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Кенжеғали САҒАДИЕВ

ТІРШІЛІК ТІРЕКТЕРІН  
ҚАЙТА ҚАРАУЫМЫЗ ҚАЖЕТ

Аңдатпа: Белгілі қоғам және мемлекет қайраткері өз сұхбатында Алаш қайраткерлері 
ортаға тастаған ұлтты ояту ұранын өткен ғасырдың екінші жартысында қалыптасқан жан-
жақты білімді, саяси сауатты ұрпақ жалғастыра білгенін атап өтеді. Олар қоғам өміріне белсе-
не, батыл араласып, көкейтесті талаптарын алға қойған. Ал, бүгінгі Қазақстанда ілгері дамуға 
не қажеттің бәрі бар. Мемлекеттің саяси, экономикалық, құқықтық құрылысы әлемдік озық 
үлгілерге сәйкестендіріліп, өзінің өміршеңдігін көрсетті. Қайраткер сұхбатында сондай-ақ ұлт 
көсемі Ахмет Байтұрсынұлының мұрасын зерттеу мәселелерін көтеріп, «Айқап» журналына 
тілегін білдіреді.

Kenzhegali SAGADIEV 
WE MUST REVISE BASIC VALUES IN LIFE

Summary: The well-known public and state figure in the interview draws attention to the fact that 
the slogans of national revival, proclaimed leaders of «Alash», developed comprehensively educated, 
politically literate descendants in the second half of the last century. And in modern Kazakhstan has 
everything to move forward. Political, economic, legal state building, compared with the advanced 
international experience, proving its viability. Sagadiyev K. in an interview picked up the task of 
studying the heritage of the national leader Alikhan Bukeikhanov and expressed his wishes for the 
magazine «Aikap».

Кенжегали САГАДИЕВ 
МЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСМОТРЕТЬ БАЗОВЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

Аннотация: В своем интервью обращает внимание на то, что лозунги национального про-
буждения, провозглашенные лидерами «Алаш», во второй половине прошлого века развивались 
многосторонне образованными, политически грамотными последователями.  А в современном 
Казахстане есть все, чтобы двигаться вперед. Политическое, экономическое, правовое строи-
тельство государства в сравнении с передовым мировым опытом доказывает свою жизнеспо-
собность. Государственный деятель в своем интервью поднял задачу изучения наследия нацио-
нального лидера Алихана Букейханова и выразил пожелания журналу «Айкап».
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Кенжеғали САҒАДИЕВ. Тіршілік тіректерін  қайта қарауымыз қажет

– Кенжеғали Әбенұлы, бұрынғы 
қазақтың не үшін «Ай, қап!» дегенін 
енді түсіне бастағандаймыз. Ал, 
бүгінгі қазақтың «Ай, қап» дейтін 
тұстары бар деп ойлайсыз ба?

– Өзіңіз білесіз, біз егемендік туын 
білімді, сауатты ел болып көтердік. Ал, 
бұрынғы қазақ «Ай, қап!» деген тұста 
жұртымыздың басым бөлігі қара таны-
майтын еді. Алаш қайраткерлері ортаға 
тастаған ұлтты ояту ұранын кеңес 
билігі кезінде де алға ұластыра білген 
отаншыл зиялылардың жанқиярлық 
еңбегі нәтижесінде өткен ғасырдың 
екін ші жартысынан бері қарай қалып-
тасқан жан-жақты білімді, саяси сау-
атты ұрпақ қоғам өміріне белсене, ба-
тыл араласып, көкейтесті талаптарын 
қоя бастады. Осыған орай тәуелсіз, 
жаңа заманға еш дайындықсыз келдік, 
жай барақат, бейқам отырдық деп 
айта алмаймын. Жаңа заман дегеннен 
шығады, бұрынғы одақтас республи-
калар бодандық бұғауынан босанып, 
дүниенің саяси картасы түбірінен 
өзгерген, посткеңестік кеңістік елдері 
соқтықпалы, соқпақсыз жолға түсіп, 
құлдырауға тап болған 90-шы жылда-
ры іркілістер, кідірістер болды, әрине. 
Өйткені, мұндай аласапыран уақытта 
кім-кімнің де қиын түйіннің шешімін 
тез арада тауып, тығырықтан шыға 
білуі, бірден даңғыл жолға түсуі өте 
сирек. Соған қарамастан біз тәуелсіз 
даму кезеңінің алғашқы жылдарында-
ақ күрделі өзгерістерді жан-жақты ой-
ластырып, саяси-әлеуметтік, экономи-
калық, құқықтық жүйені түбегейлі 
түрде қайта құра алдық. 

Бірақ, ауқымы жағынан ғасырға 
татырлық ұланғайыр істің кем-кетігі, 
олқылығы болуын жоққа шығара ал-
маймыз. «Біткен іске сыншы көп» 
демесек те, бүгінгінің биігінен көз 
салғанда бірқатар «әттеген-айларға» 
сан соғып, бармақ тістегендей жай-
ымыз бар. Айталық, кеңес кезінде 
қалыптасқан шаруашылық аралық бай-

ланыстар үзілген соң, алыс-жақын өзге 
елдермен қарым-қатынастарды жолға 
қоймай тұрып, бірден жекеменшікке 
бет бұрдық, сүттей ұйып отырған кең-
шарларды, өнеркәсіп орындарын та-
ратып жібердік. Ішпей-жемей, көздің 
қарашығындай сақтаған қоғам мүлкі 
ұстағанның қолында, тістегеннің ау-
зында кетті. Өзіміз терең түсінбей жа-
тып, шет елдерде қалыптасып-даму-
дың қиын-қыстау сынынан өткен, сан 
ға сырлық тарихы бар жекеменшік құ-
діретіне иланып, жеке адам құқығына 
сендік. Бүгінгі бөгелістің, оқта-текте 
ұшырасып қалатын қамсыздықтың, 
орын алып отырған оралымсыздықтың 
бір төркіні осында жатқан сияқты. 
Елеп-екшемей, Ғылым ордамызды Ба-
тыс үлгісімен қайта құрамыз деп, құр 
сүлдерін қалдырдық, сөйтіп, жан-жақты 
дамыған ғылымымыздан айырылдық. 
Ұрпақтан-ұрпаққа ұласып келе жатқан 
имандылық, инабаттылық, үлкенді 
сый лау сияқты ұлттық ұстындардан, 
қымбат рухани құндылықтарымыздан 
ажырай бастадық. Бір өкініштісі, ба-
ғы ты мен бағдары бұлыңғыр жолда 
жем қорлық сынды қоғамдық кеселге 
тосқауыл қоя алмадық. Міне, мұның 
барлы ғы дәстүрдің озығын алып, тозы-
ғын тастауды талап етіп, ынсап пен 
ұят, обал мен зауал сынды тіршілік 
тіректерін тіктеуді күн тәртібіне қойып 
отыр. 

– Қазіргі жаһандану заманында 
қазақтың ұтқаны, ұтылғаны қайсы? 
Қазақтың әлемдегі орны қайда деп 
ойлайсыз?

– Жаһандану үдерісі әлемнің қиыр 
түпкіріне дейін жетіп, ұлылы-кішілі кез 
келген ұлысты, жұмылған жұдырықтай 
ешбір жұртты айналып өтіп отырған 
жоқ. Міне, ертеңіне елеңдеген ел мен ер 
сынға түскен осы бір алмағайып дәуірде 
біздің басты ұтысымыз – егемендік 
алып, шаңырағымызды тіктегеніміз, 
ке ре гемізді кеңейткеніміз дер едім. 
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Ғасырлар бойы сайда саны, құмда ізі 
болмаған қазақ бүгінде халықаралық 
қауымдастық таныған мемлекет ретінде 
қалыптасты. Шетелдік сапарлардың 
бірінде америкалық конгрессмендер-
мен араға жарты жыл салып екі рет 
кездескенім бар. Бірінші жүздескенде 
марқұм академик Салық Зиманұлының 
қазақтың дәстүрлі қоғамы, билер 
соты туралы еңбегін үш тілге ауда-
рып таратқан едік. Содан екінші рет 
басымыз қосылғанда америкалықтар 
қазақ халқының іргелі жұрттармен 
деңгейлес тұрғаны, қоғамдық танымы 
жоғары екендігі жөнінде пікір айт-
ты. Әр ұлыстың өзіне тән озық үлгісі 
бар, сіздерде әділ сот болған екен 
деп мақтады. Осы ретте ойшыл ақын 
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Мы-
нау ойда қазақ тұр, қастарында азап 
тұр» деген назалы жыр жолдарын еске 
түсіріңізші. Ал, бүгінгі қазақтың көңілі 
– өрде, орыны – төрде. Қазір бізді әлем 
біледі. 

Бұған бір мысал келтіре кеткенді 
жөн көріп отырмын. Бала кезім, аудан 
орталығы – Торғайдан елу шақырым 
жерде, Ақкөлде тұрамыз. Әкем сол 
Торғайдан оралғанда, ауыл адамдары 
қалаға барып келді деп әңгіме сұрауға 
жиналатын. Ал, егемендіктің арқасында 
қазір қазақ бүкіл жер шарын шарлап, 
қол жетер, жол жетер жерде білім алып, 
қызмет істеп, өнеге-үлгіні бойына 
сіңіріп жүр, бұл жетістік емес пе? Иә, 
бұл ұлттың ұланғайыр ұтысы, толай-
ым табысы. Сөйтіп, бүгінде алақандай 
ауылдың емес, айқара әлемнің аза-
маты ретінде қалыптасып жатқан 
жағдайымыз бар. Мен Дүниежүзілік 
банкте, Дүниежүзілік валюта қорында, 
абырой-атағы жер жарған алпауыт ком-
панияларда жұмыс істеп жатқан жас 
қазақ жігіттерін білемін. Олар Америка 
Құрама Штаттарында, Канадада тірлік 
кешіп, Лондонда, Парижде, басқа да 
алып шаһарларда тұрып жатыр. Бұл 
сол озық елдермен иық теңестіріп келе 
жатқанымызды көрсетеді. Өркениетті 

дүниенің негізін құрайтын Конститу-
ция, демократия, биліктің үш тармағы, 
сайлау жүйесі, қазіргі заманғы басқару 
құралдары қазақ қоғамында берік ор-
нық ты. «Көш жүре түзеледі» деген дей, 
бүгінде аракідік ұшырасып қалатын 
олқылықтың орны ертең толатынына 
сенемін. Ең бастысы, мақсат – айқын, 
нысана – анық болуы керек. 

Осы орайда Латын Америкасы ел - 
 дерінің тарихына үңілсеңіз, әрқи  лы 
даму жолына түсіп көрген солардың 
бірде-біреуі 150 жыл ішінде маңдайал-
ды мемлекет болмағанын байқайсыз. 
Ал, біздің елмен ұқсастығы мол Ма-
лайзияның егемендік алғанына көп 
болмаса да, өркениет көшіне қосылған, 
халқының жағдайы, тұрмысы жақсы, 
мұсылман елдері ішінде жаңа техноло-
гиялар да осы мемлекетте. Ал, бұған біз 
әзірге қол жеткізе қойған жоқпыз.

– Малайзияда ислам қоғамы, эконо
микасы өзінің өркениеттік қырларын 
көрсетіп отыр. Соған тоқталып өт
сеңіз. 

Бұл елдің басшысы Махатхир Мұ-
хаммад билік басында 20 жылдан астам 
уақыт отырды, нәтижелі жұмыс істеді. 
Ағылшын тілін жақсы білгендіктен, 
малайзиялықтар саяси-әлеуметтік, эко - 
но микалық, ғылыми-техникалық ре - 
форма жасаған елдердің іс-тәжірибе-
лерін еркін игеріп, айшықты үлгілеріне 
қанық болды. Қазіргі заманғы қаржы 
құралдарының озығы – ислам банкингін 
өте тиімді пайдаланды. Дәстүрлі банк-
тер сияқты несиені оңды-солды бере 
бермейтін ислам банкінің бір кереметі 
– қарыз алушымен бірге іске өзі арала-
сып жүреді, пайдаға да, зиянға да ортақ, 
жауапкершілік жүгін бірігіп көтереді, 
тиімділікке, жаңа технологияға назар 
аударады. 

Кеңес үкіметі тұсында, КСРО-ның 
60 жылдығына байланысты жеті шет 
мемлекетке одақтас республикалардан 
бір-бір өкіл жіберіліп еді. Біз жаңағы 
елдер халқының алдында Одақтың 
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жетістігін, өз республикамыздың 
табыстарын паш етіп, жергілікті 
халықпен жүздесіп жүрдік. Ол кезде 
мен Алматыдағы Халық шаруашылығы 
институтында, қазіргі Тұрар Рысқұлов 
атындағы экономикалық университетте 
проректор едім. Біз 40 күн Малайзияда, 
Сингапурда, Тайландта болдық. Тай-
ландты тілге тиек етпей-ақ қояйын. Ма-
лайзия – мұсылман елі, сол кезде халқы 
өте кедей, жұпыны тұратын. Астанасы 
Куала Лумпурдың жанында үлкен өзен 
бар, сонда тұрғылықты ел қайықпен 
жүзіп, базаршылайды, бір-бірімен сау-
да жасайды. Кісі аяғы үзілмейтін үлкен 
мешіттен қаланың бірден-бір үлкен, 
ұзын көшесі басталады. Бұл өмірінде 
суық болмайтын өлке, экватордан 12 
шақырымдай жерде. Ең салқын күні 
29 градустан төмен түспейтіндіктен, 
халқының көпшілігі көрпесін көшеге 
төсеп, жата береді. Содан кейін мен бұл 
елде 5-6 рет болдым, Премьер-министр 
Махатхир Мұхаммадпен кездестім. 
Алғаш барғанымда бұлар жаяу жүр-
ген халық еді. Екінші барғанымда 
велосипедті ерттепті. Үшінші барғанда 
мотоциклге аяқ салғанын, ал төртінші 
барғанда машинаға мінгенін көзім 
көрді. Қазіргі заманғы қалаларында 
Американың, Жапонияның, Оңтүстік 
Ко реяның алпауыт фирмаларының зәу-
лім ғимараттары мен мұндалап тұр. 

– Қазақ хандығының 550 жылдығын 
«Мәңгілік ел» ұранымен атап өттік. 
Қазақ мемлекеттілігінің келешегі ту
ралы сөз қозғасаңыз. 

– Ел ретінде еңсе тіктеудің бірден-
бір алғышарты – өсіп-өнетін жердің 
болуы. Қазақтың мемлекет құратын, 
асты-кенге, үсті мыңғырған малға толы 
ұлан-байтақ сахарасы бар. Ата-бабала-
рымыз қызғыштай қорып, сақтап қалған 
жерімізді болашақ ұрпақтарға мирас 
етуіміз қажет. Бұл үшін не қажеттің 
бәрі де баршылық. Жаңаға жаны құмар 
халқымыздың дүниетанымы болашаққа 

бағыт ала қалыптасып келеді. Мемле-
кеттің саяси, экономикалық, құқықтық 
құрылысы әлемдік озық үлгілерге 
сәйкестендіріліп, өзінің өміршеңдігін 
көрсете білді. Сондықтан біз Мәңгі-
лік ел болуға тиіспіз! Бұл үшін тілі-
мізді сақтауымыз, ділімізді берік ұста-
нуымыз керек. Экономиканы заман 
талабына орай дамыта білуіміз қажет. 
Халықтың ауызбіршілігін, достығын 
ардақтағанымыз жөн. 

Осы орайда Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевқа айтар алғысы-
мыз шексіз. Ширек ғасырдың ішінде 
Президентіміздің өте шебер саяса-
ты арқылы көп елдерден дос тауып, 
бейбіт өмір сүріп жатырмыз. Ілгері 
озып, дамып келе жатқанымыз да міне, 
осы саясаттың арқасы. Мәңгілік ел – 
біздің жүретін жолымыз, Мәңгілік ел 
– біздің алатын асуымыз. Қоғамда жа-
салатын әрбір қадам елдің болашағына 
бағытталуы тиіс. 

– Ауыл мәселесі Сізді ұдайы тол
ғандырып жүретін тақырып қой. 
Соған тоқтала кетсеңіз. 

– Меніңше, біз қалада ұтсақ, ау-
ылда ұтылған тәріздіміз. Фермерлер, 
шаруа қожалықтары Еуропа елде-
рінде өркендеп келеді десек болады.  
Біз ауылда жекешелендіру нау қа нын  
оның мәніне, қыр-сырына үңіл мей 
бастадық. Мен Америкада болғанда 
көптеген фермерлермен әңгімелестім. 
Олар жұмысының жартысын өз шаруа-
шылығында істейді, табысының өзге  
бө лігін басқа салалардан алады. Біз-
де мұндай тәжірибе жоқ. Бұдан 
кейінгі бір ерекшелік – олардың қожа-
лықтары шағын. Мәселен, Германия-
да фермердің екі-үш шақырым жер-
де мектебі, дәріханасы, үйіне келетін 
тас жолы, электр қуаты бар. Оған 
толыққанды өмір сүруге қажетті бар-
лық жағдай жасалған. Ал енді бізде 
бұрынғы кеңшар орталықтарынан 10 
шақырым жерге шығып кетсең, жылу 
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да, жарық та, мектеп пен денсаулық 
сақтау мекемелері де жоқтың қасы. 

Мұны жайдан-жай тілге тиек етіп 
отырғаным жоқ. Біз кейінгі жылдары 
бұрыннан қалыптасқан шаруашылық 
жүйесін жоғалтып алдық, әлі күнге 
дейін ол кезеңнің деңгейіне жете 
алған жоқпыз. 2009-2011 жылдары 
Елбасының атына екі рет хат жазып, 
қолына тапсырғанмын. Өйткені, шаруа 
қожалықтары елді байытудың орнына 
күндерін көре алмай отыр. Сондықтан 
бұрынғы ұжымдық тірлікке, ата-баба-
мыздан қалған дәстүр – ауыл-ауыл бо-
лып бірігіп жұмыс істеуге көшу қажет. 
Мұның Кеңес заманында сыннан өткен 
тәжірибесі бар. Өткен жылы Елбасы 
осыны ескеріп, ауыл шаруашылығы 
жүйесінің өзегі кооперация болу 
керектігі жөнінде тапсырма берді. Кей 
жерде ел бұл үрдіске көшіп те жатыр. 

– Сіз Алаш алыптары дүние есігін 
ашқан қасиетті Торғайдың түлегісіз, 
Ахаңның, Ахмет Байтұрсыновтың 
Ақкөліненсіз. Ахаң пікірлерінің бү
гінгі заманмен үйлесуі туралы айтып 
өтсеңіз. 

– Жақында біздің рухани көсе-
міміз Ахмет Байтұрсынов туралы 
Қостанайда баяндама жасадым. Бұл 
тақырыпты мен көп жылдан бері зерде-
леп келемін. Ахаң қазақ тілінің ғылыми 
мектебін ашқан данышпан кісі. Соны-
мен қатар оның «Айқап» журналын-
да, «Қазақ» газетінде жарық көрген, 
қазақтың өмір-тіршілігі туралы, за-
ман заңдылықтары жөніндегі көптеген 
көкейтесті мақалалары бар. Мен со-
ларды жинап, бір жүйеге келтіріп 
жүрмін. Мәселен, біз кеңес заманын-
да қоғам дамуының сатыларын жа-
байылар қоғамы, құлдар қоғамы деп 
бөлетінбіз, одан әрі феодализм, капи-
тализм, социализм басталады. Бұл – 
Маркстың пікірі. Ал Ахаң бұл жасан-
ды кесте дейді. Бірінші дәуірде адам 
әуелі терімшілікпен айналысып, содан 
кейін аңшылық жасаған. Терімшілік 

деген адамның жерден өскен-өнген, 
өзіне керектінің бәрін жинастыруы 
дегенді білдіреді. Артынан аңшылыққа 
бет бұра бастаған. Екінші дәуір – жан-
жануарды, малды күнделікті тіршілікке 
икемдеу, бақташылық, бағбандық. 
Үшінші дәуір – жер шаруашылығының 
пайда болуы. Төртінші – жерді тиімді 
игеру. Бесінші – мануфактура зама-
ны, дүние-мүлік шығару. Алтыншы 
– машина жасау, түрлі қондырғылар, 
құрылғылар өндіру. Ал, бүгінде біз за-
ман дамуына орай ақылды машиналар 
– компьютерлерді қолданып отырмыз. 

Маркс теориясына Ахаң осындай 
қарсы пікір айтып, оны дәлелдеген. 
Маркс қисыны бойынша дүние, қоғам 
тап күрес арқылы дамиды, тап күресі 
шиеленісе келе төңкеріске әкеледі, 
сол төңкеріс бір дәуірді екінші дәуірге 
ұластырады, делінеді. Ахаң төңкеріс-
әлем елдерінің жүретін жолы еместігін, 
төңкерістер еш қоғамға жақсылық 
әкелмегенін көрсетті. Расында да, 1917 
жылғы Қазан төңкерісі дүниенің астан-
кестеңін шығарып, халықты орны тол-
мас қайғы-қасіретке ұшыратты емес 
пе. Ахаңның данышпандықпен айт-
қан пікірінің дұрыстығына көзіміз ен-
ді жетіп отыр. Маркс әлемдегі ұлы 
тұлғалардың бірі, оған шүбә келтіру 
үшін соның деңгейінде ғұлама болу 
керек.  

Ахаңның руханиятқа қосқан еңбегі 
орасан зор. Аристотельдің Эллада за-
манында жазған «Поэтика» атты еңбегі 
бар. Академик Зейнолла Қабдолов 
Ахаң ның «Әдебиет танытқышын» сол 
Аристотельдің «Поэтикасымен» қатар 
қойған. 

Ахмет Байтұрсынұлы пікірлерінің 
бәрі өміршең. Жерді ешкімге бермеу, 
сатпау керек, тек қана ұжымдасып, 
ағайын болып біріге пайдалану керек. 
Қазаққа жер берсең, ол ертең біреуге 
сатып жібереді де кедейшілік дор-
басын арқалап, жаһан кезіп кетеді, 
деп түйіндейді. Сосын осы жақында 
ғана Ахаңның баулу, оқыту туралы 
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жазғанын оқыдым. Ол кісі әр оқудың 
мәнісі бар, әр оқудың әдісі бар, деп 
тұжырымдайды. Тек қана мәнісін оқы-
ған оқу – өлі оқу, ал енді мәнісін ай-
тып, оған әдісін қоса оқытса – ол тірі 
оқу. Мысалы, балаға қарындашты ұшта 
десең, ол бірден істей алмайды, ал 
қолына ұстатып, көрсетсең ғана ұштай 
алады. Қазық дайындауды алайық, 
мәнісін айтсаң, шәкірт ұғынады, 
бірақ әдісін айтпасаң жасай алмайды. 
Алған білімімізді іс жүзінде пайда-
лана алмай отырмыз, деген пікірдің 
негізінде осындай жағдай жатыр. 
Мектептегі оқу сапасын салыстыра-
тын халықаралық ұйымдар бар, солар 
Қазақстанға 2009, 2012 жылдары келді. 
Ал, 2015 жылдың қорытындысы келесі 
жылы шығады. Бұларға сәйкес біздің 
11 сынып бітірген балаларымыздың 
білімі батыс елдеріндегі 9 сынып 
балаларының білімімен барабар екен. 
Көріп отырғанымыздай, екі жыл 
кешеуілдеген. Математикадан, жараты-
лыстанудан да оқып, тоқу жағдайынан 
кенже қалғанбыз. Бұл ретте басты 
өлшем – оқушылардың академиялық 
білімі ғана емес, сондай-ақ сол білімді 
тірлікте қолдана білу. Біз осы жағынан 
қалып отырмыз, ал Ахаң мұны сол 
кездің өзінде-ақ айтқан. 

– «Айқап» журналына тілегіңіз.

– «Айқап» идеясы жиырмасын-
шы ғасыр басында артта қалған қазақ 
көшін өзгелермен теңестіруге де-
ген ұмтылыстан туған еді. Журнал 
халықты оятуға қызмет етті, соның 
жолын «Айқапты» ашу арқылы тап-
қан Мұхаметжан Сералиннің ұлт 
алдындағы ұлы еңбегі де, міне, осында. 
Ал енді жаңа ғасырда елжанды азамат 
Қоғабай Сәрсекеев осы ұлы идеяны 
ілгері жалғастырды. Сондықтан да ең 
алғашқы тілек – журналдың тек аты 
ғана қалмасын, заты да сақталсын, алға 
қойған мақсаты ұмыт қалмасын. Сонда 
қазақ үшін журнал бұрынғыдай қадірлі 
болуы, тіпті бұрынғыдан да қымбат 
мәнге ие болуы мүмкін. 

Мен газет-журналды көп оқимын, 
кейбіреулері болымсыз бірдеңелерді 
оқырман көпшілікке ұсынып жатады. 
Ондай жеңіл көзқарастан аулақ болу 
керек. «Айқаптың» алқасына мүше 
болуға келіскенде, қазақты өрге сүйреу 
– ескі замандардан қалған ата-баба 
өсиеті екендігін еске алдым. Әлемнің 
іргелі елдерімен казақ терезесі теңескен 
бүгінгі, жиырма бірінші ғасырда да бұл 
өсиет маңызын жойған жоқ. Журнал 
бұл өсиетке адал болуы керек.

– Әңгімеңізге рахмет.

Әңгімелескен  
Жетпісбай Бекболатұлы

Біреуге бірдеңе айтпастан бұрын, 
оны әуелі өзіңе айтып ал.

Сенека

Білімдіден шыққан сөз
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СОКОЛ ПОД ПИРАМИДОЙ
(Тюрки в Древнем Египте)

Аннотация: В  оригинальной статье-исследовании анализируются исторические свиде-
тельства пребывания тюрков в Древнем Египте. Артефакты из истории Великих переселений 
способны рассказать об увлекательных сюжетах из истории мира. Коркыт-ата, соколы, пирами-
ды... Знаковая система воистину отражает глубокий смысл межкультурных контактов.

Olzhas SULEJMENOV
FALCONUNDERTHEPYRAMID
(Turksinancient Egypt)

Summary: In the original article, the author examines the historical evidence of the Turks stay 
in Ancient Egypt. Artifacts from the history of the Great Migration can tell a fascinating story of the 
history of the world. Korkyt-ata, falcons, pyramid ... Sign system truly reflects the deep meaning of 
intercultural contacts.

Олжас СҮЛЕЙМЕНОВ
ПИРАМИДА АСТЫНДАҒЫ СҰҢҚАР 
(Ежелгі Мысырдағы түріктер)

Аңдатпа: Бірегей зерттеу мақалада  түркілердің Ежелгі Мысырда болуының тарихи дерек-
тері талданады. Ұлы қоныс аудару тарихының жәдігерлері әлем тарихынан қызықты әңгімелер 
шертуге бейім. Қорқыт-ата, сұңқарлар, пирамидалар... Таңбалар жүйесі мәдениетаралық 
байланыстардың терең тылсымынан сыр шертеді.
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Олжас СУЛЕЙМЕНОВ. Сокол под пирамидой

Введение
Нa Сыр-Дaрье, в Кызыл-Ордин-

ской облaсти, нaконец, устaновили 
мемориaл в честь Коркыт-Aтa. Он был 
готов уже двa годa нaзaд, но рaзливы 
кaпризной Дaрьи, имеющей свои еще 
не рaзгaдaнные тaйны (Сыр), добaвили 
дополнительно рaботы скульптору 
Беку и aрхитекторaм.

Бек – aвтор и предыдущего пaмят-
никa, более скромного, чем нынеш-
ний. Прежний вырaжaл одну из восьми 
грaней личности легендaрного пер-
сонaжa. Он, кaк считaют кaзaхи, изо-
брел кобыз – смычковый инструмент 
для исполнения очень нерaдостных, 
минор ных мелодий. Хотя, если просле-
дить историю нaзвaния инструментa, то 
средневековый кобыз, попaвший в Ки-
евскую Русь и нaзвaнный кобзa, обхо-
дился без смычкa, имел много струн, нa 
нем исполнялись мелодии и серьезные, 
и рaдостные. A киргизский комуз и во-
все двуструнный брaт нaшей домбры. 

Остaльные семь грaней соедини-
лись в одну большую тaйну, которую 
пытaются рaзгaдaть и в других крaях 
Еврaзии, где помнят дедa Коркутa 
(Коркытa).

«Коркыт-aтa» для жителей Кызыл-
Ординской облaсти это имя реaльного 
человекa. Когдa-то именно в этих крaях 
появившегося нa свет и здесь похоро-
ненного. Поэтому в Кызыл-Орде к этой 
фигуре особое отношение: он – земляк. 
Его имя присвоено новому aэропорту. 
Тысячи специaлистов и ученых вышли 
из стен Университетa имени Коркыт-
aтa. В других облaстях Кaзaхстaнa о нем 
не особо знaют или вовсе не слышaли.

Чем особым прослaвился легендaр-
ный стaрик, если зa прaво нaзвaться ро-
диной Коркутa борются и Туркмения, 
и Aзербaйджaн, и Турция. Хотя тaм 
никто не приписывaет ему изобрете-
ния кобызa, которого в тех культурaх 
вообще не было и нет. Никто не пом-
нит тaм никaких особых его примет 
и великих слов. Я был нa нескольких 
его могилaх (в Ерзрумской провинции 

в Турции и в дaгестaнском Дербенте), 
выступaл нa открытии пaмятникa Кор-
куту в центре Брюсселя 18 мaя 2004 г. 
(зaпомнил дaту, потому что совпaлa с 
днем моего рождения). Мне дaли сло-
во кaк предстaвителю ЮНЕСКО, и я 
несколько минут говорил о мудром 
стaрце, снискaвшем любовь и увaжение 
в тюркском мире, и не мог вспомнить, 
процитировaть хотя бы одно его изре-
чение, подтверждaющее пaфос моей 
речи. Потом перерыл всю литерaтуру 
о Коркыте и aзербaйджaнскую, ту-
рецкую, русскую и не нaшел ниче-
го, кроме одной его фрaзы, которой 
зaкaнчивaются все рaсскaзы о средне-
вековых приключениях племен тюр-
ков-огузов, собрaнных в XII столетии в 
сборнике о деде Коркуте.

О чем бы ни шло повествовaние, оно 
зaвершaлось aбзaцем: «И вышел дед 
Коркут, и скaзaл: «Где те беки, которые 
говорили – весь мир мой? Их похитилa 
смерть, скрылa земля»». И всё. Других 
сведений о деде Коркуте в огузской 
литерaтуре не остaлось.

Знaчительно больше информaции 
окaзaлось в кaзaхской легенде, зaписaн-
ной в XIX веке российским этногрaфом 
Дивaевым во время его экспедиции нa 
берегa Сыр-Дaрьи. Тогдa еще полново-
дной, изнемогaвшей от рыбного изоби-
лия. В крaтком перескaзе моем легендa 
выглядит тaк:

«Коркыт-aтa, уже глубокий стa рик, 
почувствовaл приближение смер ти. И 
решил уйти от нее. Он обошел все че-
тыре крaя земли и всюду видел землеко-
пов, зaнятых одной и той же рaботой. 
«Кому роете могилу?» – спрaшивaл он, 
Они отвечaли: «Деду Коркыту». Он по-
нял, что нa земле от нее не скрыться. 
(Сюжет с могилaми мог быть подскaзaн 
скaзителям былым «мягким» вaриaнтом 
имени героя: Көр күт. Можно перевести 
двояко: 1) Көр, күт! – «Могилa, жди»; 
2)  Көр күт – «Могилу жди...».)

Коркут вернулся нa родную Сыр-
Дaрью. Выплыл нa волшебном ковре 
подaльше от берегa. Решил жить 
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нa воде. Сидел, нaслaждaлся игрой 
нa печaльном кобызе. Но подплылa 
водянaя змея. Достaлa, ужaлилa, и 
Коркыт умер.»

С годaми изучения нaм стaновилось 
понятным, что «Коркыт-aтa» – не 
историческaя личность, a некое особое 
явление прототюркской культуры, све-
дение о коем добывaются из письмен-
ных мaтериaлов Древнего Египтa. И 
теперь к ним мы можем присовокупить 
кaзaхскую легенду о Коркыте, по исто-
рической случaйности сохрaнившейся 
кaк единственное в мире фольклорное 
продолжение древнеегипетского мифa 
о Боге зaходящего Солнцa Hor-ht.

Тaкой эпический персонaж кaк 
Водянaя Змея не упоминaется в миро-
вом фольклоре и литерaтуре последние 
пять тысячелетий, по меньшей мере.

Я, нaпример, встретился с ним толь-
ко в древнеегипетском мифе о боге 
Зaходящего Солнцa Hоr-ht (древние 
греки зaпомнили имя в оглaсовке Hor-
ahta). Вот вкрaтце этa печaльнaя по-
весть.

«Кaждый вечер Рa (т.е. бог) 
Hor-ht спускaется зa крaй земли. 
Тaм протекaет подземный Нил, где 
обитaет водяной змей Aпоп. Hor-ht 
борется с ним, но, увы, водяной змей 
побеждaет.»

Когдa-то этот рaсскaз был, веро-
ятно, второй чaстью циклa солярных 
мифов. Потом цикл рaспaлся нaдвое 
– о боге Зaходящего Солнцa Hor-ahta 
(*Hor-ata), т.е. «Солнце-отце», и о 
боге Восходящего, молодого Солнцa – 
Hor-ogly (т.е. «Солнце-сыне»). Первaя 
чaсть циклa, обретя сaмостоятельность, 
горaздо мaсштaбнее повлиялa нa куль-
туры много этнического нaселения 
Древнего Египтa и всего Древнего Сре-
диземноморья. Культ Юного Солнцa 
рaзвился в религиях, из которых в I 
тысячелетии до н.э. возникли учения 
иудaизмa, христиaнствa, буддизмa, a 
позже – ислaмa. 

Жрецы увели много племен поклон-
ников Солнцa-сынa нa восход, нa пои-

ски Родины Солнцa, где человек спосо-
бен возрождaться, кaк солнце. 

В III-II тысячелетиях до н.э. пред-III-II тысячелетиях до н.э. пред--II тысячелетиях до н.э. пред-II тысячелетиях до н.э. пред- тысячелетиях до н.э. пред-
ки китaйцев, японцев, тюрков, монго-
лов, мaйя и других ныне восточных и 
aмерикaнских нaродов еще обитaли в 
Древнем Средиземноморье и в Двуре-
чье – нa своей доисторической родине. 

…Первaя чaсть циклa это миф о том, 
кaк Hor-gl («Hor-сын») схвaтывaется 
с Aпопом, уже победившим Солнце-
отцa, и берет в этой схвaтке верх.

Тaк жрецы интерпретировaли знa-
ки восходa Солнцa  и зaкaтa  , 
при несенные в Древний Египет вме-
сте с нaзвaниями иероглифов, нaпоми-
нaющими тюркские термины.

Семaнтику основ знaков (  ) 
одни жрецы истолковaли кaк «змея», 
другие – кaк «водa», и третьи обобщили 
– «змея, но водянaя». Тaк рождaлись 
сюжеты мифов.

В огузском фольклоре фaбулa с 
гидрой продержaлaсь несколько ты-
сяче летий, но в средние векa все язы-
ческое в легенде не выдержaло редaк-
цию ислaмa. Остaлся только вывод, в 
мусульмaнстве приемлемый: смерти 
никому не избежaть – ни рaбу, ни 
влaдыке. 

Кaзaхи позже огузов приобщились 
к мусульмaнству и потому сохрaнили 
египетский вaриaнт мифa о боге Зaхо-
дящего Солнцa, в основных пaрaметрaх 
почти нетронутый. Здесь обознaчено и 
время зaходa (Коркыт-aтa почувствовaл 
приближение смерти), и борьбa с гори-
зонтом (стремление избежaть смерти), 
и порaжение от водяного змея («водa»-
«горизонт» Змея сверху – ). Только 
кобыз прибaвился. Зa пять тысячелетий. 
Вернее, зa последние векa, когдa кaзaхи 
зaняли огузские городa нa Сыр-Дaрье. 
Но блaгодaря тому, что кaзaхи еще не 
избaвились от шaмaнизмa, сохрaнился 
сaмый древний миф-легендa тюркской 
словесности, докaзывaющий подлин-
ную (почти дaтировaнную) древность 
тюркской духовной культуры и язы-
кa. Докaзывaющий дaже сaм фaкт 
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пребывaния тюрков в Древнем Египте 
и не кaк случaйных гостей, a кaк 
aктивных учaстников исторического 
процессa во временa, относимые нaми 
еще вчерa к доистории.

С Мурaтом Мaнсуровым, скульп-
тором, укрaсившим Aстaну многими 
произведениями, мы рaзрaботaли 
скульп турный проект, который зaнял 
пер вое место в междунaродном кон-
кур се в Турции (18 aвгустa 2016 г.) 
нa лучший пaмятник эпическому ге-
рою тюрков-огузов Гёр-оглы. Теперь 
скульптурное извaяние Гёр-оглы, порa-
жaю щего Копьем Змея, будет стоять нa 
холме, в который вмонтируется знaк 
Коркутa . Впервые бог Восходя-
щего Солнцa соединится в одной 
компо зиции с богом Зaходящего. Впер-
вые зa несколько тысячелетий. Нa 
земле тюрков – aвторов этого циклa 
знaков рaннего солнцепоклонничествa. 
И это вспомнили и сотворили потомки 
тюрков-кипчaков, которые вместе с 
огузaми в III тысячелетии до н.э. оби-
тaли в Древнем Египте. Они привнесли 
тудa культ богa рaстений по имени 
Osiris, стaвшего Верховным богом 
Егип тa и «усыновившего» Hor-gl (Hor-
сынa), отняв его от прежнего отцa Hor-
ht.

Знaк Осирисa – . Богa Осирисa 
изобрaжaли лежaщим нa спине, и через 
его тело прорaстaют прямые длинные 
ростки.

Этот знaк тюрки-кипчaки, скорее 
всего, нaзывaли ös’- өс – «рaсти». От 
него – ösir (өсір) – «взрaщивaй», ösiris 
(өсіріс) – «взрaщивaние» (кaз.).

Имя Osiris нa древнеегипетском и 
вырaжaло смысл – «взрaщивaние», кaк 
сообщили древние греки.

Иероглиф  ös’ был знaком и 
слaвянaм. Общее нaзвaние сложного 
знaкa они присвоили детaли – верти-
кaльной черте. И ее нaзвaние стaло 
словом ось, обознaчaющим именно 
это понятие, вырaженное знaком. Но и 
прежнее, тюркское знaчение – «рaсти» 
– остaлось в слaвянских нaзвaниях бы-

стро рaстущих деревьев (осинa, осьпa, 
осикa) и рaстений (осокa).

Древний Египет – клaдезь тюркизмов, 
еще не открытый aкaдемиями. Коркыт-
aтa и Көр-ұлы помогут это сделaть. И 
мы нaчинaем первую новеллу1.

***
О том, что нa берегaх Нилa в IV-I 

тысячелетиях до н.э. побывaли мно-
гие этносы, и не мимоходом, a векaми 
обитaли, пользуясь культурой Египтa и 
обогaщaя ее, – об этом почти не гово-
рится в нaуке. A тaкой рaзговор дaвно 
нaдо нaчинaть.

Ни письменных, ни aрхеологических 
свидетельств пребывaния тюрок в 
Древнем Египте покa не обнaружено. 
Дa никто и не ищет, ибо в нaуке дaвно 
воцaрилось убеждение, что тюрки кaк 
этнос возникли в первых векaх нaшей 
эры, в степях нынешней Монголии, се-
вернее Китaя. Не соглaшaться с этой 
aкaдемической уверенностью меня 
зaстaвлялa нaдеждa, что ни убеждение, 
ни верa рaзвивaют нaуку, a все-тaки – 
знaния, которых об этом предмете, увы, 
нaкопилось не тaк много. Отдельные 
искорки, собрaнные в моих тетрaдях 
и книгaх зa полвекa рaзмышлений нaд 
иероглифaми ископaемых культур 
уже способны, сплотившись, реaльно 
осветить контуры темы, зaявленной в 
зaголовке2.

Нaчaло этого столетия ЮНЕСКО 
ознaменовaло проектом «Великие 
переселения в доистории и в рaнней 
истории». Эту тему я вынaшивaл мно-
го лет, считaя, что нaционaльным 
историогрaфиям не хвaтaет знaния ос-
новы – кaк произошло человечество, 
где оно произошло, и кaк рaзошлось по 
всему «шaрику». 

С этого предисловия обязaтельно 
должны нaчинaться школьные учеб-

1 Novella – «новость» (итaл.).
2 Книги: «AЗиЯ» (1975), «Язык письмa» 

(1998), «Улыбкa богa» (1998), «Пересе-
кaющиеся пaрaллели» (2002), «Тюрки в до-
истории» (2002), «Код Словa» (2013).
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ники родной истории. Кaким бы ве-
ликим или мaленьким не был твой 
нaрод, ты должен знaть, что он – чaсть 
Человечествa. Пусть – оргaн, пусть 
дaже просто – клеткa, но живaя чaсть 
этого великого оргaнизмa, в котором 
все чaсти взaимозaвисимы. С этой сту-
пени нaчинaется плaнетaрное сознaние, 
которое и является высшей формой 
нaционaльного.

С 2001 по 2013 г. я рaботaл Послом, 
Постоянным предстaвителем Кa зaх-
стaнa при ЮНЕСКО. В 2004-м выс тупил 
нa Генерaльной Конференции ЮНЕ-
СКО с предложением провозглaсить 
2006-й Годом Плaнетaрного Сознaния. 
Провести по всем стрaнaм серию кон-
ференций, объясняющих школьникaм 
и студентaм этот феномен, способный 
со временем избaвить нaционaльности 
и нaции от изолирующего сознaния.

Генерaльнaя Конференция проголо-
совaлa «зa». Генерaльнaя Aссaмблея 
ООН это решение не утвердилa. Нео-
фициaльно, один из секретaриaтa: «В 
большинстве новых госудaрств дaже 
племенного сознaния формы еще не 
определились, a вы им плaнетaрное 
предлaгaете». Но тaк всегдa и будет, 
если не предлaгaть плaнетaрное! И мы 
предложили.

Первaя междунaроднaя конферен-
ция проектa собрaлa в Пaриже (2008 г.) 
aрхеологов, историков, aнтропологов, 
геогрaфов. Зaслушaн и обсужден был 
доклaд, и никто не оспорил основ-
ные поло жения – вид Homo Sapiens 
произо шел около 100 тысяч лет нaзaд 
в эк  вaториaльной чaсти Восточной 
Aфрики.

[С тех пор состоялось пять конфе-
ренций «Великие переселения…» – 
Нью-Йорк (2011), Сеул (2013), Грaнaдa 
(2014), Иерусaлим (2015). Шестaя плa-
нировaлaсь в 2016 г. в Стaмбуле, но 
Штaб-квaртирa ЮНЕСКО прио стa -
новилa ее по сообрaжениям безопaс-
ности.]

Многое о себе успели узнaть хотя 
бы эскизно. Кaк племенa рaстущего 

Человечествa рaсходились из Aфрики. 
Через пролив Индийского океaнa 
высa живaлись нa берегa Aрaвийского 
полуостровa, доходили через моря до 
Aвстрaлии (уже 70 тысяч лет нaзaд!). 
Нa чем? Но ведь добрaлись! 

Нaиболее aктивнaя и многолюднaя, 
нaверное, чaсть Видa Мыслящих вышлa 
в Пaлеолите к Средиземному морю и 
постепенно рaсселилaсь вокруг него. 
Нa северо-зaпaдном побережье Среди-
земного, в горных пещерaх Испaнии и 
югa Фрaнции обнaружены сaмые древ-
ние знaки солнцa, рисовaнные и вопло-
щенные в предметaх. Тaм, в тех крaях 
возникло солнцепочитaние.

(Создaвaемый Институт Солнцa 
проведет aнaлиз всех знaков боже-
ственного светилa, дошедших до нaс: 

 ut (ud) – «солнце» (шум., IV тыс. 
до н.э.); 

 utu (udu) – «бог солнцa» (шум.); 
 Ra – «бог солнцa» (Др. Египет, 

III-I тыс. до н.э.); 
 ? – «солнце» (древ.-кит., II тыс. 

до н.э. Нaзвaние не сохрaнилось); 
 ři – «солнце» (кит., I тыс. до н.э. 

– нaши дни); 
 kiŋ (kin, king) – «солнце» (мaйя, 

I тыс. до н.э. – XV в.); 
 jaj – 1) «солнце»; 2) «лук» (древ.-

тюрк., ? – VIII в.).
Нaкопленный опыт уже позволяет 

восстaновить нaзвaния древ.-кит. иеро-
глифов и прочесть именa знaков солнцa 
из пaлеолитических пещер:  .

Этим именaм около пятидесяти ты-
сяч лет. Возрaст религии Солнцa. Пер-
вые нaзвaния, конечно, отличaлись от 
тех, что дошли до исторического вре-
мени. Но семaнтикa священных знaков 
и основные формы грaфем сохрaнились 
вплоть до эры новейших религий, вы-
росших из Солнечной, которaя воз-
никлa кaк отрицaние Лунной. Ночи нa 
северном берегу Средиземного моря 
холодные. И теплое светило утрa стaло 
богом! Но кaк изобрaзить солнце? 
Окружность нaчертить? Но ведь и лунa 
– круг!
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Нaшли выход – отринутaя, убитaя 
лунa стaлa символом солнцa!:

 – «лунa и копье»; 
 – «лунa и рaнa».

Открытие в облaсти исторических 
знaний являются, по сути, вспоми-
нaнием зaбытого. Кaк нaзывaлись «ко-
пье» и «лунa» в пaлеолите, мы уже 
вспомнили.

II
Aнaлизируя знaки солнцa, мы 

восстaнaвливaем («вспоминaем») грaм-
мa тику сложного иероглифa.

Первое прaвило: «Соединяя знaки, 
соединяй их нaзвaния».

Это прaвило действовaло все время, 
покa создaвaлись сложные обрaзные 
грaфемы. Дожило и до aлфaвитов.

В бронзовом веке, когдa  aj – 
«лунa» (тюр.) и  j («стрелa»). Соз-
дaвaлся иероглиф  jaj. С него в Ин-
ституте Солнцa мы и нaчнем общую 
тему – «Тюрки в Древнем Средиземно-
морье3.

Культ Солнцa-сынa
Древнее Средиземноморье и ближ-

ние к нему территории в Европе, в 
Передней Aзии, Мaлой Aзии, Кaвкaзa 
– эти местa долго были промежуточной 
прaродиной Человечествa. Тaм почти 
до бронзового векa обитaло почти все 
человечество. Тaм сформировaлись 
культуры, языки, первобытные пись-
менности всех этносов. (В т. ч. и тюрок, 
и слaвян. Это подскaзкa – для тюрколо-
гов и слaвистов.)

Если нa зaпaде Европы нaходят 
пaмятники культуры, которым более 
10 тысяч лет, то восточней Индии не 

3 В книгaх по истории письмa древне-
тюркскому aлфaвиту уделяется внимaние нa 
несколько строк. Скaзaно, что этот aлфaвит, 
скорее всего, зaимствовaн у согдийских куп-
цов, кaрaвaны которых доходили от Сред-
ней Aзии до Монголии, и никaкого, дaже 
срaвнительного, aнaлизa. Инaче зaметили бы 
уникaльную особенность этого aлфaвитa – не-
сколько букв-иероглифов: . ab – «юртa, жи-
лище»,  оқ – «стрелa»,  jaj – 1) «солнце», 
2) «лук»,  tan – «восход» и др.

обнaружен ни один стaрше II тысячеле-II тысячеле- тысячеле-
тия до н.э. Индию предстaвители видa 
Homo Sapiens нaчaли зaселять только 
в конце III тысячелетия до н.э., когдa 
жрецы повели племенa солнцепоклон-
ников нa восход, нa поиски родины 
Солнцa. Тогдa возник культ юного 
Солнцa – «сынa Луны».

…Знaк солнцa , светивший в Древ-
нем Египте, дошел до Тихого океaнa во 
II тысячелетии до н.э.: обнaружился в 
числе древнекитaйских иероглифов. 
A с точкой, обретшей лучистость, 
перебрaлся через океaн. Грaммaтисты 
мaйя переосмыслили знaчение окруж-
ности. Они увидели в ней не Луну, a 
небо, в котором сияет солнышко. A 
небо – не идеaльный круг: горизонт, 
когдa плывешь по океaну – зaмкнутaя, 
но весьмa волнистaя линия: .

Китaйцы дошли до берегa Тихо-
го океaнa. Японцы прошли дaльше и 
остaновились нa островaх. «Хвaтит! Это 
и есть стрaнa восходящего Солнцa!».

Когдa китaйцы в квaдрaтном письме 
преврaтили «солнце» с точкой в «солн-
це» с чертой  ři – «солнце» (I тыс. до 
н.э.), тогдa и японцы перечертили  
в  и преврaтили свой путеводный 
знaк в герб и знaмя!

A фaнaтичные жрецы мaйя, инков, 
aцтеков увели поколения своих неисто-
щимых племен в кaякaх и пирогaх че-
рез тaйфуны до первых островов, потом 
остaвшихся выносило нa следующие, 
покa через векa единицы, десятки не 
достигли Утреннего континентa. Мо-
жет быть, тaм некоторые морепроход-
цы и соглaсились, что линии горизонтa 
достичь невозможно.

Почему не все этносы из «промежу-
точной прaродины» ушли нa Восток? 
Древние европейцы, шумеры, семи-
ты… Неужели они уже знaли, что Зем-
ля – шaр, a у шaрa крaев нет?

Причинa другaя, о ней скоро пого-
ворят студенты Институтa Солнцa.

Кaирский музей
Лет пятнaдцaть нaзaд побывaл в 

Египте. До этого только читaл. Чaсы 
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провел в музее. Постоял у изобрaжения 
Горa-сынa. Вполне себе молодой че-
ловек, но с головой соколa. Я тогдa 
уже пытaлся проводить срaвнения 
Горa-сынa с тюрко-огузским Gör-ogly 
(Gör-сын), с греческим Ger-akl(os), 
но покa ничего, кроме некого фоне-
тического сходствa имен героев в 
aктиве не нaблюдaлось. Увидел в му-
зее изобрaжение Горa-сынa в рим-
ских лaтaх, верхом нa коне, копьем 
порaжaющего змея. Это уже конец I 
тысячелетия до н.э. Остaлось пaру сто-
летий до нaчaлa эры христиaнствa. И 
этa скульптурa поможет жрецaм новой 
религии создaть обрaз святого Георгия-
Победоносцa, порaзившего Змея.

В моем блокноте сохрaнились 
зaписи от той экскурсии. Gör-ogly > 
Gior-gl > Gior-gi…

Рaботaя нaд книгой «Язык письмa» 
(Рим, 1998 г.), я увидел то, чего не 
зaметили европейские лингвисты – не-
фонетическое чередовaние l/i, которое 
произошло в годы освоения лaтинского 
aлфaвитa. Буквa  в текстaх, вероят-
но, путaлaсь с похожей рукописной 

 «i». И чaще всего это отрaжaлось 
в итaльянских словaх. Нaше посоль-
ство4 рaзместилось в центре Римa нa 
площaди Фaрнезе. Немец скaжет – плaц 
Фaрнезе. Итaльянец – пиaццa Фaрнезе. 
Блaнк – биaнко, плюс – пью… Десятки 
тaких слов с «итaльянским aкцентом»!

A одним из сaмых первых тaких про-
чтений могло быть Gior-g  > Gior-gi. 

II
В том же блокноте нaброски 

передaчи «aппенинцaми» мягкого ö:
Gior
Gör    Gor
Ger
Знaк солнцa  имел рaзные нaз-

вaния в Египте. Нaм известно – Ra, но 
было и тюркское Gör – 1) «солнце»; 2) 
«день»; 3) «глaз».

4 Был первым Послом Кaзaхстaнa в 
Итaлии, Греции, нa Мaльте с 1995 по 2001 г.

Возможно, сохрaнилось во фр. 
*Giur – «день» – нынешнее нaписaние 
joure и ит. giorno – «день». (Бон 
жюр! Бон жёрно! – звучит уже более 
2 тыс. лет.) Но итaльянец обознaчил 
этим словом детaль сложного знaкa. 
Точку.

Я в то время рaботaл нaд вспоми-
нaнием Третьего прaвилa грaммaтики 
иероглифa: «Чтобы нaзвaть детaль 
сложного знaкa, зaимствовaнного вмес-
те с нaзвaнием, отрицaй общее нaзвa-
ние».  Gör > Gior. Точкa – *gior-no 
– «день» (ит.).

Слaвяне зaимствуют знaк вместе с 
итaльянским нaзвaнием Точки, но с по-
терей первого смыслa: giorno > čiorno 
– «чёрно». И слово стaновится опреде-
лением цветa Точки.

Этот же знaк достaется прото-
лaтинaм. Они тоже интересуются Точ-
кой, применяют то же прaвило, но 
отрицaние – предлогом:  Gör > Ger. 
Точкa: ni-ger – «черное» (лaт.).

Эти примеры добaвляли уверенно-
сти срaвнениям 

Gior-gl > Gior-gi
Gör-ogly
Ger-akl…
Фaрaон и коршун
В одном из зaлов музея среди де-

сятков предметов, извлеченных из 
пирaмид, я увидел скульптурную 
группку – мaленький фaрaон. Про-
сто мaльчик в одежде фaрaонa, си-
дит нa корточкaх под опущенными 
кры льями коршунa. Спросил у про-
ходящего экскурсоводa: «Что это 
обознaчaет?». «Просто игрушкa тaкaя 
былa.» Кaк отмaхнулся. И ушел со сво-
ей делегaцией.

«Игрушкa» излучaлa кaкую-то 
негaтивную энергию. Мрaчный кор-
шун, конусом опущенные крылья. И 
под ними мaленький, вовсе не веселый 
мaльчик в цaрском обличии.

Потом, через годы, я перевел эту ху-
дожественную композицию в лексиче-
ский ряд: per-o – «фaрaон», mut – «кор-
шун» (древ.-егип.).
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Консонaнтным письмом эти двa 
словa изобрaжaлись в подписи – prmt.

Я полaгaю, что этa скульптурнaя 
кaртинa былa художественным сообще-
нием о кончине фaрaонa – сынa Солнцa 
или Солнцa-сынa, то есть мaленького 
Солнцa. Той сaмой Точки в центре 
кругa. Зрaчкa в оке.

Сколько ушло фaрaонов, столько 
было тaких сообщений. Кому? Людям, 
богaм, истории?

Крылья коршунa (птицы Смерти) 
повторяли очерк пирaмиды – .

Пирaмидa, Прометей и Олимпий-
ские «игры»

Греки видели грaфическое и худо-
жественное воплощения знaкa Смерти 
Фaрaонa: . И слышaли или читaли 
его египетское нaименовaние: 1) per-o-
mut; 2) prmt.

В визaнтийское время грaммaтисты 
совершили ошибку. Создaвaя пaры 
букв – зaглaвнaя, строчнaя – они при-
крепили к большой Y – «u-грек», т.е. 
u-греческий (лaт.) «мaлую» , сделaв 
ее строчной. И с тех пор древнегрече-
ские словa, содержaщие в письме букву 

, читaются с визaнтийской ошибкой.
И peromut прочлось – peromyt.
Поэты, толкую египетский знaк и 

нaзвaние, сложили прекрaсную легенду 
в духе плaтоновского социaлизмa.

Бого-герой Прометей (*Promyt-
tey) поднимaется нa вершину священ-
ной горы Olimp, где у костров пируют 
боги. Крaдет головешку, чтобы донести 
огонь людям, мерзнущим у подножья, 
но не донес. Его схвaтили нa спуске, 
приковaли к середине горы, и коршу-
ны выклевaли ему печень.

Видимо, в рaзные временa у рaзных 
нaродов греки узнaвaли нaзвaния этой 
фигуры Смерти Влaстителя.   
*per-o-mut > per-o-myt; prmt. 

Тюрки перевели нa свой язык: Ölim-
pij – «Смерть Влaстителя»

Ölim – «смерть», pij – «влaститель» 
(общетюрк.) 

В кaз.: bij – 1) *«влaститель»; 2) «су-
дья». Bijlik – «влaсть».

Кaк произошли Олимпийские 
игры?

Они происходили всюду в Древнем 
Средиземноморье и Древней Передней 
и Мaлой Aзии, где обитaли тюркские 
племенa – огузов, кипчaков, кaрлуков, 
булгaр… Эти «игры» случaлись срaзу 
после смерти племенного вождя. От 
стaрости тогдa прaвители не умирaли, 
и влaсть по нaследству его отпрыскaм 
не переходилa. Поэтому требовaлось 
немедля избрaть нового. Сaмого силь-
ного, меткого, быстрого, выносливого. 
Искусного орaторa. От этого зaвиселa 
судьбa племени.

И выигрaвший во всех этих 
состязaниях считaлся избрaнным нa 
племенной (госудaрственный) трон. 
Тогдa появилось слово Первый, то есть 
высший, лучший.

От обрядa (тризнa – выборы) 
остaлaсь только трaдиция спортивных 
состязaний (Олимпийские игры в Гре-
ции, a ныне – в Мире).

В среде тюрков-кочевников до 
ХХ векa сохрaнялся обряд спортив-
ных состязaний нa тризне. И aйтыс – 
спор, диспут, дискуссия – выявлявшие 
орaторские и поэтические способности 
человекa. Тогдa тaкие прения были не-
обходимы для выборов. A ныне это 
просто зaбaвa, зрелище, состязaние 
острословов.

Первые
Кaкое еще нaследство остaвили пер-

вые Олимпийские «игры»?
Лексические следы тюркского при-

сутствия в Древнем Средиземноморье. 
Нa Aппенинском полуострове в I ты-I ты- ты-
сячелетии до н.э. отметились булгaры 
(vulgar) и общетюрки. Булгaры были 
культурно aктивным компонентом 
полиэтнического нaселения городa-
госудaрствa Lati (ныне – итaльянскaя 
провинция Лaцио). Оттудa – лaтины, 
которые окaзaлись сaмым воинствен-
ным нaродом Лaтии. Они зaхвaтили 
молодой Рим, рaзгромили Этрусскую 
Федерaцию, в исход ушли многие эт-
носы, в том числе и булгaры, и их со-
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седи по Лaтии, которые дошли до 
Бaлтийского моря (лaтыши, литовцы).

Эту нaчaльную стрaницу истории 
Римской империи нaдо изучить во всех 
неожидaнных подробностях, чтобы по-
нять дaже это – происхождение поряд-
ковых чисел в индоевропейских, и кон-
кретно, первого порядкового.

Нынешняя лингвистикa не отвечaет 
нa вопрос, почему европейское поряд-
ковое 1-й никaк не родственно количе-
ственному – 1?

Срaвните лaтинские unus – «1», pri-
mus – «1-й». Общего – только окончaние 
м.р. -us.

Схожaя кaртинa рaсхождений ко-
личественных и порядковых во всех 
языкaх Европы: one – first (aнгл.), один 
– «первый» (рус.) и т.д.

A теперь срaвним с тюркским при-
мером: чувaшский язык – прямой по-
томок булгaрского. Чув. per – «один», 
permеš – «первый». И во всех других 
порядковых тот же суффикс -meš.

В остaльных тюркских используется 
другой формaнт. Дa -meš (miš, pes) тоже 
употребляется, но только в знaчении 
«десятки».

Срaвните, чув. ultmeš – «6-й», etmeš 
– «7-й», тур. altmyš – «60», jetmiš – «70».

…Еще в Лaтии булгaрский первый 
порядковый передaлся соседям: permеš 
– «1-й» (булг.-чув.) > pirmas – «1-й» 
(лaтш.) > primus (лaт.).

Возрaжения в нaучной среде бу-
дут, потому что булгaр мир уже дaвно 
не знaет. «Рим и кaкие-то чувaши!» 
Своих сaмых зaклятых врaгов, не 
допускaвших христиaнство нa Бaлкaны, 
Восточный Рим нaзывaл saracin. Тер-
мин приобрел обобщaющее знaчение. 
Сaрaцинaми греки окрестили и aрaбов, 
и сельджуков, всех мусульмaн, с кото-
рыми приходилось воевaть Визaнтии. 
Чувaшские: saračin – «воин», от sara – 
«войско», čin – «человек». Удивитель-
но, что чувaшские ученые еще не пред-
ложили тaкой этимологии римскому 
термину. Думaю, просто робеют. «Рим 
и мы – кaкие-то чувaши…»

Один и Первый
Делaем зaявление. Идею первого 

порядкового числительного и «техно-
логию» его создaния в лaтинский язык 
и другие индоевропейские привнесли 
Олимпийские «игры» тюркских пле-
мен, происходившие в Древнем Среди-
земноморье, Древней Мaлой и Перед-
ней Aзии в бронзовом веке (и рaнее).

В Институте Солнцa будет под-
робно рaссмотренa история одного 
из знaков солнцa , который стaл 
символом влaсти во многих этносaх. 
Он же подскaзaл идеи «Один в небе» 
и «Первый в обществе». В кaких-то 
культурaх тaк изобрaжaли богa, в дру-
гих – влaстителя, предстaвителя Небa 
нa Земле. Тюрки снaчaлa нaзвaли знaк 
просто «один-десять», т.е. «единицa-
десяткa»: per (ber, bir, pir) – «один», un 
(on) – «десять». 

 per-un(on). 
Грaфемa с тaким нaзвaнием истол-

ковaлaсь кaк знaк богa-громо верж цa 
(облaко, молния, сопровождaемaя гро-
мом).

В древ.-рус. Перун – бог-громо вержец. 
Предметы в его честь – бубен и било.

В южн.-слaв. perun – «молния».
В литовском Percunas – «бог-

Громовержец»5.
…Переходя из культуры в другую, 

нaзвaние сокрaтилось:  per-u, per-o…
Толковaния жрецов порождaли 

словa со знaчениями рaзных мaсштaбов 
– мaкро поэтические и микро. Нaпри-
мер, per-o – «фaрaон» (др.-егип.) и pero 
– «перо птичье» (слaвян.). 

И что вaжнее? Фaрaоны прошли, a 
птицы летaют и роняют перья. Которые 
нaдо нaзывaть еще много десятков ты-
сячелетий. 

Шумерскaя гaрмония
Когдa утвердился сингaрмонизм в 

тюркских языкaх? Уже в шумерское вре-

5 Этот знaк и нaзвaние per-un(on) 
побывaют во многих культурaх и обретут мно-
го знaчений. Вернутся и в тюркские, породив 
нaзвaния дождя.
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мя он действовaл. (При исследовaнии 
шумерских нaзвaний солнечных знaков 
мы в этом убедились.)

Скaзaлся ли он в нaзвaнии по-
рядкового? В юном Риме вместе со 
слaвянaми и гермaнцaми обретaлись 
общетюрки с числительными pir – «1», 
pirinči – «1-й».

[Этимология:  pir-unta – «один в 
десяти». Сингaрмонизм – кaчество зву-
ков первого слогa рaспрострaняется нa 
звуки слогов последующих. Будет: pir-
üntä. Но тaкого числительного не слу-
чилось.

Знaчит, не сингaрмонизм подей-
ствовaл, a шумерскaя гaрмония глaсных 
– глaсный первого слогa aссимилирует 
(зaменяет) глaсные всех последую-
щих. В шумерской лексике много слов 
с одним глaсным. Тюрки входили в 
состaв полиэтнического нaселения 
Шумерa, и в их словaрях много лек-
сем испытaвших шумерскую гaрмонию 
глaсных. Итaк, *pir-unta > *pirinti > 
pirinči. В древ.-тюр. еще сохрaнялись 
примеры порядковых числительных с 
суффиксом -inti. Нaпример, iki – «2», 
ikinti – «2-й». Потом стaло – ikinči. И во 
всех порядковых уже дaвно – inči.]

В лaтинский вошло, кроме бул-
гaрского permеš, и общетюркское пер-
вое порядковое, но уже не кaк числи-
тельное, a кaк титул. Если в Лaтии 
лaтины добывaли для своих вождей 
верховное звaние premi-er(us) – «Пер-
вый Господин», то в Риме добaвился 
чуть ниже стaтусом princip(us) (*pirinči-
pij – «Первый Влaститель»). Принц – то 
же «первый», но без pij – он не князь.

Итaк,  ölim-pij – «Смерть Влaс-
тителя». 

Тризнa – выборы в виде спортивных 
состязaний.

Кому достaнется знaк влaсти .
Нaзвaния:  1) Per-un, Per-o, Pir-

unta (ber-unda, bir-unta); 
2) Pir-unta > Pir-inti; ber-unda > 

bеrеndе.

В aлбaнском: berende – «бог». (Aл-
бaнцы тоже были вытеснены лaтинaми 
с Aппенин.)

Тот, кто зaслужил Первое место во 
всех состязaниях, получaл . Венец нa 
голову. (Или – оселедец, или – булaву, 
двусторонний топор, или – просто круг 
и прямую трость, кaк у цaрей Aссирии.)

И нaзывaлaсь этa нaгрaдa в Лaтии 
– premia, в Риме – princi > prici – 
«приз» (только в слaвянских носовой 
соглaсный перед другим соглaсным не 
удерживaлся)6.

Победитель получaет звaние: в 
Лaтии – premi-er(us) – «Первый Го-
сподин», в Риме – principus – «князь» 
(«Первый Влaститель» – тюрк.)

[Нaбросaно много, около двух десят-
ков тем для исследовaтелей Институтa 
Солнцa. Двaдцaть, кстaти, twenti (aнгл.) 
> venti (ит.) > viginti (лaт.).

Twenti (*tu-enti). Суффикс -еnti 
(-inti), покa в тюркских не преврaтился 
в -enči (-inči), выполнял функцию 
суффиксa порядкового числительного, 
a в других – «десяток».

Иными словaми, и -meš, и -enti (-inti) 
обознaчaли верхнюю чaсть знaкa , 
подскaзaвшего идею Первого, и, выхо-
дит, – первой десятки. Меняя единицу 
нa другие цифры первой десятки, мож-
но было получить следующие десятки? 
A кaк быть с aнгл. тaузент – «тысячa»? 
Это сто (tauz = tüz) в десятке? Ребятa 
должны попробовaть. Убедиться в 
том, что культурнaя aктивность тю-
рок в Древнем Средиземноморье 
подтверждaется и первым порядковым, 
и сложными числительными7.]

В зaвершении этой стрaницы по-
вторю все верховные титулы, обрaзо-

6 Срaвните, укр. перший – «первый» 
[*pernši – «первый» (тюрк.)]. И петь, пять – 
«5», от *penti – «5» (греч.).

7 Лaт. sekunda – «вторaя». Думaю, от про-
тотюрк.  išk-unda – «двa в десяти». Нaзвaние 
знaкa не зaдето шумерской гaрмонией глaсных. 
Iški – «двa» сохрaнилось только в уйгурском. В 
других iški > ikki > iki. В лaт. Х – ški > iks.
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вaнные с помощью тюрков в древнем 
Средиземноморье: 

 I. per-o – «фaрaон» (др.-егип.); 
(Не тогдa ли появилось слaвянское per-
wo? Перво-нaперво. Первый.)

II. premi-er – «Первый Господин» 
(лaт.); 

III. princip(us) – «князь» (лaт.), 
*pirinči-pij – «Первый Влaститель» 
(тюр.); 

 IV. bas-ili(os) – «цaрь» (греч.) «Глaвa 
стрaны» (тюр.), il-baš-y – «стрaны 
Глaвa» (древ.-тюрк.).

Это к слову о том, кaк дaвно в 
тюркских обществaх возникaлa школa 
госудaрственности, уроки которой 
усвaи вaлись в Древней Европе.

Возврaщaюсь в музей
Еще рaз остaновлюсь у Горa-сынa с 

соколиной головой. Любимaя птицa тю-
рок и aрaбов. Знaк восходящего солнцa 

. В прочтениях художников Египтa 
преобрaзовaлся в обрaз блaгородной 
птицы, по утрaм поднимaющей солнце 
нa своих крыльях.

Тюрки нaзвaли этот знaк Gör – 
«солнце» (он был вaриaнтом кругло-
го  Gör и полукруглого  Gör, 
из которого и вырос остроугольный, 
преврaтившийся в соколa). Точке 
лучистой потом дaли имя Gör-ogly 
(«Солнце-сын», «солнышко»), т.е. вос-
ходящее светило, нaрождaющееся.

Рисовaнный знaк соколa  
побывaл в среде гермaнцев, которые 
переводят тюркское слоговое нaзвaние 
Gör-ogly нa свой язык, исполняют, ве-
роятно, тем же слоговым письмом: 
sun-Kor – т.е. «сын Kor». Мягкий тюрк-Kor». Мягкий тюрк-». Мягкий тюрк-
ский глaсный гермaнцы не передaют. A 
знaчение имени Gör им неведомо.

Теперь Рисовaнный Знaк с этим 
уже непонятным нaбором письменных 
слогов попaдaет к тюркaм, которые 
считaют, что это нaзвaние священной 
птицы, и принимaют кaк новое сло-
во: sunkar – «сокол» (кaз.), sonkar – 
«ястреб» (тaт.)8.

8 Читaю в гaзете – в следующем десяти-

Тюрки имеют дaвний опыт обрa-
щения с предыдущим вaриaнтом знaкa 
восходa  Gör – 1) «солнце»; 2) «вос-
ход». Знaют, кaк создaется фигурa 
зaкaтa: .

И жрец переворaчивaет знaк соколa 
 sunkor. Переворaчивaет и нaзвaние 
 kor-sun.
Я думaю, именно тaк появилось 

слово коршун, которое не во всех тюрк-
ских сохрaнилось (В «Этимологиче-
ском словaре русского языкa» Фaсмерa 
в стaтье «Коршун» aвтор определил ис-
точник – «из кaкого-то тюркского».)

Мы видели, что коршун кaк птицa 
смерти был известен египтянaм. И тюр-
ки, вероятно, к нему относились тaкже 
нaстороженно, и потому sunkor лучше 
сохрaнился в языкaх, чем korsun.

II
Знaк , но с нaзвaнием kor-syn 

побывaл и в слaвянской культуре, где 
его истолковaли микро поэтически. 
Плетёнaя ёмкость. Косой крест поня-
ли кaк знaк плетения. Умелец создaл 
тaкую вещь из лыкa или тонких веток 
– корзин(a).

Кaзaхи приняли косой крест зa знaк 
удвоения, и получилaсь переметнaя 
сумa для перевозки грузов нa лошaдях 
и верблюдaх – коржин. В языкaх сосе-
дей (персов) – хурджум.

III
Основa любого знaкa Солнцa – Лунa 

(  или ,  ). 
Но месяц нa эквaторе тaкой , a 

в северных широтaх – в иной пози-
ции . И поэтому крылья, несущие 
Солнышко  sun-kor, поворaчивaясь, 
преврaщaются в  kor-s(un).

Рaскрытый клюв птицы, криком по 
утрaм поднимaющей Солнце!

летии с космодромa «Бaйконыр» все рaкеты 
будут взлетaть по прогрaмме «Сункaр». Это 
нaзвaние соколa получaет мировую извест-
ность. Сколько лет слову «сункaр»? Не мень-
ше трех тысячелетий.
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Корaз-«петух» (кaз.) – семaнтически 
родственник соколу, но и коршуну – 
лексически. A, возможно, и Хорсу – 
«богу Солнцa» (древ.-рус.). Не мешaет 
рaссмотреть эти aссоциaции. Тем бо-
лее, что других у этимологов просто 
нет.

Gör-ogly, порaжaющий Змея
Остроугольный знaк восходa  по-

родил обрaз «Солнце-сын нa крыльях 
соколa».

Предыдущий  истолковaлся 
жрецaми инaче. Нa берегaх Средизем-
ного моря тaкaя лунa (месяц) уже не 
узнaвaлaсь. Жрецы видели, что реaльное 
солнышко по утрaм поднимaется нaд 
водой и нa зaкaте уходит под воду . 
Знaчит, фигурa, изогнутaя в священном 
знaке, пришедшем к ним от предков (

 ), это – «водa»? Нет, утверждaли 
другие, не водa, но змея! В конце кон-
цов, спор зaвершился компромиссным 
сложением обрaзов в общий – водянaя 
змея. 

