерттеулер нəтижесінде Жуантөбе қалашығы мен Бөріжар қорымының ерте кешендерінің б.з. І
мыңжылдығының басына жататыны белгілі болды [2, 36 б.].
Аймақтың ерте ескерткіштері туралы мəліметтерді И.А.Кастаньенің еңбегінде де кездестіруге
болады. Атап айтқанда, ол Арыс темір жол бекетінің маңындағы обаларды қысқаша суреттеп өтеді.
Оңтүстік Қазақстандағы археологиялық зерттеулер Қазан төңкерісінен кейін жалғасын тапты,
бірақ енді олар мемлекеттік деңгейде жүргізілді. 1919 ж. Материалдық мəдениет тарихы академиясы,
ал 1920 ж. – Мұражайлар мен көне дүние, өнер жəне табиғи ескерткіштерді қорғау бойынша
Түркістан комитеті түзілді. В.В. Бартольдтың ұсынысы бойынша, комитеттің бірінші міндеті
археологиялық карта құрастыру болды. Нəтижеде көне заман ескерткіштерін тізімге алу, зерттеу
жəне сақтау істері жолға қойылды.
Өткен ғасырдың 40-шы жылдарының екінші жартысынан бастап Оңтүстік Қазақстандағы
археологиялық ескерткіштер біршама жүйелі түрде зерттеле бастады. Атап айтқанда, Г.И. Пацевич
Арыс, Талас өзендерінің сағалары бойлап барлау жүргізіп, Арыс-Талас өзендері аралығының
археологиялық картасын құрастырды.
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Осы кезеңдегі зерттеулер арасында Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының
жұмыстары маңызды орын алады. Қаратаудың солтүстік баурайларын жəне Талас, Шу өзендерінің
төменгі жағалауын қамтыған бұл экспедицияның барлау жұмыстары нəтижесінде І-ІV ғғ. сəйкес
келетін егіншілік-шаруашылық мəдениетінің ескерткіштері ашылып зерттелді [3, 47-48 бб.].
Археологиялық ескерткіштердегі кең ауқымды зерттеулер Н.А. Бернштам басқарған Оңтүстік
Қазақстан археологиялық экспедициясының (ОҚАЭ) атымен байланысты. 1946-1951 жылдары
жүргізілген зерттеу жұмыстарының нəтижелері Оңтүстік Қазақстанның ежелгі тарихының маңызды
мəселелеріне арналған ғылыми еңбектерде жарияланды.
Оңтүстік Қазақстан археологиялық экспедициясының жан-жақты зерттеулері барысында алынған
археологиялық мəліметтер Е.И. Агеева мен Г.И. Пацевичтің еңбегінде жүйеленді.
Зерттеушілер қоныстар мен қала жұрттарының типологиясын ұсынды, олардың локализациясы
жəне Оңтүстік Қазақстан арқылы өтетін керуен жолдары мəселелерін қарастырды. Сонымен бірге
алты кезеңге бөлінетін қыш бұйымдардың хронологиялық жіктемесі жасалды. Ол бойынша сақ
кезеңінің керамикасы б.з.д. VІІ-ІV ғғ., ерте кангюй – б.з.д. ІІІ-б.з. І ғғ., кейінгі кангюй – І-ІV ғғ.,
каңғар – V-VІІІ ғғ., қарлұқ – VІІІ-ХІІ ғғ., шығыс-қыпшақ ХІІІ-ХV ғасырлармен мерзімделген.
Аймақтың ерте ескерткіштері негізінде Кангюй-қаратау археологиялық мəдениеті бөлініп, ол ежелгі
Кангюй мəдениетімен байланыстырлды 50-ші жылдардың екінші жартысында ОҚАЭ-ң қызметі
аясында Т.Н. Сенигова Қаратаудың солтүстік баурайларындағы отырар-қаратау мəдениетіне жататын
Ақтөбе-2 қонысында ауқымды зерттеулер жүргізді [4, 51 б.].
60-шы жылдардың басында Шардараархеологиялық экспедициясы Шардара су қоймасы
маңындағы көптеген ерте қоныстар мен қорымдарда кешенді зерттеулер жүргізді. 1959-1963
жылдары ШАЭ Ақтөбе-2, Шаушықұм қоныстарында, Ақтөбе-1 қалашығында, Жаман-тоғай, Ақтөбе,
Шаушықұм, Төребай-тұмсық қорымдарында қазбалар жүзеге асырды. Зерттеу нəтижелері ұжымдық
«Древности Чардары» («Шардараның көне мұралары») атты монографиясы түрінде жарық көрді.
Орта Сырдарияның б.з.д. І мың жылдығы-б.з. І мың жылдығы аралығында өмір сүрген ежелгі
тұрғындарының тұрмысы мен шаруашылығы, сəулеттік жəне құрылыс дəстүрлері мен қолөненері,
жерлеу ғұрыптары бойынша алынған мол мəліметтер осы еңбекте баяндалды. Зерттеушілер Ақтөбе-2
археологиялық кешенінің Ташкент алабындағы қауыншы мəдениетімен генетикалық байланысы
туралы маңызды тұжырым жасайды.
1969 ж. Отырар археологиялық экспедициясы, ал 1971 ж. оның негізінде Оңтүстік Қазақстан
кешенді археологиялық экспедициясы (ОҚКАЭ) құрылды. Оны 1969 жылдан бастап К.А. Ақышев
басқарып келген болса, ал 1993 жылдан бері оған К.М. Байпақов жетекшілік етіп келеді. Экспедиция
60-шы жылдардың аяғында Қазақстанның оңтүстігінде кең ауқымды далалық зерттеу жұмыстарын
бастайды. Сырдария, Арыс, Бадам жағалауында, Қаратау баурайларында барлау жүргізіліп, жаңа
қоныстар мен қорымдар ашылды. ОҚКАЭ-ң бастапқы жылдардағы жұмыстарының жалпы
нəтижелері К.А. Ақышев, К.М. Байпақов жəне Л.Б. Ерзаковичтің «Древний Отрар» («Көне Отырар»)
еңбегінде жарияланды. 1971-1974 жылдары Оңтүстік Қазақстан кешенді археологиялық
экспедициясының зерттеуші отряды Б.Н. Нұрмұханбетовтың жетекшілігімен Бөріжар, Талтақай
обалар кешендерінашып, зерттеген.[5,26б]
1977, 1978-1983 жылдары Оңтүстік Қазақстан кешенді археологиялық экспедициясы Көк-Мардан
қалажұртының аумағында қазба жұмыстарын жүргізді. Қалажұртының тақырланған бетінде қазба
жұмысы жүргізілгенге дейін де жекелеген тұрғын жайдың жосындары көрініп тұрды. Мүжілген саз
қабырғалар көк шөптің арасынан сарғыш түсті тікбұрыш болып анық байқалатын. Жекелеген тұрғын
үй орамдарын бөліп тұрған басты көшелер де көрінеді. Көшелер бағыты да болжауға болатын: олар
қақпадан тарамданып шығады, ал «орталық» көшесі шығыстан батысқа қарай тіке тартылып, қаланы
қиып өтеді, «қиғаш» көшелердің бірі солтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа қарай тартылса,
«сақина» көше төбе шетінен біршама қашықтықта, оны периметрі бойыншы ораған. ОҚКАЭ-ң
зерттеулері өткен ғасырдың 80-90 жылдары да жалғасын тапты. Археологиялық нысандардың
арасында қоныстар мен бір қатарда Талтақай, Қоңыртөбе, Қоңыртөбе І, Бөріжар, Сидақ жəне Шаға
сынды жерлеу ескерткіштерінде қазба жұмыстары жүргізілді. Олардан алынған қазба мəліметтері
осы аймақтағы отырықшы-егіншілік мəдениетінің даму динамикасын айқындауға мүмкіншілік берді.
Неғұрлым ерте ескерткіштер өткен заманның аяғы мен заманымыздың басына жатады. Б.з. І мың
жылдығының бірінші жартысында аймақта қарқынды қоныстану үдерісі жүз береді. Көптеген
қоныстар мен қорымдар: Көк-Марданның жəне Пұшық-Марданның,
Күйік-Марданның,
Сидақтөбенің мəдени қабаттары, Көк-Мардан, Талтақай жəне Қоңыртөбе қорымдары дəл осы кезеңге
жатады. ІІІ-ІV ғғ. қыш бұйымдары Сырдария алабының көпшілік ескерткіштерінің көтерме
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материалдарында кездеседі. Отырықшы-егіншілік мəдениетінің көркейген шағы б.з. І мың
жылдығының ортасына сəйкес келеді.
ХХ ғ. 70-ші жылдарының аяғы мен 80-ші жылдарының басынан Қазақстанның оңтүстігінде
Шымкент педагогикалық институтының, кейінірек Халықаралық қазақ-түрік университетінің
Шымкент институтының археологиялық отряды кең ауқымды зерттеулер жүргізді. Нəтижесінде
бірнеше ондаған жаңа нысандар ашылды жəне Ақсу, Арыс, Бадам өзендері алабтары мен Қаратау
баурайларындағы ерте қоныстар мен қорымдарда жүйелі қазба жұмыстары жүргізілді.
Археологиялық мəліметтер А.Н. Подушкиннің диссертациясында, бірқатар мақалаларында жəне
«Арысская культура Южного Казахстана (ІV вв. до н.э.- VІ в. н.э.)» («Оңтүстік Қазақстанның Арыс
мəдениеті (б.з.д. ІV – б.з. VI ғғ.)») атты монграфиясында жан-жақты талданып, Арыс мəдениетіне
жатқызылды. Оларда ескерткіштердің типологиясы, хронологиясы жəне кезеңдеуі ұсынылып,
нысандардың этникалық атрибуттары жəне Қаңлы мемлекеті иеліктерінің локализациясы мəселелері
қарастырылған.[6,142б]
80-ші жылдарда Оңтүстік Қазақстанда алғаш рет археологиялық нысандарды іздеп табу, тексеру
жəне тіркеу жұмыстары жүйелі түрде жүргізілгенін айтып өту қажет. Түрлі аудандарда ауқымды
барлау жұмыстарын К.М. Байпақов, Н.П. Подушкин жəне А.Н. Подушкин жүзеге асырды.Осы
жылдардағы зерттеулердің қорытындысы ретінде Оңтүстік Қазақстан жəне Жамбыл облысы
бойынша археологиялық мəліметтерді толық қамтитын Қазақстанның тарихи жəне мəдени
ескерткіштері Жинағының екі томдығын айтып өту қажет. Жинақта 90-шы жылдардың ортасына
дейінгі белгілі болған Оңтүстік Қазақстанның барлық археологиялық ескерткіштері, соның ішінде
жерлеу ескерткіштері туралы картографиялық, топографиялық, археологиялық, библиографиялық
жəне анықтамалық ақпараттар барынша толық берілді. Бұл бағыттағы жұмыс 2004 жылы «Мəдени
мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында жалғасын тапты. Нəтижесінде Отырар алқабының
археологиялық жəне тарихи ескерткіштерінің дəл осындай жинағы жарияланды.
Осы жылдардағы маңызды зерттеулер қатарына К.М. Байпақов пен А.Н. Подушкин ұсынған
аймақтағы ерте ескерткіштердің типологиялық жіктемесін кіргізуге болады. Зерттеушілер б.з.д. І-б.з.
ҮІ ғ. жататын жүздеген қоныстар мен қалашықтардың, жерлеу құрылыстарының типологиялық
жіктемесін жасап шықты.
2000-2003 жж. Оңтүстік Қазақстан кешенді археологиялық экспедициясының отряды Талтақай
(Мардан) обалар кешені зерттеуді жалғастырды.[7,147б]
Отырар алқабы мен оған жақын аудандарда жоғарыда аттары айтып өтілген ескерткіштерде көп
жылдардан бері қазба жұмыстары жүргізіліп келеді. Олардың арасында Бөріжар, Қоңыртөбе,
Талтақай жəне т.б. қорымдардың маңызы ерекше. Қазіргі таңда археологтар Оңтүстік Қазақстанның
қорымдарын зерттеу бойынша маңызды мəліметтер жинақтады жəне ежелгі жерлеу дəстүрлері,
тұрғындардың діни наным-сенімдері туралы ғылыми қорытындылар жасады. Əсіресе «Мəдени мұра»
мемлекеттік бағдарламасы аясында маңызды табыстарға қол жетті.Қазба жұмыстары нəтижесінде
зираттар кешендерінде жер бетіне салынған сағаналар жəне катакомбалар, жер асты мола
шұңқырлары зерттеліп, олардан табылған археологиялық артефактілер мен палеоантропологиялық
деректер зерттелді. Оңтүстік Қазақстанның ерте ортағасырлық жерлеу ескерткіштерінің көпжылдық
зерттеу нəтижелері К.М. Байпақов, Е.А. Смағұлов жəне А.А. Ержігітованың «Раннесредневековые
нерополи Южного Казахстана» («Оңтүстік Қазақстанның ерте ортағасырдағы зираттық кешендері»)
атты монографиясында жарияланды. Еңбекте Отырар алқабының ерте қалаларының қорымдары,
Түркістан алқабының қалашықтары маңындағы Шаға, Сидақ зираттар кешендері, Арыс бойындағы
Бөріжар жəне Талас өзені бойындағы Шоңқақпа І, Қарабура қорымдарының зерттеу нəтижелері
жүйеленіп сарапталған, археолгиялық кешендердің хронологиялық жəне мəдени сипаттамасы
жасалған.[8,62б]
Археологиялық зерттеулер ежелгі тұрғындардың исламға дейінгі жерлеу дəстүрлері мен діни
нанымдары зороастризм, жануарлар мен өсімдіктерге табыну, табиғат күштеріне сеніммен
байланысты болған деп тұжырым жасауға мүмкіндік береді. Құйрықтөбеден табылған бірегей
тақтайлардағы өрнектердің сюжеттерін де зороастрийлік сенімге жатқызуға болады.
