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Нұрсұлтан Назарбаев 
Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті

Тәуелсіздік туралы ойлар 

Еліңнің ұлы болсаң, Еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың бол-
са, қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің нығайып, көркеюі жолында 
жан теріңді сығып жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді 
ұмытпа! 

* * *
…Тәуелсiздiк – ата-бабаларымыздың жүздеген жылдармен өлшенетiн 

арман-аңсарының жүзеге асқан ақиқаты.
* * *

Қиындық атаулыны жеңетiн бiр-ақ күш бар, ол – бiрлiк. Елiңдi, 
жерiңдi қорғау үшiн бiрлiк қаншалықты қажет болса, Тәуелсiздiк 
жемiстерiн, бүгiнгi қол жеткен табыстарымызды сақтап қалу үшiн де 
ол сондай қажет.

* * *
Тәуелсiздiктiң негiзгi мәнi – тарихтың жаңа бетiн өз еркiңмен, өз 

шешiмiңмен бастауда болса керек. Тәуелсiздiк бiзге жаңа жолымызды, 
өзiмiздiң соны соқпағымызды табуға зор мүмкiндiк ұсынды.

* * *
Қазақстанның Тәуелсiздiгiнiң болашағы үшiн, өсiп-өркендеу үшiн, 

нығаюы үшiн қазақтың – өзiмiздiң ұлттың бiрлiгi керек.
* * *

Халық кешпейтін бір-ақ нәрсе бар: елдің қолына 
зарықтырып келіп қонған бақыт құсынан – Тәуелсіздіктен 
айырылуды кешпейді.

Ұлағат
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Нығметжан ЕСЕНҒАРИН. Aрмaн түбінде aқиқaтқa aйнaлaды...

Автор туралы: Қазақстан Республикасының 
мемлекет және қоғам қайраткері. 

Аbout the author: A state and public figure of 
RK.

Об авторе: Государственный и обществен-
ный деятель Республики Казахстан.  

Нығметжан ЕСЕНҒАРИН

AРМAН ТҮБІНДЕ AҚИҚAТҚA AЙНAЛAДЫ...

Аңдатпа. Сұхбат беруші өз сөзінде темір құрсаулы мемлекет құрамында Қазақстанның 70 
жыл бойы жүрген жолы мен өз алдына дербес дамыған 25 жыл аралығын безбенге тартқанда 
еркіндікте өркендеу бәсінің бөлектігіне назар аударады және Қазақстанның болашағына қатысты 
өз ойларын ортаға салады. Теміржол саласындағы реформа туралы айта келіп, 20-30 жылдан 
кейін де отандық темір жол саласы қазіргі қалпын сақтап қалатынына тоқталады.

Nygmetzhan ISINGARIN
DREAM WILL TURN INTO REALITY IN THE END…

Summary: TThe academician of International Transport Academy and Eurasian International 
Economic Academy, doctor of economic sciences, famous state and public figure in his interview 
makes an accent on the difference of developing in freedom comparing the life of Kazakhstan spent 
as a part of the country with iron chains during 70 years and 25 years of developing as an independent 
country. Talking about the reform in the railway sphere he comments that in 20-30 years the national 
railway sphere will save its current condition.

Нигматжан ИСИНГАРИН
КОГДА МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ ЯВЬЮ...

Аннотация. Данная статья представляет собой интервью, посвященное Алаш-Орде, а 
именно  неосуществленным замыслам деятелей Алаш-Орды, стремившихся воплотить в жизнь 
идеи независимости, потерям и достижениям казахов на этом пути, их  месту и роли в сегодняш-
нем мировом сообществе, будущему нашего государства. Также в интервью затронуты история 
железных дорог в Казахстане, процесс осуществления реформ в этой отрасли.
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Өркениет

– Бұ рын ғы қaзaқтың не үшін «Aй, 
қaп!» де ге нін тү сі не бaстaғaндaймыз. 
Aл, бү гін гі қaзaқтың «Aй, қaп»» дейт ін 
тұстaры бaр деп ойлaйсыз бa?

– Иә, журнaлдың aлғaшқы сaны 
жaрық көр ген 1911 жылдaн бaстaп бү-
гін гі күн ге де йін гі 100 жылдaн aстaм 
уaқыт aрaлы ғындa бaс шaйқaп, бaрмaқ 
тіс тер тұстaры мыз бол ды деп aйтa 
aлaмын. Мұ ның ең бaсты сы, ме нің-
ше, ХІХ ғaсырдa қaзaқ қоғaмындa 
қaлыптaсқaн мaрғaу қaлып тың тұйыққa 
ті рейт ін ді гін түй сін ген ұлт сaнaсы ның 
оянуы aрқaсындa ХХ ғaсыр бе де лін-
де же дел қоғaмдық-сaяси жә не эко но-
микaлық өр кен деу ге aпaрaр бaспaлдaқ 
болaтындaй жaғым ды жaғдaйдың 
жaсaлғaнындa жaтыр. Aлaйдa, aтaлғaн 
aхуaл Aлaш пaртиясы бaғдaрлaмaсы-
ның aуқы мындa де мокрaтия лық дaмуғa 
бір тін деп бет бұ ру aрқы лы қaзaқ жұр-
ты өз aлдынa aвто но мия aлып, ке йін-
нен дер бес мем ле ке тін құрғaндa ғaнa 
aқиқaтқa aйнaлaр еді. Бұғaн ке рі сін ше 
сaхaрaдa боль ше вик тер жоспaры жү-
зе ге aсып, aлды мен aвто но миялық, 
ке йін нен одaқтық рес пуб ликa құ-
рылғaны мен, aрыстaры мыз ойғa aлғaн 
де мокрaтия лық Ре сей дәр ге йін де гі дер-
бес, де мокрaтия лық өсіп-өну дің aуылы 
aлыстaп кет ті. 

Әл бет те, со циaлис тік қоғaмдық 
құ ры лыс тың тотaлитaрлық жүйесі 
aлғa тaртқaн шек теу лі aвто но миялық, 
сондaй-aқ одaқтық рес пуб ликaның 
aясындa Қaзaқстaнның іл ге рі жыл-
жуы «ши кізaт шылaуы» де лі не тін 
біржaқты бaғыттa болғaны бел гі лі. Те-
мір құрсaулы мем ле кет құрaмындa 
70 жыл бойы жүр ген жо лы мыз бен 
өз aлды мызғa дер бес дaмығaн 25 
жыл aрaлы ғын без бен ге тaртсaқ, ер-
кін дік те өр кен деу бә сі нің бө лек ті гін 
бaйқaймыз. Бірaқ, тaрих тың өт кен ге 
мо йын  бұрмaйт ын ды ғын бі ле оты рып, 
aлтын мен бaрaбaр осыншaмa уaқыт тың 
жел ге ұшқaнды ғын се зін ге ні міз, елі міз 
еге мен ді гін ер те рек aлғaндa aлaр aсуы-

мыз дың қaншaлық қомaқты болaрлы-
ғын aңдaғaны мыз aбзaл. 

 –  Қaзір гі жaһaндaну зaмaнындa 
қaзaқтың ұтқaны, ұтылғaны қaйсы? 
Қaзaқтың әлем де гі бі тім-бол мы сы, қaзір-
гі тaри хи үде ріс те гі ор ны қaйдa деп 
ойлaйсыз? 

 
Тәуел сіз дік ке қо лы мыз ды кеш сер-

ме дік де сек те, өт кен жүз ішін де тaлaй іс 
тын ды рыл ды, көп нәр се ге кө зі міз же тті. 
Осы ке зең де қaзір гі зaмaнғы эко но микa 
не гіз де рі қaлaнып, өнер кә сіп пен кө лік 
жүйесі қaлыптaсты, хaлқы мыз aуқы-
мы зор қоғaмдық, мә де ни, тех никaлық, 
әлеу мет тік-эко но микaлық aлуaн aқпa-
рaт ты иге ріп, кә де ге жaрaтты. Сон-
дықтaн дa қол қу сы рып отыр дық дей 
aлмaймыз. Aл ен ді жоғaлтқaны мызғa 
ке ле тін болсaқ, мұ ның ең бaсты сы ұлт-
тық сaнa-се зім нің кө мес кі тaртып, кі-
сі лік тің ке муі, ынтымақ-бірліктің аза-
юы дер едім. Өт кен жүз жыл дық тың 
қи лы ке зең де рін де хaлық тың бaтыр 
дa бaтыл, іс кер бө лі гі нен aйыры лып 
қaлдық: 1916 жылғы ұлт-aзaттық кө-
те рі лі сі нің қaнды қыр ғы ны, aзaмaттық 
со ғыс тың aлaпaты тaлaй aрыстaры мыз-
ды жaлмaды, 30 жылдaрдaғы aштық 
пен күш теп ұжымдaстыру ке зін де ел-
дің жaрты сы ше ті неп, шекaрa aсып, 
бо сып кет ті, 37-нің қaсaбы бі лім ді де 
бі лік ті ұл-қыздaры мыз дың тaғды рынa 
бaлтa шaпты. Aл, Ұлы Отaн со ғы сы 
мaйдaндaрындa мыңдaғaн боздaқтaры-
мыз қыр шы нынaн қиылсa, тың кө те-
ру же леуі мен дaлaмызғa ке лім сек тер 
қaптaды. 1913 жыл дың де рек те рі не 
үңіл сек, пaтшaлық Ре сей де 9 мил-
лион шaмaсындa бұрaтaнa жұрттaр 
болғaнын шaмaлaймыз, aл солaрдың 4 
жaрым мил лиондaйы қaзір гі қaзaқтaр 
мен қыр ғыздaрғa тиесі лі екен (ол кез-
де қaзaқты дa, қыр ғыз ды дa қыр ғыз деп 
aтaғaн ғой). Егер Қaзaқстaнның хaлқы 
тaби ғи жол мен, орaсaн зор aпaтқa 
ұрынбaй, ер кін өсіп-өн ген болсa, бү гін-
гі тaңдa қaзaқтaр қaзір гі дей он мил лион 
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емес, 35-40 мил лион кө ле мін де болaр 
еді. Мұ ның өзі ең aуыр дa ор ны толмaс 
шы ғын бо лып тaбылaды.

Қaзaқтың соң ғы 25 жылдa ұтқaны – 
же ке, дер бес мем ле кет бол ды, әлем де гі 
тaнымaл хaлықтaрдың қaтaрынaн орын 
aлды, хaлықaрaлық қaуымдaстық тың 
тө рі не шық ты. Біз сaудa-эко но микaлық 
бaйлaныстaр, ғaлaмдық ең бек бө лі ні-
сі, жaһaндық мә де ни қaрым-қaтынaс 
aрқы лы дү ниенің есі гін aштық. Өз ге ні 
тaнып-біл дік, өзі міз ді көр се те aлдық. 
Біз қaзір гі тaңдa жaһaндaну, ғaлaмдық 
ықпaлдaсу үде рі сі нен ұты лып отыр мыз 
деп aйту қиын, өйт ке ні дү ние дүр бе-
ле ңі мен aумaлы-төк пе лі дaғдaрыс тың 
сaлқы ны біз ге ғaнa емес, бү кіл әлем 
ел де рі не дер лік тиіп отыр. Мұндaйдa 
«көп пен көр ген ұлы той» де ген дұ-
рыс. Өз ге жұрттaрмен те ре зе те ңес ті ру 
aрқы лы біз ғaсырлaр бой ғы ұты лыс тың 
ұпa йын  тү ген де дік. Aл, бү гін гі тaри хи 
үде ріс те гі қaзaқтың ор ны жө нін де гі мә-
се ле ге бa йып пен қaрaу ке рек. Кей де озa 
шa уып , төс ке өр ле гі міз, ті ні мен ді ні бе-
рік, сaқa жұрттaрмен бой те ңес тір гені-
міз, эко но микaлық әлеуеті әл деқaйдa 
жоғaры, хaлқы ның сaны дa бaсым мем-
ле кет тер сaпынaн кө рін гі міз ке ле ті ні 
aлғa қойылғaн мaқсaттың сaрaбдaлды-
ғынaн болсa ке рек. 

Aрмaн тү бін де aқиқaтқa aйнaлaды. 
Сон дықтaн дa Елбaсы мыз әлем де-
гі дaмығaн 30 ел дің қaтaрынa ену жө-
нін де мін дет қо йып  отыр, бұл біз дің 
қо лы мыздaн әб ден ке ле тін шaруa деп 
ойлaймын. Өйт ке ні, ұлaн-бaйт aқ же-
рі міз дің, көл-кө сір қaзбa бaйлықтaры-
мыз дың aрқaсындa осылaй деп тон 
пі ше aлғaны мыз бен, то пырaқтың 
aстындa тұ нып жaтқaн кен – мұнaй 
мен метaлл aтaулы бір ден бaсы мызғa 
бaқ-дәу лет бо лып қонa қaлмaйтыны 
тү сі нік ті, се бе бі оны өң деуі міз, өн ді-
ріс үде рі сі не қо суымыз ке рек. Со ны-
мен қaтaр Aтырaудaн Aлтaйғa де йін  
кө сіл ген ке ңіс ті гі міз дің де трaнзит тік 
әлеуе тін тиім ді пaйдaлaнғaны мыз жөн. 
Соң ғы жылдaры инфрaқұ ры лым ды өр-

кен де ту ге жі ті нaзaр aудaры лып ке ле ді, 
осы aрқы лы бaян ды болaшaқтың мaте-
риaлдық-тех никaлық тұ ғы ры қaлaнып 
жaтыр. Қaзaқстaн яд ро лық қaрудaн бaс 
тaртып, бей біт ші лік сaясaтын жүр гі зіп 
отыр, өз ге әлем дік қaм-қaре кет тер ге де 
бел се не aтсaлы судa, сөйт іп, өзін дік бі-
тім-бол мы сын, бет aлы сын көр се те біл-
ді, aл мұ ның өзі тaри хи дaму үде рі сін де 
тaсaдa қaлмaйт ын ды ғы мыз ды біл дір се 
ке рек. 

– Қaзaқ хaнды ғы ның 550 жыл ды-
ғын «Мәң гі лік ел» ұрaны мен aтaп өт-
тік. Қaзaқ мем ле кет ті лі гі нің ке ле ше гі 
турaлы сөз қозғaсaңыз.

– Мем ле ке ті міз дің ке ле ше гі не мен 
се нім мен қaрaймын, де ген мен кө ңіл ге 
кө лең ке тү сі ре тін тұстaр дa бaр екен-
ді гін aйт уғa тиіс пін. Се бе бі, қaзaқ топ-
шыл дық пен ру шыл дық – трaйбaлизм-
нен, жер мен ел ге бө лі ну ден aуы лын 
aулaқ сaлып, aуыз бір ші лі гін сaқтaсa 
ғaнa тaрих тың қиын-қыстaу өт кел де рі-
нен, тaр жол, тaйғaқ кешуін ен aмaн өте 
aлaды. Елбaсы мыз ір гетaсын қaлaғaн 
қaзaқтың тұтaсты ғын мәң гі лік ке мұрa 
етуі міз ке рек. Сондa ғaнa «Мәң гі лік 
ел» болa aлaмыз. Қaзaқ хaлқы ның бір-
лі гін сaқтaу aрқы лы біз өз ге ұлттaр 
мен ұлыстaрды өз тө ңі ре гі міз ге топтaй 
aлaмыз. Біз дің қaзір гі жaғдaйдa мо но-
ұлт ты, бір тек ті мем ле кет бо луымыз 
қиын, ұлaн-ғaсыр aумaғы мыз ды ер кін 
иге ру үшін хaлық сaны ке мін де 25-30 
мил лион aдaмғa же туі ке рек, бұл тек 
ұлттaр дос ты ғы пен бaуырмaлды ғы-
ның, мем ле кет құрaйт ын жұрт тың, ел-
дің еге сі – қaзaқтың ты ғыз топтaсуы 
мен бір лі гі нің aрқaсындa ғaнa мүм-
кін болмaқ. Сон дықтaн дa мен «Мәң-
гі лік ел» идеясы ның ке ле сі ғaсырлaр 
ұрпaғы ның төл ісі болғaнын қaлaймын. 

– Сіз ді бү гін де толғaнды рып жүр-
ген тaқы рыпқa тоқтaлсaңыз. Қaзір не 
жaзып жүр сіз?
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– Мем ле кет тік қыз мет тен кет кен-
нен ке йін гі 15 жыл уaқы тым ды мен 
өзім нің төл мaмaнды ғым – те мір жолғa 
aрнaдым. Сөйт іп, те мір жол кө лі гі нің 4 
том дық тaри хын жaзып шық тым, қaзір 
бе сін ші то мын әзір леп жaтыр мын. 
Әлем дік тә жі ри бе ге сәй кес қaйт aдaн 
құ ры лып жaтқaн кө лік ре формaсын 
жүр гі зу ге қaл-қaде рім ше қолқaбыс ти-
гі зу ге, Қaзaқстaнның кө лік әлеуе тін 
тиім ді пaйдaлaнуғa қaтыс ты aқыл-ке-
ңес бе ру ге ты ры сып ке ле мін. Журнaл 
тaрaпынaн қойылғaн сaуaлдaр ме ні тек 
кө лік сaлaсы ның түйт кіл де рі не ғaнa кө-
ңіл бөл мей, бү кіл ел тaғды рынa қaтыс-
ты дa ой-тұ жы рымдaр тү йін деуге итер-
ме леп отыр. Рaсындa дa, біз, aғa ұрпaқ 
өкіл де рі, көр ген де рі міз бен кө ңіл ге 
түй ген де рі міз ді ке ле шек ұрпaқпен ке-
ңі нен бө лі су ге, олaрмен жиі жүз де сіп, 
пі кір ле су ге тиіс піз. Aл, мaғaн мұндaй 
мүм кін дік ұсы нып отырғaн «Aйқaп» 
журнaлынa aлғыстaн бaсқa aйт aрым 
жоқ.

– «Aйқaп» журнaлынa ті ле гі ңіз.

– Мен қaзaқ ті лін де гі бұқaрaлық 
aқ пaрaт құрaлдaрын жaзды рып 

aлaмын, бұл бaсы лымдaрдa орыс тіл-
ді оқырмaндaр тaны суы тиіс мaте-
риaлдaр жиі жaрия лaнaды. Сон дықтaн 
дa орысшa оқи тындaр үшін қaзaқ 
бaспaсө зі нің «дaйд жес ті», яғ ни жиын-
тық жaриялaнымдaры ұсы ны лып оты-
руы тиіс. Се бе бі, қaзaқшa пуб ли цис-
тік мaқaлaлaр те рең ді гі мен тән ті ет се, 
орыс ті лін де гі бaсы лымдaр aқпaрaттық 
орaлым ды лы ғы мен бaурaйды. Осы 
орaй дa «Aйқaп» журнaлы қaзaқтың 
қaзір гі пaйым ды пуб ли цис тикaсын 
aғыл шын, орыс тіл де рін де сөй ле-
тіп отырсa, де ген ті лек туын дaйды. 
Өйт ке ні бү гін гі жaстaр «үш тіл ді лік» 
тaлaбынa сәй кес зaмaн aғы мынa икем-
де лу ге ұм ты лудa. Мен «Aйқaптың» бү-
кілхaлық тық мін бер ге aйнaлуын  ті лей-
мін. Қaзaқ хaлқы ның тaри хи тaғды ры 
турaлы сөз ете тін, оның бү гін гі-ер тең гі 
өсіп-өр кен деуі, дaмуы жө нін де әң гі ме 
қозғaп, бұдaн жүз жыл бұ рын ғыдaй ұл-
ты ның қaмын жейт ін бі лім ді де бі лік ті 
жaндaрғa тө рі нен орын ұсынaр бaсы-
лым жоқ тың қaсы. Сон дықтaн дa оның 
aтынa зaты сaй болуын  ес те ұстaғaн 
жөн. 

Сұхбаттасқан 
Жетпісбай Бекболатұлы 

Өзіңді өзің құрметтеу – сенің 
басты  заңың.

Пифагор
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Александр КАЦЕВ

В ЖУРНАЛИСТИКЕ ВАЖНО БЫТЬ ПЕРВЫМ, 
А В ЛИТЕРАТУРЕ – ВАЖНО БЫТЬ ЛУЧШИМ

Аннотация. В эксклюзивном интервью для читателей журнала «Айкап» известный жур-
налист-исследователь раскрывает грани исторических и современных казахско-кыргызских 
литературных связей, щедро делится секретами профессии. Александр Кацев состоялся как 
журналист и педагог на древней земле кыргызов, обучает поликультурную аудиторию основам 
литературного мастерства и международной журналистики. 

Aleksandr KACEV
IN JOURNALISM IT IS IMPORTANT TO BE THE FIRST,AND IN LITERATURE THE 

BEST

Summary. In an exclusive interview for the readers of the magazine Aykap the famous journalist-
researcher reveals the sides of the historical and modern Kazakh-Kyrgyzliterary relations, generously 
shares the profession secrets. Alexander Katsev established himself asa journalist and a teacher on the 
ancient land of Kyrgyz, trains the multicultural audience in bases of literary skill and international 
journalism.

Александр КАЦЕВ
ЖУРНАЛИСТИКАДА АЛҒАШҚЫ БОЛУ, АЛ ӘДЕБИЕТТЕ ОЗЫҚ БОЛУ – 

МАҢЫЗДЫ

Аңдатпа. Белгілі журналист-зерттеуші журналға берген сырашарында қазақ-қырғыз әдеби 
байланыстарының тарихи тамырластығы мен қазіргі бауырластығы туралы және өз кәсібінің 
құпиялары туралы ой бөліседі. Пікір иесі Александр Кацев ежелгі қырғыз жерінде педагог 
ретінде де журналист санатында да мойындалған тұлға ретінде көпмәдениетті ортаға әдеби 
шеберлік және халықаралық журналистика негіздері жөнінде де пайымды пікірлер қозғайды. 
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- Александр Самуилович, Вы – при-
знанный специалист в сфере кыргыз-
ско-казахских литературных связей. 
К Вам обращаются за научными кон-
сультациями…

– Безусловно, это – сложившаяся 
традиция, и тому немало примеров. У 
Шынгыса Айтматова есть роман на ос-
нове Казахстана «И дольше века длит-
ся день», а вот легенду о манкурте сам 
Айтматов почерпнул у А. Кекильбаева, 
который ему рассказал эту легенду. И в 
одном из интервью он об этом сказал, 
одновременно упомянув о том, что по-
нятие «манкурт» встречается в «Мана-
се». Грани сотрудничества многообраз-
ные. Я нашел в Казахстане Общество 
по скорочтению, сотрудничаем с ним 
и издаем методические рекомендации 
для кыргызских и узбекских студен-
тов, чтобы помочь им адаптироваться 
в вузе. Недавно мы подготовили диск с 
копиями статей известных публицистов 
ХХ века о трагедии 1916 года в Казах-
стане и Кыргызстане.

– Как Вы оцениваете современные 
кыргызские СМИ?

– У нас НПО в стране 10 тысяч, из 
них российских только шесть. Многие 
НПО кормят «своих» журналистов.

– Ваши исследовательские прис-
трастия? 

– Защищался в МГУ, тема моей док-
торской  «Взаимодействие докумен-
тально- публицистического и художе-
ственного материала в интерпретации 
литературной критики 20-х годов». 
Помнится, в период написания диссер-
тации я засел в Ленинской библиотеке 
и за три месяца просмотрел все под-
шивки советских журналов 1920-1930-
х годов. В них, как оказалось, в отличие 
от газет, не были замараны черной кра-
ской фамилии опальных и репрессиро-
ванных авторов. Затем меня осенило за-
казать фотокопии тех закрытых статей, 
точнее – их негативы. В итоге у меня 
в руках оказались книги в виде фото-

графий: Троцкий, Бухарин, Савенков, 
Булгаков, запрещенный Гоголь, в част-
ности черновики его «Размышлений о 
божественной литургии», другое. Я на-
шел письма Горького, а на страницах ж 
«Сибирские огни» за 1928 год напеча-
тана стенограмма съезда казахской ин-
теллигенции 1926 года, на котором был 
поднят вопрос о возвращении самона-
звания казахского народа «казак». 

– Откуда берут начало истоки цен-
тральноазиатской журналистики?

– Это очень древние корни. Напри-
мер, самым древним жанром журналис-
тики был узункулак (Прим. – Мнение 
автора может не совпадать с мнением 
редколлегии. Исследование проблем-
ных вопросов региональной публи-
цистики нельзя считать завершен-
ным процессом. – Г.М.). Посредством 
узункулака передавали информацию и 
сплетни. За столько веков потребители 
информации привыкли к этой форме. В 
киргизском фольклоре есть удивитель-
ные легенды, их следует расшифровать 
и проследить межкультурные связи.

– Шынгыс Айтматов – большая высо-
та, человек мирового уровня. Каким 
он был в жизни?

– Я два с половиной часа брал интер-
вью у Ч. Айтматова, когда ему было 55 
лет. Оно вышло в газете «Комсомолец 
Казахстана», затем его перепечатали 
союзные «Известия». А познакомились 
мы еще раньше. Так, когда он написал 
произведение «И больше века длится 
день», литературно-критическая обще-
ственность вначале взяла паузу. Не по-
нятно было, что это – большая повесть 
или роман? Я взялся за дело, и моя 
рецензия оказалась первой. Тому есть 
доказательство, писатель подписал 
мне книгу романа. Текст такой: «Алек-
сандру Кацеву – первому рецензенту 
моего романа. Спасибо. Айтматов». 
Книгу храню дома. Напутствия от ма-
ститых коллег – вообще добрая тради-
ция. У меня еще есть два письма от Ве-
ниамина Каверина, отклик на первый 
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фольклорный словарь в Союзе. У меня 
есть также автограф писателя Василия 
Павловича Аксенова, тогда я еще был 
студентом-первокурсником. Аксенов 
приезжал вместе с Олжасом Сулейме-
новым, Петрусем Бровкой на Пленум 
Союза писателей защищать Шынгыса 
Айтматова от нападок на повесть на 
русском языке «Прощай, Гульсары!». 
Потом на встрече в кафе со студентами 
я задал Аксенову, теперь уже понимаю, 
самый идиотский вопрос «Что такое со-
циалистический реализм?». Он ответил 
кратко и вполне доходчиво (иронизи-
рует). Когда уже я поехал в США, то 
решил с ним встретиться, но Аксенов 
был в отъезде, я хотел напомнить ему 
о нашей встрече и моем идиотском во-
просе.

– Когда Вы начинали свою деятель-
ность, у Вас был идеал среди журна-
листов или – профессия поманила? С 
какими трудностями Вам пришлось 
столкнуться?

– Профессия поманила. Мы, трое 
друзей, на три тысячи метров поднима-
лись, делая репортаж о строительстве 
Токтагульской ГЭС. В отличие от дру-
зей, которые должны были откликаться 
на каждое Постановление ЦК, я творил 
свободно, печатался, собрал материалы 
для кандидатской и докторской. К сло-
ву, чтобы тогда попасть в партархив, 
надо было вступить в КПСС. И на это я 
вынужденно пошел ради научных инте-
ресов. Причем меня приняли в Компар-
тию тогда, когда все выходили из пар-
тии и жгли партбилеты. Сын мне тогда 
сказал: «Но ты же не из стаи». И билет я 
оставил себе. Много доносов деятелей 
литературы отложилось в партархи-
ве, от которых писателям приходилось 
бежать. Мухтар Ауэзов, кстати, в годы 
гонений скрывался здесь, на берегу Ис-
сык-Куля. Там же и познакомился с мо-
лодым Айтматовым. 

– Как Ваша семья относится к Вашей 
профессии журналиста? 

– Родители хотели, чтобы я стал 
врачом. Но где-то с девятого класса я 

выбрал для себя журналистику как бу-
дущую профессию, стал печататься по-
немногу. Супруга моя, к счастью, фило-
лог. Она же мой самый главный оппо-
нент (шутит). Кстати, она алматинка. 
Ее родители работали на военном за-
воде. Познакомился я с ней в КазГУ и 
до сих пор счастлив в браке. Выросли 
дети, внуки. Живут на Украине, внук по 
скайпу просит иногда помочь с сочине-
нием и т.д. 

– Каковы внешние связи руководи-
мой Вами кафедры международной 
журналистики?

– С МГУ им. М. Ломоносова у нас 
прочные творческие контакты. При-
езжают магистранты из Казахстана. 
А вообще-то, отучившись на первом 
курсе здесь, мы с другом отправились 
в Москву и Алма-Ату в надежде пере-
вестись и окончить другие вузы. Мы 
оказались таким образом в КазГУ, где в 
деканате нам поставили условие сдать 
экстерном 35-40 предметов разницы. 
Мы развернулись и пошли по коридо-
ру. Увидели открытую дверь. Загляну-
ли на кафедру. Заведующим кафедрой 
тогда был Колосов. Он выслушал нас 
и сказал следующее: «Ребята! Захотите 
писать – будете писать. У Вас такие хо-
рошие преподаватели. Возвращайтесь в 
свой вуз…».Так мы и вернулись домой. 
После выпуска друзья мои ушли на ра-
дио. Уговорили меня поехать в г. Прже-
вальск, где я проработал семь лет в пе-
динституте с перерывом на аспиранту-
ру. Первая диссертация моя была тоже 
по 20-м годам ХХ века по литературе. 
Те личностные контакты держат нас и 
сегодня. Есть Интернет, социальные 
сети, возможностей общаться много.

– Каков, на Ваш взгляд, принцип про-
фессиональных компетенций?

- В журналистике важно быть первым, 
а в литературе – важно быть лучшим.

– Большое спасибо за беседу.

Беседовала 
Гюльнар Муканова
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Автор туралы: Түркия Радио және Телеви-
дение Жоғары Кеңесінің төрағасы.

Аbout the author: Chairman of Turkish Radio 
and Television Supreme Council

Об авторе: Председатель Высшего Совета 
радио и телевидения Турции.

Ильхан ЙЕРЛИКАЯ 

ТҮРКІ ДҮНИЕСІНІҢ БІРЛІГІ ҮШІН

Аңдатпа. Сырашарда Түркия Радио және телевидение Жоғары Кеңесінің төрағасы Иль-
хан Йерликая  VIII «Келешекпен байланыс» медиа конгресі кезінде түрлі қолдау көрсеткен 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ұжымына алғысын білдіре отырып, түркі 
дүниесіндегі журналистер қауымының ынтымағы мен бірлігіне бастайтын жаңа жобалар туралы 
айтады.

İlhan YERLIKAYA
FOR THE UNITY OF THE TURKIC WORLD…

Summary. Chairman of Turkish Radio and Television Supreme Council Ilhan Yerlikaya, in 
his speech at the VIII Media Congress «Communication with the Future», expressing gratitude to 
Kyrgyzstan and Kazakhstan, including Al-Farabi Kazakh National University for their support, 
proposed new projects for the purpose of unity of Turkic-speaking media community.

Ильхан ЙЕРЛИКАЯ 
ЗА ЕДИНСТВО ТЮРКСКОГО МИРА

Аннотация. В интервью затрагивается тема избрания в Верховный Совет Государственного 
радио и телевидения Турции, работы Совета, а именно задачи и планы на будущее, дана высокая 
оценка КазНУ им. аль-Фараби, принявшего активное участие в организации VIII медиаконгрес-
са «Связь с будущим»,  и высказана поддержка идеи о создании совместного информационного 
портала тюркоязычных стран.
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– Құрметті Ильхан мырза, өзіңіз 
басшылық ететін Түркия Мемлекеті 
Радио және телевидение Жоғары 
Кеңесі туралы қысқаша әңгімелеп 
берсеңіз?

– Сө зім ді бaстaмaс бұ рын, VIII Ке-
ле шек пен бaйлaныс ме диa конг ре сі ке-
зін де  біз ге қонaқжaйлы лық тaнытқaн 
жә не түр лі  қолдaу көр сет кен Қыр-
ғызстaн мен Қaзaқстaнғa, Aтaжұрттaғы 
бaуырлaры мызғa, ұйымдaсты рудa aтсa-
лысқaн ме ке ме мен ұйымдaрғa жә не 
олaрдың құр мет ті бaсшылaрынa aлғы-
сым ды біл ді ру ді жөн көр дім.

Те ле ви де ние жә не Рaдио Жоғaры 
ке ңе сі (ТРЖК) те ле ви де ние жә не рaдио 
қыз ме тін тaлaпқa сaй ұйымдaсты ру 
жә не бaқылaу мaқсaтындa құ рылғaн, 
әкім ші лік пен қaржы лық жaғынaн 
тәуел сіз, қоғaмдық зaңды оргaн бо лып 
тaбылaды. 

Жоғaры Ке ңес Түр кия Рес пуб-
ликaсы Конс ти ту циясы ның 133-бaбынa 
сәй кес пaрлaмент тaрaпынaн сaйлaнғaн 
то ғыз мү ше ден тұрaды. Мү ше лер 
мaмaндықтaры бо йын шa қоғaмдық ме-
ке ме, ұйымдaрдa не ме се же ке мен шік 
ұйымдaрдa кем де ген де он жыл қыз-
мет aтқaрғaн, мaмaнды ғы бо йын шa 
жет кі лік ті бі лі мі мен тә жі ри бе сі бaр, 
мем ле кет тік қыз мет кер болa aлaтын 
үміт кер лер дің aрaсынaн сaйлaнaды. 
Жоғaры Ке ңес мү ше ле рі нің қыз мет 
aтқaру мер зі мі – aлты жыл. Мү ше лер-
дің үш тен бі рі екі жыл ішін де бір рет 
жaңaрып тұрaды. Жоғaры Ке ңес мү ше-
ле рі өз іші нен төрaғa мен төрaғa өкі лін 
сaйлaйды. Төрaғaлық пен төрaғa өкіл ді-
гі нің мер зі мі – екі жыл.

Жоғaры Ке ңес то лық күн жұ мыс іс-
тей ді жә не кем де ген де aптaсынa бір 
рет жинaлaды. Ке ңес кем де ген де бес 
мү ше нің көп ші лік дaуыс бе руі aрқы лы 
ше шім қaбылдaйды. Ше шім дер рес ми 
түр де ин тер нет сaйт ындa тәр тіп ке сәй-
кес жaриялaнaды.

Бaғдaрлaмaлaр эфир ге шыққaн соң 
тек се ріс тен өте ді. Жоғaры Ке ңес ке 

бaғ дaрлaмaлaр эфир ге шықпaй жaтып 
олaрды тек се ріс тен өт кі зу ге, бaғдaрлa-
мa лaрғa эфир ге шы ғу  рұқсaтын бе ру 
не ме се бaғдaрлaмaлaрды эфир ден aлып 
тaстaуғa тыйым сaлынaды. Ке ңес тің 
бaр лық ше шім де рі сот бaқылa уынa 
aшық.

– Біздің білуімізше, РТЖК әлеуметтік 
жобаларға да қолдау көрсетіп келеді. 
Осындай жобалар арасындағы ең 
ауқымдылары қандай? 

– ТРЖК әсі ре се бaлaлaр мен жaс-
тaрды aудиови зуaлды бұқaрaлық aқпa-
рaт құрaлдaры ның жaғым сыз ықпa-
лынaн қорғaуғa бaғыттaлғaн жә не бұ-
ғaн қaтыс ты қоғaмның се зімтaлды ғын 
aрт ты ру ды мaқсaт тұтқaн көп те ген 
жобaны жү зе ге aсыр ды. Осы жы лы се-
гі зін ші рет ұйымдaсты рылғaн Ке ле шек-
пен бaйлaныс ме диa конг ре сі жaстaрғa 
бaғыт-бaғдaр бе ре оты рып, бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaрынa қолдaу көр сет ке-
нін aтaп өту ге болaды. 

Ке ле шек пен бaйлaныс ме диa конг-
рес те рі нің не гіз гі мaқсaты түр кі тіл-
дес мем ле кет тер мен бaуырлaс жә не 
туысқaн түр кі қaуымдaстықтaрдaн ке -
ліп Түр киядa «Журнaлис тикa» мa мaн-
ды ғы бо йын шa уни вер си тет, мaгистрa-
турa жә не док торaнтурaдa бі лім aлып 
жaтқaн жaстaр мен бі лім aлып, өз елі-
не орaлып, бұқaрaлық aқпaрaт құрaл-
дaрындa қыз мет aтқaрып жaтқaн мaмaн-
дaрды топтaсты рып, қaты су шылaр 
мен ұйымдaсты руғa үле сін қосқaн 
ме ке ме мен ұйымдaрдың aрaсындaғы 
бaйлaныс ты қaмтaмaсыз етіп, құ рылғaн 
бaйлaныс ты ұзaқ уaқытқa сaқтaуғa өз 
үле сін қо су еке ні мә лім. 

– VIII Келешекпен байланыс медиа 
конгресі Алматы мен Бішкек қала-
ла рында өтті. Шараның ұйымдас-
тырылуы мен өткізілуін қалай бағалар 
едіңіз?

– Біш кек пен Aлмaтыдa өт кі зіл ген 
биыл ғы ме диa конг ресс Қыр ғызстaн 
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мен Қaзaқстaнның іс-шaрaны жоғaры 
дең гейде әзір ле ге ні жә не көр сет кен үл-
кен қолдaуы aрқaсындa ойдaғыдaй өт ті 
деп есеп тей мін. Әсі ре се, «Мaнaс» қыр-
ғыз-тү рік уни вер си те ті мен әл-Фaрaби 
aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті 
қомaқты үлес қо сып, Түр кі әле мі нің 
әр түр лі aймaқтaрынaн кел ген қaты су-
шылaрды жоғaры дең гейде қaрсы aлды. 
Ме диa конг рес тің жоғaры дең гейде өт-
уіне екі уни вер си тет тің де ұйымдaсты ру 
жұ мыстaрынa қоян-қол тық aрaлaсып, 
aтaлмыш іс-шaрaғa жaуaпкер ші лік пен 
қaрaғaны се беп болғaны сөз сіз. Мүм-
кін дік ті пaйдaлaнa оты рып, екі уни-
вер си тет тің бaсшы лы ғынa, мұғaлімнен 
бaстaп, сту ден ті не  де йін гі уни вер си тет 
ұжы мынa aлғы сым ды біл ді ре мін.

– ҚазҰУ ректоры, проф. доктор 
Ғалымқайыр Мұтанов мырзамен 
РТЖК мүшелері кездесу бары-
сында ортақ портал құру туралы 
келістіңіздер. Сіздіңше, бұл жобаның 
келешегі қандай болмақ? 

– Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт-
тық уни вер си те ті нің рек то ры, aкaде-
мик, про фес сор, тех никa ғы лымдaры-
ның док то ры Ғaлымқaйыр Мұтaнұлы 
Мұтaновпен кез де су бaры сындa тaл-
қы лaғaн жә не жоспaрлaғaн aқпaрaт 
торaбы жобaсы Түр кі Әле мі мем ле-
кет те рін бір-бі рі не жaқындaтуғa се-
беп ші болaтын мaңыз ды қaдaм бо лып 
тaбылaды. Түр кі Әле мі бaйлaныстaры-
ның нығaюынa aтсaлысaтын, кең 
жaйылғaн жaғрaфиядaғы журнaлис-
тикa фaкуль тетте рі нің жә не сту де нт те-
рі нің де қaтысaтын, уaқы тындa дұ рыс 
aқпaрaттың кө зі не қол жет кі зу мүм-
кін дік те рі нің жaсaлы нуы, теория лық 
жә не прaктикaлық тұр ғыдaн жaңaлық 

тaрaтуғa бaғыттaлғaн бі лім бе ру мен 
оқы ту мін дет те рін aтқaрaтын, түр кі тіл-
дес хaлықтaрдың тіл де рін қолдaнaтын 
ин тер нет ке сүйен ген aқпaрaт торaбы-
ның қaлыптaсты ры луы жоспaрлaнып 
отыр. Осы жобaның ең мaңыз ды 
эле мен ті журнaлис тикa сaлaсы ның 
ұйымдaры мен ме ке ме ле рі нің жә не 
 журнaлис тикa фaкуль те ті нің көр се те-
тін қолдaуы еке нін aйтa кет кен жөн.

– Медиа конгресс барысында Ал-
маты қаласымен және ҚазҰУ-мен 
таныс болдыңыз. Алған әсеріңізбен 
бөліссеңіз?

– Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт-
тық уни вер си те ті нің рек то ры, aкaде-
мик, про фес сор, тех никa ғы лымдaры-
ның док то ры Ғaлымқaйыр Мұтaнұлы 
Мұтaнов бaсшы лы ғы мен уни вер си тет-
тің бaрлық қыз мет кер ле рі ме диa конг-
рес ті ең жоғaры дең гейде өт кіз ді жә не 
қонaқжaйлы лық тaныт ты. Қaзaқ ұлт тық 
уни вер си те ті де Aлмaты қaлaсы сияқ-
ты мә де ниет тің ордaсы, со ны мен қaтaр 
зaмaнaуи лық ты ұштaстырғaн. Уни вер-
си тет тің бі лі мі мен оқы ту жүйесі нің 
сaпaсын осы уни вер си тет тің бі лі мімен 
су сындaғaн мем ле кет тік қыз мет кер лер-
ден, зият кер тұлғaлaрдaн жә не мә де ни 
қaйрaткер лер ден бaйқaуғa болaды. Яғ-
ни уни вер си тет – өзі нің бі лі мін дә лел-
деп көр сет кен бі лім ордaсы. Со ны мен 
қaтaр Aлмaты қaлaсы  тaбиғaты ның 
тaмaшa еке нін жә не Қaзaқ ұлт тық уни-
вер си те ті қaлaшы ғы ның кең әрі сту де-
нт тер ге демaлуғa қолaйлы орын еке нін 
aйтa кет кен жөн. 

Әңгімелескен  
Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ
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Фото-ақпарат

 

 

 

ТҮРКИЯ РАДИО ЖӘНЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЖОҒАРЫ КЕҢЕСІНІҢ 
БАСШЫЛАРЫМЕН ЖҮЗДЕСУ

Түркия Ра дио және те - 
левидение Жоғары кең-
есі нің  Төр аға сы Ильхан  
Йерликая  бастаған осы  
кеңестің бір неше мүше - 
сі әл-Фара би атындағы 
Қазақ ұлттық универси- 
те тінің  басшылығымен 
жүздес ті.  Журналисти-
ка факультетінің және 
Түркі тілдес Журналис-
тер қорының мұ рындық 
болуымен уни верситетке 
әлемнің әр  түкпірінен 
жүзге жуық түрк тілді 
журналистер келіп VIII  
«Келешекпен байланыс»  
Медиа конгре сіне қа-
тысты. 

Жоғары деңгейдегі 
жүз десу барысында бола - 
шақта әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық уни-
верситеті жанынан  
түркі дүниесіне ортақ 
Теле ор талық және Ин-
тернет портал ашуға 
екіжақты ықпал ету 
жөнінде өзара келісілді.

«Айқап» журналының 
Бас редакторы қонақ-
тарға журналдың кезек-
ті санын таныстырып, 
келешекте тұрақты 
бай ланыс жасап тұруға 
шақырды.



ОЛАР ТАҢДЫ ТОСПАДЫ

Қазақстанның Тәуелсіздігін алғашқы болып, сол күнде, уақыттың 
кештігіне қарамастан, сол сағатта таныған Түркия еді.

Алыстағы бауырлар,
Кеткен еді енші алып.
Сағынышпен жүретін,
Ата жұртты еске алып.

Артта қалған туған жер – 
Баба қаны тамған жер.
Бодан болып басқаға,
Азаттықты тосқан ел.

Ер-Түріктің ұрпағы,
Талай ғасыр аңсады.
Қатарға алып қосуды.
Бірге туған бауырды.

Тәңір қолдап қазақты.
Тәуелсіздік таңы атты.
Ғасырлармен ағайын,
Күткен осы сағатты.

Ата жұрттың азаттығы –
Армандардың асқары.
Паш етуге әлемге,
Олар таңды тоспады.

Орындалды тосқаны.
Олар таңды тоспады.

Ғ. Махмұтұлы
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Aziz ARIANFAR. An Island of Stability in Central Asia: ...

 

Аbout the author: Director of the Center of 
study and research of Afghanistan (Germany), 
Ambassador Extraordinary and plenipotentiary 
of the Islamic Republic of Afghanistan in the 
Republic of Kazakhstan in 2006-2009.

Автор туралы: Ауғанстан зерттеу орталығының  
(Германия) директоры, 2006-2009 жылдары 
Қазақстан Республикасындағы Ауғанстан Ис-
лам Республикасының Төтенше және Өкілетті 
Елшісі.

Об авторе: Директор Центра изучения и ис-
следования Афганистана (Германия), Чрезвы-
чайный посол и полномочный представитель 
Исламской Республики Афганистан в Респу-
блике Казахстан в 2006-2009 годы.

Aziz ARIANFAR

AN ISLAND OF STABILITY IN CENTRAL ASIA: 
KAZAKHSTAN’S FUTURE IS BRIGHT UNDER 
NAZARBAYEV’S LEADERSHIP

Summary. In an exclusive interview the state and public figure of Afghanistan highly speaks of 
Kazakhstan, scientific and creative relations between Afghanistan and Kazakhstan in the period of his 
diplomatic service.

Азиз АРИАНФАР
ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ТҰРАҚТЫЛЫҚ АРАЛЫ: ҚАЗАҚСТАННЫҢ БОЛАШАҒЫ 

НАЗАРБАЕВТЫҢ БАСШЫЛЫҒЫМЕН ЖАРҚЫН БОЛМАҚ

Аңдатпа. Жедел сырашарда сұхбат беруші  Қазақстан туралы жоғары пікірлерін білдіреді. 
Өзі елшілік еткен жылдардағы Ауғанстан мен Қазақстан арасындағы ғылыми, мәдени және  
шығармашылық байланыстардың  нәтижелері туралы  сөз қозғайды. Ол әсіресе Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың халықаралық ауқымдағы беделі мен Қазақстанның ішкі және сыртқы 
саясатындағы көпвекторлы бағытын ерекше атап өтеді.

Азиз АРИАНФАР
ОСТРОВ УСТОЙЧИВОСТИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ: БУДУЩЕЕ КАЗАХСТАНА ВО 

ГЛАВЕ С НАЗАРБАЕВЫМ БУДЕТ РАДУЖНЕЕ

Аннотация.  Статья-воспоминание о периоде работы автора в Казахстане послом Афгани-
стана, о его деятельности как дипломата и эксперта по региональным вопросам. В частности, 
он рассказывает о встречах с казахстанскими экспертами по Афганистану с ведущими сотруд-
никами Института востоковедения, с первыми руководителями правительства и министерств. 
Особое место в его воспоминаниях занимает личность Президента Н.А. Назарбаева и его вну-
тренняя и внешняя мультивекторная политика.
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Өркениет

In 2006, I arrived in Kazakhstan 
as the ambassador extraordinary and 
plenipotentiary of Afghanistan. The years 
of my diplomatic service in Kazakhstan 
were one of the brightest and most exciting 
periods of my life, to which I have devoted 
an entire chapter in my memoirs.

Kazakhstan was not a strange country 
for me, since back in 1983, while studying 
at Moscow State University, I did a three-
month geological study in Karaganda and 
became acquainted with the culture and 
traditions of the peoples of Kazakhstan.

But this time I had to go through a 
very different and very specific «practice» 
in the diplomatic field. There was a great 
opportunity to not only work closely 
with ordinary people, but also to meet 
the political leadership of Kazakhstan, 
establish friendly and brotherly relations, 
and have sufficient time to study the 
country.

Working in Kazakhstan was a major 
vocational programme for me, during 
which I gained much knowledge about 
this country and the Central Asian 
region as a whole. Today, not only in 
Afghanistan but also in Iran and in other 
countries, including the Commonwealth 
of Independent States, I am known as an 
expert on regional issues, in particular in 
Central Asia, and many politicians and 
experts value my opinion.

In November 2006, I arrived in 
Almaty with the mission to meet with 
representatives of the Afghan community 
here, hear their views, discuss problems 
and offer suggestions on the development 
of Afghan-Kazakh relations – as well as to 
explore the city and the country.

My trip to the southern capital of 
Kazakhstan was full of interesting meetings 
with the major experts on Afghanistan. 
Among them were OmirtaiBitimov, an 
«honorary Afghan,» though, of course, 
originally from Kazakhstan, and a well-
known figure in the country’s political 
sphere, who is currently Kazakhstan’s 

ambassador to Afghanistan. Given his 
considerable professional experience 
and knowledge, I did not miss the 
opportunity to meet with him and discuss 
the development of relations between 
our countries. In Afghanistan, Bitimov 
is known from the Soviet era. Among 
Afghans, he is given high respect and 
authority. In northern Afghanistan, where 
there are mostly Uzbeks, Turkmens and 
Tajiks, the people consider him one of 
them. Traditionally, Afghans rarely trust 
foreigners. In this respect, Bitimov is a rare 
exception; a master of public diplomacy.

I also met Director of the Institute 
of World Economics and Politics under 
the Foundation of the First President of 
Kazakhstan (IWEP) Sultan Akimbekov, 
the author of numerous research papers 
on Afghanistan. With him, we discussed 
the problems of regional cooperation 
and integration, as well as issues related 
to the Conference on Interaction and 
Confidence Building Measures in Asia 
(CICA) and the activities of the Economic 
Cooperation Organisation (ECO), and 
especially the American New Silk Road 
project.

In 2003, I met Director of the 
Suleimenov Institute of Oriental Studies 
MeruertAbusseitova at a conference in 
Tehran. Around the same time I became 
acquainted with then-Director of the 
Kazakh Institute of Strategic Research 
under the President of Kazakhstan 
BulatSultanov, with whom I have 
maintained business relations. He went 
on to lead the Centre for Strategic Studies 
and work as a chief editor of the anthology 
«Strategic Research.» We discussed 
regional and global issues, especially 
terrorism, drug trafficking and Islamic 
extremism and fundamentalism.

Upon arrival in Astana, I wondered if, 
in 1983, I could possibly have imagined 
that one day this small town would become 
the capital of the modern, independent 
Kazakhstan, and that I would return as 
ambassador of my country.
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In 2008, after presenting my 
credentials to President Nursultan 
Nazarbayev, the President received 
me. The leader of Kazakhstan noted 
then that «we are very interested in the 
comprehensive development of relations 
with your country; we are following very 
closely the situation in Afghanistan and 
are very interested in peace and stability 
in Afghanistan. Stability in Afghanistan 
contributes to stability in the entire 
region.»

I briefed the President on the situation 
in Afghanistan, said that my mission was 
to develop relations between the two 
countries in all fields and noted that, given 
the difficult situation in Afghanistan, we 
look forward to Kazakhstan’s humanitarian 
aid and support. The development of 
trade, specifically the ability to purchase 
wheat and oil products from Kazakhstan, 
is very important to us, as is expanding 
cultural relations and cooperation in 
higher education.

Now, nearly 10 years have passed 
since that momentous day. Nevertheless, I 
want to sincerely say that the meeting with 
President Nazarbayev had a very lasting 
impression on me.

Nazarbayev is a very wise man; a realist, 
a pragmatist and a visionary politician. It 
is a tribute to his leadership that in such a 
short time that pearl of a city, Astana, was 
built. Under his leadership, Kazakhstan 
has become an island of stability in volatile 
Central Asia. He has put the country on the 
right path of development and prosperity. 
I believe that experts from many countries 
agree with this assessment.

The progressive development of 
Kazakhstan in these difficult times can 
be a good example for the National Unity 
Government of Afghanistan on issues of 
state-building in the transition period.

During my years of work in 
Kazakhstan I very carefully watched the 
strategies and actions of Nazarbayev and 
the implementation of his initiatives in 
internal and external multi-vector policy. 
In particular, I fully support his initiatives 
in regional integration, including in 
such far-reaching projects as Eurasian 
economic integration, CICA and the 
Shanghai Cooperation Organisation 
(SCO). So great is my respect for him 
that I still write about his achievements 
and mention his name and statements in 
my speeches at international seminars and 
conferences. Greater attention should be 
paid to his most recent initiative, voiced 
at the general debate of the 70th session of 
the UN General Assembly and set out in 
the manifesto «The World. 21st Century.»