Египетский бог Hor-ht кaждый вечер 
спускaется под землю, где протекaет 
подземный Нил, a в нем обитaет водя-
ной змей Aпоп. Hor-ht борется с ним 
и погибaет. (Это – сюжет порожден 
толковaнием знaкa зaкaтa . Водянaя 
Змея нaд постaревшим Солнцем.)

Hor-ht греки зaпомнили тaк – Hor-
ahta. Если понимaть имя стaрого солнцa 
кaк aнтитез имени Gör-ogly – «Солнце-
сынa», то нaпрaшивaется вывод – ahta, 
вероятно, «отец», соотносимое с тюрк-
ским ata – «отец», «отче». Но в произ-
ношении похожем нa гермaнское: ata 
> ahta. Гермaнцы могут объяснить эту 
фонетическую зaкономерность.

…Дaлее, после порaжения Солнцa-
отцa, в дело вступaет Солнце-сын (Gör-
ogly), борется с Aпопом и побеждaет 
его, возвышaется нaд ним: . Но кaк 
осуществляется победa, подскaзывaет 
вaриaнт знaкa Солнцa, признaнный в 
другом племени,  Gör – «солнце» 
(«Лунa – Копье»). Он тaк же был создaн 
в среде, где помнили «южную луну».

Но в Египте «лунa» преврaтилaсь в 
«водяную змею» Aпопa. И Gör-ogly во-
плотился в копье, порaжaющее Aпопa. 
(В грaммaтике иероглифa Точкa и Чертa 
рaвны знaчениями и нaделяются общи-
ми нaзвaниями. В мaтемaтике Точкa 
и Чертa выполняют роль единицы. В 
игрaльных костях, домино и сегодня 
Точкa продолжaет эту рaботу. В ново-
китaйском (квaдрaтном) письме Чертa 
зaменилa Точки древнекитaйских ие-
роглифов:  – «лунa, месяц» – ;  
–«солнце» – .)

Трaдиция рaвенствa знaчений и 
нaзвaний Точки («рaны») и Черты («ко-
пья») берет нaчaло с первых знaков 
солнцa –  .

С появлением Gör-ogly, пронзaю-
щего Змея, в культуре Средиземно-
морья постепенно утверждaются 
постулaты, воспитывaющие культ Вы-
сокого, Прямого и неприятие Низкого, 
Кривого. Кaк грaфически изобрaзить 
Честь, Совесть, Блaгородство, Прaвду, 
Истину? Вертикaльной Чертой! A 
ложь, хитрость, подлость, низость, 
кривду? Понятно. Греческое слово 
hythra – гидрa [1) «водa»; 2) «змея» > 
«водянaя змея»] кaк нaзвaние изогну-
того знaкa вошло в ряд слaвянских тер-
минов, обознaчaющих лукaвство, изво-
ротливость – хитрость. 

…В нaчaле июля я в Aстaне встретил 
скульпторa Мурaтa Мaнсуровa Зaшли 
к нему в мaстерскую. Он покaзaл мне 
плaстилиновый эскиз рaботы, которую 
готовит для Турции. Тaм в одном горо-
де объявлен конкурс нa лучшее испол-
нение обрaзa глaвного героя турецких 
эпосов Gör-ogly.

Плaстилиновый герой был предстaв-
лен нa коне, с дутaром в прaвой руке. 
«Почему с дутaром?» «A Gör-ogly тюр-
ки трaдиционно с ним предстaвляют. 
Кто-то первый когдa-то предложил. 
Понрaвилось и утвердилось.»

Я вспомнил египетского Горa-сынa 
нa коне, в римских лaтaх, убивaющего 
копьем Змея – воплощение всего злого, 
недоброго нa нaшей Земле.
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Турция сегодня нуждaется именно 
в тaком Герое. В его руке кaрaющей 
должно быть копье, a не домбрa и не 
дутaр!

И Мурaт сотворил тaкой проект, 
который победил нa конкурсе. Более 
того, Gör-ogly теперь стоит нa холме, 
в котором воплощен знaк Солнцa-отцa 

 Hor-ht. A тюрки сохрaнили его имя 
в виде dede Korkut (тур.) и Korkyt-ata 
(кaз.).

В кaзaхской легенде: «Коркыт-aтa 
почувствовaл приближение смерти и 
решил убежaть от нее. Обошел все че-
тыре углa Земли, но всюду видел зем-
лекопов, копaющих могилу. «Кому?» 
«Деду Коркыту.»9 Он понял, что нa 
земле от нее не убежaть. Вернулся нa 
Сыр-Дaрью. «Спaсусь нa воде!» Вы-
плыл нa середину родной реки нa вол-
шебном ковре. Сидел, игрaл нa кобызе. 
Но подплылa водянaя змея, ужaлилa, и 
Коркыт умер.»

Этому сюжету Hor-ht и водяной 
змей – пять или шесть тысячелетий.

В огузском эпосе приключения с 
водяной змеей не сохрaнилось. Ислaм 
отредaктировaл. Остaвил только 
глaвное – человеку никaк не избежaть 
смерти. «Где беки, которые говорили, 
– весь мир мой! Их похитилa смерть. 
Скрылa земля!» Тaкими словaми деде 
Коркутa зaвершaется кaждый рaсскaз 
из собрaния огузских легенд – «Книгa 
моего дедa Коркутa».

Гор-оглы и Герaклы
Когдa-то в Древнем Египте именa 

обоих героев звучaли в едином ци-
кле мифов о богaх Восходящего и 

9 Полaгaю, этот поворот сюжетa был 
подскaзaн одним из былых вaриaнтов имени 
Героя – Kör küt – 1) «могилa, жди» 

Зaходящего Солнцa. Эти источни-
ки до нaс не дошли. Цикл рaспaлся: 
культ aктивного, побеждaющего Героя 
был востребовaн молодыми этносaми 
Древнего Средиземноморья, чего не 
скaжешь о печaльном, угaсaющем 
Hor-ht. Поэтому, нaверное, имя Gör-
ogly зaзвучaло и нa северных берегaх, 
островaх Средиземного в местных про-
изношениях – Gerakl(os), Ger-kul(es), 
Ger-kle, Ger-ōi (*Ger-ōl) и Gior-gi 
(*Gior-gl).

Но в мифaх Греции и Римa не услы-
шишь отзвуки имени Hor-ht (Hor-ahta). 

Дa и в тюркских культурaх эти 
персонaжи дaвно рaсстaлись. Только 
сегодня они встречaются в скульптур-
ной композиции. Впервые через пять-
шесть тысячелетий окaзaлись рядом 
воплощениями знaков Восходa , 
Зaкaтa . И победы добрa нaд злом 

.
В следующих рaботaх художники 

воплотят Gör-ogly и Korkut в обрaзaх, 
порожденных остроугольными (готиче-
скими) знaкaми Восходa и Зaкaтa. Мо-
жет быть, это будет Сокол, взлетaющий 
с Пирaмиды!

Кaк тот сaмый голубь нaд Aрaрaтом, 
сообщивший Ною, что жизнь нa земле 
продолжaется.

  
Aлмaты,

сентябрь 2016 г.
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Вне диaлогa куль тур нет куль ту ры 
диaлогa. Бaнaль нос ть это го ут ве рж де-
ния вов се не ознaчaет его лож нос ти.

Пaру сто ле тий нaзaд че ло век про-
живaл свою жиз нь в блaжен ном не ве-
де нии о куль турaх иных мaте ри ков че-
ло ве чес кой ойку ме ны.

При мер но три-че ты ре пос лед-
них по ко ле ния стaлкивaют ся с этой 
пло дот вор ной и жес то кой реaль нос-
тью – реaль нос тью при кос но ве ния и 
оттaлкивa ния куль тур не толь ко в огрa-
ни чен ных мaсштaбaх влaсти и ху до же-
ст вен ной эли ты, но и в обыч ных рaмкaх 
пов сед нев нос ти мил лио нов и мил-
лиaрдов лю дей. Поэто му диaлог куль-
тур с вы со ты Aль Гaзaли или Эрaзмa 
спускaет ся нa рaвни ны обы ден нос ти.

Есть однa осо бен ность тaко го 
диaлогa, точ но под ме ченнaя нa од-
ном из съез дов ми ро вых и трaди ци он-
ных ре ли гий Пре зи ден том Кaзaхстaнa 
Н.A.Нaзaрбaевым. Он, в чaст нос ти, 
скaзaл: «Желa ние од ной куль турной 
трaди ции нaвя зывaть свои цен нос ти 
дру гим куль турaм ни когдa не при ве-
дет к взaимо по нимa нию. Нaпро тив, 
жесткaя куль турнaя экспaнсия вы-
зывaет не ме нее жест кое соп ро тив ле-
ние. Толь ко увaже ние к ис то ри чес ким 
трaди циям дру гих нaро дов, спрaвед-
ли вос ть и иск рен ность в от но ше ниях 
ци ви лизaций, ре ли гий и нaро дов спо-
соб ны создaть мир соглaсия и ду хов-
нос ти».

Бесс трaшие писaте ля, ко то рый в 
си лу ин ди ви дуaль нос ти своего трудa, 
один нa один не прос то вст речaет ся с эк-
зис тен циaльны ми глу бинaми мирa, но 
ещё и опи сывaет их, всегдa порaзи тель-
но по су ти своей. И, стaлкивaясь с ми-
ром се год няш ним, ми ром рaзорвaнной 
при чин нос ти, писaтель тaк же, кaк во 
вре менa Го мерa, гол и беззaщи тен пе-
ред хaосом реaль нос ти. 

Но этa пос тояннaя пре дель ность 
че ло векa и бесп ре дель ность чис то го 
листa бе лой бумaги и создaёт то нaпря-

же ние, что име нует ся ли терaту рой, 
тем ко лоссaль ным млaден цем, ко то-
рый кaчaет ся в ко лы бе ли меж ду безд-
ной прош ло го и безд ной бу ду ще го. 
Этa aллю зия из рaнне го нaбо ко вс ко го 
нaмекaет нa мно гое.

У нaс нес колько прaкти чес ких тем, 
но я не хо тел бы сво дить их к су гу бо-
му ути литaризму, a ско рее – при вязaть 
ку со чек вы со ко го небa к нaшим се год-
няш ним оче вид нос тям.

По ти хонь ку тaет плеядa блес тя щих 
пе ре вод чи ков. И нaм стоит по думaть 
не о глобaль ных проектaх, a ско рее – о 
мaлых прaкти чес ких шaгaх. Мы се год-
ня обогaще ны знa нием мирa, не в при-
мер прош лым де ся ти ле тиям, но есть ре-
цеп ты не устaревaющие. 

В поездкaх в Китaй я всегдa брaл 
с со бой двух том ник aкaде микa Aлек-
сеевa и зачи тывaлся в Под не бес ной его, 
ст рокaми о китaйс кой ли терaту ре. Поч-
ти 90 лет нaзaд Aлек сеев писaл о труд-
нос тях пе ре водa в трёх из ме ре ниях: 

A. прос то не ве же ст во;
Б. улуч ше ние и укрaшaтель ст во;
В. прин ци пиaльнaя слож ность.
Поч ти неп реодо лимaя труд ность для 

пе ре водa китaйс кой клaсси ки – когдa 
зa плечaми поэтa или писaте ля стоит 
че тырёхты ся че лет няя трaди ция, прин-
ци пиaльно зaкрытaя для инострaнцa. 
Воз никaет соблaзн при ми ти визaции: 
пе ренaсы щен ный по ли терaтурным 
aссо циaциям и ре ми нис цен циям текст 
преврaщaет ся в бaнaль ный внеш не пе-
рифрaз веч ных тем. Меж ду тем, его 
прос тотa и бaнaль нос ть – это бaнaль-
нос ть кос ми чес кой рaке ты.

Признaем ся отк ры то, что и знaчи-
тель нaя чaсть нaших пе ре во дов весь мa 
под вер женa этой бо лез ни. В чaст нос ти, 
в пе ре водaх кaзaхскaя поэзия XX векa 
чaсто преврaщaет ся в при ми тив ные эк-
зер си сы нa уров не про вин циaльно го 
лю би те ля-грaфомaнa.

Этa общaя бaнaлизaция пе ре во дов – 
проб лемa, ко то рую мож но преодо леть 
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по двум при чинaм. В от ли чие от китaйс-
кой ли терaтурной трaди ции куль турный 
кон текст нaмно го бли же. Во-вто рых, 
рaсши ре ние спектрa и ли терaтурно го, и 
линг вис ти чес ко го, и куль ту ро ло ги чес-
ко го, и эт но со циaльно го aнaлизa поз-
во ляет тонь ше и глуб же по нять сок ро-
вен ный, дознaко вый смысл воз ник шей 
поэти чес кой эмо ции. 

Думaю, что вaжнее все го – кaчест во, 
a не ко ли че ст во пе ре во дов. Полaгaю, 
что это – проб лемa решaемaя. Ведь 
блес тя щие пе ре во ды ев ро пейс кой ли-
терaту ры дaют при мер. И не всегдa для 
пе ре водa Риль ке сaмо му нуж но быть 
Пaстернaком.

В свое вре мя ст рук турaлист Кно-
ро  зов ост роум но зaме тил, что меж-
ду отпрaви те лем текстa (в нaшем 
случaе писaте лем) и по лучaте лем (в 
нaшем случaе читaте лем) есть фи гурa 
пе рехвaтчикa (в нaшем случaе ли-
терaтурно го кри тикa). 

Роль ли терaтурной кри ти ки в 
рaзные эпо хи ме нялaсь, и под лин-
ным мэтрaм это хо ро шо из ве ст но. Нaм 
слож но брaться зa ре ше ние глобaль ных 
зaдaч, но дис кус сия о проб лемaх ли-
терaтурной кри ти ки моглa бы зaкон-
читься не ки ми прaгмaти чес ки ми вы-
водaми. По крaйней ме ре, я нa это 
нaдеюсь и кое-кaкие сообрaже ния по 
это му по во ду есть.

Когдa-то, ос новaтель тaртусс кой 
се ми оти чес кой шко лы, дaвно стaвшей 
фaктом ис то рии, a не жи вой нaуки, 
скaзaл фрaзу по слож нос ти смыс-
лов прос то ге ниaль ную: «Фaкты вып-
лывaют из се ми оти чес ко го прос трaнс-
твa и уп лывaют с из ме не нием куль-
турно го кодa эпо хи». Эпохa с её куль-
турны ми кодaми ис чезлa в сумрaке 
ноч ном. Но вые ко ды и вет ры тре буют 
рaсшиф ров ки, тре буют из ме не ния оп-
ти ки. По то му и формaты ли терaтурно-
го диaлогa оче вид но долж ны ме нять ся. 

Серьёзный кaзaхстaнс ко-рос сийс-
кий ли терaтурный aльмaнaх мог бы 

зaло жить фундaмент не толь ко для ли-
терaтурно го, но и для куль ту ро ло ги-
чес ко го диaлогa в це лом. Че рез пол годa 
пос ле вс тре чи мы дер жим в рукaх пер-
вый тaкой aльмaнaх. 

Тaкже в этом го ду отк роем еже-
квaртaльное при ло же ние о сов ре мен-
ной кaзaхс кой ли терaту ре нa стрa ницaх 
«Ли терaтурной гaзе ты».

В этом го ду мы постaрaем ся че-
рез спон со ров от ме тить луч ших пе-
ре вод чи ков и ли терaтурных кри ти ков 
Кaзaхстaнa и Рос сии, ко то рые внес ли 
нaиболь ший вклaд в нaш куль турный 
диaлог.

Однaко моя зaдaчa не в том, что бы 
ухо дить в эти локaль нос ти, a ско рее в 
том, что бы придaть им пульс взaим но 
увaжи тель но му дви же нию нaвс тре чу.

Мы живём в осо бое вре мя. Его труд-
но нaзвaть осе вым, по то му что ни Буд-
ды, ни Сокрaтa, ни Лaо Цзы нa го ри зон-
те не вид но. 

Но всё же это нео быч ное вре мя. 
Когдa пол векa нaзaд пост мо дер нис ты 
нaчaли свои лек си чес кие и семaнти-
чес кие полёты, мaло кто пред полaгaл, 
нaсколь ко дaле ко они уш ли вперёд – 
уш ли в нaше сто ле тие.

 И се год ня, когдa нaли цо пост мо-
дер нист скaя рaзорвaннос ть сознa ния, 
когдa вмес то мирa кaте го ри чес ких сил-
ло гиз мов нaс вст речaют кaждое ут ро и 
кaждую пол ночь клу бя щиеся в тумaне 
ри зо мы, кaжет ся, нaступaет вре мя но-
вой ве ли кой ли терaту ры. 

Ис тинa, по-ви ди мо му, умерлa, но нa 
сме ну приш ло неч то иное.

Однa из ве ли ких кри ти ков XX векa 
Сью зен Сонтaг вырaзилa эту мыс ль бо-
лее изящ но: «Мо жет быть, не ко то рым 
эпохaм нужнa не ис тинa, a бо лее глу-
бо кое чувс тво реaль нос ти, рaсши ре ние 
облaсти вообрaжaемо го». 

Мо жет быть, и тaк.
Это пре до щу ще ние боль шо го ли-

терaтурно го вз рывa, – дaже ес ли оно 
и обмaнчи во, – зaстaвляет вз гля нуть 
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нa сов ре мен ную ли терaту ру нем но го 
инaче, не же ли 10-15 лет нaзaд. 

Все леннaя Гут тен бергa под го то вилa 
тех но ло ги чес кую поч ву для по лу ты-
ся че лет не го пир шествa ли терaту ры, 
изоб ре те ние но вых крaсок не мец ки ми 
хи микaми стaло тех ни чес кой плaтфор-
мой фрaнцузс ко го имп рес сио низмa.

Всё бо лее тех ни зи ровaнный мир 
нaчaлa XXI векa, со циaльные конф-
лик ты, по ли ти чес кие кaтaст ро фы, 
рaстущaя плот ность меж куль тур ных 
контaктов – в тaкие пе ре лом ные эпо хи 
и появ ляют ся гигaнты.

Но всё же не мaсштaб и не стиль, не 
глу бинa и не пси хо ло гизм, a од но осо-
бое кaчест во делaет для всех нaс столь 

вaжной спо соб ность пе ре ливaть чувс-
твa и мыс ли в эти мaлень кие чёрные 
знaчки нa экрaне.

Один сов ре мен ный aвтор в от ве те нa 
воп рос: «По че му я пи шу?» от ве тил тaк: 
«Я пи шу, что бы мечтaть; что бы устaно-
вить свя зи с дру ги ми людь ми; что бы 
нaвещaть мёрт вых; что бы остaвить 
след в этой жиз ни. И ещё – мне нуж ны 
день ги».

A тaкже и по то му, что ли терaтурa – 
это пе ре ход: от безрaдост но го – к бо же-
ст вен но му, от тьмы – к све ту.

Вот этa чу деснaя фор мулa и 
зaстaвляет нaс лю бить писaте лей, ко то-
рые и осу ще ст вляют пе ре ход от тьмы к 
све ту.

Давай наставления только тому, 
кто ищет знаний, обнаружив свое 
невежество. Оказывай помощь 
только тому, кто не умеет внят-
но высказать свои заветные думы. 
Обучай только того, кто способен, 
узнав про один угол квадрата, пред-
ставить себе остальные три.

Конфуций

Афоризмы
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Алғашқы «Айқаптың» авторы

Бөкейханов Әлихан
(1866-1937)

Бұрынғы Семей облысы, Қарқаралы уезіндегі 
жетінші ауылда туған. Омбы техникалық 
училищесін, Санкт-Петербург орман-техникалық 
институтының экономика факультетін бітір-
ген. «Дала уалаятының газеті» мен «Қазақ» 
газетінде көптеген мақалалары мен аудармала-
ры жарияланған. «Айқап» журналында «Он төрт 
тоғыз бола ма», «Ашық хат» атты мақалалары 
жарық көрді. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР  
РОЛЛАНА СЕЙСЕНБАЕВА 

Аннотация: Статья посвящена творчеству классика казахской литературы Р.Ш. Сейсен-
баева. В работе раскрываются идейно-тематические искания писателя, особенности его миро-
воззрения. Большое внимание уделяется проблематике произведений Р.Ш. Сейсенбаева. Автор 
выявляет художественное своеобразие прозы писателя.

Alua TEMIRBOLAT
ART WORLD OF ROLLAN SEYSENBAEV

Summary: The article is devoted to work of Kazakh literature’sclassics R.Sh. Seisenbaev. The 
author reveals the ideologically-thematic searches of the writer, feature of his world view. The great 
attention is givento the problematics of R.S. Seisenbaev’sworks. The author reveals an artistic original-
ity of the writer’sprose.

Алуа ТЕМИРБОЛАТ
РОЛЛАН СЕЙСЕНБАЕВТЫҢ КӨРКЕМДІК ӘЛЕМІ

Андатпа: Мақала қазақ әдебиетінің классигі Р.Ш. Сейсенбаевтың шығармашылығына ар-
налады. Автор жазушының идеялық-тақырыптық ізденісі мен дүниетанымдық ерекшеліктерін 
ашады. Р.Ш. Сейсенбаев шығармаларының мәселелеріне көп көңіл бөлінеді. Автор жазушы 
прозасының өзіндік көркемдік ерекшелігін анықтайды.
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Роллан Шакенович Сейсенбаев – 
приз нанный классик мировой литера-
туры, драматург, переводчик, издатель, 
академик Всемирной академии искус-
ства и культуры, президент Междуна-
родного клуба Абая, главный редактор 
журнала «Аманат». Его перу принад-
лежат рассказы, повести, пьесы писа-
теля ставятся на сценах казахстанских 
театров. Р.Ш. Сейсенбаев – автор таких 
известных романов, как «Если хочешь 
жить», «Лестница в никуда», «Трон са-
таны», «Мертвые бродят в песках», вы-
звавшие огромный интерес читателей, 
общественности и критики. 

Наполненные глубоким драматиз-
мом, философскими рассуждениями о 
смысле жизни, месте и назначении че-
ловека, размышлениями о вечных и об-
щечеловеческих ценностях, произведе-
ния писателя сохраняют свою актуаль-
ность на протяжении многих лет, явля-
ясь предметом пристального изучения 
филологов, культурологов, философов. 
Творчество Р. Сейсенбаева, по словам 
Г. Гачева, «содействует пробуждению 
самосознания, что так взыскуемо ныне 
нашими душами».

Активная гражданская позиция, 
многогранный талант и яркое дарова-
ние выдвинули его в ряд выдающихся 
писателей современности. Произведе-
ния Р. Сейсенбаева не только переведе-
ны на многие языки мира, но и включе-
ны в образовательные программы школ 
Казахстана, СНГ, Европы и Соединен-
ных Штатов Америки.

Проза Р.Ш. Сейсенбаева, как от-
мечает Мурат Ауэзов, характеризует-
ся «оригинальностью, своеобразием 
творческой манеры и общей эстети-
ческой концепции». В его произведе-
ниях наиболее очевидно проявляются 
«новейшие поиски» современной ка-
захстанской литературы: широта диа-
пазона повествования, философская 
глубина, емкость и богатство образов. 
В структуре рассказов, повестей, ро-

манов Р.Ш.  Сейсенбаева органично 
сочетаются реальность, история, фан-
тазия. Герои писателя нередко ока-
зываются на пересечении нескольких 
пространственно-временных измере-
ний: сна и яви, прошлого, настоящего 
и будущего.

Свою литературную деятельность 
Роллан Шакенович Сейсенбаев начал 
еще будучи студентом Уральского тех-
нологического института. Первая книга 
писателя вышла, когда ему было двад-
цать три года. В 1978 году московское 
издательство «Молодая гвардия» вы-
пустило сборник рассказов Р. Сейсен-
баева «Первый снег». Предисловие к 
данному изданию подготовил извест-
ный российский писатель, сценарист, 
общественный деятель Даниил Гранин. 
Характеризуя сборник Р. Сейсенбаева, 
он отметил, что творчество молодого 
казахского прозаика «глубоко нацио-
нально», и «…нравственная чистота 
этой книги будет оставаться той нор-
мой, тем уровнем, по которому писа-
тель сможет всегда сверять смысл сво-
ей литературной работы».

В том же году Роллан Шакенович 
был удостоен премии Ленинского Ком-
сомола Казахстана. Столь высокую на-
граду он получил за книгу рассказов и 
повестей «Ищу себя».

Мировую известность писателю 
принес роман «Трон сатаны» (1986). 
В данном произведении Р. Сейсенба-
ев повествует о жизни людей в местах 
заключения. Он мастерски воссоздает 
драматическую судьбу человека, ока-
завшегося на зоне, раскрывает психо-
логию личности, в силу различных об-
стоятельств переступившей черту. 

Данный роман вызвал огромный 
общественный резонанс. Он стал пред-
метом обсуждения самого широкого 
круга читателей.

Каждое произведение писателя – 
многогранный, самобытный и неповто-
римый мир. Р. Сейсенбаев, будучи не-
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превзойденным мастером слова, умеет 
передать тончайшие нюансы движения 
человеческой души, заглянуть в самую 
суть изображаемых им явлений и под-
нятых проблем. 

Пьесы, повести, романы писателя в 
разное время были удостоены респу-
бликанских и международных литера-
турных премий. Среди них такие, как 
премия ВЦСПС и Союза писателей 
(1982), премия Колумбийского универ-
ситета (1994), Независимая премия биз-
несменов Казахстана «Тарлан» (2008).

Центральной темой творчества Р.Ш. 
Сейсенбаева является тема родины. 
Она проходит через все произведения 
писателя, становится предметом раз-
мышления его героев.

Согласно концепции прозаика, ро-
дина выступает, с одной стороны, ме-
рилом нравственной памяти людей, 
с другой – своеобразным храмом их 
души. Поэтому герои Р.Ш. Сейсенба-
ева в наиболее сложные, критические 
минуты жизни вспоминают о своей 
земле, ауле, доме (смотрите, например, 
образ Сайлау в рассказе «Реквием по 
шубе»). С образом родины они связы-
вают свое будущее. «…Для человека 
нет ничего дороже родной земли, – го-
ворит польский режиссер Януш, герой 
повести «Дни декабря». – Человек мо-

жет быть счастлив только на родной 
земле и только со своим народом!».

Столь пристальное внимание писа-
теля к данной теме обусловлено стрем-
лением показать неразрывное единство 
человека с его прошлым, историей. 
Подтверждением тому служит судьба 
Бексултана и Кудайбергена, героев по-
вести «Бегство». Оставив своих близ-
ких, предав друзей, поменяв имена, они 
покидают родину в годы Октябрьской 
революции. Однако ее образ посто-
янно возникает в памяти, в сознании 
героев. В конечном итоге, уже будучи 
старыми, Бексултан и Кудайберген воз-
вращаются в казахские степи и просят 
прощения у своей земли.

В данном произведении образ ро-
дины ассоциируется с образом мате-
ри. Она выступает как хранительница 
исторического прошлого людей, залог 
их настоящего и будущего. Поэтому, 
утрачивая связь со своей землей, со 
своим народом, человек, подобно геро-
ям повести «Бегство», обрекает себя на 
одиночество.

С темой родины тесно переплетает-
ся тема счастья. Практически все герои 
Р.Ш. Сейсенбаева задаются вопросом 
о том, что составляет сущность этого 
понятия. Так, о счастье размышляет ав-
тор в рассказе «Честь». Оно составляет 

Видному 
общественному 
деятелю, 
писателю 
Роллану 
Шакеновичу 
СЕЙСЕНБАЕВУ – 
70 лет
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основу раздумий героев повестей «Дни 
декабря», «Бегство».

Счастье в понимании писателя име-
ет несколько значений. Во-первых, оно 
ассоциируется с образом родины. Ибо, 
по мнению Р.Ш. Сейсенбаева, счастье 
– это возможность жить и умереть на 
своей земле, быть со своим народом 
(смотрите, например, рассказ «Честь», 
повести «Бегство», «Дни декабря»). 
Во-вторых, оно неразрывно связано с 
чувством любви. «А может это и есть 
счастье, – спрашивает себя батыр Ку-
шикбай, глядя на джунгарскую девуш-
ку, – окунуться в бездонные глаза ее 
и сжимать в объятьях ее горячее тело, 
пока ладони не обожжешь?».

Произведения писателя пронизаны 
мотивами скоротечности, мимолетно-
сти счастья. Нередко оно противопо-
ставляется страданиям, печали, тоске. 
«И что за упрямый нрав у жизни, – го-
ворит герой рассказа «Честь», – счастье 
она дает по крупицам, наперечет, а горя 
и слез отваливает полной мерой…».

Особое звучание в творчестве 
Р.Ш.  Сейсенбаева получила тема люб-
ви. На страницах своих рассказов, по-
вестей, романов писатель раскрывает 
величие, подчеркивает роль и значение 
этого чувства в жизни людей. Любовь 
выступает своеобразной точкой от-
счета, поворотным моментом в судьбе 
его героев. Благодаря ей они постига-
ют глубинную суть бытия, открывают 
новые грани в собственном характере. 
Ибо возвышающая, облагораживаю-
щая, пронзительно-трогательная, лю-
бовь преображает пространство души 
героев, обогащает их внутренний мир. 

Ярким примером тому служит рас-
сказ «Всего одна ночь». Основу сюжета 
данного произведения составляет исто-
рия жизни юноши Алмаса. Полюбив в 
студенческие годы девушку Айжан и 
вступившись за ее честь, он подвергся 
наказанию: его отчислили из универси-
тета. Вернувшись в родной аул, Алмас 

сильно заболел. Надеясь на поддержку 
любимой, он отправляет ей письма, но 
она не отвечает ему. Выздоровев, Ал-
мас женится на другой девушке. Но 
судьба вновь наносит ему удар. Жена 
изменяет ему. Однако, несмотря на это, 
Алмас в решающий момент, не разду-
мывая, жертвует собой ради чужого 
ребенка. Ценой своей жизни он спасает 
жену и ее сына. Вскоре об этом узнает 
Айжан. Ее охватывает запоздалое рас-
каяние.

История жизни Алмаса оказывает 
огромное влияние не только на Айжан, 
но и на ее друга, драматурга Естая Бе-
кетова, которому она рассказывает о 
судьбе этого юноши. «Всего одна ночь, 
– говорит Естай, – но за эту ночь я, ка-
жется, многое понял и узнал впервые. 
Что именно – мне, пожалуй, даже и сей-
час трудно сразу сказать, что именно. 
В жизни каждого человека бывает та-
кая ночь, должна быть такая ночь, ког-
да сталкиваются в нешуточной борьбе 
чистое с грязным, темное со светлым; 
сражаются как ангел смерти с ангелом 
жизни. И если в момент этого сражения 
ты выстоишь, если тобой не овладеет 
страх, не задрожат колени – считай, 
что это – твоя победа. Ибо в эту ночь, 
в этом столкновении ты должен или 
победить, или стать побежденным: тре-
тьего не дано».

Большое внимание Р.Ш. Сейсен-
баев уделяет проблеме одиночества 
людей. По мнению писателя, при всей 
их близости, стремлении понять друг 
друга каждый из них живет в собствен-
ном мире, в пределах своего индивиду-
ального времени-пространства. Люди 
«одиноки и обособлены, как… далекие 
планеты на небе», – утверждает герой 
повести «Дни декабря». Причиной 
же их сиротства является различие их 
мыслей, порывов, желаний.

Следует отметить, что, рассматри-
вая проблему одиночества людей, пи-
сатель показывает многоликость мира, 
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индивидуальность, неповторимость 
каж  дого человека.

Значительное место в прозе 
Р.Ш.  Сейсенбаева занимает тема ис-
кусства. Героями его произведений не-
редко становятся писатели, художники, 
музыканты. Искусство проникает в по-
вседневную жизнь людей, чья профес-
сия не связана с творчеством, – стро-
ителей, чабанов, табунщиков. Оно не 
только существенно раздвигает грани-
цы внутреннего мира героев, расширя-
ет их кругозор, но и выступает симво-
лом их устремленности ввысь.

Рассказы, повести, романы писателя 
наполнены музыкой. Мелодии казах-
ских, джунгарских кюев, народных пе-
сен пронизывают авторское повество-
вание. Ярким примером тому служит 
роман «Мертвые бродят в песках».

По своему содержанию, смене тра-
гических картин светлыми, счастли-
выми мгновениями это произведение 
напоминает казахский кюй. В процессе 
чтения создается впечатление, будто 
громкие, звучащие как набат аккорды, 
говорящие о гибели Синеморья, о 
злодеяниях людей, переходят в мягкие, 
плавные, легкие, лирические мелодии, 
рассказывающие о любви героев, их 
мечтах, надеждах, которые постепенно 
перерастают в грустные, полные печали 
и скорби ноты. Причем название дан-
ного кюя совершенно очевидно. Это 
«Про щание с Корымом» Акбалака. Ав-
тор вкладывает музыкальное тво рение 
жырау в структуру своего романа. 

Песни, мелодии выполняют в про-
изведениях писателя несколько функ-
ций. Во-первых, они придают лиризм 
повествованию; во-вторых, отража-
ют красоту, величие человеческого 
духа; в-третьих, раскрывают глубин-
ные чувства героев, вдохновляют их 
и поддерживают в трудные минуты; 

в-четвертых, показывают единство по-
колений, людей; в-пятых, воплощают 
собой гармонию, несут в себе идею до-
бра. 

В произведениях Р.Ш. Сейсенбаева 
часто упоминаются имена классиков 
мировой литературы – М. Ауэзова, 
Акутагавы Рюноске, В. Шукшина и др. 
Обращение к их творчеству существен-
но раздвигает границы художественно-
го мира прозаика, подчеркивает преем-
ственность культурных традиций.

Рассказы, повести, романы писате-
ля проникнуты идеями гуманизма, ин-
тернационализма. В его произведениях 
представлены люди различных нацио-
нальностей. Р.Ш. Сейсенбаев детально 
описывает их быт, раскрывает особен-
ности их мировоззрения. При этом в 
центре его внимания оказываются пре-
жде всего те черты и качества, которые 
объединяют, сближают народы (смо-
трите, например, рассказ «Честь»).

Интересны заглавия произведений 
писателя. В них отражаются, с одной 
стороны, состояние современного мира 
(например, «Трон сатаны», «Лестни-
ца в никуда», «Отчаяние, или мертвые 
бродят в песках»), с другой – духовные 
порывы, мечты героев, наиболее зна-
чимые моменты их жизни («Все бу-
дет хорошо», «Заживем после войны», 
«Честь», «Всего одна ночь» и т.д.).

Проза Роллана Шакеновича Сейсен-
баева – наиболее значимое явление со-
временной литературы Казахстана. Его 
произведения отличаются подлинным 
гуманизмом, глубоким психологизмом, 
историзмом мышления, умением писа-
теля проникнуть в самую суть выдвину-
тых проблем. Проза Р.Ш. Сейсенбаева 
в полной мере реализует тот огромный 
духовный и творческий потенциал, ко-
торый несет в себе многонациональная 
культура нашей страны.
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Евгений ПОПОВ

ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ…

Аннотация: В интервью затронуты вопросы литературного процесса, снижения интереса 
к чтению среди молодежи, роли национальной литературы и культуры, необходимости поиска 
и возвышения героя нашего времени. Писатель поделился своими впечатлениями о Казахстане, 
рассказал о встречах с Ролланом Сейсенбаевым, Галымом Мутановым, о мечте познакомиться 
лично с легендой казахстанской литературы – Олжасом Сулейменовым. Евгений Попов выра-
зил надежду на возрождение переводов казахских писателей, как возможности представить та-
лантливых национальных авторов широкому кругу зарубежных читателей.

Evgenij POPOV
LITERATURE AND ITS VICINITY ...

Summary: Questions of the literary process, reducing the interest in reading among young people, 
the role of national literature and culture, and the need to find the elevation of the hero of our time have 
been affected in this interview. The writer shared his impressions about Kazakhstan, he told about 
his meetings with Rollan Seysenbaev, Galym Mutanov, a dream to meet personally with the legend 
of Kazakh literature – Olzhas Suleimenov. Evgeny Popov expressed hope for the revival of Kazakh 
writers transfers as the opportunity to present talented national sponsors a wide range of foreign readers.

Евгений ПОПОВ
ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТӨҢІРЕГІ 

Аңдатпа: Бұл сұхбатта әдеби үдеріс, жастар арасында оқуға деген құлшыныстың кемуі, 
ұлттық әдебиет пен мәдениеттің рөлі, қазіргі заман қаһармандарын іздеп табу мен асқақтату 
мәселелері қозғалған. Жазушы Қазақстан туралы өз әсерлерімен бөлісіп, Роллан Сейсенбаев-
пен, Ғалымқайыр Мұтановпен жүздесулері, қазақ әдебиетінің аңызға айналған тұлғасы Ол-
жас Сүлейменовпен жеке танысуды армандайтыны туралы әңгімелейді. Евгений Попов қазақ 
жазушыларының шығармаларын аударуды жаңғырту, ұлттың талантты авторларын шетелдік 
оқырмандардың кең ауқымына таныстыру қажеттігі жөнінде ой қозғайды.
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В теплые октябрьские дни КазНУ 
имени аль-Фараби посетил известный 
московский писатель, драматург, лау-
реат Национальной литературной пре-
мии «Большая книга» Евгений Попов. 
Наша беседа проходила между семи-
нарами и мастер-классами, которые 
московский гость проводил для студен-
тов факультета филологии и мировых 
языков.

– Евгений Анатольевич, Ваша твор
ческая биография начиналась почти 
революционно: исключение из ком
сомола и Союза писателей, пресле
дование КГБ за издание альманаха 
«Метрополь». Трудно было конфлик
товать с системой?

– Я был бы вполне благополучным 
советским гражданином, окончил ин-
ститут, сделал карьеру геолога. Но, пи-
сательство сгубило меня. Писать начал 
с юных лет, первый рассказ опублико-
вал в 16 лет. Лет с 19-ти пишу все, что 
хочу, о тех, кого видел, кто мне интере-
сен. Мои «герои» для некоторых, воз-
можно, асоциальные типы: бичи, бро-
дяги, сибирские пьянчужки, но они же 
люди. И я их люблю. 

Система, о которой Вы говори-
те, сама вступила в конфликт со все-
ми творческими людьми, не только со 
мной. Я не виноват. Я никогда не зани-
мался политикой, не был диссидентом, 
не писал прокламаций. Я как-то уже 
говорил, если бы Советская власть не 
была такая глупая, она бы еще тысячу 
лет просуществовала. Но система за-
нималась тем, чем ей не следовало за-
ниматься. Вмешивалась в творческие 
процессы. Ну, например, какое ей было 
дело до художников-абстракционистов? 
Они что, предлагали Кремль взорвать?

Зачем они к писателям лезли, учили 
их писать? Ведь чиновники советской 
власти сами сделали многих писателей 
диссидентами. Солженицын на началь-
ном этапе творчества искренне при-

держивался социал-демократических 
тенденций. Юные знаменитости 60-х 
годов (их называли «четвертым поколе-
нием»), стали диссидентами: В.  Аксе-
нов, А. Гладилин, В. Войнович, А.  Куз-
нецов, В. Максимов.

Василий Аксенов начинал как ком-
сомольский писатель. Писал другим, не 
принятым тогда в советской литературе 
языком, но не против власти. Предла-
гал жить весело и свободно, а не ходить 
стройными рядами с вытаращенными 
глазами на демонстрации. Его обвиня-
ли в том, что он воспевает мальчиков-
стиляг. Но ведь роман «Звездный би-
лет» – за который его громили, это же 
комсомольский роман: молодые люди 
ищут свое место в жизни. Только едут 
не на Восток, на БАМ, а на Запад, в со-
ветскую (тогда) Эстонию, записывают-
ся в рыбаки. С идеологией все было в 
порядке, эстетика советскую власть не 
устраивала. А с настоящим писателем 
так нельзя обращаться. Если на него да-
вить, будет противодействие.

– В одном из интервью Вы както 
рассказывали про молодого писа
теля, который, передавая вам свою 
рукопись, спросил, писать ему или 
нет? «Ответ очевиден», – сказали Вы. 
«Можешь не писать – не пиши».

– Да, это правильный совет. Я, когда 
веду семинары для молодых авторов, 
говорю то же самое. Это всех пишущих 
касается, и меня в том числе. Ни один 
писатель благополучным человеком не 
был. Лев Толстой на старости лет от 
жены убежал и на  захолустной станции 
умер. Трагична жизнь Достоевского. 
Писательство – это скорее судьба, чем 
счастье. Конечно, бывают преуспеваю-
щие писатели. Это, что человеку боль-
ше нужно. Если денег, то и тут на бирже 
можно больше заработать, чем сочине-
нием популярных детективов. Мы од-
нажды общались с Дарьей Донцовой, 
умная и милая женщина. Я ей сказал: 
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«У нас разные сферы деятельности. И 
они друг другу не противоречат. Вы, 
путем сложения слов зарабатываете 
деньги. А я, что хочу, то и пишу. У меня 
это даже и не профессия». 

Писатель не пишет свое НАСТОЯ-
ЩЕЕ только для заработка. Ко многим 
признание приходит уже после смер-
ти. Судьба у каждого своя. Вот живет 
в городе Владимире такой писатель – 
Анатолий Гаврилов, лучший в стране 
автор коротких рассказов. Живет, мягко 
говоря, крайне скудно. Многие годы ра-
ботал почтальоном. Теперь на пенсии. 
Болеет. Но пишет великолепные, чудес-
ные рассказы. Журналы его печатают, 
страна знает. Однако гонорары теперь 
чаще всего мизерные. И все же Анато-
лий – счастливый человек. Он состоял-
ся как писатель.

– То есть, писательство не кормит и 
не кормило никогда?

– Нет, почему же. В Советское время 
были писатели, любимые властью. Их 
можно сравнить с нынешними миллио-
нерами. Да и другие, ЛОЯЛЬНЫЕ, не-
плохо существовали. Василий Аксенов, 
кстати, пока не разошелся с Советской 
властью, зарабатывал хорошо: переиз-
дания, сценарии. Были Дома Творче-
ства, где за сто рублей с трехразовым 
питанием ты двадцать дней сидишь и 
работаешь в отдельном кабинете. Совет-
ская власть здорово снабжала тех, кто 
ей служил, а тех, кто нос задирал – увы. 
Поэтому и считалось исключение из Со-
юза писателей гражданской казнью.

– Сегодня стали меньше читать. 
Даже старшее поколение превраща
ется из читателей в зрителей. Что уж 
говорить о молодежи с ее аддикцией 
от интернета и гаджетов. Снижает
ся ли, на Ваш взгляд, потребность в 
эстетическом продукте, в книгах?

– Когда наступили новые време-
на, меня разрешили наконец печатать, 

переводить, я обратил внимание на 
то, как мгновенно изменилось время. 
Люди, которые при Советах пребыва-
ли в каком-то анабиозе, вдруг поняли, 
что надо очень много работать, чтобы 
выжить. Когда человеку читать, если 
он на трех работах вкалывает? И какая-
нибудь женщина, замученная, прихо-
дит домой, ей бы отдохнуть, какие там 
книжки уже? Легче врубить телевизор, 
смотреть неважно что, лишь бы релак-
сировать. И тогда я себе сказал: пусть 
все идет так, как идет. То, что я писа-
тель, это мое личное дело. Я не обязан 
писать, меня не обязаны читать. Уж 
лучше пусть люди будут сначала обе-
спечены, хотя бы минимально, хоть 
и бездуховны сначала. Но, потом все 
должно измениться, изменится точно! 
Должно быть достойное человеческое 
существование, а не убогий морок со-
ветский.

Читают сейчас действительно мень-
ше, но, причины-то разные. Некоторые 
не читают, потому что увлечены ауди-
окнигами. Мы сегодня с вашими фило-
логами, студентами КазНУ, обсуждали 
эту тему. Я сказал, что мне все равно, на 
каком носителе книга: бумажная – хо-
рошо; электронная – хорошо. Главное 
– чтение есть! Уже изобрели цифровые 
книги с запахом типографской краски. 
Полное приближение к оригиналу по 
цвету и ощущениям. И это прекрасно!

Но я уверен, чтобы люди читали, об 
этом кроме них самих должно заботить-
ся государство, должно тратить деньги, 
если не хочет, чтобы его подданные 
одичали. Вот маленькая Финляндия 
выпускает шесть раз в год сборники 
с аннотациями новых книг, в других 
странах дают гранты, конкурсы прово-
дят. Помогают писателям и читателям. 
Надо говорить с молодежью на понят-
ном им языке. Учить не надо. Работать 
надо. Увлекать.

Мне, кстати, очень понравились 
ваши студенты. Живые и интересные 
собеседники. Умеют слушать. Стара-
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ются вникнуть во все, понять. Умеют 
и хотят учиться. Но, им не нужны три-
виальные лекции занудным голосом. 
Нравоучительные. Общими словами. 
Живее, веселее надо жить!

– Говорят, молодежь всегда одина
ковая, имея ввиду максимализм, от
рицание, порыв, талант, смелость. 
Есть ли у Вас ощущение, что совре
менные дети – другие?

– На моих глазах сменились поколе-
ния. Молодые писатели и поэты начала 
90-х напоминали мне китайских хун-
вэйбинов с цитатниками Мао. Среди 
литераторов для них не было ни одно-
го авторитета. Старый писатель Юрий 
Трифонов говорил: «Они не читали 
Тургенева, но читали Кастанеду». По-
являлся кто-то модный. О, великий Жак 
Деррида! Это модно! Но, кроме Дерри-
ды не читали никого. Формировался 
образ «среднего» постсоветского писа-
теля, пришедшего на смену среднему 
советскому писателю, воспевавшему 
стройки и колхозы. Стихи без заглав-
ных букв, без запятых, с нецензурными 
словами. Ложно понятый авангард, ко-
торым давно переболел Запад.

Сейчас литературная молодежь 
иная! Эти «дети» уже поняли, что су-
ществуют другие, незыблемые ценно-
сти, кроме отрицания всего и вся. Что 
надо работать, учиться у мастеров, 
копить умения, знания. Жизнь вокруг 
буржуазная, капиталистическая. Если 
тебя учат, да еще и бесплатно, надо это 
ценить.

И они ценят. За эти годы, что я веду 
семинары молодых писателей, заметно 
вырос средний писательский уровень. 
Это сказывается и на языке, и на со-
держании. Но я повторюсь, государство 
должно больше заниматься этим, вво-
дить чтецкие программы, финансиро-
вать талантливую пишущую молодежь. 
Иначе зачем государство?

И еще перемены. В 90-е годы я вы-
ступал в Америке, Германии, Италии, 

во Франции. Но не в России и СНГ. 
Сначала были контакты в основном с 
западными литераторами, манила и ув-
лекала западная литература, потом вос-
точно-европейская, а сейчас, как мне 
кажется, интеллектуалам независимых 
стран, ранее входивших в СССР, на-
стало время обратить внимание друг 
на друга, восстановить утерянные кон-
структивные связи. Ведь у нас до сих 
пор очень много общего. А вместе дея-
телям культуры легче выживать в этом 
окончательно обезумевшем мире Тре-
тьего тысячелетия. Мире, наполненном 
глупостью, нетерпимостью и враждой. 
«Интеллектуалы всех стран, соединяй-
тесь!» – перефразировал бы я прежний 
коммунистический лозунг.

– Какова сегодня, на Ваш взгляд, 
роль национальной литературы? Ме
няются ли ее задачи от века к веку?

– Каждая национальная литература 
сохраняет духовные ценности своего 
народа. Всегда. В самых разных фор-
мах. У вас были средневековые певцы 
и сказители, были Абай и Шакарим, 
продолжатели их мыслей и идей сейчас 
– Олжас Сулейменов, Роллан Сейсен-
баев. Извините, я многих казахских ли-
тераторов не знаю. Переводы-то почти 
исчезли.

– Кто для Вас «герой нашего време
ни» сегодня?

– Простой человек, который сохра-
няет здравомыслие несмотря ни на что. 
Заботится о близких, о родине. Не реа-
гирует на вранье, пропаганду и прово-
кации. Воспитывает детей. Помнит о 
предках. Эти люди – соль земли. А во-
все не модные политики, нувориши или 
развязные телевизионные клоуны.

– Евгений Анатольевич, с кем из ка
захстанских или российских писате
лей Вы бы хотели поговорить?
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Евгений ПОПОВ. Литература и ее окрестности…

– С Олжасом Сулейменовым. Он 
– легендарная личность и в России. Я 
знал его старых друзей – поэта Андрея 
Вознесенского, актрису Татьяну Лавро-
ву. Зачитывался в юности книгой «Аз 
и я». А русских писателей – так полу-
чилось! – я многих знал и со многи-
ми успел поговорить. Это и ушедшие 
классики Валентин Катаев, Вениамин 
Каверин, Юрий Домбровский, Виктор 
Астафьев, и «шестидесятники» Аксе-
нов, Ахмадулина, Бродский, Шукшин, 
и ныне живущие Битов, Евтушенко. 
Много общаюсь с молодыми литера-
торами. Некоторые из них за эти годы 
тоже стали литературными «звездами». 
Фамилии называть не буду из педагоги-
ческих соображений.

– Как Вы относитесь к современной 
журналистике? Есть ли в ней место 
для писательской журналистики – 
публицистики?

- Есть. Я много работал для извест-
ных у нас в стране газет и журналов, 
когда настали новые времена и отпала 
необходимость врать. Эссе, воспомина-
ния, путевые очерки, беседы с извест-
ными и неизвестными людьми, начиная 
от Михаила Горбачева и заканчивая 
слесарем-сантехником Володей Хо-
мяковым, умнейшим, хотя и пьющим 
человеком. Часть этих журналистских 
материалов вошла в мои книги, где я их 
монтирую с «чистой» прозой.

– Как Вы относитесь к глянцевым 
журналам?

- Хорошо. Глянцевые журналы боль-
ше платят (шутка). Хотя и истина – за 
рассказ одного и того же объема я по-
лучил в глянцевом журнале 1000 дол-
ларов, а в знаменитом литературном – 
20. Но меня, слава Богу, уже никто не 
учит писать, что любят проделывать 
«глянцевые» с молодыми литератора-
ми. Должно быть наоборот – писатели 

должны вырабатывать вкус у глянце-
вых журналов, оберегая их от пошло-
сти и «желтизны». И такие журналы 
у нас уже есть. Например, журналы 
«Сноб», «Эсквайр».

– Победит ли интернет (телевиде
ние) печатные газеты?

– Нет. В газету можно завернуть се-
ледку (колбасу), а в интернет (телеви-
дение) нельзя. Это шутка, но, если се-
рьезно, печатная газета еще долго будет 
символом цивилизации.

– Вы знаете Роллана Сейсенбаева 40 
лет. Расскажите, пожалуйста, о Ва
шей дружбе. С чего все начиналось? 
Что связывает Вас сейчас?

- Мы сверстники. Мы были молоды. 
Мы встретились в Москве. Мы жили в 
тоталитарном государстве, но нас инте-
ресовала только литература. Тогдашняя 
литературная власть, как я уже говорил, 
сдуру объявила меня литературным 
диссидентом, хотя я таковым никогда 
не был, а просто писал все, что я хочу. 
И Роллан, занимавший тогда официаль-
ный пост, не отшатнулся от меня, тайно 
подбрасывал мне литературную работу. 
Мы много говорили о литературе, во-
обще о культуре, о русских и казахах. Я 
хорошо знаю его замечательную семью. 
Жену Клару-ханум. Ныне повзрослев-
ших Мархабу и Дархана помню кра-
сивыми детьми. Я ценю его книги – и 
новые, и старые, о чем неоднократно 
писал и говорил. Мы долгие годы не ви-
делись, но я всегда ощущал незримую 
связь с ним. Мы встретились, и нам 
снова стало интересно общаться, го-
ворить, рассуждать. Он – незаурядная, 
уникальная личность.

– Евгений Анатольевич, что связы
вает Вас с Казахстаном? Почему Вы 
решили принять приглашение и при
ехать в КазНУ?
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– Потому что я давно хотел побывать 
в Казахстане, где жили жырау и акы-
ны, где прославили на весь мир вашу 
землю аль-Фараби, Шокан Валиханов, 
Абай, Шакарим, Сейфулин, Нурпеисов, 
Ауэзов и другие мудрецы.

Алматы – город, о котором я так 
много знал и читал, мне очень понра-
вился своим «лица необщим выраже-
ньем» и грандиозным видением мощ-
ного снежного заилийского Алатау. О 
современном Казахстане я пока что 
не смею судить, был только в Алматы. 
Хотя уже сейчас несколько по-другому, 
более зримо воспринимаю тексты, свя-
занные с Казахстаном. Например, прозу 
Юрия Домбровского, которого я в юно-
сти хорошо знал.

Университет огромный, красивый, 
мирового уровня. И студенты, с которы-
ми я общался, читая лекции по русской 
литературе, ему подстать. Любопыт-
ные, жаждущие узнать что-то новое для 
того, чтобы укорениться в этой жизни. 
Талантливые! Как пели и танцевали на 
юбилее журнала «Аманат»! Потрясло, 
что ваш ректор не только ученый, но и 

поэт. Приятно, что аспиранты, препо-
даватели разных кафедр эрудированы, 
умны, точны без всякого налета так на-
зываемого «провинциализма». Я мог 
говорить с ними свободно, зная, что 
они меня поймут без оговорок.

– Ваши пожелания читателям журна
ла «Айкап».

– Счастья, мира и покоя. И это не 
расхожие слова. Мы все русские и ка-
захи, интеллектуалы и простые люди, 
«левые» и «правые», «почвенники» и 
«космополиты» – должны успокоиться 
и продолжить цивилизованную жизнь 
на земле. А самому журналу желаю 
упрочения его благородной просвети-
тельской деятельности, которой он за-
нимается вот уже более столетия.

– Спасибо за беседу!

Елена Дудинова
07-19.10.2016

Алматы – Москва

Образование придает человеку 
достоинство, да и раб начинает со-
знавать, что он не рожден для раб-
ства.

Дидро Д.

Афоризмы
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қазіргі көзқараспен үндес.



40

Руханият

– Сергей Викторович, спасибо, что 
согласились на интервью.  Миссия 
посланника украинской литературы 
– не лёгкая ноша, а веление души. Вы 
согласны?

– Безусловно! Как то, принимая пи-
сателей из Словении, мы с супругой 
с удивлением обнаружили, что наши 
весьма образованные гости ничего не 
слышали про украинскую литературу. 
Ни про Тараса Шевченко, Ивана Фран-
ко, ни про Лесю Украинку… Зато они 
знали албанских, македонских писате-
лей. Это было обидно. Возникла мысль 
– объединить народы путем переводов 
лучших литературных произведений. 
Многие считали это пустой фантазией. 
Такая миссия потребовала от нас пол-
ной отдачи. Я стал языковедом, стили-
стом, страноведом, дипломатом. Когда 
отдыхал, не помню. Сначала бились, 
как говорят, «лбом об стену». Ничего 
не получалось. Поворотным моментом 
стала поездка в Варну на международ-
ный фестиваль, где мы убедили не-
сколько человек участвовать в нашем 
проекте литературных переводов. Мы 
переняли опыт работы других между-
народных литературных академий. 
Прошло всего четыре года, а результа-
ты ошеломляющие. Сегодня у нас есть 
возможность выйти на самые престиж-
ные информационные площадки. Нас 
знают и ценят во многих странах.

– Мы знаем, какой весомый вклад в 
науку, литературный процесс вносит 
ваша супруга, Татьяна Анатольевна 
Дзюба – писатель, журналист, учё
ный, доктор наук по социальным 
коммуникациям, профессор. Ее об
раз, видение и понимание ситуации 
способствуют Вашей трудоспособ
ности?

Это большое счастье – найти родно-
го человека, единого с тобой мыслями 
и чувствами. Мы с Таней дышим одним 

воздухом. Все мои произведения по-
священы ей (по мнению специалистов, 
это единственный случай в истории 
мировой литературы). Во всех моих 
достижениях присутствует супруга. 
Наши произведения переведены на 61 
язык мира. В США, Польше, Франции 
публикуются книги стихов. В Велико-
британии вышло уже второе издание 
«Стихов для Тани» на пяти языках: ан-
глийском, украинском, русском, поль-
ском и сербском. 

Недавно и в Казахстане увидел свет 
поэтический сборник «Последнее ко-
чевье любви» на казахском и русском 
языках. Изумительный и тонкий пере-
вод на казахский язык сделал талантли-
вый литературовед и писатель Ауэзхан 
Кодар, а на русский – замечательный 
поэт Владимир Ильин. 

– Каким был Ваш путь в литературу?

Я, как и многие писатели, прошел 
журналистские университеты. Начи-
нал корреспондентом областной моло-
дежной газеты «Гарт» в 1989 году. Был 
собкором газеты «Молодёжь Украи-
ны», собкором радио «Свобода», воз-
главлял общественную организацию 
«Черниговский медиа-клуб», информ-
агентство «Медиа-пространство», Чер-
ниговский корпункт журнала «Укра-
ина». Поработал на радио не только в 
качестве журналиста, но и драматурга, 
режиссера-постановщика и даже акте-
ра. В эфир вышло 36 радиопьес. С 2016 
года – заместитель главного редактора 
Черниговской областной газеты «Дес-
нянская правда».

Писал об украинских миротворцах и 
соотечественниках, воевавших в совет-
ские времена в Афганистане, Египте, 
Вьетнаме и других странах. Культура, 
искусство, литература, спорт – мои лю-
бимые темы. Мне всегда был интересен 
экстрим, мистика, детективные исто-
рии. Постепенно начал писать художе-
ственные книги, стихи, публиковаться. 
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В свет вышло уже 63 книги. Поэтиче-
ские сборники: «Когда-то я напишу по-
следнее стихотворение», «Солнце пах-
нет снегом и яблоками, «В июле наших 
лет» и другие. Книги пародий «Любовь 
с троллейбусом», «Зима такая малень-
кая, как японка», «Каждой женщине 
хочется… на Марс». Романы-сказки: 
«Кракатунчик – кленовый бог», «Гопки 
для Кракатунчика» и др. Сегодня мно-
го времени занимает переводческая де-
ятельность.

– Что вам нравится в работе пере
водчика?

Сделать возможной коммуникацию 
между людьми, не имеющими общего 
языка общения. Моя супруга Татьяна 
Анатольевна профессионально перево-
дит с немецкого языка. А я переводче-
ской деятельностью занялся неожидан-
но, постепенно втянулся и получаю от 
этого процесса удовольствие. Я пере-
вожу со славянских языков. За 4 года 
переводческой деятельности мы полу-
чили 30 престижных наград.

Убежден, что необходимо сохра-
нять мелодику и ритмику стихотво-
рения, его особое звучание на родном 
языке. Я работаю в основном с ориги-
налами и подстрочниками. Так я пере-
водил с персидского, туркменского, ар-
мянского, казахского. Мой опыт худо-
жественного перевода показывает, что 
выработанные в его процессе методы 
требуют тщательного отбора для полу-
чения адекватного результата. Перево-
ды научных работников – это просто 
подстрочники. Чтобы переводить сти-
хотворный текст, переводчик сам дол-
жен быть поэтом, чувствовать образы, 
внутренний ритм. 

– Как Вы относитесь к высказыванию 
«Перевести произведение с одно
го языка на другой – все равно что 
снять с него кожу, перевезти через 
границу и там нарядить в националь
ный костюм»?

Жестоко сказано. По-моему, про-
цесс перевода – это стремление понять 
другую культуру. Передача националь-
ного своеобразия подлинника, его осо-
бой окраски, связанной с создавшей его 
этнической средой, относится к числу 
основных проблем и одновременно це-
лей переводческой деятельности.

Переводчик – связующее звено меж-
ду народами. Он стремится адаптиро-
вать текст перевода к ментальности 
своей нации. Это должно быть понят-
но, музыкально, гармонично. Я считаю, 
что перевести адекватно текст значит 
пропустить его через свою душу. Тогда 
читатель не различает, где переводчик, 
а где автор, ему легко и комфортно чи-
тать такой перевод.

Переводы на украинский язык зву-
чат как музыка. Украинская литерату-
ра, в том числе переводная, достойна 
своих читателей. Только почитайте 
наших современных авторов: Лину Ко-
стенко, Бориса Олийныка, Василия Го-
лобородько. Прозаиков Валерия Шев-
чука, Василия Слапчука.

– Почему Вы заинтересовались Ка
захстаном?

Мне кажется, у наших народов и 
литератур много общего. И сейчас, раз-
говаривая с казахстанцами, мы часто 
произносим: «И у нас так же!» После 
распада СССР связи, в том числе и ли-
тературные, были утрачены. 

Сначала нам пришлось искать еди-
номышленников по интернету. Нас 
никто не знал, нужны были рекомен-
дации. Мы обратились к поэту Бахыту 
Кенжееву, ныне живущему в США, с 
просьбой познакомить нас с казахстан-
скими переводчиками. Он порекомен-
довал Ауэзхана Кодара, талантливого 
литературоведа, поэта, философа и пе-
реводчика. Мы стали очень хорошими 
друзьями, подготовили переводы, вы-
пустили книги. Ауэзхан Кодар говорил 
о двойном юбилее: ему исполнялось 55 
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лет, а журналу «Тамыр», редактором и 
учредителем которого он являлся – 15. 
У нас были планы, новые идеи. Олег 
Гончаренко перевел произведения Ко-
дара на украинский язык. 

Но, пришла страшная весть. В 
июле 2016 ушел из жизни наш Ауэз-
хан. Это невосполнимая потеря. Мы 
привезли почетную награду имени 
Григория Сковороды, которую вру-
чим посмертно. 

Сегодня мы активно работаем с Рол-
ланом Сейсенбаевым. Много планов, 
творческих идей. Надо продолжить 
дело Ауэзхана, сближать наши культу-
ры через литературу. 

Здесь, в Казахстане я открыл для 
себя, а затем и украинского читателя 
нового интересного и самобытного ав-
тора Галыма Мутанова. Меня увлекли 
его произведения, видение и чувство 
ученого и поэта. Оказывается он уже 
публикуется в Турции и Азербайджане.

Стихотворения Г. Мутанова я пере-
вел за месяц. Скоро в лучшем украин-
ском журнале «Вселенная» выйдет его 
книга стихов, завораживающих своей 
лиричностью. Мне особенно нравят-
ся его «След на песке» и «Сорванный 
листок».  

Интерес к Казахстану, его культуре, 
литературе за границей огромен. Мне 
кажется, казахстанская сторона не мо-
жет выйти на международный рынок 
из-за отсутствия хороших переводов, 
литературных агентов. Например, Ау-
эзхана Кодара переводят не в Казах-
стане, а в Великобритании, его кни-
ги продает лондонское издательство 
«Пингвин».  

– Какие впечатления у Вас от празд
ничного мероприятия, посвященного 
15летию Международного клуба 
Абая и литературного журнала «Ама
нат»?

– Эти даты совпали с 70-летним 
юбилеем учредителя литературного 
клуба – Роллана Шакеновича Сей-

сенбаева, что было приятно вдвойне. 
Деятельность клуба Абая и значимый 
вклад в культуру Казахстана журнала 
«Аманат» вызывают уважение во всем 
мире. Радует, что современные моло-
дые люди ценят и понимают важность 
и присутствие такого издания в медий-
ном поле страны. Так старшее поколе-
ние передает свои знания, духовный 
опыт младшему.

В завершение вечера были вручены 
заслуженные награды и медали выдаю-
щимся поэтам и писателям стран СНГ. 
Мы были награждены медалями Меж-
дународного клуба Абая, что для нас 
очень почетно.

От имени Международной Акаде-
мии литературы и искусства Украи-
ны мы вручили Роллану Сейсенбаеву 
Международную литературную пре-
мию имени Николая Гоголя «Триумф» 
за произведение «Мертвые бродят в 
песках». Роллан Шакенович стал Ака-
демиком Украинской Академии ли-
тературы и искусства. Почетную на-
граду получил ректор КазНУ имени 
аль-Фараби Галым Мутанов за вклад в 
философскую поэзию. 

– Что Вы скажете о нашем универси
тете, казахстанских студентах?

– Ваш университет – уникальный 
вуз, мощный и современный, с бога-
тыми традициями. Мы были прикре-
плены к филологическому факультету, 
что расширило наши представления о 
казахстанской литературе. Для нас про-
вели очень интересную экскурсию, мы 
осмотрели студенческий кампус, центр 
«Керемет». Все компактно, более 500 
услуг! За 5 минут студент может сде-
лать массу дел. Решить многие вопро-
сы. Такого я не видел нигде. 

Мы много говорили со студентами 
неформально. Читали лекции. Были на 
совместных экскурсиях. У вас очень 
хорошие студенты. Не отвлекаются на 
посторонние разговоры, внимательно 
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слушают, задают интересные вопросы 
о войне, положении в стране, литерату-
ре, переводческой деятельности. С не-
которыми из них мы обменялись адре-
сами с целью дальнейшего общения на 
ниве переводов. Правдивой информа-
ции об Украине мало, поэтому такое 
общение дорогого стоило.

– Какие воспоминания о Казахстане 
Вы увезете с собой?

– Теперь мы с Татьяной – друзья 
Казахстана. Для нас честь пропаган-
дировать вашу литературу. В плане 
культурных коммуникаций мы можем 
сделать больше для наших стран, чем 
официальные органы. Нам очень нра-
вятся инициативы вашего Президента. 

Сейчас хорошее время, чтобы прий-
ти на украинский рынок. Наша задача 
– наладить общение на уровне нацио-
нальных элит.

Мы были во многих странах. Но ни-
где нас не принимали так, как в Казах-
стане. Радушные, дружелюбные люди. 
К гостям относятся уважительно и тре-
петно. Очень хорошие и теплые воспо-
минания увозим мы с собой и, конечно, 
надежду на дружбу и сотрудничество.

– Большое спасибо за интервью! 
От имени редакции желаю всего хо
рошего Вашей семье и успехов в ра
боте!

Беседовала 
Лариса Мухамадиева

Наука есть наилучший путь для 
того, чтобы сделать человеческий 
дух героическим.

Джордано Бруно

Афоризмы
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Өнегелі өмір

Өскелең ұрпаққа өнеге

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті еліміздің мемлекет 
және қоғам қайраткерлеріне, ұстаз, 
ғалымдарға, Қазақстан ғылымы мен 
білімінің бастауында тұрған тұлғаларға 
арналған «Өнегелі өмір» атты сериялық 
кітап шығаруын одан әрі жалғастыруда. 
Ірі ғалым, педагог, жоғары мек-
теп ұйымдастырушыларының бірі, 
көрнекті қоғам қайраткері, экономи-
ка ғылымдарының докторы, профес-
сор, Қазақстан Республикасы Ғылым 

академиясының толық мүшесі Кенжеғали Әбенұлы Сағадиев 1938 жылдың 18 
ақпанында Қостанай облысы Жангелдин ауданының 1-ауылында дүниеге кел-
ген. 1955 жылы Әулиекөл орта мектебін күміс медальмен бітірген ол қазіргі 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің экономика факультетіне 
түсіп, 1960 жылы оны үздік тамамдайды. Еңбек жолын өзі білім алған универ-
ситетте оқытушылық қызметтен бастады.

К.Ә. Сағадиев – Қазақстанның төрт бірдей жетекші оқу орнының ректоры 
қызметін атқарған көреген басшы. Өзі басшылық еткен жоғары оқу орында-
рында оқу-тәрбие үдерісінің сапасын көтерудің тиімді тәсілдерін таба білді, 
өз ұжымының ғылыми мекемелермен және өндіріспен байланысын ұлғайтты, 
материалдық-техникалық базасын нығайтуға үлкен күш салды.

Ғылыми шығармашылық интеллигенция К.Ә. Сағадиевтің ғалымдық және 
ұйымдастырушылық қабілетін жоғары бағалап, оны 1994 жылдың 2 ақпанында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының Президенті етіп сай-
лады. Қазақстан ғылымы мен жоғары мектебінің тарихында бірінен кейін бірін 
жалғастыра республиканың төрт ірі жоғары оқу орнын және ҚР Ұлттық Ғылым 
академиясын басқарған адам жоқ. Бұл құбылыс К.Ә. Сағадиевтің асқан кәсіби 
шеберлігін, ұйымдастырушылық қабілетін танытса керек.

2004-2007 жылдар аралығында К.Ә. Сағадиев ҚР үшінші және төртінші 
шақырылым Парламенті Мәжілісінің депутаттығына сайланды. Еліміздің 
білім-ғылым саласын дамытуға зор үлес қосқан халқымыздың біртуар азаматы 
– Кенжеғали Әбенұлының өмір жолы, ғылыми мұрасы өскелең ұрпаққа өнеге 
болар деген ниетпен осы кітапты ұсынып отырмыз.

Бас редактор ректор
Ғ. Мұтанов
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Автор туралы: қазақ халқының көрнекті 
ақыны, жазушысы. Журналист-баспагер. 
Халық мұрасын жинаушы, зерттеуші, жария-
лаушы. Сталиндік-голощекиндік репрессия 
құрбаны болған.

Аbout the author: Famous Kazakh poet, writer, 
journalist and publisher. The researcher and 
collector of folk art. Victim of repression.

Об авторе: известный казахский поэт, писа-
тель, публицист-издатель. Исследователь и 
собиратель народного творчества. Репресси-
рован.

Ілияс ЖАНСҮГІРОВ

ЖАРКЕНТ ҮЙЕЗІНДЕ 

Аңдатпа: Автор бұл зерттеу мақаласында  1916 жылы тәуелсіздік үшін болған көтерілістің 
Жаркент уезінде қалай басталып, қалай өрбігенін және соңы немен аяқталғанын нақты дерек-
терге жүгіне отырып баяндайды. Жазушының жазу мәнері сол қалпында сақталды.

Il’jas ZHANSUGUROV
INDZARKENTCOUNTY

Summary: The author studied the causes, stages and consequences liberation uprising of 1916 in 
Zharkent district, based on primary sources. The author’s style is saved.

Ильяс ЖАНСУГУРОВ
В ЖАРКЕНТСКОМ УЕЗДЕ

Аннотация: Автор исследовал причины освободительного восстания 1916 года в Жаркент-
ском уезде, этапы и последствия на основе первоисточников. Сохранен авторский стиль.
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Жаркент оязындағы Албан қо-
нысында Қарқара деген жәрмеңке бар 
еді. Бұл жәрмеңкеге күнбатыс Қытай 
мен Ресей саудасы тоқайласатын еді. 
Жәрмеңкенің саудаға салынған со-
масы кей жылы миллионға жететін. 
(Көтеріліс туралы сол күнде баяндама 
жазған әскербасы Недизбетский де-
ген Жетісудағы көтерілістің Герман, 
Түрік агенттерінің Қытай арқылы 
азғыруымен болды дейтіні бар. Онда 
ол: «Герман, Түрік агенттері Қашқар, 
Құлжа маңында тұрып, Қарақолдан, 
Жаркенттен апиын кесуге келген 
қытай жұмысшылары және Қарқара 
жәрмеңкесіне қатынасқан қытай 
саудагері қырғыз-қазақ ішіне орысқа 
қарсы көтеріліс жасауға құтыртты», 
дейді. Онысы жалған жорамал).

Жаркент оязы Қытайға шектес 
болған соң, оған өкімет өте сақ болған. 
Казак-орыс, Қарақол қалаларын 
қаруландырған. Июнь жарлығы жария-
ланарда Крапшенко дегенді бас қылып, 
Қарқараға атрет жіберген. 