Құйрықтөбе, Отырар, Күйікмарданнан тотемдік жəне зороастризм наным-сенімдермен
байланысты түйе (Веретранга құдайы символы), қой мен қой мүйізі (Фарна құдайы символы)
бейнеленген бұйымдар, Отырырдан, Құйрықтөбеден қораз (Сраоша құдайы символы) бейнеленген
ыдыс қақпақтары, қабан мүсіні, Алтынтөбе мен Құйрықтөбеден əйел-құдай мүсіндері (Анахита),
сонымен қатар көптеген антропоморфты бейнелермен өрнектелген ыдыстар табылған. Ыдыстардағы
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антропоморфты белгілерге жапсырма түріндегі немесе ою тəсілімен жасалған құлақ, мұрын жəне көз
бейнелері жатады.
Зороастризм дінінің дəстүрлері бойынша антропоморфты белгілерге ие ыдыстар діни рəсімдерде
пайдаланылған. Ғалымдар анықтаған нақты белгілер кешені бойынша Отырар алқабынан табылған
ыдыстар Сраоша, Фарна, Арштад сынды Авеста құдайларын бейнелейді. Авеста мəліметтері
бойынша барлық құдайлардың өздеріне арналған айлары болған. Жануарлар мен адам тəрізді
белгілерге ие салт-жоралық ыдыстар авесталық күнтізбелік мейрамдар уақтында қолданылған.
Кейбір ыдыстар пəктену ғұрыптары мен молшылыққа жол ашатын жəне жауыз рухтардан қорғайтын
магиялық əрекеттерге байланысты күнделікті пайдаланылған болуы да мүмкін.
Отырар мен Күйік-Марданнан табылған түйе түріндегі жəне Құйрықтөбеден табылған қабанды
бейнелейтін хош иісті түтіндеткіштер Авестада айтылатын соғыс жəне жеңіс құдайы Веретранганы
қастерлеу салтының болғанын байқатады. К.М. Байпақовтың пайымдауы бойынша сақтар дəуірінде
космогониялық аңыздар негізінде пайда болған түйе образы ерте ортағасырларда геральдикалық
белгі ретінде жаңа мəнге ие болып, Қарахан мемлекетінде аса маңызды титулдық элемент ретінде
пайдаланылған.[9,130б]
Көк-Мардан зиратындағы қабірлерден түрлі аспалы тұмарлардың көп табылды. Олардың
арасынан ешкі жəне басқа да аң – құстардың пішініндегі қола тұмарларды жиі көресің. Ақық, агат,
хрусталь, əйнек, шыны тектес шыңылтырдан жасалған моншақтар да бар. Белдіктердің айылбастары,
түсті тастармен əшекейленген, тоғалары, қапсырмалар, жүзім шоғы түрінде жасалған алтын
сырғалар, өрілген шынжыр баулар көз қызықтырады. Осының бəрі ертеде тұмар тағып жүрген адамға
жануарлармен құстардың қасиеттері дариды деген сеніммен байланысты болған. Сүйектен ұзынша
болып, басы белгілі бір кескінде жасалған түйреуіштер де көз тартып тұрады. Олар шашты түйреп
қою үшін пайдаланылса керек.
Оңтүстік Қазақстанның ерте ортағасырлық жерлеу ескерткіштерінің көпжылдық зерттеулері
ежелгі тұрғындардың исламға дейінгі жерлеу дəстүрлері мен діни нанымдары туралы біршама тұтас
ғылыми ұғым қалыптастыруға мүмкіндік берді. Осы саладағы зерттеу тұжырымдамалар
К.М.
Байпақов, Г.А. Терноваяның ұжымдық монографиясында көрініс тапты.[10,39б].
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Б. Қажыбеков
ОРТА ҒАСЫРЛЫҚ ТАРАЗ ҚАЛАСЫ
Түбі бір түркі халықтарының тарихына тікелей қатысы бар Талас өңірі тіршілікке өте қолайлы,
жері шұрайлы, суармалы алқабы солтүстіктен оңтүстікке меридиональды бағытта созылып жатқан
аймақ. Талас ойпатының ұзындығы 70 шақырым, ені 30-35 шақырым, аязсыз уақыттың ұзақтығы 140160 күнді құрайды, жері ашық жəне қаралау сарғыш сұр топырақты, бұл егіншілікпен, көкөніс пен
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жүзім егумен айналысуға, мал шаруашылығындағы техникалық дақылдарды дамытуға мүмкіндік
туғызады [1].
Тараз қаласының төменгі мəдени қабаттарынан табылған шақпақтас қырғыштар, жаңқалар мен
кішкентай нуклеустер осы аумақта палеолит (тас дəуірі) кезеңінде тіршіліктің болғандығы жөнінде
айтуға негіз болды.
Б.з.д. VІІІ–ІІІ ғғ. Жетісуда сақ жəне үйсін тайпалық одақтары қалыптасты. Осы кезеңге үйректі
жеп жатқан арыстан бейнеленген тоға табылған Берікқара обалары жатады. Жамбыл кірпіш зауыты
аумағынан кездейсоқ табылған үлкен тас дəнүккіш, тас келі, ұңғылы қола шот, түп жағы үшкірлеу
шар бүйірлі қазандар да бұл жерде отырықшылықтың болғандығын дəлелдейді. Мұны Тараздың
солтүстігінен табылған үңғылы жебе ұшы мен жауынгердің қола мүсіні айғақтай түседі[2].
Талас өңіріндегі тайпалар туралы келесі мəліметтерді қытай саяхатшысы Чжан-Цяньның
жазбаларынан аламыз. Чжан-Цяньның хабарламалары Ши-Цзи ежелгі қытай тарихын сипаттаудағы
Орта Азия елдерін суреттеуге негіз болды. Осы жазбаның негізінде біздің заманымыздың 27 жылы
қытай тарихшысы Баньгу «Цянь-Хань Шу» атауымен «Үлкен Хань əулетінің тарихын» құрастырды.
Осы тарихта Талас өзені алғаш рет айтылады, онда да отанымыздың тарихына тікелей байланысты ірі
оқиғаны жазуда көрсетіледі [3]. Чжи-Чжи ғұмырнамасында жорық пен шанью лагері жазылады.
Мұнда жалмен қоршалған қалашықта, дұрысында қоныста орналасқан киіз үйлерден тұратын лагері
көрсетіледі, қытайша қарлы таудан бірнеше лиде (ли – 1/2 шақырымнан астам) Да-луй өзені
бойындағы «чэн» деген. Да-луй өзені бұл ежелгі қытай транскрипциясы бойынша Талас өзенінің аты.
Олай болса, біздің заманымыздың бірінші ғасырында Чжи-Чжи негізін қалаған орда (қала)
ортағасырлық Тараздың астында болуы мүмкін [4].
VІ ғ. 60-шы жылдардың аяғында Түрік қағанаты Қытайдан Батыс елдеріне баратын сауда жолын
бақылауда ұстауға қызығуы нəтижесінде саяси жəне экономикалық қатынасында сол уақыттағы алып
мемлекеттер: Византия, Персия, Үндістан, Қытаймен күрес жүргізгенде оған Тараз қаласы мен Талас
өңірінің халқы тартылған еді. Осы оқиғаға байланысты 568 жылдың өзінде-ақ грек жазба
деректерінде Тараз қаласы Далос ретінде айтылады.
572 жылы Жетісу жері Қара Шұрын Датқа өтеді [5]. Тараз бұрынғысынша астаналық қала
мəртебесін сақтап, Түрік мемлекетінде айтарлықтай орын алғандығын осы уақытта болған оқиғалар
дəлелдейді. Соның арқасында Талас өңірі халқының тарихи тағдырын Орта Азия халқының
тағдырымен одан əрі тығыз байланыса түседі. 580 жылы Соғдыда туындағын Абруй басқарған
түріктер мен бұхаралық ақсүйектер арасындағы қақтығыс нəтижесінде халықтың бір бөлігі Таразға
қоныс аударылады. Бұл оқиғаны тарихшы Нершахи былай суреттейді: «Уақиға бойынша біршама
уақыт өте Абруй билігі күшейіп, ол осы аймақты (Бұхара) қатаң басқара бастады, тұрғындардың
төзімі таусылды. Дикандар мен көпестер бұл аймақтан Түркістан мен Тараз жақа кетті жəне ол
жақтан жаңа қала салып, оны Хамукет, яғни Хамука мырзалар қаласы деп атады» [6]. Таразға келген
ақсүйектер мен дикхандар Қара Шұрыннан көмек сұрайды, осы ұлылығы үшін халқы Биягу Жабғу
қаған деп лақап ат қояды. Абруйды (Або-хан) Қара Шұрынның ұлы Шаболио (түрікше Чуло-хэу)
өлтіреді [7].
603 жылы Түрік қағанаты екі мемлекетке бөлінеді. Шығыс қағанат Моңғолияда орналасты. Батыс
Түрік қағанаты Жетісумен бірге Қазақстанның оңтүстігін, Орта Азияның бір бөлігін қамтыды.
Абоханның (Абруй) ұлдары Батыс Түрік қағанатын басқарды. Оның ұрпақтарының бірі, батыс
түрік ханы Шаболо Хилиши кезінде билік 10 бөлікке бөлінді, оның əрбірі «оқ», қытайша «Ше» деп
аталды. Бөлінудің бұл жүйесі түркі деректерінде «он оқ будун» деген терминмен кездеседі. Осындай
бөлімнің (тайпа) бесеуі Шу өзенінің шығысында тұрып, Нушуби деп аталды. Нушубилердің
астаналық қаласы Тараз болды. Иби Шаболо Шеху билігі уақытында олар алыстағы батыс елдерін,
сол кезде бірнеше жеке иеліктерге бөлінген Соғдыны қоса жаулап алады [8].
630 жылы қалаға келген қытайлық монах Сюань Цзян Таразда əртүрлі елдердің көпестері тұрады
деп суреттейді. VІІ–VІІІ ғғ. Тараз қаласы бекіністі цитадель мен шахристаннан тұрды, жоспары
шағын шаршыға келетін үлгіде, жалпы алаңы шамамен 14-15 гектарды қамтыды. Бұл айнала 8-9 лиді,
яғни шамамен 3,2-3,6 шақырымды қамтыған, айтарлықтай сауда жүргізетін қала [9]. Алғаш рет ІХ ғ.
бірінші жартысында математик жəне географ Мұхаммед ибн Мұса əл-Хорезми «Китаб сурат ал-ард»
атты шығармасында «Тараз, бұл көпестер қаласы» 40°24' ендікте, 100°30' бойлықта деп жазылады.
Араб саяхатшысы Абу-Қасым ибн Хаукаль «Тараз – мұсылман түріктердің сауда жасайтын орны,
одан ары ешбір мұсылман бармайды, себебі оның шекарасынан кім өтсе, қарлұқтардың шатырына
(қонысына) тап болады» деп жазады [10]. Арабтың көрнекті географы Мұхаммед ибн Ахмед əлМакдиси «Тараз – үлкен бекіністі қала, көптеген бақтары бар, тығыз қоныстанған, оның оры, төрт
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қақпасы бар жəне рабад орналасқан. Медина (шахристан) қақпасы алдында үлкен өзен (Талас), оның
арғы жағында қаланың бір бөлігі, оған қарай өткел бар. Жұма мешіт базар ортасында» деп жазады.
Тараз тұрғындары мұсылмандардың діни ағымының бірі – шафиитке жататын қалалар есебінде
айтылады, ол кезде Мəуреннахрдың (Əмудария мен Сырдарияның аралығы) біраз бөлігі ханифит
ағымына жатты [11].
Махмұд Қашқари түркі халықтары қоныстанған елдерге, Иран мен Араб елдеріне жасаған
саяхатынан кейін, 1074 ж. өзінің көптеген тарихи жəне географиялық мəліметтерден тұратын
«Диуани лұғат ат түрік» (Түркі тілінің сөздігі) құрастырады. Ол «Талас – Тараз атауымен белгілі
қала. Олар екеу: оның бірі Ұлығ Талас, яғни үлкен, екіншісі ислам шекарасында – Куми Талас» деп
жазады. Махмұд Қашқаридың картасында Куми Талас Іле өзенінің шығысынан көрсетілген. Якут əл
Хамави өзінің географиялық сөздігінде «Тараз – бесінші климаттың соңында, ол 100°30' бойлықта
жəне 40°25' ендікте. Тараз – түрік шекарасындағы, Испиджаб (Сайрам) маңындағы қала: Тараз
сонымен бірге Исфаханның кварталы, ол оған барып тіреледі» – көрсетеді. Шамасы Тараз
тұрғындарынан шыққан көпестер оған қоныстануы мүмкін. Араб əдебиетшісі əрі географы Абу Феда
əл Айюби былай деп жазады. Тараз – ұлы қала. Одан ғалымдар шықты. Олардың бірі Əбу Мұхаммед
Абдрахман ибн Яхья, ол Қадыр хан уақытында Самарқандта хаттиб (уағызшы) болды [12].
Қытай əдебиеттері сары түргештердің шығуын Согэ ханның (708–717 жж.), ал қара түргештерді
Сұлу ханның (717–738 жж.) пайда болуымен байланыстырады. Тараз қаласы осы кезде Жетісу
жеріндегі үстемдікті қолына алған қара түргеш тайпасының орталығы болды.