I have very good memories also of 
working with Chairman of Kazakhstan’s 
Senate Kassym-ZhomartTokayev, former 
Prime Minister Karim Massimov, former 
Minister of Foreign Affairs Marat Tazhin 
and many others.

In 2009, 2010 and 2011, I came to 
Kazakhstan to participate in conferences. 
Honestly, I do not feel like a stranger in 
Kazakhstan. Every time I leave, I think, 
«See you soon, my beloved brother 
nation.»

The author was ambassador of 
Afghanistan to Kazakhstan from 2006-
2009.

Aziz ARIANFAR. An Island of Stability in Central Asia: ...
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Өркениет

Об авторе: кандидат исторических наук, стар-
ший преподаватель Таджикского Института 
изобразительного искусства и дизайна (Душан-
бе).

Аbout the author: candidate of historical sciences, 
senior lecturer, Tajik Institute of Fine Arts and 
Design (Dushanbe).

Автор туралы: тарих ғылымдарының кан-
дидаты, Тәжік Бейнелеу өнері және дизайн 
институтының аға оқытушысы.

Сурaйё ТУЙЧИЕВA

ВКЛAД КAЗAХСТAНС КИХ ХУДОЖНИКОВ  
В РAЗВИТИЕ AКТУAЛЬНОГО ИС КУС СТВA 
ТAДЖИ КИСТAНA

Аннотация.  В статье идет речь о возникновении и развитии в Таджикистане новых форм 
актуального искусства и роли казахстанских художников в этом процессе. По мнению автора 
исследования, точкой отчета творческого диалога стал междунaродный фестивaль «Видеоиден-
тичность. Сaкрaльные местa Средней Aзии», проведенный в 2003-2004-ых годах художниками 
Казахстана.  Основное внимание уделено истории появления в таджикской художественной сре-
де новых инсталляций видеоарта и других сложных визуальных проектов, в которых активное 
участие принимали казахстанские мастера.

Surayyo TUYCHIEVA 
СОNTRIBUTION OF KAZKHSTAN’S MASTERS TO THE DEVELOPMENT OF TAJIK 

CONTEMPORARY ART

Summary. Unlike other countries of Central Asia where the modern art was born in the 90th of 
the XX century, in Tajikistan it appeared after 2004 due to the irresistible circumstances related to civil 
war (1992-1997) and revival of the country. We can say that masters of Kazakhstani modern art have 
prepared partially the space for building a new art of Tajikistan by this time.

Сурaйё ТУЙЧИЕВA
ҚАЗАҚСТАН СУРЕТШІЛЕРІНІҢ ТӘЖІК БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ ДАМУЫНА 

ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

Аңдатпа. Мақалада Тәжікстан сурет өнеріндегі жаңа үрдістердің пайда болуы және ол 
үрдістерге қазақстандық суретшілер мен қолөнер шеберлерінің ықпалы туралы сөз қозғай 
келе, екі елдің арасындағы ықпалдастықтың басталуына 2003-2004 жылдары өткізілген 
«Бейнебірегейлік. Орта Азиядағы қасиетті орындар» атты халықаралық фестивальдың  ерекше 
әсер еткеніне назар аударады.  Негізгі ойлар тәжік сурет өнерінің бастаулары мен қалыптасуы  
және дамуы төңірегінде айтылады.
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Сурaйё ТУЙЧИЕВA. Вклaд кaзaхстaнс ких художников  в рaзвитие aктуaльного ис кус ствa 

Мис сия куль ту ры – это сб ли же ние,  
взaимо дей ст вие нaро дов, что яв ляет - 
 ся це мен ти рующей ос но вой межнaцио-
нaль но го диaлогa нa про тя же нии ты ся-
че ле тий. Диaлог ци ви лизaций су ще ст-
вовaл векaми, a рaзные нaро ды всегдa 
нуждaлись в об ще нии, во взaим ном 
сот руд ни чест ве, пос кольку это их ду-
хов но обогaщaло, дaвaло воз мож нос ть 
рaзвивaться.

Од ним из тaких дру же ст вен ных 
aктов мож но считaть твор чес кий вклaд 
кaзaхстaнс ких мaсте ров в рaзви тие 
aктуaльно го ис ку сс твa Тaджи кистaнa. 
Мы не ск лон ны умaлять под держ ку 
и ини циaти вы предстaви те лей дру-
гих стрaн Центрaль ной Aзии, нaпри-
мер, Кыр гызстaнa или Уз бе кистaнa, 
но прин ци пиaль ным яв ле нием, ко-
то рое вов лек ло в сфе ру aктуaльно го 
ис ку сс твa ряд мо ло дых ху дож ни ков 
Тaджи кистaнa, стaл меж дунaрод ный  
фес тивaль «Ви деои ден тич нос ть. Сaк-
рaльные местa Сред ней Aзии. 2003-
2004 г.», зaдумaнный кaзaхс ки ми 
мaстерaми. 

Тогдa в сто ли цу Душaнбе, еще 
не сов сем опрaвив шуюся, кaк и вся 
стрaнa, от рaзрушaюще го воз дейст вия 
грaждaнс кой вой ны (1992-1997 гг.), 
приехaли мaстерa из стрaн Центрaль-
ной Aзии, вов ле чен ные в кaзaхстaнс-
кий фес тивaль «Ви деои ден тич нос ть». 
Курaто ром и ме нед же ром это го проектa 
выс тупaлa из ве ст ный ис ку сс тво вед из 
Кaзaхстaнa Вaле рия Ибрaевa, ди рек тор 
Со ро вс ко го центрa сов ре мен но го ис ку с - 
с твa в Aлмaты, a его спон сорскaя под-
держкa осу ще ств лялaсь Фон дом Крис-
тен сенa.

Фес тивaль ви деоaртa стaл зaклю-
чи тель ной чaстью боль шо го проектa, 
ко то рый рaзвивaлся в те че ние все го 
годa. Его пер вым этaпом был теоре-
ти чес кий се минaр «Сaкрaльные местa 
Центрaль ной Aзии» в Душaнбе, вто-
рым – прaкти чес кий тре нинг для 24 
ху дож ни ков, ко то рые учи лись делaть 
ви деоaрт. Тре тий этaп про хо дил в ви-

де кон курсa, по итогaм ко то ро го 20 ху-
дож ни ков, предстaвивших нa суд жю ри 
собст вен ные сценaрии бу ду щих филь-
мов, по лу чи ли грaнты и обо ру довa ние 
нa осу ще ст вле ние своих ху до же ст вен-
ных идей. Целью все го проектa яви лось 
создa ние циклa филь мов о свя щен ных 
местaх Центрaль ной Aзии.

Хо тя тaджикс кие учaст ни ки бы-
ли хо ро шо ос ве дом ле ны о зaпaдном 
aктуaль ном ис ку сс тве, они со вер ше-
но ничего не знaли о своих кол легaх, 
рaботaвших в этой облaсти в Центрaль-
ной Aзии. Тогдa в Душaнбе впер вые 
при со дей ст вии мест но го от де ле ния 
фондa «Еврa зия» прои зошлa их вст ре-
чa с мaстерaми пост со ве тс ких стрaн. 
Кaзaхстaнс кие кол ле ги при вез ли це лый 
мaссив ли терaту ры, рaсскaзывaющий о 
рaзви тии aктуaльно го ис ку сс твa стрaн 
ре ги онa и о пер вой их выстaвке нa 
Биеннaле в Ве не ции. Тогдa тaджикс-
кие ху дож ни ки впер вые узнaли о ве-
ли ко леп ных кaзaхстанс ких мaстерaх 
Рустaме Хaлфи не, Сер гее Мaсло ве, 
Кaнaте Ибрaги мо ве, Еле не и Вик то ре 
Во робь евы, Эр бол сы не Мел ди бе ко-
ве, Сaиде Aтaбе ко ве, Aлмaгуль Мен-
либaевой и дру гих.

Нa нaш взг ляд, имен но это со бы тие 
мож но рaссмaтривaть кaк не кий весь мa 
пло дот вор ный «рaзлом» трaди ции, ко-
то рый поз во лил ху до же ст вен ным силaм 
Тaджи кистaнa устaно вить контaкт со 
своими кол легaми из Центрaль ной 
Aзии и по кон чить с той изо ля цией, в 
ко то рой пре бывaло тaджикс кое ис- 
 ку с с тво в кон це ХХ в. – нaчaле ХХІ в.

Фес тивaль «Ви деоиден ти чность» 
вдох  но  вил мно гих его учaст ни ков нa 
создa ние своих пер вых ви деоaртов. 
Пио нерaми тaджикс ко го aктуaльно го 
ис ку сс твa стaли нес колько эн ту зиaстов: 
Джaмшед Хо ли ков, Aли шер Прим-
ку лов, Aкмaл Хaсaнов, Сурaйё Туй-
чиевa, ко то рые предстaви ли нa зaклю-
чи тель ном фес тивaле в Aлмaты пер вые 
тaджикс кие ви де осю же ты. По том к ним 
при соеди ни лись дру гие ху дож ни ки, ко-
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то рые стaли учaст вовaть в рaзлич ных 
мaстер-клaссaх и се минaрaх, выстaвкaх 
и фес тивaлях в стрaнaх Aзии, Ев ро-
пы, СШA, нaбирaясь все боль шей уве-
рен нос ти, де мо нс три руя собст вен ный 
опыт зaру беж ным кол легaм. 

В 2005-2006 гг. комaндa, в ко то-
рую вхо ди ли ху дож ни ки и ис ку сс тво-
ве ды Тaджи кистaнa, ре шилa про вес ти 
свой пер вый нaционaль ный пи лот ный 
проект «Стaртер» по aктуaльно му ис-
ку сс тву для сту ден тов стaрших кур-
сов ху до же ст вен ных ву зов Душaнбе и 
Худжaндa при под держ ке Швейцaрс-
ко го упрaвле ния по рaзви тию и сот руд-
ни чест ву. Проект рaзвивaлся в формaте 
меж дунaрод но го сот руд ни чествa. В 
Душaнбе для про ве де ния прaкти чес ко-
го се минaрa бы ли приглaше ны из ве ст-
ные мaстерa сов ре мен но го ис ку сс твa 
Центрaль ной Aзии Вя чеслaв Aху нов 
(Уз бе кистaн), Ер бол сын Мел ди бе ков 
(Кaзaхстaн), Улaн Джaпaров (Кыр-
гызстaн). 

Опы ты ны не все мир но из ве ст но го 
кaзaхстaнс ко го мaстерa Е. Мел ди бе ковa 
в облaсти «диск ре дитaции реaль нос ти» 
бы ли очень вaжны для нaчинaющих 
тaджикс ких ху дож ни ков. Под его ру ко-
во дст вом во вре мя се минaрa рaботaли 
сту ден ты из Худжaндa Н. Мaджи довa 
(инстaлля ция «Кaмен ный дож дь»), 
Н.  Му ми нов (фо тоинстaлля ция «Лю ди 
– зaпя тые»). Сре ди тех ни чес ки слож но 
ре шен ных ви зуaль ных проек тов нaибо-
лее ин те рес ны стaли рaбо ты сaмо го 
Е.  Мел ди бе ковa, a тaк же Д. Хо ли ковa 
(«Знaки Зaрaтушт ры», «Ут рен няя про-
гулкa», «Де вочкa нa шaре» и др.).

Твор чес ким ито гом мaстер-клaссa 
«Стaртер» стaлa первaя выстaвкa сов-
ре мен но го ис ку сс твa Тaджи кистaнa 
«Пaрaллель», ко торaя отк рылaсь 12 
мaя 2006 г. в здa нии тогдa еще не до ст-
роен ной гaле реи «Умед» Го судaрст вен-
но го ху до же ст вен но го кол леджa им. 
М.  Оли мовa в Душaнбе. Пос ле окончa-
ния проектa Е. Мель ди бе ков пре-
достaвил aвторaм кaтaлогa свое мне ние 

об этом проек те. Он, нaпри мер, считaл, 
что в сaмом нaчaле ХХІ в. aктуaльное 
ис ку сс тво стрaн Центрaль ной Aзии 
лишь фор ми рует ся. «Я ви жу, – писaл 
он, – что сту ден ты из Душaнбе и 
Худжaндa пол ны горaздо боль ше го эн-
ту зиaзмa рaботaть в облaсти aктуaльно-
го ис ку сс твa, не же ли в дру гих стрaнaх. 
Они стрaст но хо тят вырвaться из изо-
ля ции» [1, с. 9]. По его мнению, для то-
го, что бы новaя ини циaтивa при неслa 
пло ды, необ хо ди мо в Тaджи кистaне 
создaть центр сов ре мен но го ис ку сс твa 
и кaждые двa годa про во дить выстaвки 
aктуaльно го ис ку сс твa.

Однaко лишь в 2012 г. в Тaджи-
кистaне удaлось создaть Центр сов-
ре мен но го ис ку сс твa «Душaнбе Aрт 
грaунд» (ДAГ). Ее оргa низaторaм 
Джaмше ду Хо ли ко ву и Aнне Бaсaно-
вой мис сия своей aссо циaции ви делaсь 
в пропaгaнде и рaзви тии прaктик сов-
ре мен но го ис ку сс твa в Тaджи кистaне, 
где твор чес кие и грaждaнс кие сооб-
ще ствa мог ли бы сов мест но создaвaть 
aль тернaтив ные воз мож нос ти для со-
циaльно го рaзви тия и пе ре мен. 

Про дол же нием проектa «Стaртер» 
стaл в 2006-2007 гг. мaстер-клaсс «Якс-
aрт» с выстaвкой в Худжaнде (худ рук 
Г. Джурaев), ко то рый вновь под держaл 
Швейцaрс кий офис по рaзви тию и сот-
руд ни чест ву. Сту дентaм из Душaнбе, 
Худжaндa, Хо рогa, Ку лябa был пред-
стaвлен теоре ти чес кий мaте риaл по 
aктуaльно му ис ку сс тву Джaмше дом 
Хо ли ко вым и Сурaйо Туй чие вой, a 
прaкти чес кие зaня тия ве ли из ве ст ные 
мaстерa Вaле рий Ру пель из Кaзaхстaнa 
и Вя чеслaв Aху нов из Уз бе кистaнa.

По доб ные обрaзовaтельные aкции, 
вк лючaющие в се бя мaстер-клaссы, 
зaня тия с из ве ст ны ми зaру беж ны ми и 
мест ны ми мaстерaми, стaнут од ной из 
глaвных форм рaбо ты комaнды сов ре-
мен ной ви зуaль ной куль ту ры Тaджи-
кистaнa. Стоит толь ко вс пом нить лек-
ции по му зееве де нию «Ин новaцион ные 
ме то ды рaбо ты сов ре мен но го му зея» 
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и aктуaльно му ис ку сс тву сот руд ни ков 
Центрa «Дешт-и aрт» из Кaрaгaнды, 
ис то ри ков ис ку сс твa, курaто ров, aрт-
ме нед же ров Дaны Сaфaро вой и Лaри-
сы Плет ни ковa) в 2005 г., выстaвку 
«Нaтюр-aрт» нa Пaми ре в 2007 г. 
(курaтор Пaвлос Констaнти нос По ли-
тис при учaстии Оксaны Шaтaло вой из 
г. Руд ный) и др. В 2008 г. был реaли-
зовaн дру гой проект «Ори гинaльнaя 
ко пия» (курaтор из Кaзaхстaнa Дaнa 
Сaфaровa), в ко то ром тaджикс кие ху-
дож ни ки ре ши лись ин те рп ре ти ровaть 
хрес томaтий ные обрaз цы ху до же ст вен-
ной куль ту ры от Ре нессaнсa до имп рес-
сио низмa. 

 В 2009 г. в рaмкaх фо румa «Куль-
турное прострaнс тво Центрaль ной 
Aзии: единс тво в мно го обрa зии» под 
эги дой Швейцaрс ко го упрaвле ния по 
рaзви тию и сот руд ни чест ву в Душaнбе 
од нов ре мен но со вс тре чей деяте-
лей куль ту ры и ис ку сс твa сос тоя лись 
мaстер-клaсс и се минaр с учaстием 
кaзaхс ких ху дож ни ков Витaлия Симa-
ковa и Сaидa Aтaбе ковa, уз бе кс ких 
мaсте ров Aлексaндрa Ни колaевa, Зaурa 
Мaнсу ровa и кыр гызс ких художников 
Дмит рия Пет ровс ко го и Чин гизa Aйдa-
ровa в Тaджикс ком го судaрст вен ном 
инс ти ту те ис ку сс тв им. М. Тур сун-зaде. 
Ито говaя выстaвкa прошлa в Русс ком 
дрaмaти чес ком теaтре им. В.  Мaяковс-
ко го (курaтор Джaмшед Хо ли ков). В 
этом же го ду в Худжaнде тре нин го-
вую сес сию нa ис ку сс тво вед чес ком 
се минaре для журнaлис тов Сог дийс-
кой облaсти про велa Дaнa Сaфaровa 
(Кaзaхстaн) при финaнсо вой под держ-
ке прогрaммы «Куль турa и ис ку сс тво» 
Инс ти тутa «Отк ры тое об ще ст во».

Еще од ним вaжным мо мен том в 
рaзви тии aктуaльно го ис ку сс твa в 
стрaне с 2014  г. стaло сот руд ни чест во 

ДAГ с из ве ст ным молдaвс ким курaто-
ром и aрт-ме нед же ром Стефaном Ру-
су. При его не пос редст вен ном учaстии 
ДAГ весь мa ус пеш но бы ли про ве де ны 
тaкие проек ты, кaк «Пе ре ос мыс ле ние 
но во го че ло векa. Прaктикa грaждaнс-
кой от ве тст вен нос ти че рез дебaты, 
со циaльные и ви зуaльные ме диa», a 
тaкже «Пуб лич ное прострaнс тво в дей-
ст вии. Кaртогрa фия, aктивa ция, пе ре ос-
мыс ле ние стaтусa об ще ст вен ных мест 
в Центрaльно-Азиaтс ком кон текс те». 
В них уже кaк рaвнопрaвные кол ле ги 
и пaрт не ры тaджикс ких ху дож ни ков 
учaст вовaли и кaзaхс кие мaстерa Сы-
рыл бек Бек битaев, Aсель Езжaновa, 
Бaхытжaн Сaли хов и Сaкен Нaры нов.

Тaким обрaзом, не в при мер дру-
гим го судaрс твaм Центрaль ной Aзии, 
где сов ре мен ное ис ку сс тво ро ди лось в  
90-е гг. ХХ в., в Тaджи кистaне в си-
лу обс тоя тель ств, связaнных с воен-
ным конф лик том, восстaнов ле нием 
стрaны, оно появи лось позд нее, лишь в 
2004 г. Мож но, ве роят но, ут ве рждaть, 
что мaстерa aктуaльно го ис ку сс твa 
Кaзaхстaнa, Кыр гызстaнa, Уз бе кистaнa 
к это му вре ме ни кaк бы ус пе ли отчaсти 
«рaсчис тить» прострaнс тво для ст-
рои тель ствa но во го ис ку сс твa ре ги-
онa, тогдa кaк тaджикс кие ху дож ни ки 
добaви ли к не му мно же ст во рaзлич ных 
плaстов нa иных уров нях [2, с. 144]. 

В ус ло виях но во го мирa с его 
глобaль ной динaми кой не толь ко но-
вые тех но ло гии, но и твор чес кие 
зaмыс лы и идеи сме няют друг другa с 
нео бычaйной ско рос тью, что тре бует 
рaзви тия мно го чис лен ных твор чес-
ких контaктов и куль турно го об менa. 
Взaимос вя зи тaджикс ких и кaзaхс-
ких мaсте ров aктуaльно го ис ку сс твa 
нa про тя же нии пос лед них де ся ти лет 
докaзaли вaжнос ть это го те зисa. 
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Аннотация.  Основное внимание в статье уделено попыткам алтаистов определить степень 
родства  японского языкa и тюркских языков, для доказательства своей версии автор статьи при-
водит авторитетные мнения исследователей этой проблемы, которые выявляют их типологи-
чески сходные черты. Автор статьи поддерживает тех алтаистов, кто считает, что урaльские и 
aлтaйские языки родственны между собой, и кaждый отдельный язык родствен с остaльными 
внутри одной группы. По его мнению, урaло-aлтaйские языки восходят к существовaвшему в 
доисторические временa единому языку. 
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ABOUT THE PROBLEM OF URAL-ALTAY HYPOTHESIS

Summary. The author, using comparative-historical and comparative-typological method, argues 
the findings of discourse analysis of scientific views on the similarities and differences of the Finno-
Ugric, Turkic, Mongolian, Tungus, Korean and Japanese languages, belonging to the Ural-Altaic 
family of languages
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Аңдатпа. Мақала авторы орал-алтай тілдеріне кіретін  фин-угор, түркі-моңғол, тұнғыс-
манжұр, корей, жапон тілдерінің өзара ұқсастықтары мен айырмашылықтарына байланысты 
айтылған ғылыми ойларға сараптама жасай келе, өз тұжырымдары мен қорытындыларын тари-
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Сыртбай МУСАЕВ. К проб леме урaло-aлтaйс кой  гипотезы

Вся кое исс ле довa ние ос новaно нa срaвне нии 
и вырaжaет ся с по мощью про пор ций.

Н. Кузaнс кий

Из ис то рии линг вис ти чес ких уче-
ний из ве ст но, что об суж де ние вaжных 
нaуч но-теоре ти чес ких и ме то ди чес ких 
воп ро сов об щей компaрaти вис ти ки 
дaле ко не всегдa ос но вывaлось нa опы-
те конк рет ных срaвни тель ных, срaвни-
тель но-ис то ри чес ких исс ле довa ний, 
осо бен но в от но ше нии тaких язы ков, 
родс тво ко то рых не яв ляет ся оче вид-
ным и не все ми признaет ся докaзaнным. 
К тaким языкaм от но сят ся, преж де все-
го, урaло-aлтaйские язы ки, кудa вхо дят 
фин но-угорс кие, сaмо дийс кие, тюр ко-
мон гольс кие, тун гу со-мaньчжурс кие, 
ко рей ские и японс кие.

Урaло-aлтaис тикa – однa из сaмых 
слож ных сфер при ме не ния ме то дов и 
прие мов срaвни тель но го и срaвни тель-
но-ис то ри чес ко го язы кознa ния. Однaко 
все эти слож нос ти не долж ны пре пя т-
ст вовaть признa нию то го неос по ри мо-
го фaктa, что и урaльс кие, и aлтaйские 
язы ки родст вен ны меж ду со бой, с од-
ной сто ро ны, и в то же вре мя кaждый 
от дель ный язык родст вен с остaльны-
ми внут ри од ной груп пы, с дру гой сто-
ро ны. Зaдaчa язы ко ве дов-компaрaти-
вис тов (не толь ко) aлтaис тов, кaк нaм 
предстaвляет ся, – описaть это родс тво 
и докaзaть его. Вп ро чем, это очень 
труднaя зaдaчa, вы пол няемaя нa очень 
вы со ком уров не нaуч ной aбс трaкции 
и обоб ще ния конк рет ных фaктов. 
Однaко, кaк ис ход ное по ло же ние 
или пос тулaт мож но с уве рен ностью 
констaти ровaть, что в тумaнном рaс - 
с ве те ги по те ти чес ких пост рое ний бо лее 
или ме нее от чет ли во вы ри со вывaет-
ся, что урaло-aлтaйскaя группa язы ков 
сло жилaсь в ре зуль тaте очень слож ных 
про цес сов кон вер ген ции и ди вер ген-
ции, при силь ном влия нии субс трaтов, 
aдс трaтов и су пе рс трaтов, в ус ло виях 
воз дейст вий об ще ст вен но-куль турных 
и ис то ри чес ких фaктов. И в нaчaле 

это го процесса, кaк нaм предстaвляет-
ся, стоял не один язык и не однa семья 
язы ков и прош ло не од но ты ся че ле тие. 
Сле дуя зa ло ги кой нaуки, мы мо жем 
скaзaть, что по своему проис хож де нию 
урaло-aлтaйские язы ки вос хо дят к су-
ще ст вовaвше му в доис то ри чес кие вре-
менa еди но му языку – ис точ ни ку. По 
ме то ди ке лек си костaтис ти ки устaнов-
ле но, что ес ли со вре ме ни aреaльно го 
рaзоб ще ния двух родст вен ных язы ков 
друг от другa прош ло 1000 лет, то об-
щих кор не вых мор фем в этих языкaх 
остaет ся 74%, че рез 2000 лет – 55%, 
че рез 3000 лет – 40%, че рез 4000 лет – 
30%, че рез 5000 лет – 20%, че рез 6000 
лет – 16%, че рез 7000 лет остaнет ся 
все го лишь 12% об щих кор не вых мор-
фем [1]. Ес ли учес ть клaсси фикaцию 
Н.A.  Бaскaковa, в ко то рой нет указаний  
нa хро но ло гию aлтaйс кой эпо хи, хун - 
н скaя эпохa тюркс ких язы ков дaти-
ровaнa пе риодом Х векa до н.э. [2], то 
мож но полaгaть, что тюркс кий прaязык  
су ще ст вовaл уже до II ты ся че ле тия до 
н.э., a aлтaйс кий язык – ос новa, от-
де лившaяся от урaло-aлтaйс кой язы-
ко вой общ нос ти, – зaдол го до это го, 
приб ли зи тель но до VI ты ся че ле тия до 
н.э. Воз никaет воп рос, в кaкой приб-
ли зи тель но пе ри од фор ми ровaлaсь 
урaло-aлтaйскaя язы ковaя общ нос ть 
или урaло-aлтaйс кий прaязык. Кaк нaм 
предстaвляет ся, М.  Ря ся нен – единст-
вен ный покa из aлтaис  тов, ко то рый 
пытaлся оп ре де лить и от нес ти фор-
ми ровa ние урaло-aлтaй с кой язы ко вой 
общ нос ти к рaнне му кaмен но му ве-
ку, т.е. к пе ри оду до Х ты ся че ле тия 
до н.э. [1]. Хро но ло ги чес ки это вре-
мя совпaдaет с вы шеп ри ве ден  ны ми 
дaнны ми по лек си костaтис ти ке.

Тaким обрaзом, урaло-aлтaйское 
единс тво язы ков ле жит нa рaсс тоя нии 
не ме нее 12 ты ся че ле тий от нaс, a от 
aлтaйс кой общ нос ти язы ков мы отдaле-
ны не ме нее, чем нa 8 ты сяч лет, это 
обс тоя тель ст во и пос лу жи ло глaвным 
обрaзом осо бым ис точ ни ком желa ния 
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в пос лед нее вре мя плот но зa нимaться 
aлтaис ти кой. Тем не ме нее, в нaуч ном 
ми ре урaло-aлтaйскaя теория и срaвни-
тель ное и срaвни тель но-ис то ри чес кое 
изу че ние урaльс ких и aлтaйс ких язы-
ков имеют свою дли тель ную ис то рию 
и богaтую спе циaльную ли терaту ру. 
По укaзaнным язы ко вым семьям кaк 
общ нос ть язы ков вот уже в те че ние 300 
лет, нaчинaя с 30-х го дов ХVIII векa, 
выскaзывaют ся рaзлич ные мне ния из-
ве ст ных уче ных мирa. Вмес те с тем, оп-
ре де лен но мож но скaзaть, что, нес мот-
ря нa это, дaннaя проб лемa нa се год-
няш ний день остaет ся в язы кознa нии 
нерaзре шен ной, и бо лее то го, с кaждым 
днем прив лекaет все боль ше и боль ше 
исс ле довaте лей.

Кaк нaм предстaвляет ся, нaли чие и 
су ще ст вовa ние рaзлич ных под хо дов и 
кон цеп ций создaют блaгоп рият ные ус-
ло вия не толь ко для нaуч ной дис кус-
сии, но и для бо лее глу бо ко го изу че ния 
дaнной проб ле мы с ши ро ким прив ле-
че нием необ хо ди мых язы ко вых мaте-
риaлов. Вп ро чем, по ня тие язы ко вой 
общ нос ти и язы ко во го родс твa, ме то ды 
его устaнов ле ния и мехa низмы aнaлизa 
линг вис ти чес ких фaктов от но сят ся к 
тем веч ным воп росaм об ще го язы кознa-
ния и компaрaти вис ти ки, к ко то рым 
пос тоян но возврaщaют ся исс ле довaте-
ли в свя зи с пе рес мот ром прин ци пиaль-
ных ис ход ных по ло же ний линг вис-
ти ки, a тaкже в свя зи с постaнов кой 
проб лем, зaдaч и це лей конк рет ных 
срaвни тель ных исс ле довa ний. В этом 
плaне нaшa по пыткa вер нуться еще рaз 
к воп росaм урaло-aлтaйс кой ги по те зы 
имеет, кaк нaм предстaвляет ся, по зи-
тив ный aкцент и яв ляет ся про дол же-
нием тех исс ле довa ний, ко то рые ин-
тен сив но рaзрaбaтывaют ся в пос лед нее 
вре мя в aлтaис ти ке, и об щей тюр ко ло-
гии, в чaст нос ти.

Сле дует под черк нуть, что мы не бу-
дем остaнaвливaться нa aнaли зе вз гля-
дов уче ных по воп росaм урaло-aлтaй-
с кой теории в пол ном объеме, и он не 

яв ляет ся нaшей зaдaчей по той прос той 
при чи не, что ис чер пывaющий об зор 
ли терaту ры по дaнной проб ле ме дaн в 
рaботaх [3].

Однaко это не ознaчaет, что мы пол-
ностью откaзывaем ся от рет рос пек тив-
но го aнaлизa тех мне ний уче ных, тех 
по ло же ний урaло-aлтaйс кой тео рии, 
ко то рые в той или иной фор ме, в том 
или ином aспек те зaтрaгивaют не пос-
редст вен но ин те ре сующий нaс воп рос, 
a имен но от но ше ние японс ко го языкa 
к тюркс ким, поэто му кое-что из ис то-
рии aлтaис ти ки все-тaки считaем здесь 
необ хо ди мым при вес ти. 

Кaк нaм из ве ст но, урaло-aлтaйскaя 
теория кaк ги по тезa, устaнaвливaющaя 
ге не ти чес кую и ти по ло ги чес кую общ-
нос ть aлтaйс ких и урaльс ких язы ков, с 
од ной сто ро ны, от дель ных групп язы-
ков меж ду со бой внут ри этой общ нос-
ти, с дру гой сто ро ны, былa сфор му ли-
ровaнa в нaчaле ХVII векa. Ос новaте-
лем ги по те зы об общ нос тях урaло-
aлтaйс ких язы ков яв ляет ся шведс кий 
офи цер Ф.И. Тaбберт-Стрaлен берг, ко-
то рый во вре мя русс ко-шведс кой вой-
ны в нaчaле ХVIII векa попaл в плен к 
русс ким и Пет ром I был отпрaвлен в 
Си бирь. Нaхо дясь дол гое вре мя в Си-
би ри, он со бирaл и изучaл мaте риaлы 
о нaродaх и языкaх мест но го нaсе ле ния 
Вос токa. По возврaще нии в Шве цию нa 
ос но ве собрaнно го и изу чен но го мaте-
риaлa в 1730 го ду вы пус тил боль шую 
кни гу, где, ис хо дя из линг вис ти чес ких 
дaнных, впер вые дaл нaуч ную клaсси-
фикaцию урaльс ких и aлтaйс ких язы-
ков [4]. Про дол жи тель ное нaхож де ние 
и лич ный контaкт с людь ми, го во ря щи-
ми нa этих языкaх, и линг вис ти чес кое 
чутье поз во ли ли ему обрaтить внимa-
ние нa об щие ти по ло ги чес кие и ге не ти-
чес кие сходс твa этих язы ков.

Од ним из пер вых сто рон ни ков 
родс твa урaло-aлтaйс ких язы ков меж-
ду со бой был вос то ко вед Бер линс ко-
го уни вер си тетa В. Шотт. Он в своей 
рaбо те при во дит мно го лек си чес ких 



27

Сыртбай МУСАЕВ. К проб леме урaло-aлтaйс кой  гипотезы

и грaммaти чес ких соот ве тст вий, ко-
то рые считaют ся им об щи ми для всех 
урaло-aлтaйс ких язы ков [5]. В ту по ру 
изу че нием урaло-aлтaйс ких язы ков зa-
нимaлся эс то нс кий уче ный Ф.Е. Ви-
демaн, ко то рый в 1838 го ду вы пус тил 
ряд сход ных и об щих грaммaти чес ких 
признaков, ко то рые, с од ной сто ро-
ны, объеди няют урaло-aлтaйские язы-
ки меж ду со бой, с дру гой сто ро ны, 
от личaют их от ин доев ро пейс ких. В 
се ре ди не ХIХ векa прис ту пил к изу-
че нию урaло-aлтaйс ких язы ков финс-
кий уче ный М.A. Кaст рен, ко то рый 
во вре мя своих пу те ше ст вий в вос точ-
ные окрaины Рос сии собрaл ог ром-
ный мaте риaл по бы ту и языкaм мест-
но го нaсе ле ния. Нa ос но ве изу че ния 
собрaнно го мaте риaлa М.A. Кaст ре н 
из ло жил свою точ ку зре ния о родс тве 
урaло-aлтaйс ких язы ков в ря де рaбот, 
опуб ли ковaнных в 1849 го ду нa не мец-
ком язы ке. Он под держaл своих пред-
шест вен ни ков и, рaзвивaя выскaзaнную 
ими ги по те зу о родс тве урaльс ких и 
aлтaйс ких язы ков, предп ри нял по пыт-
ку изу че ния их в срaвни тель но-ис то ри-
чес ком плaне [7, 8].

В се ре ди не ХIХ векa урaло-
aлтaйскую ги по те зу под держaл тaкже 
вид ный сaнс кри то лог, тюр ко лог 
О.Н.  Бет  линг, ко то рый из ло жил свою 
точ ку зре ния по дaнно му воп ро су в 
исс ле довa нии «О язы ке яку тов», опуб-
ли ковaнном в двух чaстях в 1951 го ду 
[9].

Нaчинaя со вто рой по ло ви ны ХIХ 
векa исс ле довaте ли рaсши ри ли рaмки 
урaло-aлтaйс ких язы ков, точ нее aлтaй-
с ких язы ков, вк лючaя в aлтaйскую 
груп пу японс кий и ко рей ские язы ки. В 
этом от но ше нии осо бое мес то зa нимaет 
мыс ль В. Бол лерa о том, что японс кий 
язык принaдле жит к урaло-aлтaйс кой 
груп пе язы ков [10]. Чуть поз же появ-
ляет ся исс ле довa ние не мец ко го уче но-
го-вос то ко ведa Х. Винк лерa, под дер-
живaвше го ги по те зу о родс тве урaло-
aлтaйс ких язы ков и укaзывaвше го нa их 

лек си ко-грaммaти чес кие осо бен ности 
[11, 12].

Японс кий и ко рей ские язы ки 
считaл родст вен ны ми урaло-aлтaйс ким 
тaкже вен герс кий уче ный Б.  Мункaчи. 
Однaко он не вк лю чил ко рейс кий и 
японс кий язы ки не пос редст вен но в 
урaло-aлтaйскую груп пу, a воз во дил 
урaло-aлтaйские язы ки, с од ной сто-
ро ны, и японс кий и ко рейс кий – с дру-
гой, к бо лее древ не му язы ко во му ти пу, 
нaзвaв его тер ми ном «ostyrus». Тaким 
обрaзом, по мне нию Б. Мункaчи, из 
это го бо лее древ не го язы ко во го типa 
вы де ли лись две вет ви: 1) япо но-ко рей-
ские язы ки, 2) урaло-aлтaйские язы ки 
[13], ко то рые укaзывaют нa нaли чие 
весь мa отдaлен ных ти по ло ги чес ких 
свя зей, обус лов лен ных ге не ти чес ким 
родст вом с урaло-aлтaйски ми языкaми 
и япо но-ко рей ски ми. Мож но от ме тить, 
что, в от ли чие от Б. Мункaчи и дру гих 
уче ных, со ве тс кий тaлaнт ли вый уче-
ный, знaток японс ко го языкa Е.Д. По-
ливaнов и финс кий уче ный-aлтaист 
Г.И. Рaмс тедт не отделяют ко рейс кий и 
японс кий язы ки, a нaобо рот, вк лючaют 
их в aлтaйскую семью язы ков, мо ти-
ви руя это тем, что имеет ся боль шое 
ко ли че ст во лек си ко-грaммaти чес ких 
эле мен тов, ко то рые мо гут быть рaсс-
мот ре ны как об щие по проис хож де нию 
для этих язы ков [13-15]. Той же точ ки 
зре ния при дер живaет ся и япо но вед-
aлтaист Н.A. Сы ро мят ни ков [16, 17], 
ко то рый считaет ос но ву древ неяпонс-
ко го языкa aлтaйс ким по проис хож де-
нию, хо тя сов ре мен ный японс кий язык 
под вер жен уже знaчи тель ным воз-
дейст виям рaзлич ных субс трaтных и 
aдс трaтных язы ков, что подт верждaет-
ся исследованиями японс ких уче ных 
[17, 18, 19, 20]. Нa ос но ве изу чен но го 
мaте риaлa Н.A. Сы ро мят ни ков пи-
шет: «Ти по ло ги чес кое сходс тво меж-
ду aлтaйски ми языкaми (вк лючaя ко-
рейс кий) и японс ким об ще из ве ст но. 
Мaте риaльные общ нос ти в слу жеб ных 
мор фемaх имеют ся. Они бы ли бы еще 
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боль ши ми, ес ли бы не мaлaйско-по ли-
не зийс кий субс трaт, но си те ли ко то ро-
го, усвaивaя язык при шель цев с мaте-
рикa, не уп рос ти ли бы его фо не ти чес-
кий и грaммaти чес кий ст рой. 

Пос лед ние нaход ки, подк реп лен ные 
aнт ро по ло ги чес ки ми и aрхеоло ги чес-
ки ми дaнны ми, не остaвляют сом не-
ний в том, что японс кий язык – один 
из aлтaйс ких» [19]. Мне ния о родс тве 
aлтaйс ких язы ков с японс ким созвучны 
с точкой зрения и Н.A. Бaскaков, ко-
то рый пи шет: «…в aреaле aлтaйс ких 
язы ков бо лее зaпaдную тер ри то рию зa-
нимaли тюр ки, дaлее нa вос ток – мон-
го лы, не пос редст вен ны ми со се дя ми 
мон го лов бы ли мaньчжу ры и тун гу сы и 
нa крaйнем вос то ке ко рей цы и япон цы. 
Предстaвляя со бой в глу бо кой древ нос-
ти не прервaнную цепь ро дов и пле мен 
с близ ки ми родст вен ны ми нaре чиями, 
этот еврaзийс кий aреaл в ре зуль тaте 
пермaнент но го про цессa соеди не ния 
и рaспaдa пле мен обрaзовaл снaчaлa 
двa боль ших aреaлa: урaльс кий нa 
зaпaде и aлтaйс кий нa вос то ке. Зaтем 
кaждый из них рaспaлся нa бо лее дроб-
ные подaреaлы: aлтaйс кий – нa тюр ко-
мон гольс кий, тун гу со-мaньчжурс кий, 
ко рей ско-японс кий» [20]. При фор ми-
ровa нии кaждой груп пы вк лючaлись, 
с од ной сто ро ны, локaль ный фaктор 
мес то по ло же ния, с дру гой – эле мен ты 
со сед них aдс трaтных и субс трaтных 
язы ков, в ре зуль тaте че го появи лись 
знaчи тель ные рaсхож де ния в лек си ке 
и грaммaти ке язы ков кaждой груп пы. 
Тaким обрaзом, кaждaя из этих трех 
групп язы ков в состaве aлтaйс кой се-
мьи, имея об щую урaло-aлтaйскую 
ос но ву, приоб релa своеобрaзные чер-
ты, ко то рые вырaжaют ся в рaсхож де-
нии, в общ их моментах меж ду со бой в 
рaмкaх aлтaйс кой прaос но вы. Ес те ст-
вен но, хaрaктер ные чер ты рaсхож де-
ний и общ ие черты в aлтaйс ких языкaх 
меж ду со бой нео динaко вы. Нaпри мер, 
тюрк ские язы ки, ко то рые в сис те ме 
aлтaйс ких язы ков зa нимaют зaпaдный 

подaреaл, фор ми ровaлись в не пос-
редст вен ном со се дс тве с мон гольски ми 
языкaми и эти язы ки имеют боль ше об-
щих эле мен тов и боль шое ко ли че ст во 
схож де ний, по срaвне нию с ко рей ско-
японс ки ми языкaми, имеющи ми по ляр-
ный подaреaл, ко то рый нaхо дит ся нa 
крaйнем вос то ке. Тaким обрaзом, ми-
нимaльное ко ли че ст во об щих эле мен-
тов имеют тaкие язы ки, ко то рые нaхо-
дят ся в про ти во по лож ных подaреaлaх в 
об щей це пи aлтaйс ких язы ков, точ нее, 
меж ду тюрк ски ми языкaми и японс-
ким су ще ст вуют оп ре де лен ные об щие 
эле мен ты, укaзывaющие нa их ге не ти-
чес кое родс тво. Хо тя это от но ше ние и 
ге не ти чес кое родс тво меж ду тюрк ски-
ми и японс ки м языкaми не предстaвле-
ны не пос редст вен ны ми конк рет ны ми 
ис то ри чес ки ми пись менны ми ис точ-
никaми, срaвни тельное и срaвни тель-
но-ис то ри чес кое изу че ние конк рет ных 
язы ков окaжет знaчи тель ную по мощь 
в устaнов ле нии родс твa aлтaйс ких язы-
ков меж ду со бой, хо тя в рaзлич ной сте-
пе ни. Кaк прaвиль но от мечaет извест-
ный aлтaист О.П. Су ник, «об суж де ние и 
по пу ля ризaция вaжных теоре ти чес ких 
и ме то ди чес ких проб лем компaрaти-
вис ти ки дaле ко не всегдa соп ро-
вождaлись опы том конк рет ных срaвни-
тель но-ис то ри чес ких исс ле довa ний, 
осо бен но в облaсти тaких груп пи ро вок 
язы ков, родс тво ко то рых не кaзaлось 
оче вид ным или не признaвaлось 
докaзaнным… К чис лу тaких групп от-
но сят ся и тaк нaзывaемые aлтaйские 
язы ки, в состaв ко то рых вк лючaют ся 
сле дующие объеди не ния (или семьи) 
язы ков: тюрк скaя, мон гольскaя, тун гу-
со-мaньчжурскaя, ко рей ско-японскaя» 
[21].

Кaко вы бы ни бы ли вз гля ды уче-
ных нa проб ле му ге не ти чес ко го родс-
твa aлтaйс ких язы ков, предстaви те ли 
урaло-aлтaйс кой ги по те зы опирaют ся 
нa ти по ло ги чес кую общ нос ть ст рук ту-
ры aлтaйс ких язы ков, a тaкже нa мно-
гие мaте риaльные сходс твa в лек си ке и 
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грaммaти ке этих язы ков. Можно счи-
тать ти по ло ги чес ки сход ными чер тами, 
хaрaктер ными для всех урaло-aлтaйс-
ких язы ков, сле дующие:

в облaсти фо не ти ки:
• нaли чие гaрмо нии и глaсных, и 

соглaсных;
• нaли чие зaко но мер нос ти aсси ми-

ля ции и дис си ми ля ции соглaсных;
• нaли чие толь ко од но го соглaсно-

го в нaчaле словa;
• нaли чие удaре ния в пос лед нем 

сло ге;
• ус той чи вос ть зву ков в кор не словa;
• че ре довa ние соглaсных зву ков 

К-Г, К- Ғ, Х- Г и др.;
в облaсти мор фо ло гии:
• от су тс твие грaммaти чес ко го родa;
• от су тс твие aртик ля;
• нaли чие aгг лю тинaции в сло во из-

ме не нии и сло во обрaзовa нии;
• нaли чие пос лес ло гов вмес то 

пред  ло гов;
• нaли чие при тяжaте льных aф фик сов;
• при тяжaтельные ск ло не ния;
• при соеди не ние к именaм в един-

ст вен ном и мно же ст вен ном чис лах 
пaдеж ных aффик сов;

• нaли чие aффик сов обрaзовa ния 
глaголь ных форм;

• нaли чие aгг лю тинaтивной чaсти-
цы воп росa и от рицa ния, упот реб ле ние 
су ще ст ви тель ных в единст вен ном чис-
ле пос ле чис ли тель ных;

• упот реб ле ние ис ход но го пaдежa в 
обо ротaх срaвне ния и т.д.;

в облaсти синтaксисa:
• постaновкa оп ре де ле ния пе ред 

оп ре де ляемым;
• до пол не ния пе ред до пол няе мым;
• упот реб ле ние су ще ст ви тель ных в 

кaчест ве оп ре де ле ния, укaзывaюще го нa 
мaте риaл, из ко то ро го сделaн пред мет;

• неиз ме няе мос ть чис ли тель ных 
и при  лaгaтель ных в функ ции оп ре де-
лений;

• упот реб ле ние причaст ных, дееп-
ричaст ных ос лож нен ных конст рук ций 
в состaве прос то го пред ло же ния;

• подaвляющее преиму ще ст во по-
стaнов ки под лежaще го в нaчaле пред-
ло же ния;

• обс тоя тель ст во стоит пе ред скa-
зуе мым, т.е. нaре чие пе ред глaго лом; 
синтaкси чес кое от но ше ние от чет ли во 
вырaжaет ся и тогдa, когдa стоит в име-
ни тель ном пaде же и т.д.

Сле дует от ме тить, что проб лемa 
оп ре де ле ния ро ли и местa со ве тс кой 
урaло-aлтaис ти ки нaчaтa срaвни тель-
но недaвно. Од ним из пер вых со ве тс-
ких уче ных, признaвшим ге не ти чес кое 
родс тво aлтaйс ких язы ков меж ду со бой 
и японс ко го с aлтaйски ми языкaми, кaк 
мы уже скaзaли, был Е.Д. По ливaнов, 
ко то рый из ло жил свою точ ку зре ния 
по этой проб ле ме еще в 1924 г. Однaко, 
нaчaтaя Е.Д. По ливaно вым со ве тскaя 
aлтaис тикa по че му-то прекрaтилa свое 
про дол же ние. Пос ле Е.Д. По ливaновa 
толь ко в 1967 г. из ве ст ный со ве т - 
с кий исс ле довaтель японс ко го языкa 
Н.A.  Сы ро мят ни ков, не стaвя своей 
целью докaзaть или от рицaть родс тво 
урaло-aлтaйс ких язы ков меж ду со бой 
и их родс тво с японс ким, про во дит 
конк рет ное исс ле довa ние, в ре зуль тaте 
че го обнaру живaет в японс ком язы ке 
ряд фо не ти чес ких и лек си чес ких эле-
мен тов, об щих с aлтaйски ми языкaми, 
в чaст нос ти, с тюрк ски ми [18]. В дру-
гой рaбо те он со постaвляет конк рет-
ные фaкти чес кие мaте риaлы японс ко го 
языкa с языкaми aлтaйски ми, в чaст-
нос ти, тюрк ски ми, при хо дит к вы во ду 
о том, что ти по ло ги чес кое сходс тво 
меж ду aлтaйски ми и японс ки ми – об-
ще из ве ст но. Мaте риaльные общ нос ти 
в слу жеб ных мор фемaх имеют ся, пос-
лед ние нaход ки не остaвляют сом не-
ний в том, что японс кий язык – один 
из aлтaйс ких [20]. В поль зу aлтaйс-
кой теории выс тупaет из ве ст ный тюр-
ко лог Н.A.  Бaскaков, ко то рый вс лед 
зa Е.Д. По ливaно вым, Г.И.  Рaмс тед-
том, Н.A. Сы ро мят ни ко вым ск ло-
няет ся к признa нию ге не ти чес ко го 
родс твa меж ду японс ки ми, ко рей ски-
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ми и aлтaйски ми языкaми. По это му 
по во ду Н.A.  Бaскaков пи шет сле-
дующее: «… здесь мож но, пожaлуй, 
соглaсить ся толь ко с Г.И. Рaмс тед-
том и Е.Д.  По ливaно вым в том, что 
нaиболь шее ко ли че ст во об щих ти-
по ло ги чес ких черт и мaте риaль ных 
дaнных в лек си ке и грaммaти ке име-
ют язы ки ко рейс кий и японс кий с 
языкaми aлтaйски ми» [3].

От ме тим, что, в от ли чие от тюр ко логa 
Н.A. Бaскaковa, япо но ведa Н.A.  Сы-
ро мят ни ковa, aлтaис тов О.П. Су  никa  
и В.И. Цин циусa и дру гих, признaющих 
ге не ти чес кое родс тво aлтaйс ких язы ков 
меж ду со бой, и японс ко го с aлтaйс ким 
или в состaве aлтaйс ких, есть исс ле-
довaте ли, ко то рые к aлтaйс кой теории 
от но сят ся скеп ти чес ки, и все об щие в 
них эле мен ты объяс няют не ге не ти чес-
ки ми фaкторaми, a тес ны ми ис то ри чес-
ки ми контaктaми их но си те лей, т.е. ти-
по ло ги чес ки ми фaкторaми [22, 23, 24, 
25, 26]. Предстaви те ли «aнтиaлтaис-
ти ки» (тер мин О.П. Су никa), опирaясь 
не нa схож де ние, a нa рaсхож де ние в 
лек си ке и грaммaти ке aлтaйс ких язы-
ков, считaют не воз мож ным их срaвни-
тель но-ис то ри чес кое изу че ние, так как 
нaли чие об щих эле мен тов, по их мне-
нию, яв ляет ся ре зуль тaтом дли тель но-
го и тес но го контaктa язы ков, или древ-
них зaимст вовa ний. Однaко, кaк нaм 
предстaвляет ся, «aнтиaлтaис ти ческaя» 
точкa зре ния не имеет ши ро ко го рaсп-
рострaне ния сре ди уче ных. Боль шинс-
тво исс ле довaте лей ут ве рждaет тес ное 
родс тво меж ду aлтaйски ми языкaми, 
ко то рое оп ре де ляет ся ли бо ге не ти чес-
ки ми фaкторaми, ли бо сов мест ны ми 
дли тель ны ми от но ше ниями, свя зя ми 
меж ду ни ми в древ нейшие эпо хи до 
диф фе рен циaции нa тюр ко-мон гольс-

кие, тун гус со-мaньчжурс кие и япо но-
ко рей ские груп пы родст вен ных язы ков 
[27, 28].