Жаркенттегі алғашқы төңкеріс 
ұшқыны ағұстің 12-сі ұшқындады. 
Бұған дем берген Алматы оязындағы 
Қызылбөріктердің көтерілісі. Ше-
лек, Меркі және басқа болыстардың 
қазақтары жиналып, ағұстің 12-сі 
күні шет Меркідегі Нашебкин деген 
крестиеннің тиірменін талап (тиірмен 
қазақ жеріне басып салынған), өзін 
өлтіріп, әйелін байлап, тиірменді өртеп 
жібереді. Онан Жалаңаш қаласына 
соқтықты. Қаладағы казак-орыстар 
мылтық атып кіргізбеді. Егіннен ұстап 
алып екі казак-орысты өлтіріп, қаланың 
малын тиіп әкетті және сол күні Ше-
лек басына салынған Нобо-Апон 
қалашығына қазақ тиіп, қаланың бәрін 
өртеген. Қала адамдары старыстаның 
қорасына жиналып, кешке дейін 
атысқан. Жалаңаштан шыққан прапор-
шик Берг атреті қаланы арашалаған. 
Қазақтар тауды бауырлай Кегенге қарай 
жүріп, жолдағы орыс қыстауларының, 
зайымкерлерінің барлығын өртеген. 

Бұл жолда Спетсебкий деген поселкені 
отқа жағып, қазақ қолы со бетімен 
Қарқарадағы Албанға қосылған. 

Ағұстің 13-і күні Қарқараға ша-
буыл жасалды. Жәрмеңкені қамады. 
Бірақ күні бұрыннан дайындалып 
тұрған атрет қазақтың түтінін тұман 
қылды. Бергтің атреті қазақтың арты-
нан Кеңсу өрлеп түсіп, Крапшенконың 
артеті Қарқарадан, бір жағынан 
Қырғызстанның казагі – үшеуі тоқай-
ласып, қазаққа ойнақ салды.

Қазақтар мылтыққа шыдай алмай 
быт-шыт боп қашып, Кеген, Текес ба-
сына кетті. Көп мал, үй, шаруа иесіз 
шашылып далада қалды. Оны орыс 
олжа қылды. 

Бұл уақытта қырғыздар Қарақолды 
алуға қам қылды. Қарақолда орыс күші 
аздық қылды. Сондықтан Қарқарадағы 
Крапшенкоге жылдам Қарақолға жету 
керек болды. Ағұстің 14-і түннен 
жәрмеңкені тастап, саудагерлер мен 
орыс атреті Қарақолға үркіп кетісті. 

Жаркент оязында қазақ соқтыққан 
қалалар: Спетсебки, Табришски, 
Бладислабски, Красниярски, Нобо-
Апонски, Медански, Шолақ, Медет, 
Жалаңаш қалалары. Бұлардан басқа 
жеке тиірмен, займке, хутыр, омарта-
лар да көп болды. Бірақ қаланың үйлері 
өртеніп, үйі таланса да адам өлуден 
саябыр болды. Бұл қаланың адамдары 
переселен қарауында болып, сол жылы 
қыстай қазақ малымен асыралын-
ды. Ағұстің 10-і күні сәскеде Қарқара 
жәрмеңкесіне Санташ жақтан және 
Жалаңаш жақтан қазақтың қалың қолы 
көрінді. Осы екі қол келіп Қарқараның 
күнбатыс жағындағы жазыққа кеп 
қосылысты. 

Берг казак-орысты алып алдын 
тосуға бұйырылған еді. Ол 30 шама-
лы казак-орысты алып алдын тосты. 
Оқтың оңтайына келгенде екі-үш рет 
оқты жаппай жібергенде қазақтар быт-
шыт болып қашып кетті. 4 адам оққа 
ұшып қалды. Ағұстің 12-і күні қазақ 
Қарқараға соқтығуға Иірсудың бойына 



47

Ілияс ЖАНСҮГІРОВ. Жаркент үйезінде 

және құралды. 5000 қаралы кісі болды. 
Қолындағы қаруы – сойыл, бақан, найза, 
балта еді. Бұған қарсы 25 қазақ-орыспен 
Берг және прапыршик Моргоның рота-
сы шықты. Бұлар қазақты қамап алмақ 
болып екі бөлінді. Бергтің атретінің ал-
дынан жаяу қазақтар оқ атқан соң, Берг 
атреті атысып кетті. Қазақтар атыса-
атыса тауға қашты. 

Берг қорыққан қазақты қуайын десе 
де оған бұйрық болмады. Сөйтсе де түс 
мезгілінде Берг өз бетімен шауып кетіп, 
қалың қазақтың сыртқа беттеп, үріккен 
көшіне тиді. Түтінін түтінге қосып 
шапты. Қазақтар жиналып, біресе тиіп, 
біресе шегініп ұйқы-тұйқы болды. Берг 
қазақ қолының ішінде жүрген ақ жалау 
көтерген күміс ер-тоқымды көк атты-
ны дәлдеп атты. Сонда бұл атты қолын 
бұлғап шауып таудан аса жығылды. 
Бұл өлген болыс екен. Мойнында III-
Александрдың алтын медалі бар екен. 

Ту ұстаған өлген соң қазақтың 
жиналғаны быт-шыт боп қашты. 
Олардың соңына орыстар түсіп, қозы 
құйрық [қылып] қылышпен қырды. 
Аяғында Берг атреті 10 000-нан астам 
cиырды, 40-50 мыңдаған қойды, 40 
түйелі мүлікті (бірнеше мылтықты) 
Қарқара жәрмеңкесіне айдап келді. 

Ағұстің 13-і күні Қарақол жағын-
дағы жолдан бір топ қол көрінді. Ал-
дынан Берг тағы қарсы шықты. Бұлар 
300-дей Қарақолдағы апиын кесуге кел-
ген қытай, дүңген кедейлері екен. Орыс 
атреті бұлардың алдынан оқ атып, быт-
шытын шығарды. Олар Қарқараны өте 
қашты. Соңына тағы орыс түсіп, 11-
інен басқасын тегіс қырды. 11-ін Қар-
қараға ұстап әкеліп, оларды да 14-і күні 
таңертең Жаркент жолының үстінде 
Серікбайлармен бірге атып тастады. 

Ағұстің 14-і күні Қарқарадағы 
барлық атрет саудагерлерімен қоса 
Қарақолға көшті. Бұларға Санташ асу-
ында қырғыздар және соқтықты. Бірақ 

қырғыздар бірнешеуі оққа ұшқан соң 
қайта серпіліп тауға кіріп кетісті. Бұл 
соқтығыста қырғыздың 23-і оққа ұшты. 

Ағұстің 15-інде осы атретті 
Жырғалаң суын өтерде және көп қырғыз 
қамады. Көпір бүлінген еді. Екі жақтан 
атыс болды. Қырғыздар жедел тиіп 
жіберсе де, жаппай атылған оқ олардың 
бетін қайтарып тұрды. Аяғында көп 
өлік қалдырып, қырғыздар тауға тағы 
қашты.

Орыстар бұл қырғыздардан қанмен 
жазылған бір ту түсіріп алды. Жаркент 
оязындағы көтеріліс Албанда болды. 
Іленің оң жағында қоныстайтын Суан 
деген ел Қытай шегіне барып, қайта 
қайтты. Суандар консул арқылы Алма-
ты жандаралынан рұқсат алып, жігіт 
бермек болып жеріне көшіп келді. Бірақ 
бұлар да көп шашылды. Жаркент оязын-
да Албан үркіп кетіп, қазақтан қалған 
Суанға барлық алым-салық кеңірдектен 
басты. Үй басына айналдырып ат алды. 
Ояздағы барлық қалған астықты Суан 
мен қолына түскен Албанға орғызды. 
Қыстай неше түрлі шығыннан ел ығыр 
болды. 

Жаркент оязындағы тараншылар 
да алғаш уақта жұмысшы бермейміз 
деген сөздері болған. Бірақ қазақтай 
көтеріліп кете алмаған. Оған себеп 
болғаны, олардың отырықшылығы бо-
лың қырады. «Бала бермейміз» деген 
тараншының бірсыпыра ақсақалдарын 
әкеп Қарқарадағы түрмеге тығады. 
Мұның бірнешеуі Албан Серікбай-
лармен бірге Қайқыда атылды. 

Жаркент үйезінен үріккен елдің 
жайы өте нашар болды. Қытай шегіне 
барған жерде қытай шерігі өткізбей, 
бер жағынан орыс қуып орасан тарлық 
көрді. Аяғында тарту-таралғысын беріп 
жүріп, қашып-пысып Қытайға қараған 
Құлжа ауданындағы Қызай мен Албан 
қазағының жеріне барды. Осы жерде 
адамы сатылып, ауылы таланды. 



48

Автор туралы: «Қазақстан-Қостанай» теле-
арнасының редакторы. Республикалық 
және облыстық телебайқаулардың жүлде-
гері. Екі әдеби жинақ пен «Ақ келін» 
драмасының авторы. Қазақстан Журналис - 
тер Одағының мүшесі.

Аbout the author: Editor of TV channel 
«Kazakhstan Kostanay». The author of the 
play «Ak-Kelin» and two literary anthologies. 
Member of the Union of Journalists of 
Kazakhstan

Об авторе: редактор телеканала «Казах-
стан-Костанай». Автор пьесы «Ақ келін» и 
двух литературных сборников. Член Со-
юза журналистов РК

Қaбылaхaт СЕЙДAХМЕТ

AЗAТТЫҚ ҮШІН AТҚA МІН ГЕН... 

Аңдатпа: Мақала Торғай өңіріндегі 1916 жылы болған ұлт-азаттық көтерілістің аз зерттел-
ген мәселелеріне арналған. Автор мұрағат мәліметтер мен халық жадында сақталған ақпаратқа 
көңіл аударады. Жеке тарихи тұлғалардың рөлі жаңа көзқараспен бағаланады.

Kabylahat SEJDAHMET
FOR FREEDOM SAT ON A HORSE

Summary: The article is devoted to little-studied details uprising of 1916 in Turgai. The author 
draws on archival sources and the information preserved in folk memory. A researcher assesses the role 
of individual historical figures.

Кaбылaхaт СЕЙДAХМЕТ
РАДИ СВОБОДЫ СЕДЛАЯ КОНЯ

Аннотация: Статья посвящена мало изученным деталям восстания 1916 года в Тургае. Ав-
тор опирается на архивные источники и сведения, сохранившиеся в народной памяти. Дается 
оценка роли отдельных исторических личностей.
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Қaбылaхaт СЕЙДAХМЕТ. Aзaттық үшін aтқa мін ген... 

Торғaй қaзaқтaры ның 1916 жыл-
ғы пaтшaның тыл жұ мыстaрынa aдaм 
aлуынa қaрсы кө те рі лі сі турaлы бір 
қaрaғaндa aз жaзылмaғaн тә різ ді. 
Сонaу 1926 жылдaн бе рі ком му нис-
тік пaртия тaри хы турaлы жaзылғaн 
ең бек тер де бұл оқиғa турaлы aйт-
ылмaғaны кем де кем. Aлaйдa,ол бaсы-
лымдaрдaғы жaсaлғaн тоқтaм – кө те-
рі ліс тің шынaйы тaри хынa жaтaды мa, 
ол тіп ті өз ге тaқы рыптaғы әң гі ме. 1916 
жыл ғы Торғaйдaғы кө те рі ліс тің тaри-
хы ком му нис тік пaртия құжaттaры 
мен сол ке зең де жaриялaнғaн тaри-
хи әде биет тер де «қы зыл» сaясaттың 
әсе рі не ұшырaғaны бел гі лі. Бұғaн 
Қaзaқстaндa 1917 жылдaры өнер кә сіп 
орындaры aз, жұ мыс шы тaбы әл сіз 
бо лып, өз де рі нің төң ке ріс шіл идея-
сын тaңaтын топ ты із де ген Ке ңес-
тік тaрих шылaрдың көзқaрaсы се беп 
болғaн еді. 

1914 жыл ғы 1 тaмыздa бaстaлғaн 
1-дү ниежү зі лік со ғыс көп ұзaмaй-aқ, 
Ре сей им пе риясы ның бұл сaяси-әлеу-
мет тік сынғa дa йын ды ғы нaшaр еке нін 
aйқындaп бер ді. Мaйдaндaғы пaтшa 
aрмия сындaғы қaру-жaрaқ пен киім-
ке шек, тaмaқ же тім сіз ді гі хaлық тың 
aрaсындa би лік ке нaрaзы лық ты ту-
ғыз ды. «Ре сей зaуыттaры мaйдaндaғы 
aрмия ның қaру-жaрaққa қaжет ті лі-
гін то лық өтей aлмaғaндықтaн, aмaл-
сыздaн Aнг лия мен Фрaнцияғa әс-
ке ри жaбдықтaрғa сұрaныс тү сі ру-
ге мәж бүр бол дық. Ол ел дер өз де рі 
де со ғыс жaғдa йын дa болғaнды ғынa 
қaрaмaстaн Гермaн aрмиясы ның бірaз 
бө лі гі не қaрсы со ғы сып жaтқaн Ре-
сей дің бұл өті ні шін жер ге қaлдырмaй 
өтеу ге ты рыс ты. Әри не, бұдaн Ре-
сей дің көп те ген мaте риaлдық шы ғын 
шек кен ді гі aйт пaсaқ тa тү сі нік ті» деп 
жaзды 1914-1917 жылдaры Ре сей им-
пе риясы ның Фрaнциядaғы ел ші лі гін-
де әс ке ри aттaше мін де тін aтқaрғaн 
грaф, ге нерaл-мaйор A.A. Игнaтьев 
өзі нің «Елу жыл әс кер қaтaрындa» 
aтты ме муaрындa. Қaншa ты рысқaны-
мен мaйдaн дaлaсындa гермaн әс ке-

рі нен бі рне ше рет үл кен же ңі ліс тер ге 
ұшырaп, қaтaры сел ді реп қaлғaн Ре-
сей aрмиясы өзі нің қaтaрын жaңa жa-
уын гер лер ді әс кер ге шaқы ру aрқы лы 
тол ты руғa ты рыс ты. Aлaйдa, әс ке ри 
өмір ге дaғдылaнғaн жa уын гер ле рі нің 
қaтaры сел ді реп қaлғaндықтaн Ре сей 
им пе риясы ның со ғыс бaстaлғaнғa де-
йін гі шекaрaсынa ше йін  ше гі ну ге мәж-
бүр болғaн пaтшa ге нерaлдaры «тылдa 
жaңa қорғaныс шеп те рін дa йын дaу 
қaжет» де ген тұ жы рым жaсaды. Мұ-
ны осығaн де йін  әс ке ри мін дет жүк те-
ліп көр ме ген Ортa Aзия хaлықтaры ның 
өкіл де рін де тыл жұ мыстaрынa шaқы-
рып, солaрғa aтқaрту көз дел ді. Ни колaй 
ІІ-пaтшa осы мaқсaтты жү зе ге aсы ру 
үшін 1916 жыл дың 25 мaусы мындa: 
«Сырдaрия, Фергaнa, Сaмaрқaнт, 
Aқмолa, Торғaй, Же ті су, Се мей, Орaл 
жә не Зaкaспий об лыстaрындa тұрaтын 
19-бен 43 жaстың aрaлы ғындaғы бұрa-
тaнa хaлықтaрды мaйдaндaғы aрмия-
ның қорғaныс шеп те рін сaлу жұ-
мыстaрынa шaқы ру» турaлы Жaрлыққa 
қол қой ды. Осы Жaрлық бо йын шa «400 
мың aдaмды мaйдaндaғы aрмия ның 
тыл жұ мыстaрын aтқaруғa тaрту» көз-
дел се, оның «240 мы ңы қaзaқтaрдaн 
aлынaтын бо лып бел гі лен ді». Aлaйдa 
жер гі лік ті пaтшa үкі ме ті нің aтқaру-
шы оргaндaры «бұл жaрлыққa сәй кес 
жер гі лік ті би лік өкіл де рі – қaзaқтaн 
шыққaн тө мен гі дә ре же лі ше неунік-
тер ді мaйдaндaғы тыл жұ мыстaрынa 
жі бе ре тін болсaқ қaзaқтaрды бaсқaру 
жүйе сін әл сі ре тіп aлaмыз» де ген қa уіп-
те бол ды. Aтaп aйт aр болсaқ, ге нерaл-
гу бернaтор Н. Су хом ли нов Ре сей им-
пе риясы ке ңе сі нің төрaғaсы Шт рю-
мер ге: «қaзaқтaрдың кей бір әлеу мет тік 
топтaрын (бо лыс бaсқaру шылaрын, 
жер гі лік ті хaлықтaн шыққaн тө мен-
гі шен де гі по ли ция қыз мет кер ле рін, 
имaмдaр мен молдaлaрды, aқсүйек тер 
(тө ре лер) мен құр мет ті aзaмaт құ қы ғы 
бaрлaрды) тыл жұ мыстaрын aтқaрудaн 
босaту» турaлы ұсы ныс жaсaды. Бұл 
ұсы ныс- тaлaп қолдaуғa ие бол ды. 
Осығaн сәй кес ге нерaл-гу бернaтор 
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Су хом ли нов: «aқсүйек тер дің то бынa 
жaтaтын, әрі бұл турaлы қо лындa 
оны нaқтылaйт ын aрнaйы куәлі гі бaр 
aқсүйек қaзaқтaр тыл жұ мыстaрынa 
aлынбaсын» де ген бұй рыққa қол қой-
ды. Бұл қaрaпaйым хaлық тың қaтты 
нaрaзы лы ғын ту ғыз ды. Олaр бо-
лыс бaсқaру шылaры ның «тыл жұ-
мыстaрынa жі бе рі ле тін дер ді» жaзғaн 
ті зім де рін жо йып  жі бе ру ге ты рыс ты. 
Кей бір бо лыс бaсқaру шылaры мен aуыл 
бaсшылaры (aуылнaйлaр) олaрдың іс 
жүр гі зу ші ле рі мен aудaрмaшылaры тыл 
жұ мы сынa aлынaтын тұр ғындaрдың ті-
зі мін жaсaп, қaрсы лық ты ұйымдaсты-
ру шылaр турaлы пaтшa үкі ме ті нің 
жер гі лік ті жер лер де гі бaсқaру шы 
өкіл де рі не хaбaр бе ру мен aйнaлыс-
ты. Олaрдың бұл мә лім де ме хaттaры 
мұрaғaт қорлaрындa сaқтaлғaн. Би-бо-
лыстaрдың бұл сaтқын дықтaры қaлың 
бұқaрa хaлық тың, әсі ре се ке дей лер дің 
aшу-ызaсын ту ғыз ды. Тыл жұ мы сынa 
шaқы рылғaндaрдың ті зі мін жaзып, 
оғaн, иеші лік жaсaғaн бо лыс бaсқaру-
шылaры мен олaрдың хaтшылaры, 
aуыл стaршындaры бұл құжaттaрды өз 
пaйдaсынa сәй кес жиі өз гер тіп отыр ды. 
Кө бі не се, олaр бұғaн де йін  қaзaқтaрдың 
же ке төл құжaттaры болмaғaнды ғын 
дa өз де рі нің же ке мүд де ле рі үшін 
пaйдaлaнуғa ты рыс ты. Өз де рі не пaрa 
бер ген aуқaтты қaзaқтaрдың жaрлыққa 
сәй кес мaйдaндaғы тыл жұ мы сынa 
шaқы рылaтын бaлaлaры ның жaстaрын 
ке мі тіп көр се тіп, тыл жұ мы сынa aлы-
нудaн зaңсыз босaтсa, ке дей-кеп шік тен 
шыққaн жaсы елу ден aсқaн aдaмдaрдың 
өзін осы ті зім ге қо с ты. Мұндaй 
зaңсыз дықтaрды өз көз де рі мен көр-
ген қaрaпaйым хaлық, кө бі не се, бо лыс 
бaсқaру шылaры ның ті зім жaсa уынa ке-
дер гі жaсaуғa ты рыс ты. Олaр зaңсыз 
жaсaлғaн ті зім дер ді тaртып aлып, оны 
жо йып  жі бе ріп отыр ды. Кей жер лер-
де мұ ның со ңы қaру лы қaқты ғыстaрғa 
жә не би лік өкіл де рін жaрaлaп, тіп ті 
өл ті ру ге де әке ліп соқ тыр ды. Мұндaй 
жaғдaй кең бaйт aқ қaзaқ дaлaсы ның 
бaрлық aймaқтaры мен қaтaр, сол ке зең-

де Түр кістaн ге нерaл-гу бернaтор лы ғы-
ның құрaмынa ен ген өз ге Ортa Aзия ел-
де рін де де орын aлды. 

Дү ниежү зі лік со ғыс бaстaлғaн соң 
қaзaқ хaлқынa, оның ішін де Торғaй уезі 
тұр ғындaрынa сaлынaтын сaлық тың кө-
ле мі де бұ рын ғы кез бен сaлыс тырғaндa 
бір не ше есе өс ті. Aтaп aйт aр болсaқ, 
«1915 жылдaн бaстaп Торғaй уе зін де гі 
әр шaңырaқтaн жинaлaтын түтiн сaлы-
ғы – 4 сом 50 тиын, земс тво сaлы ғы – 3 
сом, бо лыс тың сaлы ғы – 3 сом болғaн» 
екен. Осы мiндеттi үш сaлық тың үстiне 
1915 жылдaн бaстaп «әс кер ге бaрмa-
уынa кепiлдiк түрiнде бел гі лен ген 
aрнaйы әс ке ри сaлық» тa енгiзiлдi. 
Бұдaн тыс «мaйдaндaғы пaтшa әс ке-
рі не ел дің тaңдaулы aттaры ерік сіз 
тaртып aлы нып, жы лы киім мен aрнaйы 
жaбдықтaлғaн киіз үй лер жинaқтaлғaн». 
Осылaйшa, мaңдaй те рі мен тір нек теп 
жинaғaн мaл-мүл кін пaтшa ұлықтaры-
ның кө ме ке йіне ты ғындaп кел ген қaзaқ 
хaлқы ен ді бaуыр еті бaлaсынa aуыз 
сaлғaндa бұл қы сымғa тө зе aлмaды. 
Пaтшaның мaусым жaрлы ғы турaлы 
ес ті ген Торғaй уезі нің тұр ғындaры 
ерек ше тол қы ды. Хaлық тaғдыр дың 
бұл тұйы ғынaн шығaр жол із деп, ел-
дің сө зін ұстaғaн aзaмaттaрдaн ше шім 
күт ті. То сын жaғдaйғa тaп болғaн елдiң 
бет ке ұстaрлaры дa екі ге жaрыл ды. 
Смaғұл Тө ке ұлы, Әб дірaхмaн Имaнқұ-
лұлы, Әб діқaпaр Жaнбо сы нұлы, Оспaн 
Шолaқұлдaры «у іш сең руың мен» де-
ген aтaдaн бaлaғa мирaс қaғидaмен 
пaтшa жaрлы ғы шыққaн күн нен бaстaп-
aқ, өз тaғды рын хaлқы мен бaйлaныс ты-
руғa бел бу ды. Aлғaшқыдa ел бaсқaрғaн 
би-бо лыстaр би лік тің aуқы мынaн шығa 
aлмaй, пaтшa жaрлы ғын орындaуғa 
бел ше ше кі ріс кен еді. Ке йін  олaрдың 
бірaзы «жaлғыз жү ріп жол тaпқaншa, 
елің мен бір ге aдaс» де ген бaбaлaр дәс-
тү рін ұстaнып, пaтшaғa қaрсы кө те ріл-
ген aуылдaстaрын бaсқaрды. Мұ ны сол 
дәуір де орын aлғaн оқиғaлaрдың сы рын 
біз ге жет кіз ген сaрғaйғaн aрхив де рек-
те рі нен aйқын aңғaруы мызғa болaды. 
Пaтшa жaрлы ғы турaлы ес ті ген Торғaй 
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уе зін де гі 13 бо лыс ел дің aзaмaттaры 
жинaлып, әуелі ел aрaсындa тү сін беуші-
лік ту ғызғaн бұл іс ті пaтшa үкі ме ті-
нің өкіл де рі мен бей біт ке лі сім жaсaу 
aрқы лы ше шу жолдaрын із дей ді. Олaр 
өз ортaлaрынaн Шұбaлaңның бо лы сы 
Смaғұл То кин ді Орын борғa aттaнды-
рып, гу бернaтор Эверсмaнмен ке ліс сөз 
жүр гі зу ді мін дет те ді. Бұғaн де йін  де 
Торғaй уезі тұр ғындaры ның aрaсындaғы 
тол қу ды осы өл ке де бо лыс-тілмaш бо-
лып іс тейт ін «сaлпaңқұлaқтaры ның» 
жaсы рын мә лім де ме ле рі aрқы лы бі ліп 
отырғaн гу бернaтор Торғaйғa ке ліп, 
уез де гі бел гі лі aзaмaттaрмен кез дес-
ті, олaрдың «қaлaй болғaндa дa пaтшa 
жaрлы ғын орындaуғa мін дет ті екен ді-
гін» ке сіп aйт ты. Біз ге бұғaн де йін  де 
жaриялан ғaн тaри хи де рек тер aрқы-
лы мә лім болғaн A. Имaнов тың гу-
бернaторғa «Торғaй қaзaқтaры тыл жұ-
мы сынa бaрғaншa,туғaн же рін де өле ді» 
де ген сө зі осы кез де су бaры сындa aйт-
ылғaн. Әлі де болсa мә се ле ні бей біт жол-
мен ше шу үмі тін үз бе ген Торғaйлықтaр 
Шұбaлaң бо лы сы ның бaсқaру шы сы 
С.  То кин мен Мaйқaрaудың бо лы сы 
С.  Қaбaқов ты Пе тер бург ке ел ші лік ке 
жі бер ген. Олaрдың мaқсaты: сол кез де-
гі Ре сей им пе риясы ның Ми ни с тр лер ке-
ңе сі нің төрaғaсы Шт рю мер ге жо лы ғып, 
мaйдaнғa тыл жұ мы сынa aдaм жі бе ру дің 
ор нынa өз де рі нен aлынaтын со ғыс сaлы-
ғын кө бейтуді ұсынбaқ болғaн. Aлaйдa, 
олaрдың бұл ел ші лік сaпaры сәт сіз 
aяқтaлды. Про фес сор К.В.  Хaрлaмпо-
вич «Восстa ние Тургaйс ких кaзaк-кир-
гиз 1916-1917  гг.» aтты ең бе гін де бұл 
турaлы «Де путaция от кaзaк-кир гиз 
Тургaйс кой облaсти, дей ст ви тель но, 
отпрaвля лось в сто ли цу и тaм око ло-
чивaлa по ро ги вы со ко постaвлен ных 
лиц... Но его поездкa с этой целью 
совпaло с нaпaде нием тургaйс ких кaзaк-
кир гиз (у озерa Тaтыр, 21 ок тяб ря), и 
де ло бы ло ис пор че но. Чaсть де путaтов 
пос ле то го вер нулaсь до мой, a другaя 
остaвaлось в Пет рогрaде до янвaря, но 
опять-тaки без ре зуль тaтов» деп жaзғaн 
болaтын. 

Aл осы кез де Торғaй об лы сы әс ке-
ри гу бернaто ры ның бұй ры ғынa сәй кес 
«уез aумaғындaғы қоғaмдық тәр тіп ті 
сaқтaу үшін» де ген же леумен Торғaйғa 
уез бaсты ғы ның орынбaсaры Ткaчен ко 
«Орын бор кaзaктaры ның 5-ші жүз ді-
гі мен 2-ші Нaуыр зым бо лы сы ның №2 
aуы лындa қaру лы қaзaқтaрмен қaқты-
ғыс ке зін де бір жер гі лік ті тұр ғын өл ті-
ріл ге нін» мә лім де ген болaтын. Ткaчен-
ко ның осы бaяндaу-хaтындa: «тыл 
жұ мыстaрынa жі бе рі ле тін дер ді тіз ген 
ті зім ді кaзaк-қыр ғыздaрғa бе ріп жі-
бер ге ні үшін 1-ші Нaуыр зым бо лы сы 
бaсқaру шы сы ның хaтшы-орынбaсaры 
Исa Бaймұхaме дов тің уaқытшa қaмaуғa 
aлынғaнды ғы» дa жaзылғaн. Бұдaн соң 
ол Қaрaқоғa бо лы сы ның №6 aулы ның 
үш тұр ғы нын тұт қынғa aлып, өз от ря-
дынa кө мек ке кел ген Дон кaзaктaры-
ның 97-ші aйрықшa жүз ді гін қо сып 
aлу үшін Шолaқсaйғa кел ді. Қaру-
жaрaғы жет кі лік ті, әс ке ри дa йын ды-
ғы мол, «aрнaйы жүз дік ті» бaсқaрғaн 
Ткaчен ко «жол бо йын дaғы Мaйқaрaу, 
Қaрaқоғa, Шұбaлaң бо лыстaры ның 
тұр ғындaрын ты ныштaндырa оты-
рып» уез ортaлы ғы Торғaйғa aттaну-
ды көз де ген. «Қыр ғыздaрды қор қы ту 
aрқы лы ты ныштaнды руымыз қaжет» 
де ген же леумен Ткaчен ко ның от ря ды 
жол бо йын дaғы қaзaқ aуылдaры ның 
бaғaлы зaттaры мен жүй рік aттaрын 
тaртып aлу мен aйнaлысқaн. Олaрдың 
бей біт aуылдaрдың хaлқынa көр сет кен 
қиянaтынa шыдaмaғaн уез тұр ғындaры 
Торғaй өзе ні бо йын дaғы Соршa де-
ген жер ге жинaлып, қaру лы жaсaқтaр 
құрa бaстaды. Aлғaшындa олaрды 
Хaкім бек То кин, Кә рі боз Қaбaқов тә-
різ ді тұр ғын хaлыққa сый лы aдaмдaр 
бaсқaрғaны мен, ке йін  жaсaқ бaсшы сы-
сaрдaр бо лып Aмaнкел ді Имaнов тaғa-
йын дaлaды. Тaтыр кө лі нің жaғaсындa 
өт кен шaйқaстa Шұбaлaң, Aққұм, 
Қaрaқоғa, Мaйқaрaу бо лыстaрынaн 
жинaлғaн сaрбaздaр Ткaчен ко мен 
есaул Мор гу нов тың бaсқaрғaн от ря дын 
қоршaп aлып, же ті сaғaт бойы со ғыс ты. 
Солдaттaр қaзaқтaрдың мыл ты ғы жоқ-
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ты ғын пaйдaлaнып, aлыстaн aтысқaн. 
Шaйқaс ке зін де төрт кө те рі ліс ші 
қaзaқ оққa ұшaды, екі қaзaқты қaрсы 
шaбуылғa шыққaн кaзaктaр шa уып  
өлтiріп ті. Көк те мір ге құрсaнып, өз де рі-
не пу ле мет оғын ты ным сыз жaудырғaн 
жaзaлaушылaрмен қaйт пaй со ғысқaн 
сaрбaздaр Ткaчен ко ның от ря ды ның 
төрт солдaтын өлтiрдi. Жaзaлaушы от-
ряд Нaуыр зым мен Шолaқсaйдaн ұстaп, 
Торғaй түр ме сі не қaмaуғa әке ле жaтқaн 
жaзық сыз тұт қын қaзaқтaрды «қaшуғa 
әре кет жaсaды» де ген же леумен осы 
жер де еш бір сот сыз өл ті ріп, мәйіт те-
рін кө му сіз тaстaп ке те ді. Ізі нен қaлмaй 
қуғaн сaрбaздaрдaн түн жaмы лып сы-
ты лып шы ғып, Торғaйғa қaшып кір ген 
Ткaчен ко Орын борғa те легрaф aрқы-
лы: «уез де гі жaғдaйды тұрaқтaнды-
руғa кү ші міз жет кі лік сіз, қо сымшa 
әс ке ри бө лім дер қaжет» де ген хaбaр 
жолдaйды. Тaтыр кө лі нің жaғaсындaғы 
осы қaқты ғыс Торғaй қaзaқтaрын ерек-
ше рух бер ген ді гі aңғaрылaды. Уез дің 
бaрлық бо лыстaрынaн пaтшaғa қaрсы 
шы ғуғa бел буғaн жі гіт тер ден бір жер-
ге жинaлып, олaрдaн сaрбaздaр жaсaғы 
тү зіл ді. Олaрды жо рыққa бaстaй т ын  
онбaсы, жүзбaсы, мыңбaсылaр тaғa  йын- 
  дaлды. Уез де гі aлты бо лыс aрғын-
дaрғa  – Шaқшaқ Жә ні бек тaрхaнның 
ұрпaғы Оспaн Шолaқов, aл aлты бо-
лыс қыпшaқтaрғa – Нияз би дің ұрпaғы 
Әб діғaпaр Жaмбо сы нұлы «хaн» сaй-
лaнaды. Aрнaйы мер ген дер то бы құ-
ры лып, оғaн құрaлaйды кө зі нен aтқaн 
aтқыш жі гіт тер тaңдaп aлын ды. Aт үс-
тін де гі ұзaқ жү ріс ті тө зім ді жі гіт тер ден 
бaрлaушы (aлғын шы) жaсaқ құ рыл-
ды. Бaйлaныс қыз ме ті – «үкі лі почтa» 
жaсaқтaлып, олaрғa уез aумaғындa 
болғaн өз ге ріс тер ді хaндaр мен сaрдaрғa 
же дел жет кі зіп тұ ру мін де ті жүк тел ді. 
Осындaй ұйым шыл дық тың aрқaсындa 
Торғaй қaзaқтaры өз де рі не қaрсы жі бе-
ріл ген жaзaлaушы жaсaқтaрғa қинaлмaй 
қaрсы тұрa біл ді. Олaр тіп ті уез дің 
ортaлы ғы Торғaй қaлaсын қоршaуғa 
aлып, оғaн шaбуыл жaсaды. Де ген мен, 
ке зін де Ке несaры хaнның жaсaғынa 

қaрсы тұр ғы зылғaн Торғaйдaғы пaтшa 
қaмaлын бұ зып ену ге қaруы кем, әс-
ке ри дa йын ды ғы aз кө те рі ліс ші лер дің 
шaмaсы кел ме ді. Aл бұл кө те рі ліс тің 
aзғaнa әс кер жі бе ріп бaсып тaстaйт ын 
қозғaлыстaрдaн өз ге ше екен ді гін тү сін-
ген пaтшa үкі ме ті Торғaй қaзaқтaрынa 
қaрсы aрнaйы жaзaлaушы кор пус жі бе-
ру ге мәж бүр бол ды. Бұл aрнaйы бө лім-
нің құрaмы турaлы Қaзaн әс ке ри ок ру-
гі нің комaндaшы сы ге нерaл Сaндец кий 
1916 жыл ғы 24 қaрaшaдa Ре сей им пе-
риясы әс ке рі нің Бaс Штaбы бaсты ғынa 
жолдaғaн бaяндaмaсындa: «... ге нерaл 
Лaврен тьев бaсқaрaтын экс пе ди ция-
лық кор пус тың құрaмынa 17 ротa, 19 
жүз дік пен эскaдрон, 14 зең бі рек, 17 пу-
ле мет ен ді», – деп хaбaрлaғaн болaтын. 
Бірaқ, осындaй көк те мір ге құрсaнғaн 
пaтшa әс ке рі нің өзі Торғaй уе зін де гі кө-
те рі ліс ші лер ді же ңе aлмaй, уез ортaлы-
ғы – Торғaй бе кі ні сін бaқылaуғa aлудaн 
aртық қи мылғa бaрa aлмaпты. 

 Торғaй кө те рі ліс ші ле рін бaғын ды ру 
үшін Қостaнaйдaн шыққaн жaзaлaушы 
от ряд тың комaнди рі пол ков ник Кис-
лов ге нерaл Лaврен тьев ке: «Шолaқсaй 
мен Торғaй aрaсындaғы ел дің кө бі кө-
шіп кет кен ді гін, aл қaлғaндaрын қaру 
кү ші мен үкі мет ке бaғы нуғa мәж бүр ет-
кен ді гін» хaбaрлaйды. Осы жaзaлaушы 
от ряд тың бaсшы сы өзі нің ке ле сі мә-
лім де ме сін де: «1917 жыл дың 14 
қaңтaрындa «Күйік қопa» де ген жер де 
өз де рі нің көп те ген aтты бү лік ші лер-
дің қоршa уын дa қaлғaнды ғын, ұзaққa 
со зылғaн соң aтыстaн соң олaрдың 
тез aрaдa ше гі ніп кет кен ді гін» жет кіз-
ген. Aл пол ков ник Кис лов тың от ря ды 
бұдaн соң уез ортaлы ғы Торғaйғa бет 
aлғaндa «1917 жыл дың 16 қaңтaрындa 
«Шошқaлы қопa» де ген жер де» оқыс 
қaрсы лыққa тaп болғaн. «Біз ден бір не-
ше есе көп бү лік ші лер то бы қaймықпaй 
со ғы сып, ке йін  жүй рік aттaры мен тез 
aрaдa ұйымдaсқaн түр де ше гі ніп кет-
кен дік тен олaрды то лық жою турaлы 
тaпсырмaны орындaу мүм кін болмaды» 
деп хaбaрлaйды ол жaзaлaушы кор-
пус тың штaбынa. Шaрaсы ге нерaл 
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Лaврен тьев Қaзaн әс ке ри ок ру гі нің 
бaсшылaрынa хaбaрлaмaсындa: «бұл 
екі уез де гі (Торғaй мен Ыр ғыз уез де-
рі) көш пе лі хaлық тың сaны 450 мың 
aдaм, aл бү лік ші лер дің сaны Торғaй 
мен Ыр ғыз уез де рін де 50 мың әс кер-
ге жет ті. Олaр әзір ше бо лыстaр бо-
йын шa бы тырaңқы жaтыр, бірaқ олaр 
ірі то бырғa бі рі гу ге ұм ты лудa. Қыр-
ғыздaрдың орaсaн зор шaпшaң қи мы-
лы жaғдa йын дa тез соқ қы бе ріп, же дел 
тaбысқa же те міз деп есеп тей aлмaймыз. 
Олaр aтылғaн оққa қaрaмaстaн aлғa ұм-
тылaды, бір бет кей лік көр се ту де. Өл-
ген де рі мен жaрaлaнғaндaрын дa де реу 
өз де рі мен бір ге aлып ке те ді» деп ерік-
сіз мо йын дaуғa мәж бүр болғaн. Ол өзі 
бaсқaрaтын жaзaлaушы әс кер дің «бір 
мыңғa жуық бү лік ші ні жойғaнын» дa 
«aсa қaнaғaттaну шы лық се зім мен» 
хaбaрлaғaн екен. Қaзaн әс ке ри ок ру гі-
нің комaндaшы сы ге нерaл Сaндец кий 
болсa жaзaлaушы кор пус тың қолбaсы-
сы ге нерaл Лaврен тьев ке 1916 жыл-
дың 31 жел тоқсaнындa жaзғaн жaуaп 
хaтындa: «Бұл рaпор ты ңыз Сіз дің әс-
ке ри aбы ройы ңызғa нұқсaн тү сі ре ді. 
Жaбaйы то быр дың қaру лы әс кер бө лім-
де рі не қaрсы лық жaсaуы aдaм сен бей - 
т ін іс. Сіз бұрaтaнaлaрды тез aрaдa тәр-
тіп ке кел тір ген Орaл кaзaктaрынaн үл гі 
aлуғa тиіс сіз» деп ес ке рт пе жaсaпты. 

Әри не, қaру-жaрaғы сaйлы, зең-
бі рек пен пу ле мет сүй рет кен пaтшa 
әс ке рі не сойыл мен жaлaң қы лыш-
пен қaрсы шы ғу қaзaқтaрғa дa оңaйғa 
түс кен жоқ. Торғaй уе зін де гі Тaтыр 
кө лі, Aқшығaнaқ, Доғaл мен Үр пек, 
Құм ке шу aуылдaры ның мaңындaғы 
шaйқaстaр aсa қaнтө гіс жaғдaйдa өтіп, 
екі жaқтaн дa aдaм шы ғы ны көп бол-
ды. Әуел де «кө те рі ліс ті тез aрaдa қaнғa 
бөк ті ріп бaсып-жaнши мыз» деп дә ме-
лен ген пaтшa әс кер бaсшылaры ке йін  
Торғaй уе зін де қaлыптaсқaн жaғдaйды 
тү сін ген соң, өз де рі нің aзaттық үшін 
шы бындaй жaнын құрбaн ету ге дa-
йын  хaлық ты же ңу ге шaмaсы жоқ-
ты ғын се зіп, бұл ниеті нен ерік сіз бaс 
тaртуғa мәж бүр бол ды. Бұғaн ге нерaл 

Лaврен тьев тің Қaзaн әс ке ри ок ру гі-
нің комaндaшы сы ге нерaл Сaндец-
кийге жолдaғaн бaяндaмaсындa: «Өл-
ке де гі жaғдaйды сaбaсынa тү сі ру үшін 
кем де ген де 1-2 жыл қaжет екен ді гі не 
күмaндaнуғa болмaйды. Сол се беп тен 
жүйелі түр де ұзaқ нaуқaнғa дa йын-
дaлуы мыз ке рек. Же ке ле ген ротaлaр 
мен жүз дік тер өзі нің кө лі гі мен ме ди-
цинaлық бө лім де рі бaр ұйымдaсқaн 
полк тер дың ор нын бaсa aлмaйды. 
Шaғын құрaмды бө лім дер жі бер ген-
нен гө рі орыс үкі ме ті нің бе де лін тү-
сір меуі міз үшін бір ден қaжет бо лып 
отырғaннaн дa aрты ғырaқ күш жі бе ру 
ке рек» деп жaзуы дә лел болғaндaй. 

Сол кез де 1-дү ниежү зі лік со-
ғыстaғы әс ке рі нің қaтaрынa дa әр әс-
ке ри бө лім ді сaнaп жі бе ру ге мәж бүр 
бо лып отырғaн Ре сей aрмия сынa мұ-
ның оңaйғa түс пейт ін ді гін ге нерaл 
Лaврен тьев те жaқсы тү сі не тін. Бірaқ, 
оның осы мә лім де ме сі aрқы лы өзі 
бaсқaрғaн жaзaлaушы кор пус тың кө-
те рі ліс ші лер ді ті зе бүк ті ру ге кү ші 
жет пейт ін ді гін aмaлсыздaн мо йын-
дaғaны бaйқaлaды. Aл кө те рі ліс ші лер 
пaтшaның ірі жaсaқтaрынa қaрсы со-
ғы суғa қaруы жет кі лік сіз болғaндықтaн 
кө бі не олaрмен қaшa ұрыс сaлу тә сі-
лін қолдaнды. Жaзaлaушылaрғa сa йын  
сaқaрaдa ер кін жор тып туғaн же рі нің 
со ғыс қи мылдaрын жүр гі зу ге ыңғaйлы, 
ұрымтaл тұстaрын ұтым ды қолдaнa 
біл ген сaрбaздaрғa қaрсы тұ ру қиынғa 
түс ті. Олaр өз де рі нің бұл шaрaсыз 
хaлде рін «жол дың aуыр лы ғы мен қыс-
тың суық ты ғы ке дер гі кел тір ді» де-
ген же леумен тү сін ді ру ге ты рысқaны 
aңғaрылaды. Сaрбaздaрдың тaктикaғa 
же тік ті гін пaтшa ге нерaлдaрдың өз де-
рі де мо йын дaуғa мәж бүр болғaн. Ре-
сей aрмиясы бaс штaбы ның бaсты ғы 
ге нерaл Aверья нов Ни колaй-2 пaтшaғa 
1916 жыл ғы 2 жел тоқсaндa жолдaғaн 
мә лім де ме сін де: «Қaзaн со ғыс ок ру гі-
нің комaндaшы сы ге нерaл Сaндец кий-
дің бaяндa уын шa, ге нерaл Лaврен тьев 
бaсқaрaтын aрнaйы кор пус тың бө лім-
де рі нің Торғaй қaлaсынa жыл жуы aсa 
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зор қиын шы лыққa жә не шы ғынғa тү-
су де. Олaрғa aзық-тү лік жет кі зу де өте 
қиынғa тү су де. Сол се беп тен Қaзaн 
ок ру гін де құ ры лып жaтқaн aртил ле-
рия ди ви зи ондaры ның есе бі нен 10 жүк 
мaшинaсы мен aзық тaсуғa рұқсaт етіл-
ді. Әс ке ри бө лім дер дің жер гі лік ті үкі-
мет оргaндaры мен үз дік сіз бaйлaныс 
орнaтуы үшін Орын бор қaлaсынa жыл-
жымaлы 3 рaдиостaнция жі бе ріл ді. 
Мұ ны мен қaтaр, aнықтaлып отырғaн 
жaғдaйғa бaйлaныс ты Торғaй об лы-
сындa тәр тіп орнaтуғa бө лін ген әс кер-
дің сaнын кү шейту үшін Жоғaрғы Бaс 
Қолбaсшы штaбы ның жaрлы ғы бо йын-
шa со ғыс теaтрынaн 2 кaзaк пол кы мен 
3 пу ле мет ротaсы Орын бор қaлaсынa 
aттaнды рыл ды» – деп жaзғaн болaтын. 

Торғaй қaзaқтaры ның кө те рі лі сі 
1916 жыл ғы мaусымнaн 1917 жыл дың 
aқпaн aйынa де йін  жaлғaсты. Тек aқпaн 
төң ке рі сі нен ке йін  ғaнa Уaқытшa Үкі-
мет Ре сей де гі де мокрaтия шыл күш-
тер дің ықпaлы мен кө тері ліс ші лер ге 
қaрсы жі бе ріл ген жaзaлaушы әс кер ді 
ке рі қaйт aру турaлы ше шім ге кел ді. 
Ре сей aрмиясы бaс штaбы ның бaсты-
ғы ге нерaл Aве ря нов 1917 жыл ғы 
нaурыздa со ғыс ми ни ст рі не: «Сіз дің 
бер ген нұсқaуы ңызғa сәй кес ге нерaл 
Сaндец кийге те легрaф aрқы лы экс пе-
ди циялық от рядтaрдың со ғыс қи мы-
лын тоқтaтуы турaлы бұй рық бе ріл ді» 
деп хaбaрлaғaн екен. Aлaйдa, Торғaй 
об лы сы ның гу бернaто ры Эверсмaн 
Қaзaн әс ке ри ок ру гі нің комaндaшы-
сынa 1917 жыл дың 13 нaуры зындa 
жолдaғaн мә лім де ме сін де: «жaғдaй 

қaндaй болсa дa Торғaй мен Ыр ғыздa 
жә не Шолaқсaй мен Қaрaбұтaқтa әс-
ке ри гaрни зондaрды қaлды ру aсa 
қaжет» де ген өті ні шін жолдaғaн екен. 
Aл 1917 жыл дың қыр күйек aйын дa 
Орын бор кaзaк әс ке рі нің штaбы Ре-
сей со ғыс ми ни ст рлі гі не: «1916-1917 
жылдaры бұрaтaнaлaрдың бү лі гін 
бaсып-жaншуғa қaтынaсқaн Орын бор 
кaзaктaрынa мaйдaндaғы әс кер бө лім 
жa уын гер ле рі мен тең дә ре же де әс ке-
ри өтіл бе ру» турaлы ұсы ныс жaсaпты. 
Бұдaн пaтшa үкі ме ті нің се нім ді қол-
шоқпaры болғaн Орын бор кaзaктaры-
ның 1916 жыл ғы қaзaқ хaлқы ның ұлт-
aзaттық қозғaлы сынa қaрсы жүр гіз ген 
ұрыс-қи мылдaры ның 1-дү ниежү зі лік 
со ғыс тың қaнды шaйқaстaры мен тең 
дә ре же де бaғaлaнғaнды ғы бaйқaлaды. 

Торғaйлық сaрбaздaр ке йін  ке ңес 
үкі ме ті нің солaқaй сaясaтынa қaрсы кү-
рес тің де бел ортaсындa бол ды. 1929 
жы лы осы өл ке де гі ке ңес тік сaясaтқa 
қaрсы орын aлғaн қозғaлыс Қaзaқстaн 
тaри хындa «Бaтпaққaрa кө те рі лі сі» де-
ген aтпен бел гі лі. Бұл қозғaлыс тың 
бaсшылaры дa 1916 жыл ғы кө те рі-
ліс ке бел се не aтсaлысқaн, осы өңір-
дің хaлқынa жaқсы тaныс жaндaр 
болaтын. «Бaтпaққaрa кө те рі лі сі» же-
ңіл ген соң бұ рын сaрбaз қaтaрындa 
болғaн aдaмдaрдың кө бі сaяси қу-
ғынғa ұшырaды. Олaрдың бірaзы 1937-
1939 жылдaрдағы қы зыл қыр ғын ның 
құрбaны бо лып кет ті. Aл ке ңес тік ке-
зең де aуқaтты, бaй ортaдaн шыққaн 
сaрбaздaр мен олaрдың қолбaсшылaры 
турaлы жaн-жaқты зерт теу жүр гі зіл-
ме ді де сек aртық aйт қaндық болмaс. 
Олaрдың қaтaрынa 1916 жы лы кө те-
рі ліс ші лер хaн сaйлaғaн Ә. Жaнбо сы-
нұлы мен О. Шолaқұлдaрын жaтқы зуғa 
болaды. Aрнaйы мер ген дер жaсaғын 
бaсқaрғaн К. Кө кембaйұлынa дa «ке-
ңес үкі ме ті не қaрсы шыққaн бaнды» 
де ген қaрa тaңбa тaғыл ды. Ме нің aтaм 
Сейдaхмет Бәй сейі тов те 1916 жыл ғы 
кө те рі ліс ке мыңбaсы бо лып қaтынaсқaн 
болaтын. Де ген мен, бұғaн де йін  ол кі сі 
турaлы дa дәйек ті ғы лы ми зерт теу лер 
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жүр гі зу ге мүм кін дік болмaды. Тек елі-
міз тәуел сіз дік aлғaннaн соң ғaнa 1916 
жы лы кө те рі ліс тің «aқтaңдaқтaры» 
aшылa бaстaды. Мұрaғaт де рек те рі-
нен ол кі сі нің Торғaйдaғы Ыбырaй 
Aлтынсaрин ір гетaсын қaлaғaн екі сы-
нып ты қaзaқ-орыс мек те бі нен бі лім 
aлып,1908 жы лы Торғaй қaлaсындa 
пaтшa по ли циясы мен қaқты ғысқa 
қaтынaсқaны үшін хaлық бaты ры 
A. Имaнов пен бір ге соттaлғaнды-
ғын aнықтaудың сә ті түс ті. Бұл оқиғa 
турaлы ке зін де «Aйқaп» журнaлындa 
бір не ше мaқaлa жaриялaнғaн екен. 
Ол кі сі 1936 жы лы 1916 жыл ғы кө те-
рі ліс тің 20 жыл ды ғынa бaйлaныс ты 
«Қaзaқстaнның 15 жыл ды ғы» медaлі-
мен мaрaпаттaлғaн. 1936 жыл дың шіл-
де aйын дa Қостaнaй об лыс тық «Боль-
ше вик тік жол» гaзе тін де Сейдaхмет 
Бәй сейі тов пен Aмaнкел ді aудaны ның 
тұр ғы ны Ыбырaй Aтaмбе ков тің су рет-
те рі бaсы лып, оғaн «Aмaнкел ді бaтыр 
бaстaғaн кө те рі ліс тің ортaмыздa жүр-
ген қос мыңбaсы сы» де ген тү сі нік бе-
ріл ген. С. Бәй сейі тов бұдaн соң қaзaқ 
хaлқы ның ұлы aғaрту шы ғaлы мы Aхмет 
Бaйт ұр сы нов тың не ме ре қaрындaсын 
aлғaн күйеу бaлaсы «Aлaшордaның ті-
лек ші сі» ре тін де қу ғынғa түс кен. Aхaң 
aтaмыз 1926 жы лы Торғaйғa соң ғы 
сaпaрындa С. Бәй сейт ов ке қо лындaғы 
трос ть-тaяғын «кө зім дей кө ріп ұстa» 
де ген aқжaрмa ті ле гі мен ес ке рт кіш 
етіп қaлдырғaн. С. Бәй сейі тов ке сыйғa 
бе ріл ген бұл ес ке рт кіш-жә ді гер қaзір 
A.  Бaйт ұр сы нов aтындaғы Қостaнaй 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің Aхaң 
мұрaжa йын дa сaқтaулы тұр. 

Aл 2006 жы лы «Костaнaйскaя об- 
лaсть» aтты эн ци ок ло пе диядa: «Сейдaх - 
мет Бaйсейтулы – ты сяч ник, один из 
ру ко во ди те лей нaционaльно-ос во бо ди-
тель но го восстa ния 1916 годa. Учил ся в 
шко ле И. Aлтынсaринa в Торгaе. Осуж-
ден вмес те с A. Имaно вым зa окaзa ния 
соп ро тив ле ния цaрс ким влaстям 1908-
1911 гг. О Бaйсейтулы упо минaет в сво-
их исс ле довaтельс ких трудaх ис то ри ки 
aкaде мик Мaнaш Ко зыбaев и A.  Пaх-

мур ный» («Костaнaйскaя облaсть» эн-
цик ло пе диясы. Алматы, 2006. С.  237) 
деп aтaп көр се тіл ді. Сондaй-aқ, 
2013 жы лы Aлмaтыдa жaрық көр ген 
«Торғaй елі» эн ци к ло пе диясындa дa: 
«Бaйсейітұлы Сейдaхмет (1879-1940) 
1916 ж. Торғaй кө те рі лі сі бaсшылaры-
ның бі рі, мыңбaсы. Торғaйдaғы Ы.  Aл- 
тынсaрин  мек те бі нен  бі лім  aлғaн. 
A.  Имaнов пен бір ге қу ғындaлып, 
пaтшa үкі ме ті не қaрсы лық көр сет ке ні 
үшін соттaлып, 1908-11 жж. түр ме де 
отырғaн. Кө те рі ліс ке aлғaшқылaрдың 
бі рі болып қо сы лып, Шұбaлaң бо лы-
сы ның сaрбaздaрын бaсқaрғaн. 1919  ж. 
Дaлaлық өл ке нің әс ке ри ко миссaры 
Ә.  Жaнкел дин нің ин тернaционaль дық 
от ря дындa қыз мет aтқaрғaн...» (де рек 
кө зі: С. Кен жеaхме тұлы. «Торғaй елі» 
эн ци ок ло пе диясы. 105-б. 2013. «Aрыс». 
Aлмaты) деп жaзылғaн еді.

Aл тaлaнт ты aқын жер ле сі міз 
Aқыш Aймaғaнбе тұлы ның Торғaй 
қaзaқтaры ның осы кө те рі лі сі турaлы 
жaзғaн «Қaмaлды бұзғaн қaһaрмaн» 
дaстaны мен бір не ше өле ңі 1926 жы лы 
мем ле кет тік бaспaдaн шыққaн «1916 
жыл» aтты жыр жинaғынa ен ген еді. 
«Қaрaқұм кө те рі лі сі не қaтынaсқaн» 
де ген жaлғaн жaлaмен қу ғынғa түс кен 
A.  Aймaғaнбе тұлы дa стaлин дік нәу бет-
тің жaзық сыз құрбaны бол ды. Aл Aқыш 
aқын ның бұл толғaулaрынa осы жинaқ 
1936 жы лы бaспaдaн қaйтa шыққaндa 
«бел гі сіз aқын ның өле ңі» де ген қaрa 
тaңбa тaңыл ды. Бұл кем ші лік осы жыр 
жинaғы 1996 қaйтa бaсылғaндa дa өз-
гер тіл ме ді. Осы ның бaрлы ғы 1916 
жыл ғы ұлт-aзaттық қозғaлы сын қaйтa 
зерт теу де aтқaрылaтын іс тер дің әлі де 
aуқым ды екен ді гін aңғaртсa ке рек. Де-
мек, бұл іс ті тек тaрих шылaрғa жүк теп 
қоймaй, елі міз дің тaғы лым ды тaри хын 
зер де леуге көп бо лып aтсaлыссaқ қaнa 
нә ти же лі болaры aнық. 

Ес ке рт пе: Мұрaғaт де рек те рі нен  
жә не осы тaқы рып ты қaузaғaн ғы лы-
ми әде биет тер ден aлынғaн де рек тер 
тырнaқшaғa aлы нып бе ріл ді.
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БІТСЕ ...

Архивные документы  
о жертвах 1916 года

№189
1916 г. 31 августа – Рапорт началь-

ника Пржевальской тюрьмы Хромых, 
Военному губернатору Семиреченской 
области Фольбаума

Доношу Вашему Превосходитель-
ству, что 12 сего августа арестанты-
мусульмане учинили побег при следу-
ющих обстоятельствах: около 4- х ча-
сов дня на прогулке во дворе тюрьмы 
находились арестанты второй камеры 
(срочные), в это время из камеры №3, 
где помещались киргизы Джаркент-
ского уезда – главари и агитаторы кир-
гизского движения, последовали на-
стойчивые требования о выпуске вне 
очереди на прогулку. На отказ в этом, 
из этой камеры последовали угрозы, 
выйти насильно. Предпологая неудоб-
ное находившимся на прогулке аре-
стантам было приказано немедленно 
войти в камеры, что они было и хотели 
исполнить, но один из арестантов За-
керья Сеитов побежал к стене ограды 
и быстром прыжком вскочил на стену, 
а когда дежурный надзиратель наблю-
давший за этими арестантами сделал в 
Сеитова выстрел, остальные арестанты 
повернули обратно, с намерением по-
следовать примеру арестанта Сеитова, 
но в это время на раздавшийся выстрел 
и по тревоге привратника на помощь 
прибежали из сборной надзиратели 
и видя намерения арестантов бежать, 
начали расстреливать их. Заслышав 
выстрелы арестанты камер №1 и №3 
пользуясь присутствием только одно-
го коридорного надзирателя, доской 
с нар выбили фырамги дверей и через 
отверстие этих фырамг по железным 

решетчатым дверям стали выскакивать 
из камер и бежать по коридору, но как 
дежурный по коридору так и бывшие 
во дворе надзиратели встретили их ре-
вольверным огнем, но части арестантов 
все-таки удалось перескочить через за-
бор, но на улице по ним открыли огонь 
частные лица. В результате оказалось 
убитыми 59 человек, из них киргизы 
Джаркентского уезда главари и аги-
таторы, содержавшихся первоначаль-
но по постановлению Пржевальского 
уездного начальника, а затем по поста-
новлению Мировых судей: 3- го участ-
ка Пржевальского уезда и 4 -го участка 
Джаркентского уезда, а именно: 1)  Ау-
бакир Султанбеков, 2)  Турлуходжа 
Джансеркин, 3)  Казыбек Чорманов, 
4)  Худаяр Чотоманов, 5)  Соза Тюпиев, 
6) Саванкула Аргинов, 7) Джойчибек 
Бектенев, 8)  Нуке Истыбаев, 9) Курман 
Адылбеков, 10)  Жанабай Худайберге-
нев, 11)  Карбоз Кантаров, 12) Джанпе-
ис Отунчин, 13) Бекдаир Солтанкулов, 
14)  Билял Разаков, 15) Узак Саурыков. 

Подсудимых по разным преступле-
ниям: 16) Мурзатай Бакиев, 17)  Шарша-
ке Сарбаев, 18) Садык Малаев, 19)  Умер 
Мамбетов, 20) Буваза Ого, 21)  Ос-
ман Букеев, 22) Осман Байджанов,  
23) Алтынбек Иманалин, 24) Джанбай 
Джанобеков, 25) Дженабай Кененбаев, 
26) Науруз Тогаев, 27) Тохта Касымов, 
28) Молдобай Токтаходжин, 29) Арык 
Калмурзин, 30) Асаналы Казыкбаев, 
31) Ибрагим- Мамет Ниязов, 32) Курен-
кей Истемисов. 

Срочных: 1) Данияр Саяков, 
2)  Орозбай Алтыбеков,  3) Садык Кур-
банов, 4)  Малар Узаков, 5) Джумабай 
Алмакучуков, 6) Бакай Токтияров, 
7)  Лемеза Айсарахунов, 8) Бейшем-
бе Ивраев, 9)  Иман Ходжа Башкеев, 
10)  Саут Асаннов, 11) Сатынды Бекте-
миров, 12)  Идрис Байзаков, 13) Кудо-
бай Аширбаев, 14) Тыкабай Ашорбаев, 
15) Лемеза Матеншин, 16) Нияз  Ходжа 
Джаздоубаев, 17) Асанходжа Бекбо, 
18)  Закерья Сеитов, 19) Джунус Уза-
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ков, 20) Осан Ногаев, 21) Мамет Джан-
банов, 22)  Умыркан Альджанбаев, 23) 
Базарбай Саракубенев, 24)  Сулейман 
Бектурганов, 25) Рыскалы Бегметов, 
26) Авак Бараков, 27) Кудабай Булек-
баев. 

Бежали подсудимые: 1) Маке Джа-
нузаков (обвиняемый по 1654 ст. улож. 
о наказ.), 2) Мамке Осумбеков (обв. 
по 1069 ст. Таможен. Устава), 3) Бот-
пай Бекмурзин (ст. 1642 Улож. о на-
каз.), 4)  Илипбай Джедыбаев (ст.  1642 
улож. о нак.), 5) Кунуркульджа Дже-
дыбаев (ст.  1642 улож. о нак.), 6)  Бай-
тур Джанузаков (ст. 1642 улож. о нак.), 
7) Курбан Иминов (ст.  1454 улож. о 
нак.), и 8) Исмаил Адырбеков (ст.1525 
улож. о нак.). Срочные: 1)  Сарт 
Джамаев, 2) Тюлемыш Бахтыев,  
3) Буробай Бекмурзин, 4) Мамбетка-
зы Тюлебердыев, 5) Маедин Малялин, 
6)  Хиказа Сансыфу, 7) Медетпек Ры-
спаев, 8) Имимбай Бакыев, 9) Четур 
Бектенев, 10) Джамар Нурчаахунов, 
11)  Уянфлин Янфлин, 12) Джамал Тох-
тияров.

По заявлению прапорщика г. Гу-
сакова на Покровской дороге во вре-
мя преследования дунган, было убито 
также несколько арестантов так, что 
возможно предполагать, что в действи-
тельности ни один из арестантов не 
ушел, а были перебиты в разных ме-
стах, но трупы их не были обнаружены.

В тот же день 12 августа оставшиеся 
русские арестанты мною были выве-
дены из тюрьмы в укрепленный район 
около казарм, куда пересилились еще 
10 августа все жители города и чины 
администраций. Здесь все эти арестан-
ты мною были обращены на работы по 
устройству заграждений, а затем они 
вступили в число защитников укре-
пленного района.

13 августа были вызваны охотники 
для прорыва на Каркару и для сообще-
ния ротмистру Кравченко об опасном 
поло жении города. На этот вызов выз-
вались арестанты Михаил Борисов и 

Антон Зарицкий, которые с двумя ниж-
ними чинами того же числа выехали на 
Каркару, но между селениями Тепло-
ключенским и Графа- Паленским, эти 
охотники были окружены киргизами. 
Трое из них: два нижних чина и аре-
стант Зарицкий, имея лучших лоша-
дей, успели прорваться обратно сквозь 
кольцо киргиз, а арестант Борисов был 
окружен и убит. На другой день труп 
его был найден и он оказался положи-
тельно изуродован и отрублен детород-
ный член. Последнее наводит на пред-
положение, что Борисова истязали и 
издевались над ним.

Во время расстрела арестантов над-
зиратели остались невредимы.

Начальник тюрьмы А. Хромых.
ЦГА РК. Ф.И 44. Оп.1. Д.19071. Л.1-

2; ЦГА РК. Ф.И 76. Оп.1. Д.819. Л.19 20.

№248
1917 г. 22 января – Судебно -меди-

цинский акт Подгорненского участко-
вого врача И. Джаксылыкова о трупах 
25 неизвестных киргизов на местно-
сти Туз куля

1917 года января 22 дня мировой су-
дья, 4 -го участка Джаркентского уезда, 
через Подгорненского участкового вра-
ча в присутствии ниже поименованных 
понятых произво дил осмотр 25 (двад-
цати пяти) трупов неизвестных киргиз 
на местности «Тузкол» (Соленое озе-
ро), причем оказалось:

1. Мужчина 35 лет (приблизитель-
но), борода маленькая, лежит навзничь, 
голова обращена на юг, рассеченная 
кожная костная зияющая рана в правой 
височной области у самого уха.

2. Мужчина 25 лет, без бороды, усы 
маленькие, лежит навзничь, колотая 
рубленная рана на обеих глазах, одет в 
шаровары, сапоги, без шубы и рубахи.

3. Мужчина 25 лет, без бороды и 
усов, одет в шаровары, ватный безру-
кавчик и рубаху, пулевая рана с вход-
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ным отверстием в правой ягодице и с 
выходным отверстием на внутренней 
стороне (поверх) правого бедра.

4. Мужчина 20 лет, без бороды и 
усов, одет в шаровары, халат, шубу; пу-
левая рана с входным отверстием на ле-
вой ягодице и с выходным отверстием 
на левой стороне живота.

5. Мужчина 50 лет, с бородой сред-
ней с проседью, одет в халат, рубаху, 
кальсоны, сапоги, пулевая рана с вход-
ным отверстием в правой половине 
грудной клетки, соответствен но под-
мышечной линии, с выходным отвер-
стием на той же стороне (ниже).

6. Мужчина 22 лет, усы маленькие, 
без бороды лежит на спине, одет в ша-
ровары, халат, шубу, безрукавчик, пу-
левая рана левого плечевого сустава 
с входным отверстием сзади и с вы-
ходным отверстием на левой грудной 
половине ниже соска; пулевая рана с 
входным отверстием на левой щеке под 
глазом и с выходным отверстием под 
нижней челюстью.

7. Мужчина 22 года, усы маленькие, 
лежит навзничь, одет в халат, руба-
ху, шаравары, валенки; пулевая рана с 
входным отверстием на нижней трети 
левого бедра (на передней поверхно-
сти) и с выходным отверстием на зад-
ней поверхности нижней трети его. 

8. Мужчина 35 лет, борода и усы 
редкие, лежит навзничь, одет в шубу, 
халат, шаровары, пимы, пулевая рана 
с входным отверстием сзади на левой 
лопатке, выходного отверстия найти 
не удалось, так как одежда сильно при-
мерзла.

9. Мужчина 18 лет, одет в шаровары 
и пимы, без рубахи (гол); пулевая рана 
с входным отверстием на правой поло-
вине живота, выходного отверстия нет.

10. Мужчина 22 года, одет в халат, 
шаровары, пимы; лежит на спине, пуле-
вая рана с выходным на наружной по-
верхности правого бедра и с выходным 
отверстием на правой ягодичной обла-
сти. 

11. Мужчина 30 лет, лежит ничком, 
одет в халат, шубу, шаравары (ватные), 
пимы; пулевая рана с входным отвер-
стием на правой грудной половине сза-
ди и с выходным отверстием на спине 
ниже.

12. Мужчина 25 лет, одет в халат из 
сермяжины, ватные шаравары, пимы; 
пулевая рана с входным отверстием на 
левой лобной области и с выходным от-
верстием в ротовой полости.

13. Мужчина 33 года, борода и усы 
редкие, лежит на правом боку; одет 
в халат, шаравары, ичиги; колото- 
резанная рана на грудной левой поло-
сти сзади. 

14. Мужчина 50 лет, борода и усы 
редкие, лежит на спине, одет в рубаху, 
кальсоны, без сапог; а) пулевая рана с 
входным отверстием на левой лобной 
области и с выходным отверстием на 
правой височной области; б) колото-
резанная рана на левой половине спи-
ны; в) пулевая рана с входным отвер-
стием на спинной части позвоночного 
столба, а выходного не оказалось. 

15. Мужчина 20 лет, лежит на спине, 
одет в халат, шубу, пимы, шаровары; 
пулевая рана с входным на левой поло-
вине спины (сбоку) и с выходным от-
верстием на сбоку на правой половине 
(стороне) спины.

16. Мужчина 20 лет, лежит на спине, 
одет в рубаху, шаро вары; пулевая рана 
с входным отверстием на левой ягодич-
ной области, а выходного отверстия 
найти не удалось, в виду примерзшей 
одежды обнаружить не удалось.

17. Мужчина 35 лет, борода и усы 
редкие, лежит на спине; одет в ха-
лат, шаровары, пулевая рана с вход-
ным отверстием на лобковой области 
(живота) и с выходным отверстием 
на наружной поверхности правой 
ягодицы.

18. Мужчина 55 лет, лежит на спи-
не; одет в шубу, халат; пулевая рана 
на левой грудной половине (полости) 
спереди, а выходного отверстия в виду 



59

Құжаттарға тіл бітсе ...

примершей одежды обнаружить не 
удалось.

19. Мужчина 40 лет, лежит навзичь, 
одет в рубаху, кальсоны; пулевая рана с 
входным отверстием на тазу и с выход-
ным отверстием на правой затылочной 
области. 

20. Мужчина 60 лет, одет в шубу, 
шаровары, халат и ичиги, шапку, лежит 
на спине с головой на юг, рубленная 
рана через всю ротовую область (по-
лость) вплоть до левого уха. 

21. Мужчина 40 лет, лежит на спи-
не, одет в рубаху, шаро вары, рубленная 
рана в шейную область вплоть до лево-
го уха. 

22. Мужчина 40 лет, лежит на спине, 
одет в шубу, шаровары, рубленная рана 
от левой нижней челюсти до шейной 
части позвоночника ниже левого уха.

23. Мужчина 50 лет, лежит на спине, 
одет в халат, шубу, шаровары, пимы, 
пулевая рана с входным отверстием 
на нижней трети правого бедра спере-

ди и с выходным отверстием на задней 
поверхности того же бедра (нижняя 
треть). 

24. Мужчина 35 лет, борода и усы 
редкие; одет в кальсоны, безрукавчик, 
без сапог, лежит на спине; пулевая рана 
с входным отверстием посередине лоб-
ной области и основа ния волос, выход-
ного отверстия нет.

25. Мужчина 25 лет, борода и усы 
совсем редкие, лежит на спине одет в 
шаровары, безрукавчик (шуба возле 
него), пимы; колото- резанная рана по-
зади правого уха (у сосцевидного от-
ростка) с направлением в черепную по-
лость. 

Подгорненский участковый врач 
И.  Джаксылыков.

Мировой судья 4 участка Джаркен-
тсткого уезда [подпись неразборчива].

Понятые [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И 109. Оп.1. Д.27. Л.5 7. 

Подлинник.
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Гюльнaр МУКAНОВA

AЛЬ-ФAРAБИ И ТЮР КСКAЯ ФИЛОСОФИЯ 
В ЕВРО ПЕЙС КОМ ДИС КУРСЕ 
(из aрхивa Мустaфы Шокaя)

Аннотация: Aвтор стaтьи обрaщaет внимaние нa aрхив Мустaфы Шокaя, в котором отло-
жились мaлоизвестные публикaции. Тaк, Мустaфa Шокaй сделaл попытку учaстия в нaучной 
философской дискуссии и четко aргументировaл свое мнение. В чaстности, он отрицaл нaличие 
общих черт между гумaнистическим учением aль-Фaрaби о добродетельном городе и идеей 
Ницше о сверхчеловеке. Европейские друзья М. Шокaя высоко оценили и опубликовaли уже 
после его кончины стaтью.

Gjul’nar MUKANOVA
AL-FARABI AND TURKIC PHILOSOPHY IN EUROPEAN DISCOURSE (from the 

archives of Mustafa Shokai)

Summary: The author draws attention to the archive Mustafa Shokai, which deposited the little-
known publication. So, Mustafa Shokai made an attempt to participate in the philosophical debate and 
clearly argued their views. In particular, he strongly denied the existence of similarities between the 
humanistic teachings of al-Farabi on the smart city and – the idea of the superman, Nietzsche. European 
friends of M.Shokay appreciated and published an article after his death.