Осы кезде Тараз Түргеш қағанатының экономикалық жəне саяси өмірінде маңызды рөл
ойнағандығын ежелгі жазбаша деректер, оның ішінде манихейлік шығармалардың үзінділері
куəландырады. VІІІ ғ. бірінші жартысына мерзімделетін «Екі негіздің қасиетті кітабында» қала
туралы былай айтылады «Арғу Талас ұлы түріктердің атақтысы жəне құдай бергені» [13]. Мұнан
келіп шығатыны, Талас Батыс Жетісудың ірі сауда-қолөнер орталығы – Арғу елі, ол Баласағұн мен
Исфиджаб аралығын алып жатқан аумақ.
Бұл деректі Тараз қаласындағы қазбадан табылған алуан түрлі пішін мен шекімедегі көп
мөлшерлі қола теңгелермен салыстыруға болады. Бұл ортасында төртбұрышты тесігі бар түргештік
мыс теңге, бір жағында доға тəрізді таңбасы бар, ал екінші бетіне жазу жазылған: «Түрік қағаны».
Теңге анық түріктікі, мұны жазу айғақтайды. Бұл теңгелер 704-тен 766 жылға дейін Түргеш қағанаты
дəуірінде соғылуы мүмкін.
750-751 жылдары Қытайдың мықты армиясы түргештердің айтарлықтай аумағын басып алып,
Суяб қаласын өздеріне қаратады. Мұнда Аспан асты елінің əскері өз жаулап алушылығын кеңейтуге
тырысады, мұндай экспансияны Араб халифаты басынан өткізіп, əскері пайғамбардың туын көтеріп
Орта Азияны жаулап алғаннан кейін қазақ жеріне де келіп жетеді. Қызығы екі ұлы жауынгер империя
қазақ жерінде айқасты. Шайқас 751 жылы Атлах қаласы маңында өтті. Сол кезде түргеш қаласы
болған Атлах Талас өзенінің бойында, Тараздан 18 шақырым оңтүстікте орналасқан. Араб əскерін
Зияд ибн Салих басқарады. Қытай армиясының қолбасшысы, шығу тегі корейлік генерал Гао Сянь
Чжи болды. Шайқасқа екі жақтан 100 мың жауынгер жиналады.
Ұлы Талас ұрысы бес күнге созылады, соғысушылар оның тарихи маңыздылығын түсінгендей
жанын аямады. Ұрыстың қызған кезінде қарлұқтар түргештермен жəне басқа да рулармен ішкі
қарама-қайшылықтарды ұмытып, ежелгі жауы қытайлықтарға қарсы айқасқа шығып, қытай армиясы
генералы Гао Сянь Чжиге қапталдан соққы беріп, жеңіске жетті [14].
Х ғ. аяғы – ХІ ғ. Жетісу, Оңтүстік Қазақстан мен Орта Азияны қарахан əулетінің алуында Тараз
жаңа мемлекет əулеті бірінің астанасына айналады. Тараз қаласында Ибн əл-Асирдің хабарлауы
бойынша алғашқы ханы, аймақтағы қарахан əулетін басқара бастаған өкіл Сатұқ Қарахан (Сатұқ
Боғра хан Ибн əл-Керім) болады. Оның ұлы Боғра хан Харун Мұса 960 жылы Тараз қаласында
исламды мемлекеттік дін деп жариялайды [15].
Тараздың саяси дербестігі мен аймақтағы автономдығы экономика мен мəдениеттің дамуына əсер
етпей қоймады. 1002 жылдан 1173 жылға дейін Тараздың теңге сарайы жоғарғы жəне тəуелді
билеушілердің атынан теңгелер шығарып отырды. ХІ ғ. Туган хан тұсында Тараздың маңыздылығы
мен шамасынаң соншалықты болғандығы сондай ол сол кезде Самарқанды басқарған Махмұд ханға
қарсы шықты. Осындай тағдырға Қашғар да ұшырып, Тараз билеушісі Қадыр ханның астында 15 ай
болды [16].
ХІІІ ғ. басы Жетісу мен Орта Азия үшін аласапыран мезгіл болды, монғол шапқыншылығы
қарсаңында Орталық Азиядағы үстемдік үшін қарақытай, найман, хорезмшах Мұхаммад арасындағы
күресте Тараз қолдан қолға өтті. 1212 жылы Тараз Жетісудың оңтүстік-батысы мен Оңтүстік
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Қазақстандағы бірқатар орталықтармен бірге монғолдардың қолына түспесін деген себеппен
Хорезмшах Мұхаммадтың бұйрығы бойынша қиратылады [17].
Тараз туралы мəліметтерде монғолдар Орта Азия мен Қазақстанды жаулап алғаннан кейін Талас
өңірі Шағатай ұлысына өткендігі кездеседі. Монғол əмірі, Хорасан билеушісі Арғұн 1248 жылы
Монғолияға бара жатып, Таразда Күйіктің (1246-1248) қайтыс болғандығы жөнінде, 1251-1252 ж.
Таразда Меңгу ханның (1251-1259) таққа отырғаны туралы хабарды алады. Француз королі ІХ
Людовиктің елшісі Гильом Рубрук Қарақорымға бара жатып Тараз қаласында болады. 1255 жылы
Таразда Кіші Армения билеушісі Гайтон құлағу əулетінің тайпа басшысы Құлағумен кездеседі [18].
Осы жылдардың өзінде Тараз өмір сүруін жалғастыра берді, бірақ басқа аттармен: Талас, Янги,
Янги-Талас. Бұған Таразда Шағатайлықтар кезінде, мысалы Бұға Темір (1272-1291 жж.), Дува хан
(1291-1306 жж.), Тармашарин (1325-1334 жж.) атынан басылған шекімелер айқақ бола алады [19].
Шамамен осы уақыттардағы Тараздағы билікті жергілікті ақсүйектермен байланыстыруға болады,
бұған рабадтың батысынан табылған төрт аркалы төртбұрышты жоспардағы кесене дəлел. Қабір
үстіндегі тақтадағы оның есімі бізге дейін жетті. Ол 1262 жылы 31 наурызда қайтыс болған ҰлығБілге Икбал-хан Дəуітбек болды [20].
1340 жылы əл-Омари Самарқандтан Алмалыққа дейінгі маршруттында Янги Таласты жазады [21].
ХVІ ғ. жазбаша деректерде Талас өңірі бірнеше қалалардың үйіндісі ретінде суреттеледі. Бұл
жөнінде Мырза Мұхаммед Хайдар Дулат былай деп жазады: «Монғолдар даланы Янги Тараз деп
атайды, олар мұны шамасы бірнеше қалалардың ізімен айтады, онда күмбездер, минареттер мен
медреселердің ізі мен белгілері бар, осы ежелгі қалалардың бірі Янги, ал қалғандары қалай аталды»
[22].
Бүгінгі таңда көне қаланың зерттелуінің екі ғасырға жуық тарихы бар екендігі анықталып отыр.
ХІХ ғасырдың 30-шы жылдарында бірінші болып зерттеген француз ғалымы М. Картмер.
Одан кейін Тараз қаласын 1867 жылы П.И. Лерх, 1880-1898 жылдары В.А. Каллаур, 1890 жылы
Е.Ф. Каль, 1893-1894 жылдары В.В. Бартольд, 1894 жылы В.П. Лаврентьев зерттеді.
Алғашқы қазба жұмыстарын Средазкомстарис экспедициясы 1927 жылы М.Е. Массонның
жетекшілігімен жүргізеді. Экспедиция қала ауданына топографиялық зерттеулер жүргізді. Бірнеше
мəдени қабатты ескерткішке жүргізілген археологиялық қазбалар нəтижесі Талас өзені бойында бай
тарихи құндылықтардың жатқанын дəлелдеді. Археологиялық материалдар ортағасырлық Тараз –
Талас өңірінің басты қаласы екенін анықтап береді.
1938 жылы А.Н. Бернштам, 1940 жылы Г.И. Пацевич, 1958, 1960-1965 жылдары Т.Н. Сенигова,
1960-1965 жылдары Е.И. Агеева, М.С. Мерщиев, К.М. Байпақов археологиялық қазба жұмыстарын
жүргізеді.
Ежелгі Тараз қазіргі қаланың орталық базары астында жатып, біраз уақыт зерттеу жұмыстары
жүргізілмей келді. Бірақ бүгінде тарихымызға бетбұрыс жасалып, зерттеу жұмыстары соңғы
жылдары қарқынды жүргізіліп келеді.
Болашақта ортағасырлық Тараз қаласында зерттеу жұмыстарын жалғастыру ғылым үшін өте
маңызды. Қаланың шекарасын, мəдени қабаттарын, құрылыс орындарын анықтау арқылы Түрік
қағанаттарының тарихына қомақты үлес қоса аламыз. Үлкен аумақты алып жатқан қаланың заттай
мəдениетінен қалған жəдігерлерді алдағы уақытта зерттеу, қаланың саяси, əлеуметтік-экономикалық
жағдайы бойынша құнды мəліметтер береді.
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А.А. Сабыржан, Е.Т. Нұрмұханбетов
ҚАЗАҚ АЛТАЙЫНЫҢ «ТОҢ БАСҚАН» ОБАЛАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ
(БЕРЕЛ ҚОРЫМЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ)
Қазақстанның қиыр шығысындағы Өр Алтай – ел аузында жыр болып жырланған, əн болып
шырқалған жер жаннаты. Қатон-Қарағай осы асқақ Алтайдың алтын алқасы іспетті. Бұл аймақ
ежелден барша түркі жұртының кіндік отаны, ақ жайлау ата-қонысы болғаны да аян. Түгін тартсаң
майы шыққан, ағашынан бал тамған қазақтың қасиетті мекені. Орманы нулы, өзені шулы, бұлағы
шипалы, ауасы дауалы киелі де əсем жерұйық. Сонымен бірге, Қатон-Қарағай археолог-ғылымдарды
табындырған көне тарихтың көзі болып отыр. Кешенді ғылыми зерттеулер жүргізілген Берел обалары
əсем таулы жазықтықта, үшінші террасада орналасқан. Бұқтырма жазығының шекарасы Бұқтырма
өзеніне құятын Ақ Берел (Ақбұлқақ), Бұланты (Сохатушка немесе Хансу) атты тау өзендерінің
аралығы. Ал шығыстан жəне батыс шекарасы Бітеу, Кемпіртау тауларымен аяқталып, таулар аралас
орман (қайың, қарағай, самырсын, жəне т.б.) жайылымды өсімдіктермен көмкерілген. Жазықта
қорғандар мен самырсын мен қайың өскенін байқауға болады. Табиғат бұл өңірде аста-төк құт
дарытып, оны жер асты байлықтарымен, көздерімен, əр түрлі аң-жануарлармен, сан қилы
өсімдіктермен жарылқаған. Бұның бəрі адамдарға ежелден белгілі еді. Сонау есте жоқ ескі
замандардың өзінде адамдар жыл бойы жайылымға жарамды топырағы құнарлы жазық жерлерге
қоныс теуіп, аулайтын аңға бай ормандарды игеріп, балығы тайдай тулаған өзендер мен көлдерді
жағалай орналасып, тау қойнауларынан мыс пен қалайыға жəне алтын мен күміске бай кен
орындарын таба білген. Осылайша, Еуразия құрлығындағы мəдени диффузиялар түйіскен тұста
орналасқан адамдар тіршілігіне ерекше қолайлы бұл өңірдің табиғи-ландшафттық кешенінің жер
асты байлықпен үйлескен өте ыңғайлы географиялық жағдайы мыңдаған жылдардың тоқтаусыз
тізбегіне жалпы адамзаттық тарихи айтарлықтай байытқан бірегей мəдени құндылықтар жүйесін
жасауға игі септігін тигізді [1, с. 3-5].
Қазақ Алтайында б.з.д. І мыңжылдықтың ортасында жəне екінші жартысында орын алған мəденитарихи процестері қалпына келтіруде көшпелілер ақсүйектерінің жерлеу орындарында аса көркем
бұйымдар – скиф-сібір аңдық мəнеріндегі ежелгі көшпелілер өнеріне тəн ерекше мəнерде жасалған
дүниежүзіне мəшһүр Берелдік қорғандардың материалдары елден ерек.
Микроауданның табиғи-ауа райлық ерекшеліктеріне орай ірі тастардан тұрғызылған кейбір
қорғандардың астында тоңазу линзасын құрайтын белгілі бір жағдайлар жасалған, сондықтан жерлеу
камераларында көшпелі сақ ақсүйектеріне о дүниеде серік болуға тиісті заттар-киімдер, ат, ат
əбзелдері мен ағаш бұйымдар, ертоқым мен маталар, ағаш ыдыстар мен тері жəне киізден жасалған
бұйымдар едəуір жақсы сақталған. Бұндай ескерткіштердің бірегей ерекшеліктері осында.
Қазақ Алтайының ерте көшпелері жайлы мəліметтердің барлығы дерлік археологиялық
зерттеулер нəтижесінде пайда болады. Сонымен қатар, Алтайдың табиғатына сəйкес мəңгілік
тоңданған обаларды қазуға мүмкіндік береді. Көшпелілердің алтын ұясы – Алтай туралы О. Бөкеев:
«Ағызған сары алтынды тастан Алтай...» – деп бекер айтпаған. Аталмыш өңірде Геродоттың
жазбаларында кездесетін «алтын қорығын таздар» тайпасы мекен еткен. Тарих атасы Геродоттың
«алтын қорыған тазқаралар (грифы)» деп аталатын алыстағы ел туралы дерегі ғылымда көптеген
пікірлер мен болжамдар тудырып келеді. Осының дəлелі ретінде Алтай өңіріндегі обалардан атəбзелі,
қару-жарақ жəне тағы да басқа құралдар мен əшекей заттардың көркі болған сансыз көп
фантастикалық бейнедегі аң мен құс бейнелері табылып отыр. Мұндай қиял-ғажайып бейнелер
Еуразия даласының басқа да аймақтарынан жəне де шектес ежелгі дүние мемлекеттері өңірлерінен де
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кездеседі. Алайда, Алтай өңірі жазба жəне археологиялық деректер бойынша да «алтын қорыған
тазқаралар» елі екенін баса көрсетіп отыр [2, с. 356].