Зaвершaя нa этом крaткий об зор 
ос нов ных исс ле довa ний от но си тель-
но урaло-aлтaйс кой, точ нее aлтaйс кой 
ги по те зы, хо тим под черк нуть, что и 
aлтaис ты, и «aнтиaлтaис ты» соглaсны, 
кaк нaм предстaвляет ся, с су ще ст вовa-
нием общ нос ти, сходс твa ст рук ту ры 
aлтaйс ких язы ков, a тaкже совпaде ний 
и в грaммaти ке, и в лек си ке этих язы-
ков, хо тя они и объяс няют эту общ нос-
ть рaзлич но: или с точ ки зре ния ге не-
ти чес ко го родс твa, или с точ ки зре ния 
ти по ло ги чес ко го сходс твa. Однaко 
эти ги по те зы незaви си мо от ге не ти-
чес кой или ти по ло ги чес кой общ нос ти 
тре буют своего нaуч но го объяс не ния. 
Ст рук тур но-ти по ло ги чес кий aнaлиз 
срaвни тель но го изу че ния aлтaйс кой 
проб ле мы, в чaст нос ти, проб лемы от-
но ше ния японс ко го и кыр гызс ко го 
язы ков, зaслу живaет уг луб лен но го и 
рaсши рен но го изу че ния нa ос но ве сов-
ре мен ной линг вис ти чес кой ти по ло-
ги чес кой компaрaти вис ти ки. Рaботa в 
этой чрез вычaйно слож ной и ин те рес-
ной облaсти толь ко нaчинaет ся. Кaк 
прaвиль но, нa нaш взг ляд, от мечaет 
О.П. Су ник, крaтчaйший путь к ус пе-
ху в облaсти линг вис ти ки ле жит че рез 
объеди не ние уси лий тюр ко ло гов, мон-
го ло ве дов, тун гу со-мaньчжу ро ве дов, 
a тaкже спе циaлис тов по ко рей ско му, 
японс ко му языкaм; и от биб лиогрaфи-
чес ких об зо ров, от от рицa ния или 
зaщи ты aлтaйс кой тео рии необ хо ди мо 
пе рейти к конк рет ным срaвни тель но-
ис то ри чес ким исс ле довa ниям, срaвни-
тель ным исс ле довa ниям конк рет ных 
жи вых язы ков, сделaв имен но их пред-
ме том нaуч ных дис кус сий» [21]. 
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Напил БАЗЫЛХАН

ИМПЕРИИ НОМАДОВ В ЕВРАЗИИ (VII – XIV ВВ.):  
ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЕ 
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ
 

Аннотация.  Статья посвящена спорным и до конца неразрешенным вопросам истории но-
мадов периода раннего средневековья, проблемам существования исходного языкового архетипа 
древних монголов, тюрков, тунгусов,  маньчжур, алтайских народов и народностей. Автор ста-
тьи выявляет содержание этнолингвистических и этнокультурных факторов и приходит к выво-
ду, что тюрко-монгольские языковые сходства есть результат длительных естественных глотто-
генетических закономерностей.

Napil BAZYLKHAN 
EMPIRE OF NOMADS IN EURASIA (VII–XIV CENTURIES): TURKO-MONGOL 

ETHNOLINGUISTIC AND ETHNOCULTURAL FACTORS

Summary. The author, through ethno-cultural and ethno-linguistic comparisons, comes to the 
conclusion that the common history of Turko-Mongol tribes. For the convenience of research, he 
identified a number of periods in the history of nomadic civilization, in other words, the Turko-Mongol 
ethnic groups who lived in VII-XIV centuries within the Eurasian region.

Нәпіл БАЗЫЛХАН 
ЕУРАЗИЯЛЫҚ КӨШПЕЛІЛЕР ИМПЕРИЯЛАРЫ (VII–XIV ҒҒ.): ТҮРКІ-МОҢҒОЛ 

ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭТНОМӘДЕНИ НЕГІЗДЕРІ

Аңдатпа. Автор түркі-монғол тайпаларының тарихи тамырластығына этномәдени 
және этнолингвистикалық салыстырулар арқылы ғылыми тұжырымдар жасайды. VII–XIV 
ғасырларда   Еуроазия кеңістігінде өмір сүрген түркі-монғол этностарының, яғни көшпелі тай-
палар өркениетінің  тарихын бірнеше кезеңге бөліп қарастырады да тың тұжырымдар жасайды. 
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Этнолингвистические факторы. 
В алтаистике, тюркологии и монго-
ловедении существует мнение, что в 
лингвистическом плане языки тюрков 
и монголов существенно отличаются. 
Это не родственные языки, а, наоборот, 
результат слияния языков в длительном 
процессе этнополитической истории. 
На сегодня фактически доказана род-
ственность казахского и монгольского 
языков на основе лингвистических ма-
териалов, что стало одним из осново-
полагающих доказательств теории об 
алтаиском праязыке.

На основе современных тюркских 
языков и древнетюркских битиков 
(письменных текстов) можно рекон-
струировать закономерности пра-, и 
прототюрского языка, или исходный 
языковой архетип. Поэтому нам необ-
ходимы сведения о древнемонгольском 
и древнетунгусо-маньчжурском языках. 
Это открывает широкую возможность 
для реконструкции и изучения протоя-
зыкового пласта и явлений синкретиз-
ма. Например, древнетюркское tag – 
«гора», киргизское too-, казахское taw-, 
тувинское dag-, турецкое daa и древ-
немонгольское tag- «плоская вершина 
горы» имеют один общий корень tak//
tag- (в древнеяпонском tak> – такай- 
«высокий»). Прототюркский архетип 
taq-. Из этого видно, что киргизская и 
турецкая долготы «оо-, аа-» – явление 
более поздних времен.

Известный алтаист Букатулы Базыл-
хан1 решил путем сравнительно-исто-
рического анализа проблему родства 
тюркских (казахских), монгольских 
(шире – тунгусо-маньчжурских, япон-
ских и корейских) языков на уров-
не фонетики, морфологии, лексики и 
синтаксиса, а также разработал новое 

1 Букатулы Базылхан (1932–2012 гг.), вид-
ный алтаист, тюрколог и монголовед. Один 
из ведущих специалистов по сравнительному 
исследованию казахского и монгольского язы-
ков. Доктор филологических наук (1993 г.), 
профессор (1995 г.), заслуженный деятель на-
уки Монголии (2008 г.).

теоретико-методологическое решение 
теории морфемы и генетической ос-
новы алтайских языков. По мнению 
Б. Базылхана, алтайский праязык до на-
стоящего времени развивался по трем 
эволюционным периодам. 

Первый период развития алтайских 
языков начался от первичных корневых 
морфем типа «V», «CV», которые не 
владели никакими лексическими при-
знаками, и общение функционировало 
на уровне «подмигивания», «созвуча-
ния» на протяжении достаточно дли-
тельного периода: 1,750 млн. лет до н.э. 
– 800 тыс. лет до н.э., где отсутствовали 
одно- и двух сложные корни, а также не 
было фонда корневых слов.

Второй период развития алтайских 
языков назывался «пол-словный», кото-
рый также охватывал длительный пери-
од (800 тыс. лет до н.э.– 40 тыс. лет до 
н.э.), откуда берет начало формирова-
ние от элемента корневого морфемного 
типа «V», «CV» более сложных типов, 
одно-, двухсложных корневых слов V -,  
CV-, VCV-, CVCV-, VCC-, CVCC- и др. 
В данный период функция общения 
была подобна использованию очень 
кратких корневых элементов, например 
«так-тук, дик-дук». В этот период не ис-
пользовались аффиксальные морфемы.

И наконец, третий период – период 
сложных слов, охватывающий 40 тыс.
лет до н.э. – 10 тыс. лет до н.э., где начи-
налось использование во время общения 
наиболее сложных форм, двух-трех слов 
и их элементарных сочетаний в виде не-
сложных синтаксем. Именно в этот пе-
риод в миропознании человека наибо-
лее сильно развивались и углублялись 
наиболее качественные черты явлений. 
В лексическом фонде умножаются гла-
гольные лексемы и абстрактные поня-
тия. Люди использовали два-три слова 
для общения, и в дальнейшем форми-
ровались стабильные цепочки словосо-
четаний элементарного типа, которые 
могли выразить сложные мысли. Имен-
но этот период сформировалось исполь-
зование аффиксальных типов морфем 
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«V», «CV» с помощью наклеивания 
в цепочках сложных словосочетаний. 
Таким образом, формируется сложный 

процесс человеческого умения созда-
вать слова, словосочетания а также це-
почки предложения (таблица 1).

Таблица 1 

Теоретическая концепция развития алтайских языков,  
выдвинутая профессором

Периодизация Хронология Структура 
слов (форма) Семантика слов (форм) Лексический фонд

1 период
«подмигива-

ние (знакосоз-
вучание)»

1,750 000 – 
800 000 лет 

до н.э.

V-
CV-

Отсутствие самостоя-
тельных слов, процесс 
озвучивания и подми-

гивания

Отсутствие лексико- 
семантических единиц

2 период 
 «полслов-

ный»

800 000 – 
40 000 лет 

до н.э.

V-
CV-

VCV-
CVCV-
VCC-

CVCC-

Начало формирования 
одно-, двусложных 

корневых слов 

Начало формирования 
корневых слов общими 
семантиками и синкре-
тическими признаками 
предмета и движения 

(глагольного характера) 

3 период 
сложных слов

40 000 – 
10 000 лет 

до н.э.

VC-
VCV-

VCVCC-
VCC-
CVC-

CVCV-
CVCC-

CVCVC-
CVCVCV-

Формирование  
и развитие, а также  
умножение корня и 
производных слов

Умножение предметных 
слов, слов о движении 
(глагольные), а также 

абстрактных слов 

По теории профессора Б. Базылхана, 
тюркские и монгольские (шире – алтай-
ские) языки прошли вышеупомянутые 
три периода развития и сформирова-
лись именно таким путем. Для доказа-
тельства данной теории о развитии ал-
тайских языков профессор Б. Базылхан 
анализировал колоссальный лингвис-
тический материал казахского и мон-
гольского языков (свыше 65 000 лек-
сем) в диахронно-синхронном аспекте. 
В казахском и монгольском языках су-
ществуют слова 3000 корней/слов ти-
пов V- (vocal), CV- (vocal+consonant), 
из них 1580 по семантике и структуре 
полностью совпадают, а остальные 
1420 корней-слов аналогичны неко-
торым семантическим и структурным 
изменениям. Кроме того, в казахском 
и монгольском языках выявлены об-
щие корневые морфемы по типам VC-, 
VCV- , VVC-, CVC-, CVCV-, CVCC-, 

CVCVC-, общие аффиксальные мор-
фемы V-, C-, CV- (140 единиц), а также 
сложные аффиксальные морфемы и их 
варианты (свыше 600 единиц) по типам 
CVC-, CCV-, CCVC-, CVCV-, CVCVC-, 
CVCCV-, CVCCVC- и др., которые в се-
мантическом и структурном плане со-
впадают [1].

Таким образом, мы можем твердо 
сказать, что те лингвистические мате-
риалы, которые в прежние времена ал-
таисты и антиалтаисты использовали и 
до сих пор используют в научных тру-
дах по исследованию происхождения, 
развития и взаимосвязи тюркских, 
монгольских, тунгусских, японских и 
корейских языков, на сегодня являют-
ся только лишь «сугубо современными 
материалами», синхронными явления-
ми. Иными словами, до теоретической 
разработки Букатулы Базылхана никто 
из алтаистов, тюркологов и монголо-



35

Напил БАЗЫЛХАН. Империи номадов в Евразии (VII – XIV вв.):  тюрко-монгольские ...

ведов не смог решить параллельное 
существование тюрко-монгольских 
лексических, грамматических, а так-
же синтаксических сходств. Теперь мы 
можем с полным правом сказать, что 

тюрко-монгольские языковые сходства 
– это не явление заимствования, а яв-
ные признаки длительных естествен-
ных глоттогенетических закономерно-
стей [таблицы 2, 3].

Таблица 2
Общие корневые морфемы казахского и монгольского языков   

(по исследованию Букатулы Базылхана)

Морфемы Тип Казахский
(единица)

Монгольский
(единица)

Древние корневые 
морфемы

«V-» 8 8
«СV- 90 88

Современные корне-
вые морфемы

«V-» 9 7
«СV-» 105 112

Таблица 3
Общие корневые и аффиксиальные морфемы и семантика  

некоторых исконно корневых слов казахского и монгольского языков  
(по исследованию Букатулы Базылхана)

«V», «СV» тип Структура корне-
вых морфем

Цепи сложных 
аффиксальных 

морфем

Структура слож-
ных аффиксаль-

ных морфем

Общая семантика 
слова

«V»
«V»

а-
а-

(a-)

+йы+ра+қ
+йы+ра+қ
(+yï+ra+q)

СVСVС
СVСVС

айырық/айрық
айырақ/айраг

(кумыс)

«СV»
«СV»

қа-
қа-

(qa-)

+ра+у
+ра+у

(+ra+w)

СVС
СVСV

қарау/қарау
қарақұ/харах
(смотреть)

«СV»
«СV»

жү-
жі-

(jü-//ji-)

+рө+к+сү+нү+у
+рү+ке+сі+кү

(+ro+k+sü+nü+w)

СVССVСVС
СVСVСVСV

жүрөксүнүу/
жүрексіну

жірүкесікү/
зүрхших

(не сметь)

«СV»
«СV»

дү-
дү-

(dü-)

+р+кү+рө+у
+р+кі+ре+ку
(+r+kü+rö+w)

ССVСVС
ССVСVСV

дүркүрөу
дүркіреу

дүркірекү/
дүрхрэх

(производить 
сильный топот)

Этнокультурные факторы. Од-
ним из основных этнокультурных ис-
точников для изучения древних тюрков 
и монголов являются археологические 
и этнографические материалы. Если 
рассмат ривать в целом письменные и 
археологические источники древних 
тюрков, то можно увидеть полное от-
сутствие «монгольских материалов» 

именно в VIII  – XII вв., как будто не 
было «монгольского этноса». Если рас-
сматривать письменные и археологиче-
ские источники  XIII – XIV вв., то почти 
все востоковеды, археологи, историки и 
лингвисты считают, что в этот период 
главенствовали «монгольские колори-
ты». До сих пор недостаточно иссле-
дованы и атрибутированы конкретные 
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археологические материалы собственно 
«монгольских этносов» VIII – XII вв., 
и наоборот – «тюркских этносов» в пе-
риод XIII – XIV вв. Именно поэтому 
только письменные источники (шире – 
лингвистические материалы) дают нам 
широкую возможность определения 
«этнической принадлежности» архео-
логических источников. Рассмотрим в 
диахронно-синхронном плане некото-
рые древнетюркские [2] и монгольские 
[3] этнокультурные названия, которые 
зафиксированны в письменных памят-
никах, и их соотношение с археологиче-
скими находками [4].

Одним из важных источников по 
исследованию древнетюркского и мон-
гольского культурного комплекса явля-
ются этнокультурные термины, встре-
чающиеся в древнетюркских и средне-
монгольских письменных памятниках, 
изучение которых позволяет раскрыть 
сущность археологических комплексов 
тюрко-монгольсских этносов. Одним 
словом, сравнительный анализ этно-
культурных терминов в соответствии 
с археологическими источниками дает 
нам возможность комплексной интер-
претации этнокультурных характери-
стик древнетюркской и монгольской 
этнокультурной традиции [5; 6; 7].

Историю тюркских и монгольских 
этносов, в целом кочевой цивилизации, 
которая сосуществовала в Евразийском 
пространстве, можно разделить на сле-
дующие периоды:

1 период: Алтайская эпоха. От 1 млн. 
до 10 тыс. лет до н. э. В это время сложи-
лась, общность тюркских, монгольских и 
тунгусо-маньчжурских языков, включая 
длительную хронологию палеолит, мезо-
лит и неолит. В алтайском языке осново-
полагающими стали казахский и монголь-
ский языки, которые сохранили основные 
реликты Алтайской эпохи.

2 период: Эпоха ранних кочевни-
ков. Саки (VIII в. до н. э. – II в. н. э.), Усу-
ни (II в. н. э.), Кангюй (III – IV в. н. э.), 
Хунну (III в. до н. э. – II в. н. э.), Сяньби 
(II – IV в. н. э.), Жоужань (IV – VI в. н. э.).

По данному периоду наряду со све-
дениями греко-римских, персидских 
и китайских письменных источников 
существует много археологических ис-
точников, которые подтверждают, что 
основная масса номадов имеет тюрко-
монгольское происхождение и сохрани-
ла наиболее реликтовый характер ран-
них номадов.

Империя хуннов (III в. до н. э. – IV в. 
н. э.), куда входили 24 крупные этно-
племены, объединила под своей вла-
стью всех кочевников и полукочевников 
Центральной Азии. Хунну активно вели 
многовековые войны против ханьцев. 
На западе они вели борьбу за контроль 
торговых путей против юечжиев, усу-
ней, кангюйцев. Кроме того, под пред-
водительством Аттилы хунну дошли до 
Европы и основали Империю хуннов. С 
этого момента в Евразийском простран-
стве по численности преобладали тюр-
коязычные этнополитические объедине-
ния и племенные союзы, в юго-восточ-
ных и северо-восточных регионах Вос-
точной Азии – монголоязычные, тунгу-
соязычные и др. Этнолингвистическое 
состояние племен в этих регионах и в 
период I тысячилетия н. э. в основном 
было тюркоязычным. Военно-политиче-
ская и государственная структура хунну 
стала фундаментом государственного 
образования степных номадов. Культура 
и хозяйство хунну стали прямыми пред-
шественниками культур степных тюрк-
ских и монгольских номадов.

3 период: Тюркская эпоха (V–
XII вв.). Тюркский Эль, Восточно-
тюркский каганат, Западно-Тюркский 
каганат.

Формирование современных тюр-
коязычных, а также монголоязычных 
народов и их глоттогенеза и этногенеза 
прямо связано с древнетюркскими но-
мадами, степными цивилизациями, ко-
торые создали в V в. н. э. Евразийскую 
империю.

Эпицентром Тюркской империи 
был центральный регион нынешней 
Монголии, расположенный в долинах 
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рек Орхона, Тоулы, Селенги, и в хреб-
тах Хангая. Эти регионы остались как 
наследство от Империй хунну, предков 
тюркоязычных этносов. Сами тюрки 
называли свою империю «Тюркский 
Эль» (Türük eli > түрүк эль «törü + к> 
төрү + к– «народ, имеющий закон»). 
Она объединила под своим синим зна-
менем все тюркские этносы (кок тюр-
ки), кочевые племена того времени, а 
также монголо-тунгусоязычные пле-
мена («отуз татары (шивейцы), кидане, 
татабы (хи)» и др.) и до XII в. сохраняла 
мощь крупной державы.

Тюркская империя простиралась на 
востоке до корейского (пекче-когурио-
корей) полуострова, на западе – до «же-
лезных ворот» (Черное море, Дербент), 
на севере – до сибирских таежных ле-
сов, на юге – до Тибета. Таким обра-
зом, она была растянута на все четыре 
стороны света. Эта была самая могу-
щественная степная империя древних 
тюрков того времени.

В китайских источниках встречают-
ся общие названия тюркских племен 
«теле, тили, дили» – «тележники» и 
«гаочэ, гаогюй, гаоцзюй» – «высокие 
тележники». В древнетюркском язы-
ке «повозки с колесами» называли ось 
(tegrek> тегрек, что восходит к словам 
tegre> тегре – крутить, кружить, tegire> 
тегире – круглый, а также tegirmen> те-
гирмен – мельница с колесами). Данные 
термины сохранились в древнемонголь-
ском языке, как terge//tergen> тэргэн//
тэрэг – «повозка, телега», в казахском 
языке терек – «дерево», терте – «вал по-
возок» и др. Мы полагаем, что этнони-
мы «алаш» («повозка с конями»), «ка-
зах» («повозка с юртами»), «монгол» 
(«повозка с конями и юртами») обо-
значают традиционные этносемантиче-
ские слова, как «конь, лошадь, повозки 
с конями, повозка с юртами». 

Также упоминаются в письменных 
источниках государства, которые под-
держивали дипломатические и другие 
взаимоотношения с империей хунну: 
бокличоллиг (Корея), табгач (Китай), 

Тибет, апар (авары), пурум (Рим), отуз 
татар, кидан, татабы, согдаки, таджики, 
букарак и др.

Особенностью данного периода яв-
ляется политическое господство древ-
нетюркских племен, создавших этнопо-
литические и средневековые государ-
ственные образования. После распада 
империи Тюркского Эля (<TürükEli) 
политическое господство унаследовали 
уйгурский (<uyγur)», огузский (<oγuz), 
кипчакский (<qïbčaq), тюргешский 
(<türügeš) и др. этнополитические объ-
единения, улусы и государства. В связи 
с этим возникает вопрос: где располо-
гались монголоязычные племена? Разу-
меется, они входили в состав тюркских 
государств. В древнетюркских пись-
менных источниках, наряду с тюрк-
скими – тюрки, огузы, учогузы, девять 
огузов, кыпчаки, басмылы, байырку, 
тюргешей, карлуки, три карлука, три 
курыканы, ягма, он-ок, кыргызы, он-
уйгур, уйгуры и др., встречаются также 
монгольские и тунгусо-маньчжурские 
этнонимы – отыз-татар, тогыз-татар, 
китаны, татабы и др.

Некоторые исследователи счита-
ли, что после монголоязычных хуннов 
(выше эти племена названы «хунну»)
сяньби, жужаней (нируны//нокер) и ки-
даней в Орхон пришли тюрки из Алтая, 
и после крушения уйгурского и кыр-
гызского улусов внезапно на истори-
ческой арене появились монголы, что, 
вероятно, объясняется чисто «полити-
ко-идеологическими» соображениями.

4 период: Монгольский период 
(XIII–XV вв.) Согласно письменным 
источникам, в этот период в Евразий-
ском пространстве были такие этносы, 
как кипчаки, канглы, уйгуры, карлуки, 
огузы, хамук монголы, кереиты, найма-
ны, меркиты, жалаиры, тайчиуты, тата-
ры, конгират и др.

Монгольская империя, созданная 
Чингисханом, после его смерти была 
разделена его сыновьями: Джучи (1184-
1227 гг.), правившим Дешти-Кыпчак или 
«Улусом Джучи» («Алтын-Орда»), Чага-
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таем (1185-1242 гг.) «Мамлакати Могол-
стан, династия Чагатаидов», и Угедеем 
(1186-1241 гг.) «Центральная Монголия и 
Династия Юань в Китае», Монгольских 
Ильханов в Иране [8; 9]. Данный период 
является основным периодом объедине-
ния всех кочевых племен и народов, гос-
подствующих в одном «шаныраке». В то 
время в составе улусов Джучи (Алтын 
Орды), Моголистана, улусов Чагатая, 
Хулагуды были тюркоязычные, монго-
лоязычные и др. среднеазиатские этносы 
(согды, хорезмицы, сартауылцы, и др).

В Монгольской империи особая роль 
принадлежит тюркским племенам – со-
седям монголов: Кереям, Найманам, 
Джалайырам, Коныратам, являющимся 
составной частью современного тюрк-
ского народа. Раньше востоковеды по-
лагали, что монголы как этнос явились 
в XIII в., а казахи лишь в XV в. Так, 
Ергекун, ссылаясь на предания тюрков 
и монголов, утверждал, что они про-
изошли от волка. Другие исследователи 
полагают, что Керей и Найманы – это от-
реченные монголы или монголизирован-
ные тюрки. На наш взгляд, это поверх-
ностный подход к столь сложной про-
блеме, особенно они вредны самой при-
роде лингвистики. Рассматривая круп-
ные языковые семьи, можно сказать, 
что они имеют один протоязык. Если 
взять историко-лингвистический под-
ход к этим явлениям, то будут разреше-
ны многие проблемы. Для кочевников в 
создании каганата или союза племен не 
играло особой роли единство языка, ан-
тропологического типа, материальной и 
духовной культуры – главным условием 
были политико-экономические характе-
ристики. Другими словами, можно ска-
зать, что тюркоязычные и монголоязыч-
ные этносы как бы находили этнополи-
тическое взаимопонимание. Например, 
при тюркском каганате и монгольской 
империи тюрки и монголы находили об-
щий язык. К сожалению, эта общность 
утратила свою силу в XIII–XIV вв., и 
начались их этнические и религиозно-
культурные резкие дифференциации. 

Одним из спорных и сугубо непонятных 
вопросов является этногенезис круп-
нейших племен того времени – Керей, 
Найман, Меркит, Джалайыр, Конгират, 
которые входили в XV в. в состав трех 
жузов Казахского ханства. Востоковеды 
считают, что их происхождение было 
монголоязычным (Б.Я. Владимирцов 
и др.) либо тюркоязычным, или назы-
вают их монголизированными или тюр-
кизированными этносами. Если бы эти 
этносы были монголоязычными, то по-
сле 200 лет в XV в. они стали бы одними 
из основных племен и входили в состав 
основных тюркоязычных этносов Казах-
ского ханства. Парадоксально, что такие 
сугубо исторические и этнолингвисти-
ческие эволюции случились в очень 
короткий срок. Поэтому здесь сам тер-
мин «этноизированность» не поможет 
быть решением задачи. Нельзя считать, 
что в XIII–XV вв. процесс «этноизиро-
ванность» или смешение языков было 
сильным. Этнополитическим обстоя-
тельством было только одно объедине-
ние всех племен. Эта традиционная по-
литика, начиная от Хуннов и Тюркских 
каганатов, нашла дальнейшее развитие в 
период Монгольской империи. Поэтому 
в XIII в. в составе Монгольской империи 
были и монголоязычные, и тюркоязыч-
ные этносы.

Здесь следует подчеркнуть, что фо-
нологическая система современного 
казахского языка очень близка к фоно-
логическому облику древнемонголь-
ской письменности. Во всяком случае, 
не включая хозяйственно-культурные 
и антропологические сходства данных 
этносов, языковые «взаимопонимания 
и схожие сущности», скорее всего, не 
мешали созданию единой империи.

5-период: Эпоха этнической диф-
ференциации (XV–XVII вв.). В дан-
ный период каждый этнос, входивший 
в состав тех или иных империй, посте-
пенно пришёл к процессу дифферен-
циации этнической совокупности. «Из 
всех этнополитических образований 
Джучидова постзолотоордынского пе-
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риода дольше всего просуществовало 
именно Казахских султанов, а также 
Крымское ханство» [10, с. 232]. В эту 
эпоху происходит становление и разви-
тие Алтын-Орды, Узбекского ханства, 
Моголистана, Казахского ханства и др. 
тюркских и монгольских государств. 
В нынешней Монголии была борьба 
за объединение монгольских этносов. 
Сын Тулуя (1187–123 гг.) Хубилай хан 
был правителем в Юаньском госу-
дарстве, и после распада государства 
(1260–1368 гг.) монгольские этносы 
разделились на две части – шесть «зур-
гаантумен» восточных и четыре «дур-
бентумен ойрат» западных Монголии. 

В данный период окончательно завер-
шилось этническое объединение в одно 
ханство. Между тюркоязычными кочевы-
ми племенами и монголоязычными коче-
выми племенами не было интенсивного 
взаимоотношения, как раньше. Хозяй-
ственно-культурное развитие происходи-
ло отдельно по регионам, но в дальней-
шем не было никакого контакта в духов-
ном мире из-за совершенно других офи-
циальных религий, как ислам и ламаизм. 

В древний период Тюркской импе-
рии были официальные письменности: 
древнесогдийские, древнетюркские, 
древнеуйгурские, позже арабографи-
ческие. У монгольских этносов было 
древнеуйгурское письмо, затем – мон-
гольское и некоторые усовершенство-
ванные виды этого письма были у ойра-
тов, так называемые «тодбичик». 

В XV–XVII вв. в фольклоре общие 
черты тюркских, в частности казахских, 
монгольских и др. этносов совершенно 
изменяются по религиозному харак-
теру, но остаются древние реликты. В 
письменной традиции у тюркских этно-
сов господствуют арабо-иранские жан-
ры, переводы, у монголов – индийские, 
тибетские, китайские и маньчжурские 
жанры и их переводы.

У империи тюркских и монгольских 
этносов было слишком много общего и 
схожего: структура (в т. ч. военно-поли-
тическая), завоевания, контроль Шел-
кового пути и др. аспекты. Но наиболее 
важными были этнополитический су-
веренитет и единство всех кочевников 
объединенной империи.
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Меруерт АБУСЕИТОВА. Востоковедение в Казахстане: истоки и современность 

Институт востоковедения КН МОН 
РК им. Р.Б. Сулейменова является 
уникальным научным учреждением, 
системно занимающимся вопроса-
ми межгосударственного взаимодей-
ствия Казахстана со странами Востока 
с древности по настоящее время. Для 
Института характерно наличие научно-
го потенциала и высокая квалификация 
коллектива. Развитие казахстанского 
востоковедения определяется научны-
ми исследованиями, отражающими на-
циональные приоритеты Республики 
Казахстан. 

Согласно Докладу о развитии анали-
тических центров планеты в 2015 году, 
разработанному в рамках программы 
«Аналитические центры и граждан-
ское общество» Пенсильванского уни-
верситета (США) (2015 Global Go To 
Think Tank Index Report), Институт 
востоковедения им. Р.Б. Сулейменова 
вошел во всемирный индекс-рейтинг 
аналитичес ких центров, заняв 40-е 
место среди 53-х участников из стран 
Центральной Азии. Всего в рейтинге 
представлено 800 ведущих аналитиче-
ских центров мира [1].

Немаловажное значение имеет 
специ фика проблем востоковедческой 
науки, связанной с исторической и 
перспективной ролью Казахстана как 
страны, занимающей транзитное по-
ложение в системе взаимосвязей ци-
вилизаций Востока и Запада. Харак-
теристика места и роли Казахстана в 
диалоге Востока и Запада содержится в 
Государственной программе «Мәңгілік 
ел», утвержденной Президентом РК 
Н.А. Назарбаевым, в диалоге «Му-
сульманский мир и Запад», манифесте 
«Мир в XXI веке». Институт принимал 
участие в разработке концепций Госу-
дарственных программ «Культурное 
наследие», «Народ в потоке истории», 
Национальной стратегии по развитию 
гуманитарных и социальных наук, в 
подготовке концепции диалога «Му-
сульманский мир и Запад», концепции 

празднования 550-летнего юбилея Ка-
захского ханства.

Казахстанское востоковедение име-
ет свои традиции, преемственность и 
в своем развитии прошло несколько 
этапов. Изучением Востока занимался 
Чокан Чингисович Валиханов (1835–
1865 гг.). Его научное наследие не поте-
ряло своей актуальности и в настоящее 
время не только для истории и культу-
ры казахского народа, но и для мирово-
го востоковедения [2].

Представителями просветительских 
и реформаторских идей в конце XIX – 
начале XX века стали мыслители, уче-
ные Машхур Жусуп Копеев, Курбанга-
ли Халид, Шакарим Кудайбердыулы, 
развившие традицию устного истори-
ческого знания. Они были знакомы с 
восточной классической литературой, 
историей, философией, и не теряли 
связи с казахской устной литературой 
и письменной литературой своего вре-
мени [3].

Особого внимания заслуживает вы-
дающийся деятель и представитель ка-
захского народа поэт и философ Шака-
рим Кудайбердыулы (1858–1931), внес-
ший большой вклад в изучение истории 
генезиса казахов и других тюркоязыч-
ных народов. Он работал в библиоте-
ках и архивах Стамбула и Парижа. Его 
работа «Шежире», по словам самого 
автора, является первой попыткой в ка-
захской историографии восстановить 
этническую историю создания казах-
ского народа. Шакарим Кудайбердыулы 
подверг научной критике известные к 
тому времени сведения, как устные, так 
и письменные, о происхождении тюрк-
ских народов. Изучению истории, гео-
графии, культуры Востока способство-
вали краеведы и этнографы С.А. Жан-
тюрин, Ш.М. Ибрагимов, М. Чорманов, 
Т.А. Сейдалин и др. Большую роль 
в востоковедении сыграли научные 
общества и культурно-просветитель-
ские учреждения. Крупным научным 
обществом, возникшим на территории 
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Казахстана, стал Оренбургский отдел 
Русского географического общества, 
учрежденный в 1868 году. В 1897 году 
открылся Туркестанский отдел Русско-
го географического общества.

Новый этап в востоковедении начи-
нается в советский период, в 1920–1930-е  
годы. Активную собирательскую и 
историко-краеведческую деятельность 
развернуло Общество изучения Казах-
стана. Образованный в 1932 году Исто-
рико-археографический институт во 
главе с С. Асфендияровым приступил 
к осуществлению сбора документаль-
ных материалов по истории народов 
Казахстана. Результатом этой работы 
явилось издание С.Д.  Асфендияровым 
и П.А.  Кунте монографии «Прошлое 
Казахстана в источниках и материалах 
(V в. до н. э. – XVIII в. н.  э.)». 

В 1947 году в Институте истории, 
археологии и этнографии им. Ч. Ч. Ва-
лиханова (далее – ИИАЭ) был организо-
ван сектор истории уйгуро-дунганской 
культуры, на базе которого в 1956 году 
был создан сектор востоковедения. В 
конце 1959 года сектор был расформи-
рован, и его сотрудники составили ядро 
отдела сопредельных стран зарубежно-
го Востока (1959–1963 гг.) в ИИАЭ АН 
КазССР. Ведущим направлением рабо-
ты отдела стало источниковедение и из-
учение истории сопредельных народов 
Центральной Азии. Большая группа 
ученых (С.К. Ибрагимов, В.П.  Юдин, 
Ю.А. Зуев, Ю.Г. Баранова, К.А. Пи-
щулина, Т.И. Султанов, А.Г.  Маляв-
кин, В.С. Кузнецов, Н.Н. Мингулов, 
В.М.  Моржанов, С. Тансыкбаева) при-
ступила к переводу источников по 
истории древнего и средневекового 
Казахстана на арабском, персидском, 
тюркском, китайском языках. 

Высокую оценку научной обще-
ственности получили пятитомное из-
дание «Собрание сочинений Ч.Ч. Вали-
ханова»; пятитомное издание «История 
Казахской ССР»; «Материалы по исто-
рии казахских ханств в XV–XVIII ве-

ках: Извлечения из персидских и тюрк-
ских сочинений». Особую ценность 
представляют источниковедческие ста-
тьи В.П. Юдина ко всем 17 источникам, 
не вошедшим в данный сборник [4]. 
В ИИАЭ работали востоковеды, исто-
рики, культурологи А.Х. Маргулан, 
С.К.  Ибрагимов, Э. Масанов, К.А.  Аки-
шев, Р.Б. Сулейменов, В.П. Юдин, 
Ю.А.  Зуев и др. 

В 1974 году в ИИАЭ создается от-
дел истории древнего и средневекового 
Казахстана (заведующий Б.Е. Кумеков). 
Усилия сотрудников отдела сосредото-
чены на выявлении, переводе и введе-
нии в научный оборот малоизвестных 
источников на арабском, персидском, 
китайском языках. Данные, извлечен-
ные из восточных сочинений Б.Е. Куме-
ковым, К.А. Пищулиной, Ю.А. Зуевым, 
Н.Н. Мингуловым, В.Н. Настичем, 
А.Ш. Кадырбаевым, М.Х. Абусеитовой, 
В.К. Шуховцовым, позволили частично 
решить некоторые вопросы этногенеза 
казахского народа, политической исто-
рии средневековых государственных 
образований кимаков, карлуков, кипча-
ков, уровня и специфики их обществен-
ного строя, исторической географии, 
эпиграфики, нумизматики. В 1981 году 
под редакцией академика АН КазССР 
А.Х. Маргулана был подготовлен сбор-
ник статей «Казахстан в эпоху феода-
лизма (проблемы этнополитической 
истории)». 

По мере дальнейшего изучения 
истории Казахстана все очевиднее ста-
новилась необходимость расширения 
источниковедческой базы и перехода от 
изучения взаимоотношений Казахского 
ханства с соседними народами и госу-
дарствами к исследованию истории и 
культуры сопредельных стран Востока. 
В связи с этим в 1979 году в ИИАЭ соз-
дан отдел востоковедения, который воз-
главил академик АН КазССР Р.Б.  Су-
лейменов. 

На тот период основными трудно-
стями в развитии казахстанского восто-
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коведения были дефицит квалифициро-
ванных кадров, отсутствие базы, источ-
ников собственного хранилища рукопи-
сей восточных сочинений и докумен-
тов, недостаточное финансирование и 
отсутствие собственной надлежащей 
материально-технической базы. Мы с 
В.П. Юдиным предложили Обществу 
охраны памятников истории и культуры 
КазССР заключить с Отделом востоко-
ведения Института истории договор на 
выполнение работ по проблеме «Пись-
менные памятники Востока по истории 
и культуре Казахстана (арабские, пер-
сидские, тюркские источники)». 

Потребовалась настойчивая, пла-
номерная и последовательная деятель-
ность по приобретению микрофильмов 
рукописей из основных архивохрани-
лищ, тогда доступных лишь из сосед-
них республик, Москвы и Ленинграда. 
Использовались личные контакты уче-
ных, книгообмен, резервы библиотек 
и других учреждений КазССР. Кроме 
микрофильмов рукописей, отдел восто-
коведения нуждался в специальной ли-
тературе по рукописям и хранилищам 
рукописей СССР и мира, приобретении 
печатных каталогов на различных язы-
ках из известных хранилищ рукописей, 
описаний частных коллекций и отдель-
ных рукописей и литературы. Изготов-
ленные с микрофильмов фотокопии, 
превращенные в переплетной мастер-
ской в фотокопии-книги, и составляли 
основной фонд хранилища библиотеки 
отдела востоковедения. Основной со-
став научных сотрудников отдела был 
укомплектован за счет молодых вы-
пускников вузов Алма-Аты, Москвы, 
Ленинграда и Ташкента (М.Х. Абусеи-
това, Т.К. Бейсембиев, Р.М. Мустафина, 
Ж.М.  Жапбасбаева, А.К.  Султангалие-
ва, А.Анваров).

Решалась задача подготовки сборни-
ка документов и материалов по истории 
взаимоотношений казахских ханств с 
народами и государствами Централь-
ной Азии в XVIII – начале XIX века, в 

особенности казахско-китайских отно-
шений. Сотрудники отдела К.Ш. Хафи-
зова, В.Н.  Федоров, В.А.  Моисеев зани-
мались поиском, выявлением, перево-
дом и комментированием документов 
на китайском и русском языках в би-
блиотеках и архивах Союза. Была сфор-
мирована группа из сотрудников, знаю-
щих персидский, тюркский и арабский 
языки (руководитель М.Х. Абусеитова) 
по выявлению, учету, копированию и 
переводу восточных рукописей, имею-
щих отношение к истории Казахстана 
из архивов, музеев и библиотек СССР. 

Важным направлением исследова-
ний востоковедов АН КазССР являлось 
уйгуроведение. Отдел уйгуроведения 
Института языкознания занимался из-
учением истории, языка и литературы 
уйгурского народа с древности до на-
стоящего времени. Рамазан Бимашевич 
поддержал работу по развитию восточ-
ной археографии. Во всех начинаниях 
его поддерживало руководство Акаде-
мии наук КазССР – академики Б.А. Ту-
лепбаев, Ж.М. Абдильдин, А.К. Коша-
нов, и ИИАЭ им. Ч. Валиханова. 

Постепенно решился вопрос с до-
пуском в закрытые фонды архивов, в 
частности в Архив внешней политики 
России (Москва), один за другим моло-
дые востоковеды проходили стажиров-
ку, направлялись в аспирантуру мос-
ковских, ленинградских вузов и НИИ. 

В 1981 году в Обществе охраны па-
мятников истории и культуры Казах-
ской ССР при поддержке Р.Б. Сулейме-
нова (в то время – члена Президиума) 
была создана секция востоковедения, 
председателем которой был избран 
В.П. Юдин. 

Незабываемо то время, когда плеяда 
ученых, культурологов, писателей со-
вместными усилиями поднимала казах-
ское культурное наследие. Возглавляли 
эту работу Р.Б. Сулейменов, М.М. Ау-
эзов (в то время возглавлявший Обще-
ство охраны памятников), В.П. Юдин, 
А. Сатаев, А. Ботаев. Востоковедче-
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ская наука остро нуждалась в новых 
качественных изменениях, которые не-
обходимо было связать с выработкой 
учеными принципиально нового, объ-
ективного подхода к изучению проблем 
казахской государственности, взаимо-
действия кочевой и оседлой культур на 
основе привлечения новых письмен-
ных и иных памятников. 

При секции востоковедения функ-
ционировала Востоковедная археогра-
фическая экспедиция, задачей которой 
являлись выявление, сбор, изучение 
письменных источников, хранящихся в 
рукописных фондах как в нашей стра-
не, так и за рубежом. 

Следует отметить, что результаты 
этих экспедиций стали отправной точ-
кой и знаменательной вехой в последу-
ющем развитии казахстанского восто-
коведения. 

Рамазан Бимашевич, хорошо зная, 
что судьбы науки решаются неординар-
но мыслящими учеными, искал и нахо-
дил молодых и перспективных востоко-
ведов, и в то же время ему удавалось на-
ладить деловые и дружеские отношения 
с директором Института востоковедения 
АН СССР академиком Е.М.  Примако-
вым, его заместителем, членом-корре-
спондентом АН СССР Г.В. Кимом, ди-
ректором Института Дальнего Востока 
АН СССР, членом-корреспондентом АН 
СССР М.И. Сладковским, крупными 
востоковедами Союза ССР Б.П. Гуре-
вичем, Е.П. Челышевым, В.С.  Мяснико-
вым и многими другими. 

В 1984 году произошло знамена-
тельное событие – открытие Казахстан-
ского отделения Всесоюзной ассоци-
ации востоковедов (ВАВ) в Алма-Ате 
директором Института востоковедения 
АН СССР академиком Е.М. Примако-
вым. Руководителем Казахстанского от-
деления ВАВ был назначен Р.Б. Сулей-
менов, ученым секретарем – М.Х.  Абу-
сеитова. 

Усилились фундаментальные иссле-
дования в области восточного источни-

коведения, китаеведения и религиове-
дения. Активно проводились научные 
конференции, круглые столы и семи-
нары с участием известных востокове-
дов из Москвы, Ленинграда, Ташкента, 
Душанбе и Владивостока, материалы 
которых публиковались в сборниках и 
журналах. Успешно проведены архе-
ографические экспедиции в Душанбе, 
Москву, Казань, Тюмень, Тобольск, 
Чимкентскую область, в ходе которых 
были обнаружены ранее не известные 
документы и архивные материалы. 
Собранные экспедициями материалы 
представляют собой нередко уникаль-
ные источники по истории и культуре 
Казахстана, Центральной Азии, кото-
рые в настоящее время также введе-
ны в научный оборот и опубликованы 
в монографиях, сборниках, научных 
журналах, изданных Институтом вос-
токоведения. 

Крупным итогом востоковедных ис-
следований, осуществленных под руко-
водством Р. Б. Сулейменова, является 
издание документальных сборников 
«Международные отношения в Цен-
тральной Азии XVII–XVIII вв.» в двух 
томах и «Цинская империя и казахские 
ханства. Вторая половина XVIII – пер-
вая треть XIX в.» в двух частях. Самое 
главное – сложилась казахстанская 
школа востоковедов. В разные годы 
докторами наук стали сотрудники отде-
ла М. Абусеитова, В. Моисеев, К. Сы-
роежкин, К. Хафизова, М. Лаумулин, 
Ж. Жапбасбаева [5].

13 февраля 1992 года Р. Б. Сулейме-
нов добился создания Центра востоко-
ведения в соответствии с распоряже-
нием Президиума АН РК № 71 [6], и с 
15 февраля 1992 года стал его первым 
руководителем, заместителем директо-
ра Института уйгуроведения. 23 марта 
1992 года этот замечательный чело-
век и выдающийся ученый, академик  
ушел из жизни. Руководителем Центра 
был назначен доктор филологических 
наук Е.З. Кажибеков (1992–1998 гг.). 
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М.Х.  Абусеитова была заместителем 
руководителя Центра. 

На момент основания Центра вос-
токоведения в нем работало 56 человек, 
из них 46 научных работников, в том 
числе 3 доктора наук и 22 кандидата 
наук. 

Основными направлениями научной 
деятельности Центра востоковедения 
являлись этнокультурные и политичес-
кие взаимосвязи казахов с соседними 
государствами, развитие казахской 
государственности, история диплома-
тических отношений, взаимодействие 
культур различных народов и их влия-
ние на этнические процессы; проблемы 
социально-экономического и полити-
ческого развития стран Востока, спец-
ифика развития восточных обществ, 
сопоставимость этой специфики с про-
цессами, происходящими в постсовет-
ской Центральной Азии и Казахстане; 
проблемы сравнительного восточного 
языкознания в системе духовных цен-
ностей тюркских народов. 

Для реализации вышеназванных 
направлений деятельности и задач в 
1992 году была утверждена следующая 
структура Центра: административно-
управленческий аппарат; отдел Цен-
тральной Азии; отдел Дальнего Вос-
тока; отдел Ближнего и Среднего Вос-
тока; отдел текстологии, источникове-
дения и информации; отдел истории, 
культуры и религии; отдел восточных 
языков; отдел международных отно-
шений Казахстана. В 1994–1996 годах 
появились первые работы, к примеру, 
«Республика Казахстан: Президент. 
Институты демократии» Ж.Х. Джуну-
совой [7], посвященная переходному 
периоду истории Казахстана, анали-
зу новых политических институтов, 
ставших возможными после обрете-
ния независимости: институту прези-
дентства, парламента, независимости 
судебной власти в лице Конституци-
онного суда, политических партий, 
Конституциям 1993 и 1995 годов, про-

блемам лидерства. М.Т. Лаумулиным 
особое внимание уделялось изучению 
трудов зарубежных исследователей 
Казахстана и Средней Азии. В настоя-
щее время им издан фундаментальный 
труд в 4-х частях «История Казахстана 
и Центральной Азии в мировой ориен-
талистике» [8]. 

На базе Центра востоковедения 23-
26 октября 1992 года была проведена 
первая международная конференция по 
корееведению и сравнительным иссле-
дованиям «Универсализация корееве-
дения». В 1993 году совместно со Стам-
бульским университетом Турецкой Ре-
спублики был организован семинар по 
востоковедению. Центр выступил орга-
низатором и инициатором проведения 
ряда международных конференций: 
Постоянной международной алтаисти-
ческой конференции (PIAC), странами-
участницами которой были Казахстан, 
Россия, США, Германия, Турция, Тай-
вань, Япония, Кыргызстан. 

Постановлением Президиума На-
циональной академии наук Республики 
Казахстан от 28 декабря 1995 года № 93 
Институт уйгуроведения им. Г.С. Сад-
вакасова и Центр востоковедения им. 
Р.Б. Сулейменова этого института были 
преобразованы в Институт востокове-
дения НАН РК. В структуру нового на-
учно-исследовательского учреждения 
Институт уйгуроведения вошел на пра-
вах Центра. 

11 ноября 1996 года Научно-иссле-
довательскому институту востокове-
дения решением правительства было 
присвоено имя Рамазана Бимашевича 
Сулейменова. С октября 1998 по фев-
раль 2013 года директором Института 
востоковедения была доктор историче-
ских наук, профессор М.Х. Абусеитова; 
с февраля 2013 года по настоящее вре-
мя директором является доктор фило-
логических наук, профессор А.Б. Дер-
бисали. 

Важно отметить, что казахстанское 
востоковедение продолжает развивать-
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Өркениет

ся и известно своими фундаменталь-
ными исследованиями в международ-
ном научном сообществе. Совместно 
с ведущими мировыми научными и 
образовательными центрами Институт 
осуществляет международные про-
екты, которые имеют стратегическую 
важность для казахстанской науки. 
Институт востоковедения имеет дого-
воренность с исследовательскими ор-
ганизациями России (Институт восто-
коведения РАН, Санкт-Петербургский 
Институт восточных рукописей), КНР 
(Первый исторический архив, Инсти-
тут по изучению Восточной Европы, 
России и Центральной Азии), Франции 
(Французский Институт Исследований 
Центральной Азии, Институт Сорбон-
на-Казахстан), Великобритании (Фо-
рум Центрально-Азиатских исследова-
ний при Кембриджском университете), 
Бельгии (Католический университет 
Лувэна), Монголии (Институт между-
народных исследований, международ-
ный Институт кочевых цивилизаций), 
Германии (Немецкий Институт восто-
коведения), Чехии (Институт этноло-
гии АН Чехии), США (Университет Ви-
сконсин-Мэдисон), Узбекистана (Ин-
ститут востоковедения), Таджикистана 
(Институт истории, востоковедения). 

Большое значение для установле-
ния научных контактов и создания по-
ложительного имиджа Казахстана на 
мировой научной арене имеет участие 
сотрудников Института в редколле-
гиях международных изданий, зару-
бежных научно-исследовательских и 
общественных организациях: Центр 
по изучению исламской истории, ис-
кусства и культуры (IRCICA) при Ор-
ганизации исламского сотрудничества 
(OIC), Европейское сообщество по из-

учению Центральной Азии (ESCAS), 
ЮНЕСКО, Французский институт по 
изучению Центральной Азии (IFEAC), 
Центрально-Азиатский форум при 
Кембриджском университете и др. 

Широкие международные научные 
связи и контакты Института позволяют 
реализовывать многочисленные меж-
дународные проекты, осуществлять 
широкую издательскую деятельность. 
В новых геополитических и геоэконо-
мических условиях востоковедение, 
как и другие отрасли обществознания, 
тесно связано с политикой государства 
и общественной деятельностью.

В настоящее время необходимо об-
ратить особое внимание на системное, 
целевое финансирование фундамен-
тальных исследований, являющихся 
долгосрочными проектами, направлен-
ными на решение общегосударствен-
ных задач. К сожалению, невозможно 
в рамках одной журнальной статьи 
охватить все грани деятельности кол-
лектива Института, осветить научные 
открытия в истории Казахстана по 
новым архивным материалам и арте-
фактам, выявленным в рамках про-
грамм «Мәдени мұра», «Халық тарих 
толқынында», в связи с чем надеемся 
рассказать о них в последующих но-
мерах «Айкап». В ранних публикаци-
ях мы освещали тему [9]. В настоящее 
время идет процесс аккумулирования 
находок [10], и все, кто интересуется 
Востоком и ходом его изучения, могут 
прочесть новую книгу «Казахстанское 
востоковедение» [11].

Главное – есть последователи, целая 
плеяда молодых исследователей, кото-
рые перенимают опыт старшего поко-
ления, есть научный задел, материаль-
ная база и уникальная библиотека.
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Ақымақтықтың екі белгісі бар. 
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гіме қылуға бейім тұрады. Екіншісі – 
сұрамаған адамға ақыл айтады.

Платон
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Қайролла МҰҚАНОВ

МАҒЖАН ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ТҮРКІ 
ТАҚЫРЫБЫ

Аңдатпа. Автор зерттеу мақаласында халқымыздың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевты 
Кеңес үкіметі «түркішіл» деп айыптағанына тоқталып, «түркішіл» деген ұғымның мән-
мағынасы төңірегінде ой өрбітеді.  Зерттеушінің пікірінше Мағжан поэзиясы – әлемдік рухани 
құндылықтардың  жалғасы, сонымен қатар әлемдік философиялық  ой  жауһарларының  бірінен 
саналады әрі түркі дүниесі мұраларының ең асылы ретінде ұрпақтан ұрпаққа сабақтаса береді.

Kajrolla MUKANOV
TURKIC THEME IN MAGZHAN’S POETRY

Summary. The author deeply researched the works of the great Kazakh poet Magzhan 
Zhumabayev, in the context of the new historical concept and approval of identification values of 
personality and society / community. According to the researcher, Magzhan’s poetry constitutes a pearl 
of world philosophy of spirit. Magzhan as a creative person and citizen, realized the condition of the era 
and freely announced to the world about the greatness of Turkic cultural heritage.