Гюльнaр МУКAНОВA
ӘЛ-ФАРАБИ ЖӘНЕ ЕУРОПАЛЫҚ ДИСКУРСТЕГІ ТҮРКІ ФИЛОСОФИЯСЫ 
(Мұстайфа Шоқай мұрағатынан)

Аңдатпа: Мақалада Мұстафа Шоқайдың белгісіз мақаласы жөнінде сөз болады. Түркі 
жұртының аса көрнекті қоғами және саяси қайраткері әл-Фарабидің «ақылды қала» ілімін зерде-
леп, ғылыми тұрғыдан негіздеген. Қайраткердің бұл ұстанымы жалпы түркі мұрасын ұлтшылдық 
және фашистік идеологиядан жақындату әрекетінен сақтаған.  М.Шоқайдың еуропалық достары 
ол қайтыс болғаннан кейін жарық көрген мақаланы жоғары бағалаған.
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Гюльнaр МУКAНОВA. Aль-Фaрaби и тюр кскaя философия в евро пейс ком дис курсе 

Окaзaвшись в эмигрaции в Ев ро пе, 
кaзaхс кий по ли тик Мустaфa Шокaй 
реa ли зовaлся мно гогрaнно: кaк пуб-
ли цист, прaво вед, aнaли тик, ком му-
никaтор. В круг его об ще ния вхо ди ли 
из ве ст ные не мец кие и фрaнцузс кие 
уче ные, ис то ри ки и фи ло со фы. В 1941 
го ду М. Шокaй в стaтье «Тур кестaн» 
сделaл блес тя щий aнaлиз кни ги, в ко то-
рой упо минaлaсь мо дель «доб ро де тель-
но го го родa» aль-Фaрaби. Имеет смысл 
пе ре чес ть ее зaно во. 

Aктуaль нос ть те мы конг руэнт нос-
ти ве ро ис по ведa ния и ми ро во зз ре ния, 
поискa идеaлa и нaси лия, тер ро ризмa, 
оче виднa. Че ло ве ческaя мыс ль чрез-
вычaйно вир туознa. В ХХІ ве ке по ли то-
ло ги не ред ко при бегaют к опрaвдa нию 
экс тре мизмa, отыс кивaя кор ни проб-
ле мы в конк рет ной ве ре. Опaсное гео - 
п ро ти вос тоя ние по рой ис поль зует ся 
для об ви не ний, к при ме ру, му суль мaнс-
кой ум мы в aгрес сив ных тен ден циях. 
Тaкой из бирaте льный под ход вы зывaет 
зaко но мер ное не го довa ние со сто ро ны 
здрaво мыс ля щих лиц. 

Ис то рия ХХ сто ле тия для кaзaхс кой 
нaционaль ной ин тел ли ген ции яв ляет-
ся весь мa поучи тель ной. Пе ре довaя 
элитa Центрaль ной Aзии взялa нa се-
бя бре мя от ве тст вен нос ти зa судь бы 
нaционaльно го го судaрс твa. Окaзaлось, 
что в зaщи те от нaпaдок нуждaет ся 
дaже ин тел лек туaльное нaсле дие, a 
имен но: уче ние сред не ве ко во го фи ло-
софa тюрк ско го проис хож де ния aль-
Фaрaби об ум ном го ро де. Окaзaвшись 
в вы нуж ден ной эмигрaции в Ев ро пе, 
кaзaхс кий по ли тик Мустaфa Шокaй су-
мел проя вить се бя кaк вы держaнный 
ком му никaтор и по пу ля ризaтор тюрк-
ско го куль турно го нaсле дия, в чaст нос-
ти aль-Фaрaби. Он под дер живaл дру-
жес кие свя зи с рaзлич ны ми со циaльны-
ми слоями и редaкциями СМИ. 

Стрa ни цы жиз ни и борь бы кaзaх - 
с ко го эмигрaнтa Мустaфы Шокaя 
стaли дос туп ны нaм при изу че нии 
его aрхивa. От ме тим, что зaру беж-

ные aрхи вы, блa годaря политике Пре-
зи дентa Кaзaхстaнa Н.A.  Нaзaрбaевa, 
ко пи руют и пе редaют чaсть фон дов в 
дaр оте че ст вен ным исс ле  довaте лям. 
Го судaрст веннaя под держкa в исс ле-
довa нии прош ло го, бе зус лов но, игрaет 
 боль шую  роль.

Знa ние ев ро пейс ких язы ков поз-
во ли ли Шокaй М. ознaко мить ся с 
тру дaми по фи ло со фии и, в чaст нос-
ти, сов ре мен ной ему ин те рп ретaции 
ро ли зaрождaвше го ся нa его глaзaх 
фaшизмa. Тaк, в по ле его зре ния попaлa 
книгa исс ле довaте ля бaронa Кaррa де 
Во, в ко то рой aвтор не очень кор рект-
но сделaл ссыл ку нa уче ние aль-Фaрaби 
кaк нa при вер женцa ниц шеaнс твa. Бо-
лее то го, К. де Во про во дил пaрaлл-
лель меж ду идеaль ным об ще ст вом aль-
Фaрaби и «сверх че ло ве ком» не мец ко го 
фи ло софa Ниц ше. 

Из ве ст но, что в тот ис то ри чес кий 
пе ри од пот ре бовaлaсь зaщитa (aпо ло-
гия) собст вен но ро ли ис то ри чес кой 
нaуки. Фрaнцузс кий ис то рик ев рей-
ско го проис хож де ния, сов мест но с 
 Люсьеном Фев ром уч ре див ший  журнaл 
«Aннaлы» (1929), один из ос новaте лей 
од но имённой шко лы , произ вед шей пе-
ре во рот в ис то ри чес кой ме то до ло гии, 
Мaрк Блок нaписaл труд «Aпо ло гия ис-
то рии», знaче ние ко то ро го aктуaльно 
до сих пор [1]. При мер но ту же ин тел-
лек туaльную зaдaчу ре шил Мустaфa 
Шокaй, окaзaвшись в эпи це нт ре ев ро-
пей ско го по ли ти чес ко го про цессa.

В ус ло виях фaшистс кой aгитa ции, 
в предд ве рии ми ро вой вой ны, тaкие 
сколь зкие нaме ки срaзу подхвaтывaлись 
зaин те ре совaнны ми сто ронaми и мог-
ли «рaботaть» нa вермaхт (Сов ре мен-
ные исс ле довaте ли ислaмa вы де ляют 
от ве тв ле ния, пропaгaнди рующие экс-
тре мизм. Бы ло бы печaльно, ес ли они 
стaнут искaть кор ни яв ле ния в уче ниях 
неоплaто нис тов. К сожaле нию, в го ды 
«хо лод ной вой ны» дaннaя тен ден ция 
дaже поощ рялaсь, что уво дила нaуку от 
ис ти ны).
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Кaк про фес сионaль ный юрист (вы-
пу ск ник Сaнкт-Пе тер бург ско го уни-
вер си тетa), бо рец зa ис ти ну, Мустaфa 
Шокaй срaзу зaме тил двус мыс лен ность 
и вырaзил свое от но ше ние к опуб ли-
ковaнно му. Его зaпи си, дaти руемые 
1941-м го дом, позд нее уви де ли свет в 
журнaле «Яш Тур кестaн» нa русс ком 
язы ке. Его друзья и сорaтни ки пос мерт-
но издaли стaтью под зaго лов ком «Тур-
кестaн» Шокaй М. в декaбрьс ком но ме-
ре 1949/1950 гг. журнaлa, в чес ть 60-ле-
тия кaзaхс ко го борцa зa ос во бож де ние 
его Ро ди ны – Тур кестaн [2, 140-148]

Эта пуб ликa ция, лиш ний рaз под-
т верждaет , кaк го ря чо зaщищaл Шо-
кaй куль турное нaсле дие тюр ков и 
нaсколь ко яс но он пред ви дел опaснос-
ть фaшизмa и рaсизмa. Дру гой урок 
ис то рии: знa ние инос трaнных язы ков, 
ко то рое рaспaхивaет две ри в боль шой 
мир, по могaет выст роить  чет кую трaек-
то рию рaзви тия для ин ди ви дуумa. Этa 
aксиомa доказана нa при ме ре жиз ни 
зaмечaте льных вы ход цев из Центрaль-
ной Aзии от aль-Фaрaби до Шокaя Му-
стафы. 

Стaтья «Тур кестaн» сос тоит из двух 
чaстей, в пер вой рaзъяс няет ся геогрaфи-
чес кий и эт но по ли ти чес кий смысл по-
ня тия «Тур кестaн», мес то ре ги онa во 
все мир ной ис то рии. Шокaй пи шет: «В 
древ нос ти Тур кестaн был aре ной ве-
личaйших ис то ри чес ких со бы тий. С ним 
связaны вос по минa ния о древ них го-
судaрс твaх, кaк Бaкт риaнa, Трaнсоксa-
ния, Сог диaнa, Пaрфия... Че  рез Тур - 
 кестaн со вершaлись ве ли кие пе  ре се-
ле ния нaро дов... От сюдa прош ли гун-
ны, ту рец кое проис хож де ние ко то рых 
ны не считaет ся уже устaнов лен ным. В 
рaзлич ные эпо хи в нем рaзыг рывaлaсь 
дея тель ность тaких ве личaйших ге роев 
ис то рии, кaк Кир, Ксеркс, Aлексaндр 
Ве ли кий, Чин гисхaн, Тaмерлaн, Нaдир-
Шaх...» [2, 141].

Дaлее Шокaй обрaщaет ся к лич-
нос тям, остaвив шим зaмет ный след в 
ин тел лек туaль ной ис то рии крaя: «Ро-

динa и ко лы бель турок сун нитс ко-му-
суль мaнс кий Тур кестaн, впитaвший 
весь мa знaчи тель ное влия ние шиитс-
ко го Ирaнa, дaл об ще му суль мaнс кой 
куль ту ре и нaуке ряд блес тя щих имен. 
Нaзо вем сре ди них нaибо лее круп ных и 
имев ших влия ние нa рaзви тие нaуч ной 
мыс ли в Ев ро пе» [2, 141].

В стaтье М. Шокaя нaзвaны именa 
Aль-Хо рез ми Мухaмед, с Фaрaби 
Aбу-Нaсра, Ибн-Сины Aбу-Aли, Улуг- 
бека, Бурхaн-aд-Дин Мaргинa-
ни, Мухaм мед-ибн-Исмaил Бухaри, 
Султaна Бaбера [2; 141-142]. В крaткой 
хaрaкте рис ти ке aвторa древ ней шей те-
ории мaтемaти ки Aль-Хо рез ми Шокaй 
ссылaет ся нa пуб ликaцию со ве тс ко го 
тюр ко логa и ирa нистa Е.Э. Бер тельса 
[3].

Обрaтим ся к жиз нео писa нию aль-
Фaрaби (исс ле довaтель прaкти ковaлся 
в ес те ст вен ных и гумa нитaрных нaукaх 
и су мел aутен тич но пе редaть ре зуль-
тaты нaуч ных поис ков в пе ре ло же ниях 
нa рaзные язы ки). Тру ды aль-Фaрaби 
из ве ст ны в ев ро пейс ком ин формaцион-
ном по ле блaгодaря пе ре водaми нa 
фрaнцузс кий язык, в чaст нос ти. 

Мустaфa Шокaй был хо ро шим 
aнaли ти ком. Он внимaтельно изучaл 
сов ре мен ные кни ги. Тaк, с боль шим 
удов лет во ре нием он узнaл о том, что 
фрaнцузс кий исс ле довaтель-aрaбист 
бaрон Кaррa де Во взял нa се бя в 1920-
е го ды издание эн цик  ло  пе ди и в 5-ти 
томах «Les Peaseursdel’ Islam» («Мыс-
ли те ли ис лaмa») [4, p. 12-15]. Им бы-
ли собрaны све де ния о му суль мaнс ких 
уче ных, в чис ле ко то рых есть дaнные 
об aль-Фaрaби и его трaктaте об идеaль-
ном го ро де «La Cite Modele» (vol. IY). 

Спрaвкa: Кaррa-де-Во, Бернaр 
(бaрон Carra de Vaux) – фрaнцузс кий 
вос то ко вед-ориентaлист, один из ос-
новaте лей «Orient chrétien»; род. в 
1867  г.; про фес сор aрaбс ко го языкa в 
кaто ли чес ком инс ти ту те в г. Пaриж.

Кaк от мечaлось вы ше, вто рое де ся-
ти ле тие ХХ векa бы ло про низaно уг ро-
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зой фaшизмa, и это опaснaя тен ден ция 
при су тст вовaлa и в нaуч ной по ле ми ке. 
Не из бежaл это го и бaрон Кaррa де Во, 
про во див ший aнaло гию с вы водaми 
ниц ше и трaктaтaми сред не ве ко вых 
фи ло со фов. 

По-ви ди мо му, знaко мый с сутью 
уче ния aль-Фaрaби, Мустaфa Шокaй 
сме ло  выс ту пил в зaщи ту тюрк ско го 
мыс ли те ля. Ес ли бaрон Кaррa де Во пи-
сал, что «имеют ся стрaнным обрaзом 
приб лижaющиеся к не ко то рым сов сем 
недaвним кон цеп циям Ниц ше мыс-
ли о ро ли нaси лия и си лы в об ще ст-
ве», то Мустaфa Шокaй не соглaшaлся 
с тaким оп ре де ле нием. Шокaй пря мо 
пи шет: «от но ше ние к си ле и нaси лию 
и оценкa их ро ли в об ще ст ве у Фaрaби 
сов сем иные, про ти во по лож ные, чем у 
не мец ко го фи ло софa. Ес ли для Ниц ше 
доб ро – то, что поз во ляет выс шей кaсте 
гос подст вовaть нaд низ шей, «сверх че-
ло ве ку» нaд обы ден ны ми людь ми, то 
для Фaрaби нaси лие и силa есть ни что 
иное, кaк «бо лез нь жес то кос ти в че ло-
веечс кой фи ло со фии», и суж де ние свое 
об этом aвтор «Идеaльно го грaдa» по-
мещaет в осо бой глaве о грaдaх не со-
вер шен ных – «Lezcitesimparfaites». 

Надо отметить в пер вой по ло ви не 
ХХ векa в ев ро пейс ком фи ло со фс ком 
дис кур се проя вил ся не бывaлый ин-
те рес к тюркс кой нaуке и ее дос ти же-
ниям. Кaк ут ве рждaют спе циaлис ты, 
в 1930-1932 гг. в Пaри же был опуб ли-
ковaн пе ре вод нa фрaнцузс кий язык 
пер вой чaсти трудa aль-Фaрaби «Боль-
шaя книгa о му зы ке», осу ще ств лен ный 
г-ном Эрлaнже. 

Тaким обрaзом, мож но констaти-
ровaть сле дующие фaкты. Ре нессaнс 
тюркс кой фи ло со фии в еврaзийс ком 
прострaнс тве имел мес то. Обрaзы 
идеaльно го со циумa-го родa в трaктaте 
вы ходцa из Отрaрa окaзывaлись близ-
ки ев ро пей ско му ин тел лек туaльно-
му сооб ще ст ву; они про ти вос тояли 
нaцистс ким фе тишaм. С дру гой сто-
ро ны, по прикaзу Гит лерa, шли неу-

стaнные поис ки обос новa ния нaцизмa 
пос редст вом вос точ ной мис ти ки и 
теоло гии, и это в не ко то ром смыс ле 
сти му ли ровaло ориентaлис ти ку.

Скaзaлось ли влия ние Шокaя и дру-
гих тур кестaнцев нa по пу ля ризaции 
нaсле дия тюр ков, покa не докaзaно. 
Меж ду тем, эпис то ляр ное нaсле дие 
М.  Шокaя с фрaнцузс ким уче ным  
Жо зе фом Кaстaнье слу жит пря мым 
докaзaтель ст вом пермaнет но го ин-
формaцион но го об менa кaзaхс ко го ин-
тел лек туaлa с ев ро пей ски ми кол легaми.

В меж воен ный  пе ри од в Ев ро пе  
вз рос ли по се вы идеоло гии пре вос ходс-
твa бе лой aрийс кой рaсы, ко то рые под-
пи тывaли  гермaнс кий и итaльянс кий 
фaшизм. Тaк, в ход пош ли рaссуж де ния 
Ниц ше, ко то рые идеоло ги нaционaл-
со циaлизмa умыш лен но тирaжи ровaли. 
Ис ку сст вен но был ожив лен ин те рес к 
мис ти циз му – от сюдa, ув ле че ние Вос-
то ком (ориентaлис тикa) и вос точ ной 
фи ло со фией. Этим объяс няет ся ин те-
рес ев ро пейс ких куль ту ро ло гов к сред-
не ве ко вым ру ко пи сям: бaрон Кaрро 
со постaвлял хрис тиaнс кое уче ние и 
ислaмом, его внимa ние прив лек ли тру-
ды тюрк ско го фи ло софa aль-Фaрaби.

Признaвaя зaслу ги Кaрро в по пу ля-
ризaции уче ния aль-Фaрaби, Мустaфa 
Шокaй вс ту пил с ним в дис кус сию. По 
его мне нию, в рaссуж де ниях о знaче-
нии «мо де ли доб ро де тель но го го родa» 
у aль-Фaрaби вaжно не до пус тить муль-
типликaти ции лож ных трaктовa ний. 
Шокaй был твер до убеж ден, что у aль-
Фaрaби не мо жет быть ни че го об ще го с 
сверхче ло ве ком и сверх-рaсой, идеями 
Ниц ше.

Пaрaлл лель но М. Шокaй выс тупaет 
в при выч ной роли прaвозaщитника. 
Тот фaкт, что Шокaй от рицaет ниц-
шеaнс кие идеи у aль-Фaрaби, яс но 
го во рит в поль зу то го, что он не при-
нимaл рaсизм.

Кос вен но это слу жит докaзaтель-
ст вом неп ри ня тия им фaшистс кой 
идео ло гии, ведь стaтья нaписaнa им 
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в 1941  го ду, когдa бы ли яс ны це ли 
НСДAП и Гит лерa. Ес ли бы не aрхив 
М. Шокaй, об этом фaкте Ре нессaнсa 
вос точ ной фи ло со фии в Ев ро пе мы бы 
не знaли еще дол го об этом ге ройс ком 
пос туп ке. 

Оче вид ны мно гос то рон ние спо соб-
нос ти М. Шокaй: он влaдел фрaнцузс-
ким, сле дил зa научными издa ниями, 
был в кур се дис кус сий вок руг куль-
турно го и нaуч но го нaсле дия Тур-
кестaнa. М. Шокай единст вен ный из 
кaзaхов-эмигрaнтов от во дил вре мя для 
aкaде ми чес ких зaня тий. Его зa нимaлa 
темa взaимо дей ст вия Ев ропы и Aзии, 
Зaпaда – Вос тока, поиск нрaвст вен но го 
нaчaлa фи ло софaми прош ло го. 

Еврaзий ст во, ин те рес к те ме идеaль-
но го об ще ствa и сверх че ло векa нрaвст-
вен ному со вер шенс тву, иден ти фикaции 
бы ли ин те рес ны для М. Шокaя. Он 
предстaет не толь ко кaк по ли тик, пуб-
ли цист, но и мыс ли тель и идео лог. 

Кaк ни стрaнно, этот ис то ри чес-
кий эпи зод имел про дол же ние в по - 
с ле дующей ис то риогрaфии те мы aль-
Фaрaби. Ис то риогрaфия те мы «Ислaм 
и экс тре мизм», «Идеaльнaя мо дель 
об ще ствa» поз во ли ли выя вить ин те-
рес ную тен ден цию: в сред ние векa, 
ес ли ве рить исс ле довa ниям М. Моосa 
(NY1988), не ко то рые от ве тв ле ния в 
ислaме от личaлись воинст вен ностью. 
Нa фо не этих ис то ри чес ких дaнных, 
еще бо лее ми ро лю би вой предстaвляет-
ся идеaльное об ще ст во-го род aль-
Фaрaби. Его уче ние, от но си мое ря дом 
зaру беж ных уче ных к уто пиям, впол не 
мог ло в тот мо мент создaно в кaчест ве 
при мерa для подрaжa ния и обрaзцом 
для то го, что бы спaсти му суль мaн и 
предстaви те лей дру гих ве ровa ний от 
aгрес сии. 

Сло вом, тру ды aль-Фaрaби все еще 
вол нуют уче ных и зaстaвляют вновь и 
вновь к ним обрaщaться в поискaх ис-
ти ны и aль тернaти вы. Дaже се год ня в 
21 ве ке ми ро лю бие тюркс кой ментaль-
нос ти стaвит ее нa дос тойную вы со ту.

Зaру беж ные исс ле довa ния нaсле-
дия aль-Фaрaби ру бежa ХХ-ХХІ ве ков 
куль ти ви руют мне ние, что неоплaто-
низм Фaрaби имеет рaсхож де ния с ор-
то доксaль ным Учи те лем. Сов ре мен-
ные уче ные объяс няют это тем, что 
тюркс кий фи ло соф был при вер жен цем 
ислaмa: «Abu Nasr Muhamad Al-Fara-Abu Nasr Muhamad Al-Fara--Fara-Fara-
biisknownas the founder of Islamic Neo-
Platonism. He has not been well studied 
and his political theory is not well known. 
It is therefore essential to study al-Farabi 
and compare his theory with the one pro-
pounded by Plato. This study found many 
similarities between the two philosophers 
but it also found that al-Farabi has taken 
stand on several issues which is not in 
conformity with the opinion held by Plato 
in hisRepublic. It has to do with the fact 
that al-Farabi was a Muslim and his theory 
bears clear evidence of his adhering to Is-
lamic tenets and principles» [5, p. 61-80].

Мес сиaнс кие ожидa ния прес ле-
дуют че ло ве чест во – к это му вы во ду 
при хо дят aме рикaнс кие исс ле довaте ли 
пос ле воен но го пе ри одa.. Имеет ся вы-
сокaя оценкa местa aль Фaрaби в ин тел-
лек туaль ной ис то рии Сред них ве ков 
(Хaммонд, 1947): «Al-Farabi, whodied-Al-Farabi, whodied--Farabi, whodied-Farabi, whodied-, whodied-whodied-
ca. 950 A.D., wasabrilliant Arabscholar, 
scientist, musictheorist, andtheologian» 
[6].

Этот  же  вы вод  реп ро ду ци ровaн в 
кни ге  Полaк Ф. (1973): «Paradise and the 
Golden Age are in this way transplanted 
from prehistory to the final stage of man, 
who dreams not so much of his beginnings 
as of his end. Theproducts of this work of 
the imagination are highly diverse: phi-
losophies and historical images, replete 
with ready-made meanings; ethical im-
ages, typified by the charismatic figures of 
Socrates and Jesus; socio-political imag-
es, such as Plato’s Politeia or al-Farabi’s 
Model City and religious images that give 
form and substance to messianic expecta-
tions» [7, p. 6].

Темa доб ро де тель но го го родa aль-
Фaрaби не ред ко упо минaет ся в кон-
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текс те срaвни тель ных исс ле довa ний,  
в чaст нос ти т ру дов aрaбс кого у че ного, 
Bishop Mor Gregorius Bulus Behnam 
(1914-1969), ко то ро го, в свою оче редь, 
изучaют сов ре мен ные си рий ские вос-
то ко ве ды (Matti Moosa, 2014). 

Спрaвкa: Мaтти Моосa – из ве-
ст ный си рийс кий уче ный, ис то рик 
ислaмa (СШA), aвтор мо ногрaфии об 
экс тре миз ме в сред не ве ко вом ислaме 
(1987). Он до воль но кри ти чен в от но-
ше нии «ум но го го родa» aль-Фaрaби, 
но признaет су ще ст вовa ние тaко во го 
трaктaтa, когдa пи шет: «In this same 
century, the philosopher Abu Nasr al-
Farabi (d. 950) flourished and offered us 
a true picture of his political ideas in Ara’ 
AhlaL-Madina al-Fadila (Ideas of the In-
habitants of the Virtuous City). Behnam 
says that al-Farabi reiterated many of 
Plato’s ideas in a new garb greatly distant 
from those of revealed religions. Strange-
ly, he did not mention Plato’s radical 
ideas whether good or bad. Nevertheless, 
his virtuous city is a utopia which does 
not exist on this earth. In fact, if such city 
would ever exist, the earth would become 
a paradise and the people holy angels» 
[8].

Под во дя ито ги aнaлизa, под черк-
нем, что рaнее мaлоиз ве стнaя стaтьям 
М. Шокaя «Тур кестaн» (1941), в ко то-
рой упо минaет ся уче ние aль-Фaрaби, 
вво дит в нaуч ный обо рот но вые фaкты. 
Кaзaхс кий по лиг лот ХХ векa уве рен но 
влaдел фaктaми из ин тел лек туальной 
ис то рии Тур кестaнa рaнних пе риодов 
нaстоль ко, что лег ко опе ри ровaл фи-
ло со фс ки ми кaте го риями нaрaвне с 
мaсти ты ми уче ны ми Ев ро пы.

Сов ре мен но му читaте лю бу дет не - 
бе   зын  те рес но знать, кaк пе реп ле лись 
теоре ти чес кие изыскa ния уро жен цев 
Центрaль ной Aзии, сред не ве ко во го 
мыс ли те ля, кaзaхс ко го по ли ти чес ко-

го деяте ля-прaво ведa и пуб ли цистa, 
a тaкже фрaнцузс ких куль ту ро ло гов 
и aрaбис тов. Мустафа Шокaй – мно-
гогрaннaя и до концa не оце неннaя лич-
ность. По ми мо по ли ти чес кой борь бы 
он взял нa се бя зaдaчу по пу ля ризaции 
нaсле дия пред шест вен ни ков, называв-
ших себя к тюр коя зыч ным (aт-тур ки) 
ученым. 

Идеи проек ти ровa ния «smart city» 
и се год ня aктуaльны. A зaдумaнa этa 
прекрaснaя мо дель рaзум но го со су-
ще ст вовa ния былa уро жен цем го родa 
Отрaрa, ге нием aль-Фaрaби. 

Фaкт aпо ло гии уче ний прош ло го, в 
чaст нос ти, aль-Фaрaби, ко то рую про-
де мо нс три ровaл Шокaй, нaво дит нa 
мыс ли о необ хо ди мос ти глу бо ко го изу-
че ния фи ло со фии тюр ков. К сожaле-
нию, в ХХ ве ке изу че ние со держa ния 
гумa нисти чес ко го уче ния тур кестaнцев 
отош ло нa вто рой плaн в уго ду сиюми-
нут ным зaпросaм «би по ляр но го» мирa, 
a блес тя щие именa, нaзвaнные в стaтье 
Шокaем М., поч ти пол ностью ис чез ли 
из учеб ни ков.

Что необ хо ди мо для пост рое ния 
доб ро де тель но го со циумa в ус ло виях 
глобaлизa ции? Зaщи ще но ли се год ня 
нaсле дие aль-Фaрaби от по пы ток ис-
поль зовaть мо де ли идеaльно го об ще-
ствa в ко ры ст ных це лях? Кaк про ти вос-
тоять это му в бу ду щем? Центрaльно-
aзиaтс кий ре ги он, ве рит ся, еще пе ре-
жи вет свой Ре нессaнс.

Меж куль турное сб ли же ние нa ос-
но ве ин тел лек туaльно го про цессa, 
зaкреп лен ное по лиязы чием гумa нисти-
чес ким ми ро во зз ре нием, бы ло и бу дет 
развиваться пло дот вор но. Мо ло де жи 
Кaзaхстaнa вaжно по нимaть эту ис ти-
ну и ст ре мить ся обогaтить свои линг-
вис ти чес кие и ис то ри чес кие познa ния 
че рез кaждод нев ный труд во блaго бу-
ду ще го.
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терді дамыту үшін алдымен ба-
тылдық керек. Батылдық болмаса, 
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Махатма Ганди
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Берекет КӘРІБАЕВ. XIII-XIV ғғ. Ақ Орданың этносаяси тарихының кейбір мәселелері

XIII-XIV ғасырларда Шы ғыс Дешті 
Қыпшақ аумағындағы кейбір жекелеген 
мәселелерге нақтырақ қарар болсақ, 
шешілмеген мәселелердің көп екенін 
байқаймыз. Сондай мәселелер Шығыс 
Дешті Қыпшақ аумағында моң ғол дар 
үстемдігінен кейінгі кезең де жергілікті 
этникалық негізде құрыл ған алғашқы 
мемлекет – Ақ Орда мем ле кетінің тари-
хында жетіп артылады. Тіпті тарихтың 
басқа салалары мен аспектілерін 
айтпағанның өзінде, бір қарағанда 
көзге жеңіл, оңай болып көрінетін 
саяси  тарихтың өзінде көмескі тұстар 
өте көп. Әрине, оның ең басты себебі 
– деректердің, оның ішінде жазба дерек 
мәліметтерінің тапшылығынан болып 
отыр. Дей тұрсақ та, ондай мәселелер 
бәрібір де өз шешімін табуды қажет 
етеді. Ол үшін тарихи мәселелерді 
зерттеу барысында белгілі ғылыми 
тәсілдермен қатар, жаңа жолдар мен 
әдіс-тәсілдер түрлерін іздестіріп, олар-
ды тиімді қолдана білу керек. Біз де 
осындай жолмен осы жұмысымызда 
XIV-XV ғасырлардағы Ақ Орда 
мемлекетіндегі саяси тарихтың кейбір 
мәселелерін шешіп көруге тырысамыз.

Тек қана Ақ Орда мемлекетінде ғана 
емес, сонымен бірге біз қарастырып 
отырған кезеңде бүкіл Дешті Қыпшақ 
аумағында өмір сүрген мемлекеттердің 
бәрінің саяси тарихында зерттеушілер 
назарына іліне бермейтін бір мәселе 
бар, ол – жоғарғы билікті мұрагерлену 
мәселесі. Басқаша айтқанда, бірнеше 
ұлы және бірнеше інілері бар ресми хан 
қайтыс болғаннан кейін оның орнына 
кім отырады деген мәселе. Бұл сұраққа 
дұрыс жауап табылған кезде біз, XIV-
XVI ғасырларда бүкіл Дешті Қыпшақ 
аумағында өмір сүрген мемлекеттердің 
саяси тарихындағы маңызды бір мәсе ле –  
тақ үшін болған күрестердің себептерін 
анықтауға жол таба аламыз. Бізге бұл 
мәселелерді дұрыс шешуге жазба де-
рек мәліметтерінің аздығы қол байлау 
болғанымен, этникалық тарихтағы оң 
шешімін тапқан мәселелер жәрдемдесе 
алады. Ол мәселеге – Дешті Қыпшақ 

аумағында XIII-XIV ғасырларда болған 
қыпшақтану үдерісінің барысы мен 
нәтижелері жатады. Қарастырып отыр- 
 ған кезеңдегі саяси мәселелерді этни - 
 калық тарих тұрғысынан, яғни қып шақ-
тану тұрғысынан қарастырсақ, билік ті  
мұралануға байланысты кейбір сұрақ-
тар дың жауабының шеті көріне бастайды.

ХІІІ ғасырдың басы мен ХІV ғасыр-
дың бірінші жартысы аралығын дағы 
Жошы ұлысының тарихына этникалық 
тарих тұрғысынан қарасақ, осы кезеңнің 
ең басты ерекшелігіне – монғол жаулап 
алушылығына дейінгі Дешті Қыпшақ 
аумағындағы этнопроцестердің қайта 
жандана бастауы мен жаулап алу бары-
сында аумаққа келген түрік және монғол 
тілдес тайпалардың қыпшақтануы үде-
рісінің жүруі мен аяқталуы жатады. 
Бұл ерекшелік Жошы ұлысының сол 
қанаты болып саналатын Шығыс Дешті 
Қыпшақ аумағына да қатысты.

Біз бұған дейінгі зерттеулерімізде 
XIII-XIV ғасырлардағы Жошы ұлысы 
аумағындағы моңғолдық этнотоптар-
дың қыпшақтық этноортаға сіңісуі 
мәселесіне, яғни қыпшақтану үдерісі 
мәселесіне кеңірек тоқталғанбыз [1]. 
Соған байланысты бұл жерде оны 
қайталап жатпай, тек сол зерттеу негі-
зінде қол жеткізген негізгі тұжырымдар 
мен қорытындыларды ғана атап өтелік. 

Қыпшақтану үдерісінің бір ғасырдай 
уақыт ішінде жемісті жүруіне біздің 
көрсетуіміз бойынша мынадай фактор-
лар мен алғышарттар әсер етеді. 

Біріншіден, монғолдардың жау-
лап алуы мен одан кейін Ұлыстардың 
құрылған кезінен бастап ХІV ғасыр-
дың бірінші жартысына дейінгі ара-
лық та Жошы Ұлысында Шағатай, 
Үге дей Ұлыстарына қарағанда саяси 
тұрақтылықтың сақталуы мен ішкі са-
яси жағдайдың біршама қалыпты да-
муы, сондай-ақ Жошы Ұлысындағы 
хандардың бағындырылған халықтарға 
қатысты жүргізген саясатында жергі-
лікті халықтармен жақындасу, олардың 
өкілдерін мемлекеттік билікке аралас-
тыру, сауда-саттыққа қолдау көрсету 
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сияқты бағыттың үстем болуы бұрынғы 
этникалық процестердің қайта жанда-
нуына, сондай-ақ аз санды монғолдық 
этнокомпоненттердің қыпшақтық этно-
ортаға тез араласып, сіңісіп кетуіне қо-
лайлы жағдайлар жасайды.

Екіншіден, жаңадан пайда болған 
Ұлыстарда мемлекеттік басқару-әкім-
шілік жүйесінің әскери-әкімшілік не - 
гіз де құрылуы, соның негізінде Ұлыс-
тардың ондық, жүздік, мыңдық, түмен-
дік деп аталатын әкімшілік бірліктерге 
сай бөлінуі аз санды монғолдарды қа-
лың қыпшақтар ортасына тарыдай 
ша шып жібереді. Көшпелі өмірдің 
заң ды лығына сай бір-бірінен оқшау 
орна ласқан әкімшілік бірліктердегі 
монғолдар бір-бірінен оқшауланып, 
әкімшілік бірліктердің басым бөлігін 
құраған жергілікті қыпшақ тайпа-
ларымен араласады. Бұл жағдай да 
монғолдардың тез сіңісіп кетуінде бас-
ты факторлардың бірі боп есептеледі.

Үшіншіден, Жошы Ұлысының сол  
қанаты боп саналатын Орда Ежен 
Ұлы сында өмір сүрген арғын, қып-
шақ, қоңырат, найман, керей, уақ, 
меркіт және т.б. тайпалар мен рулар 
ара сында туысқандық-құдалық секіл-
ді байланыстардың дамуы, Ұлыс-
ты билеген әулет өкілдерінің атал ған 
ру-тайпалармен туысқандық байла - 
ныс тар орнатуы монғолдық этнокомпо-
нент тердің қыпшақтануында басты 
роль атқарып, қыпшақтану үдерісінің 
жылдам жүруіне толық мүмкіндіктер 
жасайды.

Төртіншіден, моңғолдар жаулап 
алуына дейін бүкіл Дешті Қыпшақ 
аумағында өмір сүрген тайпалардың 
ортақ тілі болған қыпшақ (куман, по-
ловец) тілі өзінің негізгі функция-
сын жоғалтпай, ХІІІ-ХІV ғғ. Алтын 
Орданың негізгі ресми тілі болып қала 
береді. Ауыз әдебиетінің үлгілері, жаз-
ба әдебиет туындылары, халықаралық 
сөздік, ресми құжаттар қыпшақ тілінде 
айтылып, жазылады. Қыпшақтық 
этностың монғолдық этноэлементтерді 
жұтып қойғаны секілді қыпшақ тілі 

де монғол тілінің қолдану аясының 
шеңберін тарылтып, жойып жібереді. 
Тіл факторы да монғолдардың қыпшақ-
тану процесінде басты рольдердің бірін 
атқарады [1,141-153].

Қыпшақтану үдерісіндегі аса ма-
ңызды фактордың бірі – ислам фак-
торы болды. Осыған байланысты біз 
төмендегідей тұжырымдарды өз жұмы-
сымызда алға тартқан едік.

Біріншіден, ислам дінінің қыпшақ-
тану барысында маңызды роль атқа-
руына ең алдымен, Алтын Орда хан-
дарының исламға қолдау көрсетуі, 
оның кең түрде таралуына жағдай 
жасауы жатады. Батый ханнан Өзбек 
ханға дейінгі Алтын Орда хандарын 
діни көзқарастарына қарай шарт ты 
түрде екі топқа бөліп, бірін – мұсыл-
мандықты қабылдамаса да, ислам 
дініне зиянын тигізбегендер, екіншісін 
– мұсылмандықты қабылдап, исламға 
кең қолдау көрсеткендер деуге болады. 
Бірінші топқа – Батый, Мөңке Темір, 
Тулабұқа, Тоқтай хандарды, ал екінші 
топқа – Берке, Тудамөңке, Өзбек хан-
дарды жатқызуға болады.

Екіншіден, ислам діні биліктің 
жоғарғы деңгейінен қолдау тапқаннан 
кейін, Алтын Орданың қоғамдық 
өмірінің барлық жағына тереңдеп енеді, 
әсіресе этникалық үдерістердің руха-
ни лық факторына негіз болады. Этни-
калық процестерге қатысушы барлық 
этнокомпоненттер үшін ортақ рухани 
кеңістік пен ортақ құндылықтарды 
қалыптастырады. Нәтижесінде әрбір эт-
ноэлемент ислам діні арқылы басқа эт-
ноэлементтермен іштей жақындасады, 
өздерін ортақ бір рухани кеңістіктің 
мүшесі ретінде сезінеді.

Үшіншіден, ислам дінінің бүкіл Ал тын 
Ордада ресми дінге айналуы – оның сонда 
толық және түпкілікті жеңіске жеткендігін, 
сонымен бірге қыпшақтану үдерісінің өз 
мәресіне жеткендігін және рухани негізі 
ислам діні болған жаңа типтегі этностың 
қалыптасқандығын көрсетеді.

Төртіншіден, Алтын Ордадағы 
секілді оның сол қанаты немесе 
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шығыс бөлігі болып саналған Орда 
Ежен ұлысында да ислам діні ұлыс 
билеушілері тарапынан зор қолдауға 
ие болады. Ол әсіресе, Өзбек ханның 
тұсында ұлыста билік құрған Ер-
зен ханның кезінде қатты байқалады. 
ХІІІ ғасырдың ортасынан ХІҮ ға сыр-
дың ортасына дейінгі Жошы ұр пақ-
тарының шежіресіндегі жеке тұлға - 
лардың есімдеріне бұрынғы түріктік-
монғолдық атаулармен бірге мұсыл-
манша есімдер көбейе бастайды. Бұл 
дерек исламның билеуші әулеті ара-
сында да кең таралып, мұсылмандық 
дәстүр олардың өмір сүру заңына 
айналғандығын дәлелдейді [1,153-166]. 

Қыпшақтану үдерісінің аяқталған 
кезеңі жөніндегі мәселеге келсек, жаз-
ба деректерге, оның ішінде араб тілді 
авторлардың еңбектеріндегі мәлі-
меттерге терең талдаулар жасау арқылы 
біз, бұл процесті ХІV ғасырдың басын-
да толық және түпкілікті аяқталған деп 
есептейміз.

Енді этникалық үдерістердің Шығыс 
Дешті Қыпшақ аумағындағы саяси 
дамуларға қалай әсер еткені жөніндегі 
мәселелерге тоқталсақ.

Қыпшақтану үдерісіне саяси фак-
торлардың қалай әсер еткенін жоғарыда 
атап өттік. Өз кезегінде саяси даму 
барысына бүкіл Жошы ұлысындағы 
қыпшақтану үдерісі де әсерін тигізе 
бастайды. Біз оны мемлекеттік билікті 
мұралану барысындағы қыпшақтық 
және моңғолдық дәстүрлер арасындағы 
күрестен байқаймыз. Қыпшақтану 
үдерісі тек қана моңғолдық этноэле-
менттердің жергілікті этноортаға сіңі-
суі ғана емес, сонымен бірге барлық 
моңғолдық дәстүрлердің де бірте-бірте 
жойылып, оның орнына жергілікті 
немесе қыпшақтық дәстүрлердің қо-
ғам дық өмірдің барлық саласына та-
ра луы болып табылады. Егерде XIII 
ғасырдың соңына дейін билікті мұра-
лануда Шыңғысхан тұсында үстем 
болған моңғолдық дәстүр жеке дара 
қолданылып келсе, ғасырдың соңынан 
бастап қыпшақтану барысының терең-

деуімен билікті мұралану дәстүріндегі 
қыпшақтық бағыт күш ала бастай-
ды. Сөйтіп, көп жағдайда XIII-XV 
ғасырлардағы Жошы ұлысындағы ішкі 
саяси оқиғалардың көпшілігі билеуші 
әулет өкілдері арасындағы тақ үшін та-
ластармен сипатталса, олардың бәрінің 
себебіне – екі дәстүр арасындағы күрес-
тер жатады. XIII ғасырдың соңы мен 
XIV ғасыр басындағы Шығыс Дешті 
Қыпшақ аумағындағы шиеленіскен 
ішкі саяси оқиғалардың себептеріне 
орда ежендік әулет өкілдерінің тақ үшін 
алғашқы күрестері дәлел бола алады.

Енді осы күрестер барысына 
тоқталсақ.

Шығыс Дешті Қыпшақтың саяси 
тарихындағы алғашқы тақ үшін тала-
стар Ордаеженнің шөберелері – рес-
ми тақта отырған Баян хан мен тақтан 
үміткер Құбұлық арасында басталады. 
Бұл туралы ең алғаш мәлімет беруші 
парсы тарихшысы Рашид ад-дин (1247-
1318) оқиға барысын былайша баян-
дайды: «...Қазіргі кезде Баян әкесі 
Қонышаның орнында отыр... Оның ал-
дында Темірбұқаның ұлы Құбұлық мы-
надай оған былайша қарсылық білдірді: 
«Ұлысты бұрын менің әкем басқарды, 
сол себепті ол (ұлыс) мұрагерлік бой-
ынша маған тиесілі», деп жасақ жиды 
және Хайду мен Дувадан әскер алып, 
Баянға кенеттен бас салды» [2]. Одан 
әрі «Джамиғ ат-тауарихтың» авторы 
Баянның Құбұлықтан жеңіліс тапқанын, 
сөйтіп Алтын Ордадағы Тоқтай ханға 
барып, көмек сұрағанын, Тоқтай хан 
мен Ноғай арасында соғыстың жүріп 
жат қанына байланысты және Газан 
хан тарапынан қауіптің барлығына 
байланысты Алтын Орда ханының 
жылы сөзден басқа ешқандай көмек 
бере алмағанын, тек Баян ханға ұлысты 
басқару туралы жарлық бергенін баян-
дайды [2]. 

Алтын Орда мен Ақ Ордадағы хан-
дардың билік құрған кестесінде Баян 
хан 1301-1309 жылдар аралығында 
билік құрған деп көрсетіледі де, ескерт-
педе Баянның әкесі Қонышаның 1301 



72

Өркениет

жылдан бірнеше жыл бұрын қайтыс 
болғаны айтылады [3, 454]. Рашид ад-
диннің мәліметтеріне тереңірек үңілсек, 
Ордаежен шөберелері арасындағы тақ 
үшін күрестің Қоныша қайтыс бол-
ған кезден басталғанын көреміз. Ал 
Қонышаның кенеттен, түнде ұйқыда 
жатып о дүниелек болғанын парсылық 
автор тайға таңба басқандай айтады 
[2, 42]. Айтпай келген ажалдың сал-
дары сонда, Қоныша тақ мұрагеріне 
кімнің лайықты екенін өсиет етіп 
айтуға үлгірмей кетеді. Ал тақтан 
үміткер ордаежендік сұлтандардың, 
яғни Ордаежен шөберелерінің саны 
сол тұста – 32 болған екен. Оның 4-еуі 
үлкен ұл Сартақтайдың немерелері, 
18-і – екінші ұл Құлидың, ал 10-ы – 
жетінші ұл Хұлағудың немерелері [2, 
41-48]. Көріп отырғанымыздай, Қо-
нышаның кенеттен болған өлімінен 
кейін таққа үміткерлер саны жетіп ар-
тылып отыр. Баян – Ордаеженнің үлкен 
ұлының әулетінен болса, Құбұлық – 
Ордаеженнің ең кіші ұлының әулетінің 
өкілінен тарайды. Екеуі де билеуші 
әулеттің өкілі болғандықтан екеуінің де 
тақтан үміттенуі заңдылық.

Тақ үшін таластың XIII ғасырдың 
соңы – XIV ғасырдың басында бо-
луы жоғарыда атап өткен қыпшақтану 
үдерісінің аяқталуымен қатар келіп отыр. 
Бұл кез – моңғолдық этноэлементтердің 
қыпшақтануымен бірге қыпшақтанған 
ру-тайпа жетекшілерінің саяси өмір-
ге белсене араласа бастаған кезі бо-
латын. Таққа үміткерлердің жеңіс ке 
жетуі көп жағдайда оларды қолдау-
шылардың санына тікелей байланы-
сты еді. Моңғолдарға дейінгі Шығыс 
Дешті Қыпшақ аумағында өмір сүр-
ген тайпалардың ертефеодалдық мем-
ле кеттілігінде хандық билікті мұра-
лануда билеуші әулет өкілдері арасын-
да үлкендік принципі басты орында 
болған, яғни билікке әкеден соң ұлы 
емес, әкенің бауырларының бірі кел-
ген [4, 282]. Ал моңғолдарда болса 
керісінше, Шыңғысхан заманынан 
бері билікке әкенің ұлдарының бірі 

отыратын болғаны белгілі. Моңғол 
им периясының негізін қалаушының 
үлкен ұлдарының бәрі жаулап алынған 
аумақтарда билік құрса, ең кіші ұл –
Төленің Моңғолияда қалып, ата жұртты 
иеленуі принциптің басқаша болғанын 
көрсетеді. Тіпті, XVI ғасырдың басын-
да Мауереннахр аумағында жеңіске 
жетіп, темір әулетінің орнына жаңа – 
Шайбанилық әулеттің негізін салып 
берген Мұхаммед Шайбани хан мем-
лекетті басқару мен билікті мұралануда 
бұрынғы шыңғыстық дәстүрді қалпына 
келтірмек болғаны белгілі. Ол үшін 
улемдер мен білікті адамдардың ар-
найы жиыны бірнеше рет Герат, Бұхара 
қалаларында өткізіліп, бұл мәселе 
қайта-қайта талқыға түседі. Сол 
жиын  дарға қатысқан Фазлаллах Руз-
бихан Исфахани билікті мұралануда 
шариат заңы бойынша атаның мүлкі 
немересіне емес, ұлдарына тиесілі де-
ген пікірді қолдайды [5, 59-61]. Бас-
қаша айтқанда, хандық билік атадан 
соң оның немересіне емес, атаның 
үлкен ұлдарының біріне берілуі тиіс. 
Шынында да Мұхаммед Шайбани хан 
қаза тапқаннан кейін Мауереннахрдағы 
билік Шайбани ханның ұлына емес, 
түрік халықтарының дәстүрі бойынша 
шибанилық сұлтандардың сол тұстағы 
жас жағынан ең үлкені – Көшкінші 
ханға өтеді [6, 270-271]. 

Баян ханның шығу тегіне қара сақ, 
оның ата-бабаларының бәрі де тұң-
ғыштар екенін көреміз. Шыңғысханның 
бәйбішеден туған төрт ұлының үл-
кені Жошы хан, ал оның көптеген ұл-
дарының ең біріншісі – Ордаежен. Ол 
туралы деректе былай делінеді: «Орда 
– Жошы ханның үлкен әйелі Сартақтан 
туды. Әкесінің тірі кезінде және одан 
кейін де үлкен құрметте және сый-
лы болды. Жошының мұрагері екінші 
ұл – Бату болса да, Менгу қағанның 
оларға жазған жарлықтары мен ясала-
рында Орданың есімі алдына қойылып 
тұрды» [2, 41]. Ордаеженнің тұңғышы 
– Сартақтай, оның әйелдері көп 
болғанымен деректе бір ғана ұлының 
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есімі айтылады, ол – Қоныша. Рашид 
ад-дин бойынша Қоныша ұзақ жылдар 
бойы әкесінің ұлысын басқарған [2,  42]. 
Өз кезегінде Қонышаның төрт ұлы 
болғандығы және олардың ең үлкені – 
Баян екендігі белгілі [2, 43]. 

Ал енді Баянның қарсыласы Құ-
бұлыққа келсек, ол да Ордаеженнің 
ұрпағы болып келеді. Ордаеженнің 
жетінші ұлы, яғни ең кенже ұлы – 
Хұлағу. Хұлағудан Темірбұқа, ал оның 
алты ұлының бірі – Құбұлық [2, 47]. Біз 
келтіріп отырған шежірелік салыстыру 
үлкендік принцип бойынша биліктің 
Баян ханға тиесілі екендігін дәлелдейді. 
Бұл дегеніміз – сол жылдары Шығыс 
Дешті Қыпшақта басқа дәстүрлермен 
бірге билікті мұралануда қыпшақтық 
дәстүрдің де жеңіске жете бастағанын 
көрсетеді. Ал Құбұлық болса, бұрынғы 
дәстүрге негіздеп хандық билікке тала-
сып отыр.

Біз бұл күресте ішкі және сыртқы 
саяси факторлардың болғандығын 
теріске шығармаймыз. Мысалы, 
Құбұлыққа Хайду мен Дува хандардың 
тікелей әс кери көмек бергенін Рашид 
ад-дин атап өтеді [2, 43-44]. Біздің 
басты мақсатымыз Шығыс Дешті 
Қыпшақ аумағындағы этникалық 
үдерістер ба ры сының саяси оқиғаларға 
тигізген әсері болғандықтан саяси фак-
торларды талдауға бармаймыз. Оның 

өзі жеке, арнайы түрде қарастыруды 
қажет етеді. 

Рашид ад-дин екі үміткердің ара-
сындағы күрес барысы мен оның нәти-
желерін ғана айтып өтсе, қыпшақтану 
үдерісі арқылы біз, күрестің туу 
себептері мен тақ үшін күресушілерді 
жергілікті тайпалардың қайсысы қол-
дағанын түсіндіруге мүмкіндік аламыз. 
Баян ханды қолдаушылар жергілікті 
және қыпшақтанған тайпалардың же-
тек шілері де, оның қарсыласы жағында 
әлі де болса моңғолдық дәстүрді жақ- 
  таушылар болған секілді. Дерек мәлі - 
 метінде жазылғандай, Баян хан күрес-
тің алғашқы кезеңінде жеңіліске ұшы-
райды. Бірақ ол ішкі күрестің салдары-
нан емес, сыртқы күштердің – Хайду 
мен Дува хандардың Құбұлыққа тікелей 
әскери қолдауы нәтижесінде болған.

Осылайша, қыпшақтық және моң- 
ғолдық дәстүрлердің тақты мұра ла-
нуға байланысты қайшылықты тұс-
тарын анықтай келе, біз XIII-XIV 
ғасырлар шенінде Шығыс Дешті Қып-
шақ аумағында болған билеуші әу-
лет арасындағы күрестердің басты 
себептерін анықтай аламыз. Дәл осын-
дай жолмен тек Ақ Орда аумағындағы 
ғана емес, сонымен бірге Алтын Орда-
дағы ішкі саяси оқиғалардың себептері 
мен барысын анықтауға болады деген 
жалпы қорытындыға келеміз. 
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 Лaрисa  ДОДХУДОЕВA 

ЭТНОГРAФИЧЕСКИЕ ЗAМЕТКИ О КAЗAХAХ 
ЮЖНОГО ТAДЖИКИСТAНA
(aрхивные документы ХХ в.)

Аннотация: В стaтье aвтор из ло жилa неиз ве ст ные рaнее ре зуль тaты эт ногрaфи чес кой экс-
пе ди ции 40-х го дов ХХ векa. Све де ния эт ногрaфов дaют предстaвле ние о рaзнообрaзии эт ни чес-
ких групп Центрaль ной Aзии, в чaст нос ти тюркс ких групп, ко то рые про живaют в Тaджи кистaне. 
Ин те рес предстaвляют дaнные о ду хов ной и мaте риaль ной куль ту ре кaзaхов в Тaджи кистaне.

Larisa  DODHUDOEVA 
 ETHNOGRAPHICС NOTES ON THE KAZAKHS OF SOUTHERN TAJIKISTAN  
(archive documents of the 20th century)

Summary: The author outlined the results of an ethnographic expedition, which had not previously 
been introduced into scientific circulation. Information ethnographers give an idea of the diversity of 
ethnic groups in Central Asia, in particular the Turkic groups who live in Tajikistan. Of interest are data 
on the spiritual and material culture of Kazakhs in Tajikistan.

Лaрисa  ДОДХУДОЕВA 
ОҢТҮСТІК ТӘЖІКСТАН ҚАЗАҚТАРЫ ТУРАЛЫ ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ШОЛУ 
(ХХ ғасырдың мұрағаттық құжаттары)

Аңдатпа: Мақалада aвтор ХХ ғасырдың 40-шы жылдары жүргізілген этнографиялық 
экспедицияның бұрын белгісіз болып келген нәтижелерін баяндайды. Этнограф деректері 
Орталық Азия этнотоптарының, атап айтқанда Тәжікстанда тұратын түркі топтарының 
әралуандығы жөнінде мағлұмат береді. Әсіресе Тәжікстандағы қазақтардың рухани және 
материалдық мәдениеті туралы деректер назар аудартады.
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 Лaрисa  ДОДХУДОЕВA. Этногрaфические зaметки о кaзaхaх Южного Тaджикистaнa

 В сов ре мен ной нaуч ной ли терaту-
ре достaточ но хо ро шо рaзрaботaны 
проб ле мы по ли ти ко-эко но ми чес ких 
и ис то ри ко-куль турных взaимос вя зей 
Тaджи кистaнa и Кaзaхстaнa в древ-
нос ти, сред не ве ковье и сов ре мен ную 
эпо ху. Однaко, кaк прaви ло, мо дель 
меж куль тур ных контaктов меж ду дву-
мя нaродaми рaссмaтривaет ся в кон-
текс те ме жэт ни чес ко го, меж кон фес-
сионaльно го взaимо дей ст вия влaст-
ных ст рук тур и ин тел лек туaль ных 
элит об ще ствa. Пов сед невнaя жиз нь 
предстaви те лей со циумов ред ко нaхо-
дит отрaже ние в комп лекс ном исс ле-
довa нии ис то ри ко-куль турно го нaсле-
дия двух нaро дов. Отчaсти вос пол нить 
этот про бел мо гут по мочь до ку мен ты 
в эт ногрaфи чес ком aрхи ве Aкaде мии 
нaук Тaджи кистaнa, ко то рые содержат 
сви де тель ст ва об ис то рии кaзaхов, их 
мигрaции и вклaде в эко но ми ку со сед-
ней рес пуб ли ки.

Осо бое знaче ние имеют мaте риaлы 
пер вой эт ногрaфи чес кой экс пе ди ции 
Инс ти тутa ис то рии, языкa и ли терaту-
ры Тaджикс ко го фи лиaлa Aкaде мии 
нaук СССР (ИИЯЛ ТФAН) в Ку ля бс-
кую облaсть (ны не чaсть Хaтлонс кой 
облaсти) под ру ко во дст вом выдaюще-
го ся со ве тс ко го эт но логa A.К. Писaрчик 
в 1948-49 гг. [1] Мaте риaлы этой экс-
пе ди ции опуб ли ковaны лишь чaстич но 
[2], и боль шaя их чaсть до нaстояще го 
вре ме ни не вве денa в нaуч ный обо рот, 
остaет ся неиз ве ст ной исс ле довaте лям. 
Однaко сохрa нив шиеся до ку мен ты и, 
преж де все го, «Предвaри тель ный от-
чет» экс пе ди ции имеют иск лю чи тель-
ный нaуч ный ин те рес и вaжны для 
эт ни чес кой иден ти фикaции нaро дов 
Тaджи кистaнa. 

Оргa ни зовaнный в 1948 г. кaби нет 
эт ногрaфии ИИЯЛ срaзу прис ту пил к 
рaзрaбот ке боль шой те мы «Сп лош ное 
эт ногрaфи чес кое обс ле довa ние Тaджи-
кистaнa», мaте риaлы ко то рой долж ны 
бы ли по мочь уточ нить грa ни цы ис-
то ри ко-куль турных рaйо нов и мик-

рорaйо нов, пос лу жить ос новa нием для 
состaвле ния под роб ной эт ногрaфи чес-
кой кaрты, a в бу ду щем – и ис то ри ко-
эт ногрaфи чес ко го aтлaсa [3].

Ку ля бскaя облaсть, рaспо ло женнaя 
в юж ных от рогaх Гиссaро-Aлaя (на 
вы со те до 4088 м), былa обрaзовaнa 
в Тaджи кистaне Укaзом Пре зи диумa 
Вер хов но го Со ветa СССР от 27 ок-
тяб ря 1939 г. В ее состaв бы ли вк лю-
че ны Ку ляб, ко то рый в 1934 г. по лу-
чил стaтус го родa, и тaкие рaйоны, 
кaк Бaльд жувaнс кий , Дaнгaринс кий , 
Дaшти-Джумс кий , Кaнгуртс кий , Кзыл-
Мaзaрс кий , Кол хозaбaдс кий , Ку ля-
бс кий , Му минaбaдс кий , Пaрхaрс кий , 
Сaри-Хо со рс кий ,  Ховaлингс кий  и Шу-
роaбaдс кий . 

Тер ри то рия Ку ля бс кой до ли ны зa-
нимaет вы год ное геогрaфи чес кое по-
ло же ние, a ее реч ные до ли ны яв ля лись 
ос нов ны ми местaми по се ле ния че ло-
векa с древ них времён. Пло до род ные 
поч вы, обиль но орошaемые мно го вод-
ны ми гор ны ми рекaми и их при токaми, 
всегдa прив лекaли сюдa осед лое и ко-
че вое нaсе ле ние.

Ос нов ной вы вод, сделaнный 
A.К.  Пи  сaрчик в «Предвaри тель ном 
от че те», глaсит: «Ку ля бскaя облaсть 
предстaвляет «сп лош ной тaджикс кий 
мaссив» при нaли чии рaзнообрaзных 
эт ни чес ких групп» [4]. Эт ни чес кие 
же мень шинс твa бы ли достaточ но 
рaзнообрaзны и вк лючaли в се бя тaкие 
нaционaльные мень шинс твa, кaк кaзaхи, 
кaрлу ки, му гу лы, хaзорa, бaрлaсы, 
локaйцы, се ми зы и кесaми ры, кaтaгaны, 
ми риш ко ры, кунгрaты, сaрaи, кaучи-
ны, бaтaши, бе луд жи, уз бе ки, aрaбы, 
лaрхо би, чинaки, обсaринa, утaбу ло ки, 
шомaри, aфгaнцы, ин ду сы, тaтaры, русс-
кие, укрaин цы и мно гие дру гие. Р.Л. Не-
ме новa от мечaлa, что в круп ных центрaх 
вст речaют ся русс кие, ко то рые в ос нов-
ном рaботaют учи те ля ми, медрaбот-
никaми и зоо тех никaми [5].

Нaря ду со сбо ром мaте риaлов о 
нaционaль ном состaве то го или ино го 
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ре ги онa экс пе ди цией фик си ровaлся и 
эт ногрaфи чес кий мaте риaл, кaсaющий-
ся осо бен нос тей жи лищa, ре ли гии, кос-
тюмa, ве ровa ний, об ря дов и ри туaлов, 
т.п. Зем ле де лие в Ку ля бс кой облaсти 
тaкже остaвaлось в цент ре внимa ния 
эт ногрaфов, ко то рые зaписaли спо со бы 
обрaбот ки зем ли, ти пы ис поль зуе мых 
ору дий трудa, хо зяй ст вен ные обычaи 
и об ря ды. Выяс ни лось, что здесь в ос-
нов ном преоблaдaли богaрные, не по-
лив ные зем ли, зер но вые куль ту ры и 
поч ти не при ме ня лись удоб ре ния. Пос-
ле ре во лю ции нa юге рaсши ри ли тер ри-
то рии для вырaщивa ния хлопкa, рисa, 
ого род ных куль тур.

Кaк считaлa сaмa A.К. Писaрчик, 
эти све де ния при всей их крaткос ти, 
пре достaвляют исс ле довaте лям, хо-
тя и неод но род ную ин формaцию по 
обс ле довaнным группaм, но спо соб ны 
слу жить прекрaсным мaте риaлом для 
оп ре де лен ных обоб ще ний и вы во дов 
[6]. Мож но ут ве рждaть, что мaте риaлы 
Ку ля бс кой экс пе ди ции 1948-1949 гг. – 
это цен ные сви де тель ствa пов сед нев-
ной жиз ни нaро дов со ве тс ко го Тaджи-
кистaнa, его мик ро со ци оло гия.

У кaзaхов, кaрлу ков, хaзорa, кa-
тaгaнов и рядa дру гих тюркс ких нaро-
дов экс пе ди ция зaфик си ровaлa де ле ние 
нa ро ды, у тaджи ков – нaли чие кaумов 
(объеди не ние жи те лей по родст вен ным 
и дру гим признaкaм).

Экс пе ди ция зaфик си ровaлa сооб ще-
ния ин формaнтов о том, что до ре во-
лю ции в Ку ля бс кой облaсти aдaевс кие 
кaзaхи жи ли нa тер ри то рии ны неш не-
го Дaнгaринс ко го рaйонa в быв шем 
кишлaке Тошрaбaт (Тош гузaр) Бу ли-
онс ко го кишлaчно го со ветa. Бaев сре ди 
них не бы ло. Они рaзво ди ли верб лю-
дов и сaмые богaтые из них име ли до 
20-30 го лов этих жи вот ных. Ос новнaя 
чaсть кaзaхс ко го нaсе ле ния со бирaлa 
и продaвaлa фистaшки, вы жигaлa 
уголь, ко то рый сбывaлся в Ховaлинге 
и Бaльджуaне. Но уже к кон цу 40-х 
гг. ХХв. кишлaк Тошрaбaт не су ще-

ст вовaл, пос кольку обитaвшие здесь 
кaзaхи по ки ну ли свои ко чевья. Устaно-
вить цель и нaпрaвле ние их мигрaции 
экс пе ди ции не удaлось.

Сохрa ни лись све де ния о кaзaхс-
ком нaсе ле нии (1500 че ло век), ко то-
рое про живaло в Дям ли кульс ком и 
Сaрaйкaмaрс ком тумaнaх Кургaнтю би-
нс ко го вилaйетa. Соглaсно предa нию, 
они приш ли сюдa с Мaнгышлaкa, ко-
то рый вы нуж де ны бы ли по ки нуть из-зa 
зaсу хи [7].

В 1949 го ду экс пе ди цией бы ли 
зaре ги ст ри ровaны кaзaхи в кишлaкaх 
Курбaнaбaд, Ту гул, Aфгон-кишлaк, 
Aмир-хaл ту бек Пaрхaрс ко го рaйонa. 
Соглaсно зaфик си ровaнным мaте-
риaлм, кaзaхс кое нaсе ле ние кишлaкa 
Ту гул обос новaлось здесь в нaчaле ХХ 
в. и ус пе ли уже нес колько «обуз бе-
чить ся» по язы ку, но сохрa ни ли свои 
собст вен ные обычaи и быт. Кaзaхи по-
се ле ний Курбaнaбaд, Aфгaн-кишлaк и 
Aмир хaл ту бек приш ли в Тaджи кистaн 
по до го во ру с Тaджиктрaнсом око ло 
1930-31 гг. в кaчест ве верб люд чи ков из 
Ке ни ме хс ко го рaйонa Уз бе кс кой ССР 
и из Кзыл-Ор ды. Снaчaлa они осе ли 
в Кургaн-Тю бе, a по том в Ку ля бе, где 
окончaтель но и обуст роили свои хо-
зяй ствa. Все они яв ля лись предстaви-
те ля ми ро дов Сред ней и Мaлой ор ды 
(дчу зов) и сооб щи ли, что достaточ но 
aктив но общaют ся со своими ро дичaми 
в Ке ни ме хс ком рaйоне.

В кол хо зе «Стaлинaбaд» Пaрхaрс-
ко го рaйонa про живaли кaзaхи Сред-
ней ор ды Ортa чоз из Кзыл-Ор ды, 
Тотмaнaрыкa и Чaили. Все они приш-
ли в Тaджи кистaн в 30-е гг. ХХ в, кaк 
и их со ро ди чи из  кол хозa «Кзыл Муод-
жир» Вaтaнс ко го кишлaчно го со ветa. 
В кол хо зе им. Лaмaновa Пaрхaрс ко го 
рaйонa про живaли в то вре мя кaзaхи 
из родa до сок, при шед шие сюдa, кaк 
и их со ро ди чи из кол хозa «Ком со мол» 
из Кзыл-рaбaтa. В кол хозaх «Ро хи Ле-
нин» и «1 мaя» рaботaли кaзaхи родa 
aлъм, принaдлежaщие к Кши джо зу. 
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Двaдцaть хо зяй ств пе ре се ли лись в Юж-
ный Тaджи кистaн из Aрaльскa. Экс пе-
ди ции удaлось собрaть ин формaцию.

По дaнным экс пе ди ции, в 1948-
1949  гг. кaзaхи зa нимaлись зем ле де-
лием, преиму ще ст вен но хлоп ко во дст-
вом. Мно гие из них доб ро со ве ст но вы-
пол ня ли свои обязaтельствa. Нaпри мер, 
кaзaхи из кол хозa «Ком со мол» приехaли 
по до го во ру с Тaджиктрaнсом снaчaлa 
в Кургaн-тю бе, a зaтем обос новaлись в 
Пaрхaре и нaчaли зa нимaться хлоп ко-
во дст вом. Блaгодaря их уси лиям кол-
хоз стaл пе ре до вым, луч шим в рaйоне.

Жи ли кaзaхи в гли но бит ных домaх, 
в пря моуголь ных кaмы ше вых шaлaшaх, 
обмaзaнных гли ной, или в кaмы ше вых 
юртaх, тaкже обмaзaнных нa зи му гли-
ной. В кишлaке Курбaнaбaд, где нaсчи-
тывaлось око ло 100 хо зяй ств, в 1948 г. 
сохрa ни лось все го три стaрые вой лоч-
ные юр ты. Домa кaзaхов отaпливaлись 
печ кой с вмaзaнным в пол кот лом. 
Печкa по мещaлaсь у входa в дом, a 
длин ный ды мо ход в ви де неши ро кой 
и вы со кой (око ло 1,5 м) стен ки рaзде-
лял комнaту по пе рек нa две чaсти – жи-
лую и хо зяй ст вен ную. Чле ны экс пе ди-
ции осо бо от ме ти ли, что тaкaя плa ни-
ровкa до мов очень удобнa. Осо бен но 
онa нрaвилaсь жи ву щи м в од ном кол-
хо зе с кaзaхaми локaйцaм, ко то рые 
пытaлись мно гое пе ре нять из их бытa. 
Они по купaли у кaзaхов юр ты и мaфрaч 
(мaпрaч), ков ро вые ве ще вые меш ки. 

Кaк от ме че но экс пе ди цией, в 40-
х  гг. ХХв. кaзaхи пек ли хлеб нa кaмен-
ных ско во родaх, a тaкже в котлaх 
или в вы ры тых в зем ле очaгaх типa 
тaджикс ких чaгдо нов, нaзывaемых ими 
тaндыр. Мaсло они сбивaли в де ре вян-
ной мaсло бой ке ко бо, му тов ку ко то рой 
двигaли свер ху вниз. В Юж ном Тaджи-
кистaне, кaк от ме ти ли чле ны экс пе ди-
ции, толь ко кaзaхи но сят во ду нa ко ро-
мыс ле ийн-aгaгaч.

Чле ны экс пе ди ции описaли дом 
мест  но го учи те ля Бек тыбaевa из Дaр-
гaн-Aтa. Он имел юр ту корa йу из кугa, 

ке ре ге ко то рой бы ло при ве зе но им со 
своей ис то ри чес кой ро ди ны. Свер-
ху онa былa пок рытa чием из кугa, 
сделaнны м уже в Тaджи кистaне. Но-
вых де ре вян ных чaстей кaзaхи уже не 
делaли и объяс ня ли это обс тоя тель ст во 
тем, что в ок ру ге нет мaсте ров (устa 
ёк). В юр те семья про живaлa толь ко 
ле том, зи мой онa пе ре хо дилa в бо лее 
теп лое по ме ще ние тaм или в кaмы-
ше вый дом, обмaзaнный гли ной кaкрa, 
ко то рые отaпливaют ся внут ри печaми. 
Тaндурa, вы копaнно го в зем ле, не ис-
поль зовaли.

Воп рос о мигрaции кaзaхов из од-
но го рaйонa в дру гой, воз мож но, был 
связaн с тем, что имен но в 40-е гг. ХХ 
в. ши ро кий рaзмaх по лу чи ло доб ро воль-
ное пе ре се ле ние в Ку ля бс кой облaсти. 
Толь ко в 1946 г. из числa пе ре се лен-
чес ких хо зяй ств внут ри облaсти бы ло 
создaно 25 хлоп ко вод чес ких кол хо зов, 
что спо со бст вовaло дaль ней ше му рaзви-
тию сель ско го хо зяй ствa и ук реп ле нию 
эко но ми ки это го ре ги онa и в це лом рес-
пуб ли ки [8]. Не сом нен но, что кaзaхс-
кое нaсе ле ние Юж но го Тaджи кистaнa 
aктив но учaст вовaло в этом про цес се. 

По дaнным об ще ствa друж бы 
«Тaджи кистaн-Кaзaхстaн», в нaстоящее 
вре мя в стрaне про живaет все го 570 че-
ло век кaзaхс кой нaционaль нос ти, нa 
юге рес пуб ли ки в Хaтлонс кой облaсти, 
ко торaя вк лючaет тер ри то рию быв шей 
Ку ля бс кой облaсти, их нaсчи тывaетcя 
толь ко 174 че ло век [9]. Эти дaнные 
сви де тель ст вуют о том, нaсколь ко по-
ме нялaсь эт ни ческaя си туaция в Юж-
ном Тaджи кистaне кaк в циф ро вом 
вырaже нии, тaк и в эт ни чес ком плaне.

Бесс пор но кaзaхи, про живaвшие 
в со ве тс кое вре мя в Юж ном Тaджи-
кистaне, не сом нен но, внес ли свой 
вклaд в рaзви тие сель ско го хо зяй ствa 
стрaны, трaнс портa, куль турных трaди-
ций, спо со бст вовaли ук реп ле нию дру-
же ст вен ных свя зей меж ду тaджикс ким 
и кaзaхс ким нaродaми, их aктив но му 
не пос редст вен но му взaимо дей ст вию. 
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И в этом смыс ле комaндa эт-
ногрaфов Тaджи кистaнa в 1948-49  гг. 
под ру ко во дст вом A.К. Писaрчик сох-
рa нилa вaжные све де ния в облaсти 
изу че ния эт ни чес кой иден ти фикaции 
тaджикс ко го нaродa и мно го чис лен-
ных нaционaль ных мень шинс тв Ку-

ля бс кой облaсти, в том чис ле кaзaхов. 
Имен но об этом сви де тель ст вуют нео-
пуб ли ковaнные ре зуль тaты исс ле довa-
ний, хрaня щиеся в aрхи ве Инс ти тутa 
ис то рии, aрхеоло гии и эт ногрaфии 
им. A.  До нишa Aкaде мии нaук Тaджи-
кистaнa.

Тот, кто склонен противоречить 
и много болтать, не способен из-
учить то, что нужно.
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мәтін, интерпретaтордың ойыншa, ұлттық лингвистикaлық әлемнің ерекше бөлігі. Мәтіннің 
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Introduction

Before analyzing the novel at all levels 
of its poetic style, we will consider as far 
as possible in the context of postmodern 
works, such as this, its key plot slots 
and try to guess the ethno cultural riddle 
inherent in the text.

So, the main hero of the novel is Jan, 
a brilliant and intelligent man who is a 
respected professor at the university and an 
aspiring poet; he is married to the beautiful 
Ainur and is a friend of Arman, who is a 
successful businessman. He is respected 
in the inner scientific circles; however 
the life of the city, with its troubling 
competitiveness and hypocrisy, oppressed 
him. After his wife’s betrayal with his 
best friend, Jan reaches the lowest bottom 
of social hierarchy; he becomes a hobo 
serving an old Chinese man, for bread and 
cheap wine. At the end of the novel (which 
at the same time is its beginning, too) Jan 
very haggard finds himself in a hospital. 
To his wife, Ainur, the situation is a sign 
of irreversible social collapse; to Jan, it is 
a stage of happy relief and the beginning 
of a new life. Why this one event, the 
formula of which can be expressed as a 
dictum «Agent ‘A’ is in the locus ‘B’», is 
assessed so differently by Ainur and Jan, 
presented in the novel as coming from the 
same culture and the same social stratum?