Қазіргі замандағы ғылымда осындай «мəңгілік тоңданған» обалардан алынған материалдар мен
адам жəне жылқы мүрделерінің қалдықтарын молекулярлық биология, генетика, медицина,
антропология, палеозоология жəне т.б. жаратылыстану ғылымдарының ең жаңа жетістіктері арқылы
аса жоғары ғылыми деңгейде зерттеп білудің мүмкіндігі бар. Қазақстанда осы тектес ескерткіштерді
ашып, кешенді түрде түрде зерттеу жүргізілудің қай жағынан болмасын, мығымдылығы мол,
сонымен бірге ол аса маңызды ғылыми əрі практикалық мəнге ие. Себебі, бұл арқылы ең алдымен
Еуразиядағы іргелі де ұзақ тарихқа ие қазақ ұлтының энтогенезін, нақтылап айтқанда, қазақ жеріндегі
ежелгі тайпалардың генетикалық кодының кейінгі ұрпақтарына ауысыуы мен өзгеріске ұшырауы
проблемасын жан-жақтылы зерттеп анықтауға болады. Бұдан сырт, осы заманғы ғылымда
археологиялық ескерткіштерді сақтаудың, қалпына келтірудің жəне зерттеп танудың жаңа əдістəсілдері жарыққа шығып отыр. Бұл да бұрын белгілі жəне белгісіз болып келген тарихи-мəдени
мұрағаттарды жаңа қырынан зерттеп-зерделеп, қазақ мəдениетінің түп төркінін жəне қалыптасу
кезеңдерін одан əрі тереңдей айқындап білудің көкжиегін кеңейте түсер еді.
ХІХ ғ. 60-жылдарында Барнаул аймақтық училищесінің оқытушысы, кейіннен академик атағын
алған, В.В. Радлов Қазақ Алтайында алғашқы ғылыми экспедициямен екі үлкен қорғанда жəне бес
кіші қорғанда ауқымды қазбалар жүргізген. Оның бірі Бұқтырма өзенінің бойы, Берел жазығындағы
жəне Қатон өзенінің бойында Қотанда ауылының ауылының маңындағы бұл қорғандар б.з.б. көшпелі
ру басыларының бай зираттары еді. 1865 жылы В.В. Радловтың есептерінен ешбір сызба-суретсіз,
қорғанның орналасуы, құрылысы, табылған заттар сипаттамасы қысқаша бірнеше мақалада жарық
көреді. Үлкен Берел қорғанынан табылған заттар Археологиялық комиссияның сараптамасын өтіп,
кейіннен Мəскеудегі публицистикалық мұражайға қойылды. Қазір Мəскеу Мемлекеттік Тарихи
мұражайда сақтаулы (54660, 54746). 1884 жылы Лейпцигте В.В. Радловтың, жетінші тарауы 18651866 жылдардағы экспедициялық зерттеулерге арналған, »Aus Sibirien»атты еңбегі жарық көреді.
Кейіннен, А. Бобринскийдің жетінші бөлімнің орыс тіліндегі аудармасы шығады [3, c. 449-451].
Кеңес үкіметі кезінде ғылым алдында археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін үлкен
мүмкіндіктер ашылып, Алтай жеріндегі ерте көшпелілер дəуірінің қорғандары жүйелі түрде зерттеле
бастады.
ХХ ғ. 20-жылдары В.В. Радловтың материалдарына М.П. Грязнов Бірінші Пазырық қорғанының
материалдарымен салыстырып, қорымның мерзімделуі мен жерле мазмұнына мəн бергендей болады
(4, с. 4;13).
1935 ж. С.С. Черников басшылық еткен КСРО ҒА ЛАИИМК-ның Шығыс Қазақстан
археологиялық экспедициясы мен Қазақ КСРО-ның ҒА экспедициялары Калбин жəне Нарын тау
жоталарында археологиялық барлау жұмыстары мен көне қалайы, алтын, мыс кен орындарында
зерттеу жұмыстары жүргізілді [5, с. 62-64].
С.И. Руденко мен С.С. Сорокин ХХ ғ. 50-жылдарында бұл зерттеулерді жалғастырып, жергілікті
аймақтың сызба карталарын түсірді (қосымшалар). 1959 жылы С.С. Сорокиннің басшылығымен
Мемлекеттік Эрмитаждың Оңтүстік Алтай археологиялық экспедициясы құрылады. Бұл
экспедициясының ең басты мақсаты көшпелі дəуір өнерінің гүлденуі мен құлдырауын көрсететін
материалдар жинау болды. Алғашқы құрылған жылдары экспедиция үлкен Берел қорғанындағы
жұмыстарды жалғастыру, сонымен қатар Берел жазығында бірнеше нысандарда қазба жұмыстарын
жүргізуді мақсат етті. 1956 ж С.С. Сорокин жетекшілік еткен археологиялық экспедиция үлкен Берел
қорғанын соңына дейін зерттеді. 1865 жəне 1959 жылдары экспедициялар жұмысының нəтижесінде
үлкен Берел қорғаны Пазырақ қорғандар тобына кіретін мəдениет екені анықталды. Нəтижесінде,
көптеген жылдардың археологиялық есебі ретінде С.С. Сорокиннің «Большой Берельский курган
(Полное издание материалов раскопок 1865 и 1959 гг. )» атты мақаласы жарық көрді [6, c.70-72].
Шекаралас аймақтарда 1911 ж. А.В. Адрианов Шығыс Қазақстан облысы Майемер жазығында,
Нарын өзені бойындағы көне көшпенділер дəуірінің бірнеше қорғандарын қазды. Сонымен қатар,
Бұқтырма өзенінің жоғары ағысындағы Черновая ауылы маңында да қазба жұмыстарын жүргізді [7,
с. 9-72].
1985-86 жж. А.М. Оразбаев басшылық еткен ҚазМУ-нің Шығыс Қазақстан археологиялық
экспедициясы барлау жəне зерттеу жұмыстарын Қатон-Қарағай ауданындағы Черновая қорымында
жалғастырды (8, с. 70).
Революцияға дейінгі жəне Кеңес дəуіріндегі зерттеулер, əрине, аздық етті, сонымен бірге,
материалдық-техникалық жабдықталуы əлсіз болды. Тəуелсіздік алғаннан кейін, Алтай тау тізбегінің
253

оңтүстік-батыс бөлігінде жатқан, жан-жағынан тау жоталары қоршаған ерте темір жəне түркі
дəуірінің жетпістен астам обалары шоғырланған Берел аңғары да осы мəдениеттің бір тармағына
жатады. 1997-99 жж. ҚР БҒМ-нің Ə.Х. Марғұлан атындағы археология институты, Ресей
Федерациясының Мемлекеттік Эрмитажы, əл-Фараби атындағы Қаз-МУ, РФ-ның Камеров
мемлекеттік универстеті жəне Францияның ғылыми-зерттеу ұлттық орталығының бірлескен
археологиялық экспедициясы Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданында Майемер, Берел,
Тар-Асу қорымдарында жаңа археологиялық зерттеу жұмыстарын бастады. Мұндағы З. Самашев
бастаған Шығыс Қазақстан археологиялық экспедициясының кешенді зерттеу жұмыстары 1998
жылдан бері үзілмей жүргізіліп келеді. Осы уақыт аралығында ежелгі көшпелілердің №№11, 18, 31,
32, 34, 36, 71, 23, 10, 9, 4, 72, 73, 74, 75 жəне т.б. обалар қазылды. Əлемге əйгілі №11 обадан əйел мен
еркек мүрделері, қосып жерленген 13 жылқы мүрдесін, сонымен қатар, түрлі аңдық мəнерде жасалған
бұйымдар т.б. заттар табылды. Осы зерттеулер кешенді түрде жалғасып, жыл сайын далалық
экспедиция ұйымдастырылады. Қорым 4 обалар тобынан, СБ-ОШ бойы сызығымен, тас үйіндісімен
жəне əр түрлі көлемде сипатталатын 70-тен астам қорғандар тұрады. Үлкен Берел обасының
қатарындағы ірілі-ұсақты қорғандар бір топты құрайды. Қазіргі таңда Берел, Майемер, Қарақаба
қорымдарына археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп, жан-жақты жаратылыстану
ғылымдарының көмегімен зерттелу үстінде [9, с. 7-14].
Қорытындылай келе, бүгінгі таңда пазырық қоғамының əлеуметтік құрылыс, жерлеу рəсімдерінің
элементтерін кешенді сараптау негізінде жақсы зерттелінген. Қоғамның əлеуметтік сатыларын
анықтаудың негіздемесі жасалынған. Келесі шешімін күтіп тұрған мəселелер санатына нақты
қорымдар бойынша палеодемографиялық сараптама жасау жəне пазырық қоғамының саяси тарихын
сол замандағы нақты тарихи-мəдени жағдайында қарастыру кезегін күтіп тұрған негізгі мəселелердің
бірі болмақ. Соған қарамастан соңғы он-он бес жыл көлеміндегі зерттеулер жаңа тың дəйекті тарихи
тұжырымдардың түзілуіне игі ықпал етуде.
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И.С. Құрманиязов
ЖЕТІАСАР ЕСКЕРТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУДІҢ ӨЛКЕТАНУШЫЛЫҚ КЕЗЕҢІ
(XIX Ғ. АЯҒЫ – ХХ Ғ. БАСЫ)
ХІХ ғасырдың
екінші жартысы Арал өңірінің Ресей империясының құрамына кіруіне
байланысты бұл аймақ орыс ғалымдарын қызықтыра түсті. Қазақстан территориясында ғылымизерттеу жұмыстарын жүргізу үшін əр түрлі экспедициялар құрылып, оның құрамында: П.П. Семенов
Тянь-Шанский, Н.А. Северцов, Г.Н. Потанин, М.И. Венюков, В.В. Радлов, А.И. Бутаков, В.В.
Бартольд жəне басқа ғалымдар болды [1, с. 21-30].
Сырдарияның орта, төменгі ағысы, 1847 жылы Арал теңізін бассейнінде зерттеу үшін А.И.
Бутаков зерттеу жұмыстары жүргізілді. Сырдарияның төменгі ағысындағы Қуаңдария мен
Ескідариялық бойында орын тепкен Жетіасар мəдениетінің ескерткіштері жайлы жазбалар,
сипаттамалар да өлкеге келген орыс ғалымдарының естелік жазбаларын кездестестіреміз.
«Жетіасар» атауы «жеті» жəне «асар» көне түркі сөздерінен құралады. Жеті саны қазақ халқының
дəстүрлі ұғымында киелі қасиетті сан болып танылады. «Асар» сөзінің бір мағынасы
көптің
қатысумен көпшіліктің күшімен жасалатын əрекет, көмек дегенді білдірсе, екінші мағынасы Сырдың
орта жəне төменгі ағысын мекен еткен байырғы қаңлылардың қала қонысына қатысты атау. Бұл
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күнде асар-қоныстардың 40-тан астамы белгілі. Осы асарлардың барлығының жиынтығы «Жетіасар»
мəдениеті деп аталуы Сырдың төменгі ағысы бойындағы бір-біріне жақын орналасқан асарлар
кешеніне байланысты аталған. Олардың біреуінің үстіне шығып қарағанда оның айналасынан алтыжетеуін көруге болады. Көп сырды ішіне бүккен ескерткіштер жайлы Сыр сүлейлері мен ақындары
өз шығармаларына арқау етіп жыр əнге қосып жүр. Солардың ішнен қазіргі таңдағы ақын
жырауларымыз
Сыр бойының перзенттері Запа Дəулетбаевтың «Жетіасар жырлары» атты
жинағында
Нұрмұхамед Əбілқасымовтың «Заман
біздің тыныштық» деген жырларынан
кездестіруге болады. «Жетіасар жырлары» өлең жолдарында осы қалашықтарға тамсанып жыр
қосып жырлайды: Үзінді
Бірі «Жалпақ» бірі Тік,
«Бидайықты» «Қоралы»
Бейне əдемі жиған жүк,
Бар сəулелі жолағы
Осынша асар үйілген
Заңы ма еді тұрмыстың?
Шығыстан сол кез шүйілген
Жолы ма екен Шыңғыстың?
Ертеде өткен сақтардың
Жұрты ма екен көшкен бұл?
– деген Жетіасар тарихына байланысты аңыздарды саралайды.
Жетіасар ескерткіштері жайлы алғашқы деректерді 1867 жылы П.И. Лерхтың Сырдарияның
орта жəне төменгі ағыстарында бірқатар қалаларды ашқан. Оның ішіндегі Жанкент қаласына
жүргізген зерттеулерін айтуға болады, саяхатшы зерттеуші А.И. Левшиннің еңбегінде Жетіасар
(Джит-кала) кездедестіруге болады [2]. Бұл қалалардың қазіргі Қызылорда облысының Сырдария,
Қармақшы, Жалағаш аудандары территорияларында жетіасар мəдениетінің ескерткіштері үлкен
төбешіктер түрінде сақталған, биіктіктері 10-15 м жететін бұл құрылыстарды жергілікті халық
«асарлар» деп аталады [7, 235-236 бб.; 8, 147-148 бб.]. Жетіасар ескерткіштерін зерттеу аңыз
əңгімелерді жинастырып, оларды жарық шығарған əкелі балалы Əуелбек Қоңыратбаев пен Тынысбек
Қоңыратбаев еңбектерінде кездеседі [7–8]. Жалпы жетіасар ескерткіштерінде зерттеулерді бірнеше
кезеңге бөліп қарастырдық:
а) бірінші кезең – өлкетанушылық: XIX ғ. аяғы – ХХ ғ. басы;
ə) екінші кезең – Хорезм археологиялық-этнографиялық экспедциясының алғашқы
археологиялық зерттеулері (əрі қарай ХАЭЭ) (1946-1966 жылдар аралығы);
- археологиялық қазба жұмыстары (1948, 1949, 1951 жж.);
- барлау жұмыстары (1946, 1958, 1962-1963, 1966 жж.)