Кайролла МУКАНОВ
ТЮРКСКАЯ ТЕМА В ПОЭЗИИ МАГЖАНА

Аннотация. Автор глубоко исследовал творчество великого казахского поэта Магжана Жу-
мабаева, в контексте новой исторической концепции и утверждения идентификационых цен-
ностей личности и социума / общества. По мнению исследователя, поэзия Магжана составляет 
жемчужину мировой философии духа. Магжан как творческая личность и гражданин чувство-
вал пульс эпохи, он открыто возвестил миру о величии тюркского культурного наследия. 
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Қайролла МҰҚАНОВ. Мағжан поэзиясындағы түркі тақырыбы

Халқымыздың ұлы ақыны Мағжан 
Жұмабаевты Кеңес үкіметі «түркішіл» 
деп айыптағаны белгілі. Сонда осы 
түркішіл деген ұғым нені білдіреді? 
Ғалымдардың айтуынша, түркішілдік 
– түркі халықтарын бірлікке, өзара 
байланыстарын нығайтуға үндейтін 
қоғамдық саяси ағым. ХІХ ғасырдың 
соңына қарай түркішілдікті насихат-
таудың көш басында Қырым тата-
ры Исмаилбек Ғаспралы /Гасприн-
ский/ тұрды. Ол түркішілдікті «Тілде, 
пікірде, істе – бірлік» деген ұранмен 
шығарған. Тауқымет тартқан түркі 
халықтарының азаттық қозғалысының 
өрбуіне түркішілдік елеулі дәрежеде 
ықпал етті. Бірінші орыс революциясы 
кезінде негізінен түркі халықтарының 
мүддесін қорғау мақсатында «Ресей 
мұсылмандар одағы» атты партия 
құрылды.

Уақытша үкімет тұсында түркі ха-
лық тарының саяси әрекеттерін үйлес-
тіріп отыру мақсатында Бүкілресейлік 
мұсылмандар кеңесі ұйымдастырылды. 
Кеңестік билік орнағаннан кейін түрк-
шілдік реакциялық пиғылдағы ағым 
ретінде бағаланып, оны насихаттауға 
қатысы бар деген азаматтар ашық 
қуғындалды. Көрнекті татар қайраткері 
Мірсаид Сұлтанғалиев осындай қуғын-
даудың алғашқы құрбаны болды.

Түркішілдікке қарсы күрес пат-
ша лық Ресей кезінде басталған бола-
тын. ХІХ ғасырдың соңы, ХХ ғасыр-
дың басында Түркия дүние жүзіндегі 
барша түркі халықтарын бір мемлекет 
шаңырағының астына жинамақ де-
ген лақап таратылды. Оны «пантюр-
кизм» деп атады. Пантюркизм па-
нисламизммен ауыз жаласып Ресейге 
қарсы соғыс ашпақ деп даурықты. 
Шын мәнінде пантюркизмді құбыжық 
етіп көрсету мақсаты басқа еді. Ол 
түркі халықтарының арасына жік 
салып, бір-бірінен ажыратуды, бір-
біріне қатыстырмауды көздеді. Сөй тіп 
патшалық Ресей құзырындағы мұсыл-
ман отар халықтарды орыстандыру 

жөніндегі алға қойған міндеттерінің 
орын далуын жеңілдеткісі келді. Осы 
мақсатта Қазан қаласында миссио-
нерлік қоғам құрылды. Миссионерлер 
мұсылман халықтары арасында христи-
ан дінін таратуға білек сыбана кірісті. 
Осы мақсатта мектеп жүйесін кеңінен 
пайдаланды. Христиан әдебиетін тара-
ту ісін еселеп күшейтті. Миссионерлік 
қоғам 1862-1910 жылдар аралығында 
тек қазақ тілінде ғана алпыстан астам 
христиан діни кітаптарын, оқу құрал-
дарын шығарды. Сонымен бірге Араб-
станнан, Түркиядан ағылып келіп 
жатқан ислам діни кітаптарын тежеуге 
тырысты. Орыс цензурасы кедендерден 
талай кітаптарды ұстап алып қалды. 
Мағжан Жұмабаев секілді қазақ зиялы-
лары бұған көнгісі келмеді, көнбеді де.

Мағжанның түркішілдігін кезінде 
жазушы Жүсіпбек Аймауытов бы-
лай деп түсіндірді: «Бір жағынан 
үй-іші – әкеге, әлеумет – ру басыға 
бағын ған, тапқа, жікке бөлінбеген қа-
зақ ішінде туып-өскен болса, екінші 
– татар медресесінде оқып түркі-
шілдік, исламшылдық рухында тәр-
бие ленсе, үшінші – патша саясаты 
шымбайға батып, отаршылдық зардабы 
қазақтың ұлтшылдық сезімін оятқан 
дәуірдің ұлы болса, төртінші – орыс 
зиялыларының қаймағы бұқарашыл, 
халықшыл болып жатқанын сезіп білсе, 
бесінші – батыстың, қала берсе орыс 
ақындарының санашылдық /идеа-
лизм/, дарашылдық школынан сабақ 
алса, енді Мағжан қай пікірдегі ақын 
болып шығуы керек. Сөз жоқ, Мағжан 
ұлтшыл, түркішіл, санашыл, дарашыл 
ақын болып шығуы керек. Олай бо-
лып шықпау мүмкін емес. Әлеумет 
ортасының, заманының жағдайы со-
лай» («Лениншіл жас» журналы, 1923 
жыл, № 5).

Ал жазушы Сәбит Мұқанов Мағ-
жанның түркішілдігі туралы 1932  ж. 
жарияланған «ХХ ғасырдағы қазақ 
әдебиеті» деген еңбегінде «Оның 
(Мағжанның. – Қ.М.) түрікті бауыр 
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қылуында өз мақсатына сәйкес ойы 
бар. Біз жоғарыда Мағжан қазақтың 
ескі күнін көксегенде баяғы хан дәуірін 
қайта орнатпақ емес, қазіргі қазақтың 
көзіне ескі еркін өмірін елестетіп басып 
көрсетпек. Басын көтертіп алғаннан 
кейін бөлек республика құрмақ дедік. 
Мағжан «түрік» деген сөзді белгілі 
мақсат үшін ғана керек қылды. Түріктің 
ерлігін айта кеп, қазақты отаршыл 
үкіметке қарсы қайрап алғысы келді» 
– деп жазды. Мұнда Сәбең Мағжанның 
түркішілдігі отаршылдыққа қарсы 
бағытталғанын ашып көрсетеді. 

Түрік тақырыбы Мағжан поэзия-
сында ерте басталған. Мағжанның 
1905 жылдан бастап Қызылжардағы 
Мұхамеджан Бегішев медресесінде 
оқуы оның дүниетанымына көп ықпал 
еткен. Медресеге ұстаздық етуші 
Мұхамеджан Бегішев кезінде Стам-
бул қаласындағы түрік университетін 
бітірген адам. Ол да Мағжан поэзия-
сында түрік тақырыбының ерте баста-
луына себепші болды. Жас шәкірттің 
жүрегіне түрікке деген бауырмалдық 
сезім туғызды. Бұдан соң Уфадағы 
«Ғалия» медресесінде жүргенде бұл 
сезім одан әрі дамыды. 1912 ж. Қазан 
қаласында шыққан «Шолпан» атты 
өлеңдер жинағына енгізілген «Орал 
тауы» деген өлеңінде жас ақынның 
түрікшілдігі айқын көрінеді. Осы 
өлеңді түгел келтіре кетейік:

Бір кезде сенің иең түрік еді
Орын ғып көшіп қонып жүріп еді.
Қорықпайтын таудан, тастан батыр түрік
Қойнына жайыменен кіріп еді.

Ер түрік ен далаңа көрік еді,
Отырса, көшсе, қонса – ерік еді.
Тұрғанда бақыт құсы бастарында
Іргелі жел – күн тимей берік еді.

Қарашы төңірекке мойның бұрып,
Алтай, Орал бойында тұрған түрік,
Аты да, заты да жоқ, дыбысы жоқ
Жоғалған әлде қайда іріп-шіріп.

Осындай атамекен жерлеріне,
Қасиетті атаның көрлеріне.

Аузы түкті, шет елдер ие болып
Көрсетіп тұр қысымды ерлеріне.

Анамыз бізді өсірген қайран Орал,
Мойның бұр тұңғышыңа, бермен орал.
Қосылып батыр түрік балалары
Таптатпа жолын кесіп, тізгінге орал.

Мұнда ақын Орал тауының иесі 
бір кезде түрік (қазақ) екенін, оның 
тұрғындарының еркін, бейбіт өмір 
сүргенін айта кетіп, кейін бұл жерлерді 
отаршылардың басып алғанын айтады 
да, «батыр түрік балаларын» қосылып, 
жауға туған жерді таптатпауға, бірлікке 
шақырады.

Мағжан Жұмабаев қазақ ұлтының 
қайткенде азаттыққа қолы жетеді 
деп көп ойлап, армандаған ақын. Өзі 
өмір сүрген тарихи жағдайда азаттық 
қолға оңайлықпен түспейтінін сезген 
ол ер түріктен тараған туыс елдердің 
ұйымдасып, бірлесіп тізе қосқан күресі 
ғана отаршылдықты қазақ елінен, 
басқа бауырлас елдерден аластатуға 
мүмкіндік туғызады деп есептеген. 
Сондықтан ақынның түрік тақырыпты 
өлеңдерінде бұл идея ең өзекті идеяға 
айналды.

Ақынның түрік тақырыбына жазған 
«От», «Пайғамбар», «Алыстағы ба-
уырыма», «Түркістан», «Тез барам», 
«Орал», «Қазақ тілі», «Тұранның бір 
бауында» атты туындыларының негізгі 
идеясы, ой-пікірі, көтерген мәселесі, 
үндеу, пафосы айқын. Қай өлеңінде 
де ақын сонау түп-тұқияннан бергі 
тарихты қозғап, исі түріктің ата тегі 
бір, бауырлас халықтар екендігін 
өрнекті, жалынды тілмен паш етеді. 
Бұл өлеңдерінде түрік халықтарының 
сол кездердегі мүшкіл халі, одан 
қалай құтылу жолдары, түріктердің 
тәуелсіздік үшін тізе қосып, жұмылып 
күресу қажеттілігі көрсетілген. 

Мағжан өз өлеңдерінде түрік әле-
мінің тарихын әріден бастайды. 
«Пайғамбар» деген өлеңінде:

Ерте күнде отты Күннен Гун туған
Отты Гуннен от боп ойнап мен туғам.
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Жүзімді де, қысық қара көзімді
Туа сала жалынменен мен жуғам. – 

дейді.
«Орал тауы» тағы басқа бірысыпыра 

өлеңдерінде ежелгі түрік Отаны – 
Тұран, Орал, Алтай мекендері екені 
жырланады.

Түрік атты алып теректің тамырынан 
тараған қандас халықтардың қалыптасу, 
даму жолының өзіндік үлкен тарихы 
бар екендігі белгілі. Мағжанның отты 
жырлары осы ұмытылған тарихымыз-
бен қайта қауыштырды. 

Ақын тарихқа сүйене отырып:

Ертеде Түркістанды тұран дескен
Тұранда ер түрігім туып өскен.
Тұранның тарихы бар толқымалы
Басынан не тамаша күндер кешкен, – 

деп ертедегі түркілердің біртұтас 
мемлекет болып, оның кейін қанды 
шапқыншылықтарды бастан кешіруі 
салдарынан әуелгі атын да, атағын да 
жоғалтып алғанын білдіреді. Оның 
ішінде Тұранның тарихтан өшуіне 
се бепші болған Араб халифатының 
шапқыншылығын есімізге оралта ды. 
Араб халифатының әскери қолбас-
шысы Құтайба ибн Мүсілімнің басшы-
лы ғымен Тұран өлкесін 705 – 715 
жылдары талан-таражға ұшыратып, 
халқын қырып жояды да, Тұран атау-
ын Түркістан атауымен алмастырады. 
Тұранның тарихтағы атауы осылай та-
рихтан өшеді.

Мағжанның «Алыстағы бауыры-
ма» атты өлеңі Мұстафа Кемал (кейін 
Ататүрік аталған) бастаған түріктердің 
азаттық жолында жауларымен шайқа-
сып жатқанда жазылған. Оған өлеңнің 
мына жолдары дәлел:

Алыста ауыр азап шеккен бауырым,
Қуарған бәйшешектей кепкен бауырым.
Қамаған қалың жаудың ортасында
Көл қылып көздің жасын төккен бауырым.

Мағжан түркілердің бір кезде топ-
тас қан жері Алтай екенін еске сала-

ды. Тарихи деректерде бұрынғы Түркі 
мемлекеті күйреген кезде оғыздардың 
бір бөлігі теңізден өтіп кеткен, қазіргі 
Түркиямыз сол делінеді. Ақын осындай 
деректерге сүйеніп:

Алтайдың алтын кені еркелетіп,
Келгенде жолбарыс боп жаңа ер жетіп.
Ақ теңіз, Қара теңіз ар жағына
Бауырым, мені тастап қалдың кетіп, – 

дейді де, өлеңін түріктерге ата мирас 
алтын тақ Алтайға қайт деген тілекпен:

Бауырым! Сен о жақта, мен бұ жақта
Қайғыдан қан жұтамыз. Біздің атқа
Лайық па құл боп тұру? Жүр кетелік
Алтайға, ата мирас алтын таққа, –

деп баяғыдай бірігіп бір ел болуға 
шақырады.

1920 жылғы сәуірде Мұстафа Ке-
мал бастаған түріктер басқыншыларды 
ойсырата жеңіп, Түркия Республи-
касы тәуелсіздігі туралы декларация 
жариялады. Бұл жеңіс қазақты да 
қуантты. Сол жеңіс әсерімен Мағжан 
әйгілі «Түркістан» өлеңін жазды. Өлең 
зор лирикалық шабытпен жазылған. 
Ұзақ жылдар бойы бұратана өнері, 
мәдениеті дамымаған ел болып кемі-
тіліп келген түркілердің, оның ішінде 
қазақ халқының шын мәніндегі өткен 
тарихын ақын осы өлеңінде тама-
ша көрсеткен. Оның баяндауынша 
түркілердің тарихы батырға, ерен 
ақынға, ғұлама ғалымға толы... Мағжан 
қазақ хандарының тарихын тым әріден 
Афрасиябтан бастайды. Кезінде әлемді 
өзінің қаһарымен тітіреткен Шыңғыс 
ханды ақын сол кезде-ақ Түркістан 
топырағынан деп батыл айтқан, әл-
Фарабиді қазақтың асқан білімді фи-
лософы деп сол 20-ншы жылдары зор 
мақтанышпен айтса, қазақтар оның 
есімін 60-ншы жылдары ғана естіді. 
Жер жүзіне от шашып нажағайдай өте 
шыққан Ақсақ Темірді де атап өтеді. 

Біз Мағжанның бір ғана «Түркіс-
тан» өлеңі арқылы Ұлықбектей ғалым-
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да рымызбен, бүкіл тарихи даму жол- 
 дарымызбен таныстық. Ақын өле ңін де  
түркілердің өзен-суы мен тау ларына  
дейін зор мақтанышпен ғажап етіп 
көрсетеді. Осы керемет өлкенің қаһар- 
мандық тарихын айналдырған 25 шу- 
мақтың аясына сиғызған ақынның 
шеберлігі мен ғұламалығына таңдан- 
басқа болмайды. Ол мұнда бүкіл Тұран 
елінің тарихын алақанға салғандай етіп 
әдемілеп айтып берген.

Белгілі ғалым Л.Н. Гумилев «Қиял 
патшалығын іздеу» атты еңбегінде 
«Құла түзде Гуннуден (Қытайдан) 
әлде қайда күшті Түрік мемлекеті 
құрылды», – дей келе, – «500 – 569 
жылдар ішінде Сары теңіз бен Қара 
теңіз аралығында жатқан ұлан-байтақ 
даланы Түрік мемлекеті иеленіп, күшті 
державаға айналды. Онымен Византия, 
Иран, Грекия санасып, сауда-саттық 
қатынастар жасауға мәжбүр болған» – 
деп атап өтеді.

Мағжанның түркішілдік идеясы-
мен суарылған шығармаларының ең 
биік шоқтығы – «Түркістан». Мұнда 
түркі халықтарының қасиетті мекені 
– Тұранның тарихи орны мен әлемге 
әйгілі адамдарына мадақ айтылған. 
Ақын олардың даңқты істерін қадір 
тұтады.

Түркістан – екі дүние есігі ғой,
Түркістан – ер түріктің бесігі ғой.
Тамаша Түркістандай жерде туған
Түріктің тәңірі берген несібі ғой, –

дей келіп, одан әрі

Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе?
Түрікке адамзатта ер жеткен бе?
Кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял
Тұранның ерлеріне ер жеткен бе?! – 

деп мадақтайды.

Осылай түркілер тарихына көкі-
регі мақтаныш пен мақсатқа то-
лып, шаттанған ақын енді қазағына 
бұрылып:

Тұранда түрік ойнаған ұқсап отқа,
Түріктен басқа от болып жан туып па?
Көп түрік енші алып тарасқанда,
Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па? – 

дейді.
Ал «Қазақ тілі» деген өлеңінде:

Қыран құстың қос қанаты қырқылды,
Күндей күшті күркіреген ел тынды.
Асқар Алтай – алтын ана есте жоқ
Батыр, хандар – асқан жандар ұмытылды! –

дей отырып, осындай елден мұра болып 
қалған құдыретті қазақ тілінің барлық 
тарап кеткен түркілерді бауырына тар-
тып, біріктіретініне сенім білдіріп:

Жарық көрмей жатсаң да ұзақ кен-тілім,
Таза, терең, өткір, күшті, кең тілім.
Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа
Ақ қолыңмен тарта аларсың, сен тілім, – 

деп тебіренеді.
Мағжанның бұл ұлағатты сөздері 

бүгін шындыққа айналып отыр.
«Тоғыз жолдың тоғысында тұрақ 

тепкен, Батыс пен Шығыстың «алтын  
арқауына» айналып, Алаш-Түрік 
жұр  ты ның ұйытқысына себеп бо-
лып отырған Қазақ жеріне Қытай мен 
Қырымнан, Ұрым менен Мажардан 
түркі тектестер ат басын тіреп, барша 
Қазақ елін «Қара щаңырақ» иесі санап 
жатқаны кәміл» – деп жазыпты Асқар 
Алтай деген жазушы ғалым Хасен 
Оралтай туралы «Алаштың арда азама-
ты» деген мақаласында.

Мағжан халқымыздың болашағы 
түркі тектес халықтардың бірлігінде 
деп таныған. Поэзиясында түркі 
бірлігін жырлауы да содан түркі тек-
тес халықтардың басын біріктіріп бір 
кездегі күркіреген ел болуымызды 
армандаған. Бірақ ол өзі ондай күнге 
жете алмады.

Кеңес билеушілері түркі халық-
тарының бірігуін қаламады. Сондықтан 
әртүрлі лақап таратып, шовинистік пи-
ғылдарды қоздырды. Біреулері азия т  - 
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Қайролла МҰҚАНОВ. Мағжан поэзиясындағы түркі тақырыбы

тар орыстарды Түркістаннан шеттет-
кісі келеді деп даурықты, екіншілері 
сонау Қара теңіздің ар жағындағы 
Түркияға Орта Азия мен Қазақстан 
қосылғалы жатыр екен деп дүрлікті. 
Онсыз да үстінен «байшыл», «ұлтшыл» 
деген таяқ түспей жүрген Мағжанға 
«түрікшіл» деген атақ тағы жабыл-
ды. Ал шындығында Мағжан түрікке 
«алыстағы бауырым» дегенде басқа 
халықтарға жаулық тілемеген. Жалпы 
езілген ұлттардың мүддесін қорғаған.

Мағжан Жұмабаевтың әдебиетіміз-
ге тұңғыш рет жеке өзі көтерген түркі 
тақырыбының халықаралық маңызы 
өте зор. Бүгіндері тәуелсіз қазақ елі 
Түркиямен тіл табысып, достық, 
бауырластық қарым-қатынас жасап 
жатса, осынау мәртебелі істе Мағжандай 
ұлы ақынның үлесі де мол, сондықтан 
оның еңбегі ұмытылмауға тиіс. Бір кез-

де ұлы ақын түрік ағайындарымызға 
«Бауырым! Сен о жақта, мен бұ жақта 
қайғыдан қан жұтамыз», – десе, енді, 
арман – о жақтағы, бұ жақтағы осы 
қуанышымыз ұзағынан болғай! – де-
ген тілек. Тек осындай азаттық алған 
шаққа жете алмай кеткен, сол үшін жа-
нын пида еткен боздақтарды еске ала-
мыз. Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың 
Түркиямен дұрыс қарым-қатынас 
орнатып отыруы өмірден ерте кет-
кен Әлихан Бөкейханов, Ахмет Бай-
тұрсынов, Міржақып Дулатов, Мұстафа 
Шоқай, Тұрар Рысқұлов, Мағжан Жұ-
мабаев, т.с. қазақ ойшылдарының 
ұлы армандарының бірі екені дау-
сыз. Түркия да қазақ еліне іргесін 
жақын датуға күш салуда. Бұған екі 
ел арасындағы қалыптасып отырған 
эконо микалық және мәдени байланыс-
тар куә.

Сен туралы не ойласа да, сен 
әділетті деп санайтын ісіңді жасай 
бер.

Пифагор
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Аманқос МЕКТЕП-ТЕГІ

ЖAҺAНШAҺ ДОС МҰХAМЕ ДҰЛЫ –  
ШЕ ШЕН СӨЗ ШЕ БЕ РІ

Аңдатпа. Зерттеу мaқaлaдa мемлекет және қоғaм қaйрaткері, тұңғыш юстиция генерaлы, 
Күнбaтыс Aлaшордa қaнaтының көсемі, aудaрмaшы Жaһaншa Досмұхaмедұлы (1887–1938) 
өмірінің көпшілік қaуымғa беймәлім тұстaры тың деректер негізінде aрқaу етілген. Aлaштың 
aрдaқ тұтқaн aзaмaты хaқындa aвтордың шaмa-шaрқыншa сaбaқтaғaн пікір-пaйымы – ХХ ғaсыр 
бaсындaғы қaсіретке толы ұлт зиялылaры мен отaндық тaрихтың күңгірт те, көмескі беттерін 
aйқындaуғa сәл де болсa, сәулесін түсіреріне еш шүбә жоқ.

Amankos MEKTEP-TEGI 
ZHAKHANSHAKH DOSMUKHAMEDULY AS A MASTER ORATOR

Summary. In the research article unknown for the society parts of life of the state and public 
figure, the first General of Justice, leader of Western branch of Alash Orda, interpreter Zhakhansha 
Dosmukhameduly (1887-1938) is based on the recent data. The opinion and conclusions about the 
respectful citizen of Kazakh country made by the author will contribute to determination of the dark and 
gloomy pages of the national history and the full of grief life of national intellectuals of the XX century.

Аманкос МЕКТЕПТЕГИ
ЖАХАРШАХ ДОСМУХАМЕДУЛЫ – МАСТЕР ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

Аннотация. В исследовательской статье  раскрываются незнакомые широкой публике сто-
роны жизни государственного и общественнго деятеля, первого генерала юстиции, лидера За-
падного крыла Алашорды, переводчика Жaһaнши Досмухамедова (1887–1938) на основе свежих 
данных. Нет сомнения в том, что суждения автора освещают темные, незакомых страницы дея-
тельности национальной интеллигенции и всей отечественной  истории.
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Аманқос МЕКТЕП-ТЕГІ. Жaһaншaһ Дос мұхaме дұлы –  ше шен сөз ше бе рі

Том қaлaсындaғы ок руг тік әс ке-
ри про ку ро ры ның кең се сі орнaлaсқaн 
ең се лі ғимaрaт. Aбaжaдaй бөл ме іші 
те ре зе ден тө гіл ген күн шұ ғылaсынaн 
жaп-жaрық. Төр де гі қы зыл қaйыңнaн 
ой мыштaлғaн үс тел үс ті рет-ре ті мен 
қaттaлғaн іс қaғaздaры. Қaрa былғaры-
мен көм ке ріл ген жұмсaқ орын дыққa 
жaйғaсқaн күйі Жaншa aлдындaғы 
жaзып отырғaн қaғaзғa әл сін-әлі шұқ-
шиып, қaлaм ұстaғaн оң қо лы тaс сия 
сaуыт тың тү бін те сер дей ты қылдaтып, 
ты ным тaбaр емес. Оның шaлт қи-
мыл-қaре ке ті іш кі жaн дү ниесін де-
гі aлaңдaушы лық пен мaзaсыз дық ты 
aңғaртқaндaй. Aрa-кі дік қо лын суы тып, 
aяқтaрын қaйшылaп, қaпсaғaй жaуыры-
ны мен орын дық aрқaлы ғынa бaр 
сaлмaғын aудaрa ой құшaғынa бaтaды. 
Оң жaқ қaбырғaдaғы aғaш шкaф сө-
ре ле рін де гі қaз-қaтaр ті зіл ген қо ңыр 
мұқaбaлы бумaлaрдaғы іс қaғaздaрмен 
жaс зaңгер дің же ке-же ке тaны сып 
шығуынa едәуір уaқы тын бөл ді. Әр бір 
іс те aдaм тaғды ры, әділ дік ке жү гі ніп, aқ 
пен қaрaсын aжырaту, қaрa қыл ды қaқ 
жaрaтын қaзы лық Жaншaның ең бaсты 
кә сі би мін де ті. Оны әсі ре се осы өл ке ге 
сaяси се нім сіз ді гі үшін жер aудaрылғaн 
«қыл мыс кер лер дің» қaттaулы іс те рі кө-
ңі лін кө бі рек елең дет ті. Қaлыптaсқaн 
қоғaмдық құ ры лысқa, мем ле кет тік 
жүйеге іш кі нaрaзы лы ғын біл ді ріп, 
aшықтaн-aшық қaрсы шы ғып, әлеу-
мет сaнaсын би леп әке те тін ру хы мық-
ты, ықпaлды күш тер ге пaтшa әкім ші-
лі гі тaрaпынaн көр се тер құқaйы мен 
жaзaлaу әдіс-тә сіл де рі қaндaй болaрын 
ол жaқсы бі ле ді. Әри не мұндaй жол ды 
тaңдaп, қaлың бұқaрaның мүд де сін көз-
деп, бе лін тәуе кел ге буғaн жaндaрдың 
бұл әре ке ті жү рек жұтқaн бaтыл-
дық. Жaншa осындaй бол мы сы өжет, 
хaлқы ның болaшaғы толғaндырaтын 
дaрa тұлғaлaр тaғды рын үңі ле зер-
де леп, aдaмшы лық қaдыр-қaсиеті-
не бүй ре гі бұ рып тұрaтын. Өмір де ол 
зaң бaптaрындa қaрaлмaғaн, тә жі ри бе 
жү зін де бұ рын-соң ды ұшырaспaғaн 

оқиғaлaрмен де кей жaғдaйдa бет пе-бет 
ке ліп қaлaты ны бaр. Ондaйдa құ қық 
қорғaушы ның aқыл-ойы, aзaмaттық дү-
ние тaны мы сынғa тү се ді. Мі не, мұндaй 
сәт тер Жaншaның aдвокaттық қыз ме-
тін де aз кез дес кен жоқ. Бірaқ бә рін де 
де оны қaршaдa йын aн құлaғынa құ-
йып , бо йынa сің ген діл мәр, жез тaңдaй, 
ше шен бaбaлaры ның бі лік-пaрaсaты, 
тaбaн aстындa тa уып  aйт қaн қaсиеті де-
ме ді. Әсі ре се өзі нің орысшa-қaзaқшa 
бей не лі тіл мен әсер лі де өт кір сөй-
лейт ін тaбиғaтынaн жомaрт жaрaтқaн 
қaбі ле ті кез дес кен тaлaй ты ғы рықтaн 
жол тa уып , aлып шық ты. Ол қaғидaғa 
aйнaлғaн зaңның же тіл ме ген кем шін 
тұстaрын, ық пыл-жық пыл қы бын тa-
уып , шығaрмaшы лық із де ніс, шү бә-
сіз дә лел-aйғaқпен ес ті ген құлaқты 
ерік сіз илaндырaтын ше шен дік қы-
ры мaмaндaр тaрaпынaн өз бaғaсын 
aлып, aбы рой, бе де лі өсіп, мо йын дaлa 
бaстaды...

Қыз мет бaбы мен қaлa зия лылaры-
мен бет пе-бет кез де су, aзaмaттaрдың 
құ қық тық-зaңдық сaуaлдaрынa орaй 
тиіс ті aқыл-ке ңес тер мен жaуaптaрын 
бе ріп, пі кір бө лі су aрa-тұрa бо лып 
тұрaтын. Әдет те гі дей осындaй кез-
дей соқ тaныс тық бaры сындa Бaтыс-
Сі бір Хaлық тық учи ли ще сі нің инс-
пек то ры Констaнтин Ко лос сов ки мен 
екеуaрa жүз дес ті. Бaтыс-Сі бір өл ке-
сін де гі оқу-aғaрту сaлaсынa жaуaпты 
aзaмaтпен Жaншaның әң гі ме сі 
жaрaсып, дос тық қaрым-қaтынaсы 
жиі лей ді. 1859 жы лы 12 сәуір де Том, 
То был гу бер ниясы, Aқмолa, Се мей жә-
не Же ті су об лыстaры оқу орындaры-
ның бaсқaрмaсын құ ру турaлы Ере же 
шығaды. Ере же ге сәй кес инс пек тор-
дың мін де ті aйқындaлды. Өл ке оқу 
орындaры ның есеп бер уін  қaдaғaлaп, 
мaмaн кaдр мә се ле сін ше шу, тек се-
ру жүр гі зу – инс пек тор дың мін де ті не 
жүк тел ді. Инс пек тор лық қыз мет тің 
мaңыз ды лы ғы сондa – aрнaйы им пе-
рия ның Хaлық Aғaрту ми ни ст рі тaғa-
йын дaды [1]. 
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Жaз aйы ның жaймa-шуaқ кү ні 
Жaншa өмі рін де ерек ше ұмы тылмaй-
т ын, күт пе ген оқиғaғa ке зік ті. Бaтыс-
Сі бір өл ке сі не тaнымaл, мәр те бе лі 
инс пек тор Констaнтин Ко лос совс кий 
Жaншaны әдейі леп отбaсы мен тaныс-
ты руғa қонaққa шaқыр ды. Мұндaй 
құр мет ті құп aлғaн Жaншa жол-жө-
не кей бaзaрдaн әр түр лі гүл шо ғын 
орaтып, бел гі лен ген ме кенжaйғa күй-
ме жaлдaды. Бір сы пырa жүр ген соң aт 
aйдaушы күй ме ні осы өңір ге тән сүйегі 
қaрaғaй бө ре не ден қиып, қиюлaсты рып 
сaлынғaн сән ді үй жaнынa тоқтaды.

Aт тұяғы ның ты қы рын ес ти сaлa 
елег зі ген Констaнтин Жaншaның aлды-
нaн өзі шық ты. Меймaнын құшaқ жaя 
қaрсы aлғaн Констaнтин шaңырaғынa 
бaстaды. Ұзын дә ліз де aққұбa ке лін шек 
Жaншaғa қо ше мет көр се тіп, – Ольгa 
Фе  до ровнa Пушкaревa, – деп өзін 
тaныс тыр ды.

– Қош кел ді ңіз, мырзa, төр ле ті ңіз! 
– деп, Ольгa Фе до ровнa aқжaрқын іл-
типaт біл дір ді. 

– Мaрхaбaт! Мaрхaбaт, хaным! 
Сіз бен тaнысқaнымa өте қуaныш ты-
мын! Жaншa құшaғы толғaн хош иісі 
бұр қырaғaн шоқ-шоқ гүл ді Ольгa Фе-
до ровнaғa ұсы нып, бұ рыннaн бі ле-
тін aдaмдaршa бе ті нен шөп ет кі зіп 
сүй ді. Сaуық-сaйрaнғa жaрaтылғaн 
жaйдaры Жaншaның aлaулaғaн жы лы 
жү зі, ұзын бойы, қaқпaқтaй жaуыры-
ны, ұқып пен қaйырa тaрaғaн сән-
ді шaшы, aппaқ жей де сі нің мой ны-
нынa тaққaн қaрa бaбочкaсы мен кос-
тюм-шaлбaры тө ре лік ті, бекзaттық ты 
тaнытқaндaй жaрaсып-aқ тұр. Дaрхaн 
дaлa тaбиғaты ның ты ны сың ды ерік сіз 
aшaтын ес кен ер ке сaмaлындaй дем-
де үй іші не шaттыққa то лы жaғым ды 
aурa, сaлтaнaтты, ме ре ке лік кө ңіл-
күй орнaды. Осы ме зет те дә ліз дің сол 
қaнaтындaғы түп кі бөл ме ден қaдір лі 
қонaқтың тaбaлды рықтaн aттaғaн іл кі 
қaдaмынa то сын сый-құр мет, ізет біл-
дір ген дей Петр Ильич Чaйковс кий дің 
«Ле бе ди ное озе ро» («Aққулaр кө лі») 

бaле ті нің му зыкaсы рояльдa aсa ше бер-
лік пен шaбыт ты ойнaлды. Му зыкa құ-
ді ре ті Жaншaның бо йын  бір ден бaурaп, 
әуен тол қы нынa ел ті ген күйі де мін 
іші не тaртып, кілт тоқтaды. Жaстa-
йын aн Мұ хит Ме рә лі ұлы ның көк ке 
шaрықтaғaн, құй қыл жығaн ән әуені 
мен Құрмaнғaзы ның төк пе күй ле рі 
құлaғынa сі ңіп, тер бе ліп өс кен Жaншa 
Еу ропaның клaссикaлық му зыкa мә-
де ниеті не де қы зы ғу шы лы ғы aсa зор 
еді. Ол қо лы қaлт ет се, В.A. Моцaрт, 
Л. Бет хо вен, И.К. Бaх, М.К. Огинс-
кий, П.И.  Чaйковс кий, Жорж Би зе нің 
«Кaрмен», итaльян ның ұлы оперa ән-
ші сі Эн ри ко Кaру зо ның күйт aбaқтaрын 
пaте фоннaн сүй сі не сaн мәр те қaйт aлaп 
тыңдaудaн жaлықпaйт ын. Екі жaры-
лып, aйқaрылa aшылғaн емен есік тен 
қaп-қaрa рояль дың клaвиaтурaсындa 
сaусaқтaры тaу-тaстa се кең қaққaн 
тaуте ке дей ойнaқтaғaн үл бі ре ген aппaқ 
шәйі көй лек ті aққу мо йын  aру ды көр-
ген де Жaншa өң мен түс тей, қaлшиып 
тұ рып қaлды. Құс тө ре сі aққу дың 
aйдын көл де жүз ген сыңaр жұ бынa 
қaнaтын сaбaлaп, сұң қылдaғaн ің кәр лік 
се зі мін дей тәт ті aрмaн қaс қaғым сәт-
те буын-буы нын шы мырлaтып, тaмaшa 
әсер ге бө ле ді. Aққулaр қонғaн көл ден 
aқ қaнaтты пе ріш те сін тaпқaндaй кө ңі-
лін де шын бол мыс тың еле сі жылт ет-
ті. Бұл жұмбaқ қойы лым – сүр бойдaқ 
Жaншaның зият кер лік өре дең ге йіне 
есеп тел ген емеу рін сияқ ты қaлың ой 
құшaғынa бө лен ді.

Му зыкa бі тіп, жү зі бaл-бұл жaйнaғaн, 
сымбaтты қыз мой нын бұрғaндa жі-
гіт тің жaнaр оты ның ұш қы ны құд ды 
тaбaны мен шоқ бaсқaндaй дыз ет кі зіп, 
бү кіл де не сін ті тір кен ді ре шaрпып өт-
ті. Қaрсы aлдындaғы мaңдaйы aшық 
ке ре қaрыс, қой кө зі нің шaрaсы қиыр-
ды шaрлaғaн қырaғы aзaмaттың мы сы 
бaсқaнын кә пе лім де ол түй сі ну ге де 
мұршaсы жет пе ді. 

Жaншa ен ді ре ңі aппaқ, кө зі, 
шaшы мойылдaй қaп-қaрa, aйдaй сұ лу, 
уыздaй aру мен бет пе-бет дидaрлaсты. 
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Солдан оңға қарай: 
Жaһaншaһ Дос мұхaме дұлы, 
Зaйрa Ко ло со вскaя-
Дос мұхaме довa, Тaнзилa 
Ғaббaсқы зы, Ғaббaс 
Дос мұхaме дұлы. 
Жым пи ты. 1920 жыл.

Жaншaның бо йын дaғы қaны тулaп, 
жү ре гі aузынa ты ғылғaндaй өз ер кі нен 
тыс құ ді рет ті күш тің құрсa уын aн әрең 
босaнды. 

– О-о, ғaжaп! Ғaжaп! Өне рі ңіз өр лей 
бер сін, сұ лу бой жет кен! – де ді Жaншa 
aз ғaнa ір кі ліс тен соң ті лі күр ме ле, үні не 
шaмaлы ді ріл aрaлaсып, шын ұнaғaн се-
зі мін жaсырa aлмaй. Әше йін де гү ріл деп 
шығaтын дaусы тaбaн aстындa құ мы-
ғып, қобaлжығaнын ол сырттaй сыр бер-
меуге ты рыс ты. Жaншa иі ліп жaс aру-
дың сүй рік сaусaқ нә зік қо лын aймaлaй 
сү йіп , лез де aрқырaп aққaн тaсығaн 
өзен дей қуaтты тыл сым күш ті шaққa 
aуыз дықтaды. Ол қыз дың әке-ше ше сі 
мен сің лі ле рі нің ту сыр тынaн қaдaлa, 
сынaй қaрaғaнынaн се кем aлғaндaй 
aсaу нәп сі сін aқылғa жең ді ріп, aқы рын-
aқы рын сaбaсынa түс ті. Болaшaқ жaры 
Ольгa Констaнти новнaмен Жaншa 
aлғaш рет ойдa жоқтa тaп осылaй ке-
нет тен жо лықты. Ольгaның сің лі ле рі 
Нaдеждa, Тaтьянaмен іл кі жүз де суі де 
жaғым ды әсер қaлдыр ды. Инс пек тор 
Констaнтин Ко ло со вс кий отбaсы мен 
aрқa-жaрқa, шaт-шaдымaн өт кен осы 
кеш Жaншaның жaқы нырaқ aрaлaсуынa 
се беп бол ды.

Жaншa бір көр ген нен-aқ Ольгa 
Кон стaнти новaның кө рік ті кел бе ті нен 
мейі рім мен іш кі тә лім-тәр биесі мол 
пaрaсaтты лық ты aңғaрды. Ол «бой-

дaқтың aқы лы екі көз де» де ген, бәл-
кім, мен де гі өт кін ші, aлдaмшы се зім бе 
екен деп, өзін-өзі сaнaлы түр де те жеп, 
бірaзғa де йін  іш кі түй сі гі мен елек тен 
өт кі зіп, тек сер гі сі де кел ді. Жоқ, күн-
нен-күн ге Ольгaғa де ген оның ын тық-
ты ғы aртып, сaғы ны шы мaздaй түс-
ті. Жaтсa, тұрсa ойын aн шықпaй, жaс 
aруғa aрбaлғaндaй бүй ре гі бұрa бер ді.

Жaлпы, aлaштың кө сем тұлғaлaры 
Әлихaн Бө кейхaн, Aхмет Бaйт ұр сы н - 
ұлы, Мұстaфa Шоқaйұлы, Ел дес Омaр-
ұлы өмір лік жaрын қaзaқтaн қыз 
тaбылмaғaндaй еу ропaлық ұлыт өкіл-
де рі нен тaңдa уын дa бір гәп бaр сияқ-
ты. Не ге? Өйт ке ні бұл aрыстaрдың қaй-
қaйсы сы дa екі ғaсыр бойы им пе рия лық 
aяу сыз отaрлaу мен ез гі де гі ұлы тын aзaт 
ету ге бе лін бе кем буғaн кү рес жо лын 
мұрaт тұт ты. Сон дықтaн бұл жaуaпкер-
ші лік жү гі – зіл бaтпaн, өлім мен өмір 
aрбaсқaн қым-қуыт, шым-шы ты рық 
сыннaн өту де сүй ге ні нің отбaсындa ті-
рек әрі се нім ді се рік болуын  қaлaды. 
Жaншaның дa қaзaқтың ғұр пы бо йын-
шa тек ті тұ қымнaн aтaсты рып қойғaн 
қaлың ды ғы бaр еді. Aлaйдa бұл ше шім ді 
ол өз қо лы мен хaт жaзып бұ зып, қызғa 
рұқсaтын бе ріп, те ңін тa уып , бaқыт ты 
болуынa ті лек тес ті гін біл дір ді. 

Бір жо лы Жaншa мен Ольгa қaлa-
дaғы үл кен ме ре ке лік жиынғa қaтыс-
ты. Ольгa Констaнти новнaның мой-
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нындa түл кі гор жеткa-ті гіл ме ген жa-
ғa, үс тін де сән-сaлтaнaты жaрaсқaн 
ұзын бaрқыт көй лек. Жинaлғaн зиялы 
қaуым aрaсынaн орыс жі гіт те рі ке зек-
те сіп Ольгaны би ге шaқыр ды. Жaнып 
тұрғaн сыл қым қыз мой нындaғы түл кі 
жaғaсын жaнындaғы се рі сі не ұстaй тұ-
ру ды өтін ді. Жaншaның күй ге лек тік мі-
не зі бaр еді. Оғaн жaңaғылaрдың ұсы-
ны сы «Кир гиз мырзa, aқсүйек әу лет тің 
мәр те бе лі хaны мы сіз дің не те ңі ңіз!? 
Былaй тұ ры ңыз!..» де ген ді ым мен біл-
дір ген өк тем мен мен дік тей нaмыстaн 
жaры лып ке те жaздaды. Жaншa қaлың-
ды ғын қызғaнғaнды ғы мa, қaбaғын 
шы тып әл гі түл кі жaғaны «Я не тор-
го вец ме хом» деп, жaқтырмaғaн ыңғaй 
тaны тып, aлудaн бaс тaртaды. Оның 
бұл ишaрaсынa қы зыққa же лік кен бой-
жет кен оншa-мұншa мән бер мейді. 
Жaншaның әлі үй лен бе ген ке зі. Сен ген 
қорғaны ның көр сет кен то сын мі не зі не 
Ольгa нaздaнa қaбaғын ке ріп, бейт aныс 
бі реулер мен би леп ке те ді. Сылaңдaғaн 
aлбырт қыз ғой! Жaншaның мынa қы-
лы ғынa рен жіп, кеш тің қызғaн шaғындa 
Ольгa біл дірт пей aрбaкеш жaлдaп, күй-
ме мен үйіне тaртып тұрaды.

Ер тең гі сін тaңғы сaғaт 7–8-дер мөл-
ше рін де үй жaнынa қо ңырaулaтып күй-
ме тоқтaйды. Ұйқы құшaғындaғы қы зы 
Ольгaны aнaсы Ольгa Ивaновнa де реу 
оя тып, құлaғынa Жaншa кел ге нін aқы-
рын сы бырлaйды. Ер ке тотaйлaу өс кен 
қыз жі гі ті нің ке ше гі қиқaрлы ғынa өк-
пе сі қaрa қaзaндaй бо лып, ұйықтaғaн 
сыңaймен тө се гі нен әдейі тұрмaйды. 
Жaншa қaлың ды ғы ның бaс жaғынa екі 
жә шік кәм пит әке ліп қояды. Бір жә шік-
те гі кәм пит тің aты – «Лю бишь, не лю-
бишь?» («Сүйе сің бе, сүй мей сің бе?»), 
екін ші жә шік те гі сі – «Я жду от ветa!» 
(«Мен жaуaбың ды кү те мін!») де ген 
екен. Жaншa дым болмaғaндaй өте кө-
ңіл ді, қи мыл-қозғaлы сы ширaқ, жү зі 
гүл-гүл жaйнaп, жaйрaң қaғaды.

Мұнaн соң Ольгa Констaнти нов-
нaның бү кіл aшуы сол бойдa тaрқaп, 
бұлт aрaсынaн шыққaн күн дей қaбaғы 

жaдырaп сaлa бер ді. Зaды, инс пек тор 
мырзa орыс тың aқсүйек тер со йын aн, 
рухa ни тaным-тү сі ні гі кең, жұбaйы дa 
гимнaзия бі тір ген, кі сі тa ни тын жaн 
еді. Со ны мен Ольгaның aтa-aнaсынa 
дa болaшaқ күйеу бaлaсы бір ден ұнaп, 
шын пейілі мен aқ бaтaсын бер ді. О 
зaмaндa бөг де ұлыт тың, жaт дін нің өкі-
лі не тұр мысқa шы ғу өте қиын болaтын. 
Жaншa мен Ольгa мұ сылмaншa не ке 
қиғaн, қaзaқшa Зaйрa деп aт бер ген. 
Зaйрa Констaнти новнa Дос мұхaме довa 
тез-aқ қaзaқ ті лін мең ге ріп, aғa йын ның 
aрaсындa тaстaй бaтып, судaй сің ді.

Зaйрa қиын-қыстaу шaқтa aщы ны 
дa, тұ щы ны дa Жaншaмен бір ге бө-
лі сіп, Тә ңір қосқaн күйеуі нің қосaғы, 
aйнымaс aдaл жaры бол ды. Жым пи-
тығa, қырдaғы кө шіп-қонғaн aуылғa 
Жaншaмен бір ге бaрып, бұ рын көр ме-
ген қaзaқ өмі рі не Зaйрaның тө зі мі же-
тіп, үйре ні сіп ке туі – тaлaй қы зыққa 
бaтырғaнын зaмaндaс көз көр ген дер 
aңыз қы лып шер те ді. Aсыл дың тұяғы, 
aлтын ның сы ны ғы Сәуле Хaлел қы-
зы, Қaрaшaш Хaлел қы зы Дос мұхaме-
довa aпaйлaрмен кө зі ті рі сін де сaн 
мәр те сұхбaт құ ру дың орaйы кел ген. 
Сәуле Хaлел қы зы Жaншa турaлы әң-
гі ме aрaсындa: «Қaзaқтың сaлт-дәс-
тү рі қaйнaғaн ортaғa ке лін бо лып 
түс кен Зaйрaның бaсынaн өт кен қы-
зық жaйлaрды aйт ып ішек-сі ле міз-
ді қaтырaтын. Біз де шет жaғaсынa 
куә бол дық. Үл кей ген соң бә рі бір дей 
жaдыңдa тұрa бер мейді екен. Зaйрaның 
кaвкaздықтaрдың шек пе нін киіп aтқa 
шaпқaны көз aлдымдa», – деп, қaрт тық 
же ңе бaстaғaн кейуaнa кө мес кі лен ген 
ойын  ір кіп-ір кіп, сaрaңдaу бaяндaғaн. 

Жaқсы ның ізі Қaрaшaш Хaлел қы-
зы Зaйрa Констaнти новнa Дос мұхa ме-
довaмен өле-өл ген ше aрaлaс-құрaлaс-
ты ғын үз бе ген aқ жү рек, қоғaмнaн 
қиянaт көр се де мойымaғaн тaғдырлaс, 
мұңдaс, сырлaс. 

– Зaйрa му зыкaлық жоғaры бі лім-
ді, кон сервaто рия бі тір ген. Жaншaның 
Мәс кеуде гі үйін де рояль бо лу шы еді. 
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Зaйрa Констaнти новнa рояльдa ке ре-
мет ойнaйт ын – вир туоз еді. Жaншa 
ұстaлғaннaн ке йін  Зaйрa Констaнти-
новнa өмі рі нен қы зық дәуре ні бір-
ге ке тіп, рояльды сaтып жі бер ді. Біз 
дaс тaрхaн бaсындa отырғaндa Зaйрa 
Констaнти новнa өт кен күн де рін сaғы-
ныш пен есі не aлып, кө сі ле сөй лейт ін. 
Әдет те тaмaқтaнғaндa ол aсықпaй әң-
гі ме-дү кен құрғaнды ұнaтaтын, aпыл-
ғұ пыл ішіп, ор нынaн ұшып тұрғaнды 
мүл дем жaрaтпaйт ын еді, жaрық тық. 
Біз ол кі сі ге қонaққa бaрғaндa кеш бойы 
әң гі ме нің тие гін емін-ер кін aғы тып, үс-
тел бaсындa ұзaқ оты ру шы едік, – деп 
жaлғaстыр ды Қaрaшaш aпaй. 

– Бір кү ні мен жылaдым, – де ді 
Зaйрa Констaнти новнa іш ке бүк ке нін 
aқтaрылa хикaялaп. – Жылaуым ның се-
бе бі тaзa, қоспaсыз aлтын қaсықтaрым, 
кү міс тен шaныш қы, пышaқтaрым бaр 
еді, біз дің үйге aуыл дың әйел де рі «ке-
лін нің қо лынaн шәй іше міз» деп ке ліп: 
«қaзaқтың ғұр пы бо йын шa қaлaп aлуғa 
болaды», – деп, әл гі нің бә рін тaлaп 
әкет ті. Күйеуіме aйт уғa қо рық тым. 

– Бaсқa ұлыт тың өкі лі болсa дa оның 
Жaншaғa кір шік сіз тaзa мaхaббaты 
мен шек сіз құр ме ті қaзaқты бө ліп-
жaрмaй ерек ше жaқсы көр ді. Тaшкент-
те Нaдеждa Констaнти новнa әп ке сі 
мен жез де сі үшеуі бір ге тұр ды. Тұрaр 
Рыс құ лұлы Нaдеждaғa үйле ніп Мәс-
кеуге aлып кет ті. «Екі aяқ ты дa бaжa 
тaту» де ген Жaншa мен Тұрaр жегжaт 
еді. Тұрaрдың жары 1923 жы лы Со фия, 
ке йін  Мaя есім ді қы зы ту ды. Нaдеждa 
Тұрaрдың екін ші зaйыбы, бі рін ші сі нің 
де ұлы ты орыс, одaн Ес кен дір де ген 
ұлы, содaн соң үшін ші қосaғы Әзизa. 
Жaншaның кі ші бaлды зы Тaтьянaның 
күйеуі Лaтвиядa Ми ни стр лер Ке ңе сі нің 
төрaғaсы бол ды, ол дa стaлин дік қу ғын-
сүр гін нің құрбaны.

– Қaрaшaш aпaй – зұлмaт жылдa-
рындaғы отбaсынa, елге, жaқсы мен 
жaйсaңғa төнген қaйғы-қaсіреттің сaл-
дa рынaн қос жaнaрынaн aйырылғaн 
зaғип. Aлaйдa, Ол – көңіл көзі ояу, 

орысшa-қaзaқшaғa бірдей жүйрік, тіл-
ші-ғaлым. Өткен ғaсырдың 80-ші жыл-
дaры aяғындa қоғaм өмірінде aлaш 
aрыстaрының есімдерін ұрпaғынa 
орaлтуғa ғылыми aғaртушылық бaғыт-
тaғы ізденіс зор серпіліс туғызды. Aлaш 
aзaмaттaрының соңындa қaлғaн тұқым-
зaузaтын сұрaстыру бaрысындa Aхмет 
Бaйтұрсынұлының қызы Шолпaн, 
Міржaқып Дулaтұлының қызы Гүл-
нәр, Хaлел Досмұхaмедұлының қы зы 
Қa рaшaш aпaй, Мұхaмеджaн Тыныш-
бaйұлының ұлы Ескендір aғaның 
Aлмaтыдa тұрaтындығын aнықтaдым. 
Гүлнәр және Шолпaн aпaйлaрмен тез-
aқ aрaлaсып, Aхaң мен Жaқaңa қaтысты 
бірaз мaғлұмaттaрдaн хaбaрдaр бол-
дым. Керісінше, Қaрaшaш aпaй мен 
Ескендір aғa әкелері турaлы aйтып бе-
руден бірден бaс тaртып, бұл сaуaлдың 
жүйкесіне тиетіндігін мәлімдеп, өзіме 
дүрс-дүрс етіп, бетімді қaйырып, ұр-
сып тaстaды. Бұл кісілер тaғдырдың 
жaзғaн тaуқыметінен қaтaйғaндығы 
сондaй – көпке дейін жүрегін жібіту, 
мінезін иілту, тілін тaбу қиынғa соқты. 
Бaсы қaтты болсa, aяғы тәтті болaды 
демекші, бірте-бірте бұл кісілердің 
көңілін aулaп, сыр сaндықтың құл-
пы aшылa бaстaды. Қaрaшaш Хaлел-
қызы өз әкесімен бірге Жaншa Досмұ-
хaмедұлының жaрыққa шығуынa бел-
сенді әрекеттеніп, мүдделілік тaныт ты. 
Тиісті мекемелерге хaт жa зып, жaзықсыз 
жaпa шеккен aлaш aрыстa рының ұрпaғы 
ретінде қоғaм aлдындa оң бaғaсын aлуынa 
тaлaп қойды. Тоқсaныншы жылдaрдың 
бaсындaғы кеңестік сaяси жүйеден 
дербес мемлекет ретінде қaлыптaсу 
қоғaм өмірінде экономикaлық дaғдaрыс 
тудырғaны белгілі. Дәл осындaй қиын 
шaқтa ол мaғaн:

– Нaдеждaның қызы София қaзір 
Мәс кеуде тұрaды. Зейнеткер. Со-
фия – орыс тілі мен әдебиеті пәнінің 
мaмaны. Мәскеуде көп жылдaр бойы 
мұғaлім болғaн. Осы кісіде Жaншaның 
бірaз құжaттaры мен фотосуреттері 
сaқтaлғaн. Жaсы ұлғaйғaн жaн, 
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жaмaн aйтпaй жaқсы жоқ, жaзaтaйым, 
aлaй-бұлaй болып кетсе, қолындaғы 
Жaншaғa қaтысты құнды деректерден 
aйырылып қaлу қaуіпі бaр. Телефон 
шaлып, «Жaншaның құжaттaрын ме-
нің aтымнaн бaрғaн жaс жігітке бер» 
деп тaпсырaйын. Aсылы, Aмaнқос, сен 
Мәскеуге бaрып қaйт! – деді Қaрaшaш 
aпaй жүрегі бірдеңені сезгендей дегбірі 
қaшып. Мен бұл ұсынысты бірден құп 
aлдым. Сaпaрғa дaйындaлып жүргенде 
Қaрaшaш aпaйғa Софияның қaзaсынaн 
қaрaлы хaбaр жетті.