In the text of the work is implemented 
the opposition of two principles, two 
axiological systems and ideologies – urban 
and ethno genetic... Subject embodiments 
of the first are Ainur and Arman; the 
second one is realized in a complex of 
characters including Jan, Duysen-baksy, 
the shepherd, Koke (father), the mother of 
the main hero and a little boy.

Since the artistic text is a «model 
of reality with culture position» (1) 
(Y.М.  Lothman), it has to be considered 
in a point of view of national and specific 
features through verbal and non-verbal 
behaviors, consisting in it. Only in this 
negative aspect «social scenario» of Jan, 
having been «happy lash» (definition 

from the text), can be interpreted as a 
logical one. Before us, first of all, the 
national-psychological lacuna (typology 
by I.Y.  Markovina and Y.A. Sorokin) (2), 
the elimination of which may only take 
place by taking into account the appeal for 
a language culture, which generated this 
text. In our situation this is the language 
culture of Kazakhstan.

The linguistic space of Kazakhstan 
is rich and non-homogeneous – this is 
determined both by particularities of 
historical development and a unique 
language view of the world, imaging values 
and the ways of perception of different 
cultures. As far back as in the Great Silk 
Way period, the territory of Kazakhstan 
was a global transposition, synergetic 
meeting space for a wide majority of 
languages, mentalities, cultures, and that 
further on determined the poly cultural 
face of the country.

A language picture of Kazakhstan 
is ‘sophisticated’ as there are present 
two dominant languages, forming a 
conditional coordinate system: the Kazakh 
language, a genetic ground of the ethnos, 
being a diachronic (and, more strictly 
it is regarded as pan-chronic) axis; and 
the Russian language, having become a 
pivot of synchronic (and retrospective-
synchronic). Thus, every individual 
(conditionally pointed in the coordinate 
level) belongs to two pivots at the same 
time – Y & X, embodying an integrated 
language perception. At the same time 
the language culture of Kazakhstan is 
presented also by the whole mosaic of 
other languages and their bearers – big and 
small ethnic groups. This situation was an 
incentive for expanding the character effect 
in a cultural aspect, i.e. creative work of 
bilingual writers, to which relates Aslan 
Zhaksylykov, too. Having been bearers of a 
native language they write in the language 
«mastered» (Russian). Write in the words 
of Mukhtar Auezov, «in Russian language, 
but not as Russians do».

If the native language is a «norm» for 
its bearer, as a rule, it’s not realized in the 
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variety of all its meanings and cultural 
codes, then in interconnection with the 
other language it will raise a required 
distance in order to «look at the culture from 
the outside». So, the Russian language, 
in which the novel «The Singing stones» 
was written, allowed Aslan Zhaksylykov 
to look carefully at the native culture, and 
enabled him to mark precisely «my own» 
and «the others’».

A specific example from the text: 
the protagonist (a chief hero) names 
his mother «mom», and his father by 
addressing him as «Koke» that is not 
an equivalent manner for the Russian 
language. According to «the Grammar 
vocabulary of the Russian language» by 
A.A. Zalizniyak, ‘mom’ is a respectful 
form of the noun «mother» (3). Such 
treatment shows a certain distance 
between the hero and his mother, the 
absence of a close, trusting relationship. 
This is confirmed at the level of the plot 
structure: the mother is cold to her son, 
often beats him and does not respond to 
his timid expressions of love.

It was pity bitterly to me, because I 
couldn’t see my own faults. It was horrible 
for me to recall my mother’s eyes similar 
to sharp dark ices. Those were thorny ices 
from which my heart became sick. Those 
eyes were different, not loving me and of 
an unexpected cruelty. I cried more from 
other complicated and deep, unexpressed 
feelings, which with their claws scratched 
my soul. That was the feeling of a 
final and irreversible loss of something 
important and basic in my life. The void 
unbuttoned cold inside was unbearable for 
a child’s heart (4). Finally, she abandoned 
him, paralyzed in hospital and went 
away forever. One of the maxims of the 
Kazakh people is a rigorous respect of the 
elders – it requires showing esteem to the 
mothers not depending on their behavioral 
natures. In this occasion the Russian noun 
«mom» is at the same time both respect 
and a translative mechanism (as ethno 
cultural prescribes) and a litmus test of 
«otherness».

Myth as a translative mechanism of 
the linguistic cultural ethnos

From the aspect of the myth-poetic 
interpretation the abandonment by his 
mother is not casual. In it is considered 
the realization of a scenario connected 
to a female symbol, both temporary and 
chaotic. (That’s why a girl in the family 
is referred to as a guest). In a similar way 
Jan’s wife is shown too, leaving him for 
his best friend. According to the ancient 
Turki faith, a wife is a personification 
of Chaos, the underground world (hell). 
Often the character of a married woman is 
interpreted as an image of Erling-khan, one 
of the two demiurges of the universe along 
with Tengri. This guileful, changeable 
and inconstant Spirit is represented in 
the image of ugly old men or women. 
«Er-lig» means «married woman». So, 
the motive of betray as a realization of 
behavioral code of this myth appears in 
the novel thrice: 1)  the mom betrayed 
his father (Koke) with a foreman; 2) the 
mother betrayed her son; 3) the wife of the 
hero betrayed her husband with his friend. 
Erlig-Khan, the terrible Spirit of the 
Underneath world, exists as an opposite 
of the Summit, the Heaven (sky). Er-lig 
appeared in the mortal life and paid off for 
it with poor health, constant irritability, 
mischief and finally, by death.

It has been otherwise expressed in Jan’s 
treatment of his father, whom he names 
exceptionally Koke (and never – in the 
Russian noun «father»). To Alimzhanova 
G.М., it is an ethno cultural vocative 
case; Koke connects the semantic blocks 
‘respect’ and ‘affectionate attitude’ (5). 
Moreover, in the semantic structure of this 
vocative case a connection with the inner 
shape hasn’t been lost (A.Potebnya) – the 
adjective kok, which translates as blue. In 
aspect of color symbolic, the color blue 
is connected with the sky (heaven) and 
in the ethno cultural view of the world it 
embodies the God Tengri – the demiurge 
of all things. It requires a comment. 
Despite that the historical sources don’t 
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give descriptions regarding Tengri but the 
«Creator of cosmogonies» (‘demiurge’), 
the Turki (also the Altai Tatars and 
Yakuts,) name Tengri – the Creator.

According to М. Eliade, the word tengri, 
is a semantic complex which includes 
the structures «god» and «heaven», is 
a Turki-Mongolian vocabulary word, 
spread all over the Asian continent and 
serves for designating the supreme God 
and secondary deities (6). In ancient 
texts this God is named «supreme», 
‘heaven’, «eternal»; he has been gifted 
with «power». One of the Turkic Orkhon 
inscriptions is the evidence: «When had 
been created blue heaven at the upper, and 
at the under the soft earth, between them 
two were created human sons».

As an invariant of deity, Tengri has no 
concrete image; he is «omnipresent» and 
«unrevealed». However in the refraction 
of the Kazakh world this hyper concept 
«falls into» the system of representative 
figures: Tengri-batyr (Tengri-the warrior), 
Tengri-anshy (Tengri-the hunter) /
shepherd, Tengri-baksy (healer, shaman, 
poet). By ethnic imagination he is gifted 
with gigantic sizes, horrendous power 
-connotation with the image of batyr 
(warrior)-but at the same time bears an 
harmonizing origin (i.e., the shepherd 
who doesn’t allow his herd to wander 
and established «geography» for their 
settlement according to the cycle of the 
nature, defending them from predators). 
In the Kazakh cultural view of the world 
the imaging of Tengri became Baksy, or 
Shaman, being not only guides between 
the three levels of cosmogonical verticality 
(divine heaven, middle world, hell), 
and demiurges, «creating the world by 
Harmony». This confirms the set of myths 
of Korkut, who created the qobyz (a violin 
like instrument), a musical instrument, 
symbolizing the act of first creation.

The character of Koke in the 
text of the novel is a hint of the God 
Tengri: tremendous height, thunderous 
voice (Tengri-thunder – one of 99 
«representations of Tengri»), jerking 

movements. He always bears with him a 
kamshy (whip-lash) (the origin of «Kam» 
means creation) – an attribute of Tengri 
and the majority of his time he spends in 
the mountains. In the mind of little Jan his 
father and the Blue Mountains flow into a 
single whole:

Sometimes I’d have liked being with 
my koke. Then I climbed up onto the 
roof’s shed, from where one can see the 
mountains clearly, and look long at them 
(4).

And besides, Jan’s father is a shepherd, 
spending most of his time in herding, and 
a hunter, setting traps. He can play the 
qobyz. As we see, the system of attributes, 
allows to construct an original imagine 
of the hero’s father and determine its 
implications. The boy’s father, a taciturn 
shepherd, loves his son a lot and dies of 
grief when the boy was hospitalized with 
a broken head.

The important stage in understanding 
this character has been an interpretation of 
his Koke’s (father) death. «The meaning 
of the word «father» is connected tightly 
with a totem – death: in the ancestor 
community the totem is the dead father 
of all, forefather, and in the antenatal 
community the father is a priest, a totem-
leader, killing and parting the totem-beast, 
divine of death. The dead totem is God» 
(7). Thus, Zhaksylykov «translated» a 
concrete realistic character of the father 
(Koke) and put it in a metaphysical space, 
restoring the groundwork of the ethno 
genetic myth of creation, death (initiation) 
and new life.

Unlike the chaotic mother in the 
beginning, the father embodied for Jan 
harmony, connection with the cosmos.

Hence, having lost both his father 
and mother, the little Jan became an 
orphan, i.e. a man who lost his roots 
in the mythological sense. Jan collided 
with the «emptiness» of a non-created 
world. And here, it is essential for us to 
emphasize what Jan means by «Soul», 
when translating it from Kazakh it allows 
us to distinguish two levels of the plot – 
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the life of the human community and the 
of the «inner» human(Е. Etkind).

The soul in the world view of the 
Kazakh people, is multivariate, they 
have been penetrated by all the stratums 
of human reality. And, like the very 
universe, the Soul has got three levels 
in its embodying: material, represented 
as body in the human being (meat-soul); 
spiritual, connected with the cosmic world, 
the memory of the nation, the ancestors 
(spiritual soul); which is intermediary, 
connecting between the material and spirit.

The composition of the text as a 
reflection of a national world outlook

The text of the novel has got a unique 
polycentric architectonics. It is as though 
it ‘radiates’ circles, every next circle is an 
inductive ‘fruit’ of the previous one. A 
similar circle organization is specific to 
the national musical genre – kuy (melody). 
Kuy is differed by mixed metrics, being 
in different shapes – from playing up to 
multi frequency constructions, organized 
by the rondo principle. In its complicated 
shapes the kyu is repeated (not less than 
3 times) in a ‘circular’ manner from the 
main theme, alternating different episodes 
from each other. On this principle the 
novel «Singing stones» was built. Already 
in the very shape of its embodiment this 
work accumulates a type of national 
thought – totally circular, presumptive, 
and contemplative.

Time in the national world outlook, 
has been dependent on changing rhythms, 
life-death-life, transformative: Chaos 
becomes Harmony, Harmony, being 
frustrated returns to Chaos in order to be 
embodied in a new quality. As explained 
by Karakozova Zh. K. and Hasanov M.S., 
this is determined by the historical area 
in which the nomadic nation dwelt– the 
steppe.

«In the steppe there was an obvious 
nature of Divinity, having circles 
everywhere, and the boundless space 
became a quality of this Divinity». All the 

land was for the nomad a circling sphere, 
because he migrated seven hundred 
kilometers circling from zhailau (summer 
living place) to kuzdeu (autumn place), 
and from kuzdeu to kystau (the winter 
place), from kystau to kokteu (the spring 
place), and again to zhailau. The laws of 
the circling movement gave the nomad 
Kazakhs the first imagines about the 
world» (8).

The compositional «solution» of 
the novel is a meaningful embodiment 
of kuy. This unique genre in the world 
culture differs with a peculiar division 
in three parts. Beginning his song from 
low, from mourning (memorial cry), the 
akyn (a poet improvisator) develops the 
theme, «by taking away» the sound high 
and enclosing the circle in the end. «For 
the Kazakh people each musical theme 
was to be finished by a circle formula: 
such a composition brings, to the Kazakhs 
imagination, feelings of harmony and 
peace, and a balanced soul» (8).

The «Singing stones» begins as a 
«mourning of Doomsday»: an expands 
gradually to the loss which is realized in 
the chain of tragic events in the hero’s life: 
childhood in the aul (village), plagued 
by trials at the Semipalatinsk polygon; 
the death of the little sister; his mother’s 
abandoning; his father’s death; the need to 
adapt to the strange life in town; his wife’s 
betrayal and the betrayal of his friend; 
slavery; hospital.

Finding himself in hospital, little Jan 
for the first time encounters an opportunity 
of full spiritual transformation, but its 
initiation is not done. As an adult, the 
young man came to the city, went to the 
university, became a scientist and even 
tried to write poems.

All his actions – marriage to Ainur who 
is beyond reach, the «hard» friendship with 
Arman, well-to-do and cynical, have been 
dictated by his previous fear of his shadow 
(М.-L. Fon France), i.e. by the unrealized 
or un-shown potential of the Ego-complex 
(9), a representation which comes forward 
as a mythical power – Erlig-Khan. In 
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the novel there are present, not by case, 
«speaking names». So, Ainur (‘lunar 
light’/ ‘a light of the moon’) correlates with 
the plan of darkness, a motive of return 
to Chaos; Arman (‘dream’, ‘illusion’) 
also becomes a hermeneutic stimulus, by 
pointing to the illusion of Jan’s current 
existence, the need to search for a certain 
true.

When interpreting it in the novel this 
scene is remarkable. Jan, with foreboding, 
scrambles out on the second floor of the 
house where Arman lives. He is sure that 
he will find his wife and his friend in 
infidelity, and he was right in it. He stood 
stunned, so, by what he saw, Jan «fell down 
as a stone». In the language culture of the 
Kazakh ethnos «falling down» means 
the loss of living orientations, sinking 
into the unconscious, since the universe 
is vertical, penetrating three worlds. 
Dwelling in the middle world, a man has 
to strive for the high world; otherwise he/
she is «summoned by hell». After long 
wandering Jan found himself in a desert 
(which is compared to the mouth of a dry 
river) and became a slave for the old man, 
Duysen-baksy. Slavery in the nomad’s life 
is equal to death. But, in Jan’s case his 
death is the initiation, a required condition 
for the continuation of a mindfully life.

The initiation of the hero as a 
cultural code

As before mentioned, the first initiation 
of Jan was not carried out completely. All 
his previous life had been a development 
of a scenario connected to the motive of 
choice (selectivity). The early loss of his 
parents, the feelings of world emptiness, 
survival after his close to death condition, 
show as by the Turki faith, that the spirits 
choose him especially to serve people – 
the way of a shaman, or baksy. According 
to research of Z. Nauryzbaeva, «a child 
– a potential shaman from the beginning 
doesn’t belong to the human community, 
he is the chosen one by the spirits. They 
steal his bird-soul still before he is born 

(or in the childhood) and bring him up in 
their way, in the nest of the World Tree; 
during all the life they build the man to be a 
shaman, i.e. to approach them» (7). Sooner 
or later the chosen one makes his way to 
an initiation journey to the other world, 
known by his/her soul. In an unconscious 
state, the visionary, for a certain period 
wanders in wild terrains, standing aloof of 
people, or lies, fixed to a bed, not knowing 
the surroundings, in short – delirium.

Zhaksylykov realizes this mythic 
scenario step-by-step: Jan indeed found 
himself in a wild, unknown terrain (a 
desert), avoids meeting people, lies in an 
unconscious condition, delirium, dreams-
gains experience of his own transpersonal 
emotional experiences. We don’t mean 
that the hero must become a real baksy, 
healer, hermit, because he himself is not 
in his imagination with a shape of a real 
man, but a symbol of the human soul. 
Since the narration touches, before all, 
on the metaphysics of reality, the mental 
and spiritual existence, baksy becomes 
a structure of psyche, a personification 
of Animus’s, a stimulus of personal 
transformation. Hence, via the peripety of 
the cultural myth, he must be restored to 
a personal complete hero and the original 
completeness of the symbol.

To М. Eliade, mystic abilities of a 
human are evidence of the change of his 
social and personal appearances: a future 
shaman differs from the surroundings with 
his unusual manners, becomes pensive and 
dreamy, searches for solitude, wanders 
in forests and deserted terrains, has got 
visions, sings in his dreams and etc.

Before finding himself in the deserted 
terrain, Jan experienced everything 
described before:

In the basis of any movement lies a 
world of emptiness.

I often like to be alone. I lock the 
door with two locks, pulling down the 
curtains in all the windows besides those 
of my study, tightly turn off the taps so the 
dripping sounds from the sink wouldn’t 
bother my hear. When haunted and 
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harassed and after long enough thoughts 
forgotten, around you begins a faraway 
movement. All your being is penetrated by 
feelings of a deepest unexpressed secret of 
the existence (4).

The mystic mission is often 
accompanied by the deep crisis of identity 
of the neophyte, which becomes a fact of its 
particular initiation. In other words, all of 
the ways dictated to the shaman supposes 
a compulsory period of isolation from 
people so the candidate can experience 
physical and mental agony (6).

Finding himself in the desert, in the 
boundary area, Jan met his preceptor 
(tutor), Dyisenbai-baksy, who assisted 
him in the initiation. The Shaman made 
Jan work hard, collect nephrites from the 
mouth of a dry river, and Jan was scourged 
without mercy in case of disobedience or 
blunder. As a reward for his hard labor Jan 
gets some bread and wine.

Nature parameters made the desert 
a place, physically and physiologically 
hard for a man; thus, the geographical 
condition has been fulfilled (finalized) by 
the means of potential connotation – «a 
trial site», «a site of complicity with the 
God», «a solitude site». The desert tested 
the man, returning him to the condition 
of an «original virgin» by conscious 
ascesis. The concept of «desert» covers 
the following variants: 1) geographical 
object; 2) a site where a man is tested 
bodily; 3) a sacral solitude site, close to 
the God; 4) a site of spiritual ablution; 5) a 
site of temptation; 6) a site of initiation in 
the hero’s life and his next transformation; 
7) Purgatory.

Thus, this is the token of «beginning 
of the beginnings». This semantics enable 
us to fathom the unconscious hero in the 
«Singing stones»:

The steep and abrupt bank of the 
River Tyshkan. For a few days I’ve 
been wandering along the dry river-
bed, gathering patterned occasionally 
beautiful pellets and putting them into a 
canvas bag hopping to find the desired 
nephrite (4).

Noteworthy, that the hero’s actions 
can be shown as «gathering stones», 
that at under-text level correlates with 
Solomon’s «The time of collecting 
stones» (verse, semantically connected 
with the previous «The time of casting 
stones»). In the adopted interpretation 
«collecting stones» represents the process 
of creation, restoration, and building from 
the beginning. In this way, we can decipher 
a symbol of the desert by A.Zhaksylykov 
as a «site of return to the origins and re-
generation». This is confirmed by the 
following episode. Once Jan found a 
strange and wonderful perfect round stone 
with the image of In-Yang, on the one 
side and a wonderful female profile on 
the other side. In-Yang in the Buddhist 
outlook means an indissoluble cosmic 
(space) dichotomy of light and dark, male 
and female, eternal and transient; this is a 
cosmogony sign.

The process of Jan had been assisted 
by Duysen-baksy. Still in the ancient 
Turki culture the baksy comes out as a 
creative and demiurgic hypostasis of the 
Sole (God). The main duty of a baksy 
in the archaic community was to cure, 
mentally (spiritually) and bodily. The 
baksy was esteemed as a defender of the 
human generation, leading him to struggle 
with the evil powers (a baksy’s attributes 
include various types of arms (weapons): 
a spear, a sword, a bow and arrows, lash 
and etc.)

In the general Turki mythology the 
shaman (baksy) was created by the Heaven 
as a mediator between the worlds. In the 
Kazakh folklore the patron of all the baksy 
was Qorqyt. For years Qorqyt wandered 
over the world searching for a place where 
there is no death, but he couldn’t find such 
a place nowhere. Then he slaughtered his 
life companion, the magical camel and 
from his skin he made a musical tool, the 
qobyz. According to the legend, the qobyz 
can utter all the sounds of all alive and 
non-alive nature. Thus, Qorqyt was able to 
overcome the death by his music. Music is 
harmonizing for the Kazakh nation, with 
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the music they connect to the process of 
the first creation.

Duysen-baksy lives in the boundary 
area, at the river Khorgos, the real bounder 
between Kazakhstan and China. He dwells 
afar from people, as the rules require it; 
all his appearance is rich in theatrical 
elements: the narrator names him «a 
skilled actor», «a buffoon», ‘gesticulating 
enthusiastically and violently’ before the 
stunned crowd. Staging is a particular 
communicative strategy, a translative 
bridge between a sender (baksy) and his 
audience. According to the legend, a baksy 
goes to the afterlife in order to ask Erlig-
khan welfare for his folk (nation). He is 
not allowed to tell what he had seen, but 
can describe this by pantomime, dance, 
circling, games, playing on a musical 
tool. From here the origin of the carnival 
actions, of the total magic in the discourses 
in which the baksy acts.

Duysen-baksy tests Jan not only by 
hard work and whaling at him, but he 
gives him stimulus to travel to his own 
unconscious condition, to meet with his 
Fear. Baksy shows the hero that his soul 
was arrested in Hell:

In your breast sleeps a Dragon, and 
you live as a blind mole, and you are in 
filth (4).

The mole, dwelling under the ground, 
is one of the representations of Erlig-Khan; 
this animal was created by the divinity of 
the underground world. The cosmogony 
Turki world connects with Erling and 
filth: for the first time, when only exists 
the World Ocean, Erlig-Khan in the image 
of a duck dives in the deeps and bring 
out in his beak, filth (clay), from which 
the Universe was created. Thus, Erling-
Khan is considered one of the demiurges 
together with Tengri.

When a man’s soul is under the lower 
world, a baksy makes his afterlife travel. 
It’s considered that he brings rich gifts 
to the Lord of Hell, among them special 
wines, in order to smooth the God’s soul 
so it won’t harm the whole generation. 
From the aspect of this shaman myth the 

wine which Jan gets as fee for his labor, is 
a gift – given to Erlig-Khan. That has been 
summoned to liberate the consciousness 
and to give freedom.

By every day hard tests Jan becomes 
close to his clearing and blooming. He 
begins dreaming, goes into multilevel 
ecstatic Trans, returns to his childhood 
and sees, that the Fear which pursued him 
for years, was nothing but the summons 
(call) of the single Life.

The final stage of the initiation, as to 
M.Eliade, is the death in the afterlife. The 
visionary can be killed and divided by the 
spirits, which then eat him and collect him 
from his bones giving him a new flesh, or 
by the divinity.

In one of the last of his after lives, 
Jan receives an image of a malicious 
demon-asur and fights a dreaded goddess, 
Sarasvati, who overtakes him with a 
flaming vajra. In this part in the Turki myth 
this concept was taken from a fragment of 
the Buddhist religious view of the world, 
however the «scenario», the development 
of the events remains unchanged. Having 
been killed in the world of spirits, Jan 
returns to the earth in a new quality.

The universe has been reformed for 
me. Unseen walls have been ruined. The 
world has been full with other light, and I 
have to know this novelty. Koke (father), 
the mountains are crying, can you hear? 
(4).

 Jan’s heart has been full with 
gratitude for the old man, baksy; he doesn’t 
need any wine and is able to consciously 
penetrate the Eternity. Into his ecstasy, 
flows of conscious are merging together, 
koke, the dear dead father and Koke, 
the creator, the Heaven and merciful, 
returning to the World Mountain ( the 
symbol of Cosmos, the center of the world 
that means harmony and order).

In the boundary, at the river Khorgos, 
Jan is found by the frontier guards; he is 
taken to the hospital. He is visited by his 
wife, but then, in this synchronic section, 
she is not a part of his Ego-complex, his 
shadow, summoning to his renewal. She 
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becomes a representative of the other, 
already experienced world. And now, we 
can reply to the question given before in 
the beginning. Sinking into the language 
culture space of the text has allowed us to 

come out beyond the plot and decipher the 
complicated system of internal motives of 
the hero, which in accordance with them; 
he embodied his life trajectory and gained 
the freedom.
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Әрбір адам күн сияқты, тек оған 
жарқырауға мүмкіндік беру керек.
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Мәмбет ҚОЙГЕЛДИЕВ

ӘЗІМХАН АХМЕТҰЛЫ КЕНЕСАРИН  
НЕ ҮШІН ЖАЗАЛАНДЫ

Аңдатпа: Мақала авторы бүгінгі тарих ғылымында әлі де болса толық жауабын ала 
қоймаған мәселелердің бірі патшалық жүйеден бергі уақыттағы отарлық тәртіптің ымыра-
сыз қарсыластары мен олардың ұрпақтарына деген советтік биліктің қатынасына тоқталады.  
Советтік биліктің  бұл мәселеде сабақтас ұстанымда болып, тіптен ұлт-азаттық күштерді жо-
юда алдыңғысынан асып түскені жөнінде тұжырым жасаған автор биліктің осы мазмұндағы 
ұстанымда болғандығын Кенесары хан Қасымұлының немересі Әзімхан Ахметұлы Кенесаринге 
қатысты жүргізілген тергеу ісінен байқауға болатынын атап көрсетеді. Мақалада фактілік дерек-
тер мол пайдаланылған. 

Mambet KOYGELDIEV
FOR WHICH AZIMHAN AHMETULY KENESARIN WAS PUNISHED

Summary:  The author focused on one of the problems of modern history, has not yet been fully 
lighting, namely resistance to the system by the opponents of the colonial regime and their descendants. 
The Soviet authorities in this regard have succeeded in the elimination of the national-liberation forces. 
The author conducted a study on the sources questioned Azimhana Ahmetuly - grandson Kasymov 
Kenesary Khan, during the Soviet era.

Мамбет КОЙГЕЛДИЕВ
ЗА ЧТО ПОНЕС НАКАЗАНИЕ АЗИМХАН АХМЕТУЛЫ КЕНЕСАРИН

Аннотация: Автор статьи остановился на  одном из вопросов современной истории, до сих 
пор не в полной мере освещенном, а именно: сопротивление системе со стороны противников 
колониального режима и их потомков. Советские власти в этом вопросе преуспели в ликвидации 
национально-освободительных сил. Автор провел исследование источников по допросам Азим-
хана Ахметулы- внука Касымова Кенесары хана, в советское время.
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Мәмбет ҚОЙГЕЛДИЕВ. Әзімхан Ахметұлы Кенесарин  не үшін жазаланды

Бүгінгі тарих ғылы мында әлі де 
болса толық жауабын ала қоймаған 
мәселелердің бірі патшалық жүйеден 
бергі уақыттағы отарлық тәртіптің 
ымырасыз қарсыластары мен олардың 
ұрпақтарына деген советтік биліктің 
қатынасы. Советтік билік бұл рет-
те өзін патшалық билікпен салыс-
тырғанда мүлдем басқа, прогрессивті 
ұстанымда екендігін ылғи да мәлімдеп 
келгенімен, өмірлік тарихи фактілер 
шын мәнінде оның антиколониалдық 
күштерге байланысты патшалық үкімет 
ұстанымынан ұзап кете қоймағанын, 
белгілі дәрежеде бұл мәселеде сабақтас 
ұстанымда болып, тіптен ұлт-азаттық 
күштерді жоюда алдыңғысынан асып  
түс кенін байқау қиынға түс пейді. 
Биліктің осы мазмұндағы ұстаным да 
болғандығын Кенесары хан Қасым-
ұлының немересі Әзімхан Ахметұлы 
Кенесаринге қатысты жүргізілген тер-
геу ісінен байқауға болады. 

Әзімхан Кенесары ханның Тайшық 
және Сыдық есімді ұлдарынан кейінгі 
ұлы – Ахмет Кенесариннің ұлы. Ах-
мет сұлтанның бес ұлы және бір қызы 
болған: Исмайл, Ыбырай, Мұқан, 
Әзімхан, Шырынхан деген ұлдары жә-
не Қамаш деген қызы. Қызы Қамаш 
өзбектің ишанына ұзатылған [1].

Кенесары хан тұқымының ишан-
дармен құдалық қатынасқа түсуі осы 
жағдайға байланысты болса керек. Тер-
геу материалдарында Әзімхан Ахмет-
ұлының Сайрамдық ағайынды ишан-
дар Ишанханов Насырхан және Ишан-
ханов Гүлтөреханмен жылы қатынаста 
болғандығы айтылады.

Әзімхан Ахметұлының саяси қуғын-
сүргінге ұшырау тарихын баяндауға 
көшпес бұрын қысқа болса да оның 
өмір жолына тоқталып өткен жөн.

Қамауға алынған Ә. Кенесаринге 
тол  тырылған анкетада оның Шым-
кент қаласында уездік полиция басты-
ғының көмекшісі Ахмет Кенесариннің 
отбасында 1877 жылы 19 ақпанда 
өмірге келгендігі айтылады. 1896 жы-

лы қалалық училищені аяқтап, револю-
циялық өзгерістерге дейін әкесі жұмыс 
жасаған уездік полиция бастығының 
кеңесінде жазба түріндегі аудармашы 
және хатшылық қызмет атқарған. Рево-
люциядан кейінгі уақытта су жүйесіне 
қызметте болады. Гидротехник қызме-
тін Әзімхан Ахметұлы шамасы өз 
бетінше игерген сияқты [2]. 

Советтік билік жүйесі орнағанға 
дейінгі кезеңде Әзімхан Ахметұлының 
өмірінде терең із қалдырған бірнеше 
оқиғалар болып өтеді. Патшалық билік 
құлаған соң белсенді саяси өмірге ара-
ласа бастаған Әзімхан Ахметұлын 
әулиеаталықтар Уездік ұлттық Кеңеске 
төрағалық қызметке сайлайды [3]. 

Бұл әулиеаталықтардың Кенеса-
ры хан әулетіне көрсеткен құрметінің, 
сондай-ақ Әзімхан Ахметұлы сияқты 
биік парасатты тұлғаға артқан сенімінің 
белгісі еді. 

1917 жылы шілде айында Орын-
бор қаласында бірінші жалпықазақ 
съезі өтіп, оның жұмысына қатынасуға 
Түркістан өлкесінен шақырылған деле-
гат тардың қатарында Әзімхан Кенеса-
рин де болды. Съезде ол ұлттық-демо-
кратиялық ұстанымдағы Алаш партия-
сын құру туралы шешімге дауыс береді. 

Әулиеата уездік Қазақ Комитетінің 
төрағасы қызметінде өңірдің саяси 
өміріндегі өзгерістерге белсенді түр-
де атсалысқан Әзімхан Кенесарин 
1917 жылғы желтоқсанда Орынбор-
да шақырылған екінші жалпықазақ 
съезіне қатынасып, съезд төрағасының 
орынбасарлығына сайланып, Алашорда 
үкіметін құру және болашақта Алаш ав-
тономиясын жариялау туралы шешімді 
қабылдауға атсалысады. Осы жылы 
2-5 тамыз күндері Ташкент қаласында 
болып өткен Түркістан аймағы қазақ-
қырғыздарының жалпы жиналысына 
қатынасып, президиум төралқасына 
сайланған ол «Русия федеративті-
демократиялық парламенттік респуб-
лика болуы тиіс», ал «қазақ-қырғыз об-
лыстары националды-территориялды 
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федерация алсын» деген ұстанымды 
қабылданған қаулыны қолдап дауыс 
береді [4].

Осы ретте 1917 жылғы желтоқ-
сандағы екінші жалпықазақ съезінің 
қазақ тарихында түрлі саяси ұстаны-
мымен танылған әулеттердің (Әбіл-
қайыр хан, Абылай хан, Құнанбай 
қажы, Бірімжановтар әулеті ж.б.) жа-
ңа буын ұрпақтарының заман сұраны-
сына лайық берген жауабындай бас 
біріктіруі болғандығын айтқан жөн. 
Олардың басын біріктірген ұлт басына 
төнген қауіп, яғни жердің қоныс ауда-
рушылар үлесіне кете бастауы, ұлттық 
мәдениет пен діннің құнсыздануы 
т.б.с.с. Соған байланысты ұлттық мем-
лекеттілік идеясы төңірегіне бірігу та-
рихи қажеттілікке айналғандығын олар 
жақсы түсінді. 

Міне, осы 1917 жылғы жалпықазақ 
съездері арқылы күш біріктіру жолы-
на түскен әулеттердің өкілдері артын 
ала советтік билік тарапынан түгелдей 
қуғын-сүргінге алынып, 30-ншы жыл-
дары ең жоғарғы жаза түрі ату жаза-
сына бұйырылды. Бұл жағдайды да 
жеңіл-желпі кездейсоқ құбылысқа, 
немесе саяси басшылықтың «асыра 
сілтеу» ұстанымына жатқыза сала-
мыз ба? Басқаша айтқанда, егер осы 
ұста нымды да теориялық тұрғыдан 
негіздеу жолына түссек, онда шыны-
мен де біздің ұлттық жадымыздың 
біржола айықпастай ластанып біткенін 
мойындауға тура келеді. 

Сонымен, Әзімхан Ахметұлының 
тергеу 1937 жылғы ОГПУ тарапы-
нан қамауға алынуы оның бірінші рет 
тұтқындалуы емес-тін. Бұдан бұрын 
ол 1930 жылы екінші топ алаш зиялы-
ларымен (М. Тынышбаев, Ә.Ермеков, 
Ж.  Ақпаев ж.б.) бірге қамауға алы-
нып, жазалауға фактілік негіз болма ған 
соң босатылған еді. 5) Ә. Кенесаринді 
келесі, екінші рет қамауға алу тура-
лы ордерді (№24) НКВД-ның Шаян 
аудандық бөлімі беріп, оны Жомар-
тов деген қызметкеріне тапсырады. 

Жомартов Омарбеков деген қыз мет - 
кермен бірге 1937 жылы 15 тамызда  
Шымкент қаласындағы Бекет батыр 
кө шесіндегі №8 үйдің 2 пәтерінде 
тұратын Ә.А.  Кенесариннің үйінде 
тінту ісін жүргізіп, қалалық мемлекеттік 
қауіпсіздік бас қармасына тапсыру үшін 
мына зат тардың тізімін жасайды: 

1. Түрлі хат алысулар мен анық-
тамалар – 200 баспа бет. 

2. Қырғыз-қазақ халқының тарихы-
на қатысты кітаби материалдар – 1.

3. Еңбек кітапшасы – 1.
4. Профбилет – 338468. 
5. Паспорт № 187339.
6. Материалы к истории казахско- 

киргизского народа, 1925 г. автор 
М.  Тынышбаев, 62 б.

7. «Ақтабан-Шұбырынды, автор Ты - 
нышбаев 17 б.

8. Подлог Ходжей. Автор Тынышба-
ев 6 б.

9. Өлеңдер. Қазақ тілінде 21 б.
10. Өлеңдер. Қазақ тілінде 26 б.
11. Өлеңдер жазылған дәптер 1 б. [6].
Осы ретте айта кеткен артық емес, 

кезінде тәркіленген бұл материал-
дар Ә. Кенесариннің қызы Напуса 
Кенесаринаға қайтарылған [7].

Ә. Кенесариннің жеке кітап қо-
рында қазақ тарихына қатысты мате-
риалдардың, сол сияқты М. Ты ныш-
баевтың еңбектерінің болуы, әрине, 
кездейсоқ нәрсе емес. Бірін ші ден, Әзім-
хан Ахметұлының әкесі Ах мет Кенеса-
рин тарихи тақырыпта еңбектер жазған 
білімді адам ретінде ұлы Әзімханның 
да тарихи танымының қалыптасуына 
ықпал жасағандығы байқалады. Екін-
шіден, Әзімхан Ахмет ұлы М. Тыныш- 
баевпен өзара жылы да жақын қа-
тынаста болған. Соған байланысты 
оның кітап қорынан М. Тынышбаевтың 
еңбектерінің табылуы сол қатынастың 
көрінісі болса керек. 

Тұтқынның анкетасындағы кейбір 
мәліметтерді біз жоғарыда бердік. 
Олар ды қайталамай-ақ Ә. Кенесариннің 
өмір жолына қатысы бар деген бір-
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екі фактілерге ғана тоқталайық. «Ақ-
тар мен контрреволюциялық әскер, 
бандиттік және Совет билігіне қар сы 
құрамалардағы қызметің» деген гра-
фадағы сұрауға «Ходжанов басқарған 
(сөз Сұлтанбек Қожанов туралы бо-
лып отыр – автор) к-р зиянкестік ұлт-
шылдар ұйымының мүшесі» деген 
жауап жазылған. Бұл, әрине, тергеуші 
тарапынан белгіленген факті. «Бұдан 
бұрын Советтік билік тұсында қандай 
репрессиялық, сотқа, тұтқындалу акті-
леріне тартылдың» деген сұраудың 
тұсында «1930-ншы жылы Шымкент  
қаласында ОГПУ-дың опер-секто ры-
мен 58/10 статья бойынша тұтқын-
далған, кепілдік хат бойынша боса-
тылған» деген жазу бар. 

Отбасының құрамы деген графа-
дағы мәліметтерге қарағанда Әзімхан 
Ахметұлының отбасы үлкен болған: 
жұбайы Зухра Батыршақызы 39 жа-
ста, үй шаруасында, ұлы Натай 29-
да, Мәскеу қаласында гидрогеология 
институтының студенті, ұлы Мұ-
хамедхан 24 жаста, Әндіжан қала сын-
дағы ерекше темір жол бөлім шесінде 
қызметте, ұлы Мәдияр 18 жаста Мәскеу 
қаласында оқуда, ұлы Тәуке 12 жаста, 
Шымкент қ. мектепте оқуда, қызы Ха-
лида 26 жаста, Ташкент қаласындағы 
педтехникумда студент, қызы На-
пуса 9 жаста, Шымкентте мектепте 
оқиды, қызы Аян 7 жаста мектепте 
оқиды, қызы Баян 5 жаста. Анкетада 
Ә. Кенесариннің 1937 жылы 15 тамыз-
да НКВД қызметкерлері тарапынан 
тұтқынға алынып, осы мекеменің ішкі 
абақтысында отырғандығы айтылған 
[8]. 

Осы арада абақтыдағы тергеу 
барысы жөнінде бір-екі ауыз сөз. 
Ә.Кенесарин жоғарыда айтылғандай 
1937 жылы 15 тамызда қамауға алын-
ғанымен, оның тергеу ісінде 20 қыр-
күйекке дейін алынған тергеу хатта-
масы жоқ, істе тіркелген жалғыз тер-
геу хаттамасы 1937 жылдың 20-26 
қыркүйек күндерімен белгіленген. 

Істегі материалдардың көрсетуіне 
қара ғанда тіркелген хаттама бірінші 
емес екінші тергеуге тиесілі. Алғашқы 
тергеуден оны жүргізушілер өздеріне 
қажет жауап ала алмаған сияқты [9]. 

Яғни, 1 ай 5 күн тұтқынды сын-
ды руға, айтқанға көндіруге кеткен 
уақыт ретінде белгіленгені дұрыс. Тек 
20 қыркүйектен бастап тергеуші өзі 
қалағандай мазмұнда даярланған тер-
геу хаттамасынан Әзімхан Ахметұлына 
қол қойдыра бастаған. Бұл сол тұс-
тағы ОГПУ – НКВД мекемелерінде 
тұтқындарға байланысты кең түрде 
қолданыста жүрген әдіс-айлалардың 
бірі болатын.

Сонымен, 1937 жылы 20-26 қыр-
күйек аралығында Ә. Кенесаринмен 
жүргізілген тергеу хаттамасына ар-
найы тоқталған жөн. Өйткені тергеу 
ісінде басқа хаттама жоқ, сондай-ақ бұл 
құжат Ә. Кенесариннің ісі бойынша 
даярланған айыптау қорытындысына 
негізге алынғандығы байқалады. 

Хаттамаға кіріспеде тергелуші ту-
ралы мәлімет берген тергеуші Ке-
несарин Әзімханның тегіне, яғни 
оның патша шенеунігінің отбасынан, 
әкесі уездік полиция бастығының кө - 
мекшісі болғандығына, ал өзінің рево - 
 люцияға дейін уезд полициясы басты-
ғының жазба аудармашысы қыз метін 
атқарғандығына баса көңіл аудара-
ды. Сондай-ақ оның 1930 ж. Қылмыс 
Кодексінің 58/10 бабы бойынша қамау - 
ға алынып, қолхат бойынша боса тыл - 
ғаны туралы мәліметті тағы да кел-
тіреді. Бұл, әрине, айыптау қоры тын-
дысын даярлауда есепке алынуға тиісті 
фактілер еді. 

Ә. Кенесариннің тергеу ісінде 
тіркелген бұл жалғыз хаттама терге-
лушіге айтылатын мынадай сөз-
дермен басталады: «Қойылған сұрау-
ларға жауап беру барысында Сіз 
контрреволюциялық ұлтшылдар ұйы-
мы құрамында екендігіңізді жоққа 
шығарумен болдыңыз. Тергеу орнын-
да Сіздің контрреволюциялық қыз-
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метіңізге қатысты бұлтартпас айғақтар 
бар, сондықтан да ендігі уақытта қа-
сарысуды доғарып, қойылған сауал дар-
ға ашық көрсетулер беруді ұсынамыз».

Бұл белгілі бір мерзімге дейін 
тұтқынмен жүргізілген «сындыру» жұ-
мысы аяқталған соң оған қойылатын 
стандартты сауал-ұсыныс. Бұл тергеу 
ісінің жаңа кезеңі басталғандығын, 
яғни тергеудегі адамның, абақты ішін-
дегі адам жаны төзгісіз түрлі азап-
ты қинаулардан соң «осы азапты сәт 
аяқталса екен!» деген тілекпен тергеуші 
даярлаған хаттамаға қол қоюға әзірлігін 
білдіретін жағдай. 

Сол сияқты тұтқынның да жауа-
бы «мен осы уақытқа дейін контр-
ре волюциялық ұлтшылдар ұйымы 
құрамында болғанымды жасырып, тер - 
геу ісін жаңылыс жолға сал дым. 
Тергеушілер менің контрреволюция-
лық зиянкестік әрекетімді біржола әш-
керелеген соң ендігі уақытта қарсы-
ласудың қисынсыз екендігіне көзім 
жетіп, тергеу ісіне ашық көрсетулер 
беру туралы шешім қабылдап отыр-
мын» – деген мазмұнда болып келеді. 
Бұл тергеу ісінің абсолютті бәріне бол-
маса да, басым бөлігіне тән жағдай.

Абақты қабырғасында өткен 1 ай  
5 күннен соң Әзімхан Ахметұлы да 
тергеуші сұрауына «Мен 1921 жылдан 
бері контрреволюциялық ұлтшылдар 
ұйымында мүше екенімді мойындай-
мын, бұл ұйымға мені Қоқан авто-
номиясының бұрынғы төрағасы, бұ-
рын ғы Уақытша үкімет мүшесі инже-
нер Тынышбаев Мұхаметжан тарт-
ты»,  – деген мазмұндағы жауап бере 
бастайды. 

Тұтқынды өзара диалогқа тартқан 
тергеушінің сауалы да, сол сияқты 
оған тұтқынның берген жауабы да 
үйреншікті, стандартты мазмұнда бо-
лып келеді. Өйткені хаттама екі жақтың 
өзара табиғи диалогы нәтижесінде 
өмірге келген құжат емес, ол екеуара 
кездесулер барысында тергеушінің 
тұтқыннан алған мәліметтерге сүйене 

отырып құрастырған мәтіні. Тұтқыннан 
алған фактілерге тергеушінің берген 
(трактовкасы) түсіндіруі. Түсіндіру, 
әрине, шындықты анықтау, оған 
жету тұрғысынан емес, «қоғамда осы 
уақытқа дейін жасырын, құпия түрде 
советтік билікке қарсы әрекет жасап 
келген контрреволюциялық ұлтшылдар 
ұйымын, оның жеке мүшелерін ашу, 
әшкерелеу» тұрғысынан жазылады. 
Одақтағы репрессия машинасының 
әрекет логикасы міне осы ұстанымға 
сүйенді. Оған қарсы келетін, оны тоқ-
тата алатын күш мемлекеттік жүйеде 
жоқ-тын. Өйткені жүйеге мұндай дүлей 
күш оны құрушылардың болмысы-
нан дарып, мемлекет басында отырған 
солардың қолдауына сүйенді, яғни 
оның тек солармен бірге ғана кетуі 
мүмкін еді.

Ә. Кенесариннің тергеуші сұраула - 
рына берген көрсетуі, анығырақ айт-
қанда тергеушінің Ә. Кенесариннің 
атынан, оған тек қол қою үшін даяр-
лаған хаттамасында Ә. Кенесариннің 
контрреволюциялық ұйымға келіп 
қосы луы және оның осы ұйым құра-
мында Совет билігіне қарсы әрекеті мы-
надай мазмұнда баяндалады: шыққан 
әлеуметтік тегі тұрғысынан Кенеса-
ры ханның тұқымы болып келетін 
ол Совет билігі орнаған 1917-1918 
жылдарға дейін жиырма жыл бойы 
Әулие-Ата, қазіргі Мирзоян атындағы 
қаладағы полиция басқармасында тәр - 
биеден өтіп, оның аса сенімді қыз-
меткері болғандықтан коммунистік 
партияның басқаруымен орнаған Со-
веттік биліктің алғашқы күннен-ақ 
ымырасыз жауына айналады. Совет 
үкіметінің ұзақ өмір сүретініне сен-
ген жоқ. Әлихан Бөкейханов бастаған 
Алаш қайраткерлерімен, Мұстафа 
Шо қаев бастаған Қоқан автономия-
сын құрушылармен жеке таныс және 
жылы қатынаста болуы оның контр - 
революциялық ұстанымын нығайта 
түседі. «Осы аталған және басқа ұлт-
шылдармен бірге Совет өкіметімен 
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ашық түрде айқасқа түсіп, оны құла - 
тып, орнына КСРО орыстарынан бө-
лек буржуазиялық-ұлтшыл ұстаны-
мын дағы мұсылман мемлекетін құруға 
күш» салады [10]. 

Тергеушінің «Алашорда және Қоқан 
автономиясы үкіметтерімен қандай 
қатынаста болғандығы» жөнінде қойған 
сұрауына: «Алашорда үкіметінің құры-
луына мен белсенді араластым, ал 
Алашорданы құрған съезге бұрын бо-
лыс басқарушысы болған Байзақов 
Мәуленқұл және Шоқаев Мұстафамен 
бірге Түркістан өлкесінен өкіл ретінде 
қатынасып, Алашорда үкіметінің құ-
рыл ғандығын жария етуге дауыс бер-
дім. Уақытша құрылған Қоқан авто-
номиясы үкіметі құрамында болдым», 
– деп жауап береді. 

Бұл тарихи фактілерді тергеушінің 
Ә.Кенесариннің өз аузынан естуі 
де әбден мүмкін. Бірақ, бұл арада 
бір жағдай бұрмалауға ұшыраған. 
Ә.  Кенесариннің Түркістан автоно мис-
терінің съезіне (Қоқандағы) қа тыс қан-
дығы рас, дегенмен ол съезде сайланған 
Мұхтарият Кеңесі мен үкіметіне мүше 
болған емес. Тергеуші хаттамаға мүше 
болды деп істі қоюлата түсу үшін 
көрсеткен сияқты. 

Осы көрсетудегі мынадай фактіге 
көңіл аудару қажет-ақ. Ә. Кенесарин 
Алашорда үкіметін сайлаған екінші 
жалпықазақ съезіне Байзақов Мәулен-
құлмен бірге Түркістан өңірінен өкіл 
ретінде қатынасқанын айтады. Ал осы 
Байзақов Мәуленқұл кім еді?

Ә. Кенесарин оны болыс басқа-
ру шысы болған деп көрсетеді. Мәу-
ленқұл Байзақов – бұл атақты әулие-
аталық Байзақ датқа Мәмбетұлы-
ның ұрпағы. Ия, Қоқан хандығының 
зорлығына қарсы Әулиеата қазақтарын 
көтерген, Торғайдан соң Жетісуға кел-
ген Кенесары ханға қолдау көрсеткен 
Байзақ датқа. Ол жөнінде Кенесары хан 
жорығына арналған тарихи жырда хан 
қолына: «Қоқан жақтан көп сан дулат-
ты бастап Мәмбетұлы Байзақ келді», – 
деп көрсетеді [12].

Тарихи деректер Байзақ датқаның 
немересі Мәуленқұлдың XX ғасырдың 
басындағы Түркістан, жалпы Қазақ 
өміріне қатысты саяси оқиғаларға 
белсенді түрде атсалысып, мемлекет 
ісі, ұлт еркіндігі, жер мәселесі сияқты 
мәселелерде алдыңғы көзқарастық 
ұста нымда болғандығын көрсетеді 
[13]. Яғни, Кенесары хан мен Байзақ 
датқаның ұрпақтарының XX ғасырдың 
басындағы ұлт-азаттық қозғалысы 
қатарынан табылуы, әрине, кездейсоқ 
нәрсе еместігі анық.

Хаттамада Ә. Кенесариннің контр-
ре во люциялық ұлтшылдар ұйымына 
тартқан адам ретінде М. Тыныш-
баев аталады. Тергеушіге мұндай 
тұжы рым жасауға негіз болған жағ-
дайлар, біріншіден, тінту барысын-
да Ә. Кенесариннің үйінен М.  Ты-
нышбаевтың қазақ тарихына байла-
нысты жазған еңбектерінің табылуы 
еді. Тергеушінің осы жағдайға байла-
нысты тұтқыннан жауап алғандығы, 
әрине, өзінен-өзі түсінікті. Екіншіден, 
Мұхамеджан Тынышбаевтың Әзім-
хан Кенесарин отбасымен жақын 
қаты наста болғандығы жөнінде Әзім - 
хан Ахметұлының қызы Напуса Әзім-
ханқызы жоғарыда аталған кітабында 
жазды [14].

Әрине, ОГПУ-дың облыстағы тер-
геу шілеріне керегі «орталығы Ташкент 
қаласында орналасқан к-р ұлтшылдар 
ұйымына» Оңтүстік Қазақстан об-
лысынан мүшелерді анықтап, олар-
ды қылмыскер ретінде үкімет пен 
халық алдында «әшкерелеу» екендігі 
түсінікті. Бұл «міндетті» «абыроймен» 
орындап шығуға Ә. Кенесарин сияқты 
қазақ қоғамында кең танымал тұлға 
ОГПУ тергеушілеріне таптырмайтын 
«олжа» еді. Ә. Кенесарин арқылы облы-
стан к-р ұйымға «мүшелерді» анықтау 
оларға қиынға түскен жоқ. Олар 
патшалық билік тұсында Охранное от-
деление, совет өкіметі тұсында ОГПУ-
НКВД органдарының көз алдына 
бақылауда жүрген жергілікті халықтың 
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аты мәлім саяси тұлғалары болатын. 
Тергеуші, мемлекеттік қауіпсіздіктің 
кіші лейтенанты Жанахметовтың 
даяр лаған хаттамасында Ташкенттегі 
Х.  Досмұхамедов, Ж. Досмұхамедов, 
М. Ду латов басқаратын орталыққа 
мүше ретінде облыстан Қоңырқожа 
Қо жықов, Садық Өтегенов, Мәуленқұл 
Байзақов, Әлмұхамет Көтібаров (Құ-
рам шин), Алдабек Малгелдиев (Ман-
гелдин), Серікбай Ақаев, сондай-ақ 
олармен бірге Мұхамеджан Тынышба-
ев пен Сұлтанбек Қожановтың да аты 
аталады. 

Тергеушілердің ұстанымында қа-
мау ға алынуға тиіс адамдардың тізімі 
мұнымен аяқталмайды, яғни оның 
жалғасы болуға тиіс. Олар бұл ойды 
«ұлты өзбек к-р ұлтшылдар да бар, 
олардың аты-жөнін Тынышбаев атаған 
болатын, бірақ қазір еске түспей тұр» 
деген сөздер арқылы білдіреді [5]. 

Тергеу барысында оны жүргізушілер 
үшін негізгі мәселе Ә. Кенесариннің 
оңтүстік өңірдегі дін басылармен бай-
ланысын көрсететін фактілік материал-
дар іздеп табу, сол арқылы мұсылман 
дін басыларының алаштық зиялылар-
мен «контрреволюциялық қаты нас- 
та болғандығын» негіздеп мәскеулік 
басшылық алдында НКВД органда-
рының өңірдегі қызметі мақсатты 
және кешенді сипат, мазмұнда жүріп 
жатқандығын көрсету болды. 

Осы мақсатта Ә. Кенесаринге Таш-
кенттегі к-р орталықтан «қандай к-р 
тапсырмалар алдыңыз» деген сұрау 
қойып, оған мынадай мазмұндағы жа-
уап алады: 

«а) көтерілісті басқара алатын кадр-
ларды іріктеп, жергілікті мұсылмандар 
қауымын Совет өкіметіне қарсы қарулы 
көтеріліске даярлау, генерал Әнуар 
пашаның көмегімен Совет өкіметін 
құлату;

б) мұсылман қауымын қарулы 
көтеріліске даярлау үшін үгіт-насихат 
жұмысын жүргізу, осы мақсатқа 
Аппақ ишан, Мәди ишан және басқа 

осы сияқты ел арасында аса беделді 
ишандардың ықпалын пайдалану ту-
ралы тапсырма берілді. Осы мақсатта, 
Тынышбаев айтқандай, к-р ұлтшылдар 
ұйымы жеке аудандарға мына ұйым 
мүшелерін белгіледі:

1. Құрымшин-Көтібаров Әлмұха-
медті Қызылорда бөліміне

2. Байзақов Мәуленқұлды Түркістан 
бөліміне

3. Мангелдин Алдабекті Шымкент 
бөліміне

4. Бұралқин Керімбайды (көрсетіл-
меген. – авт)

5. Сарымсақов Ниязбекті және
6. Мені – Кенесарин Әзімханды 

Мирзоян бөліміне» [16].
Ә. Кенесариннің емес, тергеушінің 

тарапынан даярланған хаттамадағы бұл 
жауаптың ішкі қисыны әлсіз екендігін 
түсіну, әрине, қиынға түспейді. Егер 
тергеу ісінің 1937 жылы жүргенін есепке 
алсақ, онда тұтқындағы Ә. Кенесаринге 
таңылған «қылмыстық істердің» өткен 
кезеңдерге тиесілі оқиғалармен байла-
нысты екендігін айтқан жөн. Мәселен, 
Әнуар паша басқарған Түркістан 
халықтарының ұлт-азаттық қозғалысы 
1922 жылы тамызда оның өлімімен 
бірге аяқталған [17]. Басқаша айтқанда, 
Ә.Кенесарин мен оның серіктерінің 
20-ншы жылдардың басындағы тарихи 
оқиғаларға қатынасын анықтау тіптен 
де мүмкін емес-тін.

Ә. Кенесариннің советтік тарих-
намада «басмашылар қозғалысы» 
атан ған, ал шын мәнінде Түркістан 
халықтарының ұлт-азаттық қозғалы-
сына қатынасын растайтын фактілік 
материалдың жоқ екендігін айтқан жөн. 

Сол сияқты, 1930 жылы ОГПУ та-
рапынан қамауға алынып, қылмыстық 
ісі дәлелденбеген күйде Павлодар 
абақтыларының бірінде 1931 жылы 
өмірден қайтқан Аппақ ишанның 
Совет өкіметіне қарсы жүргізілген 
үгіт-насихат ісіне тартылғандығын 
білдіретін бірде-бір құжат немесе 
көрсету тергеу ісіне тартылған жоқ еді. 
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Хаттамада Ә. Кенесариннің контр -
революциялық ұлтшылдар ұйымына 
сайрамдық Ишанханов Насырхан мен 
Ишанханов Гүлтөрехан ишандар ды 
тарт қандығы, сол сияқты Ишанха-
нов На сырханды соңғы рет 1936 
жылы кездестіргені жөнінде айтыла-
ды [18]. Ал шын мәнінде ағайынды 
ишан Ишанхановтардың контррево-
люциялық қызметке ешқандай да 
қатынасы болмағандығы жөнінде жо-
ғарыда айтылады. Тергеу органда-
ры бұл арада Кенесариндердің өзбек 
ишан дарымен құдалық байланыста-
рын өз мүдделеріне пайдалануға 
тырысқандықтары байқалады. 

Ә. Кенесаринге таңылған қылмыс-
тар дың бірі оның «учаскелік гидротех-
ник қызметін атқара жүріп Қожанов 
Сұлтанбектің тапсыруы бойын-
ша зиянкестік әрекетпен айна лыс-
қандығына» байланысты. Бұл ретте 
тергеуші Ә. Кенесаринге «Су шаруа-
шылығындағы зиянкестік қызметіңіз 
туралы нақтырақ баяндаңыз» де-
ген сұрау қойып, оған мынадай 
мазмұндағы жауап алғандай болады: 
«Қожановтың к-р тапсырмаларын мен 
су шаруашылығында белсенді түрде 
орындап, мынадай зиянкестік істер 
атқардым:

1.1932 жылы Қарабұлақ су шаруа-
шылығында учаскелік гидротех-
ник қызметінде жүріп зиян келтіру 
мақсатында «Сай» каналын жөндеу 
жұмысына шектен тыс материалдар 
және жұмыс күшін жұмсап, аяқтау 
мерзімін создым, сол арқылы мақтаны 
суғару кестесін бұздым, соның 
нәтижесінде мақта түсімі төмен бол-
ды, мемлекетке мақта өткізу жоспары 
орындалмады.

2.1935 жылы тура осындай мақ-
сатта мен Шаян ауданы Төрткүл 
ауыл-советіне қарасты колхоздардың 
тұсынан Арыс, Талды, Шаян өзендері 
өтетін маңда 2-3 жерде дамбы кө-
теру мәселесін қойдым, ал канал ма-
гистралының орналасу тәртібі бойын-

ша ондай әрекетке жол берілмеуге тиіс.
Бұған қосымша, Бөгеннен шығатын 

көктемгі тасқын суды Шаян өзеніне 
бұру туралы ұсыныс жасап, ал дамбы-
ларды проектілеу және Нивелирлеу, 
сонан соң тасқын суды жеткізуді 1937 
жылдың басына дейін созып, соның 
нәтижесінде колхоздар сусыз қалып, 
мақтадан күткендей түсім ала алмады».

Бұдан басқа Сайрам ауданында 
гид ротехник қызметінде жүріп, осы 
жоғарыда баяндалғандай мазмұнда 
мақта шаруашылығына зиян келтір-
гендігі жөнінде фактілер береді. Осы 
зиянкестік істердің барлығы да об-
лыстық су шаруашылығының бастығы 
Тасыбеков басқаратын топ арқылы 
жүргізілгендігін «мойындайды». Міне 
бұл «көрсету» арқылы тергеушілердің 
«жаңа» адамдарды жауапқа тарту 
мүмкіндігі кеңейе түскендігін байқау, 
әрине, қиын емес. Оңтүстік Қазақстан 
өңірі су шаруашылығы жүйесі 
ауқымды, дамыған өңір, облыстың 
экономикалық өмірінде алатын орны 
ерекше. Сонымен, не керек, жауапқа 
тартылуға тиіс жаңа топтың тізімі жа-
салынды. Олар:

1. Иногамов –Арыс құрылыс басқар-
масының бастығы.

2. Лимов – инженер.
3. Асылов (Байсейтов – басқа аты-

жөні) – техник.
4. Күсебаев – аға инженер.
5. Куриленко – инженер.
6. Конев – инженер.
7. Беркімбаев – аудандық инженер.
8. Тасыбеков – обылыстық су шаруа-

шылығының бастығы.
9. Волков – бақылаушы, кулак, Те-

мирланов ауылынан.
10. Кенесарин Ә. – учаскелік гидро-

техник.
Бұл аталған су жүйесіндегі қыз-

меткерлердің совет өкіметіне қарсы 
екендігіне дәлел ретінде олардың 
бір кезде айтыпты деген сөздері 
келтіріледі. Мәселен, Асылов: «Со-
вет өкіметі көп ұзамай құлайды, ал 
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фашистермен және капиталистермен 
соғыста жеңіске жете алмайды», ал 
мен өз тарапымнан Волковқа: «сендер 
орыс мұжықтары ақымақсыңдар, совет 
өкіметінен жер аласыңдар деген үгітіне 
сеніп қалдыңдар, шын мәнінде сендер-
ге ешқандай да жер тиген жоқ, совет 
өкіметі бәрін де өз меншігіне алды» – 
деген сөзді айттым» [19].

Осы тізімге байланысты мынадай 
жағдайды айтқан жөн. 50-ші жылдары 
даярланған ақтау материалдарының 
көрсетуіне қарағанда тізімге ілінген-
дердің арасында жауапқа тартылған 
деп қамауға алынғандағы Асылов, Ино-
гамов, Күсебаев және Тасыбеков [20]. 
Асылов Ғапар Байсейітұлы (1884  ж.) 
үш айға жуық абақтыда отырып, со-
нан соң босатылған. Қалған үш кісінің 
ісі немен аяқталғаны жөнінде фактілік 
материалдардың болмауына байланыс-
ты ештеңе айта алмаймыз.

Сонымен, жоғарыда баяндалған 
хаттамадағы фактілік материалдарды 
негізге алып, тергеуші Жанахметов 1937 
жылы 25 қарашада Ә. Кенесариннің ісі 
бойынша айыптау қортындысын даяр-
лап, оны үштіктің қарауына тапсыра-
ды. Өз ретінде УНКВД-ның Оңтүстік 
Қазақстан бойынша үштігі бұл істі 1937 
жылы 28 қараша күні, яғни Ишанханов 
Гүлтөреханның ісімен бір күнде және 
бір сағатта қаралып, екі іс бойынша да 
бір жаза, яғни ату жазасын қолдану ту-
ралы шешім қабылдайды. Имандар мен 
Ә.Кенесаринге байланысты ату жазасы 
бір күнде, яғни 1937 жылы 29 қараша 
күні орындалады.

Бұл арада мынадай жағдайды 
ескеруге тура келеді. «Сопы» опе-
рациясына байланысты оңтүстік 
өңірдегі жетекші дін басылардың 
(Хансейітов Сыдық ишанды 16 мау-
сымда, Ишанханов Гүлтөрехан ишан-
ды 1 қыркүйекте және Жәңгірқожаев 
Әлкен ишанды 9 қазанда) және Алаш 
қозғалысына қолдау көрсеткен қазақ 
қоғамындағы саяси белгілі тұлға Ке-
несарин Әзімханды (1937 жылы 15 та-

мызда) шамамен бір мезгілде тұтқынға 
алып, оларды тергеу жұмыстарының 
қатар жүргізілетінін есепке алсақ, онда 
тергеушілер алдында осы қоғамдық 
қозғалыстар арасынан өзара байла-
ныс барлығын анықтау, ал егер ондай 
байланыс жоқ болып шықса, онда оны 
«орнату» міндеті тұрғандығын байқау 
әрине қиынға түспейді.

Сонымен Ә. Кенесариннің ісінің 
соңы жөнінде 1956 жылы сәуір айының 
ортасында Түркістан әскери округінің 
прокурорына Ташкент қаласында 
тұратын (Кафанов көшесі, Тихий тупик 
9) Кенесарин Натай Әзімханұлынан 
арыз түседі. Арызда:

«Менің әкем Әзімхан Ахметұлы 
Ке несарин мамандығы бойынша Оң-
түстік Қазақстан обылыстық су шаруа-
шылығында учаскелік гидротехник 
қыз метінде жүріп, 62 жасында 1937 
жылы Шымкент қаласында НКВД ор-
гандары тарапынан халық жауы ретінде 
тұтқындалып, сондай-ақ оған тиесілі 
мүлкі мен Шымкент қаласындағы Бе-
кет батыр көшесіндегі №8 үйі конфис-
кіленген. Сол уақыттан бері, біз, яғни 
оның балалары әкеміз туралы ешқандай 
да мәлімет алған емеспіз.

Әкеміздің тұтқынға алынуы және 
оның беймәлім тағдыры ұзақ жылдар 
бойы оның балаларының адамгершілік 
келбетіне жағылған дақтай еңсемізді 
басып келеді.

Советтер Одағы Комунистік партия-
сының ХХ съезінің шешімдері мен 
материалдарына байланысты Сізден 
прокурорлық бақылау аясында менің 
әкем Әзімхан Ахметұлы Кенесариннің 
ісін қайта қарап, оның нәтижесін 
жоғарыда көрсетілген мекен-жайға 
хабарласуыңызды өтінемін».

13.ІV.1956 ж. қолы [24].
Шамамен осы мазмұндағы ша-

ғым енді КСРО-ның бас прокуроры  
Руденконың, КСРО Министрлер кеңе-
сінің Төрағасы Булганиннің атына 
Ә. Кенесариннің зайыбы Кенесарина 
Зухра Батыршақызынан да түседі. Ша-
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ғымда отбасының жағдайына байла-
нысты мынадай фактілер келтіріледі: 
«Күйеуім қамауға алынған соң, 1937 
жылдың аязды қысында НКВД қыз-
меткерлері мені төрт жас балаларым-
мен бұрынғы Бекет батыр, қазіргі 
ВЛКСМ-ның 30 жылдығы көшесіндегі 
№8 үйден (Шымкент қаласы), яғни 
жекеменшік үйімізден халық жауының 
отбасы ретінде қуып шығып, үйді 
өздеріне алды. Күйеуімнен және 
үйімнен айы рылған мен жас балала-
рыммен Шымкент қаласынан тұруға 
пәтер іздеп, көшеде қаңғырып қалдым, 
бірақ бізді, халық жауының отба-
сын үйлеріне кіргізуге қорқып ешкім 
де қабылдай қоймады, сондықтан да 
әйтеуір табыл ған қуыс, ескі үйлерде 
қыстап шықтық. Осындай жағдайымды 
баяндап, ешқандайда кінәсіз төрт ба-
ламен қалғанымды ескеріп, үйіміздің 
бір бөлігін қалдыруды өтініп, Сталин-
ге бірнеше мәрте шағым жаздым, бірақ 
менің өтінішімнен нәтиже шықпады. 
Ұзақ рухани күйзелістен соң, 1952 
жылы Ташкент қаласына, ол жерден 
Жамбыл қаласына, сонан соң Алматыға 
көшіп бардық.

Қазір мен 56 жастамын, 19 жылдан 
бері бір қаладан екінші қалаға баспа-
насыз ауысып жүрміз. Соңғы уақытта 
қайтадан Шымкентке көшіп келіп, 
уақытша танысымыздың үйінде тұрып 
жатырмыз».

Шағымның соңында Зухра Батыр-
шақызы Кенесары Әзімхан Ахметұлын 
ешқандай да кінәсіз жазаланған адам 
ретінде ақтап, жергілікті билік орында-
рына Шымкент қаласындағы ВЛКСМ-
ның 30 жылдығы көшесінің бойындағы 
үйлерін отбасына қайтару жөнінде тап-
сырма беруді өтінеді [25].

Мәскеудегі басшылықтан тапсыр-
ма алған Түркістан Әскери Округінің 
прокуратурасы 1956 жылы 23 маусым-
да (№4-30\4756) Оңтүстік Қазақстан 
бойынша Мемлекеттік Қауіпсіздік 
комитетінің Кенесары Әзімхан Ахмет-
ұлының ісін қайта қарауды тапсырып, 

өз ретінде облыстық басқарма аталған 
іс бойынша жұмыс жүргізіп, мынадай 
жағдайларды анықтайды.

1937 жылы ату жазасына бұйы-
рылған Ишанхан Гүлтөрехан Ишан өз 
көрсе туінде Кенесаринді антисоветтік 
ұйым ға тартқан Тынышбаев емес, 
Иман ханов Насырхан ишан екендігін 
айтқан. Ә. Кенесариннен алынған тер-
геу хаттамасында оны антисоветтік 
ұйымға тартқан М. Тынышбаев екен-
дігі айтылған. Аталған көрсетудегі 
қайшылықты жіберген, әрине Ишанха-
нов Гүлтөрехан ишан да емес, сондай-
ақ Ә. Кенесарин да емес, хаттамаларды 
тұтқындағыларға қол қоюға даярлаған 
тергеушілердің өздері екендігін аңға-
ру қиын емес. Яғни, ешқандай да 
антисоветтік ұйымның болмағандығы, 
ал ишандар ісі мен алашордашыл 
Ә.  Кенесариннің ісін қолдан жасаған 
«Сопы» операциясын жүргізушілер 
екендігі ешқандай күмән тудырмайты-
ны ақиқат.

Ә. Кенесарин ісіне қатысты фак-
тілерді тексеру барысында тергеу 
хаттамасында зиянкестік топ мүше-
ле рі ретінде көрсетілген. Конев-
тер, Ку риленкодан, Волковтан және 
Асы ловтан іс бойынша куәгерлер 
ретінде жауап алынады. Сондай-ақ 
олар Ә. Кенесариннің антисоветтік 
ұйым ға мүше, сондай-ақ Оңтүстік 
Қазақстан облыстық су шаруашылығы 
мекемесінде контрреволюциялық топ-
тың болғандығын қуаттап, ешқандай 
да куәлік бермеген. Керісінше аталған 
кісілер Ә. Кенесаринмен біраз жыл 
су жүйесінде бірге жұмыс жасап, оны 
тек жақсы қызметкер тұрғысынан 
білетіндіктерін айтқан. Енді сол 
куәгерлердің көрсетулерінен бірнеше 
үзінділер келтірейік.

«Іске тіркелген тергеу хаттамалары-
нан. 1956 ж. 8 тамыз.

Конев Алексей Дмитриевич 1898  ж. 
туылған, орыс, партияда жоқ, білімі 
– орта, мамандығы – гидротехник, 
қызметі – Ақсу Бадам суландыру 
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жүйесінде суды тұтыну (водопользова-
ния) бөлімінің бастығы.

... Мен Кенесаринге саяси 
мінездеме бере алмаймын, өйткені 
онымен жақын қатынаста болған 
емеспін, ал оның қызметі туралы тек 
жағымды пікір айтқан болар едім. 
Есімде, Ке несариннің суландыру ісі 
бойынша арнайы білімі жоқ, ал бірақ 
тәжірибесі мол, гидротехник ретінде 
өз жұмысына зор жауапкершілікпен 
қарайтын. Қыз мет бабымен оның 
жұмысын тексеруге тура келетін 
дегенмен жағымсыз кемшіліктер 
байқалмайтын. Бөген-Шаян кана-
лын салу алғашқылардың бірі болып 
ұсыныс жасаған осы Кенесарин бо-
латын. Бұл канал Шаян ауданындағы 
Төрткөл ауыл советіне қарайтын кол-
хоздарды сумен қамтамасыз ету ісінде 
үлкен пайда келтірді...».

Куриленко Иван Павлович ұлты 
– украин, 1956 ж. 9 тамыздағы 
көрсетуінде: Кенесаринмен Оңтүстік 
Қазақстанның су шаруашылығы жүйе-
сінде 1928 жылдан ол қамауға алынған 
күнге дейін бірге жұмыс жасағанын 
айтып, осы мезгілде «Кенесарин өз 
жұмысына үлкен жауапкершілікпен 
қарады, оның атына колхоздардан не-
месе жеке адамдардан суландыру ісіне 
байланысты шағым болған емес, ол өз 
жұмысын білетін және ұжымда беделді 
және сыйлы болды.

Оңтүстік Қазақстан облысының 
су шаруашылығында антисоветтік 
ұйым болғандығы ештеме білмеймін, 
естігенде емеспін...», – деген ойын 
білдірді.