б) ІІІ–кезең (1971-1991 жылдар аралығы);
в) IV– кезең (Тəуелсіздік жылдарындағы жаңа зерттеулер).
Алғашқы өлкетанушылық кезең
Түркістан əуесқойлор үйірмесінің мүшелері Жетіасар
қалаларына сипатамасын жазып ескерткіштерге шағын қазба жұмыстарын жүргізеді. Соның ішіндегі
А.Симоновтың «Джит-асар» деген мақаласында Шокь-тобе, Алтын асар мен Үңгірлі асардың
орналасуын жəне осы ескерткіштерге қатысты аңыз əңгімелерін айтуға болады [3, с. 233-235]. Аңызəңгімелерге қарап бұл ескерткіштерге қарап тың мəліметтер алуға, жер су аттарын білуге болады.
Жетіасар қалалары жайлы қазіргі уақытта екі аңыз сақталған. Солардың біріншісі халық аузындағы
əңгімелерге қарағанда «Қамбар батыр» жыры осы Жетіасар маңында болғаны айтады.
Ə. Қоңыратбаев «Туркестанские ведомости» газетінде жарық көрген мақалаларды аударып
жарыққа шығарады. Мейердің айтуынша Назым деген қазақтың қызы болыпты оны қалмақ ханы
сұратып, бірақ Қамбар батыр қалмақты жеңіп, Назымды өзіне алады деп айтылады. А.Симоновтың
мақаласында бұл қалалардың салынып салтанат құруы Алесандр Македонский заманы
байланыстарылса кейбірінде бұл қалалардың Əмір Темір қиратқан деп айтады [4, 149-158 бб.].
Бұл қалаларда жеті халық мекендеген, қалалар тұрғызып, бұл қалардың халқы жауынгер
адамдар болған. Бұл қалаларды билеген хан сұлтандар өте ер жүрек батыл адамдар екені, əр
жылдары қалалар арасында сайыстар аңшылық саят құрып отырған екен. Бұл қалалар арасында
кейін бəсекелестік қатты болған екен, қала билеушілер жалдамалы əскер жалдаған солардың
ішіндегі Алтын-асар билеушісі аңшылық құрғанды киіктерді жабайы қазыларды аулағанды қатты
жақсы көрген, жауынгерлері соғысқа шыққанда жеңген қарсыластарын аяусыз тонап талан
тараж қылып, байлығын жинайтын көрінеді. Бір де Алтын асар билеушісі аңшылық саят құрып
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жүрген кезінде қалың қамыстың арасында жолбарыс шабуыл жасап сұлтанды жерге құлатады,
осы тұста осы жолбарысты аңдып жүрген батыр келіп жолбарыстың жүрегінінен пышақ салып
сұлатады. Батырдың ерлігін бағалаған сұлтан рахметін айтып дос болуды ұсынып, өзінің қызына
үйленуді ұсынады. Батыр бірден келісе кетеді, сұлтан қызын ұнатады екен осы уақытқа дейін, бұл
мүмкіндікті пайдаланып сұлтаның батасын алады. Тойлары дүркіреп өтіп, сұлтан бар жанын
салып бəйге ұйымдастырып, батырдың қарамағын бір түмен еліп беріп қала сыйға тартып қызын
үйлендіреді. Бұл үйлену тойды жақтырмаған қолдамаған сұлтан уəзірі қызға қатты ғашық болып,
қыз қарамай қойған екен. Жүрегі жаралы уəзір қалай болсада кек алуды жоспарлап тойдың бітуін
күткен, үш ай тойлаған той бітіп батыр бір күні аңшылық саятқа шығып қасына уəзірлер мен
жауынгерлер ертеді қаладан шыға беріс жерде уəзірге садағын ұмыттым деп алып келуге бұйрық
береді. Уəзір осы сəтті пайдаланып батырға садақ жебелерін кешігіп əкеліп беріп, батыр не үшін
кешікенін сұрағанда сұлтан қызының алдап арбап қалуын өтінгенін айтады. Бұны естіген батыр
қызғаныш өзінің жарын бір сөзге келместен басын алады. Сұлтан осыны естіп күйеу баласының
еліне əскер жіберіп тас-талқан етіп қиратып бұл өңірден көшіп кетеді. Осы уақыттан бастап бұл
қалалар қаңырап үйінді болып қалады.
А.Симонов өзінің естелігінде Жетіасар шатқалының екі үлкен қалашықтары жайлы келесідей
дерек берген.....Кроме Джиты-асарской группы есть два болыших городища Алтын асар (Золотое
городища) и Унгурлы-асар (от слова «унгур» – пещера ). Местанохождение первого городища
указывали в степи же севернее Джиты-асара, а второго–среди разливов Куван-дарьи [5]. Осы қалаасарлар жайлы ХІХ ғасыр авторларының жазба деректері ескерткіштердің сол уақыттағы сақталу
деңгейін анықтайды. Сондай ақ, фото түсірілімдік деректер өте сирек кезеңде осындай жазба
деректердің маңызы жоғары, əрі бүгінгі таңдағы ескерткіштің сақталу деңгейімен салыстырмалы
сарапттау жасауда аса қажетті мəліметтер қатырын құрайды. А. Симонов тарапынан Жетіасар
қаласына барлау жұмысы, əсіресе обаларға жүргізілді [6, с. 313-318]. Екі ірі қалашыққа берген
сипаттамасында:«В джитыарской группе городища расположены на расстоянии более пяти верст
одно от угого, и взаимное их расположение напоминает очертания созвездия большой медвидицы.В
окрестностях городища заметны многочисленные следы больших и малых каналов, причем большие
имеют некоторые превышение над малыми; в этом я убедился во время бывшего при мне довольно
сильного проливного дожди; вода текла из больших каналов в малые, причем в расположении и
направлении каналов можно было заметить известную систему; вода, проникнув по одному из
каналов во внешнюю ограду городищ, образовала в одном месте обширную и глубокую лужу с
правильными очертаниями. Очевидно, здесь был когда-то устроен водоем». Өз уақытын аз екенін
айтып А.Симонов Алтын-асар қалашығында шағын қазба жұмыстарын жүргізіп нəтижесіз оралады.
Келесі деректер кешені Хорезм археологиялық-этнографиялық экспедициясы тарапынан
жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстары нəтижесінде жинақталды [9].
Алғашқы өлкетанушылық кезеңді қорытындылай отырып бұл қалашықтардың зерттелуі ашылуы
Түркістан əуесқойлар үйірмесінің ғылыми ізденістерінің бірі еді. Аңыздың түбі ақиқат демекші,
жетіасар ескерткіштері жайлы аңыз-əңгімелер, алғашқы жазба деректерінде өз ерекшеліктері бар. Сол
себепті, оларға тоқталып, тағы да беруді жөн көрдік.

____________________________________________________
1.
Шəлекенов М.У. Взаимоотношения народов Приаралья в ( XVIII-XIX вв. ). – Алмат: Ғылым, 1995. – 168 с.
2.
Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или кайсацких орд и степей. – Алматы, 1996.
3.
Протоколы заседаний и собщений членов Туркестанского кружка любителей археологии // Историкокультурные памятники археологии Казахстана. – Т. 2011.– 447 с. / Авторы предисловия и составители Елеуов М,
Бахтибаев М.
4.
Қоңыратбаев Ə.Қ. Көп томдық шығармалар жинағы. – Т. 2. Түркітану жəне шығыстану мəселелері. – Алматы,
2004. – 518 б.
5.
Симонов А. Джить-Асар // Туркестанские ведомости. – 1900. – № 80-81.
6.
Кастанье И.А. Древности Киргизской степи и Оренбургской края. – Алматы: Дайк Пресс, 2007.
7.
Бейсенов А. Сыр елі. Қызылода облысы энциклопедиясы. – Алматы, 2005.
8.
Қоңыратбаев Т. Ертедегі ескерткіштер Сыр бойының ежелгі тарихы мен мəдениеті зерттеу. – Алматы.
1996. – 272 б.
9.
Толстов С.П. По следам древне хорезмской цивилизации. – М-Л., 1948.

256

Қ. Мұсабаев
ОРТАҒАСЫРЛЫҚ СУРИ ҚАЛАСЫНЫҢ ОРНЫН АНЫҚТАУ
2015 ж. 25 мамыр айынан бастап «Əзірет Сұлтан» қорық мұражайының Археология жəне
ескерткіштерді қорғау бөлімінің қызметкерлері Түркістанға кіре-беріс Шымкент-Түркістан жолының
оң жақ бетінен Елутөбе деп аталған обалар қорымына археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізді.
Осы сəтті пайдалана отырып аталған төбеден оңтүстік-шығысқа қарай 330 м жатқан бастауын
Құшата елді мекенінен алатын Жалпақ сүйір жəне Қостөбе сүйір деп аталған көне (Х-ХІІ ғғ.) арықтар
бойы мен маңайына барлау жұмыстарын жүргіздік. Барлау жұмыстарының негізгі мақсаты тарихта
Сури деп аталып өтілген қала орынын анықтау еді. Сури атауы алғаш Қожа Ахмет Ясауи жайлы
айтылған аңыздарда кездеседі [1].
Онда Сури халқы өздерінің туысы Қожа əулетімен егін суына таласып абайсызда Қожа Ахмет
Ясауидің баласы Ибраһимді өлтіріп қойғаны баяндалады.
Сури атауының шығу төркіні бүгінде ғалымдарымызды қызықтырып келеді, əлі күнге дейін
шешімін таппаған бұл топонимикалық атауды ежелгі Сирия жеріндегі көне Сури тайпасының
атымен байланыстырғанды жөн көрдік.
К. Матвеев пен А. Сазоновтың «Пять жизней древней Сури» атты еңбегіне назар аударсақ...
Следы этого города мы нашли на реке Хабур, впадающей в Евфрат. На карте современной Сирии
расположен город Сувар – потомок древнего города Сури, от которого пошла название страны»-деп
айтады [2].
Бұл халықпен байланыстырып отыруымыздың өз мəнісі де бар еді. Қожа Ахмет Ясауи өзінің
жақын туыстары Сури халқы қолынан жалғыз баласы Ибраһим өлтірілген соң арадағы алауыздықтан
кейін «Алысымның жақыны Шам халқы (Дамаск), Жақынымның алысы Сүйірлі халқы» деп айтқан
екен. Соған қарағанда Қожа Ахмет Ясауи бұл жерде алыстағы Сирия халқын туыс санап, жанындағы
Сирия елінен келген бір топ Сури халқын жау санап отыр.
Мұны Н.Оңдасыновта өзінің «Арабша-қазақша түсіндірме сөздік» еңбегіндегі жер-су аттары
(топонимдер) атты екінші қосымша бөлімінде Суриді-Сириялық, Шамдық деп көрсетеді[3, 205 б.].
Ш.Əшімұлының «Əзиз Əулиелер» атты еңбегіне сүйенсек, «Жаңақорған кенті орталығынан 30
шақырым жерде Қаратау ішінде Қара Сүйір деген де биік тау атауы бар. Аңыз бойынша Əзірет Əлі
келіп осы жерде намаз оқыған жəне Қара Сүйір деген де қала атауы болған» дейді автор[4].
Қаратаудағы Қара Сүйір жері жайлы кезекті деректі С.Мұрғабаев, М. Бахтыбаев, Б.Нұрханов,
Л.Малдыбековалардың «Некоторые результаты исследования на могильнике эпохи бронзы
Карасуйир ІІІ» атты мақаласынан да біле аламыз [5, с. 23-29].
Бұдан бөлек ХХ ғ. 20 жылдары Түркістан өңіріндегі 62 мешіттің бірінің атауы Сүйір мешіті деп
аталғанында айта кеткен жөн[6].
Біздіңше осы атау (Сүйір) бүгінгі Түркістанның оңтүстік-шығысынан ағып өтетін Сури арығының
атымен сəйкестендіруге келетін секілді. Себебі, VІІІ ғ. басында Шауғар аймағы (Түркістан оазисі)
билігі мен жер иелігі Сырдың орта ағысына дейін жеткен Түргеш қағанатының (702-756 жж.)
құрамына кірді. Осы кезеңде Оңтүстік Қазақстан мен Орта Азияны арабтар жаулап ала бастайды.
Естеріңізге сала кетсек, дін үшін басталған дəл осы шапқыншылықтың əсерінен 633 ж. Сирия
мемлекеті Араб халифатының құрамына еніп 661-750 жж. Дамаск астана ретінде ислам діні
орталықтарының біріне айналды. Сирия халқы арабтандырылып мұсылман дініне көшкенді [7].
З.Жандарбектің «Насаб-нама» нұсқалары жəне түркі тарихы» атты еңбегіне сүйенсек: «Оңтүстік
Қазақстан мен Орта Азияға таралған «Насаб-нама» нұсқалары мен діни аңыздар да Түркістан жеріне
«ислам аша келген» Мұхаммад ибн ал-Ханафиййа ұрпақтары Исхақ баб, Абд ар-Рахим баб, Абд ал
Жалил бабтардың 774-776 жылдары келгенін ғалымдар айтады[8, 54-124 бб.].