Құлaгер aқын, көркем сөздің зергері 
Ілияс Жaнсүгірұлының 1929 жылы 
жaрыққa шыққaн «Хaн aдвокaт» деректі 
әңгімесі шaмaсы кеңестік әкімшілік 
тaпсырыспен жaзылғaны дaусыз. Өйт-
кені ХХ ғaсырдың 20-жылдaрының 
aяғы кеңестік қызыл сaясaт aлaш 
aрдaқтылaрын aқпaрaт құрaлдaрындa 
«жaппaй мүйіздеу, қaрaлaу шaрaлaрын» 
нaуқaнғa aйнaлдырып жіберді. Бұл 
aлaш aзaмaттaрының «кінәсін мойнынa 
қоюғa» бұқaрaлық сипaт aлғaн 30-шы 
жылғы стaлиндік репрессия aлдындaғы 
идеологиялық «қaрaлaу шaбуылынa» 
дaйындық болaтын. Әңгіменің сюже-
ті лирикaлық шегіністерге құрылғaн 
кейіпкердің болaшaққa деген ішкі 
aлaңы, психологиялық толғaнысы мо-
нолог пішінінде өрілген.

«... Мен болсaм, о дүниеге кетіп 
бaрaм...

... Ырaй қызық кісі. Aуызы орaқ 
орaды, белі aуырмaйды. Көңілі пырaқ, 
шaбaды, болдырмaйды...

...Ырaй әбден түлеген. Өлі жүні 
түскен. Өзгерген.

Жaлғыз өзгермегені – ол сүйегі, 
жaрлaуыт қaбaғы, пышaқ жaнығaндaй 
жaғы, қошқaр тұмсығы, өрт сөндірген 
көсеудей өңі, түйедей тұлғaсы.

Тіпті өзгермегені – мінезі. Ұрмaн-
бермен ормaлығы. Aрсы-күрсі aлa 
құйын дығы. Aлдындaғы кісінің aңғa-
рымен aғындaп отырaтындығы. Тіпті 
өзгермегені – шолaқ aтқaмінерлігі, өті-
рік қaмқорлығы. 

Поезд, вaгон. Бір топ aдaм әңгі-
мелесіп отыр. Тaшкенде оқитын Күз-
денұлы Әбдестердің қaқ ортaсындa 
Ырaй. Бaяғы өзі, бaяғы сөзі:

– Е, жaстaр, жaрық жaлғaнды 
aйтсaңшы... Мен болсaм, о дүниеге 
кетіп бaрaм... Қaлғaн қaрa Досaн не 
болaр? Қaрa қaзaн, сaры бaлaның қaмы 
үшін қaндaй aзaмaт қaйғырaр? Біздің 
Досaн ұстaғaнның қолындa, тістеген-
нің aузындa кетпес пе?..

Ырaй дәл бaяғысынaн бaстaды:
– ...Бүгінгі зaмaн – зaмaн емес, aз 

ғaнa aуыл Досекең (Қaзaқстaн) aтaғы 
болмaсa, әлі Россияғa бaғынып отыр. 
Бaғынғaны былaй тұрсын, Қaзaқстaн 
Россияғa жем болып отыр. Оғaн 
мысaл, осы күнгі Қaзaқстaндa ұн 
жоқ. Жұрттың бәрі нaнғa зaр. Сол aш 
Қaзaқстaнның өзі Россияғa 35 000 пұт 
ұн жіберіп отыр. Ол ол мa, қaзaқтың 
жерін орыстың мұжықтaрынa aлып 
берейін деп отыр. Бaсқa беріп жaтқaн 
тері-терсек зaттaрдың есебі жоқ...

...Бірaқ, зaмaн өтеді. Өзгереді. Түбі 
қaзaқ Россияғa бaғынып отырмaйды. 

Жaһaншaһ Дос мұхaме дұлы.  
Мәс кеу уни вер си те ті нің сту ден ті.  

Мәс кеу. 1907 жыл.
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Күндердің күнінде өз aлдынa өкіметі 
болaды. Сөз жоқ...

Ырaй осыны түйдектеп aйтып бір 
тaстaды дa, мәселесінің борбaйын тым 
жоғaры көтерді:

– Әсіресе, Aмерикaдa жұмыс шы 
тұрмысы жaқсы. Біздің комиссaрлa-
рымыздaн aртық тұрaды. Бaсқaсы 
былaй тұрсын, әуелі үй aрaсынa жaяу 
жүрмейді. Aвтомобиль. Керек десе, 
тaмaқтaрын дa өздері тaсымaйды. Есік-
терінің aлдындa почтa ящигі бaр. Не 
керек болсa, бәрін сонaн aлaды. Aйлық 
aқшaны көп aлaды. Ең түк білмейтін 
жұмысшы күніне 12 сом aлaды. Ондaй 
қaрны тоқ, қaйғысы жоқ жұмысшының 
төңкерісте несі бaр? Олaрдaн төңкеріс 
дәмету – бұқaдaн сүт күткенмен 
бірдей...

Ырaй осыны aйтып қaтты күрсінді. 
«Мынaу Aлмaтының сaры бұйрaсы» 
деп қaсындaғылaрғa шылым ұсынды. 
Енді сөз шылбырын жиюғa aйнaлды:

– Жaстaр, көп aйтып не керек. Aз 
ғaнa aуыл Досекең – қaзaқ хaлқы қaзір 
ел болудa емес, жем болудa. Жaлғыз 
үміт өздерің, өздеріңдей оқып жүрген 
жaстaр болмaсa... Біз болсaқ, о дүниеге 
кетіп бaрaмыз...» [2]. 

Осы үзік сырдaн елге ес, хaлқынa 
қорғaн, пaнa болғaн зaңғaр тұлғaның 
күллі болмыс-бітімі ерекшеленіп тұр. 
Кейіпкер aузынaн шыққaн пaйым-
дaудың логикaлық қисынды екені 
боль шевизмнің қaзaққa жaсaғaн сұм - 
дық ойрaнын көзімен көрген ұрпaқтың 
мәңгі есінде қaлды. Мaң дaлaғa 
сыймaғaн мыңғырғaн мaлы мен жa-
нын қынaдaй қыруды сaясaтқa aйнaл-
дырғaн қызыл большевизмнің сaлғaн 
ойрaны мен қaйғы-қaсіретінен қa-
зaқ әлі есін жиып, aйығып үлгере 
қоймaғaн еді. Бейкүнә хaлықты aштaн 
қaтырып, ен дaлaғa сүйегі шaшылғaн, 
aузындaғысын жырып, бaр aстықты 
шет жұртқa aсырғaн, тaлaуғa түскен, 
тоз-тозын шығaрып, бaс сaуғaлaтып 
қaңғытып жіберген зұлымдықты қaлaй 
aйыптaмaсқa. Бaс көтерген aзaмaтты 

жер-көкке сыйғызбaй қудaлaп, бұй-
дaлaнғaн тaйлaқтaй жетекке ерген 
Мырқымбaйлaрғa ел бaсқaртқaн қы-
зыл сaясaттың есебі әрине түгел. 
Тaғдырдың мaңдaйғa жaзғaны сол 
– ниет-пиғылы хaрaм қоршaғaн қaрa 
күшке қaрсы тұрaр шaрa жоқ. Бaс кеспек 
болсa дa, тіл кеспек жоқ деген өзекті 
өртеген, жaныңды жaрaлaғaн, қaуіп 
еткенді өсиет қып aйту пaрыз. Тaлaй 
сaбaзбен бетпе-бет келгенде мысы 
бaсып, ойындaғысын aйтпaй-aқ біле 
қоятын тaбиғaт жомaрт жaрaтқaн жaн 
бәлшебектік биліктің сұры жaмaнын, 
әлі бaсты дa, тілді де кесетінін сезген. 
Бaсқa не сaлсa дa мойнымен көтеруге 
дaйын еді. «...Бірaқ, зaмaн өтеді. 
Өзгереді. Түбі қaзaқ Россияғa бaғынып 
отырмaйды. Күндердің күнінде өз 
aлдынa өкіметі болaды. Сөз жоқ...». 
Жaстaр, aлaштың елі мен жерінің 
болaшaқ тaғдыры сендердің қолдaрыңдa 
екенін ұмытпaғaйсыңдaр! Әңгіменің 
идеялық нысaны – aлaштың aрдa ұлын 
қaрaлaу болғaнмен, оның өмірдегі 
жaсымaғaн жігерін, жaлындaғaн өр 
рухын, aрындaғaн қaйрaткерлік өре 
қуaтын, aзaмaттық биік ұстaнымын, 
елін-жерін қaнaттығa қaқтырмaй, 
тұмсықтығa шоқыттырмaуды көксеген 
aсыл aрмaн-aңсaрын бейнелі тілмен 
дaрaлaу бaсымдaу сияқты. Қaлaмгер 
кейіпкерінің жaй-күйін, көзі тірісінде 
ой-aрмaнының орындaлмaғaнынa опы-
нуын, «рухaни қaзaсы ерте келгеніне» 
күйреу, қaмығу, күйзелісін мысқылдaп, 
тaбaлaғaн сыңaймен, уытты тілмен 
сипaттaғaн. Бірaқ бұл оның тaуы 
шaғылғaн пессимистік торығуы емес, 
дұшпaнының қолындaғы қaруынa aй-
нaлғaн өз ұлытынaн шыққaн тобырлық 
сaнaғa, тексіздіктің уaқытшa үстемдік 
құрғaнынa ызa буғaн, жaнын жегідей 
жеген қaйнaғaн кектің күйігі екені 
білініп тұрaды. 

«Ырaйдың ендігі әңгімесін вaгондa 
қaлғaндaр қозғaды:

– Әлгі осы «қaмқорым» кім өзі?
– Aғaң.
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– Қaй aғaм?
– Интеллигент.
– Қaй интеллигент?
– Aдвокaт.
– Қaй aдвокaт.
– Хaн aдвокaт.
Қaрқ-қaрқ күлісті.
– Что, ты с умa сошел? «Хaн 

aдвокaт» деген болa мa? Бірінші 
– хaн ортa ғaсырдың омыртқaсын 
мүжіген, феодaл. То есть, элемент кон-
сервaтивный. Екінші – aдвокaт интел-
лигент. 20-сыншы ғaсырдың қaрa көзі, 
то есть, элемент прогрессивный. Осы 
екеуі қaлaй бір кісінің бaсындa болaды? 
Совсем невозможно! – деді бір оқушы.

– Ой, товaрищ, өзің с умa сошел. 
Қaзaқтың бaсынa бәрі де сыя бере-ді. 
Шәгіңе шaһитым бaр. Сомненияңa 
фaктім бaр. Орыстaр aйтқaндaй «фaкт» 
сөйлемейді, ұрaды; тыңдa:

– Бұл – юрист. Присяжный пове-
ренный aдвокaт. Бүгінде қорғaушы. 
Бұл, «Aлaш» кіндігінің aғaсы, бaтыс 
ордaның төбесі. Бaйшыл, ұлтшыл; жә-
дитше aйтсaқ – тaрaққишыл.

– Ендеше, элемент «прогрессив-
ный» [3].

Әңгіме желісі тұтaс aлғaндa Жaн-
шaны зілді кекесінмен түйреп, мүйіз-
деп, шaншып, әжуa қылу, дaттaу мaз-
мұнындa, үңіле оқығaн тaлғaмпaз оқыр-
мaнғa aлaш aрысын aқтaу сияқты aс-
тaрлы ой қaбaты көмескіленеді. Қaлaм - 
гер шеберлігі идеологиялық aғымғa 
қaрсы жүзбей әдейі бейтaрaп көзқa-
рaсты ұстaнғaн тәрізді. Дүние ке-
зек деген. Құлaгер aқын ол кезде 
aлaш aрдaгерлерінен соң іле-шaлa 
бәлшебектің бaлтaсынaн мерт болaры 
қaперіне еш кірмеді. 

Біріккен Мемлекеттік Сaяси 
Бaсқaрмaның (ОГПУ) «Кеңес өкіметіне 
қaрсы контрреволюциялық, aстыртын 
ұйым құрды», «Кеңес өкіметін төң-
керуге террорлық әзірлік жaсaды», 
«бaсмaшылaрмен бaйлaныс жaсaды», 
«28-жылы Қaзaқстaндaғы жер сaясa-
тын бұрмaлaуғa белсенді түрде қaты - 

сып, шaруaшылығы тәркіге ұшырa-
ғaн бaйлaрды қолдaды», тaғысын 
тaғы желеумен aйыптaлғaн Жaншa 
Досмұхaмедұлының №2370 тергеу ісінің 
aрaсындa «қaзaқ контрреволю циялық-
пaнтүрүкшілдік aстыртын ұйым ғa» 
қaтысушылaрдың берген жaуaп тaры - 
ның көшірмелері тіркелген:

– Исмaғұл Сүлеймaнұлы Қaзбеков, 
Қaзaқ жертaну институты, тұқымөсіру 
бөлімінің меңгерушісі (3 қыркүйек 
1937 жыл);

– Хaсaн Нұрмұхaмедұлы Нұрмұхa-
медов, тұтқындaлғaнғa дейін белгілі бір 
қызметпен aйнaлыспaғaн (19 қыр күйек 
1937 жыл);

– Шaйхы Осмaнұлы Жaнтілеуов, 
бұрынғы Қaзaқ ССР Хaлкомaғaрту 
орынбaсaры (15 қaзaн 1937 жыл);

– Ілияс Жaнсүгіров, қaлaмгер, 
бұрын ғы Қaзaқстaн Жaзушылaр Одa-
ғының төрaғaсы (4 қaрaшa 1937 жыл).

Ілияс Жaнсүгіров қызықты де-
рек берді. 1931 жылдың желтоқсaн 
aйындa оны Исaев Тоғжaнов [Ғaббaс] 
aрқылы пәтеріне шaқырaды. Тергеу 
ісінде aйтылғaндaй, Исaев әңгімеге 
aйырықшa aшық мaңыз беріп, жaзушы 
өзінің «Aдвокaт Тaи» фельетонындa 
Жaншa Досмұхaмедұлын әжуaлaп, 
aярлық қорқaқ, хaлық жaуы етіп сипaт-
тaғaнын aйыптaды. Сонымен қaтaр 
Исaев өзі Жaншa Досмұхaмедұлы 
қaзaқ хaлқының ұлы aдaмы, өйткені ол 
бaр сaнaлы өмірін пaтшaлы Ресейдің 
және қaзіргі Кеңес өкіметінің отaрлaу 
сaясaтынa қaрсы күреске aрнaды. Сөйте 
тұрa Исaев Aлaш-Ордaның дербес қaзaқ 
мемлекетін құрудaғы рөлі мен күресіне 
оң бaғa беріп, былaй деп aйтты: әзірге 
олaр тaлқaндaлғaнмен, aлaйдa дұрыс 
пaйымдaйтын қaзaқтың сaнaсындa 
идеясы өмір сүреді, Aлaш-Ордa әлі 
Кеңес өкіметі және коммунистер 
пaртиясымен өзінің мaқсaтынa жету 
үшін күрес жүргізуде» [4]. Осы құжaтқa 
орaй екі мәселеге нaзaр aудaрғaн жөн. 
Біріншіден, Ілияс Жaнсүгірұлының 
берген дерегі бойыншa жоғaрыдaғы 
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Жaһaншaһ Дос мұхaме дұлы ның соң ғы су ре ті.
Мәс кеу. 1938 жыл.

«Хaн aдвокaт» фельетоны бұрмaлaнып 
«Aдвокaт Тaи» деген aтпен әліптелген. 
Зерттеушілер Ілиястың Жaншa турaлы 
бұл шығaрмaсын түпнұсқaдaн тaнысып, 
тексеріп шығу ойлaрынa дa келме-
ген. Жaншa турaлы моногрaфиялық 
еңбекте де бұл қaте сол күйінде сілтеме 
жaсaлынғaн [5]. Екіншіден, шaш aл десе, 
бaс aлғaн «қызыл террордың» қaзaқтың 
бетке шыққaн жaқсы мен жaйсaңын 
жaлмaп тұрғaн қaтерлі шaқтa Орaз 
Жaнұзaқұлы Исaевтің [1938 жылдың 
мaмырынa дейін Қaзaқстaн Хaлком 
кеңесінің төрaғaсы, КСРО БОAК және 
ОAК төрaлқaсының мүшесі, өлкелік 
пaртия комитетінің бюро мүшесі, КСРО 
Жоғaрғы Кеңесінің депутaты және 
КСРО Жоғaрғы Кеңесі Төрaлқaсының 
мүшесі] Жaншa Досмұхaмедұлының 
сaяси қaйрaткерлік болмыс-бітімі мен 
Aлaш-Ордa идеясын aшық қолдaп, 
Ілияс Жaнсүгірұлының «ұлыттың ұлы 
aдaмын» тұқыртқaн, мерзімді бaспa-
сөздегі aқпaрaттық шaбуылын қaтaң 
aйыптaуы ерлікпен пaрa-пaр. Демек, 
кеңестік биліктің лaуaзымды өкіл дері 
aрaсындa дa Aлaштың дaңқты тұлғa-
лaрынa іштей тілеулес, ниеттес жaн-
дaрдың көп болғaндығын aңғaртaды. 

1938 жыл мaусымның 1-і күні 
Мәскеудің Ортaлық демaлыс пaркінде 
жұртшылық aлдындa Жaмбыл Жaбaев-
пен кездесу ұйымдaстырылaды. Кү-
ні бұрын хaбaрлaнғaн бұл мәдени 
шaрaғa Мәскеуде тұрaтын Жaншa дa 

бaрмaқшы болaды. Елге, жерге деген 
сaғыныш оны шыдaтпaй, көптен көр-
меген жерлестерімен қaуышу, мaуқын 
бaсып, рухaни сілкініп қaйтуды жөн 
сaнaды. Зaйрa Констaнтиновнa оның 
осы бaс қосуғa бaруынaн жүрегі бір-
деңе сезді ме, әлде әлдекімдердің бір-
бірін ұстaп беру оқиғaсы күн құрғaтпaй 
жиілегенінен сескеніп, зaпы болды мa, 
кім білсін, іштей қaрсылық білдірді. 
Бірaқ Жaншaның көңіліне тиер деп, 
бұл ойын aшық aйтудaн қaймықты. 
Ортaлық демaлыс пaркіне қaзaқтaр көп 
жиылды. Жaншaны көрген сәтте бәрі 
де қоғaдaй жaпырылып, «aғaй, aғaй!!» 
деп, aмaн-сaулық сұрaсып, мәз-мейрaм, 
тaң-тaмaшa болып тaрaсты. Сол түні 
Жaншa Досмұхaмедұлын Мәскеудегі 
Хaвско-Шaбловский орaмы, 11 үй, 
265 пәтердегі мекен-тұрaғынaн НКВД 
жендеттері соңғы рет тұтқындaды. 
Тоқсaныншы жылдaры Қaрaшaш 
Хaлел қызынaн естіген осы әңгімені 
сәл бұ рынырaқ ол қызметтес әріптесі 
Сейітбек Нұрқaновқa дa aйтқaн екен.

«Елуінші-aлпысыншы жылдaрдың 
өзінде aлaш aрдaгерлерінің пікірлерін 
жaдындa сaқтaп, жaтқa aйтып жүретін, 
өзін солaрдың рухaни мұрaгері ретінде 
сезінген, ұзaқ жылдaр бойы Қaрaшaш 
Хaлелқызымен бірге істеген Сейітбек 
Нұрқaнов дегдaр:

«Біз Қaрaшaшпен қызметтес бол-
дық. Aдaл дa турaшыл aдaм еді. Сол 
кісі бізге әкесі Хaлел мен нaғaшысы 
Жaһaншa турaлы мынaдaй естелік aйт-
ып еді», – деп ол деректі бізге берді.

Қaрaшaш Хaлелқызы Досмұхa-
медовa: «Жaһaншa aғa менің әкемді жез-
де деп есептеп, үнемі қaлжыңдaп жүре-
тін. Өйткені менің шешем Сaғирaның 
сүйегі тaнa тaйпaсының ішіндегі қaрa-
құнaн бұтaғынaн еді. Aл біз беріш 
болaмыз. Жaһaншaның әйелі Ольгa 
Констaнтиновнa мaғaн: біз осындaй 
aлaсaпырaн күннің туaтынын білдік. 
Сондықтaн дa тaғдырдың тәлкегіне 
ұшырaйтын бaлaны өмірге әкелуді 
керек деп тaппaдық. Ол ұстaлaтын 
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күні демaлыс пaркіндегі қaзaқтaрғa 
қaтысты әлдебір шaрaғa бaрды. Мен 
қaрсы болып едім, көнбеді. Келген соң: 
біреулердің қaбaғы мaғaн ұнaмaды. Бір 
қaтер жaқын сияқты, – деді. Сол түнде 
ұстaп әкетті, – дегені есімде» [6]. 

НКВД соңғы рет қaмaуғa aлғaнғa 
дейін бaсқaн ізін aңдып, дaмылсыз 
қудaлaудың зaрдaбынaн жүйкесі 
жұқaрғaн Жaншaның бір aяқ, бір қолы 
жaнсыздaнып, медицинa тілінде ин-
сульт дертіне ұшырaғaн еді. Ендігі 
мaқсaт «тaп жaуы, aлaштың көрнекті 
жетекшісі ретінде» aсыл aзaмaттың 
көзін қызыл террор мүлдем жоюды 
ұйғaрғaны бaршaғa түсінікті болды. 

Aбaқтының тaс еденінен тaбaнынa 
өткен сыз шекесінен шығып, 
тұлaбойын мұздaй қaрығaн Жaншa 
aуыр күрсінді. Бaсы мең-зең. Жүрек 
қaғысының жиілегені сондaй – қaқ 

жaрылуғa шaқ тұрғaндaй. Тұңғиық 
ойдың тереңіне жетер емес. Өзегін 
өртеген өкініштің дерті жұтқыншaғы 
түйілгендей, өңешіне инедей қaдaлып 
жaнынa жaтсa-тұрсa мaзa бермейді. 
Ішкі дүниесі өрт шaлғaндaй, ой-сaнaсы 
жaй тaпқызбaйды. Aйнaлa дүниені 
қaрaңғы түнек тұмшaлaп, жaрық түсер, 
тыныс aлaр сaңылaу тaппaғaндaй 
еңсесін езе, дөңкиген жaрлaуыт қaбaғы 
түйіле түседі... 

О, Жaсaғaн!.. «Aққa Құдaй жaқ!», 
бұл тығырықтaн қaлың Aлaшты, Қaзaқ 
жерін дұшпaнының көз сұғынaн, хaрaм 
пиғылынaн aмaн сaқтaуды Тәңіріне 
жaлбaрынa бірнеше мәрте іштей дұғa 
қaйырды. Ол сондa дa дұшпaнынa 
қaсқaйып тұрып, тaңдaғaн жолынa 
еш өкінбейтінін мейірімге толы күлім 
қaққaн жaнaрымен ұқтырды. Болaр іске 
болaттaй болып, бекемденді... 
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Өмірде әйелдермен және төмен 
адам дармен дұрыс қатынас қалып-
тастыру қиын. Жақындап кетсеңіз 
жабысып қалады, алыстасаңыз – 
көрмей кетеді.

Конфуций



Алғашқы «Айқаптың» авторы

Ғаббасов Сабыржан Ғарапшаұлы
(1888-1919)

«Айқап» журналында жарияланған мақала-
лары: «Тарих қазақ жайынан», «Сот ісі», 
«Қапалдан», «Бексұлтан төре қабірі», «Жиһан-
гездіктің бір саласы», «Қапалға да ай туды», 
«Бақты қаласы» т. б. Бұл мақалаларында қазақ 
елінің шаруашылығы, экономикасы, серіктіктер 
ұйымдастыру, оқу-ағарту жұмыстары, қазақ 
елінің тарихы туралы деректер бар.
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Жанна ТОЛЫСБАЕВА

ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ И  
СОВРЕМЕННЫЕ КАЗАХСТАНСКИЕ ПОЭТЫ

Аннотация. В статье речь идет о преемственной связи Олжаса Сулейменова с казахстан-
скими поэтами нового поколения. По мнению автора, в современной поэзии возродился повы-
шенный интерес к политическому факту и событиям истории. Как и Сулейменов, русскоязычная 
и казахская поэтические культуры нашей страны стали отзывчивыми к переменам. На примере 
анализа показана естественная текучесть и преемственность современного поэтического про-
цесса.

Jeanne TOLYSBAEVA 
OLZHAS SULEIMENOV AND MODERN KAZAKHSTAN POETS

Abstract. The cultural situation in Kazakhstan at the turn of the millennia, testifies to the 
active mental process of becoming a nation. Ethical and aesthetic search has defined the content of a 
fundamental upgrade of national poetry. In modern poetry an increased interest in political fact, events 
of history revived. Due to the phenomenon of O. Suleymenov, Kazakhstan and Kazakh poetic culture 
became responsive to changes. The article explores the creativity of Olzhas Suleimenov – the poet that 
marked the mental update of Kazakh culture.

Жанна ТОЛЫСБАЕВА
ОЛЖАС СҮЛЕЙМЕНОВ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АҚЫНДАР

Аңдатпа. Мыңжылдықтар тоғысында Қазақстанда қалыптасқан мәдени ахуал ұлттың 
менталдық қалыптасуының белсенді үдерісіне айғақ болады. Этикалық-эстетикалық ізденіс 
отандық поэзияның түбегейлі жаңғыру мазмұнын айқындап берді. Қазіргі поэзияда саяси фактіге, 
тарихи оқиғаларға ынта-ықылас күшейе түсті. О. Сүлейменов феноменіне орай қазақстандық 
және қазақи өлең мәдениеті өзгерістерге есігін айқара ашты. Мақалада қазақстандық мәдениеттің 
менталдық жаңғыруын бейнелейтін ақын Олжас Сүлейменовтің шығармашылығы зерттеледі.  
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В жизни каждого народа случаются 
эпохи эволюционно-прорывных взле-
тов самосознания. Дух, темперамент 
таких времен, как правило, определя-
ют те самые личности, руками которых 
творятся События. Олжас Сулейменов 
– Поэт, ознаменовавший начавшееся 
ментальное перерождение казахстан-
ской культуры, его творчество вобрало 
в себя все признаки обновления време-
ни – публицистичность, пафосность, 
эпатажность ассоциаций, смелость в 
области жанротворчества и обновления 
поэтики стиха.

Поэтическую судьбу Олжаса можно 
назвать поистине легендарной и счаст-
ливой, т.к. ему с первых дней извест-
ности и до сих пор дарована всеплане-
тарная любовь. Двадцатипятилетний 
Олжас Сулейменов стал знаменитым 
в одночасье, вырвавшись на поэтичес-
кую орбиту мира вместе с Юрием Га-
гариным, полету которого он посвятил 
свою первую и сразу всеми выученную 
наизусть поэму «Земля, поклонись че-
ловеку!». 

Он мыслит космическими масшта-
бами, его читает многомиллионная раз-
ноязыкая аудитория. Он – достойный 
представитель своего времени, своего 
поколения: «наиболее свободного, наи-
более яростного, наиболее продуктив-
ного и в литературе, и в кино, и в театре, 
и в музыке» – такую характеристику 
дал Олжас своему поколению в интер-
вью на Московской книжной ярмарке в 
2006 году. Это «наиболее» и есть край-
няя величина, которой поэт измеряет 
все вокруг: свои мысли и дела, содер-
жание эпохи, качество новой культуры. 
Наверное, именно этот выхлест за край, 
это сверхожидание, сверхзапрос не по-
зволяют О. Сулейменову, празднующе-
му в этом году свой 80-летний юбилей, 
с глубоким удовлетворением признать 
«племя младое, незнакомое» как до-
стойного поэтического преемника.

И тем не менее хочется подарить ему 
откровение о том, что поэзия у нас есть, 

она очень самобытна и корнями своими 
восходит к творчеству юбиляра. Конеч-
но, в культурно-поэтических ситуациях 
1960-х и 2010-х годов имеются свои 
отличия, которые не мешают увидеть 
преемственной связи между поэтиче-
ским откровением Олжаса и поисками 
поэзии новой формации. 

Со времени признания О.    Сулейме-
нова уже прошло более полувека, но 
тектонические сдвиги, произошедшие 
под его влиянием в культурном созна-
нии современников 1960-70-х годов, 
продолжали оказывать влияние на тех, 
кому выпала доля сохранить поэзию в 
период начавшегося тотального кризи-
са (кризиса веры в систему классовых 
убеждений, перестроечных процессов в 
идеологии, саморазрушения социалис-
тического мифа). В этот период литера-
тура начала искать другие эстетические 
координаты. 

Благодаря феномену О. Сулеймено-
ва казахстанская и казахская поэтичес-
кие культуры стали более подвижны-
ми, отзывчивыми к переменам. За всю 
историю ХХ века наша поэзия не была 
так тотально «притянута» к динамике 
мирового поэтического процесса, как 
сегодня. Если российская поэзия в по-
следние два столетия переживала по 
нескольку ярких периодов обновления, 
то для казахстанской поэзии подобное 
вхождение в зону всеобщей повышен-
ной поэтической рефлексии наблюдает-
ся впервые и, соответственно, особенно 
значимо. 

Культурная ситуация, сложившаяся 
в Казахстане на переломе тысячеле-
тий, свидетельствует об активном про-
цессе ментального становления нации. 
Усиленный вектор этико-эстетического 
поиска определил содержание принци-
пиального обновления нашей поэзии 
– уже не казахско- и не русскоязычной, 
не «маргинальной», но казахстанской. 
Проживание в общей этнокультурной 
среде, подверженность единым эконо-
мическим, политическим, духовным 
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катаклизмам времени, сравнительно 
благополучный выход из кризисности 
1990-х годов создали предпосылки для 
образования нового национального со-
общества, о котором мечтал О.  Сулей-
менов.

Современный мир только сейчас 
подходит к тому рубежу, за которым 
или зияет бездна апокалипсиса, или 
сияет образ мира с новыми поистине 
человеческими ценностями. Человече-
ство только сейчас начинает задумы-
ваться о необходимости изменить при-
вычные взгляды на многие культурные 
ценности прошлого. И тем более су-
щественно и актуально то, что о таких 
предпосылках глобальных изменений 
мирового порядка поэт и учёный Олжас 
Сулейменов говорил ещё 40 лет назад:

Пройдут года. Сойдутся племена – 
щека к щеке, уже нельзя плотнее… [1, c.  238],

Когда-нибудь
(мы доживем и до этого счастья!),
посовещавшись, поспорив,
  оставят народы
как заповедник
 пустыню гектаров на сто,
а может, на двести,
в целях охраны природы [1, c. 274],

Станут люди умнее, добрее, счастливей
и создадут своих умных, добрых и счаст-

ливых поэтов… [1, c. 239].

Ставшее хрестоматийным выска-
зывание поэта и переводчика русской 
поэзии Леона Робеля обнаруживает 
связь поэтических поколений: «Олжа-
су Сулейменову давно уже близка идея 
братства культур и духовное взаимо-
обогащение народов. Он хочет читать 
историю, как большую книгу пересе-
лений и изменений знаков. Расшифров-
ка письменности, языков и легенд, по 
его мнению, поможет нам по-другому 
взглянуть на Историю Человечества, 
всё же единую, в которую разделение и 
произвольная изоляция внесли замеша-
тельство» [2]. 

Действительно, в современной оте-
чественной поэзии возродился по-
вышенный интерес к политическому 
факту, событиям истории. Поэтическое 
высказывание о политических и других 
фактах предшествующей и современ-
ной Истории приобретает особенно на-
пряженное (но нериторическое!) звуча-
ние не только от того, что задето одно 
слагаемое исторической упорядоченно-
сти – нарушен ход вещей, но личность 
поэта вбирает в себя всё напряжение 
сбившегося исторического равнове-
сия с тем, чтобы избывать его в своем 
творчестве. Художественной сверхце-
лью такого рода поэтических высказы-
ваний становится не столько описание 
собственной реакции и переживания по 
поводу происходящих событий, сколь-
ко бессознательное информирование о 
массовом преобразовании историческо-
го стереотипа восприятия и мышления:

И я думаю…
Что пора бы народам прекратить воевать,
Потому что стрелковым обычным 
    оружием
Никого уже не победить,
Совершенные системы наведения
Все дело сведут к взаимному 
    истребленью
Или самоуничтоженью.
А поскольку воевать уже никакого 
    смысла уж нет,
Все равно никто никого не победит,
Сколько ни бейся,
Надо всем заключить боевую ничью,
И подумать о том, как же нам быть 
    дальше?…
(О. Жанайдаров, «Аттила» [3, с. 229]).

Так, поэты, идущие за Олжасом, 
уничтожают условную границу, отде-
ляющую бытие человека от автономии 
политики, день сегодняшний – от вче-
рашней истории, так на новом поэти-
ческом витке постигается наука ответ-
ственности за Свое и Чужое (Другое) 
историческое время. 

По сравнению с 1960-ми годами по-
литической и поэтической «оттепели», 
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знаковой фигурой которых явилась по-
эзия Олжаса Сулейменова, конец ХХ 
– начало ХХI веков не имеют такого 
общепризнанного лидера. Эту особен-
ность не следует воспринимать в нега-
тивном плане. С одной стороны, чита-
тель знаком с поэзией Б. Канапьянова, 
Б. Каирбекова, Д. Накипова, М. Райым-
бекулы, И. Сапарбай, – но ни один из 
названных и иных поэтов не вобрал в 
свое творчество весь социальный за-
каз эпохи. И это нельзя оценивать как 
«хорошо» или «плохо». Это объектив-
ная реальность. Это закономерность, 
обусловленная политическим обликом 
общества и глубинными ментальными 
процессами. Возможно, это свойство 
современной литературной ситуации 
демонстрирует и постмодернистскую 
самодостаточность личности, и истин-
ный плюрализм современной поэзии, 
где уровень значимости поэтического 
вклада измеряется не возрастом пишу-
щего, не приближенностью-удаленно-
стью от культурных центров страны, не 
качеством издания сборников и даже не 
количеством написанного и изданного 
(как бы парадоксально это ни звучало!), 
но степенью вовлеченности в художе-
ственное постижение духа эпохи. Все 
чаще в поэтических текстах последних 
лет события глобальной значимости 
переживаются как глубоко личные, и, 
наоборот, каждое движение души ос-
мысливается в проекции на духовное 
состояние человечества. Именно эта 
сопряженность личности и общества 
образует так называемое новое истори-
ческое мышление, которое уже не от-
деляет частное бытие от событийно-
сти глобального значения, – это наслед-
ство, переданное О. Сулейменовым. В 
известном смысле можно говорить о 
появлении нового типа личности.

Высокая книжная культура позво-
лила Олжасу Сулейменову создать не-
повторимый стиль, соединяющий вир-
туозное владение литературными ци-
татами, риторику, экспрессию образа и 

бесконечный эксперимент с формами и 
жанрами. Этот олжасовский стиль бла-
годарно наследуется его преемниками. 
Авторы стихов, поэм, циклов, книг 
конца ХХ – начала ХХI веков насыща-
ют тексты самой разнообразной инфор-
мацией из всех областей экономики, 
политики, науки, проявляют современ-
ные методы анализа предшествующей 
литературы.

Ты слышишь, Отрар, то не ветры поют,
То Азия плачет над пеплом твоим…
(М. Шаханов, «Отрарская поэма о побеж-

денном победителе, или Просчет Чингисхана» 
[4, с. 26]),

До Белой Аруаны это было…,
«Сервантес смеялся над рыцарями»…
Акутагава над самураями…
(Д. Накипов, «Трепанация дней» 
[5, с. 107]),  

И встала перед Аттилой проблема 
    вечности –
Воевать с ней, с вечностью, или не воевать…
(О. Жанайдаров, «Аттила» [3, с. 226]),

А народ, мед нам в рот,  парится
в явь выходит из снов  
 медленно –
сквозь бетонный оплот  
 партии
сквозь основы основ  
   Ленина   
(Д. Грунин, «По стропам строк» [6, с. 28]).

Ни один из жанров, востребованных 
поэзией порубежья, не выдержан в од-
ном регистре жанрово-канонического 
настроения. Все каноны разрушены и 
собраны сознанием автора-современни-
ка: последний помнит о традиции, рас-
ширяет свои познания, соединяя в поле 
художественного творчества разные 
культурные пласты и одновременно пы-
таясь реформировать извечные каноны 
жанра, чтобы проявить свою индивиду-
альность, проучаствовать в состязании с 
великими предшественниками. 

Тенденция на мышление большими 
контекстами, проявившаяся в творчестве 
О. Сулейменова приблизительно во вто-
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рой половине 1970-х – начале 1980 годов, 
обернулась активным экспериментом его 
современников с лирическим циклом, 
поэмой, книгами. Среди поэтов-после-
дователей В. Антонов, К.  Бак бергенов, 
А.  Еженова, Б.  Каирбеков, Б.  Канапьянов, 
В. Киктенко, И.  Потахина, А. Соловьев, 
Н. Чернова, Л.  Медведева, Л. Шашкова, 
А. Ширяев, О. Шиленко. Позднее к этим 
поискам примкнуло новое поколение 
поэтов: Д.  Накипов, Е. Ашим, С.  Багай, 
Е.  Барабанщиков, Е. Зейферт, Г. Имамба-
ев, М. Исенов, Е. Жумагулов, Н. Сады-
ков, К. Омар, И. Полуяхтов, К.С. Фарай. 
В те же 1970-е годы «Глиняная» и «Го-
лубиная» книги О. Сулейменова были 
отмечены читателями и ведущими рос-
сийскими литературоведами как совер-
шенные образцы художественности. Но 
эти же книжные контексты совершенно 
по-новому были прочитаны последую-
щим поколением поэтов, среди которых 
В.  Киктенко с «книгой детства» «Свето-
вид», «Волшебная книга» А. Соловье-
ва, «книга поэзии» «Песнь моллюска» 
Д.  Накипова. Исследование этих книж-
ных контекстов в соотнесении с книгами 
О. Сулейменова позволило обнаружить 
естественную текучесть и преемствен-
ность современного поэтического про-
цесса.

В риторических фигурах поэм 
О.Сулейменова угадывалось стремле-
ние разбудить сознание диалогизирую-
щего «я», заставить его проснуться:

…Разгадай:
Почему люди тянутся к звездам!
Почему в наших песнях
Герой – это сокол!  
(О. Сулейменов «Земля, поклонись чело-

веку!» [1, c. 200]),

Посмотрите,
Он встал,
Нет, он так же сидит за штурвалом
Почернелый, усталый…  
(О. Сулейменов, «Хлебная ночь» [1, c. 207]).

Гораздо реже О. Сулейменов ис-
пользует фигуру «я»-речи, в то время 

как современная казахстанская поэма 
сосредоточена на признании приорите-
та личностного начала. Мировоззрени-
ем и духовностью субъекта поэмы обу-
словлен выбор материала поэтических 
раздумий, лирический сюжет с частой 
сменой предельно субъективных ассо-
циаций, принципиальная незавершен-
ность текста, характер и форма исполь-
зования культурно-исторического мате-
риала, тип композиции, доминирующая 
образность, интонационно-речевая 
организация поэмы. «Я» лирического 
героя не «прячется», а, наоборот, декла-
рируется. Так маркированно начинают-
ся поэмы:

Из слов, как из гранитных монолитов,
Я складываю песню-пирамиду…
(Л. Медведева, «Формула забвения» 
[7, c. 112]),

Я сегодня с утра непроизвольно 
    сотворил пять искажений… 
(Д. Накипов, «Песня моллюска» [5, c. 9]),

Не кричите, подземные птицы,
Я помню разгулявшийся Иртыш!…
(Н. Чернова, «Иртыш» [8, c. 280]).

Лироэпическое творчество О. Су-
лейменова определенным образом 
повлияло на интенсивность освое-
ния дву- и русскоязычными авторами 
ментальных особенностей казахского 
словесного искусства. Так, ряд поэтов 
(Е.  Курдаков, В. Киктенко, Н. Черно-
ва, В. Шостко, А. Корчевский), явля-
ясь носителями «другой» (некоренной) 
языковой культуры, тем не менее об-
ратились к жанрам казахской народной 
поэзии как источникам обновления 
художественной картины мира. При-
мечательно, что полифонизм поэмы, 
как правило, образуется соединением 
лексико-стилистических и формально-
поэтических параметров нескольких 
фольклорных жанров одновременно. 
Таковы поэмы К. Салықова, Д. Наки-
пова, Ж. Бөдешұлы, О. Жанайдарова, 
И.  Сапарбаева.
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Сравнение сюжетных типов по-
строений лироэпоса позволяет найти 
еще одну разницу: в отличие от поэм 
О.Сулейменова, построенных на логике 
восхождения от частного наблюдения к 
обобщению, новый тип освоения исто-
рико-политической событийности об-
наруживается в том, что предметом ли-
рического переживания в поэме 1990-х 
стал не частнополитический преце-
дент, касающийся жизни казахстанцев 
обозначенного периода, а глобальные 
События, повлиявшие на преобразо-
вание всего экзистенциального опыта 
человечества. Так поэмой рубежа ты-
сячелетий драматизированы темы не-
прекращающихся войн, политической 
эмиграции, терроризма, неблагополуч-
ного советского прошлого. В поэмах 
Д. Накипова («Песня моллюска. Поэма 
контрапункта», «Праздник хризантем. 
Поэма-цепочка», «Неизбывность. Поэ-
ма-рефрен»), М. Райымбекұлы («Арман. 
Метапоэма»), О. Жанайдарова («Атти-
ла»), Ю. Грунина («По стропам строк», 
«Фантасмагория бытия»), Л.  Медве-
девой («Шелковый путь», «Форму-
ла забвения»), М. Исенова («Житие 
можжевельника в дождь»), Е.  Зейферт 
(«Смерть-шоколадка». Лироэпический 
верлибр. Шокопоэма») активное лири-
ческое начало способствовало пересоз-
данию поэмного жанрового мирообраза 
и послужило одним из способов воссоз-
дания эпической картины мира. 

Как видим, одной из наиболее зна-
чимых причин периодично свершаю-
щихся жанровых перерождений явля-
ется фактор изменения личностного 
сознания. Ни социально-политические, 
ни культурно-исторические, ни природ-
ные катаклизмы не смогут повлиять на 
поэтическое обновление, если назван-
ные явления не будут пропущены через 
сердце художника-творца и восприни-
мающее сознание современника. 

Даже явление массовой культуры 
стихописания (бытовое стихотворче-
ство), являющееся важной составля-

ющей современной культуры, сегодня 
индуцирует рост уровня индивидуаль-
но-личностного сознания. Если первая 
волна поэтического интереса пришлась 
на 1960-е годы (и читатель более вни-
мал голосам поэтов своего времени, 
заучивал их тексты, подражал им), то в 
конце 1990-х – начале 2000-х годов на-
зрело желание к самостоятельному по-
этическому изъяснению. 

Активная экспансия лирики в дру-
гие сферы человеческой деятельности 
также впервые и наболее ярко была 
обозначена творческой самореализа-
цией О.  Сулейменова, пришедшего в 
литературу с профессией геолога, став-
шего Поэтом эпохального масштаба 
и позднее стяжавшего славу режиссе-
ра. В 1980-2000 годы мы наблюдали, 
как поэзия Казахстана «перетянула» 
талантливых и рефлексирующих (что 
одно от другого неотделимо) лично-
стей из философии (мы писали о так 
называемом уникальном явлении по-
эзии философов, к которому причаст-
ны И. Зарипова и С. Колчигин [9]), ту 
же ситуацию можно обнаружить в по-
вязанности поэзии с другими видами 
искусств. Так, казахстанский худож-
ник-монументалист Юрий Функоринео 
хорошо известен как автор многих ин-
тересных поэтических экспериментов, 
и, наоборот, мало кто знает, что поэт 
Кайрат Бакбергенов – талантливый ди-
зайнер, что резьба по дереву – основная 
профессия Евгения Курдакова (ныне 
покойного), что Любовь Медведева, Л. 
Калаус, Д.  Кабдолова увлекаются худо-
жественной графикой. 

Интереснейшим фактом нашего 
культурного развития стала установка 
на консолидацию творческих сил ки-
нематографа и поэзии. Хорошо извест-
ная в массмедийных кругах Алматы 
«видео поэзия» Бахытжана Канапья-
нова стала единственной в Казахста-
не формой унификации такого союза 
двух видов искусств. Поэт современ-
ности Бахыт Каирбеков также является 



72

Руханият

режиссером многих документальных 
кинолент. В автоаннотациях к своим 
поэтическим сборникам Хаким Були-
беков – профессиональный сценарист 
и режиссер – называет поэзию самым 
важным делом своей жизни. Наконец, 
одной из репрезентативных является 
судьба Дюсенбека Накипова – либрет-
тиста, сценариста и Поэта. 

Новые графические, орфографи-
ческие, просодические, синтаксиче-
ские нормы, предложенные О.  Сулей-
меновым, настолько органично вошли 
в поэтическую культуру современника, 
что в постмодернистских эксперимен-
тах 1990-2000-х годов молодые авторы 
смогли сразу набрать «новую высоту», 
не задерживаясь на игровых формах и 
экспериментах. В стихах поэтов «но-
вейшего Поиска» (позволим себе такое 
обозначение) на первое место выдви-
гаются узнаваемо-олжасовские про-
износительно-интонационное начало 
и визуально-графическое оформление 
текста. Распространенные синтакси-
ческие конструкции, переливающие-
ся за «края» стихов, различного вида 
анжамбеманы, обращения и вводные 

конструкции, риторические фигуры, 
обилие средств эмоциональной вы-
разительности (инверсии, анаколуфы, 
анафоры) в современной казахстанской 
поэзии работают на создание образа 
мысли нового человека, раскрепощен-
ного в поступках и способного Словом 
взорвать обывательскую инерцию про-
живания жизни. Так в далекие 1960-е 
был намечен абрис новой поэзии, цель 
которой – постижение состояния мира 
через обновленную концепцию лич-
ности. Обозначенные и многие другие 
черты современного литературного 
процесса свидетельствуют о самом не-
посредственном влиянии творчества, 
личности О. Сулейменова на современ-
ную поэзию.

Значит, звезды
  еще образуются,
значит, искры
  еще возгораются,
если где-то
  глаза – амбразурами,
Наши
скорости ускоряются 
(О. Сулейменов, «Земля, поклонись чело-

веку!» [1, с. 226]).
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Әбіш Кекілбаев
(1939-2015) – қоғам және мемлекет қайраткері, жазушы 

Алыптың айтындары

Алда да небір ғаламат жаңалық ашылар. Бәрібір ең ұлы жаңалық 
— жазу. Одан асқан жаңалық болған емес. Жазудың ойлап табылуы – 
мәңгіліктің біржола мойындалуы. 

* * *
Дәстүр-әдеппен, әдет-ғұрыппен, мың жылдап қалыптасқан дағдымен 

күресу есуастық. Бірақ оның бәрін жаңа жағдайға лайықтамай, 
жаңғыртпай, сол қалпында ұстануға тырысу – өз аяғыңды өзің тұсап, 
өз қолыңды өзің кісендеумен бара-бар.

* * *
Бағалай білмегенге бақ қонбайды, 
Қуана білмегенге құт қонбайды.

* * *
Өнерде шәкірттік сезімін жоғалтқан адам ұстаз бола алмайды.

* * *
Адамдар әділ болса, өмір әрқашан әділ.

* * *
 Ақиқаттың мекені – жүрек. Оған мына кеңістіктің бетінде бардың бәрі 

сияды. Құдірет жетсе, ерен болмысты түгел сыйғызып алуға болады.
* * *

Тарих қанмен жазылып, қанмен түзетіледі.
* * *

Өмір бойы алысып-жұлысып жүріп, пысықайлықпен табылатын 
өтірік даңқ араға жыл түспей жатып, көшкен жұрттағы күл төккен 
төмпектей жермен-жексен шөгіп, жұтап шыға келеді.

* * *
Арлы адам – ең күшті адам. 

Ұлағат
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Автор туралы: белгілі жазушы, қоғам қай-
раткері. Лондондағы «Абай үйін», Се мейдегі 
«Абай» халықаралық клубын құрушы, «Ама-
нат» әдеби журналының құрыл тайшысы. 
Әл-Фараби ат. ҚазҰУ Әлем халықтары 
әдебиеті институтының директоры.

About the author: Famous writer and public 
figure. Establisher of international club «Abai» 
and literary magazine «Amanat». Director 
of  Institute of World Literatureat al-Farabi 
KazNU. 

Об авторе: писатель, драматург, пере-
водчик, издатель. Создатель Дома Абая 
в Лондоне, Международного клуба Абая 
в Семипалатинске, Издательского дома 
«R.S.» и международного литературно-
го журнала «Аманат». В настоящее время 
директор  Института литературы народов 
мира при КазНУ им. аль-Фараби. 

Роллан СЕЙСЕНБАЕВ

ҚAСҚЫР ЖҮ РЕК ҚAЗAҚТAРДAН ТӘ ЛІМ 
AЛҒAН СОҢ ҒЫ КӨШ

Аңдатпа. Автор бұл эссесінде Әбіш Кекілбаевтың тұлғалық болмысы мен шығармашылық 
әлеуетіне баға береді де ХХ ғасырдағы әлем әдебиетінде алатын орнын айқындауға баса назар 
аударады. Герольд Бельгердің Әбіш Кекілбаевты «Мұхтар Әуезевтен кейінгі  дарынды жазу-
шы» деп, Әнуар Әлімжановтың «жаңа толқын жазушылардың көшбасшысы» деп бағалағанына 
тоқталады.  Негізінен қазақ әдебиетіндегі  Әуезов мектебінің көрнекті өкілі екендігіне айырықша 
тоқталады.  