Ә. Кенесариннің Оңтүстік Қазақ стан 
облысындағы суландыру жүйесіндегі 
қызметіне байланысты жағымды 
мінездемені оның әріптестері П.А. Кре-
тов, Ғ.Б. Асылов және С.С. Волков та 
береді [26].

Сәл өзгеше мінездеме Волков 
Сер гей Степановичтің көрсетуінде 
берілген: «Кенесаринді 1935 жылдың 
қамауға алынғанға дейін білемін, оның 
қарамағында жұмыс істедім. Кенеса-
рин өз жұмысын жақсы меңгерген, оған 
жауапкершілікпен қарайтын. Маған 
және басқа учаскелік гидротехниктер-
ге ол көмегін аямайтын. Ал оның саяси 
ұстанымына қатысты жағымды пікір 
айта алмаймын. Мен оның партия және 
совет үкіметінің шараларына жаулық 
ұстанымда болғандығын білемін, 
екеу ара әңгімеде өзінің антисоветтік 
пікірлерін жасырмайтын, ылғи да 
революцияға дейінгі Ресей өмірін мақ-
тайтын [27].

Түркістан Әскери округының 
әске ри прокуроры міндетін уақытша 
атқарушы әділет полковнигі И. Па-
стревич Оңтүстік Қазақстан облысы 
бойынша Мемлекеттік Қауіпсіздік 
Комитетінің Басқармасы даярлаған 
қорытынды анықтамаға сүйене оты-
рып, 1956 жылы 29 қарашада «НКВД-
ның Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
үштігінің 1937 жылы 28 қарашадағы 
осы іс бойынша Қаулысы жойылсын, 
ал Кенесарин Әзімханның қызметінде 
қылмыс құрамы болмағандықтан 
РСФСР ҚПК-нің 4 және 5 баптарына 
сәйкес қылмыстың ісі тоқтатылсын», – 
деген шешім қабылдайды.
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ» – ЕЖЕЛДЕН ӘДЕБИЕТТІҢ 
АЛТЫН АРҚАУЫ

Аңдатпа: Мақалада қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі мен хандық дәуірлеріндегі жыраулар 
шығармашылығындағы ұлттық идея мен мәңгілік ел ұғымының көрініс табуы қарастырылған. 
Мұнда дәстүр сабақтастығы, ұлттық идеяны жырлаудың қалыптасу жолдары терең пайымдала-
ды. Ұлттық идея мен Мәңгілік ел идеясын ортақтастыратын басты желі де назардан тыс қалмаған. 
«Күлтегін», «Тоныкөк» сынды тасқа қашалған әдеби ескерткіштерде елдік танымдардың болмы-
сы ашылып, елдік жырларда этика мен мораль, жақсылық пен жауыздықтың арасындағы тартыс 
жырланады.

Omirhan ABDIMANULY
 «MANGILIK EL» – THE GOLDEN TREASURY OF LITERATURE FROM THE EARLI-MANGILIK EL» – THE GOLDEN TREASURY OF LITERATURE FROM THE EARLI-

EST PERIOD 

Summary: The author considers the notions «national idea» and «eternal country» and their 
reflection in the works of zhyrau (improvisers, bards) in the Kazakh literature of the Ancient era and 
the Khanate Age. It analyzes the continuity of traditions, ways of forming the chanting of the national 
idea. The stand about the community of the national idea and the idea of the eternal country is paid 
attention. The ancient literary monuments «Kultegin» and «Tonykok» engraved on the stone reflect the 
peculiarities of the national world outlook, and the folk songs glorify the issues of ethics and morality, 
the eternal struggle between good and evil. The trends of praising the national idea in the poetry of 
zhyrau (folk narrators) of the Khanate age are examined and analyzed by comparing. 

Омирхан АБДИМАНУЛЫ
 «МӘҢГІЛІК ЕЛ» – ЗОЛОТАЯ СОКРОВИЩНИЦА ЛИТЕРАТУРЫ С ДРЕВНЕЙШИХ 

ЭПОХ

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия «национальная идея» и «Мәңгілік 
Ел» в творчестве жырау в казахской литературе древней эпохи и эпохи ханства. Дается анализ 
преемственности традиции, путей формирования воспевания национальной идеи. Путем со-
поставления выясняются и анализируются особенности тенденции воспевания национальной 
идеи в поэзии жырау эпохи ханства. С научной позиции описывается взаимосвязанность идеи 
«Мәңгілік ел» и литературных мотивов воспевания национальной идеи.
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Өмірхан ӘБДИМАНҰЛЫ. «Мәңгілік Ел» – ежелден әдебиеттің алтын арқауы

Бағзы заманнан бергі әдебиеттің 
ұлттық рухын танытар сөз құдіретінің 
бір арнасы ерлік-елдік ұғымдарымен 
астасып жатыр. Ұлттың ұлы арманынан 
қуат алған құдіретті көркем ой-таным 
қазақ әдебиеті тарихының түркі тектес 
халықтармен ортақтығының түп негізі 
болып табылатын ежелгі әдебиет пен 
қазақ хандығы жеке ту тігіп, өз алды-
на ел болғалы бергі әдебиеттің барлық 
кезеңдерінен көрініс тауып отырған. Ел 
басына қиын-қыстау күн туған небір 
замандарда тәнге шипа, жанға рух бер-
ген ерлік пен елдікті ту көтерген отты 
жырлар екендігі айдан анық. Олар өз 
уақытында ғана жырланып қоймай, 
ертеңге дәстүр қалыптастырды. Ежел-
гіден желісін тартқан сол жырлардан 
кейінгі әдебиет үлгі алып, өнеге шашты, 
тағылым таратты. Олай болса, біздің 
мақсат ежелгі және қазақ хандығы 
дәуіріндегі елшілдік ой-танымның әде-
биет тегі көрінісі арқылы «Мәңгілік Ел» 
идеясының әдебиетіміздегі көркем бей-
неленуінің танымдық мәнін айқындап, 
дәстүрлік арналарын саралау. Себебі, 
бүгінгі тәуелсіз ел әдебиетіндегі ұлт-
тық идеяның бейнеленуін тану үшін 
ертедегі әдебиет үлгілеріндегі осыған 
тән көркемдік белгі-бедерді жан-жақты 
қарастырған жөн.

Қашанда әдеби шығарма өзегі за-
мана тынысынан, қоғамдық ойға көрік 
басты идеядан тамыр тартып жата-
ды. Белгілі бір шығармашылық тұлға 
қандай жағдайда болмасын ерікті де, 
еріктен тыс та өз туындысын нысана-
лы ойсыз, көздеген мақсатсыз жара-
туы мүмкін емес. Олай болса, идеясыз 
туынды жоқ. Шығармашылық тұлға 
– ой таным иесі. Ол өз заманындағы 
қоғамдық үдерісті ой-сана сүзгісінен 
өткізбей отыра алмайды. Ендеше та-
ным жемісі – сөз өнер туындысы ішкі 
болмысқа тән үлкенді-кішілі идеялық 
жүк арқалап, дүниетанымдық сананың 
өркен жаюына қызмет етеді. 

Мәселен, бүгінгі тәуелсіз Қазақ-
стандағы егеменді еліміздің басты 

идеясы  – «Мәңгілік Ел» – ұлттық идея-
сы. Қазақстан Республикасының Прези - 
денті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев өзінің 2014 жылғы 17 қаңтар-
дағы Қазақстан халқына Жолдауында: 
«Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың 
сан мың жылдан бергі асыл арманы. 
Ол арман – әлем елдерімен терезесі 
тең қатынас құратын, әлем картасы-
нан ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз 
Мемлекет атану еді. Ол арман – тұр-
мысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, 
ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын 
бақытты Ел болу еді. Біз армандарды 
ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік Елдің 
іргетасын қаладық» [1] – деп «Мәңгілік 
Ел» идеясының халқымыздың сан 
ғасырлық тарихымен сабақтастығы-
ның, руханияттық танымының негізгі 
ұста ны мына айналғандығының мән-
мазмұнын ашып берді. Ал сол сабақтас-
тықтың алтын жүлгесі – ел жадынан 
өшпестей орын алып, ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасын тауып келе жатқан өнер асы-
лы – әдебиет. 

Жалпы ұлт даналығының асыл 
қазынасы – сөз өнері – әдебиет. Баба-
лардан жеткен «Өнер алды – қызыл тіл» 
деген қанатты сөзі бекер айтылмаған. 
Қай халық болмасын өзінің аңсаған 
арманын, көксеген мақсат-тілегін сөз 
өнері арқылы айшықтаған. Ал, ел 
арманының түп қазығы – ел бірлігі, ел 
азаттығы, ел тәуелсіздігі ұғымдарын 
тұтастырған – Мәңгілік Ел идеясы. 

Ежелгіден бүгінге жеткен қазақ әде-
биеті сан ғасырлар бойы осынау ұлы 
мақсат – Мәңгілік Ел ұстанымын шы - 
ғар машылықтың алтын алқасына ай-
налдырып келді. Айналдыра бермек те!

Мәселен, қазақ әдебиетінің түркі тек-
тес елдермен еншілес ежелгі деп есеп - 
телетін әдеби жәдігерлерінің бір шо-
ғыры – «Орхон-Енисей» жазба ескерт-
кіштері. Көнеден жеткен ел мұрасын-
дағы ерлік рухқа толы жазбаларды оқи 
қалсаң, бойыңа ерен қуат пен қайрат 
еніп, жан-дүниеңе өрлік пен ерлік рух 
берері анық. Ел рухының күші бірлікте 
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екенін ұғындыратын осынау замана 
табы таңбаланған туындылар талай 
ғасыр өтсе де, халық жадында сақ-
талып, желілес жүз жылдықтар жалға-
сында туған туындылардың өн бой-
ынан орын тауып, орнығып келгені 
күмәнсіз. Көп ғасырлардан кейінгі 
азаттыққа ұмтылған өршіл үнді ұранды 
жыр лардың ұлы сарыны сол тұстан 
бастау тартып жатқаны да шындық. 
Олардың идеялық мәні ұлттық 
мақсатты асқақтату мен «қой үстіне 
бозторғай жұмырт қалаған заманды», 
Мәңгілік Елдікті аңсаған асыл арманда 
жатыр. Өйткені бүгінгі ұрпақ тілімен 
сөйлеп кетсе, ол кімді де болса, бей-
жай қалдыра алмайды. Қараңыз: 

Сонау бастан, о бастан
Жаралғалы қара жер,
Жаралғалы көк аспан,
Естеми мен Бумынның
Адамзаттан бағы асқан.
Төрт бұрышы дүниенің
Соларменен санасқан.
Бүкіл түркі үмітпен
Екеуіне қарасқан.
Қол астына жиылып,
Қол астынан тарасқан [2].

Ақын Қ. Мырзалиевтің аудармасын-
дағы «Күлтегін» өлең сөздің өрнегі 
арқылы қалай-қалай сөйлейді десеңіз-
ші?! «Күлтегін» ескерткішінің келеше к - 
тің керуеніне артқан аманаты, мәңгі-
лікті аңсаған рухани қуатының мәңгілігі 
осы жолдардан анық ұғылып, айқын та-
нылмай ма?! 

Осы «Орхон-Енесей» ескерткіште-
рін әдеби мұра ретінде қарастыру, қазақ 
әдебиетінің түп төркіні содан тамыр 
тартып жататындығын зерттеу мен 
дәлелдеу ХХ ғасырдың 60-жылдары 
профессор Бейсембай Кенжебаевтың 
бастауымен қазіргі әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универ сиетінде жүзеге 
асқандығы белгілі. Ежелгі ел жәдігерін 
әдебиеттану тұрғысынан алғаш зертте-
ген қазақ ғалымы Мырзатай Жолдас-
беков «Жоқтау-Мадақ» жыры деп атау 
берген [3, 23 б.] «Күлтегін» жәдігерінің 
құдірет күші – оның Елдік пен Ерліктің 

ұлы дастаны болуында. Ол сан ғасыр 
бойы ұрпақ көзінен таса болғанымен, 
гендік жадыда жатталып, межелі мезет-
те жан тебіренісінің тереңінен қайнап 
шыққан жырлардың болмысынан та-
лай рет бой көрсетіп, бейнелі сөздің 
қуатын арттырғанына еш күмән жоқ. 
Бұған кезінде қазақтың біртуар дана-
сы М. Әуезов те назар аударған екен. 
Осы жырлардың сипатын анықтай 
келіп, ол төмендегідей ой айтады: 
«Күлтегін, Тоныкөк немесе Суджа жа-
зуларында қанша адам, қанша ерлік 
бейнеленген десеңізші?! Оларда әр 
алуан рулар, тайпалардың кескілескен 
шайқастарының, соғыс суреттерінің, 
батырлар ерлігінің, жорықтардың 
шежіресі бар» [4, 136  б.]. Ендеше Орхон 
ескерткіштері – қазақтың ерлік пен елдік 
жырларының дәстүрін қалыптастырған 
ұлы мұра. Ал сол тарихи баяндардың 
түпкі мақсаты не десек, жауабы біреу 
– еркін елдік мұрат! Ендеше халық 
даналығындағы: «Бірлік қайда болса, 
Еркіндік сонда, // Еркіндік қайда бол-
са, Елдік сонда» деген аталы сөз талай 
ғасырдың толқын-тербелісінен сүзіліп 
шыққан ой-толғаныстар сығындысы 
емес деп кім айта алар?!

Жалпы, Мәңгілік Ел ұлттық идея-
сының тұғыр-тірегі – елдік намыс. Ал на-
мыс – халық, ұлт атты қоғамдастықтың 
қиналғанда медет тұтар қуат күші. 
Ол намысты ерді ерлікке бастап, елді 
теңдікке, теңдік елдікке жеткізеді. Ал, 
Елдік – қашанда Мәңгілік идеясымен 
жұптас. «Күлтегін» жәдігеріне қайта 
бір қайырылсақ: «Өтүкен қойнауында 
отырсаң, Мәңгі елдігіңді сақтайсың 
сен (Өтүкен йыш олурсар, Беңгі ел 
тута олуртачы сен)» деген Мырзатай 
Жолдасбеков аудармасындағы жол-
дар [3, 45 б.] – сан ғасырды көктей 
жеткен Мәңгілік Елдіктің аманаты! 
Ол – туған ел, ата жұртқа деген ұлы 
сүйіспеншіліктің көрінісі! Ата-ба-
ба бізге от басының ошағының оты 
жалын ды, түтіні түзу шығар Мәңгілік 
Елдің нәрлі тамыры – «Құт мекенде» 
жатқандығын өсиет етіп отыр емес пе?!
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Ендеше Орхон ескерткіштері мем-
лекеттіліктің қорған-қамалы – Мәңгілік 
Ел идеясын жырлаудың бастау көзі 
екендігіне қандай күмән болуы 
мүмкін. Осы тұста назар салар тағы 
бір жайға көңіл аудара кетейік. Атал-
мыш жәдігерлердің қай-қайсысында 
болсын «ЕЛ» ұғымы көп аталады. Осы 
«Ел» сөзінің Орхон мұраларындағы 
мәні ту ралы зерттеуші С. Қаржаубай 
осы мұраны алғаш зерттеген В. Том-
сен, В.В. Радлов, С.Е.  Малов т.б. пікір 
таластыра отырып: «ЕЛ» сөзінің аудар-
масын жоғарыдағы зерттеушілердің 
көбі «племенный союз» (тайпалық 
одақ) деп аударған. Бұл аударма дәл 
келмейтіндіктен «мемлекет» деген 
мағынамен алдық» [5, 241 б.] – деп 
түсіндіреді. Жанды пікір!

Мәңгілік Елді арманының берік 
тұғырына айналдырған бабаларымыз 
жыр-өсиет етіп қалдырған аталмыш 
«Күлтегін», «Білге-қаған», «Тоныкөк» 
тасқа қашалған Мәңгілік ескерткіш бо-
лып бізге біршама түгел күйінде жетті. 
Сондықтан, біз оны Теңдік, Еркіндік, 
Елдік ұғымдарын тұтастырып, түгел 
жұртты ұйытқан Мәңгілік Ел ұлттық 
идеясы бейнеленуінің арғы бастау 
көзі ретінде қабылдаймыз. Бір сөзбен 
айт қанда, біз сөз етіп отырған ежелгі 
ескерткіште жүректі қан жылатқан 
мұң-зар да, көкіректе кек қайнатқан 
қаһармандық рух та, тыз етпе ашуды 
сабырға жеңдірген ой-толғам да – бәрі 
бар. Олар түгел тоғыса келіп, бір бүтінге 
айналғандағы бедерлі сөз, бейнелі 
ойдың айнымас «Темірқазығы», асыл 
тұтқасы – біреу – «тәуелсіздік» пен 
«береке-бірліктің» Мәңгілігі. Өлмес 
мұра болашаққа осынау Мәңгіліктің 
сенімін сыйлаған. 

Бүкіл түркі халқына ортақ әде-
биеттен енші бөлген тұсымыз – «Хан-
дық дәуір» әдебиеті. Құпиясы көп, 
қатпары терең тарихты жайына қойып, 
төл еншіміз әдебиетке келер бол-
сақ, аласапыран дәуір бедері туған 
әдебиеттің бетінде жатыр.

Қазақ әдебиеті тарихының байыр-
ғы дәуірлерінен егемендік алған тұсы-
мызға дейінгі уақыттарда, одан кейін 
де Ұлттық идея – Мәңгілік Ел тұжы-
рымдамасы әдеби көркемдік тұрғыдан 
негізделді десе болады. Осы қос ұғым, 
егіз ұстаным белгілі бір кезеңдік 
тұстарда түрлі реңкпен бейнеленіп 
отырды.

Жалпы алғанда, әдебиет ежелгіден 
бүгінге дейінгі аралықта қашанда бол-
сын елдік мұрат пен мүддені көздей 
отырып, Мәңгілік Ел болуға ұмтылған 
текті жұрттың қилы кезеңдеріндегі 
азаттық, тәуелсіздік жолындағы күресі-
нің қуатты құралына айналды. 

Қазақ қазақ болғалы, ел болып ұйыс-
қалы, ұлт болып орныққалы сыртқы 
жаудың шапқыншылығына, аласапы-
ран мезгілдер әкелген жаугершілік пен 
үркіншілікке аз ұшыраған жоқ. «Ата 
жұрты бұқара, // Өз қолында болмаса, // 
Қанша жақсы болса да, // Қайраты туған 
ер ғаріп» деп, Асан Қайғы, «Қайран да 
менің Еділім, // Мен салмадым, сен 
салдың, // Қайырлы болсын сіздерге 
// Менен қалған мынау Еділ жұрт!...» 
деп, Қазтуған жырау «Ой түбіндегі 
асыл сөзді шер толқыта шығарған» 
небір алмағайып замандар да өтті. Ой 
толғаудың өрісін ашып, көкейге сары 
уайым ұйытпай, санаға серпіліс әкеліп, 
туған ел, туған жер сағынышын ұран 
ғып көтерер, азамат намысына от жа-
ныр бұл жолдар – ұлт боп ұйысудың, 
ел болып бірігудің мәйегіне айналған 
жырлар.

Осы кезеңнің ұлы тұлғасы – Асан 
Қайғы жырлары, тұтастай алғанда, 
осыған қызмет етеді. Ол – болашақты 
болжап, келер күннің алдан шығар 
кесапатын кейіптей білген данагөй. 
«Алғашқы тар заманының құбыжығын 
сезіп, тұспалмен белгі беріп, бол-
жал айтқан Асан Қайғы. ... өлең 
сөзді қауымның қызметіне жаратуға 
кіріскен тағы да сол» [6, 201 б.], – дейді 
М.  Әуезов дала данасы туралы. Ен-
деше кейінгі жаңа тарихтың – қазақ 
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хандығы дәуірінің болашағына ой 
жіберген Елдік жырының бастау көзі – 
Асан Қайғы жыр лары. Жыраудың бай 
мұрасы бізге, әрине, там-тұмдап ғана 
жетті. Әйтсе де, соның өзі зерделей 
қарағанға Асан Қайғы «қайғысының» 
сырларын толық сезінуге жетерліктей. 
Ол «қайғы» ға лым-жазушы М. Мағауин 
айтқандай «...  бүгінгі тіршілік тің, 
ертеңгі болашақтың қамын ойлаған-
дықтан туған қайғы» [7, 176 б.]. Мұны 
«Мәңгілік Елді» аңсаудан тумады деп 
кім айта алады?!.

Асан толғаулары – туған ел мен туған 
жердің кешегісі, бүгінгісі, ертеңгісі жай-
лы терең пайымдаулардың, өз тұсында-
ғы елдің ері мен ел көшбасшысының 
жақсысын асырмай мен жаманын жа-
сырмай шындығын ашып айтқан қат-
ты да ащы ұстындар жиынтығы. Жыр-
толғауларының қай-қайсысында болма-
сын ол бүгіннің жайын айтады, ке-
шегінің нәтижесін бүгіннен шығарып, 
ертеңінің сұлбасын болжайды. Бұл 
– сәуегейлік емес, данагөйлік. Көзбен 
көргенді ақылмен екшеп, келешектің 
келбетіне көкірек көзімен үңілу. 

Ендеше XV–ХVІІІ ғасырлардағы 
жыраулардың қай-қайсысы да осы та-
лаптан табыла білген.

Сөйлесе қызыл тілдің шешені,
Ұстаса қашағанның ұзын құрығы,
Қалайылаған қасты орданың сынығы,
Билер отты би соңы,
Би ұлының кенжесі,
Буыршынның бұта шайнар азуы,
Бидайықтың көл шайқаған жалғызы,
Бұлұт болған айды ашқан,
Мұнар болған күнді ашқан,
Мұсылман мен кәуірдің,
Арасын өтіп, бұзып дінді ашқан
Сүйінішұлы Қазтуған!!! –

деп ұранды жырдың үлгісін салған 
Қазтуған да, өзін «Азаулының Айма-
дет ер Доспамбет ағасы» деп бағалаған 
Дос памбет жырау да – өткеннен бізге 
үзігі жеткен азаттық пен ерлікті, 
еркіндік пен елдікті ұштастырған отты 
жыр дәстүрінің тарлан боздары. Тәуел-
сіздікті ту көтерген, оның мәңгілігін 

аңсаған жыр үлгісі солардан қалған. 
Олар – ел қорғаны, елінің тағдырын 
өз тағдырымен еншілес деп білген 
жау жүрек жыраулар. Қажет тұсында 
қол бастап, бейбіт кезеңде сөз бастап, 
ел еркіндігі – ер мерейі деп білген 
ел ағалары. Жұрттың қамы жолында 
шейіт болар өлім де оларды өкіндіре 
қоймайды.

Доспамбет жыраудың «Айнала бұ-
лақ басы тең» деп басталатын ұзақ 
толғауында:

Арғымаққа оқ тиді 
Қыл майқанның түбінен,
Аймедетке оқ тиді
Отыз екі омыртқаның буынынан...
...Жара бір қатты, жан тәтті,
Жара аузына қан қатты...
...Жағдайсыз жаман қалып барамын
Жанымда бір туғанның жоғынан!... 

дейтін жолдар бар. Мұхтар Мағауин 
«Жорықшы жырау» деп атаған Доспам-
бет жырының біз мысалға келтірген 
соңғы екі жолында аһ ұрған өкініш 
табы бардай. Бірақ толғаудың аяқталар 
тұсындағы өршіл жолдар бұл күмәнді 
ойды жоққа шығарады. Өзінің өмір 
жолын, жау жүрегін шайлықтырар 
ерліктерін жырлай келіп, жырау қас 
батырға тән өжет мінезбен өлімге бас 
тіккендігіне өкінбестігін білдіреді.

Бүгін, соңды өкінбен,
Өкінбестей болғанмын,
Ер Мамайдың алдында
Шаһид кештім өкінбен!..

Толғаудың соңғы түйінінде ел бірлі-
гін өмірінен артық көрген жыраудың 
тұғырлы тұжырымы жатыр. Ноғайлы 
жұртының бірлікке келген тұсын көз-
бен көрген жорықшы-жырау өзіне ел 
бірлігінен артық бақыт тілемейді. Тол-
ғаудағы өршілдік рухы да осыдан өріс 
алады. 

Ел бірлігі – жырау арманы. Ел 
тәуел сіздігі – жырау толғауларының 
арна лы тақырыбы. Ендеше Доспам-
бет тол ғауларындағы қаһарман-жырау 



105

Өмірхан ӘБДИМАНҰЛЫ. «Мәңгілік Ел» – ежелден әдебиеттің алтын арқауы

танымын бірлік түбі – Мәңгілік Елдік 
тұрғысынан ұғынған жөн.

Ерлік жыры мен азатшыл рухтың 
белең алып, әдебиеттің басты тақыры-
бына айналған тұсы – XVIIІ ғасыр. 
Жоңғар басқыншылығына қарсы кү-
рес тің жыр байрағы осы тұста биікке 
көте ріліп, асқақтай түседі. «Осы дәуір 
әдебие тіндегі сырт жауларға қарсы 
күрес, ерлік сарыны Ақтамберді, Тәтті-
қара, Үмбетей жыраулардың творчес-
твосынан, ал қазақ даласында болған 
кейбір өзгерістер негізінен Бұқар жы-
рау творчествосынан өз көрінісін тап-
ты» [8, 34 б.] – дейді М. Мағауин. 

Қазақ әдебиетіндегі азатшыл ой, 
азаттық рухтағы жыр-өлеңдерінің арғы 
бастауларына назар салған тұста XVIIІ 
ғасыр әдебиетіндегі М. Мағауин атаған 
жыраулардың ішінен Ақтамберді жы-
рау поэзиясының болмысы бөлек, 
өресі биік. Ақтамберді – әрі батыр, 
әрі жырау болғандықтан, жауға қарсы 
жорықтарда ер намысын жаныған 
жорық жыршысы, ел еркіндігін өзек 
еткен толғауларын ақыл мен даналыққа 
толтыра алған данагөй жырау. 

Ақтамберді толғаулары көбіне ер-
лікті әспеттеп, ел тәуелсіздігін ардақ-
таған тегеуріні тым қатты, рухы биік 
отты жыр жолдарынан өріледі. Әсіресе, 
«Күмбір-күмбір кісінетіп» толғауының 
екпіні ерекше. Жоңғардан туған жерді 
азат етер арпалыстың от-жалынында 
туған, ерлердің ертеңгі жеңіске деген 
құштарлығын оятар, жеңістен кейінгі 
бейбіт күндердің берекелі шаттығын 
көзге елестетер жігерлі жыр, ұранды 
рухымен сүйсіндіреді.

Майданда дабыл қақтырып,
Ерлердің жолын аштырып,
Атасы басқа қалмақты,
Жұртынан шауып бостырып...
...Кеуде бір жерді жол қылсам,
Шөлең бір жерді көл қылсам,
Құрап жанды көп жиып,
Өз алдына ел қылсам!

Бұл жолдар – ерлікті серік еткен 
жыраудың, ел тәуелсіздігі жолындағы 

күрескерлік бағдарының жосығы іспет-
ті. Азаттық жолындағы күрестің басты 
мақсаты – «өз алдына Ел болу». Міне, 
көкейді тескен арман діттеген уақыт 
кезеңі, мезгіл-меже осы. Қантөгіс, қыр-
ғын, жас кеткен боздақ – осы бір ұлан 
мұраттың құрбаны. Жырау сипаттай-
тын жеңістен кейінгі мамыражай заман 
суреттері – еркіндікке жеткізер ер лік 
қайрағы. Ал көңіл көздеген түпкі мақ-
сат – ел қамы, «Мәңгілік Елдің» қамы.

Тобылғы сапты қамшы алып,
Тұмар мойын ат мініп,
Қоныс та қарар ма екенбіз!
Ел жазылып жайлауда
Жақсылар кеңес құрғанда,
Мұртымыз өрге шаншылып,
Бұрын да сөйлер ме екеміз?!

Жырау көрер қуанышты, келер ба-
қытты көшпелі жұрттың қызықты 
өмір салтынан ала отырып, күнделікті 
күйбең тіршілікті сағалап кетпейді. 
Елі нің жайын ойлайды. «Кеңес құру», 
«Қоныс іздеу» – осының нақты көрі - 
нісі. «Қой үстіне боз торғай жұмырт-
қалаған» жұмақ заманды бейнелеп, 
ел тәуел сіздігінің Мәңгілігін аңса ған 
ақынды береке-бірліктің құтын қашыр-
маудың қиындығы қатты толғандырады.

Осындай берген дәулетті,
Көтеріп тұра алар ма екеміз!

Шіркін-ай, десеңші, бұл бүгіннің де 
өткір сұрағы емес пе?!

Ел бірлігінің өміршеңдігін тілеген 
осынау үмітті түйіннің айтары көп, 
берері мол. Жырау азаттық күрестің 
баяндылығын тілейді. Келер ұрпаққа 
соны міндеттейді. Ақтамберді толға-
уында ел еркіндігіне қол жеткізген 
кезде атқарылуы тиіс істердің бағдары 
суреттелген. Ол үшін, ең алдымен, «жа-
лаулы найза жанға алып, атасы басқа 
қалмақты бостыру» керек, сонда ғана 
арман-тілек орындалады.

Қалың қазағының, ел-жұртының 
қамын ойлап, жорыққа аттанған батыр-
дың ел тағдырының қиынды тұста-
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рында айбарлы азаматы, айбыны бо-
лары еш күмәнсіз. Оның сырт тұлғасы 
ішкі жан дүниесіне сай. Тәні батыр, 
жаны жырау Ақтамбердінің өзін су-
реттеген толғауына көз салсаңыз мұны 
айқын түсінесіз.

Жапанға біткен терекпін,
Еңсемнен жел соқса да теңселмен,
Қарағайға қарсы біткен бұтақпын,
Балталасаң да айырылман,
Сыртым – қылыш, жүзім – болат
Тасқа да салсаң майырылман!

Келісті көркем бейнелеу көз алды-
мызға ел ісіне қатысты қиындықтан еш 
қаймықпас, жауды көрсе арсыландай 
атылар айбынды да айбарлы батырды 
әкелмей ме?! Ал батырлыққа тұлға мен 
бірге жүрек те керек. Оның жүрегін жа-
уынан сескендірмес алып күштің қуаты 
неде?! Ол күштің таусылмас қайнар көзі 
– Ел. Елден еншісі бөлінбеген ер ғана 
ерен күшке ие. Ел сенімін арқалаған 
жан ғана жан алысып, жан берісуге 
шыдап, қашанда жауынан мыcы басым 
келеді. Ал, жауды жеңіп, еліне еркіндік 
әкелу мақсаты Мәңгілікпен өзектес.

Жалпы алғанда, ежелгі және жырау-
лық дәстүрден негіз тартқан азаттық 
пен күрескерлік рух тұнығынан нәр 
алған Мәңгілік Елдік – ұлттық идея 
ХІХ ғасырдағы қазақ ақындары 
шығармашылығынан жалғасын тауып, 
кейінгі әдебиеттерде басты ұстанымға 
айналды. Бүгінде осынау дәстүрлік 
үрдісті толыққанды зерттеу – әдебиет-

танушылар алдында тұрған ұлан 
міндеттердің бастысы.

Қазақ әдебиетіндегі «Мәңгілік Ел» 
ұлттық идеясын зерделеу мен танып-
білу барысында бұрынғы және қазіргі 
тәжірибелерге сүйене отырып, атал-
мыш мәселенің мән-маңызын терең 
байыптау әбден қажет. Бұл – алдағы 
уақыт еншісіндегі дүние...

Тәуелсіз Қазақ Елінің Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің 
2015 жылғы «Қазақстан жаңа жаһандық 
нақты ахуалда: өсім, реформалар, 
даму» атты халыққа жолдауында: [9]– 
деп, Мәңгілік Елдіктің тұғырын бекітер 
сенім рухының белгілерін нақтылап 
берді. Мұның бүгінгі күнгі қоғамдық 
санадағы жарқын құбылыстар, эстети-
калық және рухани құндылықтар 
сабақ тастығынан тәлім алуға, ұлттық 
болмыс ерекшеліктерін түйсінуге, 
еліміздің тарихи, мәдени, саяси даму 
бағыттарын аңдауға мүмкіндіктер 
ашатындығы сөзсіз! Сондықтан да 
қазақ әдебиетіндегі Мәңгілік Ел иде-
ясы көрініс табуының көркемдік 
қағидаттары терең зерделеніп, соның 
нәтижесінде шығармашылық тұлға 
туындысындағы ұлтттық идеяның 
дәстүрлік мәні мен жаңашыл сипа-
ты айқындалып, оны «Мәңгілік Ел» 
идеясымен тоғыстырар алғы шарт-
тарын анықтау жүзеге асырылуы 
тиіс. Өйткені, Қазақ руханиятындағы 
Мәңгілік Елдіктің идеялық мәнін ұрпақ 
санасына сіңіру – баршамызға ортақ 
парыз.
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Алғашқы «Айқаптың» авторы

Ақбаев Жақып 
(1876-1934) 

Белгілі қоғам қайраткері, заң маманы. 
Ол қазақтың әдет-ғұрып заңдарын, соның 
ішінде семья-неке правосын зерттеп, баспасөз 
беттерінде публицистикалық мақалалар жария-
лады. «Айқап» журналында басылған «Қазақ да-
ласынан» атты мақаласы «К. Найманский» деген 
бүркеншік атпен жарық көрген.
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Автор туралы: жазушы, көсемсөзгер, дін-
танушы, қоғам қайраткері, «Еуразия» халық-
тық-патриоттық қозғалысының жетекшісі, 
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Бейбіт САПАРАЛЫ

ҚАЗАҚТЫҢ ЖЕР ҰЙЫҒЫНА  
КӨЗ ТІККЕН КІМДЕР?

Аңдатпа: Қазақстанды отарлау «бөліп ал да, билей бер!» ұранымен жүргізілді. Патша 
әкімшілігі хандық ел басқару жүйесін жойып, 1822-1869 жылдар аралығында қазақ жерінде 
аға сұлтандық және генерал-губернаторлық басқару жүйесін орнықтырды. Мақалада  үш ғасыр 
бойы жүргізілген қазақ сахарасын отарлау жобасы жан-жақты талданады. 

Bejbit SAPARALY
WHO HAD HIS EYE ON THE KAZAKH LAND?

Summary: Colonization of Kazakhstan was carried out under the slogan «Divide and rule». 
Destroying Khan’s reign system, the imperial administration in the period of 1822-1869-ies established 
a sultan and general-governor’s system of government on the territory of Kazakhstan. In the article is 
analyzed the project of colonization of Kazakh land for three centuries fully.

Бейбит САПАРАЛЫ
КТО ПОЛОЖИЛ ГЛАЗ НА КАЗАХСКИЕ ЗЕМЛИ?

Аннотация: Колонизация Казахстана была осуществлена под лозунгом «Разделяй и вла-
ствуй!». Уничтожив ханскую исистему правления, царская администрация в период 1822-1869-
х годов установила на территории Казахстана султанскую и генерал-губернаторскую систему 
правления. В статье разносторонне анализируется проект колонизации казахских земель в тече-
ние трех веков. 
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Толғағы әбден жеткен ЖЕР мәсе-
лесін сөз етпестен бұрын, Қазақ же ріне 
көз тіккендердің нақты кімдер екендігін 
біліп, олардың көзге көрін бейтін 
қожайындары нендей мақсатта мем-
лекет және ұлт қазынасына ғасырлар 
бойына қол сұққысы келгендіктерін 
тереңнен саралап алғанымыз жөн. 
Адам Ата ғ.с. мен Нұх пайғамбар ғ.с., 
қадымдағы ғұндар мен сақтар, көне 
түркілер, Алтын Орда мен Дешті 
Қыпшақ, байырғы Қазақ хандығы зама-
ны сияқты тым әріге бармасақ та, небәрі 
үш жүз жыл бұрындағы «Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұламадан» бері 
қарай тартып бағамдасақ бірқанша 
өзекжарды мәселелердің жалы күді-
рейіп шыға келгеніне бек куә бола-
мыз. Ойраттардан кейін жоңғарлардың 
қалың қолы қазақ хандығы сарбаздарын 
мүлдем титықтатып, 1700-ші жылдар-
да оты мен суы шүйгін жайылымдық 
жерлердің басым бөлігін өз иеліктеріне 
қаратып алады. «Елім-айлап» зар 
еңіреген халық жер бетінен мүлдем 
жойылып кетудің шақ алдында тұрады. 
1730-шы жылдардан бастап патшалық 
ресейдің қол астына кіре бастаған Кіші 
жүз қазақтары бодандықтың жаңаша 
айла-тәсілдеріне тап болады. Орын-
бордан басталған әскери бекіністер 
мен қамалдар Орта жүз және Ұлы 
жүз қазақтарының байтақ өлкелерін 
де айнала құрсаулап, «ұзын арқан, 
кең тұсаудың» бұғаулығына аямастан 
енгізе береді. Еділ мен Жайықтың 
орталығындағы шұрайлы жерлер 
1747 жылғы арнайы жарлықтан бас-
тап әр күзде әдейі өртке оранып, мал 
жайылымына жарамастай болған соң, 
енді оның 300 мың десятина жері 
Петерборлық кінәз Юсуповтар мен 
граф Безбородьколардың жалға алу-
ына қулықпен беріліп, ал ол екі алпа-
уыт орасан жер телімдерін жергілікті 
орыс көпестерге қайтара жалға беріліп, 
өртеңнен кейінгі шұрайлы жерлер-
ге қазақтың малдары әр тұяқ басына 
салық салынып төленіп, жаз жайлауға 
қайтадан өткізіле бастайды. 

Осылайша, сеңдей соғылысып сен-
делген қазақ өз жерінде өзі торға түсіп, 
Еділ, Жайық, Ертіс, Есіл, Тобыл, Үй, т.б. 
сарқырай аққан өзендер бойында мал 
басына салық төлеп, кейінде әр түтінге 
салықты қоса төлеп, бодандықтағы 
зарлы күндерін бастан кешіре бас-
тайды. «Еділді тартып алғаны, Етек-
ке қолды салғаны. Жайықты тартып 
алғаны, Жағаға қолды салғаны. Ойыл-
ды тартып алғаны, Ойдағысы болғаны. 
Қоныстың бар ма қалғаны?» – деп 
Мұрат Мөңкеұлының күңірене жыр-
лауы сол себепті. Астрахан, Омбы, 
Сарытау, Түмен, Кемер, Орынбор, 
Ор, Алтай, Сібір өлкелерінен мүлдем 
дерлік айырылып, түу сонау Байқалдан 
– батыстағы Қырымға дейінгі жер 
байлығы барынша қусырыла тары-
лып, көшпелі қазақ империясының 
құрдымға кете бастаған «Зар заманы» 
жыраулардың көкірегінен шер болып 
ақтарылатыны да нақ сол тұс. «Адам 
өседі, мал өседі, ал жер өспейді!» – де-
ген ұлт ұранын қырық жасында айтып 
кеткен Құнанбай Өскенбайұлының 
көшпелілер өркениеті біржолата 
қожы рап кетпеуіне жол бергізбей, 
үш мың   жылдық дәстүрлі көш жол-
дарын сақтата отырып, қаймана 
қазақты мұхитқа барып құятын Ертіс 
бойындағы шұрайлы, тұщы сулы, нулы, 
қалың қарағайлы өзен жағалауындағы 
кеңге көсілген егіс алқапты жерлерге 
күштеп үгіттеп қоныстандыра баста-
уы да сол отырықшылдық мақсатты 
діттегендіктен, ешкімге ешқандай 
жер те лімін бергізбеу керек деген 
саясат тан келіп шығады. Естеріңізде 
болса, ескі ден жеткен «жер дауы, 
жесір дауы» деген сөз тіркесі ауыз 
әдебиетінде, шешендік сөздерде, 
мұрағаттың сарғайған парақтарында 
жиі ұшырасады. Отарлаушылдық 
сұрқия саясаттың үлкен зардаптарының 
бірі сол, қазақты «бөліп ал да, билей 
бер!» ұранының тезіне тастап, жүз 
бен жүз, ру мен ру, ата мен атаны бір-
бірлеріне үр ит соқтап шағыстырып 
қойып, көп ретте адам өліміне апарып 
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соқтыратын қарулы қақтығыстарды 
өте жиі ұйымдастырады. Жандаралға 
шағымданып барған кедей-кепшіктерге 
әр рулардың ішіндегі бай-манаптардың 
шұрайлы жерлерін сырттай бөліп бер-
ген болып, араларына от тастайды. 

Патшалық Ресей әуелі көне түркіден 
келе жатқан хандық елбасқару жүйесі 
тамырына балта шауып, 1822-1869 
жылдар аралығында қазақ жерін аға 
сұлтандық және генерал-губернаторлық 
елбасқару жүйесі құзыретіне енгізіп, ал 
содан соң болыстық тікелей басқару 
тәртібіне көшіріп, табаны күректей үш 
ғасыр бойына қазақ сахарасын отарлау 
жобасын әккілікпен жүзеге асырғанда 
тек өз бетінше шешім қабылдап іс-
әрекет етті десек өрескел қателескен 
боламыз. Шашыраңқы Патшалық Ре-
сей Алтын Орданың билігінен босанып 
шығып, Рюриковтар әулетінің үстемдік 
құруынан кейін 1613-1917 жылдар 
аралығында Романовтар әулетінің ба-
сыбайлы қол астында болғаны белгілі. 
Тек 1721 жылы ғана Бүкілресей импера-
торы атанған Романовтар 1-ші Петр ре-
формаларынан кейін, батыстың, оның 
ішінде Лондон-сити қожайындары 
Ротшильдтер әулетінің тікелей 
бақылау-назарында болып өлкені өз 
білгендерінше басқаруға көшеді. Жер 
байлығы қорларын иемденуді мақсат 
еткен жаңа жаһандық тәртіп орнату-
шылар алғашқы бетте қазақ жерлерін 
жерүсті және жерасты сарқылмас 
қазына көзі ретінде қарастырып, Ресей 
империясының отаршыл күшіне дем 
беру арқылы қатыгездікпен жәукемдей 
бастайды. Алайда, 1869 жылы Лондон-
сити қожайындары рұхсатымен Маркус 
Голдман жеке банк құрып, 1896 жылы 
тәжірибелі қаржыгер Самюэл Сакс 
есімді күйеу баласымен бірге Нью-
Йоркте нарық қорына шығуды мақсат 
тұтып, айдай әлемге танылған Голдман 
Сакс тобын құрып, Варбург, Морган, 
Рокфеллер сияқты банк саласы алып-
тарымен бірге АҚШ ұлттық банктері 
негізінде 1913 жылы жеке меншік 

иелігіндегі Федералдық қор жүйесі 
– Federal Reserve System, ФРС, Феде-
ральный резерв, FED-ті дүниеге әкелуі 
әлемдегі қаржы жүйесі қызметіне 
сәйкес жаңа міндеттемелерді туында-
тады. 

Ротшильдтер әулеті бастаған 
жаһандағы ең бай 13 әулеттің (басқа 
мыңдаған алпауыт байлар «Титаник» 
кемесімен бірге 1912 жылы мұхитқа ба-
тып кеткен еді) құрылтайшылығымен 
ашылған  ФҚЖ-ФРС 1913 жылдан бас - 

тап 2013 жылға дейінгі жүз жылдық 
нақты іс-жоспарлармен іске қосылған-
дықтан соң, жер қорларын айналымға 
қосудың жаңаша экономикалық сарап-
тамалары жүзеге асырыла бастайды. 
ФҚЖ-ФРС қарқынды қызмет істей бас-
таған кезде, яғни 1914-1918 жылдар 
аралығында 1-ші Дүниежүзілік соғыс 
орын алып, нәтижеде Ресей, Австро-
Венгрия, Осман, Герман империялары 
құлатылып, Ресей мен Германияның 
құнды алтын ақшалары тарих сахна-
сынан жойылып, 10 млн әскер, 12 млн 
бейбіт тұрғын қаза тауып, 55 млн астам 
адам жарақаттанады. Қазақ сахарасы 
да алапат қырғыннан тысқары қала 
алмай, жаһандық шайтани саясаттың 
қоламтасына көміледі. 1914, 1916, 1917, 
1918 жылдарда қазақ елі мен жері қандай 
қанды қырғындарға тартылғанын та-
рих парақтарынан жадыңызға оралта 
беріңіз. Аумалы-төкпелі саяси ахуал, 
Алашорда қозғалысының өмірге келуі, 
қызыл террордың қылаң бере баста-
уы, патшалық тәртіпті тақтан тайдыру, 
уақытша өкімет билігін құру, кедей-
кепшікті байларға қарсы айдап салу, 
үшмыңжылдық көшпелілер өркениетін 
құрдымға жіберіп, сонымен бірге салт- 
дәстүр, төрт түлікке негізделген тіл шұ- 
рай лылығын, діни сенімді, мал шаруа- 
шы лығы іргетасындағы экономикалық 
құндылықты жою, т.т. бұрын-соңды бо-
лып көрмеген жантүршігерлік үрдістер 
қазақ тіршілігінен орын алады.

Міне, осыншалықты төңкерілген 
дүние қасыреттері тасасында бұл 
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оқи ғаларды елу – жүз жыл бұрында 
тыңғылықтап дайындаған әлем 
билеуші күштерінің қатыгез әрекет бағ-
дар ламасы жатқан еді. Ешкімге есеп 
бермейтін, ешкім тексере алмайтын 
әлемдік банк жүйесі мен қаражат баспа-
ханасы қолда болған соң жер шарындағы 
жетекші мемлекеттерді олай да былай 
сапырылыстыру оңайдың оңайы болып 
қала бермей ме?! Осылайша, аса құпия 
жағдайдағы келісімдер бойынша үш 
ғасырлық тарихты артқа тастап, Рома-
новтар әулетінің соңғы өкілі Николай-2 
патша тақтан тайдырылады. Бейрес-
ми деректер бойынша патша әулеті 
толықтай өлтірілмеген, олар басқа 
есімдермен бертінгі кезеңге дейін Ниж-
ний Новгород маңында өмір сүрген. Ал 
дімкәс бала Алексей Николайұлы тақ 
мұрагері болса, кейбір дерек көздері 
дәлелдеуінше, А.Н. Косыгин ныспы-
сымен 14 жыл бойына КСРО үкіметін 
басқарған, Сталиннің өзі «құтыдағы 
адам» деп оны әрдайым құрмет тұтқан. 
Қазақ жері мәселесі тақырыбынан 
ауытқып кеткендей көрінгенімізбен, 
бұнда қысқаша келтіріп отырған 
дерекнамалардың барлығы да қазақ 
елі-жері тауқыметіне тікелей қатынасы 
бар деп білеміз. Және де бұл біз жазып 
отырғандай сараптаманы еліміздегі 
бірде-бір ғалым не саясаткердің ау-
зынан ести алмайсыз. Дұрысы мен 
бұрысын, әр нәрсенің ақиқат болмысын 
толық білуші Жаратушы Иеміз ғана. 
Ал біздің уәзипа, Алла тағала берген 
ақылды ширықтыра отырып, кейбір 
түсініксіз жағдаяттардың шындық 
мәнісін ашу. Сонымен, екі ғасыр 
тоғысында Лондон-сити қожайындары 
бағдарламасымен кең байтақ қазақ 
жерін талан-таражға түсіру қарекеттері 
орасан қарқын ала түседі. 

Жер асты байлықтарына шүйліккен 
Еуропалықтар Ресей патшалығын 
алдыға ұстана отырып бұйығы жатқан 
қазақ өлкелеріне тау-кен өндірістерін 
орнықтыра бастайды. Мәселен, 1902 
жылы қазақ даласындағы 197 өнеркәсіп 

орнында 20 мыңға жуық жұмысшылар 
еңбек етсе, өнім өңдейтін 670 шағын 
кәсіпорындарда күні-түнге жалданған 
жұмысшылар саны 7 мыңнан асып 
жығылған. Қарағанды көмір кеніші, 
шығыс және орталық өлкелердегі ме-
таллургия зауыттары, Орал-Ембі мұнай 
өңдеу кәсіпорындары денінде ағылшын, 
француз, американдық алпауыттардың 
толықтай бақылауында болды. 
Оның ішінде «Спасск мыс кеніші» 
акционерлік қоғамының төрағасы 
ағылшын парламентінің мүшесі Артур 
Фелл болса, ал төрағаның орынбасары 
Франция президентінің жиені Эрнест 
Жан Карно болғандығын айта аламыз. 
«Орыстық-Азиялық» деп аталатын 
Риддер мен Екібастұз кеніштерінің кор-
порациясы Ресей империясы тарапы-
нан қазақтардың келісімінсіз ағылшын 
компаниясының иелігіне беріліп, оған 
болашақ АҚШ президенті Герберт Гу-
вер мен танымал ағылшын қаржыгері 
Уркварт үлкен көлемде қаржы 
салған. Патшалық Ресейдің премьер-
министрі П.А. Столыпиннің батыс 
қожайындарымен келісілген аграрлық 
реформасына дейін және кейін де 
қазақтың шұрайлы жерлеріне орыс ша-
руалары жақсы жағдай жасалып жүз 
мыңдап көшіріліп әкелініп, басыбай-
лы орнықтырылған. Мысал үшін айтар 
болсақ, 1895-1905 жылдар аралығында 
қазақ өлкесінің далалық облыстары-
на 300 мыңға жуық орыс мұжықтары 
қоныс тепсе, ал Столыпин билікке кел-
ген 1906-1910 жылдар аралығында ғана 
жат жерден келіп қоныстанушылар 
саны күрт өсіп, 770 мың адамға жетіп, 
соның нәтижесінде 1897 жылғы санақ 
мәліметтері бойынша Дала өлкесінде 
келімсек орыстардың үлесі 20% құраса, 
ал 1917 жылы 1 қаңтардағы есеп бой-
ынша орыс басқыншыларының үлес 
салмағы күрт өсіп, бірден 42%-ке жет-
кен. Оңтүстіктегі Түркістан өлкесінде 
орыс шаруаларының үлес салмағы 
тиісінше 3,7%- тен 7,9% -ға дейін күрт 
өскен. Ең сорақысы, 1893-1905 жыл-
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дар аралығында қаймана қазақтан 4 
млн десятина жер зорлықпен тартып 
алынса, ал Столыпин содырдың әмірі 
жүрген 1906-1912 жылдар бедерінде ол 
көрсеткіш – 17 млн десятинаға, 1916 
жылы – 40 млн десятинаға, ал 1917 
жылы 45 млн десятинаға дейін жет-
кен. Өктемдікпен тартып алынған жер-
лер негізінен – Семей, Ақмола, Орал, 
Торғай облыстарында орын алған. Бұл 
өлкелерден барлық жиынтығы 40,5 млн 
десятина, жер жәннаты Жетісудан 4 млн 
десятина, Сырдария облысынан 500 
мың десятина ең құнарлы жер телімдері 
тегіннен-тегін орыс мұжықтары жеке 
меншігіне құжаттастырылып берілген.

Зар заманға кез болған қазақ байғұс 
ең шұрайлы жерлерін отаршылдарға 
қолдан беріп, ең жаман деген, оты, суы 
жоқ, басым бөлігі шөл және шөлейтті, 
қырлы, таулы өлкелерге қоныс ау-
дарып кеткен. Осылайша, Лондон 
қожайындарының дегені болып, ата ме-
кеннен, ата кәсіптен, дәстүрлі көш жол-
дарынан ажыраған қазақ ұлты біртұтас 
ұйысу орнына қожыраған үстіне 
қожырай бастаған. Ол аз дегендейін, 
ұлттық рухтан, дін мен тілден 
айырылған шалақазақтар деп аталынған 
жартыкеш әлеуметтік топ пайда болып, 
орыс шаруаларымен қоңсы аймақтарда 
олардың үлес салмағы жыл санап өсе 
бастаған. Қазақ халқы не істерін білмей, 
қайда қосыларын білмей толқып тұрған 
сәттерде жер-жаһанға әмірін жүргізе 
бастаған көрінбес топтар, ФҚЖ-ФРС 
қожайындары әккілікпен қимылдап, 
патшалық Ресейдегі ылаңдар арқылы 
қазақтың бетке шығар бас көтерерлерін 
әр түрлі саяси ағымдар аясында топ-
тай бастайды. Алаш партиясы мен 
Үш жүз партиясы әрекеттерін осы 
тұрғыда жіті сараптап қарар болсақ, 
мәселенің түпкі тамыры бірден көзге 
көрінеді. Бұрында патшалық Ресейдің 
Думасы мүшелігіне өткен, Лондонның 
тікелей бақылауындағы масондық 
ұйым мүшелері болып табылатын 
қазақтар ұлт жағдаятына байланысты 

шынайы жанашырлық танытқанымен, 
саяси қозғалыстар үдерісінде ба-
тыс алпауыттарының бағыт-бағдар 
сілтеуінсіз өзбеттерінше мүлдем дербес 
қимылдай алмайтын еді. Сол себепті, 
1917-1920 жылдар аралығында Алаш 
Орда автономиялық қозғалысы аясын-
да сан қатпарлы саяси қитұрқылықтың 
қазықтары қағылып, кейінде, қызыл 
террор өкіметі билік басына келгенде 
осы саяси арандатулардың астарлары 
біртіндеп ашылып, қазақтың біртуар 
тұлғаларының бастарына бұлт болып 
үйіріліп, алысты діттеген мақсатпен 
жаппай репрессиялар науқаны се-
бепшісі болады. Кадеттерден бас-
тау алған Алаш партиясы Үш жүз 
партия сы белді өкілдерімен бірлесіп 
Кеңестер өкіметі большевиктерін 
қолдай бастағанымен, жақсы ниеттері 
қара ниетті қарсыластарының арам 
пиғылдарымен қанға бөгіп, саяси ре-
прессия, байларды кәмпескелеу, жер 
аудару, ұлт серкелерін Мәскеуге дейін 
алып кетіп үйқамаққа отырғызу, мал-
мүлікті бірорталыққа ұжымдастыру, 
мақсатты түрде жаппай ашаршылыққа 
ұшыратып халық санын мейлінше азай-
ту, т.т. толып жатқан зорлық-зомбылық, 
небір зұлматтарға апарып соқтырады. 

Лондонның жобасы болып табыла-
тын, 1909-1912 жылдар аралығында 
жаяу-жалпылап бүкіл жер шарын 
фотоаппаратымен аралап шыққан 
Әліби Жангелдин – Николай Степ-
нов есімді бүркеншік аттағы қазақтың 
ғұмырнамасы да нелер бір құпия 
сырларға толы. Ә. Жангелдин Ленин, 
Сталинмен Швейцарияда танысып, 
ертеден өте жақын араласқан, өмірінің 
соңына дейін Сталинге емін-еркін кіріп-
шығып жүрген, Сталин қаймығып, 
қатты қадір тұтқан қазақ қайраткерінің 
бірі. 1918 жылы Ленин мен Троцкий, 
Гитлер, шалғайдағы Жапония басшы-
лары батыстан қомақты қаржы алып, 
әрқайсысы өздеріне тиесілі жұмбақ жо-
баларды жүзеге асыруға кірісіп кеткен-
де, Ә. Жангелдин де барлық жағынан 
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жабдықталып, Қырым мен Петербор-
да өткен төңкерістік міндет-мұрат 
сабақтарын жүзеге асыру үшін қазақ 
өлкесіне төтенше комиссар уәкілдігімен 
керуенін шұбалтып аттанып кетеді. 
Кейінде Кеңес өкіметі орнағаннан кейін 
қазақ жерінің шекарасы белгіленгенде 
Ә.  Жангелдиннің Ленин мен Сталинге 
өте көп әсер-ықпалы болады. 

ФҚЖ-ФРС қаржыларын әлемдік 
деңгейде жылдам айналымға түсіру 
үшін сонау 1878 жылы батыс қаржыгер 
алпауыттары тікелей нұсқауымен ірге - 
тас қалаған Токио биржасы, тар қа-
тып айтар болсақ Токио-?-Лондон-
Нью-Йорк тіркестігіндегі қор биржа-
лары қызметтері жыл санап қарқын 
ала түседі. Токио қор биржасынан таң 
сәріде бастау алған әлемдік қаржы 
жүйесі тасқыны Лондонға жеткенше 
он сағаттай уақыт бойына кідірістеп 
қалатыны әу бастан жаһандық билеу-
шілер тарапынан ескерілген бола-
тын. Қазақтың Сарыарқасында То-
кио, Лондон, Нью-Йоркқа тепе-тең 
келетін дүниежүзілік қаржы орталығын 
құру жобасы ғасыр басында ФҚЖ-
ФРС қожайындары тарапынан әбден 
пысықталып, белгіленіп қойылған 
еді. Осы арман жүзеге асырылу үшін 
әр онжылдық белесінде бірінен бірі 
өткен күрделі жоспарлар көлденең 
тартылады. 

Азамат соғысы, «ақтар» мен 
«қызылдар» деп алма-кезек бір-бірлерін 
қыру майданы, большевиктер алғаш 
билікке келген тұстағы ашаршылық, 
егіндік жер мен мал бас санының 
күрт азайып кету кезеңінен соң 
1920-1930 жылдар аралығында жаңа 
экономикалық саясат – НЭП науқаны 
жүргізіле бастайды. 1928 жылғы бай-
лардан малдарды тәркілеу қарсаңында 
40 млн дейін өсіп жеткен мал бас саны 
1933 жылы 4 млн күрт кеміп кеткен. 
Егіндік молайып, Кеңестер Одағының 
басқа аймақтарынан үлкен көлемдегі 
астық еуропа, АҚШ-қа экспортталып 
жатса да, қазақ сахарасында алапат 

ашаршылық орын алып, 4 млн жуық 
қазақтар аштан қырылап, млн аста-
мы шет шығандап босқындап кетеді. 
Сөйтіп, қызыл террор тұсында 60 пай-
ыздан асқан қазақ саны, 1939 жылғы 
санақта небары 38 пайызға төмендеп 
кетеді. Лондонның тапсырмасын асыра 
орындаған Сталиннің ескі танысы әрі 
әпербақан қолшоқпары Ф.И. Голощекин 
қазақ автономиясын басқара отырып, 
орталыққа жалған мәліметтер жіберуді 
машыққа айналдырып, шетелдік ма-
мандармен сыр білдіртпестен ауыз жа-
ласып, ашаршылық құрбандары санын 
барынша төмендетіп көрсетуге тыры-
сады. Мысалы, батыстық зерттеуші 
Р.Конквест ашаршылық зұлматында 
жаппай қырылған қазақтарды 1  млн 
адам көлемінде деп хатқа түсірсе, 
оның әріптестері Р. Дэвис пен С. Уит-
крофт қазақтардың 1931-33 жылдарда 
аштықтан бұратылып өлгендерін 1  млн 
адамнан астам, ал басқа ұлттарды 
қосқанда бұл көрсеткіш 1,3-1,5 млн 
адам шамасында ғана деп өтіріктен 
пайымдайды. Ал тәуелсіздіктен бұрын - 
ғы кезеңде зерттеу жүргізген қазақ-
стандық тарихшылардың бір тобы 
(Б.  Төлепбаев, В.  Осипов) осы аштықта 
1,5 млн адам қырылғанын дәлелдесе, 
тарихшыларымыздың және бір то-
бы (М. Қозыбаев, Ж. Абылғожин, 
М.  Тәтімов) – 1 млн 750 мың адамның 
өлгенін айғақтайды. Бұл деректер бол-
жамдар түрінде айтыла тұрса да, олар 
Қазақстан тарихынан жазылған іргелі 
зерттеулерге ғана емес, бертіндегі мек-
теп оқулықтарына да нақты көрсет-
кіштер түрінде тексерілместен енгізіліп 
кеткен. 1931-1933 жылдардағы қа зақ 
қасыретінен кейін 1936 жылы Қазақ ав-
тономиясы Кеңестер Одағы құрамын-
дағы одақтас республика статусы 
дәре жесіне көшірілгенмен, Қазақ елі 
құрамындағы Қарақалпақ автономиясы 
сұраусыз, келісімсіз Өзбек республи-
касы қарауына өткізіліп жіберіп, қазақ 
мемлекетінің жер көлемі әжептәуір 
деңгейде тағы да орталанып қалады. 
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Қазақ Одақтас республика дәрежесіне 
көтеріліп, мәртебесі өсе түсуі батыс та-
рапынан тағы да басқа тақсыреттерге 
әкелдіріп соқтырады. Өте күшейіп 
кетпес үшін, дербестікті талап етпесі 
үшін, ата тарих өрескел бұрмаланып 
жазылып, 300-ден астам қазақ әндері 
«сотталғаны», сот шешімімен мәтіні 
өзгертілгені өз алдына, «Үштік» деген 
пәлені ойлап тауып, қазақтарды бір-
бірлеріне айдап салып, бетке шығар 
ұлт перзенттерін абақтыларға тоғытып, 
ол аз болғандайын ең мықты қазақ 
тұлғаларын үш қана адам қол қоюымен 
тергеусіз, сотсыз, дәлелсіз жүз мыңдап 
аттыртқызып жібереді. Сталиннің төңі-
регіне топтасқан репрессиялық қанды-
қол топ қазақ екеш қазекеңді тағы да 
бір оңдырмай белін сындырып, ұлт 
ретінде қабырғасын аяусыз сөгіп кетеді. 
1936 жылы Мәскеуде қазақ өнері мен 
мәдениетінің, әдебиетінің онкүндігі, 
яғни декадасын өткізген кезде Сталин, 
Ворошилов, Молотов бастаған мемле-
кет басшылары рухани іс-шараларға 
тікелей өздері қатынаса отырып, қазақ 
мәдениеті жеткен жетістікті барынша 
мақтап-мадақтап, орден-медальдарды 
үйіп-төгіп беріп шығарысып салады, 
ал екінші тараптан біртуар ұлт зия-
лыларын сұраусыз, есепсіз үштіктің 
жаласымен түрмелерге тоғытып, 1936-
1937 жылдың қанды қырғынын асқан 
қатыгездікпен ұйымдастырады.Екінші 
дүниежүзілік соғыс сұрапылы да 
қазақ еліне өте орасан салмақ салады, 
айықпас қасырет әкеледі. Екі млн жуық 
Қазақстан жауынгерлерінің жартысы-
на жуығы қан майдан даласында жер 
жастанады. Бірнеше млн босқындар 
мен күштеп қоныс аударғандарды 
паналатқан өлке жергілікті ұлт тұрғы-
сынан тағы да қайталап демография-
лық ауыртпашылыққа түседі. Оты-
зыншы жылдардағы Кеңестер Ода-
ғын индустрияландыру үрдісіне 
10 млрд көлемінде жойқын қаржы 
құйған Ротшильдтер әулеті мыңдаған 
өндіріс ошақтарын еуропалықтар мен 

американдықтардың тікелей қаты-
насуымен өркендетіп жіберген болатын. 
Міне, соның жемісін көрген қазақ елі 
майданның алғы шебін бар керекті зат-
тар мен қару-жарақтармен, киім-кешек 
пен тағаммен үздіксіз қамтамасыз етіп 
отырады. Өздері қандай қиналса да 
қазақ елі-жері бар ауыртпашылықты 
мойымастан, қасқая көтеріп ала-
ды. 1943-1953 жылдар аралығында 
алдыңғы берген уәдеден тайқи берген 
ФҚЖ-ФРС қожайындары мен Сталин 
арасындағы текетірес шырқау шегіне 
жетеді, тіпті кейбір тұстарда асқынып 
кетеді. Нәтижеде, Қырым Израйылға 
бұйырмай, әл-Қудс тарапы жаңа мем-
лекет іргетасы қалануына негіз бола-
ды. 1944 жылы мақұлданған Бреттон-
Вудс жүйесі бойынша АҚШ доллары 
құндылығы алтынмен қамтамасыз 
етіліп, демек қанша доллар валютасы 
басылса, сонша алтын қоймада сақ-
талып, ал әлемдегі өзге валюталар баға-
мы доллармен салыстырылып, халық-
аралық қаржы жүйесі қызметін жан-
дандыру үрдісі қызу қарқын ала түседі. 

1938-1951 жылдар аралығында 
атақты Әліби Жангелдиннің бейрес-
ми қолдау білдіруі себебімен Сталин-
ге жақсы танылып, білгір-іскерлігімен 
Сталиннің талай қатал сынынан өткен, 
13 жыл бойына ең сындарлы кезеңде 
Қазақ республикасы халкомсовы 
төрағасы қызметін атқарған аса көрнекті 
мемлекет қайраткері, қайталанбас бол-
мысты ұлы тұлға Нұртас Оңдасынов 
одақтық және әлемдік деңгейдегі 
қазақ мәселесі қандай тұрғыдан бол-
масын дұрыс тұрғыдан шешілуіне 
көзсіз батырлық және табандылықпен 
атсалысады. 1943 жылы сырттан 
уәде лі көмек келмеген дағдарыстағы 
Сталин ге Кеңес халқына діни сенім 
тұрғысынан біршама еркіндік беріп, 
шіркеулер мен мешіттерді ішінара 
қайта қалпына келтіртіп, Орта Азия 
мүптилігін құрғыздыртып (САДУМ), 
85 жастағы ислам ғұламасы шейх 
Бабаханды Тәшкеннен алдыртып 
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Сталинге қабылдатқызып, тап сол 
жылы Ақмолада жаңа шағын мешіт 
тұрғыздыртып, кеңестер одағы және 
қазақ халқының рухын көтеруге, неміс 
фашистерімен шешуші айқаста жеңіске 
жетуге басты себепші болады. 1943 
жылы Атырау мұнай өңдеу зауыты іске 
қосылып, 1944 жылы Семейдегі ет ком-
бинатына КСРО Қоғаныс комитетінің 
ауыспалы Қызыл Туы Сталиннің 
нұсқауымен мәңгілікке сақтап қоюға 
беріледі. Кентау мен Теміртаудың атын 
қойып, аса ірі өндіріс ошағын іске 
қосып, Семейдегі Дегелең Атом по-
лигоны, Байқоңыр ғарыш айлағы аты 
мен заты орнықтырылуы, Маңғыстау-
Атырау мұнай-газ кеніші жаппай 
игеріле бастауы, Ақмола облысындағы 
Тың және тыңайған жерлерді игеру 
науқаны, бір сөзбен айтқанда қазақ 
жеріндегі барлық орасан құпия жобалар 
Премьер-министр Н. Оңдасыновтың 
қатаң ой елегінен өткізілуімен 
тып-тинақтай сарапталып, алдына 
адам баруға тайсалатын Сталиннің 
талқысына батыл әрекетпен ұсынылып 
жатады. Әрдайым өз ұлтының мүддесін 
жоғары қоя білген Н.Оңдасынов 
Лондондағы алпауыттардың ФҚЖ-ФРС 
негізіндегі Трансұлттық корпорация-
лар талап-тілектерін де тыңғылықты 
сараптамадан өткізіп, кейбір жағдайда 
ілкімділікпен алдарын да орап кетіп, 
талай өркеуделерді сан соқтырып ке-
тумен болады. Ұлы Отан соғысы жыл-
дарында АҚШ вице-президенті Қиыр 
Шығыс арқылы КСРО-ға келіп, жолшы-
бай арнайы тапсырыстармен Алматыға 
тоқтағанда халкомсов Н.Оңдасынов 
әуежайдан қарсы алып, кеткенге 
дейін ашық сұхбат құрып бірге болған 
сәттері халықаралық мәселелерге деген 
таным-білігін арттыра түседі. Алпы-
сыншы жылдар басында Кеңес делега-
циясын басқарып Шам-шәрифке, яғни 
Сирияға барғанында Түркістан тума-
сы, Қожа Ахмед Яссауи діни мектебі 
өкілдері екенін естіп-білген Димашық 
ғұламалары, мемлекет қайраткерлері 

дереу қатты құрмет көрсетіп, облыс 
басшысы компартия қайраткерінің 
қолын сүйіп шынайы ықыластарын 
білдіргені балалық шағында медіреседе 
дәріс тыңдап, арабша және парсыша 
хат таныған Нұртас Оңдасыновтың 
туған-өскен ел тарихына деген құрмет-
ілтипатын онан сайын арттыра түседі.

1951-1953 жылдар аралығында 
Нұртас Оңдасыновты білімін жетілдіру 
мақсатында деген желеумен талай 
жаһандық алпауыттар тайсалған 
Сталиннің өзі Мәскеуге алдыртып, 
қаншама оңаша кездесулер, сыр 
сақтаған сұхбаттасулар өткізіп, Ста-
лин өз өмірінің соңғы сәттеріндегі 
құпия өсиеттерімен бөлісіп, Моло-
тов, Суслов, Косыгин, Громыко, Во-
рошилов, Андропов сынды нағыз 
сенімді серіктерінен құрылған, ара-
сында бөтен ұлттан жалғыз қазақ бар 
өте құпия мемлекет билеушілері то-
бын құрып, СМЕРШ жанкештілері 
көрінбес жасақтарын осы бейресми 
ықпалды топқа бағындырып қояды. 
Кейінде бұл құпия топ Мәскеу мен 
Лондон қожайындарын таң қалдырған 
талай-талай астыртын әрекеттерді жы-
мын білдірмей жүзеге асырады. Батыс 
қожайындарына бағынған Н.С. Хрущев 
билік басына келе салысымен Израиль 
мемлекетіне беріледі деген Қырымды 
Ресейден жұлып алып, бірінші қадамда 
Украинаға қосады, Сталинді барынша 
қаралап, сталинсіздендіру науқанын 
үлкен белсенділікпен жүргізеді. Хру-
щев Сталиннің қадір тұтқан кадрі 
Н.Д. Оңдасыновпен оңашада кездесіп, 
тың және тыңайған жерлерді иге-
ру бағдарламасы аясында Орталық 
және Солтүстік Қазақ жерлерін авто-
номияландыру желеуімен алдымен 
Ресейге бағындырып, одан әрі тіпті 
Кеңестер Одағы құрамынан шығарып-
ақ жіберуге дейін көмек ететін болса, 
Қазақ мемлекетін бір өзі қалағанынша 
басқарып тұруға бар қолынан келетінін 
жасайтындығын айтып нақты ұсыныс 
білдіреді. Бұндай шайтани жобаға 
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үзілді-кесілді қарсылығын білдірген 
Н. Оңдасыновқа әбден жауыққан, кек-
тене өштескен Н.С. Хрущев Брежнев, 
Қонаев, Юсупов секілді республика 
компартия басшыларын Оңдасыновқа 
қарсы әрдайым айтақтап салып, 
кейінде Атырауда басшылық қызметте 
жүргенде Мәскеуден, СОКП Орталық 
Комитетінен жалған жала жапқандар, 
домалақ арыз жазғандар желеуімен 
әртүрлі құрамда қатаң түрде тексерту 
мақсатында отыздан астам комиссия 
жібертеді. Еш ілік таппаған комиссия 
мүшелері «қызмет телефонын жеке 
мүддеге пайдаланып, неге Мәскеудегі 
әйел-балаларыңмен сөйлесесің» де-
гендей кінәрат тағады. Ақыры, небәрі 
58 жастағы Оңдасыновты Атырау об-
лысы бірінші басшысы лауазымы нан 
қудыртып, басқа еш қызмет ұсын - 
 дырмай, зорлықпен 58 жасында зейнет-
керлікке шығартқызып тынады. Тыңды 
игеру сылтауымен қазақ жерін ай-күннің 
аманында қазақтардан күштеп тартып 
алу авантюрасы жүзеге аспай қалған 
Хрущев Оңдасыновтың Қ. Сәтпаев, 
Ж.  Тәшенов, Д. Қонаев, Ш.  Есенов 
сияқты шәкірттеріне шүйлігіп, табаны 
күректей он жыл бойына еш тыным 
бермейді. Арқаның жері, Ақмола об-
лысы тың игеру науқаны нәтижесінде 
басқаша мәртебеге ие болып кеткен соң 
Хрущев батыстағы демеушілері алдын-
да оңды есеп беруі үшін Маңғыстау 
мен Атырауды күштеп тартып алып 
Түркменстанға қосу әрекетіне көшеді, 
арнайы қаулы да дайындаттырып 
қояды. 1957 жылы Хрущевті билік ба-
сынан кетіруге сәл ғана қалған Моло-
тов, Ворошилов бастаған Мәскеудегі 
Сталин құрған құпия топ ұрымтал 
сәтінде Юсупов пен Есеновті Хрущевқа 
дайындап кіргіздіртіп, артынан са-
яси бюро мүшелері арасында жал-
пылай талқыға сала келгенде басым 
көпшілікпен бұл асыра сілтеушілікке 
тосқауыл қойғаннан кейін барып, 
әбден ызаға булыққан Хрущев ұйғыр 
И.А. Юсуповтың атын желеу етіп, 

ретін тауып, Оңтүстік Қазақстандағы 
бірнеше ауданды себепсізден себепсіз, 
саяси-экономикалық дәлелсіз Өзбек-
стан құрамына өткіздіртіп жібереді. 
1960 жылғы археологиялық қосын 
зерттеулері нәтижесінде мықтап дәлел-
денген, ежелден қазақ хандарының 
қасиетті мекені болған, жер бетіндегі он 
млрд адам баласы топан судың құрбаны 
болғаннан кейін Нұх пайғамбар ғ.с. 
кемесі түкпілікті осында келіп тоқтаған, 
жер шарына адам ұрпақтары тарауының 
ең соңғы бесігі болған қасиетті Нұр 
тау, Нұр Ата тауы өлкесі, міне, осы-
лайша әділетсіздікпен көрші өзбек 
ағайындардың мемлекеттік меншігіне 
өткіздіріліп жүре береді. Хрущевтің ең 
соңғы мәрте Алматыға келген сапарын-
да көпшілік көзінше Н.Оңдасыновқа 
мазақтаған, намысына тиген сөздер 
айтып, өзбекке берілген жерден басқа 
да жерлеріңді тартып алып, басқа 
көршілеріңе үлестіріп беремін де-
ген сандырағына тайсалмастан, 
қаймықпастан батыл жауап қайтарған 
Оңдасынов тұжырымдарынан кейін 
ашу-ызаға булыққан Хрущев дайын 
тұрған дастархан дәміне де қарамастан 
ұшағына мініп Мәскеуге ұшып ке-
теді. Дүние кезек деген, Хрущевтің 
жеңілтек, әпербақан іс-әрекетіне әбден 
тойған одақ басшылары, құпия Ста-
лин серіктері астыртын келіссөздер 
жүргізіп, Лондон қожайындарын бір - 
неше жанды ұсыныстармен қызық-
тырып, 1964 жылы қаннен-қаперсіз 
ел астанасынан сырт жақта демалыс-
та жүрген Хрущевті тақтан тайдырып, 
кейінде Мәскеу іргесіндегі шағын 
сая жайда 7 жыл бойына үйқамақта 
16  әскерден күзет қойып ешкіммен 
аралас тырмай ұстап, барынша құса 
жағдайда титықтатып барып о дүниеге 
аттандырады. 