Жоғары да аталған тарихи дерекке негіз салсақ, қалай болғанда да ислам дінінің бізге енуінің
қайнар көзі Сирия, яғни Дамасктан (Шамнан) бастау алғанын көреміз. Соған қарағанда Араб
əскерлері Оңтүстік Қазақстанды жаулап алу барысында қожалар мен қатар Сирия жерінің негізін
құраған халық Сури тайпалары да келген секілді.
Оңтүстік Қазақстан өңіріндегі араб шапқыншылығы жайлы археолог Е.Смағұловтың «Арабские
нашествие в Южный Казахстан: данные письменных и археологических источников» атты кең
көлемді мақаласында айтылып өтіледі, ол: «Арабский полковедец Кутейба ибн Муслим после
покорения Самарканда, двумя отрядами двинулся на завоевание Присырдарьинских регионов
(подробности : у Смирнова О.И., 1970,-С.199;и.др). О действиях северного отряда, который вторгся в
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Чач (Шаш), и разорил всю область, источники умалчивают. Но возможно, именно этот поход
отразился слоями пожаров на целом ряде городищ Ташкентского, Отрарского, Туркестанского
оазиса» деп жазады[9].
Бұл тарихи деректің растығын Е. Смағұлов пен М.Тұяқбаевтар Түркістан оазисінде жүргізген
археологиялық зерттеу барысында Сидақ ата, Майбалық, Күлтөбе, Жүйнек қалаларында араб
шапқыншылығынан қалған артефактілерді ашқан кезде көз жеткіздік.
Мəселен, Сидақ ата қалашығында жүргізілген археологиялық зерттеу жайлы Е.Смағұлов былай
дейді. «В Туркестанском оазисе (область Шавгар) при раскопках, верхнего строительного горизонта
цитадели городища Сидак, представленного дворцово-храмовым комплексом, также были
зафиксированы следы мошного пожара. Он произошёл, если опираться на анализ материала и
находку пока единственной медной монеты где-то в первой половине, ближе к середине VІІІ в.
Медная монета найдена в слое пожара и принадлежит чекану Хусрава удельного хорезмийского
правителя области Кедер (низовья Амударьи). Можно полагать, что пожар уничтожил храм на
Сидаке в пределах второй четверти VІІІ в. и может быть связан с действиями арабских войск»[10].
Бұған тағы бір дəлел ретінде қазіргі Қарнақ елді мекеніндегі имам Бахли (араб қолбасшысы
Кутайба ибн Муслим ал-Бахими) деген əулие кесенесін жəне бір топ ислам дінін таратуда құрбан
болған сопы каландарлар Шопар ата, Шейх Мұхаммед Тəкиə ата, Хайриддин ата жəне Укаша ата
əулие мазараттарын айтуға болады[11, С.145-146].
Негізі археолог мамандарды қызықтырғаны - ХVІ ғ. Хафиз-и Таныш Бұхаридың «Шараф-нама-йи
шахи» атты еңбегінде келтірілген Абдолла хан ІІ-нің 1582 ж. Түркістанды жаулап алу үшін Сури
атты жерге келіп лагерь тіккені жайлы дерегі еді[12]. Осы тарихи мағлұмат Сури арығының бойына
археологиялық барлау жүргізуімізге негіз болды. Ол үшін карта жəне спутниктік бақылау жұмыстары
жүргізілген болатын.
Түркістан мен оның айналасы 1951,1953 жж. карталар мен 1980 ж. аэрофото негіздерінде
жасалған картада Сүйір арығы Құшата маңындағы бұлақтардан бастау алатыны көрсетілген. Бұл
арықтың бір арнасы Арыс-Түркістан каналынан өткен соң каналдың түбімен қалаға қарай кілт
бұрылып қалаға жетпей, каналдан шыққан арыққа құяды.
Түркістан-Шымкент автожолынан 2,5 шақырым жерде ҚостөбеСүйір арығының жанынан
жаңадан қазылған тағы бір саласы батысқа қарай ағып барып (сумен жабдықтаған) тірелген жерде
Төрткүлтөбе-Сури (Сүйір) қаласының орыны бар. Қала ортағасырлық Түркістаннан оңтүстікшығысқа қарай 6 шақырым жерде орналасқан, өкінішке орай, əлі күнге археологиялық зерттеу
жүргізілген жоқ [13], (1-сурет). Сондықтан, бірінші кезекте аталған қала орынын дəл табу көзделді.
Карта жəне спутниктік бақылау фотоларын салыстыра отырып ескерткіштің орналасқан жерін
анықтадық. Бұл жер картада көрсетілген Ақтөбе атты табиғи төбе екені белгілі болды. Осы қыраттың
солтүстік етегінен, шығыс бетінен, топырақ алынған кішігірім қоныс орыны табылды. Дəл осы төбе
картада Қостөбесури арығының батысқа бұрылып біткен жеріндегі Төрткүлтөбе деп аталған төбе
екені даусыз. Бізге дейін бұл маңда бірнеше археологтар тарихи қала орыны мен басқа да
ескерткіштерді іздестірген, соның айғағы ХҚТУ-ң ғылыми орталығының қызметкерлері біз анықтап
отырған төбені тауып Тасанақ (Ташанақ) атын бергені дер едік.
М.Елеуовтің «Түркістан оазисінен 2004-2005 жылдарда ашылған ортағасырлық елді мекендермен
қалалар» атты мақаласында қазіргі Қазақстанның 30-жылдығы ауылынан батыста 2 км жерде
орналасқан, төртбұрышты, бұрыштары қатты доғалданып келген, көлемі 28х28 м, биіктігі 2 м қоныс
жайлы айтылады. Оның шығыс бөлігінде орналасқан, кейініректе қазылған шұқырдың көлемі 7 х 5 м,
тереңдігі 1,3 м болады. Ескерткіш VІ-VІІІ ғғ. қонысы деп жазылған [14,163-170 бб.].
Мұнда тек ғалымдар картадағы Төрткүлтөбе деп берілген атауды байқамай Қотырбұлақтан
(Құшата маңынан)ағып келетін Ынтымақ (Қазақстан 30 жылдығы, Төменгі Ташанақ) ауылына қарай
тартылған Тасанақ (Ташанақ) арығының (немесе ауыл) атын берген.
Көріп отырғанымыздай бұл төбе өмір сүру жағынан да көлемі жағынан да біз қарастырып
отырған ортағасырлық Сури қаласына сəйкес келмейді. Сондықтан археологиялық барлау
жұмыстары ары қарай жалғасын тауып сол маңдағы қойшылар қора салып отырған төбе үстін
бақылауға алдық. Алайда, мұнда тек əр-əр жерде қойшылардан қалған қыш-ыдыс қалдықтарының
ізін ғана байқадық.
Батысқа қарай 4,6 км ағып барып Гауһар ана кесенесінің тұсынан ұсақ арықтарға бөлініп кететін
Жалпақсүйір арығы маңайында да зерттеу жұмыстары жүргізілген болатын, десе де, бұл маңнан да
ешнəрсе анықталмады. Сондықтан, осы аталған екі арықтың жоғарғы солтүстігінде орналасқан
Шобанақ елді мекенінің маңайында да археологиялық барлау жұмыстарын жүргізуімізге тура келді.
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Нəтижесінде спутниктік фотоларға қарап Түркістан қаласының шығысынан 6 шақырым жердегі
Сури арығының бойынан қорғаны бар, қақпасы шығыстан шығарылған, цитаделі жақсы сақталған
төбені анықтадық. Аталған қала қорғанының шығыс қақпасының солтүстік мұнарасы үстінен
темірмен қоршалған мазар орыны белгілі болды. Бейітті Көктонды əулиенің шырақшысы марқұм
Əзиз Əбсəметов 2000 ж. қоршаған екен. Жергілікті (Шобанақ ауылы) ауыл ақсақалдары бұл моланы
Ғайып ата əулиенікі дейді. Аңыз бойынша бұл маңда бағзы замандарда бір аңшы елінен шығып
осында адасып ғайып болыпты. Десе де, картада көрсетілген бұл жер, бұған дейін біз іздеп жүрген
«Курган Коибота» деген төбе болып шықты (1-сурет, 1,2 фото). Ал, Койбота дегенге келер болсақ,
бұл шынында Ясауи заманынан (ХІІ ғ.) келе жатқан əулие болуы əбден мүмкін. Кейін тілдік
этимологияға байланысты Қойботамыз Қайбата, Қайыпата, Ғайып атаға айналған деуге негіз бар
(Керісінше болуы да мүмкін). Олай дейтін себебіміз, Ш.Əшімұлы жинақтаған аңыздарда ислам дінін
насихаттауда Қожа Ахмет Ясауимен замандас өмір сүрген Қазата мен Қайып аталар сонау бір
замандарда Қаратау етегіндегі елге келіп тұрақтап қалыпты. Құран сүрелері мен аяттарын, Мұхаммед
Пайғамбардың хадистерінің адами болмыс турасындағы асыл өсиеттерін жатқа айтатын екеуі елдің
бас иер, пір тұтар əулиесіне айналыпты деседі [15, 232-237 бб.].
Бүгінгі Оранғай ауылының батысында Қазтөбе деген ежелгі қалашық орны, Түркістан өңірінің
картасында Қойбота төбесінің оңтүстік-шығысында Найсаб ата деген де арық жəне сай атауы бар.
Ал, бұл есім (Найсап, Найсаб, Найсабата) Құшата əулие аңыздарында кездеседі. Қожа Ахмет Ясауи
есімімен байланысты аңыз, əпсана, хикаялар атты еңбектегі дерекке сүйенсек, қазіргі таңда осы
Құшата ауылында Найсабата дегенде елді мекен (төбе) бар көрінеді [16,122 б.]. Демек, Қожа Ахмет
Ясауидің шəкірттері Яссы қаласының маңындағы қалаларда ислам дінінің сопылық бағытын таратуда
бір-бір төбе болып қалған.
Қалай десекте, Қойботаның Шығыс қақпасының солтүстік мұнарасына жерленген мүрде қала
құлдырап, халқы тастап кеткеннен кейін жерленген. «1938 ж. осы ауыл (Оранғай, Шобанақ)
төңірегінде «халық жауы» деп есептелген бес адам ату жазасына кесілген жəне қазіргі Қойбота
аталған борпылдақ төбеге əкелініп жерленген, олардың біреуі қазіргі сырты темірмен қоршалған
(солтүстік мұнара) жерге көмілген. Ғайып ата аталып, əулие тұтып, моласын қоршап жүргеніміздің
бір себебі, күні бүгінге дейін аңыз сарыны сақталып қалғанынан болса керек»-дейді, əкесі (1905
туылған) Масайтов Мүтеннің естелігіне сүйенген (1941 туылған) Мүденов Бабаш [17]. Мұндай
Ғайып ата атауымен жерленген адамдардың артында шынайы есімдері айтылмай, лақап аты
айтылатынын да ескеруіміз қажет. Мəселен, бүгінде Бабайқорған ауылының ортасында Ғайып ата
əулиенің жеркепесі бар, аңыз бойынша бабамыз сол кепеге кіріп Ғайып болған екен, содан Ғайып ата
аталыпты. Шын мəнінде əулиенің есімі Сунақ руынан шыққан Əмір деген кісі екен [18].
Мысалы, Қойботадан солтүстікке қарай 2 км қашықтықта жатқан Көктонды əулиенің шын есімі
имам Марғузи екенін көп адам білмейді[19]. Міне, бұлардың бəрі бір кездері ислам дінін Түркістан
оазисінде таратуда үлкен рөл атқарған адамдар екені даусыз.
Археологиялық зерттеу барысында анықталғанындай ескерткіштің `(Қойбота қалашығы)
географиялық координаттары С. 430 19’ 259”, Ш. 0680 21.24’4,’’ т.д.б. 233 м. Төбе үстінен теріп
алынған керамика сынықтары ортағасырлық Түркістан қаласы ыдыстарына сəйкес келеді (3-фото).
Біздің пайымдауымызша, осы уақытқа дейін ғалымдарды толғандырып жүрген тарихтағы (ХVІ ғ.)
Сури қаласы осы болуы мүмкін. Оған дəлел, біріншіден, күні бүгінге дейін археологтар атақты
Шойтөбе-Шауғар қаласын зерттеп жүріп сол аталған жердің төңірегіне Сури қаласын іздеп əбден
археологиялық барлау жүргізген, алайда, еш нəтиже болмаған. Екіншіден, Əзірет Сұлтан кесенесінде
ұзақ жылдар (1950-ші жылдардан) Бас сақтаушы, кейінен 1979-1985 жж.) мұражай директоры болған
О.Дастанов ақсақалдың ел аузынан естіген əңгімелерінде келтірілген дерек бойынша - Гауһар ана
өлер шағында «Мені інім Ибраһим шайхтың қаны төгілген жерге қойыңдар»,-деп өсиет етіпті [20,2
б.].
Міне, осы дерек ғалымдарымызды ерте ортағасырлық (ХІІғ.) жəне ортағасырлық қаланы сол
Гауһар ана кесенесінің оңтүстік-шығыс маңайынан іздеуге итермелеген секілді.
К.М. Байпақов та өзінің «О локализации средневековых городов Южного Казахстана» атты
мақаласында «в списке городов округа Испиджабу ал-Макдиси имеется город Шур, который спустя
два с половиной века в маршрутнике Гетума І фигурирует под именем Сури-Саври, как город между
Ясы (Осон) и Отраром, а в источниках второй половины ХVІІ в.- как местность и селение в близи
Туркестана. Локализация Сури облегчается тем, что до сих пор сохранился аналогичный топоним.