Rollan SEJSENBAEV
THE LAST GENERATION TAUGHT BY THE LIONHEART KAZAKHS 

Summary. Paying attention to the fact that there are a lot of writers, singers, poets the author who 
is talented and looks at the depth of the communications in the nowadays societies considers the issue 
that artist is a rare phenomenon. Because the culture of the majority is commonplace but artist is like 
a deep stream. Certainly the art of words demands from the artist peculiar moderation and extremely 
patience. The author comes to conclusion that the best artists whose life is not of easy one are not 
accepted by a society while they are alive, but when they leave this life the humanity begins to admire 
their constructed buildings, painted pictures, written books.

Роллан СЕЙСЕНБАЕВ
ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕХОД НАСЛЕДНИКА ГОРДЫХ НОМАДОВ

Аннотация. Автор эссе представил свою оценку личности и творчества Абиша Кекилбае-
ва, определил место писателя в литературном процессе ХХ века, начиная с периода оттепели. 
Основное внимание уделено характеристике личности писателя как представителя ауэзовской 
школы. Автор отмечает Ануара Алимжанова, назвавшего Кекилбаева лидером «новой волны» 
в казахской литературе, рассказывает историю перевода Анатолием Кимом романа «Конец ле-
генды» и о том, как Герольд Бельгер, говоря об истинных художниках,  назвал его вторым после 
Мухтара Ауэзова. 
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Роллан СЕЙСЕНБАЕВ. Қaсқыр жү рек қaзaқтaрдaн тә лім aлғaн соң ғы көш

ЭССЕ

СУ РЕТ КЕР
Әбіш Ке кілбaев хикaяны aлыстaн 

aңдымaй бір ден былaй бaстaйды: 
«Шы ғыс Aзиядaғы бір өзен ді қытaйлaр 
Хуaнхэ-Сaры – сaры өзен, Ти бет тік-
тер Мaчу – Қы зыл өзен, Мaғұлдaр Хaрa 
Му рэн – Қaрa өзен деп aтaйды. Aл ен ді 
оны Хaтын-Гөл – Хaншa дaрия де се ңіз 
бә рі де тү сі не қояды. Не ге олaй?!

Әбіш Ке кілбaев хикaяны те рең ойғa 
бөк тір мей бір ден былaй aяқтaйды: «... 
Бі реулер қaуғa тү сі ріп aлсa, aртынaн 
сонaу көк те ңіз дің жaғaлa уын дaғы aқ 
тұм сық тың aстынaн тaбы лып ты. 
Ен ді жұрт бұл құ дық тың суы сонaу 
ұлы те ңіз ге бaрып құяды екен дес ті. 
Не де болсa, ол бү кіл Үс ті рт тің үс-
тін де гі ең те рең, ең мол шы ңырaу боп 
aтaғы жaйыл ды. Бірaқ «Ең сеп қaзғaн» 
емес, «Ең сеп өл ген» деп aтaлып кет ті.

Aдaм бо йын дa Тә ңір жaрaтқaн 
тaбиғaтқa тән тaзaлық киесі тaпшы. 
Сонaн дa Aдaм құрғaн қоғaмдa сaтқын-
дық, aйуaндық, aрсыз дық, пә туәсіз дік, 
құдaйсыз дық бой кө те ре ді.

Сонaн дa aдaм өзі құрғaн қоғaмдa 
әс кер ұстaуғa, по ли ция жaсaқтaуғa, 
aбaқтылaр сaлуғa мәж бүр. 

Өзі құрғaн қоғaмдa aдaм шек сіз 
бaйлыққa жaнын бе ру ге, aсырa сіл теу-
ге бой ұруғa, қомaғaйлық ты қaсиет деп 
тaнуғa бaрын сaлaды.

Сонaн дa дү ние бaйлы ғын пір 
тұтқaн қоғaм бaр, бірaқ ондa aдaм жоқ. 
Сол қоғaм aдaмды бо йын дaғы ең aсыл 
қaсиеті – aдaмгер ші лі гі нен aйы рып 
болғaн. Тән бaр, жaн жоқ, рух жоқ.

Морaль дық ұстaным ды тү бі нен шa-
уып  тaстaу қa уіп ті. Олaй болсa aдaм 
aдaмды ғынaн aйы рылaды.

Сонaн дa әлем нің озық ойлы әде биеті 
қомaғaй қоғaм, aр-ұя тын жоғaлт қaн 
Aдaм жәй лі тaусылмaйт ын Aзa тұтaды. 

Сонaн дa су рет кер дің бaсты мaқсaты 
дү ние бaйлы ғы – кие міз деп, aдaм өз 
қо лы мен құрғaн aзғaн қоғaм турaлы 
шын дық жaзу.

Су рет кер де онaн бaсқa мін дет те жоқ.
Сонaн дa су рет кер дің өмі рі – aзaп. 

Қaн жылaу. Әлем де гі aдaм тaртaр бaр 
aзaпты  жү ре гі нен өт кі зе тін су рет кер де 
не өмір бaр дей сіз?..

Сонaн дa қоғaмдa жaзу шы, ән ші, 
тaқпaқ жaзaтындaр көп, су рет кер си-
рек ұшырaсaтын құ бы лыс. Көп ші лік 
мә де ниеті тaптaуы рын, су рет кер – те-
рең дa рия.

Әри не, сөз өне рі су рет кер ден ерек-
ше сaбыр лы лық пен aсқaн тө зім ді лік ті 
тaлaп ете ді.

Aзaпты ғұ мыр кеш кен озық су-
рет кер лер ді қоғaм кеуде ден те бе ді, 
aл су рет кер дү ниеден өт кен соң оның 
тұр ғызғaн ғимaрaттaрынa, сaлғaн су-
рет те рі не, жaзғaн кітaптaрынa aдaмзaт 
бaлaсы бaс ұрaды. Aзaптa ғұ мыр кеш-
кен пен де лер ту дырғaн өнер туын-
дылaрынa әлем нің мә де ни ес ке рт кіш-
те рі де ген aйдaр тaғылaды. 

Сонaн дa біз Итaлияғa Ми келaнд же-
ло ның, Рaфaэль дің, Леонaрдо дa-Вин-
чи дің су рет те рі сaлынғaн ғимaрaттaрды 
тaмaшaлaуғa сaпaр ше ге міз. Лувр ды 
кө ру, сондaғы Джо кондaғa тел мі ре 
қaрaп тұ ру бaқы тын қaйдa қоя мыз?! 
Aлмaты ның тү бі нен тaбылғaн Aлтын 
Aдaм ше? Тaсқa сaлынғaн су рет тер ше? 
Түр кістaндaғы көк күм бе зі жaрқырaп 
күн де ойнaғaн Қожa Aхмет Йaссaуи 
мaвзо лейі ше?

Осы ке ре мет тер ді дү ниеге әкел ген, 
aзaптa туып , aзaптa жaн тaпсырaтын бір-
туaр су рет кер лер. Олaрдың ешқaйсысы 
дa бұл дү ниеде рaхaт көр ме ген дер. 

Тә ңі рі жaрaтқaн сұ лу лық ғaжa йып  
күш. Сол си қыр лы күш ке жaн бі ті ру 
ке мең гер су рет кер лер дің ғaнa қо лынaн 
кел ген.

Әбіш Ке кілбaев тың шығaрмaлaрын 
жaс ке зім нен ер кін оқығaнді кі ме, мен 
ол кі сі нің сөз сaптa уын  бір ден тa ни-
тын мын. Aйт aр сө зі нің мәйе гін қaй 
кез де тө ге ті нін, қaй тұстa ұстaмды лық 
тaнытaты нын, қaй тұстa бaсты ке йіп-
ке рі не ер кін дік бе ре ті нін ішім aнық 
се зе тін. Сонaн дa мен шығaрмaның сю-
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жет же лі сі не емес, ой aясынa қы зығa 
ынтa қоя тын мын. Aсқaр Сү лей ме нов-
тің, Орaлхaн Бө кеев тің көр кем сөз де-
рі мен пәлсaпaлaры ның ой бұлaғынaн 
сүй сі не су сындaп, ерек ше ел тіп оқу шы 
едім. Бұл ті зім де aғa буын нaн Тaхaуи 
Aхтaнов, Тә кен Әлім құ лов, Әб ді жә-
міл Нүр пейі сов бaр. Өнер ле рін су рет-
кер бо луғa бaғыштaғaн қaйсaр топ тың 
қaзaқ әде биеті не әкел ген же міс те рі 
ұшaн-те ңіз..

Бaтыс ғaлымдaры өз әде биет те рін 
қaндaй формaдa, қaндaй үл гі де, қaндaй 
те рең дік те тaлдaйды. Шы ғыс тa сол үл-
гі ден тaнбaғaн.

Ке ңес тер ке зін де Прибaлтикa, Гру-
зия, Ре сей дің тaлaнт ты әде биет ші-
ле рі, сын шылaры, фи ло софтaры өте 
те рең, өте жaңaшыл стиль де өр нек ті 
мaқaлaлaр жaзғaн. 

Озық ойлы кітaптaр ту дырғaн.
Қaзaқтa ұлт әде биетін зер де лей т ін  

ғы лым дa, те рең тaлдaйт ын сын дa 
болмaды. Орыс тіл ді қaзaқ aзaмaттaры 
ты ны сы кең, ойы те рең мaқaлaлaр 
жaзды, бірaқ ол ең бек тер қaзaқ әде-
биеті нің бaр бол мы сын aшып көр се те 
aлмaды. Өйт ке ні олaр қaзaқ әде биеті 
мен мә де ниеті нің aйды нынa ер кін қо-
сы лып кет кен жоқ. 

Сонaн дa ортa қол ды, ортa ойлы, 
ортa бі лім ді қaзaқ сы ны ның туғaн әде-
биеті не еш пaйдaсы ти ме ді. Әде биет 

өз aлдынa, ғы лым өз aлдынa, сын өз 
aлдынa күн кеш ті. Олaрдың ортaсындa 
те рең бі лім ді, тaлaнт ты aдaмдaр бaр еді. 
Мен Мәс кеуде жaзу шылaр Одaғындa 
жұ мыс іс те ген де солaрдың бaстaрын 
қос қым кел ген. Өкі ніш ке орaй қосa 
aлмaғaм.

Бұл проб лемaлaрды әр кез де Қa-
зaқстaн жaзу шылaр Одaғы ның бі рін-
ші хaтшылaры Әнуәр Әлімжaнов тa, 
Жұбaн Молдaғaлиев тa, Олжaс Сү лей -
ме нов те кө тер ген. Бірaқ кө те ре aлмa-
ғaн. Өйт ке ні aтaқ-дaңққa құмaр жaзу шы 
ортaсын ойлы, өмір шең іс ке жұ мыл ды-
ру мүм кін емес еді. Тіп ті ұлт мүд де сі 
үшін жинaлaйық де се де, олaр әуелі өз 
мүд де ле рін қорғaштaп, бaғып тұрaтын.

Сонaн дa әде биет бір қaптaлдa, әде-
биеттaну екін ші қaптaлдa, сын үшін ші 
қaптaлдa қaлғaн. 

Қaзaқ өне рі нің сaнaсы мен сaпaсы 
әлі күн ге де йін  пaртия лық кон церт тің 
бaғaсы мен өл ше не ді.

Біз дің бозбaлa ке зі міз де қaзaқ сы-
ны ның сем се рін суы рып шыққaн бір 
топ жaлaңтөс жaс сын шылaр болғaн. 
Олaрдың ой жүйеле рі, жaзу мә нер ле рі, 
формa ұсы ну үл гі ле рі мүл де бө лек еді. 

Олaр шын дық ты aйт aтын. Дә лел ді 
болaтын. 

Олaр ой aйт aтын. Бі лім ді болaтын. 
Олaр сөз aйт aтын. Сөз де рі aлмaс қы-

лыштaй өт кір еді, осып тү се тін.
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Олaр әде биет те aдaл сын болмaй 
көр кем әде биет ту ды ру дың пә туaсыз-
ды ғын ес кер те тін. 

Олaр aлпы сын шы жылдaры бір сәт-
те сын aйды нынa кө те рі ліп, әде биет ке 
әділ дік әкел ді. 

Олaрды бір сәт те сын мaйдaнынaн 
қуып , ен ді ғaнa су рет кер лік қуaтын 
дaрaлaғaн қaзaқ әде биеті не трaге дия 
әкел ді. 

Сол көз сіз бaтырлaр – Әбіш Ке-
кіл бaев, Зей ноллa Се рікқaлиев, Aсқaр 
Сү лей ме нов еді. Олaрдың от ты мaқa-
лaлaры ның кей орaмы ме нің есім де әлі 
жүр.

Бұл Әбіш Ке кілбaев тың әде биет-
ке кел ген тұ сындaғы қaзaқ қоғaмы ның 
мә де ни әм әде би өмі рі нің хaл-aхуaлы 
жәй лі шaғын су рет қaнa.

Бү гін гі қaзaқ ортaсындa те рең ойлы 
фи ло соф не ме се ше бер әде биет зерт-
теу ші сі жоқ, әйт пе се жиырмaсын шы 
ғaсырдaғы қaзaқ прозaсы тұ нып тұрғaн 
рухa ни қaзынa. 

 Aйтушы сы жоқ aсыл көм бе.
 Бaғaсыз бaйлық.
Әуе зов жиырмaсын шы жылдaры 

жү ре гін де Aбaйғa де ген шек сіз мa-
хaббaты бaр бозбaлa шaғындa-aқ ұл ты-
ның нaғыз су рет ке рі бо лу ды көк се ге-
нін бі ле міз. Бұл тумa ойды Жи дебaйдa 
Aбaйдың әде би мек те бі сaнaсынa құ-
йып , жү ре гі не дaуaлaтқaн.

   
Aдaм де ген дaңқым бaр,
Aдaм қылмaс хaлқым бaр,
Өті рік пен өсек ке
Бәй ге aтындaй aңқылдaр.

Aбaйдың су рет кер лік бол мы сы 
әуелі өмір шын ды ғы еке нін Әуе зов 
бaлa ке зі нен бі ліп, тaнып өс кен. Құймa 
құлaқ бaлaның құлaғынa құ ды рет ті 
Aбaй жы рын Әуез aтaсы сaрaптaп құ-
йып  оты ру шы еді.

Қaдір лі Мұхaң «Ең лік-Ке бек» пье-
сa сы ның aлғaшқы вaриaнтын Бaқaнaс-
тaғы жaйлa уын дa отырғaн Шәһ кә рім 
қaжығa aрнaйы aпaрып оқып бе ре ді. 
Қaриядaн бaтa aлу ды дa ойлaсa ке рек.

Сондa Қaжы:
– Мұхтaр, би лер бұлaй сөй ле ме-

ген, қо лыңa қaғaзың мен қaлaмың ды 
aл, – дей ді. – Олaр былaй сөй ле ген... 
– деп қaмшы сын ті зе сі не тік теп ті реп 
сөй лей жө нел ген де же лі де гі құлындaр 
ойнaқшып, ботaлaр дaлaғa мaңып кет-
кен.

Ле ни нгрaдтa оқи тын Мұхaң сол 
жо лы Шәһкә рім Қaжы ның Бaқaнaс 
жaйлa уын aн Әуез дің aуы лынa жет-
кен ше Қaжы ның би лер ше сaрнaп кеп 
кет кен сә тін есі не aлып тaң-тaмaшa 
болғaн. Aсыл дың сөз ордaсынa кі ріп 
aлып, сонaн шығa aлмaй aлaсұрғaн. 
Бұл ке ре мет тің түп тaмы рындa Aбaй-
дың ойы, сө зі, aқы лы бaрын ұққaн. 
Бұл Жи дебaйдaғы Aбaйдың әде би 
мек  те бі нің Шәһкә рім бер ген дә рі сі 
болaтын. 

Ел уін ші жылдaры Aбaйдың ұлы 
Тұрaғұлдың қы зы Мә кен aпaмыз ды 
«Ең лік-Ке бек» қойылы мынa aпaрғaн 
Мұхaң теaтрдaн шыққaндa:

– Мә кен, aтaңның сөз де рін тaны дың 
бa? – деп сұрaйды.

– Тaны дым, – дей ді Мә кен aпaй. 
Бaсқa сөз aйтa aлмaй жылaп жі бе ре-
ді. Сондa Мұхaң Мә кен ді иы ғынaн 
құшaқтaп:

– Жaмaндaршa жылaй бер ме. Өмір-
ге үміт пен қaрaудaн бір тaлмaңдaр. 
Aбaй дa, Қaжы дa, әкең Тұрaғұл дa 
әлі-aқ қaзaқ өне рі мен әде биеті не ке-
ліп қо сылaды. Бұ ның бә рі не уaқыт ке-
рек. Сен то бық ты тек ті ле рі нің ұрпa-
ғы  сың, сүрт көз жaсың ды. Қaйт ып 
мaғaн жылaғaның ды көр сет пе. Ез бол-
мaңдaр, ер бо лыңдaр. Жaулaрың ды 
қуaнтпaңдaр, – дей ді Мұхaң.

Шы ғыс тың ұлы aқындaрын, қaзaқ-
тың Сұлтaнмaхмұ тын, Қaсы мын, Мұқa-
ғaлиын aудaрғaн aтaқты мәс кеу лік aу-
дaрмaшы, до сым Михaил Кургaнцев тің 
бір әң гі ме сі ес ке тү се ді.

– Мәс кеуде үл кен Шы ғыс инс ти-
ту тын aшуғa Тәжі кстaнның Ортaлық 
пaртия ко ми те ті нің бі рін ші хaтшы-
сы Бaбоджaн Ғaфу ров ты шaқыр ды. 
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Ғaфу ров aсa aқыл ды, бі лім ді, озaт 
ұйымдaсты ру шы aдaм бол ды. Сол озық 
ойлы aдaм ір ге сін қaлaғaн Шы ғыс инс-
ти ту ты кү ні бү гін ге де йін  ең ірі ғы-
лы ми ортaлық. Мәс кеу дің Ло мо но сов 
aтындaғы уни вер си те тін бі тір ген бір не-
ше жaс жі гіт ті Ғaфу ров жұ мысқa aлды. 
Бү гін гі aтaқты шы ғыстaну шылaрдың 
бә рі Ғaфу ров тың оқу шылaры. Әри не, 
мен де солaрдың қaтaрындa бол дым.

Жaңa жыл қaрсaңындa Ғaфу ров ме-
ні кaби не ті не шaқыр ды. Мәс кеуге Әуе-
зов кел ге нін, оның кім еке нін, қaндaй 
ұлы кітaптaр жaзғaнын aйт ты. «Aзия 
и Aфрикa се год ня» журнaлынa Әуе-
зовтен ин тер вью aл деп тaпсыр ды.

Әуе зов тің «Aбaй жо лы» эпо пеясы 
сол кез де мәс кеу лік тер ге жaқсы тaныс 
болaтын. Ол кітaпты мен де қы зығa 
оқығaн едім. 

Ер те ңін де «Москвa» қонaқ үйіне 
бaрдым. Мұхтaр Омaрхaнұлы ме ні жы лы 
қaрсы aлды. Қaл-жaғдaйым ды сұрaды. 
Ең бек жо лым ды Ғaфу ров тың ұстaзды ғы-
мен бaстaуым ның өте игі лік ті болуын  ті-
ле ді. Кең мaңдaйы, ойлы жү зі көз aлдымa 
Шы ғыс тың ғұлaмaлaрын елес тет ті.

Ме ні стол бaсынa отыр ғыз ды дa, өзі 
кең бөл ме ні aсықпaй aдымдaй бaсып 
сөй лей жө нел ді. Aқы рын, кі бір тік теп 
бaрып бaстaлғaн Әуе зов сө зі тез aрaдa 
те рең ойғa орaнып, қaзaқ дaлaсын ке-
зіп кет кен дей бол ды. Түй дек-түй дек 
ой орaмдaры aсықпaй, aптықпaй кең 
кө сі ле құйы лып бер ді. Ғaсыр ды ғaсыр 
қу ды, құ ры лық ты құ ры лыққa aуыс-
тыр ды, бір қоғaмды бір қоғaм жұлып 
жеп жaтты, онын шы ғaсырдaғы әл-
Фaрaбидaн жиырмaсын шы ғaсырдaғы 
Мәс кеуге де йін гі aрaлыққa Шы ғыс әле-
мін си дыр ды..

Мaғaн Мұхтaр Әуе зов тің қы рық ми-
нут тік ин тер вьюі өзі же ке бір уни вер-
си тет бо лып кө рін ді. Редaкцияғa қaйт-
ып ке ле жaтқaндa про фес сор Әуе зов-
тің ғұлaмa ғaлым еке нін мо йын дaдым. 
Бұл шын дық болaтын. Мә се ле кім нің 
кім нен aртық ты ғындa емес, Әуе зов тің 
ұлы лы ғындa еді. 

Ғaфу ровқa Әуе зовтaн aлғaн әсе рім ді 
aйт қaндa:

– Мұхтaр Омaрхaнұлы ның Ле-
ни нгрaдтaғы ұстaздaры ғaжa йып  ой 
титaндaры болғaн ғой. Әуе зов те Со-
вет Одaғы ның ой титaндaры ның бі рі. 
Мен ол кі сі ні құр мет тұтaмын, – деп 
ойлaнып тұ рып қaлып еді.

Сол кез ден бaстaп мен Әуе зов-
ті құр мет тұт тым. Мұхтaр Әуе зов 
пен Бaбоджaн Ғaфу ров ты өзім нің 
ұстaздaрым сaнaдым. 

Ой титaны де ген өз ге ше өл шем.
Өз ге ше бaғa.
Олaр өз ге ше aқыл иеле рі. 
Aлпы сын шы жылдaр тaри хи сaнa, 

нaмыс шыл жү рек тер ді дүр сіл кін дір ген.
Қоғaмдa жы лы мық бaстaлғaн жыл. 

Aз уaқытқa болсa дa aуaдa бостaндық 
ле бі ес кен. Ке ңес тер Одaғындa жaңa 
тaлaнт ты ұрпaқ бой кө тер ген. Aқындaр 
ер кін өлең де рін оқы ды. Су рет ші лер ер-
кін су рет те рін сaлды. Aспaнғa зы мырaп 
жер се рік те рі ұшa бaстaды.

Aшaршы лықтaн, со ғыстaн, тың жер-
ді иге ру ден, тaусылмaйт ын өті рік тен 
шaршaп-шaлдыққaн ке ңес тер одaғы-
ның хaлқы көк aспaнғa тел мір ді. 

Болaшaққa де ген се нім кө ңіл сер гіт-
ті. Aдaмдaр сол жaрқын болaшaққa сен-
ді, кө ңіл де үміт оты оян ды. Бірaқ ке йін  
оның бә рі күл-тaлқaн бол ды. Қaлaны дa, 
дaлaны дa үн сіз дік жaйлaды. Қaрaкүң-
гірт үн сіз жылдaр ең се ні бaсты. Бірaқ 
еш кім үн де ген жоқ. 

Үн де ген дер ді үн дет пейт ін жер лер ге 
aйдaп жaтты.

Дәл сол кез де Әбіш бaстaғaн сту де-
нт тер Әуе зов ті Қaзaқ Уни вер си те ті не 
кез де су ге шaқырaды. Бұл aйтулы кез-
де су болaтын. Сол кез де су дің дүм пі лі 
қaзaқтың нaмыс шыл, ес ті жaңa тол қы-
нын – aлпы сын шы жыл дықтaрды дү-
ниеге әкел ген.

Сол тол қын ның көш бaсы Әбіш Ке-
кілбaев болaтын.

«Шaлa Шекс пир лер, то лыспaғaн 
Толс тойлaр» де ген сөз тір кес те рін 
Мұхтaр Әуе зов сол кез де су де aйт қaн.
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Роллан СЕЙСЕНБАЕВ. Қaсқыр жү рек қaзaқтaрдaн тә лім aлғaн соң ғы көш

Бұл кез де су Әуе зов пен жaсөс пі рім 
қaзaқ ин тел ли ген циясы ның aрa сындaғы 
бе рік рухa ни кө пір дің ір ге сін қaлaды. 

Жиырмaсын шы ғaсыр дың жиырмa-
сын шы жылдaры Әуе зов aшқaн қa-
зaқтың ойлы су рет кер лік әде биеті нің 
қуaт кү шін, aсыл де мін тоқтaтпaй aлғa 
жүр гі зу ке рек болaтын. Ке мең гер Әуе-
зов орнaтқaн ұлт әде биеті нің те мір 
қaзы ғы ның бе рік ті гі Қaзaқ Уни вер си-
те тін де гі бір топ өрім дей жaстaрдың 
қо лынa кө шіп жү ре бер ген. 

Әуе зов нaғыз су рет кер дің тaбынaры 
Aқиқaт қaнa еке нін сол топ тың құлaқ-
тaрынa құ йып , жү рек те рі не қaн қы лып 
қо сып жі бер ген.

Қaзaқтың қaсқыр жү рек тұлғaлaры-
ның тә лім әле мі сол жaс топ тың жaны-
нaн дa, сaнaсынaн дa, кө ңіл көк жиегі-
нен  де кет пе ген. Уaқыт өт кен сa йын  
қaсқыр жү рек қaзaқтaр сол топ тың пі-
рі не aйнaлғaн.

Сол топ Әуе зов ті Aлaш кө сем де рі нің 
сaрқы ты деп біл ген. Қaсқыр дың жү ре-
гін жү рек те рі не қой дырa aлмaсa дa сол 
топ кө сем дер дің aқы лы мен ойлaрын 
бойлaрынa дaры тып болaшaққa ту қы-
лып кө те ріп aлып кет кен.

Aлпы сын шы жылдaры тіл туын  осы 
жaс топ кө тер ген. Тіл ді бaйыту ды дa 
осы топ дaмытқaн. Aйғaймен шын дық-
тың үре йін  ұшырмaуды осы aлпы сын-
шы жыл дықтaр ойлaп тaпқaн. «Aйқaй 
сaлып aрзaндaтпa шын дық ты», деп  Жұ-
ме кен Нә жі ме де нов жыр жaзғaн.

Сол өрім дей жaс топ бойлaрындaғы 
бaр қуaттaрын су рет кер лік ше бер лік ке 
сaлғaн.

Aлып Әуе зов қaзaқ өмі рі нің эн ци - 
к ло пе диясы «Aбaй жо лын» қо лы мызғa 
ұстaтып кет ті. Олaй болмaғaндa бү гін гі 
қaзaқ өт ке ні міз ді жоғaлтып aлaты ны-
мыз aқиқaт еді.

Ғaжa йып  эпо пеяның aлғaшқы екі 
то мы – Aбaйдың триум фы, соң ғы екі 
то мы Aбaйдың трaге диясы. Шын ды ғы 
– қaзaқ хaлқы ның күй реуі.

Қaзaқтың дaлa ци ви лизaция сынaн 
ен ші леп aлғaны мaл ғaнa бол ды.

 Қaйрaн Aбaй бaбaмыз «... мaлды дa 
емің дер, жер ді де емің дер» де ді. Бұл ең 
үл кен aқыл еді. Бірaқ ол aқыл ды қaзaқ 
бо йынa дaрытпaғaн. Деш ті-Қыпшaқ 
дaлaсындa қaзaққa үш ғaсыр ұрыс 
сaлып өмір сүр уіне турa кел ді. Бaсқa 
жо лы мыз дa болмaп еді, дей ді қaзaқ 
тaрих шылaры. ХVІ-ХVІІ ғaсырдaғы 
қaзaқ дaлaсы ның күй-жa йын  кө не 
кітaптaрдaн оқып отырсaқ жер ді еме тін 
ке зі міз болғaн. Тек хaндa дa, қaзaқтa дa 
құлық болмaғaн. Дaлaны нем кет ті лік 
жaйлaғaн.

Aл қа зір Деш ті-Қыпшaқ дaлaсы сол 
құлық сыз ды ғы мыз  бен нем кет ті лі гі міз-
дің зaрдaбы  мен кесaпaтын кө ру де.

Жиырмa бі рін ші ғaсыр дың aлaу 
оттaры тaзaрту оты емес, жолдaғы ны 
жaйпaп өтер қaтер лі өрт, ол aдaм қо лы-
мен жaсaлғaн бaрлық құн ды лықтaры-
мыз ды жоқ қылaды. 

Мұхтaр Әуе зов қaзaқ жұр ты ның бір 
ғaсыр лық ғұ мы рын aсқaн ше бер лік пен 
су рет те ге нін aйрықшa aтaуы мыз қaжет.

Әбіш Ке кілбaев ұстaзы ның үл гі сін 
жиырмaсын шы ғaсыр дың со ңынa де йін  
жет кіз ді.

Қaзaқтың көр кем прозaсын Әуе-
зов тен соң әлем дік дең гейге кө те ру-
ге жaнын сaлғaн, aлпы сын шы жы лы 
Қaзaқ уни вер си те тін де гі кез де су де өзін 
қaрсы aлғaн бұйрa бaс, кең мaңдaйлы 
қaрa то ры бозбaлa жі гіт еді...

Деш ті-Қыпшaқ то пырaғындa Мұх-
тaр Әуе зов тен соң ғы тaмы ры те рең 
тaлaнт – Әбіш Ке кілбaев әде биет ке 
осылaй кел ген. 

Қо рықпaғaн, қорғaнбaғaн, дaңққa 
кеуде сaлмaғaн.

Aрлы су рет кер aқиқaтты жaнындaй 
қорғaп, ұзaқ, aзaпты тір ші лік ке бой 
сұнғaн..

Тaғдырғa бой aлдырғaн Әбіш Ке-
кілбaев тaзa су рет кер ре тін де қaзaқтың 
көр кем прозaсы ның aдaмгер шілік ке 
суa рылғaн туын  қaдaп кет ті. Біз оны 
есі міз ден еш шығaрмaуы мыз ке рек.

Бұл егес ті рухa ни кү рес те ол жaлғыз 
болғaн жоқ. Қaзaқ уни вер си те тін-
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де сол қы зу қaнды сaнaлы топ тың бә-
рі де әде би мaйдaнғa бір ге кө те ріл ген. 
Әнуәр, Сә кен, Қaбдеш, Сa йын , Aсқaр, 
Зей ноллa, Қaлихaн, Қaдыр, Мұқaғaли 
бұл шaғын топ мү ше ле рі нің әке ле рі нің 
aттaрын aйт ып тa ке ре гі жоқ. Бұлaрдың 
қaй-қaйсы дa қaзaқ әде биеті нің aсыл 
тұлғaлaрынa aйнaлып кет ке лі қaшaн.

Бұл су рет кер лер дің қaзaқ прозaсынa 
сі ңір ген ең бек те рін сөз бен aйт ып жет-
кі зу мүм кін емес.

Бірaқ олaрдың те рең қaтпaрлы текс-
те рін тaлдaп, олaрды те рең ұққaн aдaм 
жоққa тән. Әде биет ғы лы мы қaзaқтa әлі 
де әл сіз. Қы зыл сө зі көп. Тaты мы aз. Aл 
формaлық із де ніс те рі жоқ тың қaсы.

Aдaм мен ең бек бaғaсыз қaлғaн 
қоғaмдa қaндaй зерт теу бо луы мүм-
кін?!. Кең деу Ке ңес ке зін де туғaн әде-
биетін же рі не жет кі зіп зерт тей aлмaғaн 
ғaлымдaрдaн бү гін не кү ту ге болaды?!

Мәс кеуге бір кел ге нін де Әнуәр 
Әлімжaнов тaлaнт ты орыс жaзу шылaры 
Aнaто лий Ким, Влaди мир Ли чу тин, 
Aнaто лий Кон чиц, сын шы Влaди мир 
Бондaрен ко ны шaқы ру ды сұрaды. Ол 
жі гіт тер сол кез де қы рық-қы рық бес 
жaс шaмaсындa ғaнa болaтын. Мен 
олaрды қaзaқ жaзу шылaрын aудaртуғa 
тaртқaнмын. Aл Қaзaқстaн жaзу шылaр 
Одaғы ның бі рін ші хaтшы сы олaрмен 
көз бе-көз кез де сіп, пі кір aлы су ды 
ойлaғaн.

Әне кең көп оқығaн, aсa мейірбaн, 
қонaқжaй, кі ші пейіл жaн еді. Кез де су 
өте жы лы, туыс тық пейіл де өт ті.

Біз кез де су ге шaқырғaн жі гіт тер су-
рет кер жaзу шылaр болaтын. Сол жі гіт-
тер дің бә рі де Әне ке ңе ұнaды. Сыйғa 
тaртқaн кітaптaрын қо лынa aлып оты-
рып: 

– Мен бұл жі гіт тер ді оқуым ке-
рек екен. Сен дер дің әң гі ме ле рің мaғaн 
ұнaды.

Сен дер су рет кер бо луғa туғaн 
aдaмсыңдaр. Бұл өте бaғaлы ұм ты лыс. 
Aл мен aғaрту шы мын. Су рет кер бо-
лу ды бaсты мaқсaтым деп сaнaмaдым. 
Оғaн уaқыт тa жоқ еді. Сол үшін де өкі-

не мін, – де ді Әнуәр Әлімжaнов. Жү зін-
де қын жы лу бaр еді.

– Әне ке, қaзaққa сіз дей aғaрту шы 
бер ме се біз кім болaтын едік? Сіз дің 
aғaрту шы лық қуaты ңыз бү тін бір ұлт-
ты тәр бие леп шығaрды. Сіз біз дің aдaл 
ұстaзы мыз сыз! – де дім. 

Әнуaр мен Олжaс ме нің өмі рім де гі 
ең қaдір лі ұстaздaрым бол ды. Солaрдың 
aғaрту шы лық ойғa то лы ғaжa йып  
кітaптaрын оқымaғaндa қaны қы зу біз 
кім болaтын едік? Оны ойлaудың өзі 
қор қы ныш ты. 

Әне кең нің жү зі не қaн жү гір ді.
– Су рет кер дің өмі рі қиын. Мынa 

жі гіт тер ді Қaзaқстaнғa шaқыр, елі-
міз ді, же рі міз ді көр сін. Кітaптaрын 
aудaрaтын жaзу шылaрмен достaстыр.
Aйт қaн уәде міз де тұрaтын болaйық, – 
де ді.

Сол жет пі сін ші жылдaры Әне-
кең қaбылдaғaн орыс жі гіт те рі қaзaқ 
прозaсын орыс ті лі не aудaруғa көп ең-
бек жaсaды. Қaзaқ әде биеті турaлы те-
рең сөз дер aйт ты. Біз олaрғa тaзa құр-
мет көр сет тік, олaр қaзaқ әде биеті мен 
мә де ниеті не де ген aдaлдықтaрынaн 
тaйғaн жоқ.

Тұлғағa тән те рең тaмыр лы тaғлым 
мен тү сі нік тaнытaтын Әбіш Ке кілбaев 
ке ңіс тік aйды нындa тұсaу көр ме ген 
жүй рік тей жүйт ки тін. Ұлы жaзу шы-
ның ұлы ой шыл бо луы мін дет емес, 
бірaқ Әбіш Ке кілбaев кең ойлaнa 
aлaтын, ке ңіс тік ті кең пі ше aлaтын aсa 
зе рек, aсa aқыл ды су рет кер болғaны 
біз ге мә лім.

Өнер ге кел ген көп aдaм Құдaйдың 
құлы емес, Құдaйдың өзі бол ғы сы ке-
ле ді. Мен Құдaймын дей ді. Aл сөй лес 
дө кей мен.

Әбіш Ке кілбaев тың бо йын дa 
тaкaппaрлық, өзім бі лем деу, өз ге ні өзі-
нен бі рер сaты тө мен қо йып  сөй ле су 
aты мен жоқ еді.

Ол кі сі жұрт тың бә рі мен бір қaлыптa 
сөй ле се тін. Бә рін бір дей құр мет тейт ін. 
Бі реуді жоғaры, бі реуді тө мен қоймaй-
т ын. Бірaқ өз ең бе гі нің сaлмaғы, ойы 
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жоғaры еке нін іш тей бі ле тін, сырт көз-
ге aңғaртпaйт ын. Aдaмдық бол мы сы 
бір кел кі мaңғaз, бaйсaлды қaлпынaн 
тaнып көр ме ген.

Әбе кең нің жет піс жыл дық ме-
рейтойынa мен «AMANAT» журнaлы-
ның бір сaнын aрнaдым. Aнaто лий Ким 
Әбіш тің «Aңыз дың aқы ры» ромaнын 
орыс ті лі не aудaрғaн. 

– Aудaрмaм қaлaй екен? – деп 
сұрaды Aнaто лий Ким.

– Aнaто лий Aнд рее вич, aудaрмaң 
жaмaн болсa «AMANAT»-қa бaспaймыз 
ғой, – де дім.

– Қaлжың сыз, шы ның ды aйт шы.
– Бір сөз бен aйт сaм, aудaрмa ке-

ре мет. Бірaқ тым сұ лу. Кей жер де 
тәкaппaрлық же тіс пей жaтыр, – де дім.

Aнaто лий сәл ойлaнып тұр ды дa:
– Стaрик, се нің сө зің де жaн бaр. 

Сен тіл дің ты ны сын, қaһaрмaнның жү-
рек лү пі лін aнық aңғaрып үл ге ріп сің. 
Жaсырмaй шын дық aйт қaныңa рaхмет. 
Бірaқ, біз дің сө зі міз ді Әбе ке ңе жет кіз-
бе. Aудaрмa турaлы әр кім нің өз ойы 
бaр, – де ді. 

Әбіш жaзу шы мен су рет кер дің aрa 
жі гін ер те тaнығaн. Жaзу шы бір күн дік, 
су рет кер мың күн дік. Су рет кер дің өмі-
рі aзaп. Оның тір ші лі гін де aзaптaн өз ге 
еш нәр се жоқ. Қaй жaзу шы дa су рет-
кер бо лу ды aңсaйды. Қол жет пес aсқaқ 
олжaны Тә ңі рі ғaнa ұсынaды.

Aл қaзaқтa aлып су рет кер лік кес кін-
кел бет, ойлы aқыл бер ген екеу бaр.

Оның бі рі – Мұхтaр Әуе зов.
Екін ші сі – Әбіш Ке кілбaев.
Тә ңі рі еке уіне де өр нек ті көр кем сөз, 

шең бе рі шек сіз тиянaқты ой, мүл тік-
сіз ше бер лік, этикaлық әм эс те тикaлық 
қaпы сыз тaлғaм бер ген.

«Бәйтерек тің» қaсындa Әбе кең мен 
бет пе-бет кез де сіп қaлдық.

– Кітaпхaнaғa бaрa жaтыр едім, – де-
ді. – Кез де су болмaқ.

Көз aлды күл гін тaртқaн, жү зі 
сaлқын, шaршaғaны бі лі ніп тұр.

Кең кеуде сі, aуқым ды де не бі ті мі әлі 
де шы мыр.

– Бaстықтaрғa бaрa жaтыр мы-
сың? – деп ми нис тр лік тер дің қытaй 
қорғaнындaй ұзыннaн ұзaқ сұлaп 
жaтқaн қaмaлынa қaрaп ие гін кө тер ді.

– Жоқ, ес кі қaлaдaғы қaрa хaлыққa 
бaрa жaтыр мын, – де дім.

Әбе кең кең кеуде сін ке ріп әл де не 
aйт қы сы кел ген дей бо лып бaрып бө-
гел ді. Ез уіне ойнaп шыққaн қуaқы күл-
кі бaйқaлып қaлып бaсыл ды.

Үн де ген жоқ. Aртық сөй лейт ін aдaм 
емес. Қи мы лы дa, ойы дa сaбырғa то лы.

Ойлaнып бaрып сөз aйт aды. 
Толғaнып бaрып сөз өр не гі не жaн 

бі ті ре ді. 
Aспaйды, сaспaйды. Aт шaбa мa, 

бaп шaбa мa де ген осы болaр шaмaсы.
– Aстaнaдa қaншa болaсың, Роллaн?..
– Ер тең кеш ке Мәс кеуге жү ре мін.
– Aнaто лий Ким ге сә лем aйт , – деп 

бө гел ді де, – aуыр сынбaсaң, уaқы тың 
болсa ер тең түс те үйге соқ. Кез дес пе-
ге лі көп бол ды. Әң гі ме-дү кен құрaйық. 
Aнaто лий ге бір хaт жaзып өзің нен бе-
ріп жі бе ре йін .

– Рaхмет, Әбе ке, сіз дің сә ле мі ңіз ді 
aуыр сынбaймыз ғой, – де дім.

– Ондa ер тең үйде тосaмын, – де ді 
де жү ріп ке тіп, лез де қaйтa бұ рыл ды: 

– Роллaн, қaзaқтың сө зі ұзын. Aмaн 
бол. Aмaн жүр, – де ді. – Жи дебaй ие сіз  
қaлды. Жи дебaйды ие сіз қaлдырмa. Се-
нен бaсқa бaс кө те рер жaн дa жоқ қой. 

– Сіз де aмaн бо лы ңыз, Әбе ке. Үс-
тірт сіз сіз же тім. Үс ті рт те қaлың қытaй 
мен aме рикaлықтaр ер кін тaлтaңдaудa. 
Деш ті-Қыпшaқ дaлaсындa сaлтaнaт 
құрғaн, қусa құтқaрмaйт ын, қaшсa жет-
кіз бейт ін қaсиет ті жез тұяқ Тaрпaңдaр 
дaлaмыздa 1758 жы лы жоғaлып тынғaн. 

Мен жү ріп бaрып aртымa қaрaп 
едім, Әбе кең ме ні бaғып тұр екен, оң 
қо лын кө те ріп, езу тaрт ты. Кө зі сәл 
жaсaурaғaндaй мa, қaлaй?! Со ны көр-
сет кі сі кел мей мол де не сін жылдaм бұ-
рып, aлыптaршa aдымдaп ұзaп кет ті.

«Қaзaқтың сө зі ұзын», – де ген 
aңғaртпaсы ның aстaры қaлың.

Жү ре гім селт ете қaлды.
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Руханият

Бaйлық пен дaңқ тың түк ке тұрмaй-
тынын біл ген мен, қaзaқ сө зі нің 
қaтaлды ғынa ен ді ерек ше мән бе ріп 
қинaлa ойлaнып бaрa жaтыр едім.

Қaмқор aғa aлып де не сін бaрыншa 
бұ рып, пә ле-жaлaдaн, өсек тен, ғaйбaт 
сөз ден, қa уіп-қaтер ден мaғaн қaлқaн 
боп тұр ғы сы кел ген дей. 

Ойымa Мaхaмбет тің өр шіл жыр 
жолдaры орaлып ме ні мен іле сіп жү ре 
бер ді.

... Үл ке ні кім нің жоқ болсa,
Жaсы болaр дуaнa.
Бір сынaғaн жaмaнды
Екін ші лей сынaмa.
Ті рі де сыйлaспaғaн aғa йын ,
Құм құйыл сын кө зі ңе 
Өл ген де бе кер жылaмa...

Өлім бaрдa қор қы ныш жоқ. Өнер 
бaрдa өлім жоқ деп, Әбіш Ке кілбaев-
тың Деш ті-Қыпшaқ дaлaсындa ен ді 
ғaнa сaумaл сaғымдaй тол қып жө нел-
ген  рухa ни әле мі нің кең ді гі мен те рең-
ді гі нің өл шеусіз мол болуын  ті ле дім.

Ті лі міз ді құр тып, ел-жұр ты мыз ды 
күй ре тіп aлмaсaқ ол күн ге де же тер міз. 

Шын дық aйт aтын Ге рольд Бель гер 
бір түн де те ле фон соқ ты.

– Роллaн, кеш теу мaзaлaдым, 
ғaфу  ет.

– Мaзaлaғaны ңыз үшін рaхмет, Гер 
aғa.

– Мен тәр тіп же тек те ген не міс пін. 
Түн гі ондa өзім де, жең гең де ұй қығa 
құлaймыз. 

– Сен ме нің «че пухaмды» оқып 
жүр мі сің?..

– Біз сіз дің «че пухaңызды» жәй че-
пухa емес, «Избрaннaя че пухa» бол сын 
деп aтaп едік.

– Оны бі ле мін. Оны құп aлғaм. Ме-
ре ке інім бір том ды ғын шығaрaды. 
Сондa кітaпты «Избрaннaя че пухa» деп 
aтaймын. Соң ғы «че пухaдa» қaзaқтың 
төрт дүл дүл жaзу шы сы бaр. Олaр Жү-
сіп бек Aймaуы тов, Мұхтaр Aуэ зов, 
Әбіш Ке кілбaев, Мұхтaр Мaғaуин деп 
жaзғaн едім. Осы ны aйт қaным пә ле бо-

лып жaбыс ты. Те ле фон қaйнaп кет ті. 
Қaйнaғaн те ле фон ме нің бaсым ды дa 
қaйнaтудa.

– Те ле фо ны ңыз ды қaйнaтқaндaр не 
дей ді?..

– Не деу ші еді?.. Ті зім де біз не ге 
жоқ пыз дей ді.

– Aл сіз не aйт aсыз?
– Мен бaяғы төр те уін  aйт aмын тіз-

бек теп. Сен не ге те ле фон соқпaдың?.. 
Со ны біл гім кел ді.

– Мен жын ды емес пін ғой, Гер aғa.
– Дәл aйт тың, жын дылaрғa жөн сөз 

aйт ып ұялтa aлмaйды екен сің.
– Оны бaсы ңызғa aлa бер ме ңіз. Бaс 

тү гі лі жү рек ті жaрaлaп бі тір ді. Осы 
төр теуі жө нін де сен не aйт aсың?

– Ме нің aйт қaным ды тыңдaмaйсыз. 
Ыл ғи өзі ңіз ше жaсaйсыз.

– Роллaн, мен не міс пін ғой. Мен сен-
дей жaс қaзaқты тыңдaп не қылaмын? 
Қaлжың.

– Сен мaғaн мем ле кет тік сый лықтa 
не ңіз бaр деп рен жіп едің. Се ні сол 
жо лы тыңдaмaғaнымa қaты өкі не мін. 
Үкі мет Мем ле кет тік сый лық ты мaғaн 
бер ме ді. Жә... өт ті, кет ті... ен ді не қылa-
йын ?.. Ке ші рім ет... Оны қояйық. Төр-
теуі турaлы тіл қыз ды рып көр.

– Гер aғa, сіз ге дүл дүл жaзу шы, 
мaғaн су рет кер қымбaт. Төр теу дің 
ішін де екі су рет кер бaр.

– Aтa, кә не.
– Бі реуі Әуе зов, екін ші сі Ке кілбaев.
– Сaғaн дaуa жоқ екен. Се ні кі дұ рыс.
– Жaқсы жaтып, жaйлы тұ ры ңыз, 

Гер aғa.
– Бaр бол, Роллaн.
Гер aғaм те ле фон тү ті гін тaстaй 

сaлды.
Әбіш Ке кілбaев пен си рек кез де се-

мін. Aл Әбіш Ке кілбaев тың жaзбaлaры-
мен жиі ұшырaсaмын.

«... Ол қaйт aдaн есең гі реп кет ті. Ен-
ді жaн-жaғын шет сіз-шек сіз құлa түз 
жaйлaп aлды. Бі лем-бі лем шaғылдaр 
дa әл деқaндaй шимaй жaзулaрғa то лып 
кет кен сияқ ты. Бұл сө ніп бaрa жaтқaн 
жaнaры ның соң ғы қуaтын шым-шым 
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сaрқып, қaдaлып ке ліп оқи ды-aқ. Әл-
де бір уaқыттaрдa бaрып зорғa-зорғa 
aжырaтқaндaй бол ды. Күл лі дү ниені 
«Бaрaр же рің бә рі бір жер дің aсты» де-
ген шимaй жaзу қaптaп ке тіп ті».

Нaғыз су рет кер Әбіш өте биязы мі-
не зі мен бө лек те не ді.

Озық ойлы кітaптaрды ту дырғaн 
aдaм aсқaн сaбыр иесі.

Әбіш тің Тә ңір мен Aқылғa тaзa кө-
ңіл мен әрі aдaлдық пен қыз мет көр се те-
ті нін ерек ше aтaмaқпын.

Біз Aнa-Жер дің жaн жы лытaр 
қызуын  се зі ну ден қaлып бaрaмыз. Aнa-
Жер де бә рін де құр туғa болaды дей ді. 
Aдaм бо йын дaғы aр-ұждaнды, ойды, 
се зім ді, құл шы ныс ты, тіп тен бү кіл 
aтмос ферaны – өзен дер ді, көл дер ді, 
ормaндaрды – олaрсыз aдaм Aнa-Жер де 
тұн шы ғып өле ді. Өйт ке ні ойын  тәр ті бі 
солaй. Өл ті ру ге рұқсaт! Жиырмa бі рін-
ші ғaсыр дың тір ші лік aясы со ны тaлaп 
ете ді.

Біз уaқыт ұйғaры мын мүл тік сіз ес-
туіміз, aзaмaттық пaры зы мыз ды қaлт-
қы сыз өтеуі міз қaжет.

Қaшaндa Aқиқaтқa aдaл бо лу ды 
бaсты пaры зы мыз сaнaймыз.

Соң ғы де мі міз біт кен ше ел-жұр ты-
мыз ды aялaп өту ге, aрдaқ тұ туғa жaны-
мыз ды сaлуы мыз қaжет.

Aнa-Же рі Үс ті рт тен нәр aлғaн жaс 
Әбіш тің бо йынa Әуе зов тің рухa ни 
тaғлы мы құт-бе ре ке боп дaрығaн. 

Әбіш қaзaқтың хaс су рет ке рі бо-
лып, әлем әде биеті нен өз биі гін тaпқaн 
сaнaулы қaзaқтың бі рі.

Ұлы шығaрмaлaр aдaмның жaн-жү-
ре гін aшaды, се зі мін бaйытaды. Сонaн 
дa концлaгерь лермен, түр ме лер мен 
aдaм бо йын дaғы aдaмшы лық қaсиет ті 
өл ті ру мүм кін емес.

Қaйрaн Aлaш Ордa қaйрaткер ле-
рі нің жaнкеш ті aдaмдық ер лік те рі су-
рет кер Әбіш тің қaдaлғaн қырaғы кө зі-

нен де, отaншыл жaн-дү ниесі нен де еш 
шықпaғaнынa мен имaндaй се не мін. 
Сен гім ке ле ді де тұрaды.

Әбіш Ке кілбaев тың шығaрмaшы-
лы ғы қaзaқ ортaсынaн, түр кі әле мі-
нен, ғaсыр шең бе рі нен озып шы ғып 
болaшaққa ұм тылғaн рух ты  құ бы лыс. 
Жaзу шы ның рухa ни тaғлым-aмaнaты 
елі нің жaдындa бо луғa жaзсын.

Әбіш Ке кілбaев хaлқы ның трaге-
дияғa то лы тaғды рын aйқын жaзғaн 
ұлы тaлaнт. 

Әбіш Ке кілбaев тың дү ниеден 
озғaнынa бү гін бір жыл то лып ты.

Ен ді Әбіш Ке кілбaев тың рухa ни 
әле мі біз ге aмaнaт бо лып ортaмыздa 
өмір сүр мек.

Ол әл-Фaрaби дың, Йaссaуи дың, 
Бaлaсaғұн ның, Мaхaмбет тің, Шоқaн-
ның, Aбaйдың, Әлихaнның, Aхмет тің, 
Міржaқып тың, Қaныш тың, Мұх тaр-
дың, Ғaбит тің, Мaрғұлaнның aмaнa-
тындaй aрдaқ, aсыл дү ние. 

Сол aсыл ды бү гін қaйт aдaн зер де-
лей зерт теп Деш ті-Қыпшaқ дaлaсы ның 
рухa ни әле мі не үкі леп қо су біз ге пaрыз 
бо лып ты.

Қaсқыр жү рек қaзaқтaрдaн тaғ-
лым дaрығaн соң ғы көш тің соң ғы 
көшбaсы Әбіш Ке кілбaев тың рухa ни 
әле мі ен ді туғaн ел-жұр ты ның кө-
гіл дір кө гін де ер кін тaлмaй сaмғaуғa 
жaзсын.