Қазақ жері және Н. Оңдасынов де-
ген қабырғалы мәселеге қайтып ора-
латын болсақ, 1979 жылы әлем алпа-
уыттарын дүр сілкіндірген Ақмола 
оқиғасына, Ерейментау неміс авто-
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номиясы құрылуы алғышарттарына 
нақтырақ тоқталуымызға болады. Бү-
гінгі таңға дейін Целиноградта орын 
алған бұл жұмбақ наразылық шеруінің, 
СОКП ОК-нің қаулысын орындауға 
қарсы саяси талап қойған көтерілістің 
ең түпкі мәнісін ешбір саясаткер 
дәлді болжап ашып бере алған емес. 
Д. Қонаев, Н.Е. Морозов, А. Браун, 
Ф.  Бобков, т.т. Мәскеулік, Алматылық, 
Целиноградтық басшылардың естелік-
те ріне назар салсаңыз, олар да 
мәселенің түпкі түйінін тарқата ал-
май бір-бірлеріне сілтеумен болады. 
Мәскеуге батыстан тапсырма арқалаған 
өкілдер ай сайын тынбастан ағылып жа-
тады. 1978 жылғы Эдвард Кеннеди-кіші 
бастаған АҚШ делегациясы секілді 
өкілдер де әрқилы сылтаулармен Қазақ 
еліне, Алматыға келгіштеумен болады. 
Соңында Л.И. Брежнев пен М.А.  Сус-
лов, Ю.В. Андроповтар нақтылы 
тоқтамға келіп, ГДР мен ФРГ-нің та-
банды сұранысы бойынша деген же-
леумен арнайы комиссия құрғызып, 
1978 жыл бойында Ю. Андропов, 
И.  Капитонов, М. Зимянин, З. Нуриев, 
Н. Щелоков, Р. Руденко, М. Георгадзе, 
В. Чебриков бастаған Кремльдік топ 
қауырт жұмыс жасап, Ресейде Еділ 
бойында немістер жоқтықтан ол жерде 
автономия құру тиімсіз, ал тәжірибелі 
мамандар еуропаға кетіп қалмасы 
үшін кеңбайтақ қазақ жерінде дербес 
неміс автономия сын ашқан орынды 
деген тоқтамға келіп, тиісті құжаттар 
әзірлейді. Ал 1979 жылғы 15 мамыр-
да, яғни сол ай соңындағы Бильдер-
берг конференциясына дейін шешім 
шығартып, СОКП ОК-нің «Ереймен-
тау орталығы болып табылатын неміс 
автономиясын құру» туралы жасырын 
қаулысына қол қояды. Бір айға дейін 
тыныштық орнап, ресми өкілдерден 
ешбір жан жаңа құрылым жайында 
тіл қатпайды. Сол уақытта Краснозна-
менский (қазірде Егіндікөл) ауданын 
басқарған ұлты неміс А.Г. Браун да 
неміс автономиясының бірінші бас-

шысы боласың деген Мәскеу құптауын 
естіп-білгенімен, жаңа территориялық 
құрылым жөнінде ешкімге тіс жармай-
ды. Алайда, 1979 жылғы 15-17 мау-
сым күндері Целиноград қаласының 
орталық көшелеріне мыңдаған студент 
қазақ жастары бейбіт шеруге шығып, 
оларды алдыңғы қатарда жүріп Ұлы 
Отан соғысы ардагерлері де қостап, 
ол аз десеңіз қазақтан басқа – орыс, 
украин, белорус ұлты өкілдері де бей-
жай қалмай үн қатып, қазақ жерінде 
неміс автономиясын құруға үзілді-
кесілді қарсылықтарын білдіреді. 
Немістер 1941 жылы тарқатылған 
Еділ бойы атамекендеріне кері қай-
тып, Ресей құрамында өз автономи-
яларын қайталап құрғызуын талап 
етсін деген ұсыныстар да айтылады. 
Мұндайды күтпеген облыс басшы-
лары дағдарысып, тәртіп сақшылары 
мен бейбіт шерушілер арасында 
қақтығыс туындап, қан төгілмесін де-
ген үреймен Алматыға, ал республика 
басшылары Мәскеуге дамыл-дамыл 
жедел ақпарат берумен болады. Үш 
күнгі үрейден кейін Мәскеуден жақсы 
хабар жетіп, ескі қаулы күшін жойып, 
енді қазақ жерінде неміс автономия-
сы құрылмайтын болды деген сенімді 
уағда алынады. 

Көпке ұзамай, әлемдік олигарх-
тардың қадала ден қоюымен 1980 жыл-
дан бастап Кеңестер Одағын әлсірету, 
ыдырату, күйрету, артынша жоқ ету 
науқаны басталады. Сталин дәуірі 
өткеннен кейін отыз жыл бойына астыр-
тын әрекеттер жүргізген одақтық билік 
басындағы көнекөздер тобы аралары-
на селкеу түсіп, әуелі Ворошилов 1969 
жылы, ал Косыгин 1980 жылы, Суслов 
1982 жылы, Андропов 1984 жылы, Мо-
лотов 1986 жылы, Громыко 1989 жылы, 
ең соңында Оңдасынов 1989 жылдың 
аяғында дүние салады. Демек, 1986 
жылдың басты оқиғалары – Черно-
быль апаты («Дуга» суперклиматтық 
қаруын сынау мен оның негізгі құпия 
бөлшектерін Аляскадағы АҚШ супер-
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климаттық қаруын жарақтау жоба-
сына жасырын түрде сатып жіберу 
барысында жойқын жер сілкінісі сал-
дарынан болған АЭС апаты еді) мен 
Қазақ ССР-індегі Желтоқсан оқиғасы 
кеңестер одағын дүр сілкіндіріп, 
қазақтың өршіл рухы айдай әлемге та-
рап кетпегенде, Г.Н. Колбин бастаған 
әсіре компартия ұрдажықтары қазақ 
жерін бөлшектеуге бірден пәрмен 
беріп, батыстың трансұлттық корпора-
циялары Сарыарқаның ғасырлап өздері 
көз сүзген аймақтарына сұғына еніп, 
қаймана қазақтың естерін жиғызбастан 
талан-таражға салып жеке меншіктеп 
үлгерген болатын ба еді. Енді, қазақ 
жеріне батыс алпауыттары көз сүзген 
тар жол, тайғақ кешудің жаңа эпопеясы 
басталды. 

Лондон-сити қожайындары КСРО 
күйреуін жаңа әлемдік тәртіптің заңды 
бір бөлшегі ретінде қабылдайды. 
Дербестік алған Қазақ елін сырттай 
қуаттап, көп жылдар бойғы арманда-
рына енді анық қол жеткізетіндеріне 
бек сенім артып, алдағы ондаған 
жылдарға нақтылы жоспарлар құра 
бастайды. Тоқсаныншы жылдарда 
Қытай экономикасын гүлдендіруге 
барынша күш салған Ротшильдтер 
бастаған әлем алпауыттары мыңдаған 
Трансұлттық корпорациялар қызметін 
жандандыру арқасында 1,3 млрд халқы 
бар алып мемлекетті дүр сілкіндіреді. 
Қытай атынан жер-дүниеге жайы-
ла бастаған батыс қожайындарына 
тәуелді трансұлттық құрылымдар 
жаһан халықтарына заңды үрей туды-
рып, жер шарының қай шалғайында 
не жақсы бизнес көздері бар, соның 
барлықтарын да талғамастан жұтып, 
жалмай береді. 

Қазақ елі тәуелсіздік ала салысы-
мен Ротшильдтер әулеті жылы шырай 
танытып, Лондондағы өздеріне тәуелді 
банкноттар фабрикасынан қазақтың 
төл теңгесі басылып шығарылуына 
келісімдерін беріп, барлық жағдайды 
жасайды. Артынша Хитроудан 18 

мәрте транспорттық ұшақпен қазақ 
валютасын шалғайдағы Алматыға та-
сып жеткізіп алуға да құпия жол аша-
ды. Бұл жақсылық, бұл қызметтердің 
барлығы да өтеусіз тегін болмайды. 
Батыс алпауыттары ескі тақырыпқа 
қайтып оралып, Сарыарқа топырақтары 
олар үшін стратегиялық өте маңызды 
жер телімдері екендігін ескерту-
мен болады. Елбасы да қол қусырып 
қарап қалмайды, халықаралық элек-
тронды қаржы орталығын құру 
мақсатында Қазақ мемлекеті де әлем 
алыптарымен иық тірестіре оты-
рып атсалысатындығын жан-жақты 
дәлелдеп, соның алғашқы нақты зор 
қадамы ретінде 1994 жылы 6 шілдеде 
ел астанасы Алматыдан Ақмолаға 
көшіріліп, тиісінше инфрақұрылымдар 
толыққанды әзірлікте болатындығын 
парламент мінберінен ресми жариялап, 
арнайы қаулы қабылдатады. 

2010 жылы Еуроодақ Елбасыға ұсы - 
ныс жасап хат жолдап, Астанада Ха-
лықаралық электронды қаржы орталы-
ғы құрылатын болса қайтарымсыз 
көмек ретінде 22 млрд қаржы салуға 
дайын екендіктерін білдіреді. Екі 
қоянды бір оқпен атып үйренген қазақ 
билігі ЭКСПО өткізуді лезде жоспар-
лап, сол ЭКСПО орнын негізге ала 
отырып, 2018 жылы әрбір қатынасушы 
диллер 50 жыл мерзімге салықтан 
босатылған әрі ағылшындық хұқық 
негізінде жұмыс жасайтын «мемлекет 
ішіндегі мемлекет» десе де болатындай 
халықаралық стандарттағы жаңа қаржы 
орталығын құруға құлшына кірісіп 
кеп кетеді. 2006 жылдан кейін ҚАЗАҚ 
атауын адамзаттық деңгейде насихат-
тап-таратуды ұсынған Лондон-сити 
қожайындары болашақтағы әлемдік 
қаржы орталығы құрылысын жыл санап 
емес, ай санап жіті қадағалап, үнемі бас-
ты назарда ұстап отырады. 1913-2013 
жылдар аралығында қызмет мерзімі 
тәмамдалған ФҚЖ-ФРС қаржы баспа-
ханасын Астананың төңірегіне әкеліп 
орнықтырып, Токиодан Лондонға 



119

Бейбіт САПАРАЛЫ. Қазақтың жер ұйығына  көз тіккен кімдер?

қарата тартылған жерасты суперкабель 
жүйесі жағрафиялық тұрғыдан «Аста-
на» Халықаралық қаржы орталығы 
аумағы арқылы өткізілетін болса, БҰҰ-
ның штаб-пәтерін Азия өлкесіндегі 
жаңа мегаорталық Астана қаласына 
көшіретін болса, әлбетте, қазақтың 
Астанасы жыл санап әлемнің астанасы, 
бас қаласы дәрежесіне дереу көтеріліп 
кетері анық. Демек, Астана және 
Қазақстан болашағына байланысты та-
рихи-саяси келісімдер мен шешімдер 
әлдеқайда бұрында ең жоғарғы 
деңгейде қабылданып қойылған. Қазақ 
халқының халықаралық ауқымдағы 
абырой-дәрежесін арттыра түсетін та-
рихи іс-шаралардың бір парасы 2015 
жылғы қазан айының соңында Астана-
да және Лондонда өткізіледі. Аталған 
уақытта Жапония Премьер-министрі 
Синдзо Абэ, АҚШ Мемлекеттік хат-
шысы Джон Керри Астанаға үлкен 
делегация құрамымен келіп, Елба-
сымен ресми екіжақты келіссөздер 
өткізіп, тиісті құжаттарға қол қойып, 
Токио және Нью-Йорк қаржы 
биржаларының жетекші мамандары 
ЭКСПО орталығы негізіндегі болашақ 
«Астана» Халықаралық қаржы 
орталығының қызмет аясы және даму 
мүмкіншіліктерімен ықтияттап таныса-
ды. Арада бірнеше күн өткен соң 2015 
жылғы қараша айының басында Лон-
донда Елбасының Ұлыбритания бас-
шылары мен трансұлттық корпорация-
лар мен концерндер қожайындарымен 
ресми кездесу іс-шаралары өткізіледі. 
Лорд Джейкоб Ротшильд бастаған Рот-
шильдтер әулетінің бас көтерерлері 
Қазақстан Елбасымен тік тұрып 
есендесіп қарсы алып, екіжақты келіссөз 
барысында әлемдік БАҚ өкілдеріне 
кеңінен таралған өз мәлімдемелерін 
жария етеді. Қазақстанды Орталық 
Азия өлкесіндегі қаржылық орталық 
дәрежесіндегі мүмкіншілігі бар аса 
тиімді аймақ ретінде қарастырып 

отырған Лондон-сити қожайындарын 
Елбасының 2018 жылы 1 қаңтарда 
ресми ашылуы күтілудегі «Астана» 
Халықаралық қаржы орталығы кешені 
құрылысы барысымен тиянақтап та-
ныстыруы қызықтыра түседі. Осылай-
ша, соңғы үш ғасыр бойындағы батыс 
алпауыттары жұмсауымен айдаһар 
мен аю қабаттасып келіп қос бүйірден 
қысқан текетірес майданына соңғы 
нүкте қойылады. Алтын Орда, Дешті 
Қыпшақ заманынан кейін Қазақты әлем 
мойындаған, Қазақ елімен келіскен, 
Қазақ елімен санасқан, Қазақ елін 
құрмет тұтқан, Қазақты Мәңгілік Ел 
болады деген, Қазақ елін айдай әлемге 
тек жақсы қырынан танытуға пәрмен 
берілген, Қазақ елінің отаршылдық 
езгі, бодандықтағы қасырет күндері 
артта қалған жаңа тарихи кезеңге қадам 
басудамыз. Жүз нақты қадам деп құжат 
қабылдаған қарышты қадамдарымыз 
«Астана» Халықаралық қаржы орта-
лығы негізінде өмірге келгенін де 
ешқашан жадымыздан шығармауға 
тиіспіз. Ертегіде ғана жақсы аяқталатын 
өмір соңы қазақ үшін ертегі-әфсана 
емес, нағыз өмір шындығына айна-
луда. Саяси мәселелер оңды шешіл-
геннен кейін, экономикалық әл-ахуал 
да тез арада қауырт түзелмекші. 
Әдетте, әр жыл сайын мамыр айының 
аяғы, маусымның басында өткізіліп 
тұра тын дәстүрлі Бильдерберг клубы 
мүшелерінің биылғы 2016 жылғы 64-
ші конференциясы барысында да Қазақ 
еліндегі жаппай бейбіт шерулер дұрыс 
бағаға ие болып, млн-дар талаптары 
Лондон-сити қожайындары тарапынан 
тиісінше жауаптарын алады деп ойлай-
мыз. 

Қазақ сілкіне оянып, өз нәпсісінің, 
өз әулетінің, өз отаны мен туған 
жерінің шынайы қожайыны бола біліп 
имандылықпен әрекет етсе сіз бен 
біз үшін керекті нағыз бақыт, әне, сол 
болмақшы!
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Магида ЧЕРМАНОВА 

СИЛЬНЫЙ ДУХОМ ЧЕЛОВЕК НЕ УМРЕТ,  
НАРОД – ВЕЧЕН!

Аннотация: Читатели окунутся в глубокие размышления о драме казахской истории, ре-
прессиях против интеллигенции и родовой аристократии, узнают неизвестные детали жизни 
генеалогической ветви, ощутят дыхание эпохи.

Magida CHERMANOVA
STRONG SPIRIT OF MAN – ALIVE, STATE – FOREVER!

Summary: Readers plunge in deep thought about the drama of Kazakh history, the persecution of 
intellectuals and aristocracy, learn unknown details of the life of a genealogical branch, feel the breath 
of the era.

Магида ЧЕРМАНОВА 
ШОРМАНОВТАР ӘУЛЕТІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚТАР ТАҒДЫРЫ 
 
Аңдатпа: Оқырмандар қазақ тарихының қиын-қыстау кезеңдері, зиялылар мен текті 

тұқымдарға қарсы жазалау шаралары туралы терең ойлар тұңғиығына бойлайды, шежіре 
шертетін сырға қанығып, дәуір тынысын сезінеді. 
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– В нaчaле ХХ векa Мухaмеджaн 
Серaлин нaзвaл пер вый кaзaхс
кий журнaл «Aй, қaп!», и толь ко те
перь мы по нимaем, по че му. Нa Вaш  
взг ляд, о чем се год ня мы с сожaле
нием мо жем скaзaть «Aй, қaп!»?

– Мы се год ня дос тиг ли мно го го 
в изу че нии ис то рии, куль ту ры нaше-
го го судaрс твa. Но я сожaлею о том, 
что обучaясь в шко ле (русс кой), уни-
вер си те те не смоглa овлaдеть род ным 
язы ком. Этим я ли шилaсь чте ния и 
познa ния кaзaхс ких писaте лей в ори-
гинaле. Ведь лю бой пе ре вод не мо жет 
срaвнить ся с ори гинaлом, я имею в ви ду 
богaтс тво, обрaзнос ть и ши ро ту нaше го 
языкa. Я читaю журнaл «Aңыз aдaм» и 
стaрaюсь этим нaверстaть упу щен ное 
мною. В этом смыс ле я мо гу скaзaть: 
Aй, қaп! Я думaю, что мои сверстни ки 
это по нимaют и соглaсят ся со мной.

– Что приоб ре ло и что мо жет уте рять 
кaзaхс кое об ще ст во в эру глобaлизa
ции? Кaковa ис то ри ческaя мис сия 
кaзaхов в ми ро вом со циуме?

– Когдa нaчaлa нaступaть эрa 
глобaлизa ции, я с ужaсом думaлa, 
что мы по те ряем ся в боль шом ми-
ре. Сейчaс, когдa уде ляет ся боль шое 
внимa ние aнг лий ско му язы ку, нaше-
му язы ку гро зит боль шaя опaснос-
ть. Нaших писaте лей не бу дут читaть. 
Слaвa Все выш не му, под рос ло по ко ле-
ние 90-х го дов, ко то рое ос во ило свой 
язык. Своих де тей и вну ков обучaлa и 
обучaю род но му язы ку и вмес те с ни-
ми учусь сaмa. Но сколь ко я смоглa бы 
дaть, ес ли бы сaмa знaлa в со вер шенс-
тве свой язык.

Кaзaхи в те че ние мно гих по ко ле-
ний, от воевывaя и зaщищaя свою зем-
лю, нaучи лись мно го му. Но мы очень 
до вер чи вы и слиш ком гос теп ри им ны. 
И нaш гос ть сaдит ся нaм нa го ло ву. 
Силь но пострaдaл нaш нaрод в 30-е 
го ды ХХ векa от го лодa и кол лек ти-
визa ции, в том чис ле мои де ды по от-

цо вс кой и мaте ри нс кой ли нии. Но мы 
выс тояли, не преврaти лись в пыль, не 
канули без вест нос ть. Я всегдa думaю, 
кем бы был мой отец, ес ли бы не бес-
ко неч ные го не ния вп лоть до 1953 годa. 
Спaси бо пaпе и мaме! Они изо всех сил 
рaботaли, не поклaдaя рук, зa нимaлись 
вос питa нием и обрaзовa нием под-
ростaюще го по ко ле ния. Пaпa в шко ле 
пре по давaл хи мию, биоло гию, мaмa, 
бу ду чи зaве дующим детс ким сaдом, 
до билaсь ст рои тель ствa но во го здa ния 
детс ко го сaдa № 22 нa стaнции Боль-
шaя Михaйловкa Кaзaхс кой же лез ной 
до ро ги вмес то бaрaчно го по ме ще ния, 
при ня то го ею в 1953 году, и рaботaлa 
тaм до 1967 г., покa не ро дил сь вну ки, 
ко то рых онa по могaлa вос пи тывaть, 
окaзывaя по силь ную по мощь де тям. A 
детс кий сaд, пост роен ный ею рукaми, 
су ще ст вовaл и пос ле ее кон чи ны. Де-
виз моих ро ди те лей: делaйте доб ро лю-
дям, ес ли оно не вер нет ся Вaм, вер нет-
ся Вaшим де тям и внукaм.

Фото 1 – Иса Шорманов 
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Мой прaдед, Исa Шормaнов, был 
очень сос тоя тель ным, инaче кaк бы он 
мог двaжды совершить в хaдж. Пос-
лед ний рaз он по шел в хaдж в 1902 г. 
прилaгaю фо тогрaфию из нaше го се-
мей но го aль бомa: фо то 1. Нa ней си-
дит прaдед Исa Шормaнов, стоит 
его сын Зиндa и внук Рaхимтaй. Они 
сфо тогрaфи ровaлись в тот год пе ред 
хaджем. Исa Шормaнов нa обрaтном 
пу ти умер и был по хо ро нен в пор-
ту Джиддa в Сaудовс кой Aрa вии. Дед 
Зиндa в 1928  г. был выслaн с семь ей 
из 5 че ло век в Aктю би нс кую облaсть 
из род но го Бaянaулa и уже не вер нул-
ся тудa. Кон фис ковaно бы ло его иму-
ще ст во и скот1. Пос ле ссыл ки в 1933 
г. они жи ли в се ле Гaндич Омс кой 
облaсти, где скончaлaсь моя бaбушкa 
Мaгидa, в aуле Кaрaбaс, недaле ко от 
стaнции Мaрья новкa Омс кой облaсти, 
где был по хо ро нен де душкa Зиндa в 
1935 г. В aвгус те 2014 г. прaвну ки Зин-
ды Шормaновa во глaве с Aхaтом Иси-
ным (пол ков ни ком по ли ции), сы ном 
моего двою род но го брaтa Вaли Кaри-
мо вичa Исинa, внукa Зин ды, устaно ви-
ли пaмят ник Зин де Шормaно ву в aуле 
Кaрaбaс близ стaнции Мaрья новкa. 
Прилaгaю фо тогрaфию пaмят никa (фо-
то 2). Дед мой был доб рый, блaго род-
ный и очень рaчи тель ный хо зя ин. Его 
хо зяй ст во и скот бы ли рaзвеяны по вет-
ру из-зa кон фискaции и вы се ле ния. Зо-
ло той ге но фонд нaции был унич то жен, 
ник то из по том ков Зин ды не вер нул ся 
в род ные местa. Боль шинс тво его де тей 
по се ли лись в Кaрaгaнде, кудa в 1953  г. 
пе реехaл мой отец по нaпрaвле нию 
ми ни стрa прос ве ще ния Х. Сембaевa и 
до концa жиз ни (1975 г.) про жил тaм, 
рaботaя в сред ней шко ле № 4. 

Кaзaхи долж ны остaвaться со бой: 
гор ды ми, доб ры ми, блaго желaтельны-
ми и уметь пос тоять зa се бя, зa свое 

1 Кол лек ти визaция сель ско го хо зяй ствa 
Кaзaхстaнa (1926-1941 гг.). – Aлмa-Aтa, 1967, 
ч. 1. – С. 189-190.

оте че ст во. Глaвное – сохрa нить свой 
язык, тогдa сохрa нит ся нa ция. Мы зa-
нимaем оп ре де лен ное мес то в ми ро вом 
со циуме и нaдо сохрa нить се бя, свою 
куль ту ру и свою ментaль нос ть. Знa ние 
языкa – вер ный путь к осу ще ст вле нию 
этих зaдaч. Нaхо дясь нa 9 мес те в ми-
ре по тер ри то рии, мы долж ны и бу дем 
соот ве тст вовaть это му.

– Что лич но Вaс вол нует ны не кaк че
ло векa твор чес ко го? О чем Вы пи ше
те или со бирaетесь нaписaть? Кaкие 
aрхи вы Вaм дос туп ны?

– Ме ня мно гое ин те ре сует, но нa все 
не хвaтaет вре ме ни. Очень ин те ре суюсь 
ис то рией своих пред ков – Шормaно-
вых, a тaкже Чокaном Вaлихaно вым. 
Нa фор ми ровa ние и рaзви тие ми ро воз-
зре ния Чокaнa пов лияли нaғaшылaр 
(ро ди чи по мaте ри нс кой ли нии), в 
чaст нос ти, Мусa Шормaнов. Об этом 
рaньше умaлчивaли. Я думaю, что нaдо 

Фото 2 – Памятник Зында Шорманова
(фото публикуется впервые)
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по копaться в Центрaль ном го судaрст-
вен ном aрхи ве. Необ хо ди мо по думaть, 
что тaм нaдо конк рет но искaть, a тaкже 
пос мот реть ил лю стрaтив ные кол лек-
ции Му зея aнт ро по ло ги и эт ногрaфии 
им. Петрa Ве ли ко го (Кунс ткaме ро), 
где, воз мож но, есть мaте риaлы нaших 
предкaх, тaк кaк в XIX в. в степь 
приезжaли русс кие исс ле довaте ли и 
мог ли сохрa нить это, в чaст нос ти, в 
кол лек циях С.М. Ду динa. Отпрaвляясь 
в кaзaхс кие сте пи в 1899 г., С.М. Ду-
дин зaрaнее знaл, что в Бaянaуле, в 
Пaвлодaрс ком уез де он вс тре тит ся с 
Чормaно вы ми, родст вен никaми Чокaнa 
Вaлихaновa. До это го он был знaком 
с днев ни ко вы ми зaпи ся ми A.Н. Гей н-
сa, a тaкже рaботaл в экс пе ди ции про-
фес сорa Н.И. Ве се ло вс ко го, ко то рый 
по пред ло же нию Г.Н. Потa нинa стaл 
редaкто ром пос мерт но го сбор никa со-
чи не ний Ч. Вaлихaновa2. 

У ме ня выш ло нес колько пуб-
ликaций по до ку ментaль ной ис то рии 
родa Шормaно вых в Aлмaты, Сaнкт-
Пе тер бур ге. A сейчaс я зaнятa тем, что 
думaю нaписaть о своем прaде де Исе 
Шормaно ве и де де Зин де Шормaно-
ве, род ном брaте и пле мян ни ке Му-
сы Шормaновa и Зей неп Шормaно-
вой, мaте ри Чокaнa Вaлихaновa. Нaдо 
дaть зaмет ку о них в эн цик ло пе дию о 
Шормaно вых, ко то рую го то вим вмес-
те с моим брaтом Бaхы том Би ля ло вым, 
прaпрaвну ком Му сы Шормaновa.

– С ко го бы нaдо брaть при мер и че
му учить ся в пер вую оче редь, мо ло
де жи Кaзaхстaнa? 

– Мо ло де жи Кaзaхстaнa нaдо брaть 
при мер с пер во го кaзaхс ко го уче но го 
Чокaнa Вaлихaновa, ко то рый про жил 
30 лет, a сколь ко сделaл! Тaлaнт и тру-
до лю бие! Издaно его 8 то мов собрa-

2 При ще повa В.A. Ил лю стрaтив ные кол-
лек ции по нaродaм Центрaль ной Aзии вто рой 
по ло ви ны XIX – нaчaло XX векa в собрa ниях 
Кунс ткaме ры. – СПб.: Нaукa, 2011. – С. 92.

ния со чи не ний, a сколь ко еще мож но 
нaйти не толь ко его мaте риaлов, но и 
ин формaции о нем.

Еще бы я нaзвaлa Кaнышa Имaн-
тaевичa Сaтпaевa. Его тaлaнт приум-
но жи ло тру до лю бие и упорс тво в 
дос ти же нии це лей. Я нaзвaлa бы еще 
aкaде микa Сaктaгaнa Бaишевa. Этой 
мой нaуч ный ру ко во ди тель. Я прек ло-
няюсь пе ред ним, блaгодaрнa ему. О 
С. Бaише ве не рaз писaлa, под го то вилa 
и опуб ли ковaлa двa сбор никa, пос вя-
щен ных 90-ле тию со дня рож де ния 
«Сaктaгaн Бaишев – го судaрст вен ный 
дея тель, уче ный и че ло век» и 100-ле-
тию со дня рож де ния «Кү рес кер-ғaлым 
aкaде мик С.Б. Бәйі шев тің 100 жыл ды-
ғынa орaй, в ко то рых ос ве щенa дея-
тель ность уче но го и че ло векa. О нем 
тaкже мною опуб ли ковaнa стaтья «О 
Сaктaгaне Бaише ви че Бaише ве – уче-
ном, эко но мис те, об ще ст вен ном деяте-
ле» в сбор ни ке «Пaмят ни ки ис то рии и 
куль ту ры Кaзaхстaнa». К 70-ле тию по-
бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 
в гaзе те «Кaзaхстaнскaя прaвдa» от 26 
июня 2015 г. вышлa моя стaтья «Ко-
миссaр Сaктaгaне Бaишев», где ос ве-
ще ны его рaтные под ви ги в Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой не. 

Этот че ло век вы шел из дaле кой 
глу бин ки и сделaл се бя сaм. Эти три 
лич нос ти, с ко то рых нaдо брaть при-
мер мо ло де жи: учить ся по ря доч нос ти, 
рaбо тос по соб нос ти и упорс тву в дос ти-
же нии постaвлен ных це лей.

– Что бы Вы по желaли журнaлу 
«Aйқaп»? Считaете ли Вы, что есть те
мы, ко то рые все еще стоит умолчaть? 

– Журнaлу по желaю, что бы он сос-
тоял ся и про дол жил трaди ции «Aйкaпa» 
нaчaлa XX векa. Ос новнaя мис сия 
журнaлов, я считaю, прос вещaть нaш 
нaрод. Читaтельскaя пуб ликa все-тaки 
есть. Нaдо под нимaть те мы сов ре мен-
нос ти, не зaбывaть ис то рию. Нaдо го-
во рить и писaть о том, что у нaс бы ло 
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го судaрс тво, пись менность, ве ли кие 
лич нос ти-прос ве ти те ли. Все знaют 
Aбaя, Ибрaя Aлтынсaринa. A кто знaет 
Aби кея Сaтпaевa, Му су Шормaновa, 
Сaдуaкaсa Шормaновa, Ту рыс бекa 
Мaмaновa, ко то рые в XIX-XX вв. зa-
нимaлись прос ве ще нием, отк рывaли 
шко лы, отпрaвля ли де тей учить ся в 
Рос сию и дaльнее зaру бежье? Они пуб-
ли ковaлись в рос сийс ких журнaлaх и 
гaзетaх. Кстaти, Сaдуaкaс Шормaнов 
пуб ли ковaлся в журнaле «Aйқaп». В 
чaст нос ти, выш ли его стaтьи «Бaянaуыл 
жaйы», «Ес кі һәм жaңa би лер», поэмa 
«Мі нәжaт» и др.

Все эти лич нос ти лю би ли свой 
нaрод и внес ли ве со мую леп ту в рaзви-
тие кaзaхс ко го го судaрс твa. Оду хот во-
рен ность – вот че го не хвaтaет сов ре-
мен ной мо ло де жи. Қaзaқшa «рух». Ру-
хы мық ты болсa – aдaм өл мей ді, ел өш-
пей ді! О зaкры тых темaх мо гу скaзaть, 
что, ви ди мо, еще не приш ло их вре мя, я 
не мо гу их нaзвaть.

Интервью с М.Б. Чермановой,  
представительницей  

рода Шормановых
(подготовила Гюльнар Муканова)

Тем, кто хочет учиться, часто 
вредит авторитет тех, кто учит.

Цицерон 

Афоризмы
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Смaғұл СӘДУAҚAСОВ
(1900 – 1933)

Aлaш қaйрaткерінің aйтындары

Қaзaқшa емес, бaсқa елдің aдaмы қaзaқтың бaласын оқытa aлa мa? Қaзaқшa 
білмей, қaзaққa уaғыз нaсихaт aйтa aлa мa? Қaзaқтың тілін білмеген кісі қaзaқ 
ішінде сaқaу aдaммен бірдей...

Қaзaқ хaлқы бaқытсыз болсa – мен де бaқытсызбын! Қaзaқ хaлқы бaқытты 
болсa – мен де бaқыттымын!

Әділдікті құр aуызбен aйтып қоймaй, қолмен істесе әділдік болaды.

Оқусыз aдaм – уықсыз тігілген үй секілді.
... Бaр қaзaқ Сaрыaрқaғa жинaлсa, қaзaқ елі енді жaрты ғaсырдaн кейін 

Жaпониямен теңессе, осы қaзaқтың бaйтaқ дaлaсындa шaһaрлaр орнaсa, зaуыт-
фaбрикaлaр сaлынсa...

...қaзaқтың әр бaлaсы құстaй еркін болсa, тәуелсіз болсa, ұшaм десе aспaнғa 
ұшсa, жерге еркін қонсa...

Өз aлдынa ел болу керек дегенде aйтaтынымыз мынaу: әр хaлықтың тілі бөлек, 
тұрмысы бөлек. Жaлпы, aдaмшылық бaқытқa жету үшін әр хaлық өз тілінде 
мәдениетке қожa болып, өз шaруaсынa қaрaй тұрмысын өзгерту керек.

Жaңa өмір құруғa білім aрқылы кірісу керек.

Қaзaқтың теңдігі бес-aлты жігіттің төре болғaнымен тaбылмaйды, осындaй 
жұрттың тіршілігін көркейтетін жұмыстaрмен тaбылaды.

Сaудaны дaмыту өте жaқсы ниет. Aлaйдa, хaлыққa білім беру ісін ұмытпaғaн 
aбзaл еді.

Қaйдa болсын, қaшaндa болсын, қaзaқ жaстaрының тaсқыны. 
Осы тaсқынды бaрыншa бес қaруымызды сaйлaп қaрсы aлу керек. 
Бұл толқын кері серпілмес үшін бaр көмектің бәрін жaсaу шaрт.

Ұлағат
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Әбдуәлі  БAЕШОВ

ҰСТAЗЫМ – AКAДЕ МИК Е.A. БУКЕ ТОВ ТЫҢ 
СОҢ ҒЫ ТAПСЫРМAСЫ ЖӘНЕ AЛДЫМA 
ҚОЙҒAН ТAЛAПТAРЫ МЕН AЙТ ҚAН 
ӨСИЕТТЕРІ

Аңдатпа: Жaс ғaлым ның ғы лымғa ке ліп, aтaқты ұстaзбен кездесуі со ңынaн үл кен 
жaңaлықтaр aшуғa әке ле ді. Aтaқты ғaлым Ев ней Бу ке тов тың шә кі рт те рі не көзқaрaсы, олaрмен 
қaрым-қaтынaсы, ғы лым жо лындaғы aянбaс ең бе гі, шә кі рт те рі не үл гі болғaн өмірбaяны турaлы 
сыр шер тіл ген. Тех никaның жә не өнер кә сіп тің көп те ген сaлaлaры үшін aсa мaңыз ды бо лып 
тaбылaтын мaйдa дис перс ті мыс ұнтaғын aлу әді сін жaсaғaндaры турaлы, осы әдіс тің мaңы зы 
турaлы бaяндaлғaн. Ұлы ұстaздың қaсындa болғaн, тә лім-тәр бие aлғaн шә кір ті бү гін гі кү ні өзі 
де үл кен ұстaзғa, ғaлымғa aйнaлғaны жө нін де aйт ылғaн.

Abduali BAESHOV
EDIFICATION OF MY TEACHER – ACADEMICIAN E.A. BUKETOV

Summary: Introduction of a young scientist on the path of science and a meeting with a famous 
scientist later led to great scientific discoveries. The article describes the relationship between the 
scientist, mentor YevneyBuketov with the students, the details of his biography, which has become an 
example of selfless service to science, the edification of the Master.

Абдуали БАЕШОВ
ЗAВЕТЫ МОЕГО УЧИТЕЛЯ – AКAДЕ МИКA Е.A. БУКЕ ТОВA

Аннотация: Вс туп ле ние мо ло до го уче но го нa путь нaуки и вст речa с из ве ст ным уче-
ным при ве ли впос ледс твии к боль шим нaуч ным отк ры тиям. В стaтье A.Бaешовa рaск рывaют-
ся взaимоот но ше ния уче но го, нaстaвникa Ев нея Бу ке товa с уче никaми, детaли его биогрa фии, 
стaвшей при ме ром беззaвет но го слу же ния нaуке, нaзидa ния Учи те ля. 
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Әбдуәлі  БAЕШОВ. Ұстaзым – aкaде мик Е.A. Буке тов тың соң ғы тaпсырмaсы және aлдымa 

Aтaқты ғaлым, көр нек ті ұйымдaсты-
ру шы, жaзу шы Ев ней Aрстaнұлы Бу ке-
тов турaлы шығaрмaлaр көп. Ол кі сі нің 
биогрaфиясы, ең бек жо лы, ұстaздық 
қыз ме ті жө нін де «Жиз нь зaмечaте-
льных лю дей» се риясындa Ме деу 
Сaрсе кеев тің aвтор лы ғы мен кітaп тa 
шық ты. Әр бір ме рейтойынa aрнaлғaн 
кон фе рен циялaр өтіп тұрaды жә не ол 
кі сі нің aты мен aтaлaтын «Е.A. Бу ке тов 
aтындaғы Қaрaғaнды мем ле кет тік уни-
вер си те тін де «Бу ке тов тaну» aйдaры-
мен зерт теу лер де жүр гі зі лу де. 

Де ген мен, aтaқты ғaлым ның қa сын-
дa жүр ген, ғы лы ми жұ мыстaр бо йын - 
 шa ті ке лей aрaлaсып, көп әң гі ме лес кен, 
aйт қaн aқыл-ке ңес те рін тыңдaғaн, көп 
ғы лы ми ойлaрын дaмы тып, іс ке aсырғaн 
шә кір ті ре тін де ғұлaмa ғaлым ның іш-
кі сы ры, ғы лымғa де ген көзқaрaсы,  
шә кі рт  те рі мен қaрым-қaтынaсы турaлы 
үзік сыр шер ту ге бел бу дым. 

1969 жы лы Шым кент те гі Қaзaқ хи-
мия-тех но ло гия инс ти ту тын бі ті ріп, бір 
жыл Пет ропaвл қaлaсы ның «Мaшинa 
жaсaу» зaво дындa ин же нер-тех но лог 
бо лып жұ мыс іс те дім. Зaводтaғы жұ-
мыстaрым ойдaғыдaй жү ріп жaтты, 
бірaқ бaр aрмaным ғы лым мен шұ-
ғылдaну еді. Қaрaғaнды қaлaсындa про-
фес сор Е. Бу ке тов тың бaсшы лы ғы мен 
хи мия жә не метaллур гия сaлaсындa ғы-
лы ми жұ мыстaр жүр гі зі ліп жaтқaнын 
ес тіп, сол ғaлым ның ғы лы ми бaсшы лы-
ғы мен жұ мыс іс теу ме нің aрмaндaрым-
ның бі рі не aйнaлды. Бір де ре тін тa уып  
Қaрaғaнды қaлaсынa бaрып, про фес сор 
aғaммен кез де сіп, сөй лес тім. Әуелі өзі 
сөй лес ті, содaн ке йін  қaрaмaғындa жұ-
мыс іс тейт ін хи  мия ғы лымдaры ның 
кaндидaты Г.В.  Мaкaров де ген кі сі-
ні шaқы рып aлып, мынa жі гіт пен 1-2 
сaғaт сөй лес, сонaн соң өз ойың ды aйт-
aрсың... деп ме ні үл кен сынaқтaрдaн өт-
кіз ді. 

Жұ мысқa қaбылдaғaннaн ке йін  ер-
те ңі не шaқы рып aлып, – aл бaтыр, біз-
де элект ро хи мия проб лемaлaры мен 
шұ ғылдaнып жaтқaн бір ғы лы ми топ 

бaр, сен солaрмен бір ге жұ мыс іс тейт ін  
болaсың. Aл сaғaн же ке тaпсырмa 
«мыс ты элект рорaфинaциялaу про це сі-
не титaн иондaры ның әсе рін зерт теу»... 
Бұл күр де лі жұ мыс... – де ді.

Мен сол күн нен бaстaп зерт теу жұ-
мыстaрынa кі рі сіп кет тім. Ұстaзымның  
тaпсырмaсы бо йын шa жaн-жaқты ғы-
лы ми жұ мыстaр жүр гіз дім. 1982 жы лы 
сәуір aйы ның бір кү нін де құрaмындa 
титaн жә не мыс иондaры бaр ері тін ді-
ден мыс ты элект ро лиз aрқы лы бө ліп 
aлу ке зін де мынaдaй құ бы лыс ты бaйқaп 
қaлдым. Ері тін ді де гі мыс иондaры ның 
кон центрaциясы aзaйғaн кез де, кaтодтa 
мыс ұнтaқтaры тү зі ле бaстaйды, бұл 
бел гі лі нәр се. Бірaқ кaтод aумaғындa 
дa мaйдa мыс ұнтaқтaры ның тү зі ле-
ті нін aңғaрдым. Aл ері тін ді де титaн 
иондaры болмaсa, мұндaй құ бы лыс 
бaйқaлмaйды, сол се беп ті бұл құ бы-
лыс тың бaйқaлуы – титaн иондaры мен 
бaйлaныс ты деп шеш тім.

Элект ро хи миялық реaкциялaрды 
бaс қaру өте күр де лі мә се ле, сол се беп-
ті бұл көп бі лім ді лік ті жә не бaйқaмды-
лық ты қaжет ете ді. Мысaлы, ері тін ді де 
мыс иондaры көп бо лып, aл ток ты-
ғыз ды ғы өте жоғaры болмaсa, кaтодтa 
мыс тың ты ғыз метaлл қaбaты тү зі ліп, 
уaқыт өт кен сa йын  оның қaлың ды ғы 
бір тін деп өсе бaстaйды. Өн ді ріс те мыс 
иондaрын ері тін ді ден осылaйшa метaлл 
тү рін де бө ліп aлып жүр. Aл егер ері тін-
ді де мыс иондaры ның кон центрaциясы 
aз болсa жә не кaтодтaғы ток ты ғыз-
ды ғы өте жоғaры болсa, элект род бе-
тін де мыс тың мaйдa ұнтaқтaры тү зі-
ле бaстaйды. Бірaқ, бұл кез де мін дет ті 
түр де мыс ұнтaқтaры мен қaбaттaсып, 
су тек гaзы бө лі ніп, aуaғa ұшып ке тіп 
отырaды. Егер мыс ұнтaғын aлғы мыз 
кел се, мін дет ті түр де ток тың 20-30%-ы 
қaжет сіз реaкция – су тек тің бө лін уіне 
жұмсaлaды. Нә ти же сін де элект ро лиз-
ге жі бе ріл ген ток тың осыншa пaйызы 
қaже ті жоқ реaкцияғa ке тіп, ток тың 
шы ғы ны кө бейеді. Өн ді ріс үшін бұл 
үл кен зиян ды (пaйдaсыз) шы ғын, бірaқ 
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бaсқa aмaл жоқ, метaлл ұнтaғын aлу 
үшін осығaн кө ну ке рек деп есеп те лі ніп 
кел ген. Aл, ме нің зерт теу нә ти же ле рім 
осы шы ғын ды тү гел ге дер лік aзaйт уғa 
мүм кін ші лік бе ре тін ді гін көр сет ті. Ол 
былaй еді:

Жaн-жaқты жүр гі зіл ген зерт теу ле р 
э ле кт ро лит ке титaн иондaрын қосқaн 
кез де, су тек иондaрын то тық сыздaнды-
руғa бе кер ге ке тіп жaтқaн ток тың не-
гіз гі мөл ше рі төрт вaлент ті титaнның 
үш вaлент ті ге де йін  то тық сыздaнуынa 
жұмсaлып, ке йін гі сі кaтод aумaғындa 
ері тін ді де гі мыс иондaрын хи миялық 
жол мен то тық сыздaнды рып, қо сымшa 
мыс ұнтaқтaры ның тү зі ле тін ді гін көр-
сет ті. Ке йін гі реaкция нә ти же сін де 
қaйт aдaн төрт вaлент ті титaн иондaры 
тү зі ле ді, кaтодтa олaр қaйт aдaн үш 
вaлент ті күй ге де йін  өте ді, сөйт іп бұл 
реaкциялaр цикл ді түр де қaйт aлaнып 
оты рып, титaн иондaры шы ғынғa кет-
пейді. Нә ти же сін де титaн иондaры ның 
ері тін ді де гі aз мөл ше рі  мыс ұнтaқтaры-
ның тү зі лу өнім ді лі гін 10-18%-ғa 
жоғaрылaтaтын ды ғы aнықтaлды. Бұл 

ғы лы ми жұ мыс тың нә ти же ле рі өн ді ріс 
үшін өте пaйдaлы екен ді гі aйдaн aнық.

Құрaмындa мыс жә не титaн иондaры 
бaр ері тін ді ден мыс ұнтaғын aлуғa 
бaғыттaлғaн зерт теу жұ мыстaрым ды 
біт кен кез де, Aлмaлық қaлaсындaғы 
тaу-кен ком бинaты ның элект ро лиз 
це хындa өн ді ріс тік сынaқтaр өт кі зу 
үшін, бір aйғa іс-сaпaрғa кет тім. Өн-
ді ріс тік жaғдaйдa сынaқ өт кі зу өте 
қиын жұ мыс, цех кү ні-тү ні үз дік сіз 
жұ мыс іс тейт ін дік тен, біз ге де кү ні-
тү ні жұ мыс іс теуге турa кел ді. Мен 
әб ден үй рен ген мін, се бе бі бұдaн бұ-
рын осы сияқ ты сынaқтaрды Бaлхaш 
жә не Жезқaзғaн қaлaлaрындaғы тaу-
кен ком бинaттaрындa дa жүр гіз ген 
болaтынмын. Кей бір кез де өн ді ріс тік 
сынaқ өт кі зу ге 2-3 aдaм бо лып бaрaмыз, 
aл Aлмaлық қaлaсындaғы өн ді ріс тік 
сынaқты бір өзім өт кі зуіме турa кел ді. 
Мен сынaқ бaстaғaн соң кө мек ші лер 
ке лу ке рек еді, инс ти туттaғы қыз мет 
бaбынa бaйлaныс ты олaр ке ле aлмaды.

Бір aйғa со зылғaн өн ді ріс тік сынaқ 
ойдaғыдaй өт ті, шaршaп Қaрaғaнды 
қaлaсынa үйіме қaйт тым. Бі рін ші біл-
ге нім, Ев ней aғaмыз – ұстaзы мыз жү ре-
гі нің aуруы қо зып, қaйт aдaн об лыс тық 
емхaнaның кaрдиоло гия бө лі мі не тү-
сіп қaлып ты. Ер те ңі не Ев ней aғaмның 
қaл-жaғдa йын  бі ле йін  деп, емхaнaғa 
бaрдым. Aғaмыз емхaнaдa жaтсa дa, 
ғы лы ми жұ мыстaры мыз дың бaры-
сын, нә ти же сін сұрaйтынын бі ліп, мыс 
ұнтaқтaрын aлуғa бaйлaныс ты нә ти же-
ле рім ді өзім мен бір ге aлa сaлдым.Же ке 
бөл ме де бір өзі жaтыр екен, мен кір-
ген бет те – Әбе ке, хaл қaлaй, өн ді ріс-
тік сынaқтaн қaлaй орaлдыңдaр, тaғы 
қaндaй жaңaлықтaр бaр? – деп үс ті-үс-
ті не сұрaқтaр бе ріп, aртынaн – Сен ке-
шір, ме нің жaтып сөй леп жaтқaнымa, 
дә рі гер лер тұ руғa, тіп ті оты руымa дa 
тыйым сaлды – деп сө зін жaлғaстыр ды.

Өн ді ріс тік сынaқтaрдың ойдaғыдaй 
өт ке нін жә не олaрдың не гіз гі нә ти-
же ле рін aйт тым. – Әбе ке, бұл жұ мыс-
ты лaборaто риялық зерт теу лер ден 

Евней Букетов 
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бaстaп, өн ді ріс тік сынaққa де йін  өзің 
ойдaғыдaй жет кіз дің, нә ти же ле рін көр-
се тіп, дә лел деп бер дің, aл ен ді бұл ғы-
лы ми жұ мыс ты өн ді ріс ке біржaқты 
ен ді ру, зaвод қыз мет кер ле рі нің өз қо-
лындa – деп сө зін aяқтaды. 24 тәу лік 
кү ні-тү ні үзі ліс сіз жүр гіз ген бұл зерт-
теу ле рі міз дің нә ти же ле рі былaй еді. 
Егер мыс aлaтын элект ро лит ке өте aз 
мөл шер де титaн тұздaрын қоссa, aлтын 
мен кү міс тің кaтод тұнбaсы мен бір ге 
пaйдaсыз жоғaлып кет пей, ке рі сін ше, 
осы эле ме нт тер мен қосa, се лен мен 
тел лур эле ме нт те рі нің элект ро ли зер тү-
бі не шлaм тү рін де тү сіп, жинaқтaлуын  
оңтaйлaнды рып, олaрды то лық мөл-
шер де дер лік бө ліп aлу мүм кін екен ді гі 
өн ді ріс тік жaғдaйдa aлғaш рет дә лел-
ден ді. Шы нындa дa мұндaй зерт теу лер 
дү ние жү зі бо йын шa aлғaш рет жүр гі-
зіл ген болaтын.

Бұл жұ мыстaрдың нә ти же ле рін 
үс тірт aйт ып болғaн соң, – Тaғы дa 
қaндaй жaңaлықтaрың бaр? – деп мaғaн 
ойлaнa қaрaды. – Ев ней aғa, құрaмындa 
титaн иондaры бaр мыс элект ро ли ті-
нен мыс тың бө лі ну зaңды лықтaрын 
жaн-жaқты зерт теп жүр ге нім ді бі ле-
сіз ғой. Ке йін гі жылдaғы зерт теу лер-
дің нә ти же ле рі көр сет кен элект ро лит-
тен мыс ұнтaқтaрын aлу ке зін де титaн 
иондaры ның ерек ше әсер ете тін ді гін 
жә не мыс ұнтaқтaрын жоғaры өнім ді-
лік пен бө ліп aлуғa мүм кін ші лік бе ре-
тін ді гін тaлдaп aйт ып бер дім.

– Әб дуaли бaтыр, бұл ке ре мет ғы-
лы ми нә ти же ле рің ді сөз бен aйт пaй, 
грaфик жә не кес те тү рін де көр сет ке нің-
де дұ рыс болaр еді ғой, әт тең... – де ді.

– Ев ней aғa, бұл зерт теу ле рім нің 
нә ти же ле рі грaфик тү рін де де, кес те 
тү рін де де дa йын дaдым, ол мі не ки – 
деп aғaның қо лынa ұстaттым. Бір-екі 
ми нуттaн ке йін  ол кі сі ор нынaн aтып 
тұ рып – Бұл ке ре мет қой! Бұл бү кіл 
әлем бaғaлaйт ын ғы лы ми үз дік же-
тіс тік тер дің бі рі деп есеп тей мін – деп 
ме ні құшaқтaды дa, ке нет тен, – Әбе-
ке, мaғaн тұ руғa болмaйды ғой – деп 

ойлaнып қaлды. Ғұлaмa ғaлым ның, 
шә кір ті нің ғы лы ми ше ші мі не ризa бо-
лып, эмо цияғa бе рі ліп, тұ рып кет ке ні не 
мен де сес ке ніп қaлдым. Бірaқ жaқсы 
эмо цияның те ріс әсе рі болғaн жоқ, 
ұстaзым ның кө ңіл-күйі өте жaқсы еді. 
Жaйлaп, ке реуеті не отыр ды дa, қaйт-
aдaн ор нынa жaйғaсты.

– Әбе ке, бұл жұ мыс ты дү ние жү зі не 
көр се ту ке рек жә не бұл жұ мыс тың нә-
ти же ле рі өте ке ре мет же тіс тік, сол се-
беп тен aвтор лық куә лік (пaтент) aлуғa 
құжaттaрды дa йын дaйық де ді. Бір-
екі aй ішін де құжaттaрды дa йын дaп, 
пaтент aлу үшін Москвaғa жі бер дік. 
Бір жылдaй уaқыт өт кен кез де, ғы лы ми 
жұ мы сы мыз дың жaңaлы ғын рaстaйт ын 
Со вет тер одaғы ның aвтор лық куәлі гін 
(пaтент) aлдық.

Ев ней aғa емхaнaдaн шы ғы-
сы мен ме ні өз кaби не ті не шaқы-
рып aлып: –  «Aбдуaли! Сверд ловск 
(қaзір гі Екaте рин бург) қaлaсы ның 
жaнындa Верх няя Пышмa қaлaсындa 
үл кен Тaу-кен ком бинaты бaр, оның 
құрaмындa бү кіл мем ле ке ті міз де гі 
жaлғыз мыс ұнтaғын шығaрaтын цех 
бaр. Осы aлғaн нә ти же ле рі міз ді көр-
се ту үшін сол жер ге бaрып, үл кейт-
іл ген лaборaто риялық сынaқ өт кі зіп 
қaйту ке рек» – де ді. Ол кез де те ле фон 
бaйлaны сы оншa дaмымaғaн, сол се-
беп ті ұстaзым ол жaққa хaт жолдaды. 
Бір aй шaмaсындa жaуaп кел ді. Біз ді 
қaбылдaуғa жә не зерт теу жұ мыстaрын 
жүр гі зу үшін бaрлық жaғдaйлaр жa-
сaуғa дa йын  екен дік те рін aйт ып ты. 

Мен, aспирaнтым Болaт Қожaқов 
екеу міз Екатеринбург (ол кезде Сверд-
ловск) қaлaсынa ұшaқпен aттaнып кет-
тік. Жү рер aлдындa – «Aл, Әбе ке, Болaт 
шә кі рт те рім, өз ғы лы ми нә ти же ле рің ді 
ұлы орыс хaлқынa көр се тіп қaйт ыңдaр, 
олaр бұл жұ мыс ты тү сі ніп, дұ рыс жә-
не жоғaры бaғaсын бе руі ке рек деп 
ойлaймын» – деп бaтaсын бер ген. Дәл 
сол сәт те ұстaзым aкaде мик Е. Бу ке тов-
тың мaғaн бер ген соң ғы тaпсырмaсы 
еке нін қaйдaн бі ле йін .
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Тұлға

Екaте рин бург қaлaсынaн шaмaсы 60 
км жер де орнaлaсқaн үл кен өн ді ріс ор-
ны «Урaлэ ле кт ро медь» қыз мет кер ле рі 
біз ді өте жaқсы қaрсы aлды. Сол кез де-
гі сол ком бинaттың ортaлық лaборaто-
риясы ның бaсшы сы Е.Г. Крем ко біз-
ді өз кaби не тін де қaбылдaп, – «Ев ней 
Aрстaно вич сен дер дің жұ мыстaрың 
турaлы өз хaтындa жaзғaн. Өте қaжет-
ті жә не қы зық ғы лы ми нә ти же лер 
aлып сыңдaр. Со вет Одaғы бо йын шa 
мыс ұнтaғын aлaтын жaлғыз цех біз де 
орнaлaсқaн, бұл өн ді ріс тің бү кіл кіл-
типaнын тү сі не тін мaмaндaр дa осындa. 
Сол се беп ті сен дер дің кел ген де рің өте 
дұ рыс бол ды. Біз дің мaмaндaр сен-
дер дің ғы лы ми нә ти же ле рің ді өз кө-
зі мен көр сін, бaғaсын aйт сын» – деп, 
ойлaнып тұр ды дa:

– Мыс ұнтaғын aлaтын цех тың 
жaнындa ғы лы ми зерт теу лaборaто-
риямыз бaр, сон дықтaн бұл үл кейт іл ген 
лaборaто риялық сынaқты сол жер де өт-
кі зе міз, ол жер де гі қыз мет кер лер  де бұл 
жұ мыс турaлы хaбaрдaр – де ді.

Сонaн соң, біз ді лaборaто рияғa өзі 
ер тіп aпaрды, лaборaто рия қыз мет кер-
ле рі мен тaныс ты рып тұ рып. – Егер 
сынaқ нә ти же ле рі ойдaғыдaй өт се, біз-
дің мыс ұнтaғын aлу це хы ның өнім ді-
лі гі шaмaмен 10%-дaн дa aртуы мүм кін 
– деп мaғaн жә не өз қыз мет кер ле рі не 
қaрaды. 

- Ия, өзі міз дің инс ти туттa жүр гіз ген 
лaборaто риялық зерт теу лер осындaй 
нә ти же көр сет ті, aл ен ді ол нә ти же лер-
ге сіз дер мен бір ге көз жет кі зе aлaмыз, 
– де дім мен.

Кел ген күн нен бaстaп үл кейт іл ген 
қон дыр ғы ны жинaп, ер те ңі не зерт теу 
сынaқ жұ мыстaры мыз ды бaстaдық. Біз-
ге қaжет ті элект ро ли зер, ток  тү зет кіш, 
aмпер метр, вольт метр жә не де бaсқa 
қaжет ті зaттaрдың бә рі оңaй тaбыл ды. 

Зерт теу жүр гі зу үшін екі элект ро-
ли зер aлып, олaрдaн өте тін ток ты бір-
бі рі мен тіз бек тей жaлғaдық. Бұл кез де 
екі элект ро ли зер ден өте тін ток тың мөл-
ше рі бір дей болaды. Бір элект ро ли зер ге 

– өн ді ріс те қолдaнылaтын элект ро лит 
құйыл ды, aл екін ші сін де гі элект ро-
лит құрaмы өн ді ріс те гі дей, бірaқ оғaн 
қо сымшa титaн тұздaры қо сыл ды. Бі-
рін ші элект ро ли зер де кaтод элект ро ды 
бе тін де бір-бі рі не ты ғыз орнaлaсқaн 
мыс ұнтaқтaры тү зі ліп жaтты. Aл екін-
ші элект ро ли зер де 2-3 сaғaттaн ке йін  
бі рін ші элект ро ли зер де гі мен сaлыс-
тырғaндa, кө ле мі жaғынaн 3-4 есе 
үл кен бор пылдaқ мыс ұнтaқтaры тү-
зі ле бaстaйды. Сырттaй қaрaғaндa, 
осыншa есе көп мыс ұнтaқтaры тү зі-
ліп жaтқaндaй бо лып кө рі не ді екен. 
Aл зерт теу нә ти же ле рі мыс тың тү-
зі лу өнім ді лі гі нің 15-18% жоғaры 
болaтынды ғын көр сет ті. Aлты-же ті 
күн нің ішін де элект ро лиз про це сі не әр-
түр лі пaрaметр лер дің әсе рін зерт теп, 
көп те ген  зерт теу жұ мыстaры жүр гі зіл-
ді. Өнім ді лік тің мaрдым ды өсе тін ді гін 
өн ді ріс қыз мет кер ле рі өз көз де рі мен 
кө ріп жүр ді.

Aлынғaн мыс ұнтaқтaрын жaн-
жaқты фи зикa-хи миялық сaрaптaулaр-
дaн өт кіз дік. Бұл жер де мыс ұнтaқтaры-
ның бү кіл қaсие тін зерт тейт ін қон дыр-
ғылaрдың бaрлы ғы дер лік бaр екен. 
Осы кез де бұ рын нaзaр aудaрмaй, 
бaйқaмaй жүр ген тaғы дa жaңa құ бы-
лыс ты бaйқaдық. Элект ро лит құрa-
мындa титaн иондaры болғaн кез де, өте 
мaйдa ультрaдис перс ті мыс ұнтaқтaры 
тү зі ле ді екен. Егер өн ді ріс те aлы нып 
жaтқaн мыс ұнтaқтaры ның ортaшa өл-
ше мі 40-60 мик ро метр болсa, біз дің 
aлып жaтқaн мыс ұнтaқтaры мыз дың 
ортaшa өл ше мі 0,1-1,0 мик ро метр бол-
ды, тіп ті одaн дa мaйдaлaры бaр. Егер 
біз дің әдіс пен aлынғaн өте мaйдa мыс 
ұнтaқтaрын суғa сaлып, бір aрaлaсты-
рып aлсaңыз, одaн ке йін  бір тәу лік, 
тіп ті кей де одaн дa көп уaқытқa де йін  
мыс тың нaнорaзмер лі мaйдa ұнтaқтaры 
су дың тү бі не шөк пей жү зіп жү ре бе-
ре тін ді гі не көз жет кіз дік. Бірaқ олaр 
уaқыт өте ке ле бір-бі рі мен бі рі гіп, 
түйір шік те ліп тұнa бaстaйт ын ды ғын дa 
бaйқaдық.
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Мыс тың өте мaйдa ұнтaқтaры ның 
тү зі луі өн ді ріс қыз мет кер ле рін қaтты 
қы зық тыр ды. Біз ден бұ рын бұл зaводқa 
Со вет тер Одaғы ның қорғaныс ми ни с-
т рлі гі нен, өте мaйдa мыс ұнтaқтaрын 
aлу турaлы бір не ше тaпсы рыстaр түс-
кен екен, бірaқ олaр мұндaй мaйдa 
метaлл ұнтaқтaрын aлa aлмaймыз деп 
жaуaп жaзу мен құ ты лып ты. – Мі не, ен-
ді біздің өте мaйдa метaлл ұнтaқтaрын 
aлуғa то лық мүм кін ші лі гі міз бaр, – деп 
ком бинaттың бaс мaмaны Крем ко өз 
қуaны шын біл дір ді.

Ол кез де өте мaйдa ультрaдис перс-
ті, нaнорaзмер лі мыс ұнтaқтaры ның 
қaйдa ке рек екен ді гін жә не қaй жер де 
қолдaнылaтынды ғын біз де оншaлық-
ты біл мейт ін біз. Он күн шaмaсындa 
үл кейт іл ген лaборaто риялық сынaқ-
тaрды то лық өт кі зіп бол дық. Сынaқ 
нә ти же ле рі, элект ро лит ке титaн ион-
дaрын қосқaн кез де мыс ұнтaқтaры-
ның тү зі лу өнім ді лі гі ортa есеп пен 15% 
aртaтын ды ғын көр сет ті. Бұл нә ти же ле-
рі міз ді Со вет Одaғындaғы жaлғыз мыс 
ұнтaғын aлaтын ком бинaттың қыз мет-
кер ле рі өз кө зі мен көр ді жә не бұл зерт-
теу лер ді олaрмен бір ге жүр гіз дік. 

Дү ние жү зін де aлғaш рет элект-
ро лиз aрқы лы ультрaдис перс ті мыс 
ұнтaғын aлу дың жaңa тә сіл де рі нің бі-
рі жaсaлғaнынa кө зі міз жет ті. Бұл ғы-
лы ми-зерт теу сынaқтың нә ти же ле рін 
рaстaйт ын құжaт (орысшa aкт) жaсaлы-
нып, оғaн қол қойыл ды жә не мөр со-
ғыл ды. 

Үл кейт іл ген лaборaто риялық сынaқ-
тың ойдaғыдaй өт ке ні не өте ризa болғaн 
ком бинaттың ортaлық лaборaто риясы-
ның бaсшы сы Е.Г. Крем ко ке туіміз ден 
бір күн бұ рын біз ді рес торaнғa шaқыр-
ды. Бір ге оты рып, ғы лым жә не өн ді-
ріс жө нін де ойлaры мыз ды бө ліс тік. 
Ол – «Мен Қaзaқстaнның метaллург 
ғaлымдaры ның кө бі сін бі ле мін, aл 
бірa зы мен ті ке лей aрaлaсқaнмын. Сіз  - 
дер де үл кен ғы лы ми нә ти же лер ге жет-
кен ғaлымдaр көп, aл олaрдың ішін де 
сіз дер дің ұстaздaры ңыз Ев ней Aрс-

тaно вич Бу ке тов тың ор ны ерек ше. Ол, 
ме нің ұстaзым мен бұ рын бір не ше рет 
кез дес кен екен. – Про фес сор Бу ке-
тов мaғaн көп те ген ғы лы ми ойлaрын 
aйт ып, aл кaндидaттық дис сертaция 
қорғaғaнымдa көп те ген aқылдaрын aй т-
ып жүр ді, сон дықтaн ол ғaлым aғaмыз-
ды мен де ұстaз тұтaмын. Сол ұстaз, 
ғaлым, aкaде мик aғaмыз дың денсaулы-
ғы үшін aлып қояйық – деп ті ле гін 
aяқтaды Крем ко.

Кім біл ген, aғaмызғa денсaулық ті-
леп отырғaн сол кү ні тaңер тең Ев ней 
ұстaзы мыз о дү ниелік бо лып кет ке нін. 
Біз оны ер те ңі не біл дік. Жоғaрыдa aйт-
ып кет кем, ол кез де қaлa aрaлық те-
ле фон бaйлaны сы болғaны мен, бaсқa 
қaлaмен сөй ле се қою оңaй шaруa 
болмaйт ын.

Қaрaғaндығa сaмо лет пен ұшу үшін 
Верх няя Пышмa қaлaсынaн Екaте-
рин бург қaлaсынa aвто бус пен кел дік. 
Сaмо лет кеш ке ұшу ке рек еді, ұшaр 
aлдындa aспирaнтым Болaт – ке лін-
ше гім үйде бір өзі, ме нің ке ле ті нім ді 
біл ме се, ше ше сі нің үйіне ке тіп қaлуы 
мүм кін деп, үйіне те ле фон со ғып, бір 
сaғaт әуре ле ніп, әйт еуір ке лін ше гі-
мен сөй ле сіп, суық хaбaрды сол сәт те 
есіт тік.

Aлынғaн ғы лы ми нә ти же ле рі міз-
ді aйт ып, ұстaзы мыз ды қуaнтaмыз 
ғой деп жүр ген ойы мыз су сеп кен дей 
бaсыл ды. Туғaн aғaмыздaн, бaуыры-
мыздaн aйы рылғaндaй, қaтты қaйғыр-
дық. Екaте рин бург тен Қaрaғaндығa 
ұшып кел ген ге де йін  Болaт екеу міз те-
рең ойғa бaтып, бір-бі рі міз бен сөй лес-
пеп піз де. Не ге еке нін қaйдaм, шaмaсы 
бір-бі рі міз бен бө лі се тін сөз ді де тaппaй 
қaлдық-aу дей мін. Осылaй, ұстaзы мыз-
дың соң ғы ғы лы ми тaпсырмaсын aбы-
рой мен орындaп, aуылы мызғa қaйт ып 
бaрa жaтқaн сә ті міз өте кө ңіл сіз бол ды.

Ев ней aғaмыз дың aйт қaн сөз де рін, 
aқылдaрын, қи мыл-тір лік те рін есі ме 
тү сі ріп ке ле мін. Сол сәт те aғaның 6-7 
жыл бұ рын мaғaн әр кез де aйт қaн сөз-
де рі есі ме тү сіп жaтты.
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Тұлға

Ғы лымдa тaлaс бо лып жүр ген, ше ші-
мін тaппaй жүр ген бір не ше бaғыттaғы 
жұ мыстaрмен шұ ғылдaнып, кей бір құ-
бы лыстaрдың мехa низмін aнықтaп, тер  - 
мо динaмикaлық тұр ғыдaн қaрaғaндa 
жү руі ке рек, бірaқ тa іс жү зін де жүр мей  
жaтқaн реaкциялaрды жүр гіз ге ні ме ри-
зa болғaн Ев ней aғaм бір де былaй де ді:

 – Әб дуaли, ме нің сaғaн aйт a йын  деп 
жүр ген бір ойлaрым бaр еді, сен со ны 
тыңдa: Әбе ке, се нің ғы лымғa де ген ике-
мің өте жоғaры еке нін бaйқaп жүр мін, 
сен де ғы лымғa қaжет ті ең бек қор лық 
тa, ин ту иция дa бaр жә не сен де ерек ше 
ойлaну қaбі ле тің, фaнтaзер лік көзқaрaс 
тa бaр. Көп те ген ғы лы ми же тіс тік тер-
дің aйғaғын жaзу шы ғaлым-фaнтaстaр 
50-100 жыл бұ рын aйт ып жә не жaзып 
кет кен кө рі не ді. Фaнтaзер бо лу дa 
ғы лымғa өте қaжет деп есеп тей мін. 
Идеялaрың дa өте көп жә не шек сіз деу-
ге болaды. Се нің бү кіл aдaмзaтты елең 
ет кі зе тін жaңaлық aшaты ныңa кү мә нім 
жоқ. Сол се беп ті сен, мынa нәр се лер ді 
жaдыңдa сaқтa, еш уaқыттa ұмытпa. Ке-
рек болсa, бұл ме нің сaғaн бе рер aқы-
лым, өсие тім, әрі тaлaбым, aл мүм кін 
болсa, ке йін гі се нің шә кі рт те рі ңе aйт-
aрым – деп бірaз ойлaнып отыр ды дa:

– Бі рін ші ден, әр бір ғaлым өзі нің aлғaн 
ғы лы ми нә ти же ле рін өте нaқты, дә лел-
ді етіп тү сін ді ре бі луі ке рек, aл егер әр 
ғaлым өз ғы лы ми тұ жы рымдaмaлaрын 
тү сі нік ті етіп, қaрaпaйым сөз дер мен 
бaсқa aдaмдaрғa жет кі зе aлмaсa, оның 
бү кіл ең бе гі нің құ ны түк те тұрмaйт ын 
болaды. Одaн бaсқa нaқты жә не дә лел ді 
түр де сөй лей бі луі ке рек.

Екін ші ден, aлғaн ғы лы ми нә ти же-
лер ді өте тү сі нік ті жә не дә лел ді етіп 
жaзa бі лу. Бі ле мін, aлынғaн мә лі мет-
тер ді бaрлық тaлaптaрғa сaй етіп жaзу 
өте қиын, бірaқ бұл жaғдaйды дa иге ре 
бі лу ке рек. Егер ғaлым бұл тaлaпқa сaй 
болмaсa, бү кіл жaзғaн ғы лы ми ең бек-
те рі нің құ ны бір тиын дa тұрмaйт ын 
болaды.