Так называется городище Сор-тобе, в 12 км юго-западнее Туркестана»-деп жазады[21,С. 81-93].
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Бұл дерек негізін қолдаған тарихшы, археолог М.Қожа да қаланы өзінің «Ахмет Ясауи есімімен
байланысты тарихи орындар» атты мақаласында Хафиз Таныштың жазбаларына қарағанда дей
отырып Суриді Яссы мен Отырар арасынан іздеу керектігін айтады [22, 96-99].
Алайда, Түркістан өңірінде жүргізілген соңғы археологиялық жұмыстар барысында аталған
Сортөбе қала орынын анықтай алмадық. Оның үстіне автор (К.М.Байпақов) өзінің «Археологические
исследования в Отраре» деген еңбекке жариялаған (О локолизации средневековых городов Южного
Казахстана) мақаласында Сортөбе-Суриді Түркістанның оңтүстік-батысында 12 км жерде деп
көрсетсе, ал, «Ұлы Жібек жолы жəне ортағасырлық Қазақстан» атты еңбегінде Түркістаннан
шығысқа қарай 15 шақырым жерде орналасқан төбені Сортөбе-Сури қаласы деп тепе-теңдестіреді
[23, 81 б.]. Соған қарағанда автор, алғашқы мақаласында оңтүстік-шығыс деудің орнына байқамай
оңтүстік-батыс деп жазып жіберген көрінеді. Яғни, Сури қаласын Шойтөбе маңайында болуы мүмкін
деп топшалағанға ұқсайды. Ал, екінші еңбегінде ескерткішті 15 шақырым шығыста деп көрсеткен,
алайда, 15 км жерді дəлме-дəл есептесек онда Сортөбе-Сури деп жүрген төбе қазіргі Жоғары
Ташанақ елді мекенінің маңында болып шығады.
К.О. Жолдасов, К.Ч.Медеов пен Л.С. Бейсембаевалар да 2010 ж. «Түркістан қаласының тарихи
орталығының қорғау аймағына түзету жобасын енгізу» барысында Сури атауын жоғарыда біз айтып
өткен Елутөбе орынына апарып қойған. Алайда, бұл жердегі ескерткіштер біз қарастырып отырған
Суриге сəйкес келмейді, обалардың жанында орналасқан қалашықтың өзін 1980 ж. зерттеген
К.Ақышев І-ІV ғғ. жатқызған, яғни, исламға дейінгі екенін анықтаған болатын.
Ал, егер, осы қала (Сури) жоғарыдағы дерек бойынша шын мəнінде Түркістанның оңтүстікшығысында болып, егістік астында қалып, жойылып кетті деген күннің өзінде, ең болмағанда
спутниктік көріністен дуал қабырғаларының іздері байқалар еді. Бұған қосымша Қойботаны Сури
қаласы деуге тағы бір негіз бар, ол жоғарыда аталып кеткен Қожа Ахмет Ясауидің баласы Ибраһим
шайхтың жерленген жерін дəл анықтау болды. 1998 ж. «Əзіреті Түркістан» газетінде қала тұрғыны
Ілияс Жолдасұлы дабыл қағып «Иассауидің баласы Ибрагим шайхының қабірі мүлде ескерусіз, жоқ
болу қаупінде» деген тақырыпта мақала жариялады. Ол бойынша, Ибрагимнің шейіт болған жерінің
қаладағы «Айгөлек» балабақшасының түбінде əзірге дейін белгі орны бар болып шықты. Оны сол
жерде тұратын қала тұрғыны, зейнеткер ұстаз С.Əбсаттаровта көрсетіп растап берді.
Екінші дерек бойынша сүйегі жерленген орын да осы айтылған маңға шамалас. Дəлірек айтсақ,
І.Жансүгіров көшесіндегі №17 үйдің аумағы. І. Жолдасұлы: «Оның бір дəлелі қабір жанында
ертеректе екі бəйтерек ағаш өсіп тұрған. Оның бірі кесіліп кетсе, екіншісінің қазір 70 см түбірі ғана
тұр. Егер, ол, жойылса, осы жер Иассауидің баласы Ибрагим-шайхының мазарының орны еді деп
дəлелдеудің өзі мүмкін болмай қалмақ. Бұл туралы кезінде маған осы қаланың тұрғындары ұзақ
жасап осыдан 3-4 жыл көлемінде өмірден өткен Əліш молда, Нұғман қожа есімді азаматтар
аманаттап айтқан еді»-дейді[24]. Бұл деректі қала тұрғыны Оразбай Нажимовта растайды. Осы
кісінің айтуынша (Қожа руы) «ертеректе теріге сызылған Түркістан өңірінің картасында (қазір
жобасы бар) қазіргі Шобанақтан бастап 3 қорған (төбе) орны болған. 1.Көктонды кесене орны 2.
Қойбота-Сури 3. Түркістан қыш зауыт маңында (5 маршрут бағыты жолында) орналасқан»[25, 2 б.].
Соңғысы бұзылып кеткен, сірə, кішігірім қоныс орны болса керек.
Осы жəне басқа да деректерге сүйенген «Əзірет Сұлтан» қорық мұражайы əкімшілігінің
шешімімен археолог Т.Өсеров 2010 ж. аталған жерге археологиялық қазба жұмыстарын жүргізіп,
І.Жолдасұлы айтқан ағаш тамыры мен түбірін анықтаған болатын. Осылайша тарихи аңыз дерегі
шындыққа жанасқан соң қорық мұражай директорының орынбасары Ə.Манаповтың қолдауымен
Ибраһим жантəсілім еткен жерге белгі тасы қойылып қоршалды.
О.Дастанов айтқандай Қожа Ахмет Ясауидің баласы оңтүстік-шығыста емес шығыста-Сури
арығының Түркістанға қарай ағатын бөлігінің сағасында қайтыс болған (яғни, Сури қаласына жақын
маңда) болып шықты. Бірақ, бұл ХІІ ғ. аңыз желісі болғандықтан тарихи шындыққа көз жеткізу үшін
Көктонды ата кесенесі орналасқан қонысқа немесе үстіңгі қабатының керамикасы кейінгі ортағасыр
кезеңін көрсеткен Қойбота қалашығына зерттеу жүргізуіміз қажет. Сури тайпаларының (ХІІ ғ.)
қаласы Шобанақ ауылының маңында болуы керек деуге тағы бір негіз бар, ол бойынша ескі аңызда
Көктонды ата қырық есекке діни кітаптар артып, парсы елінен Қожа Ахмет Ясауимен айтысуға
келген дейді. Бұл жерде мына жайды ескеруіміз керек, ол кезде бүгінгідей «Иран-парсы елі» деген
атау жоқ, соған қарағанда Марғузи да Сури халқының осы жердегі Ясауимен қатар дін тарату
жолында айтысып жүрген, бақталасы болған адам. Көктонды (Марғузи) атаның да Шобанақ
(Қойбота) ауылы маңында жерленуінің өзінде де бір себеп бар секілді.
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Біздіңше, Абдолла ІІ ХVІ ғ. Сури арығының бойына келіп, Түркістан маңындағы кішігірім,
қорғанысы мығым, бекінісі дайын қаланы (Қойбота-Сури) басып алған. Себебі, мыңғырған əскерімен
сонау алыс жерден жол жүріп келгеннен кейін мұнда, жау əскері жанында қала тұрғызуы екі талай
еді. Сондықтан, Абдолланың көздегені негізгі əскери позицияны құруға ыңғайлы, суы мол, жау
шапқанда айлап жата беретін, қыста қыстап шығатын жер іздегені анық. Оның бұл қаланы жаулап
алуға тырысқандағы тағы бір ниеті, негізінен оңтүстік-шығыстан көрі (Шауғар маңайы) шығыс
тұстан (жоғары жақтан) Түркістанды бақылауға алу барынша оңай болды. Яғни, жау əскерін жіті
бақылап отыратын қорғанысы бар қалаға əскерін шоғырландыруы дұрыс тəсіл еді деп ойлаймыз.
Тағы бір айта кететін жайт, біздің ойымызша Абдолла ІІ Иқан қаласынан шыққан соң Жоғары
Ташанақты-Түркістанмен байланыстыратын Керуен жолына түскен секілді, себебі, (Иқаннан
қарағанда) батыстағы Шауғар қаласы ХІІІ ғ. бері қирап, қаңырап бос жатқан. Осы себепті Абдолла ІІ
сол кездегі (ХVІ ғ.)Түркістан қаласына бағынышты қаланың бірі Сури-Қойботаны жолшыбай басып
алуды көздесе керек. Егер, бұл қаланы (Иқан жолымен) айналып өтіп Түркістанға соққы берген
жағдайда Абдолла ІІ өзі жау əскерінің қоршауында қалатыны əбден мүмкін еді деп ойлаймыз.
Хафиз Таныш Бұхари өзінің «Шараф-нама-йи шахи» атты еңбегінде Абдолла ІІ-нің соғысты
алыстан болжай білетінін айтады:
«Абдулла хан умело использовал тактические приемы. Одним из них было быстрое отражение
нападения противника. Когда хан узнавал о движении крупных сил врагов он посылал таваджиев в
подвластные ему области для сбора войска, но, не дожидаясь прибытия войск с имеющимися при
себе воинами выступал против неприятеля. В. то время хан был уже прославленным многими
победами государем, и одно лишь известие о его выступлении нередко заставляло врагов оступать
или отказываться от встречи с ним на поле битвы. Кроме того, хан, как правило, не вступал в бой с
противником, не имея технического, численного или иного превосходства , при отсуствии таких
преимуществ предпочитал отступать или заключать мир»-дейді [26, с. 12-13].
П.И. Рычковтың «Топография Оренбургский губернии» деген еңбегіне сүйенсек, ХVІІІ ғ. (1762
ж.) Түркістан қаласына қарасты Қарнақ, Иқан, Сауран, Отырар, Ташанақ, Өгізтау, Созақ,
қалаларының қашықтығын жəне қаладағы халық санын айта келе Сури қаласы 8 км қашықтықта
орналасқан, халық саны 70 отбасы деп келтіреді [27]. Егерде қазіргі қашықтықпен дəлме дəл
есептейтін болсақ, Сури қаласы бүгінгі Шобанақ ауылының (Көктонды кесене) орны болып шығады.
Оның үстіне автор, көне топономикалық атау болса да, Шобанақтың атын атамайды. Алайда, автор
Түркістанға қарасты қалалардың ара қашықтығын айту барысында қателік жібереді.
Бұл деректі А.И. Добромыслов өзінің Города Сырь-Дарьинской области атты еңбегінде түзеуге
тырысқан, онда ол қала қашықтықтарын дəлме дəл көрсетуге тырысып Суриді 6 км жерде деп
жазады [28]. Ал, егер бұл қашықтықты Қойбота қалашығымен есептесек онда Сури-Қойбота орыны
жəне жоғарыда имам Б.Мүденов айтқан (Қойботаға жақын маңдағы) Алтынжелеу деген жер екеуі бір
болып шығады.
Яғни, Қойбота-Сури қаласы өмір сүруін тоқтатқан соң, қала халқы (Түркістанға) сыртқа шығып
Шаға -Түркістан керуен жолына жағалай қоныс тепкен. Бұл кезде Шобанақ елді мекені бос жатқан
егістік алқабы болатын. ХХ ғ. 30 жылдары «Алтынжелеу» халқы қазіргі Шобанақ елді мекеніне
барып қоныстана бастайды, қазіргі таңда сол маңнан (Алтынжелеу) ескі тұрғын-үйлердің орынын
байқауға болады.
Абдолла ІІ ханның мұнда (Қойботаға) келіп тұрақтауына Сури арығынан бөлек Шобанақ
(Көктонды ата) елді мекені маңынан Қойбота қаласына кəріз суы да тартылғаны себеп болған сияқты
(атты əскерге су көп керек екені белгілі).
Е.Смирнов өзінің «Устройство карызов и расчистка ключей близь г. Туркестана» деген еңбегінде
Түркістаннан 8 км жерде Шобанақ ауылының маңында жергілікті (елді мекен) Сури атты кəріздің
1885 ж. аяғына таман 50 құдығы жəне егін шаруашылығы болғаны ондағы кəріз құдықтарының сол
жердегі халықтың көмегімен қайта жөндеуден өткені баяндалған [29, с. 118-120].
Аталған дерекке назар салсақ, Сури арығының өн бойы түгел Сури жері болмаған, тек Сури
халқының отырған жері ғана Сури жері деп аталған секілді. Тарихшы Хафиз Таныштың да алыстан
дəлме-дəл Сури жеріне келіп Абдолла ІІ-нің лагерь тікті деп айтуында да бір мəн бар сияқты.
Археологиялық барлау жұмыстары барысында аталған кəріз (Сури кəріз) орынын да анықтадық,
бұл күндері кəріз орыны тегістеліп, ХХ ғ. Əбсадық деген кісінің су диірмені арығына айналған,
астында құдықтар болғандықтан су жүрмей, жерге сіңіп кетіп диірмен істен шыққан. Бүгінде ойлықырлы болып жатқан кəріз (диірмен) орны көлік жүретін жолға айналып кеткен.
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Мұндай кəріз жүйелерінің бұрын тек (ХVІ ғ.) Васифи айтқан Сауран қаласы төңірегінде барын
білетінбіз [30]. Бүгінгі ғаламтор дамыған заманда спутниктік бақылау арқылы мұндай кəріздер
жүйелерінің Сауран, Майдантал, Бабайқорған, Қосмезгіл, Қарнақ, Қотырбұлақ (Құшата маңы),
Түркістан, Иқан жəне Шобанақ елді мекендері маңайында да бар екендігін көріп отырмыз[31].