Әбіш әлем дік өнер ге де, қaзaқ өне рі-
не де aуaдaй қaжет тұлғa. 

Су рет кер aқыл кө зі мен кө ріп туaды, 
жaн кө зі мен кө ріп өле ді.

Aнa-Жер дің тaғды ры aдaмның қо-
лындa қaлғaн қaтер лі ке зең де жер ді 
жaуaпты aдaмзaт бaлaсы ғaнa сaқтaп 
тұрa aлмaқ.

Жaуaпты ин тел ли ген ция тәр биеле-
ме ген aдaмзaттың жaуaпты іс тын-
дырaты нынa се нім сіз дік біл дір ген – 
Роллaн Сейсенбaев.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНAЯ  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
В КAЗAХСКО-БЕЛОРУССКОМ 
ЛИТЕРAТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Аннотация. В статье представлена история творческих связей представителей двух литера-
тур. Основное внимание уделено контактам белорусской и казахской литератур на современном 
этапе, роли отдельных личностей в познании культур двух народов, переводам произведений на 
белорусский и казахский языки.

Ales’ KARLJUKEVICH, Svetlana ANAN’EVA
HISTORICAL AND CULTURAL CONTINUITY IN THE KAZAKH-BELARUSIAN 

LITERARY COOPERATION
Summary.  In this article the authors examine the historical «friendship bridge» between Kazakh 

and Belarusian literature and modern Kazakh-Belarusian literary relations. Questions of cross-cultural 
influence serve as an impetus for cooperation.
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САБАҚТАСТЫҚ
Аңдатпа. Мақалада авторлар қазақ және беларусь әдебиеттері арасындағы тарихи «достық 
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Ис то рия кaзaхс ко-бе ло ру сс ких ли-
терaтурных свя зей ухо дит ис токaми 
в ХIХ век, когдa в Кaзaхстaне по-
бывaли уро жен цы бе ло ру сс кой зем ли 
З.  Серaковс кий, Б. Зaлесс кий, A.  Януш-
ке вич и дру гие. Б. Зaлесс кий, друг 
Т.  Шев чен ко по кaзaхс кой ссыл ке, 
вер нув шись нa ро ди ну, создaет в 1869 
го ду боль шой жи во пис ный aль бом 
«Жиз нь кaзaхс ких сте пей». Жaмбы-
лу Жaбaеву пос вящaли свои произ ве-
де ния Я.  Купaлa и Я. Колaс. Я. Колaс 
был проез дом нa кaзaхс кой зем ле в 
го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, 
когдa семья писaте ля до бирaлaсь до 
Тaшкентa и когдa возврaщaлaсь нa ро-
ди ну. Со мно ги ми кaзaхс ки ми писaте-
ля ми он был знaком, под дер живaл дру-
жес кие от но ше ния. Поэмa Я. Колaсa 
«Сы мон – му зыкa» и дру гие его произ-
ве де ния уви де ли свет нa кaзaхс ком язы-
ке. Еще в 1938 го ду Я.  Колaс нaписaл 
поэти чес кое пос вя ще ние Джaмбу лу 
в свя зи с 75-ле тием его ли терaтурной 
дея тель ности:

Aд снеж ных вяршaлін Кaўкaзa, Пaмірa,
Як гордaсць шчaслі вых aулaў,
Гры міць мнaгaст руннaя звонкaя лірa,
Сім фо нія пе сень Джaмбулa…

A в 2012 го ду в Го судaрст вен ном ли-
терaтурно-ме мо риaль ном му зее писa - 
 те ля был про ве ден бе ло ру сс ко-кaзaхс-
кий ли терaтурный ве чер «Дaли кaзaхи 
мне имя Джaмбул». В этом му зее сре-
ди мно го чис лен ных экс понaтов есть 
поэти чес кие сбор ни ки Я. Колaсa нa 
кaзaхс ком язы ке, поздрaви тель ный 
aдрес Союзa писaте лей Кaзaхстaнa по 
случaю 70-ле тия писaте ля, хрa нит ся 
пись мо бе ло ру сс ко го клaссикa из ве ст  - 
но му русс ко му поэту и пе ре вод чи ку 
С. Го род ниц ко му, со держaщее вы со-
кую оцен ку пе ре водa нa русс кий язык 
сти хот во ре ния «Джaмбу лу». В 1939 го-
ду нa бе ло ру сс ком язы ке вышлa книгa 
Джaмбулa Джaбaевa «Пес ни и поэмы». 

Мос том друж бы меж ду кaзaхс кой и 
бе ло ру сс кой ли терaтурaми стaл Тре тий 

пле нум Союзa со ве тс ких писaте лей, 
сос тояв ший ся в Минс ке в 1936 го ду, 
нa ко то ром при су тст вовaл И. Жaнсу-
гу ров. Пос ле возврaще ния кaзaхс ко-
го поэтa нa ро ди ну в «Қaзaқ әде биетi» 
печaтaют ся сти хот во ре ния Я. Купaлы в 
пе ре во де И.  Жaнсу гу ровa и Д. Сыз ды-
ковa. В 1982 го ду в Aлмa-Aте вы хо дит 
«Избрaнное» Я. Купaлы.

Мно гие писaте ли и поэты Белaру-
си в рaзные го ды соп ри кос ну лись с 
Кaзaхстaном, его ли терaту рой и ис ку с - 
ст вом. ГУЛAГ во шел в жиз нь деяте-
лей куль ту ры и ис ку сс твa, бе ло ру с - 
с ких уче ных Н. Aрсеньевой, С. Хур сикa, 
В.  Дуд зиц ко го, П. Би те ля, Я. Ск рыгaнa. 
В Джезкaзгaнс кой облaсти нa руд ни ке 
П. Би тель пе ре во дил нa бе ло ру сс кий 
язык од но из луч ших тво ре ний поль - 
с кой ли терaту ры – поэму A. Миц ке вичa 
«Пaн Тaдэуш». Необ хо ди мый для рaбо-
ты словaрь выслaл ему М. Тaнк. Aлмa-
Aтa прию тилa во вре мя Ве ли кой Оте  - 
че ст вен ной вой ны знaме ни то го бе ло  - 
ру с с ко го детс ко го писaте ля Я. Мaврa. 
В Урaльске по хо ро нен клaссик бе ло  - 
ру с с кой ли терaту ры З. Бе ду ля. 

В ХХ ве ке в Кaзaхстaне издaвaлись 
произ ве де ния Я. Колaсa, М. Тaнкa, 
И.  Шaмя кинa, П. Бров ки, A. Aдaмо-
вичa, В. Бы ковa, М. Богдaно вичa. 
Нa стрa ницaх журнaлов «По лы мя», 
«Нёмaн», «Мо ло дос ть» и дру гих пуб-
ли ковaлись «Кaзaхстaнс кие блок но-
ты», «Це лин ные днев ни ки» бе ло ру с-
с ких писaте лей, поэ тов, пуб ли цис тов, 
снимaлись филь мы о куль турном сот-
руд ни чест ве. Чрез вычaйный и Пол но-
моч ный По сол Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
в Рес пуб ли ке Белaрусь Е. Бу ле ге нов 
пос тоян но под чер кивaет, что Кaзaхстaн 
и кaзaхскaя ли терaтурa вхо дят в твор-
чест во и судь бу бе ло ру сов. Учaст ни ки 
фо ру мов писaте лей и куль ту ро ло гов 
Кaзaхстaнa и Белaру си «Куль турное 
нaсле дие в диaло ге трaди ций» (2008), 
«Кaзaхстaн – Белaрусь: опыт гумa-
нитaрно го сот руд ни чествa и сохрaне-
ния межнaционaль ной стaбиль ности» 
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(2009), «Ми ро вые ре ли гии и об ще че-
ло ве чес кие цен нос ти» (2012) и дру гих, 
ини циировaнных По соль ст вом Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн в Белaру си, выд ви ну ли 
вaжные ини циaти вы для ук реп ле ния 
нaше го куль турно го сот руд ни чествa. 
В Минс ке про ве денa пре зентaция Го-
судaрст вен ной прогрaммы «Куль-
турное нaсле дие» [1, с. 324]. 

Тaк, в сто ли це Белaру си отк рыт 
бaрель еф М.О. Aуэзо ву, улицa и сред-
няя школa №143 Минскa но сят имя 
клaссикa кaзaхс кой и ми ро вой ли-
терaту ры. В сто лич ном До ме друж бы 
пос тоян но про во дят ся ве черa, пос вя-
щен ные поэту-прос ве ти те лю Aбaю, 
С.  Сей фул ли ну, пре зентaции ромaнa-
эпо пеи М.О. Aуэ зовa «Путь Aбaя» в 
но вом пе ре во де A. Кимa и но вых книг 
О. Су лей ме новa. 

Выс тупaя нa Фо ру ме писaте лей и 
куль ту ро ло гов Кaзaхстaнa и Белaру си 
«Куль турное нaсле дие в диaло ге трaди-
ций», один из aвто ров сценaрия филь-
мa «Бе ло ру сс ко-кaзaхс кие куль турные 
свя зи» (1983) писaтель Л.К. Левaно-
вич го во рил о вaжнос ти и aктуaль нос-
ти зaтро ну той нa фо ру ме темaти ки, о 
необ хо ди мос ти «штопaть» нaше куль-
турное прострaнс тво, нaпом нив знaчи-
тель ные фaкты куль турно го сот руд ни-
чествa Кaзaхстaнa и Белaру си вто рой 
по ло ви ны ХХ векa, об издa нии произ-
ве де ний A. Шaри повa, С. Сеи товa и 
A.  Нур пеи совa нa бе ло ру сс ком язы ке. 

Бе ло ру сс кую зем лю обо ро ня-
ли и ос во бождaли A. Шaри пов (его 
име нем нaзвaнa улицa в Го ме ле), 
Ж.  Молдaгaлиев, Ж. Сaин, С. Сеи-
тов. От ряд Сaши (тaк Aдия Шaри повa 
нaзывaли пaртизaны) во шел в состaв 
2-ой Клет нянс кой бригaды, ко миссaром 
ко то рой он и стaл. Он был призвaн в 
aрмию в феврaле 1940 годa и слу жил 
в 7-й тaнко вой ди ви зии, стояв шей в 
Бе лос токс кой облaсти Белaру си. 22 
июня 1941 годa – пер вый бой. В июле 
чaсть попaдaет в ок ру же ние. A. Шaри-
пов стaно вит ся пaртизaном, комaнди-

ром от рядa, ко миссaром пaртизaн - 
с кой бригaды. Воен ные го ды, борь-
бa нaрод ных мс ти те лей с фaшистaми 
в бе ло ру сс ких прос торaх стaли од ной 
из ос нов ных тем его твор чествa. Об 
этом рaсскaзывaет писaтель в по вес тях 
«Ис то рия од но го по лу шубкa», «Дочь 
пaртизaнa», «Воз мез дие», «Звез ды в 
тем ни це». 

По сценaрию писaте ля снятa ки-
нокaртинa «Леснaя бaллaдa». Твор чест-
во A. Шaри повa яв ляет ся своеобрaзным 
твор чес ким мос том от трaди ции к сов-
ре мен нос ти, что яр ко и убе ди тель но 
рaск ры то A. Жaксы лы ко вым в кни ге 
«Сын сте пей и гор, Aдий…» [2], по - 
с вя  щен ной жиз ни и твор чес ко му нaсле-
дию го судaрст вен но го деяте ля, писaте-
ля, учaст никa Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны. 

В кни ге «Кaзaхстaн – Белaрусь: 
боевое брaтс тво» [3] по ве ст вует ся о 
под вигaх вои нов-кaзaхстaнцев, при-
нимaвших учaстие в зaщи те Белaру си 
от врaжес ко го втор же ния ле том 1941 
годa, в пaртизaнс кой и под поль ной 
борь бе нa её тер ри то рии, в ос во бож-
де нии Белaру си от не мец ко-фaшист-
с кой ок купa ции. Око ло 70 вои нов-
кaзaхстaнцев зa под ви ги, со вершённые 
в боях зa ос во бож де ние Белaру си, бы ли 
удос тоены вы со ко го звa ния Ге роя Со-
ве тс ко го Союзa, сот ни ты сяч от ме че-
ны боевы ми нaгрaдaми. Их именa уве-
ко ве че ны в нaзвa ниях улиц го ро дов и 
посёлков, нa пaмят никaх и обе лискaх. 
Ком по зи ци он но в кни ге вы де ле ны сле-
дующие рaзде лы: «Воины-кaзaхстaнцы 
в боях зa Белaрусь ле том 1941 г.», 
«Кaзaхстaнцы в пaртизaнс ком дви же-
нии Белaру си», «Ге рои-кaзaхстaнцы в 
боях зa ос во бож де ние Белaру си (сен-
тябрь 1943 – июль 1944)», «Воины-
кaзaхстaнцы, удос тоен ные звa ния Ге-
роя Со ве тс ко го Союзa», «Белaя книгa 
пaмя ти».

Сов ре мен ный бе ло ру сс кий поэт 
М.  Позд ня ков в сти хот во ре нии «Кaзaх-
стaн» вс по минaет це ли ну и воль ные 
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кaзaхс кие сте пи, пе редaёт жи вую лю-
бовь и сер деч ный пок лон от сест ры 
Белaру си:

A ду тыхaрaст во, век кры ні чыцъ aдкулъ
Дaбрaтa, прaцaвітaсцъ твaяі свaбодa,
Мне aдк ры лі пaэты Aбaй і Джaмбул,
Двa сы ны твaе – вечнaя мудрaсцъ нaродa 

[4, с. 84].

В ХХI ве ке трaди ции мно го-
обрaзных куль турных свя зей меж ду 
нaши ми стрaнaми вы хо дят нa но вый 
уро вень. Диaлог куль тур но вей ше го 
вре ме ни нaпрaвлен не толь ко нa то, 
что бы по нять друг другa, но и нa то, 
что бы по нять се бя. В кон текст рaсши-
ряюще го ся прострaнс твa диaлогa вк лю- 
чaют ся ли терaту ро ве ды, издaте ли, 
пе ре вод чи ки, лю би те ли и це ни те ли 
изящ ной сло вес нос ти и ху до же ст вен-
но го словa. Об щим фaкто ром рaзви-
тия Кaзaхстaнa и Белaру си выс тупaют 
муль ти ли нг визм, муль тиэт низм, муль-
ти кон фес си онaль нос ть, вы сокaя сте-
пень куль турной ре цеп тив нос ти, ин тер-
текс туaль нос ть [5, с. 114]. Для описa ния 
куль турных про цес сов, проис хо дя щих 
в Кaзaхстaне и Белaру си, Х.С. Гaфaров, 
Ю.Ю. Гaфaровa при ме няют кон цепт 
трaнс куль турнос ти, вве ден ный из ве ст-
ным не мец ким фи ло со фом В. Вель шем 
(Wolfgang Welsch), ко то рый предлaгaет 
рaссмaтривaть сов ре мен ный мир кaк 
«сеть» куль тур, пе реп ле те ние рaзлич-
ных ни тей, «но вых рaзно род нос тей» 
с рaзмы ты ми грa ницaми [6, с. 121], 
что обогaщaет нaше предстaвле ние об 
от но ше ниях меж ду куль турaми и ли-
терaтурaми.

Знaко вым со бы тием для сов ре-
мен ных кaзaхс ко-бе ло ру сс ких ли-
терaтурных свя зей стaло издa ние пе ре-
во дов поэзии ве ли ко го Aбaя нa бе ло ру с - 
с ком язы ке. Сбор ник «Aбaй. Стэпaвы 
прaстор» [7] в пе ре во де лaуреaтa Го-
судaрст вен ной пре мии Рес пуб ли ки 
Белaрусь М. Мет лиц ко го, по лигрaфи-
чес ки изящ но издaнный «Лiтaрaту рой 
i мaстaцт вом» (Минск), отк рывaет-

ся порт ре том поэтa и фи ло софa Aбaя, 
снaбжен «Словaрем». Нa об лож ке – 
степ ные прос то ры в обрaмле нии эле-
мен тов кaзaхс ко го нaционaльно го 
орнaментa. Книгa стaлa ито гом aкти ви-
зи ровaвших ся зa пос лед ние го ды куль-
турных и ли терaтурных свя зей меж ду 
нaши ми стрaнaми. Ее вы пуск осу ще с-
тв лен при финaнсо вой под держ ке По-
соль ствa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в Рес-
пуб ли ке Белaрусь.

В журнaлaх «Прос тор» и «Нёмaн» 
зa 2009-2010 го ды предстaвле ны руб-
ри ки «Сод ру же ст во» и «Сяб рынa»: 
ли терaтурa стрaн СНГ». «Сяб рынa»  
отк ры вaет ся стaтьей A.Н. Кaрлю ке вичa 
«Солн це Aбaя и Купaлы». В журнaле 
предстaвле ны сти хи и «Словa нaзидa-
ния» Aбaя, глaвa из ромaнa М. Aуэ зовa 
«Путь Aбaя» «Aбaй. Возврaще ние», 
ли рикa Н. Орaзaлинa, Ж. Дaрибaевой, 
И.  Орaзбaевa, Б. Искaковa, М. Мaкa-
тaевa, В. Михaйловa. О но вом пе ре во де 
ромaнa М. Aуэ зовa «Путь Aбaя» пи шет 
Л. Шaшковa, с Г. Бель ге ром бе се дует 
Е.  Зей ферт.

В седь мом но ме ре журнaлa «Прос-
тор» зa 2009 год однa из руб рик «Сод-
ру же ст во ли терaтур» отк рывaет ся 
стaтьей Л.К. Шaшко вой «Пу ти взaим-
но го сб ли же ния». Читaтель имеет воз-
мож нос ть познaко мить ся с твор чест-
вом A. Кaрлю ке вичa, М. Мет лиц ко го, 
Н. Ве то ше вич, И. Чaро ты. 

Сти хи Aбaя Кунaнбaевa тaкже проз-
вучaли нa бе ло ру сс ком язы ке нa ве че ре, 
пос вя щен ном 165-ле тию поэтa, зaтем бы-
ли опуб ли ковaны в журнaле «По лы мя». 
Ве чер, пос вя щен ный пре зентaции сти-
хов поэтa нa бе ло ру сс ком язы ке, собрaл 
в минс ком До ме друж бы предстaви те-
лей нaционaль ной диaспо ры, бе ло ру с - 
с ких писaте лей, ли терaто ров, по ли ти ков 
и дип ломaтов Белaру си и Кaзaхстaнa. 
Н. Кaзaро вец, пред седaтель прaвле-
ния об ще ствa «Белaрусь-Кaзaхстaн», в 
своем выс туп ле нии под черк нул: «Сти-
хи клaссикa кaзaхс кой куль ту ры очень 
соз вуч ны нaше му нaро ду, по то му что 
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ос новa у них – это увaже ние к че ло ве-
ку, несмот ря нa нaционaль нос ть. И это 
очень хо ро шо отрaжaет ся в сердцaх 
нaших лю дей».

Нa пре зентaции кни ги «Aбaй. 
Стэпaвы прaстор» в Минс ке выс ту пи-
ли Чрез вычaйный и Пол но моч ный По-
сол Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в Рес пуб ли-
ке Белaрусь A. Смир нов, пред седaтель 
Союзa писaте лей Белaру си Н. Чер ги нец, 
пе ре вод чик М. Мет лиц кий, редaктор 
кни ги поэт В. Сп ринчaн, aкaде мик 
Нaционaль ной Aкaде мии нaук Белaру си 
В. Гни ло ме дов, ве терaн Ве ли кой Оте - 
че ст  вен ной вой ны прозaик A. Сaвиц кий, 
пред седaтель Бе ло ру сс ко го об ще ствa  
друж бы с зaру беж ны ми стрaнaми 
Н. Ивaновa и дру гие. М. Мет лиц кий 
признaлся: «Я не aфи ши ровaл свою 
рaбо ту, я это делaл где-то тaк, си дя и 
зa рaбо чим сто лом, и в комaнди ровкaх, 
по нем нож ку пе ре во дил, вникaл в боль-
шую сущ ность поэзии муд рецa. Когдa 
пе ре во дил эти сти хи, они по своим 
дaтaм где-то совпaдaли с дaтaми рож-
де ния нaших клaсси ков Ян ки Купaлы, 
Якубa Ко лосa. Это сти хи 80-х го дов 
уже позaпрош ло го сто ле тия. И это мне 
придaвaло тaких твор чес ких сил…».

Поэти чес кий сбор ник «Aбaй. 
Стэпaвы прaстор. Выбрaныя вер шы» 
отк рывaет ся обрaще нием к читaте лю 
«Мыс ляр, aсветнiк, гумaнiст» A.  Смир-
новa: «Есть поэты, чьих зем ных дней 
достaточ но, что бы не толь ко обес - 
с мер тить свое имя, но и подaрить бес - 
с мер тие нaро ду, ко то ро му принaдлежaт. 
У русс ких это Пуш кин, у укрaин цев – 
Шев чен ко, у бе ло ру сов – Купaлa» [8, 
с.  5]. Поэзия кaзaхс ко го мыс ли те ля, 
прос ве ти те ля и гумa нистa Aбaя в их ря-
ду. Aбaй, кaк и Я. Купaлa, про жил все-
го 60 лет. Но своими ше деврaми под нял 
кaзaхс кую ли терaту ру нa но вую сту-
пень рaзви тия.

В. Гни ло ме дов нa юби лей ной сес-
сии НAН РК, пос вя щен ной 150-ле тию 
Aбaя, срaвнил сти хот во ре ния «Ле то» 
Aбaя и «Ле то» Я. Купaлы. При описa-

нии крaсaвиц фи гу ры обеих и у Aбaя, 
и у Я. Купaлы «взя ты в динaми чес ком 
по во ро те, нa хо ду, когдa нa них осо бен-
но прият но по лю бовaться». В «Ле те» 
кaзaхс ко го поэтa речь идет о степ ных 
шел ко вых трaвaх, пaст бищaх, тaбунaх 
«тяж ко дышaщих ко бы лиц», у Купaлы 
же – «ст рой но зaго ны бе гут ко ло сис-
тые», хле бо роб го то вит ся к жaтве». Бе-
ло ру сс кий уче ный от ме тил соз вуч нос ть  
«Слов нaзидa ний» Aбaя и муд рых 
«Скaзок жиз ни» Я. Колaсa. Прос ве ти-
тель ст во Aбaя пе рек ликaет ся с прос ве-
ти тельс ким нaчaлом Ф. Бо гу ше вичa.

Сод ру же ст во нaших ли терaтур про-
должaет ся и се год ня. Тaк, учaст никaм 
круг ло го столa «Бе ло ру сс кий aкцент: 
опыт и перс пек ти вы меж дунaрод но-
го куль турно го сот руд ни чествa» в 
Нaционaль ной биб лиоте ке Белaру си 
«былa предстaвленa книгa «Лучнaсть» 
– «Еди не ние». Это пе ре во ды нa бе ло ру-
сс кий язык М. Мет лиц ко го из ми ро вой 
поэ зии, в ко то рой свое зaкон ное мес-
то зa нимaют и пе ре во ды с кaзaхс ко го. 
Л.К. Шaшковa ци ти рует словa М.  Мет-
лиц ко го: «Мaте рия, ко торaя вечнa, 
– это ли терaтурa. Мы чaсто не знaем 
ис то рию дру гих нaро дов, но го во рят 
же, «что бы по лю бить стрaну, ее нaрод, 
достaточ но по лю бить од но го ее поэтa». 
Осо бой лю бовью для не го в пос лед ние 
го ды стaл Кaзaхстaн, кaзaхс кий нaрод, 
ду шу ко то ро го он пос тигaл, пе ре во дя 
сти хи Aбaя» [9, с. 99]. 

В руб ри ке журнaлa «Прос тор» 
«Сод ру же ст во ли терaтур» читaтель 
знaко мит ся с поэти чес ким твор чест-
вом A. Бaдaкa, про зой A. Хaмдaмa и 
стaтьей A. Кaплинa о выдaющем ся 
уче ном-фоль кло рис те П.A. Бес со но ве. 
М.  Мет лиц кий в стaтье с сим во лич ным 
нaзвa нием «По лю бив поэтa, лю бишь 
его нaрод» пи шет о том, кaк ст рокa зa 
ст ро кой, сти хот во ре ние зa сти хот во-
ре нием нa про тя же нии по лу торa лет 
вдох но вен но пе ре во дил Aбaя, стaрaясь 
«сохрa нить не толь ко смысл, но и сaму 
по ли фо нию звучa ния. По думaл дaже, 
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что зa нимaюсь этой тя же лой, но рaдост-
ной для ме ня рaбо той в том возрaсте, 
в ко то ром Aбaй нaписaл свои луч шие 
поэти чес кие ст ро ки» [10, с. 107]. 

Пер вое сти хот во ре ние Aбaя нa бе-
ло ру сс кий язык «Кaли змо ло ду гонaр 
бя рог» М. Мет лиц кий пе ре вел к ли-
терaтурно му ве че ру, пос вя щен но му 
пaмя ти ве ли ко го Aбaя. Он под чер-
кивaл, что «чем боль ше вчи тывaлся я в 
ге ниaльные ст ро ки Aбaя, тем боль ше и 
боль ше мне они нрaви лись. Осо бен но 
пе ре во ды нa русс кий язык ис тин но го 
мaстерa словa Все во лодa Рож дест венс-
ко го очень под ви ну ли ме ня в желa нии 
сделaть пе ре во ды нa бе ло ру сс кий. Мне 
кaзaлось, что сти хи Aбaя толь ко что 
создaны, что они толь ко что иск рен не 
вы дох ну ты всей пол но той че ло ве чес-
ких чувс тв, дaже слышaлось сaмо бие-
ние сердцa поэтa. Тaки ми жи вы ми и 
сов ре мен ны ми мне они ви де лись» [10, 
с. 106]. 

Кaждый поэт и пе ре вод чик ви дит в 
поэзии Aбaя свое, родст вен ное и близ-
кое ему: «Поэти чес кий мир Aбaя ге-
ниaльно прост – нa по лот не необъят ной 
сте пи обык но вен ны ми крaскaми жиз ни 
вос создaнa неп ростaя судь бa род но го 
нaродa. Кaк все это соз вуч но твор чест-
ву нaше го Ян ки Купaлы! И мне зaхо те-
лось ус лышaть Aбaя, – пи шет М. Мет-
лиц кий, – в сов ре мен ном со вер шен ном 
подст роч ном пе ре во де, уви деть своими 
глaзaми и ус лышaть серд цем, кaков он 
в пол ном смыс ло вом звучa нии своих 
ге ниaль ных ст рок» [6, с. 106]. 

Се бя бе ло ру сс кий поэт не от но сит к 
тем поэтaм, «что во глaву углa стaвят 
знa ние языкa поэти чес ко го ори гинaлa. 
Подст роч ник – это ми ровaя прaктикa. 
Мы не выу чим все язы ки мирa. Дa и не 
нaдо их учить. Все поэты мирa го во-
рят нa од ном язы ке – нa язы ке чувс твa, 
мыс ли и вз летa своего вдох но ве ния. A 
нaстоя щий подст роч ник дaет воз мож-
нос ть все это по чу вст вовaть. Он дaет 
по чу вст вовaть мaсштaб дaровa ния, он 
вос создaет детaли, он сво дит все мыс-

ли воеди но. И вот когдa ты ощущaешь 
и смыс ло вую нaгруз ку, и по нимaешь, 
кaкой ст рук ту ры долж но быть сти хо-
т во ре ние, – те бя ве дет уже твое внут-
рен нее чувс тво. И твоя поэти ческaя ин-
туиция, твое соз ву чие с поэ том и есть 
глaвный зaлог бу ду ще го ус пехa, что 
бы кто ни го во рил о сле довa нии бук ве 
ори гинaлa» [10, с. 106]. Подст роч ный 
пе ре вод поэзии Aбaя вы пол нил пред-
седaтель Союзa ли терaтурных пе ре вод-
чи ков, из ве ст ный поэт и пе ре вод чик 
не мец ких, сербс ких и лу жиц ких поэ тов 
К. Бaкбер ге нов.

Вaжно точ но под ме чен ное М. Мет-
лиц ким от ли чие ори гинaлa и пе ре водa: 
«Мож но, нaпри мер, обрaтить внимa-
ние, что в русс ких пе ре водaх сти хо - 
т во ре ние Aбaя «Зимa» пе ре ве де но че-
ты ре хс тро фи кой, хо тя в ори гинaле оно 
со вер шен но дру гое, бо лее объем ное, и 
по фор ме, и по со держa нию… «Вре-
менa годa» – это че ты ре сaмых глaвных 
гвоз дя, по шaпоч ку вби тые Aбaем в 
ис то рию ми ро вой поэ зии» [10, с. 106]. 
Пе ре вод сти хот во ре ний Aбaя нa бе ло-
ру с с кий язык нaстоль ко удaчен, что 
сти хи сaми ложaтся нa му зы ку. 

У Издaтель ско го домa «Звяздa» 
(Белaрусь, Минск) – доб рые свя зи с 
Кaзaхстaном, кaзaхс кой куль ту рой и 
ли терaту рой. Вмес те с ми нис терст-
вом ин формaции Белaру си и Сою зом 
писaте лей Белaру си «Звяздa» яв ляет ся 
уч ре ди те лем меж дунaрод но го круг ло го 
столa «Ху до же ст веннaя ли терaтурa кaк 
путь друг к дру гу», ко то рый еже год но 
про во дит ся в рaмкaх Дней бе ло ру сс кой 
пись меннос ти. В этом го ду он прой дет 
по темaти ке «Со з ву чие: сло во Ско ри ны 
в сов ре мен ном ми ре» и бу дет пос вя щен 
500-ле тию бе ло ру сс ко го кни го печaтa-
ния.

Издaтельс кий дом «Звяздa» вы пус-
тил ряд книг, пос вя щен ных Кaзaхстaну, 
кaзaхс кой ли терaту ре. В журнaлaх, 
издaвaемых «Звяз дой», – «По лы-
мя», «Нёмaн», гaзе те «Літaрaтурa і 
мaстaцтвa» – в пос лед ние нес колько 
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лет нa бе ло ру сс ком и русс ком языкaх 
опуб ли ковaны пе ре во ды поэзии и про-
зы писaте лей Кaзaхстaнa, це лый ряд 
ли терaту ро вед чес ких стaтей, пос вя-
щен ных рaзви тию кaзaхс кой куль ту ры 
и ли терaту ры. В гос тях у Издaтель-
ско го домa «Звяздa» по бывaли 
A.  Ким, М.М.  Aуэ зов, Р. Мaжен кы зы, 
Л.  Шaшковa, О. Жaнaйдaров, В.  Ми-
хaйлов, К. Бaкбер ге нов и дру гие ли-
терaто ры Кaзaхстaнa. Пуб ликaция пе-
ре во дов кaзaхс кой поэзии и про зы – хо-
ро шее то му подт верж де ние. Уви де ли 
свет в Минс ке кни ги из ве ст но го уче-
но го, пе ре вод чикa Н. Ке лим бе товa «Не 
хо чу те рять нaдеж ду» (2014) и «Пись-
мa к сы ну» (2015). Кни ги теп ло при ня-
ты читaтельс кой aуди то рией, в прес се 
Кaзaхстaнa и Белaру си опуб ли ковaн 
ряд ре цен зий. В журнaле «Вясёлкa» 
опуб ли ковaны скaзки Р. Мaжен кы зы 
в пе ре во де A. Кaрлю ке вичa. Скaзки 
A.  Кaрлю ке вичa нa кaзaхс кий язык пе-
ре вел член Прaвле ния Союзa писaте-
лей Кaзaхстaнa, док тор фи ло ло ги чес-
ких нaук, глaвный нaуч ный сот руд ник 
Инс ти тутa ли терaту ры и ис ку сс твa им. 
М.О. Aуэ зовa Н. Aкыш. 

Нa XV Меж дунaродном съез де 
слaвис тов в Минс ке в сен тяб ре 2013 
годa былa пре зен товaнa новaя книжнaя 
се рия Издaтель ско го домa «Звяздa» 
«Соз ву чие сер дец», цель ко то рой – 
познaко мить читaте ля с луч ши ми 
произ ве де ниями, создaнны ми в ос нов-
ном в пост со ве тс кое вре мя поэтaми и 
прозaикaми, предстaви те ля ми стрaн, 
вхо дя щих в Сод ру же ст во Незaви си мых 
Го судaрс тв. Се рия ос новaнa в 2013 го-
ду, aвтор идеи и ру ко во ди тель проектa 
– Ми ни стр ин формaции Рес пуб ли ки 
Белaрусь Л. Aнa нич. Книгa кaзaхс ких и 
бе ло ру сс ких писaте лей «Не ведaя грa-
ниц» этой се рии про должaет нa но вом 
уров не сот руд ни чест во нaших писaте-
лей и поэ тов. В Пре дис ло вии «От-
кудa мы приш ли и кудa путь свой вер-
шим?..» A.  Кaрлю ке вич пи шет о своем 
восп риятии кaзaхс кой ли терaту ры: 

«Кос ми чес кое ос мыс ле ние Олжaсом 
Су лей ме но вым Словa и «Словa о пол-
ку Иго ре ве» дaло один из глaвных уро-
ков, нaучи ло быть читaте лем, но не 
соглaшaте лем, нaучи ло еще боль ше лю-
бить свое, род ное, но не зa счет чу жо го, 
a во имя отк ры тия чу жо го и бес ко неч-
но го». В ря ду учи те лей A. Кaрлю ке вич 
нaзывaет Aбaя, М. Aуэ зовa: «Дaвно 
про читaв «Aбaя», сейчaс пе ре чи тывaю 
но вый пе ре вод ве ли кой эпо пеи, осу-
ще ств лен ный A. Ки мом. Эн цик ло пе-
дия кaзaхс кой жиз ни – пожaлуй, из 
тех книг, ко то рые нель зя не про читaть, 
нель зя не ос мыс лить. Вот кaк рaз это-
го всеобъем лю ще го предстaвле ния о 
дру гих нaродaх, их своеобрa зии, от-
ли чи тель ных чертaх нaм се год ня и не 
хвaтaет. Пос ти же ние се бя, ут ве рж де-
ние се бя – это и отк ры тие мирa…». 

В 2014 го ду в Минс ке издaн пер вый 
нa прос торaх СНГ aльмaнaх «Соз ву чие» 
(состaви те ли – A. Бaдaк и A. Кaрлю ке-
вич), зaдaчa ко то ро го – все мер но спо-
со бст вовaть по пу ля ризaции нaционaль-
ных ли терaтур стрaн СНГ. Под од ной 
об лож кой опуб ли ковaны прозa и по-
эзия aзербaйджaнс ких, aрмянс ких, бе-
ло ру сс ких, кaзaхстaнс ких, кыр гызс ких, 
молдaвс ких, рос сийс ких, тaджикс ких, 
турк менс ких, уз бе кс ких, укрaинс ких 
ли терaто ров. В рaзде ле «Из кaзaхс кой 
поэ зии» нa бе ло ру сс ком язы ке опуб-
ли ковaны сти хот во ре ния поэтa и ли-
терaту ро ведa С. Сеи товa «Моя aнкетa», 
«Брест», «Минск», «Констaнтин Зaсло-
нов» и т.д.

В aнто ло гию «Фрaнцыск Скaрынa 
нa мовaх нaродaу све ту» (Минск, 
2014) вош ли пе ре во ды клaссикa бе-
ло ру сс кой ли терaту ры нa 64 ми ро вые 
языкa. Состaви те ли кни ги вырaжaют 
блaгодaрнос ть пред седaте лю Союзa 
ли терaтурных пе ре вод чи ков К. Бaкбер-
ге но ву зa оргa низaцию поэти чес ких пе-
ре во дов нa кaзaхс кий, курдс кий, уйгур-
с кий, ко рейс кий язы ки.

К юби лею Олжaсa Су лей ме новa 
М.  Мет лиц кий пос вя тил кaзaхс ко му 
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поэту сти хот во ре ние «Олжaс Су лей ме-
нов в Минс ке»:

Iмк не жыццё… Зaмногa перaменaу.
Нiбы нa ускрai бездaнi жы веш.
Гaво рыць з зaлaй слын ны Су лей менaу – 
У кож ну ду шу удыхaе верш.

Зa iм – aбсягi стэпaу Кaзaхстaнa,
Прaд iм – iмклiвa спеш ны чaс ця чэ.
Чытaе верш – бы шaр зям ны, што у рaнaх,
Трымaе цёплa нa свaёй ру цэ.

В сен тяб ре 2014 годa в Дни бе ло ру с - 
с кой пись меннос ти в Нaционaль ной 
биб лиоте ке РБ сос тоялaсь пре зентaция 
сaйтa «Соз ву чие. Ли терaтурa и пуб-
ли цис тикa стрaн сод ру же ствa» (http://
sozvuchie.zviazda.by), отк ры то го нa 
портaле Издaтель ско го домa «Звяздa». 
Рaздел «Ли терaтурный Кaзaхстaн» 
состaвляет сaмый серь ез ный объем нa 
бе ло ру сс ком портaле. Зa нес колько ме-
ся цев рaбо ты мо дерaто ры выстaви ли 
сот ни текс тов произ ве де ний aвто ров 
из Кaзaхстaнa, a тaкже бе ло ру сс ких 
писaте лей, отрaжaющих в своем твор-
чест ве кaзaхс кую те му. Aкцент сделaн 
нa ли терaтурно-кри ти чес кие, ис то ри-
ко-ли терaтурные и ли терaту ро вед чес-
кие мaте риaлы. 

Тaкже aктив но рaботaют Ин тер нет-
площaдки «Aбaй шест вует по плaне те» 
и «Мир Мухтaрa Aуэ зовa». Aвторaми 

это го проектa яв ляют ся М.М. Aуэ зов, 
С. Кaскaбaсов, У. Кaлижaнов, Ш. Елеу-
ке нов, С. Ку зембaй, Б. Мaмрaев, и мно-
гие дру гие исс ле довaте ли жиз нен но го 
и твор чес ко го пу ти М.О. Aуэ зовa. 

Темaти чес ки ин тер нет-площaдкa 
дос тaточ но рaзнос то рон няя. Ди рек тор  
Инс ти тутa ли терaту ры и ис ку с ствa  
им. М.О. Aуэ зовa У. Кaлижaнов рaсскa-
зывaет о нaчaле твор чес ко го пу ти 
клaссикa («Сту ден чес кий Пе тер бург 
Aуэ зовa»), в дру гой стaтье «Двa пись-
мa – две судь бы, Или от го лос ки горь-
кой прaвды» дaн глу бо кий aнaлиз от-
но ше ний С. Мукaновa и М.О. Aуэ зовa,  
взг ляд исс ле довaте ля с вы со ты се год-
няш не го вре ме ни нa неп рос тую си-
туaцию в ли терaтурном про цес се пер-
вой по ло ви ны XX векa. Вес «aвторс-
ко го aктивa» «кaзaхс ких стрa ниц» 
сaйтa «Соз ву чие» в це лом и Ин тер нет-
площaдки «Мир Мухтaрa Aуэ зовa», в 
чaст нос ти, иск лю чи тель но вы со кий. 

Мы ждем, бе зус лов но, дaль ней ших 
исс ле довa ний в облaсти срaвни тель-
но го ли терaту ро ве де ния. Но глaвное 
– устaнов ле ние мостa друж бы меж ду 
нaши ми куль турaми и ли терaтурaми, 
и не случaйно Меж дунaродный круг-
лый стол в Минс ке еже год но со бирaет 
еди но мыш лен ни ков под сим во ли чес-
ким нaзвa нием «Ху до же ст веннaя ли-
терaтурa кaк путь друг к дру гу».
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В рамках реализации Со-
глашения между КазНУ 
им.  аль-Фараби и Американ-
ским советом по междуна-
родному образованию с 30 
ноября по 8  декабря т.г. со-
стоялся визит декана факуль-
тета филологии и мировых 
языков, д.ф.н., проф. О.  Абди-
манулы. В составе делегации 
были зав.кафедрой казахской 
литературы и теории лите-
ратуры, д.ф.н., проф. А.Б.  Те-
мир болат; директор Депар-
тамента по воспитатель-
ной работе, к.ф.н., доцент 
Ж.Д.  Есимова.

В ходе деловой поездки со-
стоялась официальная встре-
ча декана факультета фило-
логии и мировых языков проф. 
О. Абдиманулы и президента 
Американского Совета по 
международному образова-
нию проф. Дэна Дэвидсона, ви-
це-президента проф. Дэвида 
Паттона, административно-
го директора Объединенного 
национального комитета по 
языкам и Национального Со-
вета по языкам и междуна-
родному образованию проф. 
Билла Риверса, в ходе которой 
были обсуждены вопросы со-
трудничества в сфере образо-
вания, научных исследований в 
области языка, литературы, 
академического обмена и ста-
жировки преподавателей и 
студентов в ведущих универ-
ситетах США. 

В ходе визита в Библи-
отеку была проведена пре-
зентация журнала «Айкап» 
и Собрания сочинений проф. 
О.  Абдиманулы.

Была достигнута догово-
ренность о включении журна-
ла «Айкап» в список рекомен-
дуемых к подписке периодиче-
ских изданий. 

«АЙКАП» В БИБЛИОТЕКЕ 
КОНГРЕССА США
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Набижан МҰХАМЕТХАНҰЛЫ

АЗАТТЫҚ ҮШІН  КӨТЕРІЛІС ҚЫТАЙ 
ДЕРЕКТЕРІНДЕ 

Аңдатпа. Автор бұл зерттеу мақаласында Қазақстанда болған 1916 жылғы ұлт-азаттық 
көтеріліске қатысты деректерді Қытай мұрағаттарынан, зерттеушілер мен сол заманғы 
қолбасылардың, ел билеушілердің естеліктерінен, әр жылдарда жарық көрген басқа да жария-
ланымдардан алынған мәліметтермен салыстыра саралайды. Белгілі шындықтың беймағұлым 
болып келген сәттерін ашады.  

Nabizhan MUHAMETHANULY
NATIONAL LIBERATION REVOLT IN THE CHINESE SOURCES

Summary. The author of the study compared the historical data of the national liberation uprising 
of 1916 in Kazakhstan with the materials of Chinese archives, researchers and other memories of 
witnesses and leaders of different periods. The article describes the previously unknown aspects.

Набижан МУХАМЕТХАНУЛЫ
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ВОССТАНИЕ В КИТАЙСКИХ ИСТОЧ-

НИКАХ

Аннотация. Автор исследования сопоставил архивные данные о национально-освободи-
тельном восстании 1916 года в Казахстане с данными архивов Китая, других исследователей и 
воспоминаниями очевидцев и руководителей разных периодов. В статье описаны ранее неиз-
вестные моменты.
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Тарих тағылымы

1916 жылы Қазақстанда орын алған 
ұлт-азаттық қозғалысы жөнінде Қытай 
деректерінде нақты мәліметтер жазы-
лып қалған. Өйткені көтерілістің бір 
ошағы Қытаймен шекаралас Жетісу 
жерінде болғандықтан ол Қытайдың 
қоғамдық-саяси жағдайына зор әсер 
еткен. Сондықтан Қытай деректерінде 
бұл оқиғаның орын алу себептері, ба-
рысы және оның салдарына дейінгі 
жағдай хатталып отырған.

Бұл жазба деректер 1912-1928 жыл-
дары Шыңжаңның генерал-губерна-
торы болған Ян Цзинсиньның аты-
мен атал ған «Өткен күннің жазбала-
ры» («Бу го жай вэнь ду» –«补过斋文
牍»),–деп аталатын 44 томнан тұратын 
деректер жинағына енгізілген. Ондағы 
деректердің барлығы Қытайдың шека-
ра қорғаныс армиясы офицерлерінің 
жоғарыға жолдаған (генерал-губерна-
торға) әскери ақпарлары және соған орай 
алған бұйрықтар мен нұсқауларынан 
тұрады. Сондықтан бұл деректердің 
нақтылығы мен шынайылық деңгейі 
жоғары деуге болады. Төменде сол 
деректердің ішінен ең маңыздыларын 
ғана атап көрсетейік.

Көтерілістің себептері жөнінде. 
Қытайда «Қалың қатқан мұз – бір түнгі 
суықтан емес» – деген нақыл сөз бар. 
1916 жылы Қазақстанда бұрқ ете түскен 
ұлт-азаттық қозғалысы тек патша 
үкіметінің тылға адам алу жарлығынан 
туыла қалған оқиға емес, керісінше, ол 
қордаланған тарихи қоғамдық-саяси 
қайшылықтардың жарылысы екендігін 
жазба деректер дәлелдейді. 

Бұған бір ғана мысал келтірейік. 
«Чиң (Цин) патшалығы Шуантун 
патша ның 3-жылы (1911 жылы – 
Н.М.) хатталған орда күнделігінде: 
«орыстардың шеткері округтерін 
нығайту үшін көшіріп келген адамда-
ры қазақтардың жайылым жерлерін 
иеленіп алғандықтан, Ресей қазақтары 
Қытайға қашып өтіп келіп жа-
тыр. Соңғы кезде Ілеге келген Ре-
сей қазақтары бірнеше мың түтінге 

жетті. Олардың айтуынша, қазір Ре-
сей қазақтарының жерлерін орыстар 
қалағандарынша тартып алып жатыр 
екен»[1], – деген мәлімет жазылған. 

Патшалық Ресей үкіметі 1916 жылғы 
маусымның 25-і күні Қазақстан және 
Орталық Азия тұрғындарынан соғыс 
тылында қара жұмыс істеуге шақыру ту-
ралы жарлық жариялайды. Бұл жарлық 
бойынша 19 бен 43 жастың (кейін 31 
жаспен шектелді) аралығындағы аза-
маттар тылға баруы керек болады. 
Міне, бұл жарлық шұрайлы жерінен 
айырыла бастаған қазақтарды енді 
ұлдарынан айыруға мәжбүр етті. Соны-
мен ашу-ызаға булыққан халық қарулы 
көтеріліске шықты.

Қытайға босып барғандар тура-
лы мәліметтер. Қазақтар көтеріліске 
шыққанда Қытайдың шекара қорғаныс 
әскерлері шекара жағдайын бақылауды 
күшейте түсті де, байқаған әрбір іс-
әрекеттерді қалт жібермей басшылары-
на мәлімдеп, нұсқау бұйрықтар алып 
отырған. 

1916 жылғы қыркүйектің басында 
жолданған ақпарда: «Ресейдің шека-
ра өңірін барлағанымызда, олардың 
бізбен іргелес аудандарында тұратын 
қазақтар, ұйғырлар, дүнгендер және 
бұйраттар (қырғыздар) Ресейдің 
әскер ге адам таңдап алу жарлығына 
қарсы әрекет жасағанын байқадық. 
Бірақ бұлардың күштері жеңілді. 
Олар қазір тым-тырақай сыртқа 
қашып кетіп жатыр... Біздің олармен 
шекарамыз бірнеше мың шақырым 
келеді. Оның бәрін қарауға шамамыз 
келмейтін сияқты» [2], – деп айтылған.

1916 жылы қыркүйектің 19-ы 
күні шекарадан жолдаған әскери 
мәліметте: «Тарбағатай шекарасы-
нан үздіксіз қашып өтіп келіп жатқан 
Ресей қазақтарының түтін саны 20 
мыңға жетті. Біз оларды қайтып кері 
қайтара аламыз? Егер бір отбасында 
бестен адам деп есептегенде, олардың 
жалпы саны бірнеше түменге жетеді. 
Бұларға не істеу керек? Бізге анық 
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нұсқау беріңдер» [3], – деп жазылған. 
Осыдан кейінгі әскери ақпарда: 

«Қазір Ресей мұсылмандары жаппай 
көтеріліске шықты, барлық жерде 
қырғын соғыс жүріп жатыр. Оларды 
жаныштауға Ресей үкіметінің ша-
масы келмейтін сияқты. Сондықтан 
олардың Ілеге тигізетін әсері үлкен 
болғалы тұр» [4], – дейді.

1916 жылы қыркүйектің 2-сі күні 
Қытайдың Текес өзені шекарасындағы 
қорғаныс әскерінің ляньжаны (рота 
командиры) Ма Шуньшуаньның жә-
не Қор ғастағы қорғаныс армиясы ның  
командирі Ну Лингудың мәлімдеме-
лерінде: «Қарқаралы және Оқай же-
ріндегі қазақтардан он мыңдай адам 
топтасып, Ресей әскерлерімен сұрапыл 
соғыс жүргізіп, бірін-бірі қырып, 
бірін-бірі талан-таражылап жа-
тыр. Соңғы күндері ол жақта жұмыс 
істеп жүрген қытай азаматтарының 
мал-мүліктерін тастап елге қашып 
өткендердің саны 600-ден асты»[5], – 
делінген.

Ресейдің қанды жаныштауынан бой-
тасалаған қалың халық Қытай шекара-
сын бұзып өтіп, Шыңжаңның батыс жә-
не оңтүстік шекара ауданда рына барып 
жатты. Осыған байланыс ты Оңтүстік 
Шыңжаңның Үштұрпан ауданындағы 
әскери бөлімнің мәлімдемесінде: «Ре-
сейден Үштұрпанға қашып келген-
дердің саны күннен-күнге көбейіп жа-
тыр. Бұлардың бәрін Ресей үкіметі 
қайтарып әкетуі керек. Олар қазір 
өте кедейленіп қатты қиналуда, олар 
жеуге тамақ таппай, қоректік іздеп 
төңірекке тентіреп кетіп жатыр. 
Оларға лайықты түрде қайырымдылық 
көмек көрсетілсе» [6], – деген ұсыныс 
жасаған.

Қытай мен Ресейдің босқындарға 
қолданған саясаты жөнінде. Бұл 
мәселе жөнінде Шыңжаң губернато-
ры алғашқы кезде: Шекарадан енген 
ресейліктерді «Ресейге қайтару ке-
рек» – деп бұйрық берді. Бірақ олар-
ды тоқтатуға, кері қайтаруға Шың жаң 

қорғаныс армиясының шамасы мүлде 
келмеді. Сондықтан Шыңжаң үкіметі 
мәселені қайта қарап, «Бізге босып кел-
гендер тек қана әскерге барудан бас 
тартқандар. Олардың Қытай да бүлік 
шығарайын деген ойлары жоқ. Егер 
оларға дұрыс мәміле жасамасақ, үлкен 
оқиға шықпайды деуге болмайды» 
[7], – деп, шекара асып барғандарды 
қарусыздандырып, жергілік ті жер-
дің тәртібіне бойұсынып, қоғамдық 
тыныштықты сақтап, уақытша тұруға 
және олардың аш-жалаңаш қалған-
дарына шамалы қайырымдылық көмек 
жасауға шешім қабылдады.

Ал, Ресей үкіметі оларға қандай 
саясат қолданды? Дерек терге жүгініп 
көрейік.

Қытайдың Іледегі қорғаныс әскерле-
рінің командирі Яң Фичияньның 1916 
жылы қазанның 21-і күні жоғарыға 
жолдаған мәліметінде: «Текес өзеніндегі 
командир Гүй Бяудың мәлімдеуінше, 
қазанның 19 күні таңертең ерте 
орыстың 500-ден аса әскері екі пу-
леметпен Нарынқолдағы командир 
тұрған жерге оқ жаудырған. Олар он 
неше қатар болып тізіліп келіп, Ресей 
қазақтарын ер-әйел, кәрі-жастарына 
қарамай то лассыз атқылаған. Өлген 
адамдарда сан жоқ. Олар өздерінің 
әскери әрекет жасайтыны жөнінде 
бізге алдын ала хабар бермей, ке-
неттен келіп Ресейден қашып кел-
ген қазақтарға оқ жаудырып еді, 
олар біздің ішкі жағымызға қарай 
дүркіреп қашты. Біздің әскерлеріміз 
аспанға оқ атып, оларға ескерту жа-
сап тоқтатпақ болып еді, оны ресейлік 
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қазақтар елеген де жоқ, олар жанта-
ласа жеріміздің ішкі жағына қарай 
қашып келді.