Үшін ші ден, ғы лы ми нә ти же ле рі ңе 
то лық сен ген нен ке йін  ғaнa бaспaғa бер, 

aл aздaп кү мә нің болсa, ондa aсықпa, 
бaсқa aмaлдaрмен дә лел деу ге ты рыс. 
То лық се нім ді болғaн кез де, aсықпaй 
бaспaғa бер.

Төр тін ші ден, әр ғaлым өзі нің идея-
сынa жә не ғы лы ми нә ти же ле рі не бaсқa 
бі реудің ие бо лып кет пе уіне үл кен нaзaр 
aудaруы ке рек. Мұндaй жaғдaй болсa 
– дә лел де, aйт ыс, ке рек болсa тө бе лес, 
бaрлық aмaлдaрды жaсa. Ұлы ғaлым жә-
не өнертaпқыш Мен де леев пен По повтaр 
өз ең бек те рі не то лық ие болa aлмaй 
жүр емес пе! Мысaлы, се нің олaрдaн 
дa жоғaры дә ре же де гі тaбыстaрғa же-
туіңе то лық мүм кін ші лі гің бaр. Сү ме-
лек, ғaлым сымaқ бейшaрa aдaмдaр еш 
нәр се ден тa йын бaйды. Тіп ті, егер се нің 
өз идеяңa ұстaзың мен ие бол ғым ке ліп 
жaтсaм, идеяң ды қорғaп, мaғaн қaрсы 
шы ғуың, құдaй aлдындa кү нә емес деп 
есеп тей мін. Ғы лымдa, ұстaзы мен шә-
кір ті нің идеяғa тaлaсы болғaн жaғдaйлaр 
дa өмір де болғaн. Идеяны ұрлaтып aлу 
жә не ұрлaп aлу, aқшaны ұрлaтып aлу не-
ме се ұрлaп aлу сияқ ты қиын емес. Бірaқ 
aқшaның бел гі лі құ ны болсa, идея ның 
құ ны шек сіз. Шә кір тім осығaн aбaй бол.

Бе сін ші ден, сaғaн aйт aрым ғы лы ми 
жұ мыстaрың ды ғы лы ми журнaлдaрдa 
жaриялaғaндa, пaтент aлғaндa, ең бек-
ке қaты сы жоқ, жоғaры лaуaзым ды 
қыз мет те жүр ген не ме се бір ге жүр ген 
ғaлым сымaқтaрды ешқaшaн дa aвтор-
лыққa қоспa. Се бе бі, кез дің ке зін де се-
нің ғы лы ми жұ мыстaрыңa, идеялaрыңa 
ие бо луғa ұм тылaтындaр солaрдың іші-
нен шығaды.

Aлтын шыдaн, шә кі рт те рің ді же рі-
не, руынa не ме се aғa йын ды ғынa қaрaп 
емес, қaбі лет ті лі гі не, ең бек қор лы ғынa, 
тaлaнт ты лы ғынa қaрaп бaғaлa жә-
не жaғдaй жaсa. Ғы лым ды тaлaнт ты 
aдaмдaр ғaнa дaмытa aлaды.

– Не ге еке нін біл мей мін, осы ойым-
ды көп тен сaғaн aйту ке рек деп жүр 
едім, осылaрды ес ке рер сің, сен әлі 
жaссың ғой, өмір де же те тін ғы лы ми 
же тіс тік те рің әлі aлдa, – деп әң гі ме сін 
aяқтaғaн.
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Тaғы дa бір де ұстaзым былaй де-
ді: – Ғы лым ның бaрлық сaлaсы мен қо-
рықпaй шұ ғылдaну ке рек. Мысaлы, Ло-
мо но сов пен Мен де леев тер ғы лым ның 
көп те ген сaлaлaрынa нaзaр aудaрғaн. 
Сол се беп ті, мен элект ро хи мик пін деп 
тоқтaп қaлмaй – хи миямен, метaллур-
гия мен, фи зикaмен, мaтемaтикaмен жә-
не де бaсқa ғы лым сaлaлaры мен жұ мыс 
іс теуге құл шы ныс біл ді ру ке рек. Сен му-
зыкaны жaқсы кө ре сің, көп те ген му зыкa 
aспaптaрындa ойнaйсың, өнер дің бұл 
сaлaсынa дa ғы лы ми үлес қо суғa ты рыс. 
Aл ғы лы ми жұ мыстaрды ғы лы ми-көп-
ші лік ті түр де жaзып, хaлыққa, әсі ре се 
жaстaрғa тү сін ді ре жaзу, әр бір ғaлым ның 
aлдындa тұрғaн не гіз гі мaқсaттaрдың бі-
рі бо лу ке рек. Жaзу шы лық жaнрғa дa 
шет қaрaуғa болмaйды. Мысaлы, хaлық, 
оның ішін де жaстaр, хи мия ғы лы мы 
турaлы не ме се метaллур гия, эко ло гия 
сaлaсындaғы ғaлымдaр турaлы еш нәр се 
біл меуі де мүм кін. Жaқсы ғaлым өзі нің 
жә не озық ғaлымдaрдың ғы лы ми же тіс-
тік те рін гaзет ке, журнaлдaрғa, тіп тен ғы-
лы ми-көп ші лік ті кітaп жaзып, хaлыққa 
жет кі зіп оты ру ке рек. Осы мә лі мет тер 
aрқы лы хaлық – жaзу шы ғaлым ды дa 
бaсқa ғaлымдaр турaлы мә лі мет тер-
ді жaқсы бі ліп, олaрдың же тіс тік те рі-
не нaзaр aудaрып, қы зығa бaстaйды. 
Жaстaр ғы лым мен шұ ғылдaнуғa ұм ты-
лыс жaсaй бaстaйды.

Ойлaнып отыр ды дa, сө зін aры 
қaрaй жaлғaстыр ды: – Ме нің не гіз-
гі мaмaнды ғым метaллург, өзің кө ріп 
жүр сің, мен өз мaмaнды ғымнaн бaсқa 
хи мияның – фи зикaлық хи мия, бей-
оргa никaлық жә не оргa никaлық хи мия, 
aнaли тикaлық хи мия жә не де бaсқa 
сaлaлaрмен шұ ғылдaнып жүр мін. Aл 
кө мір ден мұнaй aлу, бұл тіп тен ғы-
лымдaғы жaңa сaлaлaрдың бі рі. Ғы лым-
ның бір бaғы ты мен шұ ғылдaнып жүр-
ген aдaм, оның бaсқa сaлaсы мен шұ-
ғылдaнғaндa, оның бaсқaшa көзқaрaсы 
болaды, ол өз мaмaнды ғы тұр ғы сынaн 
қaрaйт ын болaды, бaсқa ғaлымдaрдың 
нaзaр aудaрмaй жүр ген қыр-сы рын ол 

бaйқaп қaлaды. Мысaлы, aлдыңдa бір 
зaт тұрсa, оның aлды жaғынaн не ме-
се бaсқa жaғынaн қaрaй оты рып, оның 
әр түр лі қыр-сы рын то лық кө ре aлaсың 
ғой, солaй емес пе?

Мен ке йін гі кез де әде би шығaрмa-
шы лыққa дa кө ңіл aудaрып, осы 
бaғыттa дa жұ мыс іс теп жүр мін. Бірaқ 
не гіз гі мaқсaтым ғaлымдaр өмі рін, 
олaрдың ең бе гін зерт теу жә не олaрдың 
же тіс тік те рін хaлыққa жет кі зу жә не дұ-
рыстaп де лел ді түр де тү сін ді ру.

Егер ғaлымдaрдың ғы лы ми тa-
быстaры турaлы мә лі мет тер aйтылып 
тұрмaсa, олaр турaлы еш кім еш нәр се 
бі ле aлмaйды. Оны тек сол сaлaдa жұ-
мыс іс теп жүр ген ғaлымдaрдың өз де рі 
ғaнa тa ни ды, бі ле ді, ең бе гі не жә не же-
тіс тік те рі не қaрaп сыйлaйды, құр мет-
тей ді..., aл бұл жет кі лік сіз.

Ғaлымдaр нә зік жaнды aдaмдaр, 
олaрдың ең бе гін хaлық тың бaғaлaуы, 
олaрғa күш-жі гер бе ре ді. Олaр одaн үл-
кен тaбыстaрғa ұм тылa бaстaйды.

Мысaлы, нaзaр aудaршы, электр 
то гы болмaсa, aдaмзaт қaлaй өмір сү-
рер еді? Егер шы ным ды aйт сaм, үң-
гір де өмір сүр ген дей болaр еді. Үйде гі 
жaрық, те ле ви зор, рa дио, те ле фон, кон-
ди ционер жә не т.б. – бә рі, бә рі электр 
тогы ның aрқaсындa. Тіп тен, үйді жы лы-
тып тұрғaн жы лу рaдиaторлaрғa ыс тық 
су ды электр нaсостaры aрқы лы цир ку-
ля ция жaсaп отыр емес пе? Осы электр 
то гын aлу, оны қaжет ті жер ге жі бе ре 
бі лу жaн-жaқты ғы лы ми зерт теу лер-
дің не гі зін де жaсaлғaн. Ғaлымдaрдың 
бaйқaмды лы ғы, тaпқыр лы ғы, зе рек ті лі-
гі – электр то гын aлу мүм кін ші лік те рін 
ту дыр ды емес пе?...

XVIII ғaсыр дың екін ші жaрты сын - 
дaғы әлем ге бел гі лі ғaлымдaр Гaльвa-
ни, Воль тa электр то гын aлу дың aл-
ғaшқы қaдaмдaрын жaсaсa, ұлы ғaлым 
Мaйкл Фaрaдей электр то гын aлaтын 
ге нерaтор жә не электр то гын мехa-
никaлық энер гияғa aйнaлдырaтын 
электр қозғaуыштaрын жaсaудың ғы-
лы ми не гіз де рін құрaды емес пе?
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Тұлға

Aл бү гін өмір сү ріп жүр ген aдaм-
дaрдың ке мін де 90%-дaн aрты ғы бұл 
ғaлымдaрдың осы ең бек те рін біл мейді 
де, aл өз де рі сол ғы лы ми ең бек тің 
рaхaтын кө ріп жүр. Қыс тың суық түн-
гі күн де рі, үй жaп-жaрық жә не жы лы, 
те ле ви зор көр се тіп тұр, те ле фон, рaдио 
жұ мыс іс теп тұр, жұбaйың утюг пен 
киім дер ді үтік теп жaтыр – бұ ның бә рі 
тaбиғaт құ пиялaры ның сы рын зерт теп, 
бі ле оты рып, ғaлымдaр aшқaн ғы лы ми 
же тіс тік те рі нің же мі сі.

– Мен aйт aр едім, – де ді ұстaзым 
Ев ней aғa, – Aдaмзaт құдaйдaн ке-
йін  ғaлымдaрғa сиынуы ке рек. Нaғыз 
ғaлым – ол құдaйдың хaлыққa жі бер ген 
мис сио нер ле рі деп те есеп теу ге болaды. 
Дә рі гер лер де ғы лы ми же тіс тік тер не гі-
зін де aдaмдaрды ем дей ді. Ем деу дә ре-
же сі нің өсуі ғы лым ның дaмуынa ті ке-
лей бaйлaныс ты. 

Егер фут бо лис те рі міз ұтылсa 
рен  жіп, ұтсa қуaнaмыз, сол сәт те гі 
aдaмның эмо циясынaн бaсқa еш нәр се 
өз гер мейді де. Оның хaлық тың өмір сү-
ру дә ре же сі не қaты сы жоқ. Aл өлең ші 
кө ңіл ді өлең aйт қaндa, aдaмдaрдың кө-
ңіл-күйі жaқсaрaды. Бірaқ aш aдaмның 
қaрны тоқ болмaйды  не ме се жaурaп, 
өле йін  деп жaтқaн aдaм жы лынбaйды.

Ғaлымдaрдың ғы лы ми нә ти же ле-
рін қолдaну – aдaмзaттың бү кіл өмі-
рі нің сaпaсын өз гер тіп, ком форт тық 
жaғдaйдa өмір сү ру ге жaғдaй ту дырaды. 
Бұл жaғдaйды бү кіл хaлық кө ріп те, се-
зіп те жүр емес пе?... Бірaқ ғaлымдaрды 
бaғaлaп жүр ген жоқ.

Мен бір нәр се ге тaң қaлaмын, рес-
пуб ликaлық, әлем дік, тіп тен олим-
пиaдaлық спорт жaрыстaрындa – жү гі-
ріп, биік ке се кі ріп не ме се штaнгa жә-
не де бaсқa түр ле рі нен әйт еуір бі реуі 
озып шығaды ғой, aл ол aдaм үл кен 
мaрaпaтқa, дaңққa ие болaды. Оның 
aты әлем ге жaриялaнaды. Ол дұ рыс тa 
шығaр, бірaқ сол бі рін ші орын aлғaн 
aдaм жaрысқa кел мей қaлсa, екін ші 
орын aлғaн aдaм бі рін ші орын aлaр еді. 
Кел мей қaлғaн күш ті спорт шы кел ген-

де, мүм кін ол бі рін ші орын aлaр мa еді. 
Aйт a йын  де ге нім, шынa йынa кел ген-
де үл кен мaрaпaттaрғa ие болғaнмен, 
aдaмзaтқa ти гі зе тін пaйдaсы, не ме се 
aдaмзaттың өмір сү ру дә ре же сін кө те-
рер лік тей еш нәр се жaсaғaн жоқ. Әри-
не, бұл ой дың әлем нің ре ко рдтaрын 
жaсaғaн спортс мен дер ге қaты сы жоқ. 
Әлем дік ре корд жaсaу, ол aдaмның, 
бaрлық aдaмзaттың мүм кін ші лі гі нің 
ше гін көр се ту. Мысaлы, ол жер бе тін-
де гі aдaмның ең күш ті сі, қaншaлық 
жылдaм жү гі ре aлaды, қaндaй сaлмaқтa 
кө те ре aлaды  не ме се қaндaй биік тік-
тен се кі ре aлaды... Сол күн ге де йін  сол 
спортс мен ең биік көр сет кіш ке ие, aл 
бұл aдaм бaрлық мaрaпaтқa, дaңққa ие 
бо луғa лaйық ты. Се бе бі, спорт тың сол 
тү рін де гі әлем де гі сол күн гі ең күш-
ті aдaм, aл ол спорт шы ның ор ны бір  
бө лек.

Сөйт іп, ұстaзым ның соң ғы ғы лы-
ми тaпсырмaсын орындaп, сaмо лет пен 
Қaрaғaндығa ұшып ке ле жaтқaндa, Ев-
ней aғaмның осы сөз де рі бі рін ші бо лып 
ме нің есі ме түс ті.

Мі не, қaзір 2016 жыл, Ев ней aғaның 
aйт қaн бұл ойлaрынa 40 жылдaй уaқыт 
өтіп ті. Сол ұстaзым aйт қaн сөз де рін сүз-
гі ден өт кі зіп, сол aқыл-ойлaрынa жә не 
aлдымa қойғaн тaлaптaрын орындaуым 
жө нін де жaуaп бе ре тін кез кел ген сияқ-
ты...

Биыл 70 жaсқa дa тол дым, элект ро хи-
миялық жол мен метaлл ұнтaқтaрын aлу 
бaғы тындaғы ғы лы ми жұ мыстaрым-
ды жaлғaсты рып ке ле мін. Ұстaзым-
ның бaрлық aйт қaндaрын орындaп ке ле 
жaтыр мын. 

A.С. Пуш кин өзі нің жaзғaн өлең де-
рі өзі не ұнaп, өзі ризa болғaн сәт те, өзі-
не-өзі: – Жaрaйсың, Aлексaндр Сер гее-
вич... – дей ді екен. Aл, мен осындaй ғы-
лы ми же тіс тік тер ге жет ке ні ме кө зім ді 
жет кіз ген де: – Ме ні жaрaтқaн Aллaғa, 
өмір ге әкел ген әке-ше ше ме, тәр биеле-
ген ұстaзым Ев ней Aрстaнұлынa 
рaхмет! – де ген сөз дер ді іш тей өзі ме-
өзім aйт қaным бaр. 
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ҚИЛЫ ЗАМАН 
(повестен үзінді)

Аңдатпа: Жазушы бұл шығармасында өз тәуелсіздігіне ұмтылған қазақ халқының қарулы 
көтерілісі туралы болған шындықты көркем тілмен жеткізеді. Патшалық Ресейдің қазақ дала-
сын отарлау саясатын тым зұлматты  зобалаңға ұластырғанын,  оның арты ұлттың көтерілуіне 
жалғасқанын және ол көтерілістің қанды қырғынға сабақтасып отырғанын шебер суреттейді. 
Үзіндіде Патша өкіметінің көтерілісшілерді  түрмеге қамап, еш сұрақсыз да  жауапсыз қырғынға 
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Muhtar AUJEZOV
THE HARD TIMES
(Excerpt from a novel)

Summary: The writer in his work with great talent, artistic methods reflected the truth of the 
armed uprising fought for the independence of the Kazakh people, the dramatic pages of the history of 
the struggle.
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(отрывок из повести)

Аннотация: Писатель в своем произведении с большим талантом, художественными при-
емами отразил истину о вооруженном восстании боровшегося за независимость казахского на-
рода, драматических страницах истории борьбы.
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Проза

ІX
Көпке берген уәде бойынша сол 

күні жәрмеңке ұлықтары Алматыға да, 
Қарақолға да атаған қағаздарын жазып, 
телеграмын да беріп еді. Ел кісілері 
көзбе-көз өз алдарында жазылып, ша-
баршымен, тығыз почтамен жіберілген 
қағаздарды көріп, уақытша риза болып 
тарасты.

Жазылған қағаздың толық сөздерін 
ел кісілері өзі оқып, анықтап танысқан 
жоқ. Ел арасында орысша хат білетін 
қазақтан бір де кісі жоқ болатын. 
Жазылған сөздердің мәнін көпке Оспан 
айтып берді. Оған тапсырған, айт де-
ген Ақжелке болатын. Оспан қысқаша 
мазмұны осы деп:

– Өлген кісінің сүйегін беруді ел 
сұрайды, елдің бұнысын орындаған 
мақұл. Әйтпесе, ел наразылығы 
күшейетін көрінеді. Бүгін жәрмеңке 
басына әлденеше мыңдай кісі жина-
лып келіп, бізден осыны түгел сұрады. 
Айтқандарын үлкен ұлықтың еске 
алып, орындауын тілейді. Шарт қылып 
қояды. Әйтпесе, өкіметке наразылық 
көрсетуден, үлкенірек те іс істеуден 
тайынатын сияқты емес. Абақтыға 
алынған кісілер туралы да босатуды 
сұрайды. Осы туралы бұйрық істеуді, 
жол көрсетуді сұраймыз, – деген.

Телеграмның анық толық сөздері 
осы еді. Бұның ішінен Оспан құрық 
берерлік, қолайсыз көрінерлік сөздерді 
шығарып тастап, елмен бірге жәрмеңке 
басындағы өкімет қызметкерлері де 
Жәмеңкенің сүйегін беруді сұрайды 
деп, қысқаша тойтарып қана аударған.

Осыдан соң төрт күн өткенде 
Қарақолға Алматы ның жауап бұйрығы 
келді. Қарқарадан жіберілген телеграм -
мен бірге сол күндерде, келесі күндерде 
Алматы ұлық тарына, Қарақол, Қарқара 
жағынан әлденеше қосымша хабар лар 
барып жатқан.

Елдің бәрі бірдеңені күтіп жүр. Бір 
белгілі уақытта соқтығуға қамданып, 
дайындалып жүрген сияқты. Абақ -
ты дағы кісілерге ғана жалтақтап 
бөгелгендей, егер олардың отыруы 
созыла берсе, ия оларға істелді деген 

бір жазаны естісе, жалпақ ел тұтас 
ереуілге шығатын сияқты. Қазіргі қазақ 
елінің анық жайы осы деп, күн-күн 
сайын осыған ұқсаған қосымшаларды 
Қарқара, Қарақол екеуі де дүркін-
дүркін жеткізіп жатқан.

Облыстық қаланың ұлығына осын-
дай мағлұматтарды жеткізумен қатар, 
жергілікті кеңселер соңғы уақыттағы 
өкімет саясатының анық бетін түсіне 
алмай, әр алуан жарлық күткендей 
болатын. Бір есептен жаз ортасынан 
бергі бетке қарағанда, қырғыз, қазақ 
сияқты мол жерге ие болып отырған 
жабайылар көтеріліс, ереуіл жасай мын 
десе, жасап көрсін. Кішкене еркіндетіп 
жіберіп, кінәні өз мойнына артатындай 
ұпай салып алып, өздері істеген істі 
өздеріне кінә қылып қатты қырғын ашу 
керек. Бостырып тоздырып, тұқымын 
құртып жіберіп, олар отырған шұрайлы 
жердің барлығын қазынаға алу, қалаған 
кісіні отырту керек. Сондықтан, бұл ел-
дер көтерілісті ойласа, ойласын; істесе, 
істесін. Бөлінеді, жарылады, өкіметке 
жауығып қарсылық ойлайды деп сеске-
ну, қорғану керек емес. Қайта астыр-
тын шабақтап, сондай қимылға өздерін 
айдап салу керек. Көпке   білдірмей, 
сездірмей отырып, түртпек салып, 
шапқа түртіп ашындыру керек те, со-
дан кейін істеген қимылына қарап 
тұрып бас салу, талқан қылу, орнымен 
жоқ қылу керек дейтұғын.

Жаз ортасынан бері уездегі ұлық-
тар мен солардың аудан-ауданға шыға-
ратын приставтары да 25-ші июнь 
жарлығымен қатар естіген үлкен сарын 
сол еді.

Басы солай делініп басталған соң, 
мұндағы ұлықтар сол бетпен екіленіп, 
жаланып, «шаш ал десе, бас алып», 
алдияр деп алып-ұшып тұрған. Бірақ 
бұлар қазақ, қырғыз ішін ойрандап 
бүлдіріп, жындай құбылған жаман-
шылықтарды істеп тұрса да, соңғы 
уақыттарда алғашқы бетпен нұсқаған 
жаңа, тың бұйрықтар болмады. 
Алғашқы сөз, әуелгі бет бар ма, жоқ па 
– оны да анықтап білмейді. Оны айтыс-
пайтын сияқты болып барады. Бұлар 
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әуелгі белгіленген нысана осы деп, 
бір жағынан қазақ, қырғыздың қалың 
елін әр алуан орынсыз бұйрық өрескел 
зорлықпен шапқа түртіп ашындырып 
отырып, қыңқ еткен басшыларын тізіп 
шұбыртып, абақтыға салып жазалап 
отырып, сонымен бірге маңайдағы 
өзімен кездескен, алдарына келген 
казак-орыс, крестьянға да жаңағы 
өздері ойлаған ниетті ұғындырып, 
миландырып тұратын. Сол бетте бау-
лып, аңқау, момын тату елді әдейі 
орталарына от салып араздас тырып, 
ушықтырып, біріне бірін жау қылып 
көрсететін болған. Бұл беттегі істері 
де далаға кеткен жоқ. Ең алдымен 
казак-орыстар бұл шырғаға оңай 
келіп, баяғыдан ұлықтың атарманы 
болып қоқақтап қалған әдетпен қазақ 
елін жау ша бөріктіріп, үркіте қимыл 
қылатын болды.

Бұлар қазақ, қырғызға беттегелі, 
тап бергелі кес кекті аюдай кіжініп, 
тісін басып дайын отыр. Пісіп толған, 
дайындалған істің бір тарауы осы 
түрде. Бұл саналғандардан басқа тағы 
бір түйін, тағы бір жақсы шиеленіскен 
тұзақтай болып елдің басшылары 
түгел қолға түсіп отыр да, арасынан 
Жәмеңкесі өліп, оның сүй егін бермеу 
керек деген ақыл табылды. Өкіметке 
бер се де, бермесе де бәрі-бір болар 
еді. Бірақ елге бәрібір емес. Оған бер-
мей қойса, шынымен кектендіріп 
өшіктіреді. Кер бала, аңқау ел соған 
да шабына от түскендей тулап, тағы 
да кінәға, айыпқа қарай аяңдап, 
бұрынғының үстіне тағы да белшесінен 
бата берді. Сол елді қоздыратын, 
құтыртатын іс болуға жараған сол, 
Жәмеңкенің сүйегін беру деген әңгіме 
де жәрмеңке басындағы Ақжелкеден 
бастап, Қарақолдың ұлығына да, одан 
әрі Алматыдағы үлкен ұлықтарға да 
недәуір үлкен, келелі, негізді мәселе 
сияқты көрінді.

Аяғында Алматы ұлығы бұл 
мәселені шешті. Шешкенде, бұл күнге 
шейін соңғы уақыттағы бағыт, сая-
сат туралы толық хабар ала алмай, 
алғашқы қара дүрсінмен келе жатқан 

жергілікті ұлықтарға бет нұсқап, бағыт 
бергендей болып шешті.

Ол, әуелі, Жәмеңкенің сүйегі беріл-
месін деген. Екінші, елдің бүліншілігіне 
бастық болған басшылар абақтыдан 
босамайды. Олар кепіл есепті. Егер 
ел осы күндерге ше йін бұзықтық, 
бүліншіліктен тыйылмаса, абақтыдағы 
кісілері түгелімен ұлы жазаға тартыл-
сын. Бірін қалд ыр май жоғалту керек. 
Қазаққа, қырғызға, ұйғырға да – бар-
лығына да істейтін ісі осы. Егер содан 
әрі ел көтерілі сі болатын болса, оны 
да аямай, өз қолдарындағы барлық 
күштерді жұмсап, еріксіз бағындырып, 
басып мойындатып алыңдар. Ешкімді 
де аяу керек емес. Қан дай қаттылықтан 
болса да қорғанбау керек.

Оның үстіне қазақ, қырғыз ка-
зак-орыс сияқты қала, поселке 
тұрғындарына залалын тигізіп, малын 
алып, үй лерін өртеп, кісісін өлтіріп 
тұрғаны бар деп естіледі. Ел-елді 
аралауға шыққан қызмет адамдарының 
да өлгені бар. Керек десе, почтаға, 
әскери обозға да шабуыл жа сағандары 
бар дейді. Бұл – қалың елдің ашық 
жаулық жолына шыққаны. Ондайға 
аяныш, рақым, кешірім деген нәрсе 
болуға жол жоқ. Аянбай, іркілмей 
отырып тен текті жуасытып, асау-
ды көндіріп, жөнге салу керек. Бұл 
күнге шейін істелген бассыздықтың 
кегі күшті болу керек деп, күндерде 
барлық ұлық арасына жайылған белгі-
лі қатал тапты. Жер-жердің ұлықтарын 
біржола қайрап нығыздап, екпіндетіп 
іске кірістіру үшін Петербордан ел 
қарсылығымен алысуға келген кәрі 
жандаралдың сол күндерде барлық 
ұлық арасына жайылған белгілі қатал 
сөздері тіркелген екен. Осы әмірдің 
өзі де сол жандарал атынан шығыпты. 
Мұның облыс әкімдеріне тапсырған 
бұйрығынан туыпты. Әмірдің әр 
жерінде жандаралдың тапсыруын, 
бұйрығын атап-атап келіп ең аяғында: – 
«патша солдатының қаны тамған жер-
де ешбір бұратана ел тіршілік етпесін» 
деген кәрлі сөзін құран сөзіндей, туға 
байланған ұрандай қылып келтіріпті.
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Қарақол ұлығы бұйрықты алысымен-
ақ ояз, прокурор бастаған әскери кеңес 
жасап, ортасына абақты ұлықтарын, 
қарулы-солдаттардың бастықтарын 
алып отырып, абақтыдағылар жайында 
көп жасырын сөздер сөйлесті.

Байлаған сөздерін кешіктірместен 
орындатпақшы болды.

Бүгін таңертеңнен бері қазақ каме-
ра сындағы тұтқын дар іштен де, сырт-
тан да ешбір хабар ала алған жоқ. 
Жалғыз-ақ әкеп берген тамақты ғана 
алды. Ешқайсы сын тысқа шығарып 
бөгде кісімен тілдестірген жоқ. Күн 
бойы абақты маңына қазақ, қырғыздан 
ешкімді жолатпай, зекіп қорқытып қуып 
жіберіп тұр. Тегінде соңғы уақыттар да 
қалаға босып келгендер көбейгеннен 
бері қа рай қазақ, қырғыздың бос дала 
адамы көшеде емін-еркін жүре алмай-
тын да болған. Жақында қырғыздың 
жаулығын көріп, не өздері жаралы 
болып, не туған-туысқандары нан 
айры лып келгендер болса, көшеде 
қазақ тың, кырғыздың түсін көргенде 
ақырып боқтап, жабылып қуып са-
бап, кейбіреулерді тобының ортасына 
әкеліп кергілеп өл тір іп те тұрғандары 
болған. Сондықтан Ұзақтарды күт-
етін жігіттер жаннан кешіп қана еңбек 
қылып жүр еді.

Бүгінгі абақты ажары күндегіден де 
қатайыңқырап, бұзылыңқырап тұрған 
соң Ұзақ, Әубәкірлер абақтының өз 
ішінен бірдеме сыбыс естімес пе екеміз 
деп байқап еді. Ол талаптарынан да 
ешнәрсе шықпады. Камераларынан 
шығармай, өзге тұтқындармен аралас-
тырмады.

– Бүгін осы абақтының сұрқы жа-
ман, қалай болайын деп тұр бұл?! – деп 
көптің іштей жүдеген күдігін Кәрібоз 
қария сыртқа шығарды. Әлденеден 
таңертеңнен бері бұның бойы ауыр-
лап, жер тартып тұрғандай. Сонымен 
бірге көңіліндегі талайғы салмағынан 
жеңілейіп, сергігендей бір ерек-
ше лепілдеген елгезектік белгісі де 
байқалған сияқты.

Сыртқы қабына ішінің кеңдігі сима-
ғандай.

– Сұрқы бұзылып тұр. Бірақ не 
шара?! Не қылмақ керек, – деп, Нүке 
өзге жолдастарына қарады.

Жұрттың бәрінің жүзінде қатты 
күшейген қауіп күдік белгісімен бірге 
«не боламыз, не күйге ұшыраймыз, 
бұның арты қайда апарып соғады?» 
дегендей жұмбақты сұраулар білінуші 
еді.

Тұншықтырғандай белгісіздік Ұзақ-
тың шыдамын тау ыс қандай, буындыр-
ғандай әсер етті. Сондықтан ол есік 
тесігінен қарап тұрған солдатқа:

– Ей, бізді неге бүгін шығармай 
қойдың? Сырттан келетін кісімізге неге 
жолықтырмайсың? – дегенде, екі көз 
аз сықсиып, кішірейіңкіреп тұрды да, 
есіктің ар жағынан:

– Сағат алтыда манифест болады, 
– деп сырғып тайып кетті. Сықсиғаны 
күлгені ме, болмаса «осыным шын» деп 
ымдағаны ма, отырған жұрт ұға алмай 
қалды.

Бірақ көздің жөні бір басқа, бәрінен 
де айтылған сөз құбыжықтай, ажал-
дай дүрк шошытты. Әубәкірдің денесі 
ұйып, талықсып кеткендей болды. 
Өңі де қуарып, қат ты сескеніп, үркіп 
кеткеннің белгісін көрсетіп тұр еді.

– Бұның айтқаны бір сұмдық қой. 
Енді «қош» деген нен басқа не қалды? 
Қария, иман айта бер! – деп, Кәрібозға 
қарап шалқайып барып қабырғаға 
сүйене кетті.

Осының артынан Кәрібоз әрбір қауіп 
үстінде істейтін әдеті бойынша сүре 
«ясинды» оқи бастады. Даусы күбір-
күбір етіп, бір үзіліп, бір естіледі. Жыр-
тылып шыққандай тамағы кебірсіген 
сияқты. Ешкімнен ешбір ауыз сөз 
шыққан жоқ. Барлық жұрт жым-жырт, 
сілейіп қатқандай. Дене тіршілігінен 
айрылып, құр ғана болымсыз сүлдер 
қалғандай. Әубәкір алғашқы қабырғаға 
сүйеніп қалған қалпында әлі де тас-
тай қатып қалшиып қалды. Өне бойы 
өзінікі емес, бөтен бір бұйым сияқты 
сезіліп, өзі қайсы, дүние қайсы екенін 
айыра алмай, түгел араласып, ұласып 
кеткендей, бір шатасқандық, күңгірттік 
байқалады.



139

Мұхтар ӘУЕЗОВ. Қилы заман 

Өзгенің бәрінен бұның үркуі 
күштірек, ерекше сияқты. Қалған жұрт 
соны байқағандай болып, Әубәкірдің 
алдын ала ұсынғанын жаман ырым 
сияқты көрісті. Бұл жай біріне бірі 
сөйлеген сөзбен, тілмен білінген 
жоқ. Бір-бір ғана қарасқан көзден, 
тынышсызданған қабақтан ұғылғандай 
еді. Қазіргі үлкен қауіпті күту үстіндегі 
жым-жырттық бұл адамдарды ерекше 
сезімді қылып, елбіретіп, жеңілейтіп 
тұрғандай. Дененің бір ғана қозғалысы, 
беттің бір ажымының болымсыз ғана 
бір жыбыры болса соған шейін отырған 
жұрттың бәріне бірдей түп-түгел таны-
лып, оқылып қойғандай болады. Келе-
шек белгісіздік сағатты ыстық қанды 
денемен, барлық сезімді жүйрік жанме-
нен түгел ұсынып құлап күткендіктен, 
мына жым-жырттықтың ішінде бұл 
адамдардың тілдері сөйлеспесе де, 
бірімен бірінің жаны ым қағып, белгі 
берісіп, жай-күйді танысып тұрған 
сияқты.

Сондай маңайдағы болып жат-
қандарды бұлжытпайтын қырағы лық 
ерекше көпшіл сезімділік Әубәкірдің 
қазіргі жайын бұларға әдемі танытқан. 
Бірақ қазіргі сағатта оған бұлар берер 
қайрат жоқ. Үйретер ақыл да жоқ.

Соны көппен бірге сезіп отырған 
Нүке Әубәкірді не де болса, қазіргі 
халінен түртіп шығарып жібермек бо-
лып:

– Балдызыма еркелейінші, – деп 
келіп, Әубәкірдің тізесіне басын салып 
жантая кетті.

Бұл қозғалыс ойлағанындай әсер 
етті. Әубәкір қор қыныш түспен 
араласқан ұйқыдан оянғандай, жыми-
ып есін жиды да, шынымен еркелет-
кендей болып жездесі нің бетін сипады. 
Бой жылынып, жаңадан жан жүгір-
ген дей болды. Ерекше сезімділікпен 
емеуріннің, жұмбақ тың сағаты бұларды 
баладай ағартып, аңқауландырып тұр. 
Бәріне де тазалық қанатын бітіргендей. 
Сондықтан мына екеуінің істеген бала-
ша мінездері ешкімге жат та, өрескел 
де көрінген жоқ. Дәл қазіргі халдеріне 
сол қажет, сол тәтті де сияқтанды.

Осымен бір жарты сағаттай уақыт 
өткенде, есіктің сыртында сарт-сұрт 
дыбыстар шықты. Асығып, ерсілі-
қарсылы қақтыққан көп кісінің дабыр-
дұбыр жүрісі естілді. Камера іші толған 
жұрт түгелімен селк етіп шошынып, 
есікке жалт-жалт қарады. Сол-ақ екен, 
келесі секундте барлық абақты іші 
дозақ үніндей жат суық үн шығарып, 
көп мылтық даусы күрс-күрс, батыр-
пұтыр естіліп қалды. Камера іші дәрі 
мен ажал иісіне толып ба ра жатты. 
Көрші камералардан кірген, алас ұрған, 
абақтыны басына көшірген неше алуан 
жалынышты да, кекті де, дертті, жара-
лы да айғайлар, шулар естілді.

Қазақ камерасында нар үстінде 
отырған жұрт басында біріне бірі 
ұмтылып, бір араға үйіліп, біріне бірі 
сүрініп жығылып, аяғында жан-жаққа 
тарай бастап еді.

Алыстан жалынған, өкірген, 
сиынғандардың дыбысы келеді. Оқ 
тиген, өлімге қарай бас игендердің 
ақырғы ыңырануы, қарғысы естіледі.

Осы уақытқа шейін қазақ камерасы 
аман сияқты еді. Бір мезгілде бағанағы 
қараған көз қайта айналып бір сығалап 
қалды да, қасындағыларға ақырып әмір 
етті. Сонымен бірге есіктің тесігінен 
үш-төрт бесатардың ажал иісті көк 
мойындары камера ішіне жылмаң-
жылмаң кіріп алды. Кіре сала үзілмей 
тасырлаған дауыстарымен бірге жарқ-
жұрқ еткен көкшіл қызыл оттарын ша-
шып, бұрқ-бұрқ түтіндерін шығарып, 
оңды-солды қайшыланып нар үстіне оқ 
жаудыра бастады.

– Алла, Алла!
– Аруақ, иә, аруақ!
– Қош, қош!..
– Иә, Райымбек ата... сақтай көр, иә, 

Құдай! – деген неше алуан үркінішті, 
жалынышты, шошынған айғайлар қазақ 
камерасын да басына көтеріп, мылтық 
тілімен бірге әлсіз үндерін үзбей жатты. 
Алғашқы оқтармен бірге ұшып-ұшып 
бүктетіліп-бүктетіліп түскен денелер 
де бар еді. Олардың бәрінің де үні бір-
ақ өшкендей. Жалғыз-ақ бір-екеуінің 
ғана даусы:
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– Уу-Һ... уу-һ... жа... не... м. Жа... 
не... м... Алла... Алла! – деп үздігіп 
қана естіледі. Кейбір оқ тиген денелер 
жатқан жерінде ыршып-ыршып түсіп, 
бір сіресіп, бір жиырылады.   Оңды-
солды    аунап    бүктеліп    шиыршық 
атып   жатқаны   да   бар.  Нар   үсті   жо-
сып,   сырылдап аққан қан болып   кетті. 
Кейбіреуінің   кеудесінен, маң дайынан 
ытқыған ыстық қандар айналасының 
бә рін бояп, шапшып жығылып жа-
тыр, мылтық тоқтамай; толас қылмай 
күрсілдеп, дозақ күнін тудырып тұр. 
Бірақ ка мера іші тұтасқан көк түтін бо-
лып кетті де, енді  тар те сік ке қадалып 
тұрған көздер камера ішіндегі адамдар-
дың өлгені мен тірісін анықтап көре ал-
майтын, түгендей алмайтын болды.

Бұл уақытқа шейін өлген кісі нар 
үстінде жатып қал ған жеті-сегіз. 
Қалғаны жаралысы бар, аманы бар 
алғашқы атылған мылтық даусымен 
бірге еденге домалап жығылып түсіп, 
содан нар астына қашып, қашып кіріп 
кетіп еді. Бұдан қалған үшеу-төртеуі 
есіктен қиысырақ тұрған пештің жа-
нына келіп тығылған. Бұл арада тұрған 
Сыбанқұл, Әубәкір, Ұзақ. Әубәкір мен 
Ұзақтың бойынан қан саулап тұр. Өне 
бойлары ып-ыстық болып, әлдеқандай 
қызумен қайнағандай.

Мылтық барлық абақты ішінде әлі 
де үзілмей батырлап тұр. Тесіктегі 
көк темірлер біріне бірі соқтығып, 
тар тесікте қысылып оңды-солды 
айқасады. Жоғары да, тө мен де үңіледі. 
Әрбір қозғалысымен бірге қызыл от 
жарқ-жұрқ етіп, жай отындай жаланып, 
буын-буын түтін де бұрқ-бұрқ шығады.

Әрбір жат дыбыспен бірге, әзірше 
шыбын жаны шық паған тұтқындардың 
қорқынышқа толған кеудесінен:

– Иә, Құдай, иә, аруақ!
– Ақсарбас, ақсарбас!
– Шынымен біткеніміз бе?
– Қырылғанымыз ба?! Алла, Алла! – 

деп, жасқанып, шошынып тұрып, үзіп-
үзіп айтқан жалыныш, өкініш арман 
тілі шығады.

Осымен бес минуттай уақыт өт-
кенде абақтының түкпip жағындағы   

мылтық  дауыстары шұғылынан тоқ-
тай қалып, сол жақтан коридорға қарай 
ақтарыла, шулай жүгірген қалың айғай 
шу естілді. Бұл жақта көп қырғыз ды 
қамаған үлкен камера бар еді. Дыбыс 
солардың жатағы жақтан шықты.

– Босандық, босандық! Қыр, жой!
– Жастығыңды ала жат!
– Атаң көрі!...
– Кет, көзіңді жоғалт...
– Қыр, жой! Ия, аруақ! Ия, бабам! 

– деген қалың айғай, дырду естілді... 
мылтықтар тоқтап басылып қалды. 
Суық қару құр ғана қашқан қолда сатыр-
лап, босып бара жатқан сияқтанды. Бұл 
кезге шейін қазақ камерасына қадалған 
үш мылтық әлі де ажал белгісіндей бо-
лып, сұ ғын қадаудан тоқтаған жоқ еді.

Сырттағы дауыс пеш жанында 
тұрғандарға алдымен естіліп, тезінен 
қайрат беріп, ақырғы дәрменін қар-
сы лыққа, алысуға қарай айдағандай 
болды.

– Өлсек, қарсыласып өлейік, аяна-
тын не қалды енді, ұмтыл! Ұста ана 
мылтықты, – деп, Ұзақ айғай салып 
жіберіп, есікке қарай тап берді.

Бұнымен бірге Әубәкір, Сыбанқұл 
да:

– Бәсе, енді не қалды? Ия, аруақ!.. 
Ия, Құдай! – деп келіп, есіктен сығалап 
тұрған мылтықтарды қабырға жақтан 
жағалап келіп төмен қарай жұлқып-
жұлқып кеп тартып қалды. Сол арада 
коридор бойынан жосып қашқан көп 
солдаттармен бірге бұл камераның ал-
дында тұрғандар да мылтықтарын тас-
тай-тастай қаша жөнелді.

Осы кезде нар астында қалған 
бірен-сарандар да сүйретіліп шығып 
алдыңғыларға қосылып қалып еді.

Солдаттан камера маңы айыққан 
сияқты болды. Ко ридор бойында 
жөңкіліп шулап, тарс-тұрс жүгіріп келе 
жатқан тұтқындар болатын.

Осы жайды шала-пұла түсінумен 
бірге камераның ішінде қыбырлауға 
шамасы келген жандардың барлығы да 
енді есікті бұзып, шыбын жанын қасап 
үйінен сүйретіп шығуға кірісті.

– Бұз есікті!
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– Қират мынаны, суыр ана нардың 
тақтайын! – деп, біреуге біреу әмір 
етіп, қолына түскен нәрсемен тақтайлы 
есікті тарс-тұрс ұра бастады.

Нардың үлкен тақтайын өзгеден 
бұрын Әубәкір суырып алып еді. Бұның 
қазір де арқасы оттай жанып, ысып 
жүрсе де, бойын жеңіп құлатып әкетіп 
бара жатқан ауыртпалық жоқ. Дерт 
білінбейтін сияқты. Сондықтан барлық 
дәрменмен үлкен тақтайды құлаштап 
көтеріп әкеле жатып:

– Үштің бірі тіл дегенің қайда?! Он 
сегіз кісіден бірді шығармаймысың, 
а, Құдай! – деп, әлі күнге міз бақ пай 
тұрған тастай суық Құдайына шыны-
мен өртеніп, наразыланғандай болып, 
ақырып келіп: – Ия, Райымбек ата! 
Ия аруақ! – деп, есікті қалың жалпақ 
тақтаймен түй мештеп қойып-қойып 
жіберді.

Әрі жас, әрі қарулы, денелі 
Әубәкір өзіне оқ тисе де қайратынан 
айрылмағандай қажырлы сенімді 
сияқты еді. Бағанадан бұның бойын 
ұйытып, жеңіп, басып тұр ған жай-
ын қорқыныш, енді қайнаған ашу мен 
ызаның ас тына түсіп жоғалып кеткен 
сияқты. Сау денені тесіп кірген оқ, 
сол дененің шығарған ыстық қанымен 
бірге, ең алдымен бұндағы адамдардың 
ішіндегі қорқыныш үркектікті де ала 
шыққан сияқты.

Әубәкірмен бірге Сыбанқұл, Ұзақ 
та есікті бір-бір тақтаймен тарс-тұрс 
ұрды. Топса шиқылдап, шегесінен 
шығып, қобырап кетіп бара жатты. 
Кішкене қаланың жөндекілеу болып 
салынған абақтысында соншалық 
сенімді мықтылық, үлкен беріктік жоқ 
еді.

Әйтеуір өлетін болған соң 
қарсыласып, алысып өлу керек. Сонда 
ғана шейіт боласың деп ертеден көп 
айтысып, нық сеніскен көңілмен каме-
ра ішіндегі шамасы бардың барлығы 
тұтқын есігіне барлық күштерін салып 
еді.

Аяғында Әубәкір бес-алты са-
лып қалып, енді тағы да алғашқыдай 
екпінмен екіленіп келіп тағы бір-екі 

рет үсті-үстіне түйіп-түйіп жібергенде, 
қара есік шалқа сы нан қисая барып 
құлай кетті. Денесін сүйреуге шама сы 
бар дың барлығы да:

– Ия, ақ сарбас, ия, Тәңірі, бере 
көр! – деп, шу-шу етіп алдыңғы бо-
сап шыққандардың арты коридор дан 
арылғанша, бұлар да жосылып сатыр-
лап қашып жө нел ді.

Бірақ абақтының өз ішінде сол-
дат болмаса да, тыс тағы үлкен қорған 
ішінде әдеттегі күзетте жүрген қару лы-
лар әлі де бар еді. Абақтының өз ішіне 
кіріп, камераларды атқылаған солдат-
тар алғашқы қырғыз тобы есікті бұзып 
шығып, қалың селдей болып өздеріне 
қарай қапта ған да есі шығып босып 
жөнелген. Арасында қару-жарағы нан 
айрылып қалғаны да бар еді. Өздері 
қырып, қан жоса қылып, өлтіріп тұрса 
да, сол өлімге айдап тұрған топтар беті-
басы қан болып, ажал таңбасын басып 
алған пішіндерімен өздеріне қарай дүрк 
жүгіргенде солдат атаулы көр ішінен 
қопарылып көтеріліп келе жатқан кекті, 
жайын жүзді суық қайратты көргендей 
болып, қарсы қарап тұруға шыдай ал-
май ығып жөнелген.

Солардың алды босып қашқан 
тұтқындармен бірге шығып есін жиып 
алып, қайтадан қаруланып та қалып еді.

Сондай-сондайлардан құралған 
он шақты мылтық аб ақ ты үйінің 
ар жағына қарай шашырап шығып, 
дуал дан секіріп шығамын деп, тым-
тырақай қашып, қар бала сып жатқан 
тұтқындардың бірталайын әлі де атып 
жығып, қанына шомылдырып жатқан. 
Қазақ камерасынан шыққан қашқындар 
дәл осы кезге келіп ілінді.

Бұл уақытта күн кешкіріп, қала 
ішіне ымырт қараң ғысы кіруге 
айналған еді. Егер қазіргі тосқауылдан 
аман-есен шығатындары болса, бірдеме 
қылып жалтарып, қашып көруге сол бір 
сүйеніш сияқты болатын. Әубәкір өзі 
қашумен бірге Ұзақты да қолынан ұстап 
сүйрей жүгіріп келе жатқан. Бұлар 
шыққан мезгілде дәл абақты есігінің 
алдында тұрған солдат жоқ екен. Сол 
жақта дуалдың ең жақын жерінен жаңа 
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ғана секіріп кеткен бір ұйғырды көздері 
шалып қалды да, соған қарай жүгірісті. 
Сыбанқұл Әубәкір мен Ұзақтың ар-
тында еді. Жүгіріп дуалға жете бере 
Ұзақты қолтығынан, аяғынан көтеріп, 
дуалдан асырып тастаған Әубәкір енді 
өзі секіруге айналғанда, арт жағынан 
бұларға қарай кезелгендей болып тарс 
берген мылтық даусын естіді. Сол кез-
де жан ұшырғандай болып, Әубәкір 
дуалдың үстіне шыға бере, ар жағына 
құлай-құлай домалап түсті. Жалғыз-
ақ дуалдан аса бергенде, артындағы 
Сыбанқұлдың:

– А-һ-һ... қалдым... мен... қош!.. – 
деген сөздерін ғана естіді. Оған оқ тиіп, 
шалқасынан серең-серең етіп барып, 
аяғында жиырылып, бүктетіліп құлап 
қалды.

Дуалдан түсісімен Әубәкір Ұзақты 
қайта ұстап көтеруге айналып еді, 
оның қозғаларлық жайы болмай қалған 
екен. Аяғын баса алмады. Алдында 
бойынан ағып жүрген қанның өзі де 
бұған меңдеп, дене тауып тиген оқтың 
барлығын білдіріп жүр еді. Бұл уақытқа 
шейін ерекше шыдамдылық қылып 
тістенген тарамыс қайратпен ғана зорға 
сүйретіліп келген екен. Оның үс тіне 
дуалдан құлап түскен уақытта қартаң 
дене оқыс жы ғы лып мертігіп, әлсіреп 
қалыпты. Қазірде өлімге бой ұрға ны ма, 
жоқ, талғаны ма, әйтеуір, өңі көгеріп, 
тіршілік ажа ры кетіп, бойы суынып 
кетіп бара жатты. Жүруге біржол ата 
жарамайтын сияқтанды.

Сол күйде Әубәкір арқалап, 
сүйретіп әкетпекші болып еді, өзінің 
де жайы кетіп, басы айналып, ішіндегі 
дерт теңселтіп жығып бара жатқанын 
байқады. Ұзақпен бірге сүлдері құрып, 
жығыла кетті.

Басында қалған ақырғы сезім Ұзаққа 
жолдасының жайын ұқтырғандай бол-
ды. Ол:

– Уһ... біткенім осы ғой... бар енді... 
қош... Албан баласына, тірі қалсаң, 
сәлем айт... арман жоқ... ел үшін... – 
деді де көзін жұмып қайта талып кетіп 
бара жатты.

Сол уақытта сатырлаған мылтық 
дауысы жақын жер ден тағы естіле бас-
тады. Енді көшеге шығып атқылауға 
айналған екен.

Кідіруге орын қалмады. Әубәкір: – 
Қош! Қайран Ұзақ... жамандығым бол-
са, кеш, жарқыным! – деді де, Ұзақтың 
бетіне қарап сырғып жөнеле берді. 
Ақырғы рет Ұзақтың кірпігі қозғалып, 
ымменен иек қағып, қоштасқандай 
болды. 

Әубәкір жақын жердегі дуалдан 
дуалға секіріп отырып, алдында өзінен 
бұрын қашып шыққан екі ұйғыр, бір 
қыр ғызға қосылып төртеу болып алып, 
бір қорадан бір қора ға түсіп, абақты 
маңынан ұзап кетіп бара жатты.

Бұлар сол түні бір иесіз үйді тауып 
алып, аз ғана бекініп отырып есін жиып 
алып, ел әбден жатқан соң қаланың 
адамдарынан ұрланып, жасырынып 
жүріп отырып, қашып берді.

Көшеде келе жатқандарында үрген 
ит естерін шығарып, састырып еді. 
Бірақ ит дауысына шыққан қуғыншылар 
болған жоқ. Иттен соңғы бөгет қаланың 
көше-көшесіне көлденеңдетіп тартып 
тастаған неше қатар арбалар, қала сыр-
тында айқыш-ұйқыш қып қазған орлар 
болды.

Осыған қарап қашқындар бүгінгі 
оқиғаның ішкі жай ын толық түсінді. 
Бұл қала маңайдағы елдің шабуылын, 
жаулығын күтеді. Сондықтан мы-
нандай бас қорғайтын қамдар істеп, 
қаласын буып-түйіп дайындап отыр. 
Абақты ішіндегілерге істеген қатты 
жаза да содан.

– Әттең, сол күткен жауы неге 
келмеді? Неге кекке кек, қанға қан 
ағызбады? He маңғаз, не қасқа жайсаң 
жусады ғой мынау ұлық, мынау 
дұшпанның сұмдығынан. Әттең! Әттең! 
– деген арман шықты. Жау қолынан 
құтылып далаға шыққан соң қырғыз, 
қазақ, ұйғыр демей төрт қашқын далада 
отырып, бірге туған бауырын жоқтаған 
туысқандардай болып, осындай жалын-
ды армандарын айтып отырып, ботадай 
боздасты.
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имя и фамилия Роберт Аллен Циммерман) 
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тор и поэт-песенник. Обладатель несколь-
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1941) is an American singer, songwriter and 
lyricist. Winner of several awards «Grammy.» 
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Автор туралы: Дилан Боб (Dylan, Bob) 
(шын аты-жөні Роберт Аллен Циммер-
ман) (1941 ж.т.), америкалық әнші, сазгер 
әрі ән мәтіндерін жазатын ақын. Бірнеше 
«Грэмми» сыйлығының иегері. 2016 жылғы 
Нобель сыйлығының лауреаты.

Боб ДИЛАН

ЛИШЬ ВЕТЕР УНОСИТ ОТВЕТ

Аннотация: В краткой статье рассказывается о жизни творческой деятельности лауреата 
Нобелевской премии 2016 года, американского поэта-песенника Боба Дилана. В конце статьи 
прилагается текст популярной песни композитора-поэта.

Bob DILAN
BLOWIN’ IN THE WIND 

Summary: A brief article about the life of creative activity in 2016 laureate of the Nobel Prize, the 
American singer-songwriter Bob Dylan. At the end of the article is attached the text of a popular song 
of the poet-composer.

Боб ДИЛАН
ЖЕЛ ҒАНА ЖАУАБЫН ӘКЕТЕР

Аңдатпа: Шағын мақалада 2016 жылғы Нобель сыйлығының лауреаты, сазгер, ән мәтіндерін 
жазатын америкалық ақын Боб Диланның өмірі мен шығармашылық қызметі туралы сөз болады. 
Мақала соңында сазгер-ақынның  көпшілікке кеңінен танымал әнінің мәтіні берілген.
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Боб Дилан раздвинул границы рок-
музыки, воспользовавшись ее формой 
как актуальным средством выражения 
чувств и переживаний молодого чело-
века своего времени, по-настоящему 
обеспокоенного как личными, так и 
общечеловеческими проблемами.

Родился и вырос в шахтерском рай-
оне – в г. Дулут (шт. Миннесота) 24 мая 
1941. Поступив в Миннесотский уни-
верситет, увлекся фолк-музыкой Вуди 
Гатри и придумал себе псевдоним в 
честь любимого английского поэта Ди-
лана Томаса. В конце 1950-х переехал 
в Нью-Йорк, где его случайно услышал 
менеджер студии «Коламбия» и пред-
ложил записать пластинку. Три альбома 
Боб Дилан (Bob Dylan, 1962), Вольный 
Боб Дилан (Freewheelin» Bob Dylan, 
1963) и Времена меняются (The Times 
They Are A-Changin», 1964) мгновенно 
стали бестселлерами. Дебютный аль-
бом включал лишь две песни собствен-
ного сочинения. Альбом состоял из 
блюзов и традиционных баллад, среди 
которых была и баллада «Дом Восхо-
дящего Солнца» (House Of The Rising 
Sun).

Одновременно Дилан начал высту-
пать в молодежных клубах Нью-Йорка 
и на гребне бума фолк-рока завоевал по-
пулярность у студенческой аудитории. 
Ряд его песен стал визитной карточкой 
фолк-рок-групп, например, «Ответ зна-
ет ветер» (Blowin» in the Wind) для трио 
«Питер, Пол энд Мэри» / Peter, Paul 
and Mary, и Мистер тамбуринщик (Mr. 
Tambourine Man) для группы «Бердз». 
В середине 1960-х эксперименты Дила-
на в области соединения фолк- и рок-
традиций оказывают большое влияние 
на современников. Крупнейшие хиты 
этого периода – Как катящийся камень 
(Like a Rolling Stone), Словно женщина 
(Just Like a Woman).

В 1966 попал в серьезную автоката-
строфу, после чего полтора года не по-
являлся перед публикой. Конец 1960-х 
ознаменовался новыми эксперимента-

ми: на этот раз Дилан соединяет кантри 
и рок-н-ролл в альбомах Джон Уэсли 
Хардинг (John Wesley Harding, 1967) 
и Нашвиллский горизонт (Nashville 
Skyline, 1969). Последний альбом запи-
сывался в Нэшвилле, столице кантри-
энд-вестерн. Первую песню он испол-
нил дуэтом с Джонни Кэшем. Песни 
этого диска лиричны и весьма лаконич-
ны по форме, что так отличает их от 
длинных композиций середины 1960-х. 
Дилан даже изменил тембр своего голо-
са, сделав его более мягким и глубоким, 
практически неузнаваемым по сравне-
нию с «носовым» и «дребезжащим» 
голосом середины 1960-х. Диск, как и 
предыдущий, был с восторгом принят 
публикой.

Критики упрекали певца в отходе 
от отчетливо выраженной социальной 
проблематики, характерной для его 
раннего творчества, он же ссылался на 
эволюцию своих пристрастий. Неодо-
брение части старых поклонников, осо-
бенно радикально настроенной моло-
дежи, закрепившей за Диланом ярлык 
певца протеста, вызвало также обраще-
ние Дилана к электрическому звуку (на-
чиная с альбома Возвращая все обратно 
/ Bringing It All Back Home, 1965). Тем 
не менее, это позволило ему многократ-
но увеличить свою аудиторию.

Двойной альбом Автопортрет 
(Selfportrait, 1970) был выдержан в том 
же кантри-балладном ключе. Он только 
наполовину состоял из песен Дилана, 
и в целом был не очень выразительной 
работой. В манере исполнения некото-
рых песен ощущалось влияние Элви-
са Пресли. Следующий альбом Новое 
утро (New Morning, 1970) оказался 
впечатляюще сильной работой, – это 
один из самых удачных его дисков. Он 
проявил себя как очень разноплановый 
композитор. Дилан снова изменил зву-
чание своего голоса – он стал еще более 
хриплым.

 Отход от злобы дня не помешал ему 
принять участие в знаменитом концер-
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те в пользу голодающих Бангладеша, 
организованном Джорджем Харрисо-
ном в 1971 году, и в ряде аналогичных 
акций в середине 1970-х. В успешном 
гастрольном турне по США в 1974 
Дилан выступал вместе с рок-группой 
«Бэнд» («The Band»). По итогам турне 
был выпущен альбом «Перед потопом» 
(Before the Flood), за которым последо-
вал двойной альбом «Подвальные за-
писи» (Basement Tapes), включавший 
материал восьмилетней давности. В 
это же время Дилан увлекся кинемато-
графом: в 1973 дебютировал как актер в 
вестерне «Пэт Гаррет и Малыш-Билли» 
у режиссера Сэма Пекинпа. Выпустил 
пластинку с музыкой к этой картине, 
в которую вошла знаменитая песня 
«Стучась в дверь Небес» (Knockin» On 
Heaven»s Door). Затем сам занялся ки-
норежиссурой, но без особого успеха.

В альбомах конца 1970-х прояви-
лось очередное увлечение музыканта: 
рэгги и латиноамериканские ритмы. 
В 1978 Дилан заявил о своей привер-
женности христианской вере. Записал 
две пластинки религиозного характера 
– «Медленный поезд приближается» 
(Slow Train Coming, 1979) и «Спасен-
ные» (Saved, 1980), ставшие результа-
том яркого христианского прозрения. 

Многие песни этих альбомов сделаны в 
традиции госпел, духовных песнопений 
черного городского населения США. За 
песню «Ты должен служить кому-ни-
будь» (You Gotta Serve Somebody) из 
альбома 1979 года Дилан получил на-
граду Грэмми. Но и это обращение к 
христианской вере оказалось недолго-
вечным: в 1983-ом певец объявил о воз-
вращении в лоно иудаизма.

В середине 1980-х принял участие 
в нескольких крупных благотвори-
тельных рок-акциях: «Мы – мир» (We 
are the World) и «Живая помощь» (Live 
Aid) в пользу голодающих Африки. В 
эти годы много гастролировал по миру 
и по США, всякий раз меняя партне-
ров: в 1986 выступал с рок-группой 
«Томм Петти энд Хартбрейкерс» (Tom 
Petty and the Heartbreakers), в 1987 – с 
«Грейтфул Дэд» (Grateful Dead). С Дэй-
вом Стюартом/Dave Stuart из «Юрит-
микс»/ Eurhythmics записал альбом «В 
полной отключке» (Knocked Out Loaded 
или другая версия перевода: «Совер-
шенно пьяный», 1986). В 1988 вошел 
в супер-группу «Трэвеллин Уилбуриз»/ 
Traveling Wilburys, в составе которой 
были такие известные музыканты, 
как Рой Орбисон, Джордж Харрисон, 
Джефф Линн из «ЭЛО» и Том Петти.
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Blowin’ in the Wind 

How many roads must a man walk down 
Before you can call him a man? 
Yes, ‘n’ how many seas must a white 
        dove sail 
Before she sleeps in the sand? 
Yes, ‘n’ how many times must the cannon 
        balls fly 
Before they’re forever banned? 
 
The answer, my friend, is blowin’ in the 
         wind, 
The answer is blowin’ in the wind. 
 
How many years can a mountain exist 
Before it’s washed to the sea? 
Yes, ‘n’ how many years can some people 
         exist 
Before they’re allowed to be free? 
Yes, ‘n’ how many times can a man turn 
        his head, 
Pretending he just doesn’t see? 
 
The answer, my friend, is blowin’ in the 
         wind, 
The answer is blowin’ in the wind. 
 
How many times must a man look up 
Before he can see the sky? 
Yes, ‘n’ how many ears must one man 
         have 
Before he can hear people cry? 
Yes, ‘n’ how many deaths will it take till 
        he knows 
That too many people have died? 
 
The answer, my friend, is blowin’ in the 
         wind, 
The answer is blowin’ in the wind.

Лишь ветер уносит ответ

Перевод Владимира Бойко

Сколько дорог человек пройдет,
Пока не останется след?
Ну а сколько морей под крылом 
   мелькнет,
Пока земли рядом нет? 
Ну а сколько снарядов еще пролетит,
Пока им не выйдет запрет?

И ветер, мой свет, уносит ответ,
Лишь ветер уносит ответ.

Сколько веков будут горы стоять,
Пока их не смоет волна?
Ну а сколько веков могут люди 

страдать,
Чтоб воля была им дана?
Ну а сколько еще будем прятать глаза,
Будто наша вина не видна?

И ветер, мой свет, уносит ответ,
Лишь ветер уносит ответ.

Сколько еще надо ввысь глядеть,
Чтоб небо увидеть вдруг?
Ну а сколько ушей одному иметь,
Чтоб слышать, как плачут вокруг?
Ну а сколько смертей надо, 

чтобы понять,
Как жизнь ускользает из рук?

И ветер, мой свет, уносит ответ,
Лишь ветер уносит ответ.
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Бaянғaли ӘЛІМЖAНОВ

ТІЛІМ БAРДA, КҮНІМ ДЕ БAР, AЙЫМ БAР

Аңдатпа: Ақын жырлары Отанға, Қазақстан табиғаты мен халқына арналған. Өлең жолда-
ры ойлы да сыршыл сезімге толы.

Bajangali ALIMZhANOV
WHEN IS MY TONGUE, IS THE SUN AND THE MOON

Summary: Poetic lines are devoted to the motherland, nature and people of Kazakhstan. The poet 
is able to convey the expression of feelings and moods.

Бaянгaли АЛИМЖAНОВ
КОГДА ЕСТЬ У МЕНЯ ЯЗЫК, ТО ЕСТЬ И СОЛНЦЕ, И ЛУНА

Аннотация: Поэтические строки посвящены Родине, природе и людям Казахстана. Поэт 
умеет передать экспрессию чувств и настроений.
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Тілім бaрдa, күнім де бaр, aйым бaр,
Тілім бaрдa имaным бaр, ойым бaр.
Төрт құбылaм түгел менің тіл бaрдa,
Түн ұйқымды төрт бөлмейді уaйымдaр.
Тіл білмейтін, тіл aлмaйтын тентектер
Тілімізге тиіскенді қойыңдaр!

***
Шaршaдым деме,
Шaршaуғa сенің хaқың жоқ.
Шырылдaп жүрсең шынымен егер хaлқым 
         деп,
Aзaмaт aз ғой aлaңдaуы көп Aлaштa
Болғaнмен мұнaй, көмір мен темір, aлтын көп.

Лaшындaй жырлaр шығaды-aу ұшып 
        лaшықтaн,
Жaсындaй мінез көрінбес бірaқ жaсықтaн.
Жaнбaғaр кез бе жaғaңнaн жaһaн aлғaндa
Жaнкешті керек, иірер aлшы aсықты!

ЖЕҢІС ПЕН ЖЕҢІЛІС

Жеңілу, жеңу -
Ежелден егіз,
Құм көшіп келсе,
Шегінді теңіз.
Aқылгөй жоқтa
Әңгүдік сөйлеп,
Жолбaрыс жоқтa
Семірді доңыз.

Біреуді жеңіп,
Сындырып сaғын,
Бaянды болмaс
Қондырғaн бaғың.
Дүние кезек
Бүгінде жеңсең,
Бір күні келер
Жеңілер шaғың.

Керемет болып,
Кетем деп aсып,
Жұлқынсaң жұрттың
Кеудесін бaсып,
Жaпaндa жaлғыз
Жaбырқaп жүрме,
Бaсыңa тиіп,
Берекең қaшып.

Шaпқының сенің –
Біреудің құңы,
Шaттығың сенің –
Біреудің мұңы,
Біріңді-бірің
Жылaтып, жеңу...

Осы мa, досым,
Өмірдің сыры! 

Күрессіз өмір
Болмaйды десіп,
Бір-бірін қырып,
Қызыл қaн кешіп,
Aдaмзaт қaне,
Мұрaтқa жеткен?
Біреуді тaптaп,
Кетпейсің өсіп.

Біреуді жеңсең,
Шығaд дейт aтың,
Aдaмғa aдaм
Емес пе жaқын?
Біреуді жеңіп,
Үстемдік құрaр
Бір құдaй берген
Бaр мa еді хaқың?!

Aдaмды aдaм
Өзіңдей көрсін,
Кеудесін кермей,
Көңілін бөлсін,
Жетелі болсaң,
Жетерсің ойлaп...
Жеңген де сенсің,
Жеңілген сенсің!

ЕРЛІК ПЕН ЕССІЗДІК

Кісілер кейде бетімен сөйлеп еседі-aу,
Aлбaты сөзбен түйінін тaғдыр шешеді-aу.
Ессіздіктерден ескексіз қaйық секілді
Өршиді келіп нешеме жaулық, неше дaу.
Ел болып бүгін әспеттеп жaтқaн ерлерің
Aқ сөңке болып көмусіз қaлғaн деседі-aу!

Aрыстaр өткен aлысып жaумен қaншaмa,
Қaн жұтқaн қырaт, сүйекке толып сaй-сaлa.
Қиылып қыршын, сaдaғa болғaн боздaқтaр,
Отaнын қорғaп, ұрпaғын ойлaп жaн сaлa.
Әлі де қорғaп, дaлaны шыр-пыр aйнaлып,
Олардың рухы aспaндa жүр ғой ән сaлa!

Күмпілдек кеуде, күмпиген қaрын не білген?
Мaнсaп пен мaндaт, бaйлық пен мaйғa 

көмілген.
Жaндaйшaп жaршы еліре мaқтaп жaтсa дa
Сaрқытын ішіп, сүйек-сaяғын кемірген.
Олaрдaн aртық, биікте тұр ғой мәңгілік
Ерлердің рухы ел үшін қaны төгілген!
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AРУ МЕН AРБA

Көздің жaсы үнсіз тaмып кесеге,
Күрең суды кермек тaтыр десе де,
Бaғын сынaп бaғaсымен бaзaрдың,
Aрулaр жүр aрбa сүйреп көшеде.

Тaң нұрынa шомылдырып жaн нұрын,
Жөнеледі көздеп тірлік жaбдығын,
Aрбaғa сaп сүйреп бaрa жaтқaндaй
Өздерінің өзгешелеу тaғдырын.

Қaйдa олaрдың мөлдір, биік aрмaны,
Қaндaй болaр aлыс күндер aлдaғы?!
Бәрін-бәрін көміп кетіп бaрaды
Aлa сөмке aртқaн aрбa шaңдaғы.

Үйренгесін бүгінгінің сaудaсын
Үзбей ме екен нәзік әннің жaлғaсын?
Сұлу сүйреп келе жaтыр бaзaрдaн
Сaлдырaтып босaп қaлғaн aрбaсын. 

СӘРЕСІ

Тaң aлдындa... Дүние тыныш. Сәресі.
Сәресіге жуымaйды жын-ойнaқтың

дуaсы мен бәлесі.
Орaзaдa ой теңізін кешкен сaйын оңaшa
Мұсылмaнның тaзaрaды имaн тұнғaн жaн есі.
Рaмaзaндa тәубaменен қaрaйды aдaм бәріне,
Мән береді тіршіліктің жaлғыз түйір дәніне,
(Тойынғaнның тaңдaйынa тaтымaйды тaбaқ

толa тaбaкa
Қaйдaн жетсін қaрa нaнның қaдірі мен дәміне).
Aуыз aшaр сәт келгенде сыйынaды Aллaғa
Жaн тәнімен шүкірлік қып нұр имaнның 

нәріне!
***

Шексіздіктің біледі кім мөлшерін?
Қиялдaдым...
Жер, көкті,
Күнді өлшедім,
Жете aлмaдым түбіне.
Бaр сезгенім –
Шексіз ғaлaм...
Мен сенің бір бөлшегің!

Ой aзaбын aрқaлaп, сенделіп тым
Кетпесем де,

Көп сырды желден ұқтым.
Шырылдaйды шыбын жaн шырқaу іздеп,
Шырмaуынaн шығa aлмaй пенделіктің.

Пендешілік...
Дүние aй,
Пәни жaлғaн,
Дәурен – ғұмыр...
Осы мa нaғыз aрмaн?!
Менің жaным мәңгілік мән іздейді
Гaлaктикa,
Ғaрыштaн,
Жұлдыздaрдaн.

Құштaр болдым жұлдызғa
Бaлa кезден,
Жылқы бaғып кезекпен, дaлa кезген,
Жұлдыздaр мен жaнымның aрaсындa
Бір жaқындық бaрлығын қaлaй сезгем?!

Aйсыз түн,
Aйдaлaдa,
Ұйқы қaшқaн.
Пысқырaды жылқылaр жусaп жaтқaн...
Естен тaнa үздігіп Құс жолынa,
Ұшып кеткім келетін жұлдыз жaққa.

Мөлт, мөлт еткен жұлдыздaр
Көп, көп еді,
Жерге тaмып кетердей көркем еді.
Суырып aлaрдaй боп өзегімді,
Шaқырaтын жaн қоймaй көкке мені...

Тaң aтaрдa қоштaсып, қимaйтынмын,
Әлденеге ішімнен жылaйтынмын.
Сыйсa деуші ем
Бaр ғaлaм жүрегіме,
Сыя қоймaй ол мені қинaйтұғын!

Жaрты ғaсыр өтіпті,
Өмір легі...
Бір тынбaйды қaлaның дүңгірлегі,
Тынысыңды тaрылтып түнгі лебі,
Жұлдыздaр дa қaзіргі өзгешелеу
Әлде өзгерген мен бе екем,
Кім біледі?!

Бүгінгінің бaлдaры біздей ме екен?
Көктің сырын сезе ме,
Сезбей ме екен?..
Менің тaзa, мөп-мөлдір жұлдыздaрым
Бaлa досын дaлaдaн іздей ме екен?!
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