Кəріздер жайлы жоғарыдағы Е. Смирновтың 1887 ж. Петербургте «Сырь-Дарьинская область» деген
атаумен жарық көрген еңбегінен де толыққанды білуімізге болады.
Қорыта айтсақ, археологиялық барлау барысында анықталған Көктонды ата кесенесі астында
жатқан қоныс жəне Қойбота қаласы, сондай-ақ, осы қалаға тартылған Сури кəріз жүйесі тез арада
мемлекет қорғауына алынуы тиіс.
Көктонды ата кесенесінің астында қалып, қазіргі моланың топырағына айналған қалаға жəне
егістік астында қалып бара жатқан Қойбота қаласымен Сури кəріздеріне археологиялық зерттеу
жұмыстарын жүргізуіміз қажет. Сонда ғана Сури халқы өмір сүрген қалашық орынын дəл анықтап,
Абдолла ІІ ханның да тұрақтаған ортағасырлық қаласын білередік. Ол кезде төл тарихымыздың
тамыры тереңдеп, еліміздің еңселі рухы асқақтап, болашақ өскелең ұрпақтың тарихтан алатын
тағылымы көбейер еді.
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1-сурет. 1980 ж. Түркістан өңірінің картасы.

1-фото. Қойбота-Сури қаласының спутниктен
көрінісі.

2-фото. Қойбота-Сури қаласының солтүстіктен
көрінісі.

3-фото. Қойбота-Сури қаласының керамикалары.
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Еришева А.А. – Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г.
Костанай
Есенов С.М. – ҚР Ұлттық музейі «Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу институтының ғылыми
қызметкері. Рамуккале университетінің (Түркия) Ph.D-докторанты
Есжан Е. – т.ғ.к., «Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-мұражайы» РМҚК директоры
Есжанова Г.Б – Астана қаласы ҚР Ұлттық музейінің кіші ғылыми қызметкері
Ескекбаев Д. – т.ғ.к., «Алматы менеджмент университеті» жетекші ғылыми қызметкері,
тарихшы-этнограф.
Есполова Э.М. – Институт востоковедения им. Р. Б. Сулейменова КН МОН РК, г. Алматы
младший научный сотрудник
Железняков Б.А. – магистр археологии и этнологии. РГКП «Государственный историкокультурный и природный заповедник- музей «Тамгалы»
Жетібаев К.М. Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Археология
ғылыми-зерттеу орталығы
Жолдасбаев С. – т.ғ.д., профессор, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,
Археология ғылыми-зерттеу орталығы
Жомартова А.З. – Павлодарский областной историко-краеведческиймузей им. Г. Н. Потанина, г.
Павлодар, главный хранитель фондов
Жумагулов К.Т. – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой всемирной истории, историографии
и источниковедения КазНУ им. аль-Фараби, почетный профессор Геттингенского университета
Жунусова М. – специалист отдела фондов Центрального государственного музея РК
Жұмабай Ө.Ж. – Отырар мемлекеттік археология қорық-мұражайы РМҚК
Жұмаділ А.Қ. – т.ғ.к., əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті тарих, археология жəне
этнология факультетінің деканы
Жұматаев Р.С.– PhD-докторант, əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті тарих,
археология жəне этнология факультеті
Ибраева Л. –ҚР МОМ киім қорының маманы
Ибрашева Ш.О. –т.ғ.к.,доцент,Қазақ ұлттық аграрлық университеті Қазақстан. Алматы қ.
Ибадуллаева З.Ө. – т.ғ.к., доцент, Л.Н. гумилев атындағы ЕҰУ, Астана қ.
Иманбекова А. А. – КазНУ имени аль-Фараби, PhD- докторант
Исаева А.И. – к.и.н., ассоцир. профессор КазГосЖенПУ
Искаков Г.Т.– т.ғ.к., доцент, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.
Калыш А.Б. – т.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, археология, этнология жəне
музеология кафедрасының меңгерушісі
Каримов Я.А. – к.и.н., доцент, Ургенчский Государственный университет
Картаева Т. – т.ғ.к., профессор м.а., əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.
Кəрібаев Б.Б. – ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры, тарих
ғылымдарының докторы
Кəрім А.Ə. – «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-мұражайы. Тарихи
ескерткіштерді қорғау бөлімінің инспекторы
Кдырниязов Омар-Шарип – преподаватель Каракалпакского государственного университета
им. Бердаха
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Кольченко В.А. – Институт истории и культурного наследия НАН КР, г. Бишкек
Кощанов Б.А. – д.и.н., профессор, Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,
г. Нукус
Көкебаева Г.К. – т.ғ.д., прфессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.
Көпеева М. – «Əзірет Сұлтан» тарихи-мəдени қорық мұражайы, Түркістан қ.
Көшекбаев Ə. – Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің ғалым хатшысы
Қажыбеков Б. – əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 2 курс магистранты
Қайрат М. – Əзірет Сұлтан» қорық мұражайы
Қалдыбек С.Т. – Отырар мемлекеттік археология қорық-мұражайы РМҚК
Қалшабаева Б.К. – т.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
ҚартабаеваЕ.Т. – т.ғ.к., доцент, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.
Қобдабай Ж. – əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 2 курс магистранты
Қожа М.Б. – т.ғ.д., профессор,Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Археология ғылыми-зерттеу орталығы
Қозғамбаева Г.Б. – т.ғ.к. доцент, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Құлназарова Г.С. – ф.ғ.к., ҚР Мемлекеттік орталық музейі, Музейлік деректану жəне қолжазба
орталығының аға ғылыми қызметкері, Алматы қ.
Құлымбет О.Б. – Отырар мемлекеттік археология қорық-мұражайы РМҚК
Құрманиязов И.С. – əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, тарих, археология жəне этнология
факултетінің 1-курс магистранты
Құрманқұлов Ж. – т.ғ.к., Ə.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының бас ғылыми
қызметкері
Ларина Е.И. – к.и.н., доцент исторического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова
Малдыбекова Л.Ж. – Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Археология
ғылыми-зерттеу орталығы
Мамытова А.Б. – ст. преподаватель, Кыргызский Национальный университет имени Ж.
Баласагына, г. Бишкек
Махамбетова Л.Ə. – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, «Археология
жəне этнография» ғылыми-зерттеу орталығы
Мəлік Ү.Б. – магистрант 2 курса КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы
Мəшімбаев С.М. – т.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы Қ.
Мейірбеков М.Б. – т.ғ.к., доцент, «Сырдария» университеті, Жетісай қ.
Мирзаев Д.З. – к.и.н., Евразийский научно-исследовательский институт, г. Алматы
Молдабек Е. – əл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің магистрі
Молодов О.Б. – Институт социально-экономического развития территорий Российской академии
наук (ИСЭРТ РАН)
Муканова Г.К. – к.и.н., доцент, КазНУ им. аль-Фараби
Мукашев Ж. – əл-Фараби атындағы Археология, этнология жəне музеология кафедрасының
магистранты
Мусаева С.Т. – М. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Педагогика
жəне мəдениет факультеті, Жалпы тарих жəне музей ісі кафедрасы
Мургабаев С., Бахтыбаев М., Малдыбекова Л., Нурханов Д. – научно-исследовательский
центр Археологии Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави
Мұстапаева М. – т.ғ.к., доцент, Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Мұхатова О.Х. – т. ғ. д., əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры
Мякишева О.А. – н.с. археологического центра Центрального государственного музея РК, г.
Алматы
Наумова О.Б. – к.и.н., снс Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Нигматова С. – Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева, г. Алматы
Никифорова Н.В. – Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г..Н. Потанина,
специалист отдела археологии, палеонтологии и современной природы
Ноянов Е.Н. – т.ғ.к., доцент, əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Нұрмұханбетов Е.Т. – Көмірші орта мектебі тарих пəнінің мұғалімі, Алматы облысы
Нуржанов А.А. – внс, к.и.н., Институт археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК, г. Алматы
Нұржаубайұлы Қ. – ЖШС«МАЭК казатомпром» баспасөз қызметінің басшысы
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Омарбеков Т. – т.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қазақстан ҰҒА Құрметті мүшесі
Омаров Г.К. – т.ғ.к., доцент, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.
Осмонова С.К. – к.и.н., доцент, Ошский государственный университет, исторический факультет,
кафедра истории Кыргызстана и археологии, этнологии.
Оспанов Е.Б. – Ph.D-докторант 2 курса, кафедра археологии, этнологии и музеологии КазНУ им.
аль-Фараби Казахстан, г. Алматы
Өсеров Т.О. – «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-мұражайының қызметкері
Примкулова Г.Ж. – к.и.н., доцент МКТУ им. Х.А. Ясави, г. Туркестан
Рахимберді А.Р. – ҚР Ұлттық музейінің ғылыми қызметкері, Астана қ.
Рахимов Ш.Б. – Хорезмская академия Мамуна
Сабыржан А.А. – əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Тарих, археология жəне
этнология факультетінің 2-курс магистранты, Алматы қ.
Садуллаев Б.П. – Хорезмская академия Мамуна
Сайлан Б. – т.ғ.к., доцент, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.
Сайпов С.Т. – Каракалпакский государственный университет
Сала Р., Деом Ж-М. – лаборатория Геоархеологии, факультет истории, археологии и этнологии
КазНу им. аль-Фараби
Самашев З. – т.ғ.д., профессор, Ə.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының бас ғылыми
қызметкері
Сатаева Б.Е. – Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті
Сдыков М.Н. – д.и.н., профессор, директор Западно-Казахстанского центра истории и
археологии
Сералиев А. – Қ.А. Ясауи атындағыХҚТУ, 2-курс магистранты,Түркістан қ.
Серікбаев Е. – т.ғ.к., доцент ,М.Х. Дулати атындағ ТарМУ, Тараз қ.
Серікова Б.Т. – Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, ст. преподаватель
Смагулова Ш.О. – Алатау ауданы, № 169 мектептің мұғалімі, Алматы қ.
Солтиева Б.Ш. – Археология, этнология жəне музеология кафедрасы, аға оқытушы, əл-Фараби
атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.
Сүлейменова Д.Д. – Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, педагогика
факультеті
Сулейманова М.Н. – к.и.н., доцент кафедры истории Республики Башкортостан, исторический
факультет БашГУ
Сунагатуллина З.Х. – БГПУ им. М.Акмуллы, г.Уфа
Талеев Д.А. – т.ғ.к., доцент, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.
Танатаров Н.А. – «Əзірет Сұлтан» тарихи-мəдени қорық мұражайы, Түркістан қ.
Таубек А.Т. – Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-мұражайы, Тарихи ескерткіштер
бөлімінің аға ғылыми қызметкері
Ташқараева Ə. – тарих магистрі, аға оқытушы
Тəжекеев Ə. Ə. – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік унверситеті жанындағы
археология жəне этнология ғылыми-зерттеу орталығының жетекшісі
Телеуова Э.Т. – т.ғ.к., доцент, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.
ТерекбаеваЖ.М. – əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 1 курс PhD-докторанты
ТохтабаеваШ.Ж. – Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова ИВ КН МОН РК, г. Алматы,
Төлегенов А.К. – Абай атындағы ҚазҰПУ, Тарих жəне құқық институты, 4-курс.
Төлеубаев Ə.Т. – т.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.
Туребеков М. – к.и.н., доцен, Каракалпакский Гасударственный университет им. Бердаха
Тұрғынбаев Е.М. – т.ғ.к., доцент,əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Тұяқбаев М.Қ. – т.ғ.к., «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-мұражайы, Түркістан
қ.
Тыштыков Р.Н. – подразделение Музея Воинской Славы, КГКП «Павлодарский областной
историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина»
Утубаев Ж.Р. – Ə.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының аға ғылыми қызметкері,
магистр, Алматы қ.
Ушницкий В.В. – к.и.н, снс, ИГИиПМНС СО РАН, Якутск, Республика Саха, Россия
Үмітқалиев Ұ.Ү. – т.ғ.к., доцент, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті
Ыбырайым А. – т.ғ.к., доцент, М.Х. Дулати атындағ ТарМУ,Тараз қ.
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ФайзуллинаГ.Ш. – к.и.н., Государственный историко-культурный заповедник-музей "Иссык"
Хасенов С.С. – ҚР Ұлттық музейі, археология жəне этнография бөлімінің ғылыми қызметкері
Хожаниязов Г.Х. – к.и.н., зав. отделом археологии Каракалпакского научно-исследовательского
института гуманитарных наук, г. Нукус
Чадамба Л.Д. – к.и.н., внс, Тувинский институт гуманитарных и социально-прикладных
исследований.
Шағырбаев М.С. – магистр, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.
Шəлекенов У.Х. – т.ғ.д., профессор, құрметті академик, Алматы қ.
Шарапова Қ.Ə. – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, «Археология
жəне этнография» ғылыми-зерттеу орталығының ғылыми қызметкері
Шаяхметова И.Д. – Национальный литературный музей Республики Башкортостан, г.Уфа
Эгамбердиев М.Ш. – т.ғ.к., доцент, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.
Эндо Кю, Кубота Ж. – Research Institute for Humanity and Nature (RIHN), Kyoto, Japan
Юсупов О.Ж. – ст. преподаватель Нукусского педагогического института имени Ажинияза.
Abdullaev M. S. – KhorezmMa’munacademyUzbekistan
Furmánek V. – Archelogický ústav SAV, SlovakiaDr. h. c. prof. PhDr., DrSc.
Pavelková J. – Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Slovakiadoc., RNDr., CSc.
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