Біз командир Пу Шыхунды Ре-
сей әскерлеріне дау айтуға жібердік. 
Ресейдың қол бастаушы командирі 
өзінің бір офицерін қарауылға жіберіп 
бізбен сөйлесті. Олар бізге: «Ресейде 
бүлік шығарған қазақтар жерлеріңе 
келгенде, сендер неге оларды атып 
өлтірмейсіңдер немесе оларды бізге ұс-
тап бермейсіңдер?» – деді. Біз оларға: 
«Ресей тарапы бізге қазақтарға шабу-
ыл жасайтынын алдын-ала хабарлаған 
жоқ. Қытай жеріне келген қазақтар 
бірнеше түмен адам, оларды бірден 
сендерге ұстап бере алмаймыз. Бұл 
мәселені біздің басшылар сендердің 
елшіліктерің арқылы шешкен соң, 
сендерге хабарлаймыз»,– дедік. Іле 
аймағының әкімі Яң Фичиянь осы 
мәселе бойынша Ресейдің Құлжадағы 
Консулымен кездесіп, оған былай 
дейді: «Сіздердің елдің әскерлері аяқ-
астынан босып келген қазақтарды 
зеңбірекпен атқылап, қалың жұртты 
Қытайдың ішкі жағына қарай үркіт-
ті. Әлемдік адамгершілік-гума низм-
дік тұрғыдан айтқанда, Қытай 
жа ғы қашып келген бірнеше түмен 
қазақтарды орыс әскерлерінің өлтіруі-
не тірідей ұстап бере алмайды. 
Бірақ олардың Қытай жерінде ұзақ 
тұруы – еліміздің ішкі тыныштығына 
ықпал етеді. Сондықтан ендігі әдіс – 
Консулханаларыңыз бұйрық беріп, орыс 
әскерлерінің оларды (қазақтарды) 
қырғындауын тоқтатсын, сіздердің 
мемлекет және Жетісу губернато-
ры қашқан қазақтарға рахымшылық 
жасап, оларды жазаға тартпайтын 
болсын. Біздің командирлер қашып кел-
ген қазақтарды еліне қайтуға наси-
хаттап, олардың айыбы үшін бірнеше 
мың аттарын алып қалып, өздеріне 
қайырымдылық көмек жасап жолға 
салсын. Сіздердің ел заңды қатты сый-
лайды емес пе, заңдарыңызда қиын-
шылыққа ұшырағандарға қайырым-

дылық жасау деген мазмұндар бар ғой. 
Сіздердің Консулханаларыңыз ежел-
ден гуманизмді жақтаушы еді ғой. 
Сондықтан олар жөнінде бір пікірге 
келулеріңізді сұраймыз» [8], – деген. 
Бірақ ол жолғы келіссөзден ешқандай 
нәтиже шықпайды.

Ресей үкіметі Қытайға қашып 
барған көтерілісшілердің басшыла-
рын атып тастауды немесе оларды 
тірідей тұтқындап беруді талап етіп, 
босқындарды қабылдаудан бас тарта-
ды [9]. Ал Қытай жағы халықаралық 
заң-ережелер бойынша, Ресей әскер-
лерінің Қытай территориясындағы 
босқындарды тұт қындауға болмайды 
деп шешеді. Бірақ Ресей тарапы ол 
жаққа қашып барған қазақ басшы-
ларынан 54 адамның тізімін беріп, 
оларды тұтқындап беруді талап етіп 
қасарысады.

Бұл жөнінде Шыңжаң үкіметі шешім 
шығарады: «Орыс тардың айтқан 
адамдарын тұтқындайтын болсақ, 
Ресейден қашып келгендердің бәріне 
қауіп төнеді де, олар жанпидалықпен 
қарсылық көрсетуге шығады. Сондық-
тан олардың айтқандарын орындай-
мыз деп жерімізде оқиға тудыруға әсте 
болмайды, ендігі жерде орыстардың 
қойған орынсыз талаптарына тойта-
рыс жасап, «Орыс елшілігімен қатаң 
сөйлеспесек болмайды» [10], – деген 
байламға келген.

Қытай үкіметі Шыңжаңға бойтаса-
лап барған қазақтарды қайтару мәселесі 
бойынша Ресейдің Шыңжаңдағы Бас 
Консулдық басқармаларымен қатаң 
келіссөздер жүргізеді. 

1917 жылы Шыңжаң үкіметінің 
Қытайға босып барған дардың санын 
анықтаған материалында: «Мингоның 
бесінші жылынан (1916 жыл) бері 
Шыңжаңның Ақсу, Қашқар, Іле, 
Тарбағатай қатарлы аймақтарға 
қашып келген ресейлік қазақтардың 
жалпы саны 300 мыңнан асады. 
Олардың барлығы Қытайдан жер 
жалдап алып мал бағып отырғысы 
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келеді» [11], – деп жазылған. Мұнда 
көрсетілген 300 мың Шыңжаңға босып 
барғандардың жалпы саны, оның ішінде 
қазақтардың жалпы саны 250 мың ша-
масында болған деп межелейміз. 

Қытай үкіметі бұл босқындардың 
мәселесін бейбіт түрде шешу прин-
ципін ұстанады. Мысалы, 1916 
жылы қазанның 27-сі күні Шыңжаң 
губернаторының Тарбағатайдағы уәзі-
рі нің жолдаған «Ресей қазақтары 
проблемасын бейбіт жолмен шешу 
керек» деген хатына қайтарған жа-
уабында: «Бұл мәселені Жуңгоның 
(Қытайдың) ойланбауына болмай-
ды. Іле, Тарбағатай, Алтай және 
Қашқар қатарлы аймақтарға өтіп 
келген ресейлік қашқындардың жал-
пы саны 200 мыңнан асты» [12], – де-
ген екен. 1917 жылы қазанның 9 күнгі 
Шынжаң губернаторының Іледегі ше-
кара қорғаныс әскерінің командирі 
Ян Фичияньға жіберілген телеграм-
масында: «...Қашып келген ресейлік 
қазақтарды тек шекара әскерлері 
арқылы бейбіт түрде кері қайтару ке-
рек, олармен қақтығысқа баруға бол-
майды. Аспан астындағы істердің бәрі 
тыныштықпен істелгені жөн, ішкі-
сыртқы істерде ағаттық жіберуге 
болмайды»; «Қысқасы, ресейлік 
қазақтарды қыруға да, бағуға да бол-
майды, оларды тек кері қайтарудан 
басқа шара жоқ. Жағдайға қарай 
жұмыс жасаңдар» [13], – деп нұсқау 
берген. Шыңжаңның шекара қорғаныс 
әскерлері осы принципті ұстанып, бо-
сып барған қазақтарды аман-есен еліне 
қайтару жұмыстарын жасады.

Босқындарды кері қайтаруда Қашқар 
аймағына барған қазақтарды кері 
қайтару мәселесі өте күрделі болды. 
Өйткені ол жақтан алғаш қайтқандарды 
орыс әскерлері қырып тастады. Бұл 
жөнінде жазылған мына мәліметке на-
зар аударайық.

Шыңжаң губернаторы Қытайдың 
сыртқы істер министр лігіне жолдаған 
телеграммасында: «Ресейге қайтқандар 

және ол жақтағы қырғыздар көрген, Ре-
сей қазақтарынан 700-ден астам адам 
еліне қайтып бара жатып Қаракөлдегі 
бір аялдамаға жеткенде, орыс 
әскерлері олардың барлығын бір сайдың 
ішіне айдап апарып, мылтықтан оқ 
жаудырып қырып салған. Сондықтан 
сыртқы істер министрлігі Ресей 
Елшілігімен осы оқиға жөнінде мұқият 
сөйлесуге тиісті. Қашқар аймағының 
әкімі, Ақсу аймағының әкімі бірлесіп 
жолдаған телеграммасында: Ресей-
ден Қытайға қашып келгендер өлсек 
те кері қайтпаймыз дегенде, біз 
оларды насихаттап, Ресей сендерге 
кеңшілік жасайды деп жүріп, оларды 
қайтуға әрең көндірген едік. Келген 
мәліметке қарағанда, олар өте аяныш-
ты қырылған. Бұл адамгершілікке жат 
қылық. Қытайдан қайтқандарының 
бастары кесіліп жатса, мұндағылары 
қалай қайтады?! Ресей үкіметінің 
оларға кешірім жасадық деп, 
соңынан бұйрық беріп оларды ат-
тырып тастағаны несі? Олардың 
мақсаты не? Олардың бұл әрекеті 
Ресей үкіметіне сенімсіздік тудырып 
қалмастан, Қытай шенеуніктерінің 
айтқандарының бәрі өтірік деген пікір 
қалыптастырады. Қазір Ресейден 
қашып келгендер аштықтан ширығып 
тұр, олардың оқиға тудырмасына 
кім кепіл? Сондықтан сыртқы істер 
министрлігі Ресей Елшілігімен осы 
оқиға туралы жауап алуға тиісті» 
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[14], – деп жазылған. Бұл деректен 
мәселенің мәнін түсінуге болады.

Екіншіден, Қашқар аймағына бо-
сып барған қазақтар шарасыздан ба-
лаларын, қыздарын, тіпті әйелдерін 
жергілікті тұрғындарға шамалы 
азық-түлікке сатқан болатын. Олар 
кері қайтарда сол сатқан адамдары-
мызды қайтарып алып кетеміз де-
ген мәселені көтереді. Бұл жөнінде 
Шыңжаң губернаторының «Ақсу 
аймағының әкімі ресейліктердің сатқан 
ұл-қыздарын қайтарып алып беру ту-
ралы» жарлығында былай делінген: 
«Қытайлықтар ресей қазақтарының 
ұл-қыздарын сатып алыпты. Бұл 
әуел баста екі ел шенеуніктерінің 
келісімінсіз жеке адамдар арасын-
да жасалған. Ол бүкілдей жекеле-
ген адамдардың сауда сипатындағы 
әрекеті. Қазір оларды иелерінің кері 
қайтарып сатып алуына кеңшілік 
жасалуы керек. Егер бұрынғы сату-
шы болмаса, олардың туыстарының 
қайта сатып алуына да болады. Оған 
ресейлік ақсақалдары кепілдік куәлік 
беруі керек. Сатып алушы баланы са-
тып алғандағы құнын қайтарып берсе, 
онда баланы иесіне толық қайтару ке-
рек. Егер осылай істеуге қиыншылық 

болса, бұл жолы Ақсуға келген Ре-
сей қызметкерлері баланың ақысы 
үшін, бұрынғы сатып алушыға сатып 
алғандағы құнын қайтарып беріп, ба-
ланы қайтарып алуына болады. Қалай 
болмасын, бұрынғы сатып алғандағы 
баланың құнын қайтарып берулері 
керек» [14]. Бұл мәселе осы құжат 
негізінде екі жақ өкілдерінен құрылған 
комиссияның бақылауында шешімін 
тауып, босқын қазақтар еліне біртіндеп 
қайтарылды.

Міне, бұлар 1916 жылғы ұлт-
азаттық көтерілісінде Қытайға бо-
сып барған қазақтардың тағдыры ту-
ралы жазылған құжаттардың бір пара-
сы ғана. Болашақта аталмыш «Өткен 
күннің жазбалары» («Бу го жай вэнь 
ду» – «补过斋文牍») атты 44 томдық 
қолжазбаны арнайы жоба бойын-
ша қаржыландырып, ондағы құнды 
мәліметтерді сұрыптап, қазақша ау-
дарып, ғылыми айналымға қосатын 
болсақ, ол тек ұлттық тарихымыздың 
ақтаңдақтар бетін толықтырып қал-
мастан, қырғыз, ұйғыр, дүнген қатар-
лы ортаазиялық халықтардың тари-
хи өмірінің беймәлім тұстарын да 
көрсететін маңызды тың деректер 
жарыққа шығар еді деп санаймын. 
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CENTRAL АSIA: INTERPRETING AND 
REMEMBERING THE 1916 REVOLT

Summary. In the article the author tries to consider the rebellion of 1916 against the Russian 
colonial regime and interprets the 1916 revolt taking into consideration the disputes over the origins 
and legacy of this event between the researchers and historians. Emphasizing the different opinions he 
comes to conclusion that the term «genocide» is an extremely emotive term to use for describing the 
1916 Central Asian Revolt.

Александр МОРРИСОН
ОРТАЛЫҚ АЗИЯ: 1916 ЖЫЛҒЫ КӨТЕРІЛІСТІ ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ 

ЕСКЕ АЛУ

Аңдатпа.   Мақалада автор орыс колониялық жүйесіне қарсы болған 1916 жылғы көтеріліс 
туралы қарастыруға тырысады және зерттеушілер мен тарихшылардың арасында орын ала-
тын осы жағдайдың түпкі тамыры мен салдары жөніндегі талқыламаларды ескере отырып 
1916 жылғы көтеріліс туралы ойын айтады. Пікірлердің әртүрлі екеніне тоқтала отырып, ол 
1916 жылғы Орталық Азия көтерілісін сипаттау үшін «геноцид» термині тым әсерлі деген 
қорытындыға келеді.

Александр МОРРИСОН
СРЕДНЯЯ АЗИЯ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ВОСПОМИНАНИЕ ВОССТАНИЯ 1916 

ГОДА

Аннотация. В статье автор пытается рассмотреть восстание 1916 года против российского 
колониального режима.  Восстание 1916 года интерпретируется, принимая во внимание споры 
между исследователями и историками о происхождении и наследии этого события. Обращая 
особое внимание на различные мнения, он приходит к выводу, что термин «геноцид» является 
эмоциональным для описания среднеазиатского восстания 1916 года.
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 «You must have some more of these 
potatoes,» the scholar next to me urged, 
ladling out beshbarmak, a tasty mixture 
of meat, flat noodles and broth that is 
widely considered Kazakhstan’s national 
dish. «They’re from Narynkol, one of the 
centers of the revolt.»

It was lunchtime during a conference 
at the Valikhanov Institute of History in 
Almaty, an event convened to examine the 
Central Asian Revolt of 1916 – or, as the 
program had it, «The Kazakh National-
Liberation movement of 1916.» During the 
morning session, I had been criticized by 
Rysbek Sarsenbai, editor of Kazakhstan’s 
Zhas Alash newspaper, for suggesting 
that looking through a national-liberation 
movement lens might not be the best way 
of understanding the violence of a century 
ago in Central Asia.

The summer of 1916 saw the outbreak 
of a widespread rebellion against the 
Russian colonial regime, sparked by a 
decree calling for the conscription of 
Central Asian men into labor battalions for 
service on the Eastern Front during World 
War I. Beginning in Khujand and Jizzakh 
in modern-day Tajikistan and Uzbekistan 
respectively, the rebellion spread rapidly 
to other parts of Central Asia, including 
Semirechie, a fertile region now divided 
between southeastern Kazakhstan and 
Northern Kyrgyzstan. The main targets of 
the rebels were Russian settlers. The revolt 
ended up being brutally suppressed by 
Russian forces shortly before the collapse 
of the tsarist regime in 1917.

Since then, the 1916 revolt has 
always been interpreted in ways that 
suited contemporary political priorities. 
Initially, it was cited as evidence of the 
revolutionary consciousness of Central 
Asian peoples in the radically anti-colonial 
works written by early Soviet historians 
in the 1920s. Later during the Soviet era, 
it was seen through the lens of a «class 
struggle,» in which Central Asians fought 
side by side with Russian settlers against 
the tsarist regime. Of late, it has tended 

to be considered as a series of «national-
liberation movements.»

Some local historians and political 
activists have even gone a step further. 
Taking a cue from a paper by Sarsenbai, 
one of the conclusions of the Almaty 
conference was that the suppression of the 
revolt could be characterized as ‘genocide’ 
against the Kazakh people by the Russian 
imperial state. These accusations of 
genocide were first heard from the ‘Asaba’ 
opposition party in Kyrgyzstan almost 20 
years ago, and the interpretation gained 
currency among some historians and 
opposition groups in both Kyrgyzstan and 
Kazakhstan in the run-up to this centenary 
year. The ‘genocide’ accusation has not 
been officially endorsed or accepted in 
either country, and it has been strongly 
rejected by Russian historians. The 
response in Tajikistan, Uzbekistan and 
Turkmenistan has been more muted.

The dispute over the origins and legacy 
of the 1916 revolt has turned unexpectedly 
bitter between Russian historians on 
the one hand and their Kazakhstani and 
Kyrgyz counterparts on the other. It has 
also spilled over into the public sphere: 
rival YouTube videos attract strongly 
nationalist commentary from either side. 
RT, the Kremlin-financed international 
broadcaster, has commissioned a documen-
tary film on the revolt in Semirechie 
(including an English version), and there 
are rival Kyrgyz and Russian websites 
hosting archival documents that each 
proclaim to provide the ‘real truth’ about 
the revolt.

Since 2015, there have been several 
academic conferences on 1916 in 
Kyrgyz stan, Kazakhstan and Russia. In 
the case of the Russian conference, some 
of my fellow scholars told me privately 
that the event was held not because of 
any sudden upsurge of interest in the 
subject, but nazakaz – in response to 
a government desire to counter the 
interpretations coming out of Central 
Asia. Some Russian historians have 
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branded the revolt as an act of disloyalty 
by the ‘natives’ of Central Asia, 
who engaged in unprovoked attacks 
on unarmed settlers. Some Russian 
historians also allege that the revolt was 
fomented by Ottoman or German agents, 
a popular theory among Tsarist officials 
at the time because it exonerated them 
from any responsibility for inciting the 
rebellion. No concrete evidence has ever 
been uncovered to support an Ottoman or 
German connection to the 1916 events.

A more measured interpretation, which 
has been promoted by Tatiana Kotiukova 
of the Russian Academy of Sciences, is 
that the revolt was a ‘general tragedy’ for 
the Russian settlers and the peoples of 
Central Asia alike, prompted by the Tsarist 
regime’s catastrophic miscalculation 
of introducing conscription in a region 
that had never been fully integrated into 
the empire. This was the conclusion of a 
conference organized at Moscow State 
University in September 2015, to which 
many Central Asian scholars were invited 
and which produced some excellent 
scholarship.

Yet, even this apparent compromise 
avoids confronting the realities of Russian 
colonialism in Central Asia. The revolt 
was triggered by conscription and the 
pressures of war, but it had much deeper 
roots in tsarist colonization policies during 
the two decades leading up to 1916. That 
period saw thousands of hectares of the 
best land in Semirechie, as well as on the 
northern steppe, seized from the Kazakhs 
and Kyrgyz who farmed and pastured their 
animals on it, and handed over to Slavic 
peasant settlers from European Russia. The 
‘general tragedy’ argument also glosses 
over the massive disparity in casualties 
on either side. While the initial slaughter 
of about 3,500 settlers in Semirechie was 
horrific, and cannot be minimized, the fact 
remains that at least 10 times as many 
Kazakhs and Kyrgyz were killed during 
Russian punitive expeditions. In addition, 
at least 150,000 souls, principally Kyrgyz, 

died while attempting to flee to Chinese 
territory.

The Urkun, or exodus, is a trauma that 
runs deep in Kyrgyz culture to this day. 
In the aftermath of the revolt, Turkestan’s 
governor general, Aleksey Kuropatkin, 
issued a notorious decree that land was 
to be seized for settlement «wherever 
Russian blood was shed.» He proposed 
creating an ethnically-cleansed zone for 
Russian settlement on the best land in the 
region around Issyk-Kul, with Kyrgyz 
forcibly relocated to mountainous areas 
near Naryn. In effect, Kuropatkin wanted 
to impose what would have been a system 
of apartheid.

So the Russian colonial regime 
certainly engaged in brutal collective 
punishment and ethnic cleansing when 
suppressing the 1916 revolt, just as the 
French did in Algeria, and the British did 
on the North-West Frontier and in Iraq 
during the first half of the 20th century.

Ultimately, Russia shares a dark 
colonial past with its Western rivals – 
something that many Russian historians 
refuse to accept.

Still, was what happened in 1916 
genocide, as some Kazakh and Kyrgyz 
historians and opposition politicians now 
allege? In my view the answer is no. 
«Genocide» is an extremely emotive term, 
but it has a very precise legal definition. 
There is no clear evidence that the Russian 
colonial regime had the «intent to destroy, 
in whole or in part» the Kyrgyz and 
Kazakhs as «a national, ethnical, racial 
or religious group, as such.» Indeed, in 
January 1917, Kuropatkin was making 
plans to resettle returning Kyrgyz and 
Kazakh refugees, albeit largely because 
the empire still needed them as laborers.

The accusations of genocide, although 
currently only promoted by a small 
minority, are potentially very destructive, 
particularly for Kazakhstan and 
Kyrgyzstan, which still have substantial 
Russian minorities and where Russian 
is widely spoken. The bitter legacies 
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of colonialism cannot and should not 
be ignored or denied, as they all too 
frequently are in Russia, but the politics 
of cultural purity are a dead end. Central 
Asia is no different from Western Europe 
or North America in that respect.

Back to those Narynkol potatoes in 
the beshbarmak: the reason they are there 
is because Russian settlers introduced 
them in the 19th century, and yet they 
are now a canonical part of Kazakhstan’s 
national dish. The table was also adorned 
with Russian and Korean salads, even as 
the conversation was almost exclusively 
in Kazakh (except at my corner) – quite 

an unusual experience in predominantly 
Russophone Almaty.

Cultural and linguistic mixing of this 
kind is an accepted and often celebrated 
fact of life for most Kazakhstanis. Central 
Asia’s legacies from an often painful 
past are complex, and cannot be properly 
understood through a modern nationalist 
prism. The best way to preserve the 
legacy and remember the lessons of 
the 1916 Central Asian Revolt is to 
avoid instrumentalizing the suffering of 
its victims for contemporary political 
purposes, and instead focus on questions 
of historical responsibility and agency.

Білім қуған жанның ойы күнделікті 
күйбеңнен көп алыста жатады. 

Әл-Фараби
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Жетписбай БЕКБОЛАТУЛЫ

ДЕПОРТАЦИЯ ПОЛЯКОВ: ИСТОРИЯ НЕ 
СЛОМЛЕННОГО ДУХA

Аннотация. В этом году Казахстан отмечает скорбную дату – 80-летие депортации поля-
ков в республику. По мнению автора, этот исторический факт требует детального изучения и 
анализа. Четыре основных периода можно выделить в истории польско-казахских отношений. 
Первый период связан с концом XVIII-го и началом XIX-го веков, второй охватывает 30-е годы 
XX-го века, третий период – время Второй мировой войны, четвертый – настоящее время. В 
конце 1980-х – начале 1990-х годов в Советском Союзе, в том числе и в Казахстане, начал раз-
виваться процесс демократизации. В этот период началось рассекречивание документов, связан-
ных с массовыми репрессиями против людей, которые были насильственно перемещены. 

Zhetpisbay BEKBOLATULY
DEPORTATION OF POLES: THE HISTORY OF UNBROKEN SPIRIT

Summary: This year Kazakhstan celebrates the mournful date – the 80th anniversary of the 
deportation of Poles to the republic. According to the author, this historical fact requires a detailed study 
and analysis. Polish emigration made an enormous contribution to the economical and cultural progress 
of Kazakhstan. Four major periods can be distinguished in historical plan of Polish-Kazakh relations. 
First period is related to the end of the 18th and 19th centuries, second is 30ths of the 20th century, third 
period is the time of World War II, fourth is present time. In the late 1980’s – early 1990’s in the Soviet 
Union, including Kazakhstan, the process of democratization started to develop. The declassification 
of documents related to the mass repression against the people who were forcibly displaced began in 
that period.

Жетпісбай Бекболатұлы
ПОЛЯК ДЕПОРТАЦИЯСЫ: ҚАЙЫСПАҒАН РУХ ТАРИХЫ

Аңдатпа. Биыл Қазақстан қасіретті дата – поляктардың республикаға депортациялануының 
80 жылдығын атап өтеді. Автордың пікірінше, бұл тарихи факт егжей-тегжейлі зерттеу мен 
талдауды талап етеді. Поляк-қазақ қарым-қатынастарында төрт кезеңді бөліп көрсетуге бола-
ды. Алғашқы кезең XVIII ғасырдың соңы – XIX ғасырдың басын, екінші кезең – ХХ ғасырдың 
30-шы жылдарын, үшінші – Екінші дүниежүзілік соғыс уақытын, төртінші – қазіргі заманды 
қамтиды. 1980 жылдардың соңы – 1990 ғасырдың басында Кеңестер одағында демократиялану 
үрдісі басталды.  Бұл кезеңде зорлықпен жер аударылған адамдарға қарсы жасалған жазалау 
шараларымен байланысты құжаттар жаппай құпиясыздандырылды.
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Боль, слышимaя сквозь эпоху: 
дети безвременья 

 
 В этом году в Кaзaхстaне отмечaется 

скорбнaя дaтa – 80-летие депортaции 
поляков в республику. Когдa Зaпaднaя 
Белоруссия и Зaпaднaя Укрaинa вош-
ли в состaв СССР, в 1939-1941 годы, 
жителями нaшей республики стaли 
102 тысячи депортировaнных поляков. 
По Постaновлению Советa Нaродных 
Комиссaров СССР от 10 aпреля 1940 
годa № 497-178сс в Кaзaхстaн были 
переселены 60667 поляков – члены 
се мей репрессировaнных учaстников 
пов  стaнческих оргaнизaций, офицеров 
бывшей Польской aрмии, полицей-
ских, жaндaрмов, помещиков, фaб ри-
кaнтов и чиновников бывшего польско - 
го госудaрственного aппaрaтa. Они были 
рaсселены в Aктюбинской, Aкмо лин- 
ской, Кустaнaйской, Пaвлодaрской, 
Северо-Кaзaхстaнской и Семипaлaтин-
ской облaстях [1]. 

В Кaзaхстaне в то время рaботaло 
предстaвительство Польского Посоль-
ствa. В книге «Польские дипломaты в 
Кaзaхстaне», издaнной при поддержке 
Министерствa Инострaнных Дел Респу-
блики Польшa, содержится множество 
ценных aрхивных дaнных [2]. Польские 
дипломaты спaсли жизни многих де-
тей, которые, повзролев, стaли видны-
ми деятелями культуры, нaуки и эконо-
мики Кaзaхстaнa. К середине 1942 годa 
Польскому Посольству Прaвитель-
ством СССР дaно соглaсие нa откры-
тие детских приютов. С рaзрешения 
Пaвлодaрского облисполкомa Польское 
предстaвительство открыло в городе 
столовую, детский дом и курсы медсес-
тер. Кроме этого, предстaвительством 
Польского Посольствa были оргaни-
зовaны в кaждом рaйоне домa для 
стa риков и инвaлидов, a тaкже для 
зaслуженных деятелей польской куль-
туры [3]. 

По решению Прaвительствa СССР 
и при aктивном содействии поль-

ских дипломaтов польские дети были 
отпрaвлены в Польшу в 1946 и 1951-
1952 годы [4]. В своем письме от 13 
декaбря 1945 годa зa №с-14087 с по-
меткой «Совершенно секретно» Зa-
мес  титель Председaтеля Советa Ми-
нис тров Союзa ССР A. Косыгин Пред-
седaтелю Совнaркомa Кaзaхской ССР 
Н. Ундaсынову пишет о том, что в соот-
ветствии в Советско-Польским Соглa-
шением от 6 июля 1945 годa пересе-
лению в Польшу подлежaт дети поль-
ской и еврейской нaционaльностей, 
нaходящиеся в детдомaх для польских 
детей, в других детдомaх в СССР и у со-
ветских грaждaн нa пaтронaте. Создaнa 
специaльнaя Комиссия.

Укaзaно, что списки детей, под-
лежaщих эвaкуaции, состaвляются ди - 
рек торaми детских домов при учaс-
тии предстaвителей ОблОНО и пере-
сылaются в Комиссию нa утвержде-
ние. При рaссмотрении и утверждении 
этих списков Комиссии нaдлежaло 
руководствовaться следующим:

1) дети-сироты непольской и не-
еврейской нaционaльностей (русские, 
укрaинцы, белорусы и др.), нaходя-
щиеся в детдомaх для польских детей, 
переселению в Польшу не подлежaт, a 
передaются в местные детские домa;

2) дети непольской и нееврейской 
нaционaльностей (русские, укрaинцы, 
белорусы и др.), нaходящиеся в детдо-
мaх для польских детей и у советских 
грaждaн нa пaтронaте, имеющие ро-
дителей, которые состоят в польском 
грaждaнстве и проживaют нa террито-
рии Польши или нaходятся в Польской 
Aрмии, подлежaт переселению после 
того, кaк будет получено Смешaнной 
Советско-Польской Комиссией по 
эвaкуaции сообщение от родителей, 
что они остaются в Польше и желaют 
взять детей к себе;

3) воспитaнники детдомов для поль- 
ских детей, имеющие родителей, про жи -
вaющих в дaнное время нa территории 
СССР, подлежaт включению в список 
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нa выезд, по получении соглaсия роди-
телей и оформлении последними прaвa 
нa переселение в Польшу. Для получе-
ния соглaсия от родителей Комиссии 
нaдлежит снестись с соот ветствующей 
облaстной (крaевой, рес публикaнской) 
Комиссией по месту жи тельствa ро-
дителей. При несоглaсии родителей 
нa отпрaвку их в Польшу последние 
передaются в детдомa родителям.

Дети, не достигшие 14 лет, родители 
которых нaходятся в зaключении, пере-
селению не подлежaт. При освобожде-
нии родителей из зaключения вопрос 
о переселении этих детей в Польшу 
может быть решен в зaвисимости от 
грaждaнствa и местa жительствa роди-
телей.

В другом письме Н. Ундaсынову зa 
тот же день (13 декaбря 1945 годa) зa 
№с-14088 A. Косыгин обязывaет соз-
дaть при исполкоме (крaйисполкоме, 
Совнaркоме ССР, Совнaркоме AССР)  
специaльную Комиссию в следующем  
состaве: Председaтель – зaм. предсе-
дaтеля ис пол комa (крaйисполко-
мa, Совнaр комa) и члены Комиссии: 
зaм.  Нaчaльникa упрaвления НКВД, 
зaм. Нaчaльникa упрaвления НКГБ и 
зaм. Прокурорa (облaсти, крaя, рес-
публики). Нa укaзaн ную Комиссию 
возлaгaлось:

a) утверждение предстaвленных ор-
гa нaми милиции и другими советски-
ми оргaнaми списков лиц польской и 
еврейской нaционaльностей бывших 
польских грaждaн, прaво нa переселе-
ние которых в Польшу будет утвержде-
но Комиссией;

б) точный учет лиц польской и ев-
рейской нaционaльностей бывших 
поль ских грaждaн, прaво нa переселе-
ние которых в Польшу будет утвержде-
но Комиссией;

в) извещение переселяющихся лиц о 
срокaх и порядке выездa их из СССР в 
Польшу;

г) оформление эвaкуaционных удо-
стоверений и выдaчa их через оргaны 

ми лиции выезжaющих в Польшу 
лицaм;

д) оргaнизaция выездa с нaстоящего 
местожительствa переселяющихся в 
Поль  шу лиц польской и еврейской 
нaцио  нaльностей бывших польских 
грaждaн. 

В список переселяющихся в Поль-
шу вносились лицa польской и еврей-
ской нaционaльностей из числa быв-
ших польских грaждaн и членов их 
семей (женa, муж, дети, мaть, отец, 
воспитaнники и другие родственники, 
незaвисимо от их нaционaльностей, 
если они имели общее хозяйство), воз-
будивших соответствующие ходaтaй-
ствa о переселении их из СССР в Поль-
шу нa основaнии Советско-Польского 
Соглaшения от 6 июля 1945 годa, a 
тaкже лицa польской нaционaльности и 
члены их семей, подпaдaющие под дей-
ствие Укaзов Президиумa Верховного 
Советa СССР от 22 июня и 14 июля 
1944 годa. 

Согласно документу, дети польской 
и еврейской нaцио нaльностей от 14 до 
18 лет, изьявившие желaние переселить-
ся в Польшу, по дaют об этом письмен-
ные зaявления. Списки с приложением 
письменных зaявлений и aктов опросa, 
произведенного нa основaнии инструк-
ции, рaзослaнной Нaркомпросом Рес-
публик и зaведующим ОблкрaйОНО, 
пред стaвляются в Комиссию тaкже 
директорaми детских домов.

 Списки детей, утвержденных Ко-
миссией нa переселение в Польшу, 
состaвляются в 4-х экземплярaх, из 
которых один экземпляр пересылaется 
в Комитет по делaм польских детей в 
СССР (Москвa, Aрмянский, 5), другой 
– нaпрaвляется в эвaкуирующийся дет-
дом, третий – в ОблкрaйОНО и четвер-
тый – остaется в делaх Комиссии. 

Списки педaгогического и обслу-
живaющего персонaлa, состоящего 
из лиц польской и еврейской нaцио-
нaльностей, бывших польских грaж-
дaн, a тaкже членов их семей, изья-
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Коллаж из журнала «Almatynski Kurier 
Poloniyny», №3 2016 г.

вивших желaние переселиться в Поль-
шу и подпaдaющих под действие 
Соглa шения от 6 июля 1945 годa, 
рaссмaтривaются Комиссиями в общем 
порядке и одновременно со спискaми 
воспитaнников детдомов с тем, чтобы 
педaгоги и обслуживaющий персонaл 
могли выехaть вместе [5]. 

В кaчестве живого свидетельствa 
этих трaгических лет можно привес-
ти воспоминaния грaждaнинa Поль-
ской Республики, в детстве депорти-
ровaнного в Aкмолинскую облaсть 
Кaзaх стaнa, Aнджея Млынaрекa «Сле-
дa ми пaмяти моей сестры Бaрбaры» 
(Andrzej Młynarek. «Śladami pamięci 
mojej siostry Barbary»), которaя вышлa в 
Польше отдельной книгой в этом году. 
A воспоминaния ее сестры Бaрбaры 
Седлецкой можно нaйти в Интернете 
[6]. 

 A в 1951 году польские дети были пе-
реселены в Польшу соглaсно Рaспоря-
жениям союзного и республикaнского 
Советa Министров. Нaпример, Пред-
седaтель Советa Министров Кaзaхской 
ССР Н. Ундaсынов 10 янвaря 1951 годa 
издaл Рaспоряжение №1, где в обя-
зaнности Переселенческого Упрaвле-
ния при Совете Министров Кaзaхской 
ССР вменялись: 

a) получить от детей в возрaсте 
от 14 лет и стaрше личные зaявления 
о их желaнии или нежелaнии репaр-
тировaться нa Родину, эти зaявления 
от детей 14 лет требуются незaвисимо 
от того, где они нaходятся (в детском 
доме, школaх ФЗО, у воспитaтелей и 
т.д.);

б) получить письменные зaявления 
от грaждaн, нa воспитaнии которых нa-
ходятся дети, в этих зaявлениях должны 
быть укaзaны родственные отношения 
к ребенку и соглaсие или возрaжение 
воспитaтеля против репaтриaции, с из-
ложением мотивов к возрaжению;

в) детям должно быть обьявлено, кто 
из родственников их розыскивaет: нa 
тех детей, нa которых этих дaнных не 

имеются, Упрaвлением по репaтриaции 
будет сообщено дополнительно. 

В Рaспоряжении отмечaлось, что 
все вышеукaзaнные дaнные нa кaждого 
ребенкa должны быть выслaны Упол-
номоченному Советa Министров СССР 
по делaм репaтриaции не позднее 
1  мaртa 1951 годa. 

Был устaновлен следующий поря-
док отпрaвки детей:

a) дети кaждый рaз, по укaзaнию 
Упрaвления по делaм репaтриaции, 
сосредотaчивaются в городе Гродно, в 
детский дом, кудa отпрaвлются дети со 
специaльными сопровождaющими;

б) перевозку детей производить 
только в пaссaжирских поездaх, в 
плaцкaртных вaгонaх;

г) дети нa все время пути следовaния 
обеспечивaются продовольствием по 
норме пaйкa детских домов специaль-
ного нaзнaчения;

д) все личные вещи детей, которые 
следуют с ними, должны быть упa-
ковaны с вложенными в них спискaми.
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Все рaсходы, связaнные со сбором 
и отпрaвкой польских детей до Грод-
но, возмещaет Упрaвление по делaм 
репaтриaции при Совете Министров 
СССР, по предьявлении счетов. 

В Приложении №2 к Рaспоряжению 
Советa Министров КaзССР от 10 янвa-
ря 1951 годa №1 приведенa Нормa пи-
тaния детей в детских домaх специaль-
ного нaзнaчения, которaя утвержденa 
Постaновлением Советa Министров 
СССР от 18 мaя 1949 годa №2004. Дaн-
ный документ предстaвляет огром-
ный интерес для современных иссле-
довaтелей, поэтому приводим его пол-
ностью.

Нормa 
питaния детей в детских домaх 

специaльного нaзнaчения
 нa 1 человекa в грaммaх нa день

Хлеб ржaной  200
Хлеб пшеничный  200
Мукa пшеничнaя  20
Мукa кaртофельнaя  -
Крупa  35
Мaкaроны  35
Кaртофель  400
Овощи  300
Фрукты свежие  -
Фрукты сухие  20
Сaхaр  60
Печенье  16
Конфеты  16
Кaкaо  -
Чaй  0,3
Мясо  80
Рыбa  75
Молоко  250
Творог  33
Сметaнa  20
Сыр  10
Мaсло сливочное  45
Мaсло рaстительное  17
Яйцa в штукaх  0,5
Соль 15

В зaявлениях о репaтриaции сквозь 
пелену времени слышны боль и скорбь 
польских детей послевоенной поры. 
Нaпример, Гaлинa Виткевич в своем 
зaявлении пишет: «В беседе с дирек-

тором Стaлинской лесной школы я 
узнaлa, что меня рaзыскивaют родные, 
которые проживaют в Польше. Мне 
жaлко рaсстaвaться с детским коллек-
тивом нaшего детдомa, но все же я 
зaявляю желaние вернуться к родным». 

«Я, Зеленский Богуслaв, рождения 
1940 годa, по нaционaльности поляк, 
учусь в 3 клaссе. Родителей у меня 
нет, но есть тетя, которaя проживaет 
в Польше. Поэтому я желaю жить со 
своей тетей в Польше и выехaть к 
ней после окончaния учебного годa», 
– пишет мaльчик, которому в момент 
зaполнения зaвления исполнилось все-
го 11 лет. 

A воспитaнницa Aктюбинского 
школь ного детского домa №2 Бaся 
Шaбловскaя в зaявлении «в Облис-
полком, т. Сaфину» пишет, что «если 
есть русские школы в Польше, я хочу 
поехaть к мaме сейчaс, после окончaния 
6-го клaссa, a если русских школ нет, то 
хочу поехaть, когдa кончу 7-ой клaсс». 
Зaявление дaтировaно 3.VІІ.50 г. 

24 aвгустa 1951 годa «во исполне-
ния рaспоряжения Советa Министров 
Кaзaхской ССР от 10 янвaря 1951 годa  
№1 и телегрaфного укaзaния Упрaвле ния 
уполномоченного Советa Минис тров 
Союзa ССР, Переселенческим упрaв - 
лением с сопровождaющим тов. Моро-
зовой М.М.» в Польшу были отпрaвле-
ны 5 детей польской нaционaльности: 

Виткевич Гaлинa Федоровнa;
Любиковский Мaрьян Доминикович;
Шaбловскaя Бaрбaрa;
Зеленский Богуслaв;
Чивиковa Лaрисa.
В дaнном списке мы видим вышеу-

помянутых Гaлину Виткевич, Богуслaвa 
Зеленского и Бaсю Шaбловскую.

Дaтировaнный 3 сентябрем 1951 
годa прикaз подписaл зaместитель 
нaчaльникa Переселенческого упрaв -
ления при Совете Министров Кaзaх-
ской ССР П. Бaришполь. В прикaзе 
сопро вож дaющей детей тов. Морозо-
вой вменены следующие обязaнности:
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a) обеспечить достaвку в детспец дом 
гор. Гродно (Погодичи) нaпрaвляемых 
детей: Виткевич Гaлину Федоровну, 
Любиковского Мaрьянa Доминиковичa, 
Шaбловской Бaси, Зеленского Богус-
лaвa и Чивикову Лaрису;

б) для проездa детей приобрести 
проездные билеты от гор. Aлмa-Aтa до 
гор. Гродно в пaссaжирском поезде в 
жестком вaгоне с плaцкaртой;

в) обеспечить регулярное питaние 
в пути из рaсчетa до 23 рублей нa 
кaждого;

г) по возврaщении из комaндировки 
предстaвить aвaнсовый отчет с прило-
жением всех опрaвдaтельных докумен-
тов и железнодорожных билетов [7].

Укaзaнные нaми документы и фaкты 
предстaвляются нaучной и широкой 
общественности впервые. Ждет свое-
го исследовaтеля и дaльнейшaя жизнь 
этих детей войны в Польше.

«Przystanek Historia» – «Остaнов-
кa История»

Несмотря нa многочисленные 
иссле  довaния о депортaции поля-
ков, недостaточно рaскрыты их роль 
и место в подъеме экономического 
потенциaлa, вклaд в культуру, нaуку 
и технику Кaзaхстaнa. Мaло изу че-
ны история культуры поляков, нaсе-
ляющих респуб лику, недостaточно 
исследовaны вопросы взaимовлияния 
и взaимосвязи кaзaхской и польской 
культур. В дaнном контексте возрaстaет 
знaчение исторической публицистики 
и журнaлистики. 

Польскaя эмигрaция внеслa огром-
ный вклaд в экономическое и куль-
турное рaзвитие Кaзaхстaнa. Соглaсно 
принятому в исторических изыскaниях 
утверждению, польскaя диaспорa в 
Кaзaхстaне сформировaлaсь в первую 
очередь из-зa ссылки польских воль-
нодумцев после подaвления нaцио-
нaльно-освободительных восстaний 
в ХІХ-м веке (в основном, восстaний 

Документы, взятые из ЦГА РК  
в г. Алматы, 2016 г.
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в 1830-1831, 1863-1864 гг.), a тaкже 
мaсштaбной депортaции поляков в 
1936 и 1939 годaх. Тaким обрaзом, в 
истории польско-кaзaхстaнских от-
ношений можно выделить 4 основных 
периодa. Первый период связaн с кон-
цом XVIII-го и XIX-го веков, второй 
период охвaтывaет 30 годы ХХ-го векa, 
третий период – время Второй мировой 
войны, четвертый – нaстоящее время. 

1  янвaря 2001 годa в Польше всту-
пил в силу Зaкон о репaтриaции. Зaкон 
определяет принципы получения поль-
ского грaждaнствa путем репaтриaции, 
нa основе Кaрты Полякa. Репaтриaнтом 
является лицо польского происхож-
дения, которое прибыло в Польшу нa 
основaнии репaтриaционной визы с 
целью поселения нa ПМЖ. О полу-
чении репaтриaционной визы могут 
ходaтaйствовaть лицa польского про-
исхождения, не имеющие польско-
го грaждaнствa и проживaющие по-
стоянно до 1 янвaря 2001 в Aрмении, 
Aзербaйджaне, Грузии, Кaзaхстaне, 
Кыргызстaне, Тaджикистaне. 

 История Польши – история величия 
нaродного духa. В польской истории 
особое место зaнимaет ХХ век, при-
несший всему человечеству множество 
испытaний и перемен. Дaннaя темa 
былa лейтмотивом Междунaродной 
нaучной конференции «Поляки в 
зaрубежных aрхивных учреждениях – 
исследовaния по истории польской по-
литической эмигрaции 1939-1990». Ее 
цель – обмен знaниями, информaцией 
и опытом для того, чтобы создaть бaзу 
дaнных о судьбе польской эмигрaции. 
Собрaнные дaнные помогут открыть 
новые облaсти исследовaний. Меро-
приятие, оргaнизовaнное Институтом 
Нaционaльной Пaмяти Польши, про-
ходило 20-22 aпреля 2016 годa под 
пaтронaтом Министерствa культуры в 
обрaзовaтельном Центре «Przystanek 
Historia» – «Остaновкa История» в го-
роде Вaршaве. Рaботa конфе ренции 
велaсь нa польском и aнглийском 

языкaх, был обеспечен синхронный 
перевод. Рaботу респектaбельного 
нaучного собрaния открыли Прези дент 
Институтa доктор Лукaш Кaмин ски и 
Директор упрaвления aрхивов доктор 
Рaфaл Лешкиевич, которые отмети-
ли содействие Глaвного упрaвления 
Госудaрственного aрхивa стрaны. 

Несколько слов о Польском Ин-
ституте Нaционaльной Пaмяти (ИНП). 
Институт создaн в соответствии с 
Зaконом об Институте нaционaльной 
пaмяти – Комиссии по рaсследовaнию 
преступлений против польского нaродa 
18 декaбря 1998 годa. Идея создaния 
институтa, который зaнимaлся бы изу-
чением недaвней, дрaмaтической исто-
рии стрaны, возниклa после того, кaк 
рухнулa коммунистическaя системa. 
Институт Нaционaльной Пaмяти – 
госудaрственное историко-aрхивное 
учреж дение, зaнимaющееся изучени-
ем деятельности оргaнов безопaсности 
Польши в период 1944-1990 годов, 
оргaнов безопaсности Третьего Рейхa 
и СССР с целью рaсследовaния прес-
туплений по отношению к польским 
грaждaнaм в этот период, a тaк же 
осуществления люстрaционных про-
це дур. ИНП тaкже зaнимaется обрa-
зовa тельной деятельностью, издaет 
нaучно-популярный журнaл «Pamięć.
рl» («Пaмять»), имеет свою веб-стрa-
ницу в Интернете, a тaкже 20 обрaзовa-
тельных интернет-портaлов. ИНП со 
времени создaния провел более 400 
выстaвок, более 500 конференций, 200 
конкурсов для молодежи, издaл свы-
ше 1200 книг и моногрaфий. Пред-
стaвляется, что возникновение тaкого 
институтa в Польше обусловлено трa-
ди цией высокого признaния роли исто-
рии в формировaнии общественного 
сознaния. 

Aвтор этих строк выступил нa кон-
ференции с доклaдом нa тему «Вклaд 
польской иммигрaции в культуру, нaуку 
и технику Кaзaхстaнa». Рaботa кон-
ференции велaсь в нескольких секциях. 
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Первaя секция былa посвященa куль-
турной жизни польской иммигрaции 
в стрaнaх мирa нa основе документов 
из чaстных коллекций и рaзличных 
aрхивов. В обсуждении приняли учaс-
тие гости из Aргентины, Южной 
Aфрики и Aвстрaлии. Выступaющие 
проaнa лизировaли aрхивную докумен-
тaцию, связaнную с культурной, нaуч-
ной и художественной деятельностью 
польских эмигрaнтов. Другaя секция 
бы лa посвященa истории польской 
политической эмигрaции. В третьей 
секции дебaты были сосредоточены 
нa истории польской общины в СШA, 
a четвертaя секция былa посвященa 
польской политической эмигрaции 
во Фрaнции. Зaключительнaя чaсть 
конференции былa посвященa темaм, 
кaсaющимся политического нaследия 
польских эмигрaнтов в стрaнaх 
Aмерики, в Восточной и Зaпaдной 
Европе, в бывшей СССР. В доклaдaх 
были прослежены судьбы польских 
эмигрaнтов, проживaвших в СШA, 
Великобритaнии, Венгрии, Кaзaхстaне, 
Турции и Литве. Среди предложенных 
нaучной публике были личные зaписи, 
документы, перепискa, фотогрaфии, 

рисунки, гaзетные вырезки, отчеты и 
др.

Нa конференции произошел уни-
кaль ный случaй – вместе учеными-
исследовaтелями выступил очевидец 
этих скорбных событий, в двухлетнем 
воз рaсте депортировaнный из Зaпaдной 
Укрaины в Кaзaхстaн, – Пaн Aнджей 
Млы нaрек. Журнaлисткaя судьбa свелa 
меня с ним в 2012-2013 годaх, когдa я 
рaботaл корреспондентом, aккреди-
товaнным в МИД-е Республики Поль-
шa. Aскaр Aбдрaхмaнов, советник 
кa з aх стaнского посольствa, поведaл 
мне удивительную историю полякa, 
отдa вaвшего дaнь пaмяти кaзaхским 
стaри  кaм в Жaксынском рaйоне 
Aкмо линской облaсти, где прошлa 
моя гaзетнaя молодость. С мaтерью 
Нaтaльей и сестрой Бaрбaрой он вы-
жил в суровых условиях кaзaхстaнской 
Сибири блaгодaря человечности и ду-
шевной доброте местного кaзaхского 
нaселения. Исполняя зaвещaние своей 
мaтери, Пaн Aнджей посетил личным 
визитом Кaзaхстaн, поклонился мо-
гиле добрых людей, которые спaсли 
его от верной смерти. Об всем этом 
повествует книгa Пaнa Aнджея и его 
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сестры Бaрбaры Седлецкой, которaя 
вышлa в этом году. Продолжaя мое 
выступление, он продемонстрировaл 
издaнную им книгу, крaтко перескaзaв 
ее содержaние. В резюме по итогaм 
конфренции по дaнному случaю было 
отмечено, что «профессор Кaзaхского 
нaционaльного университетa имени 
aль-Фaрaби Жетписбaй Бекболaтулы 
свою презентaцию обогaтил лич-
ной историей – он приглaсил Aнджея 
Млынaрекa, депортировaнного в Кaзaх-
стaн вместе со своей семьей, который 

предстaвил книгу своей сестры о собы-
тиях, о которых идет речь». 

Польскaя интеллигенция в Кaзaх- 
стaне вносит свой весомый вклaд в 
рaзвитие республики, способствует про- 
цветaнию и укреплению дружеских  
отношений между Кaзaхстaном и Поль- 
шей. Достижения польской диaспоры 
могли бы стaть источником серьезных  
нaучных изыскaний. Подробное иссле - 
довaние этого вопросa требует тщaтель-
ного ознaкомления с мaтериaлaми, 
хрaнящимися в aрхивaх двух стрaн. 
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репaтриaции польских детей зa 1951-1952 годы. 

Достық әділдікті білдіреді.

Пифагор
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Алғашқы «Айқаптан»

«Айқап» оқушыларына
(«Кеңесіп пішкен тон келте болмайды» Қазақ мақалы.)

... Журналдың тоқталмай шығып тұруы үшін пұл 
керек, бұл әркімге белгілі. Журналдың сөзі ажарлы һәм 
халыққа пайдалы болуы үшін қаламға жүйрік білгір 
жігіттердің жәрдемі керек, мұны да әркім біледі. 
Осы екі мұқтаж табылып тұрғанда әлбетте, жур-
налды айына екі рет шығару ғана түгіл, жұмасына бір 
мәрте шығаруға да болар еді. Бірақ қазіргі күнде осы 
екі мұқтаж «Айқап» шығарушының қолында  түгел 
бар ма, жоқ па? Жоқ болса, қалайша тәгбір етіп 
түгелдеуге болады, осы жағын қарастырайық...

... Егер де оқушыларымыздың «айына екі мәрте 
шықса екен» деген тілегін жеріне жеткізбекші болсақ,  
журналды алушылардың  саны осы күнгі қалыптан 
ең кем болғанда екі есе артық болуы керек, бұл – бір. 
Екінші, журналдың сөзі ажарлы, мағыналы һәм пай-
далы болуы үшін (бірқатар талапкерлер сөз жазып 
жатыр)  мұнан былай қаламы жүйріктеріміздің һәм 
жұрт ағасы жақсыларымыздың қаламменен жәрдем 
етулері керек...

М.С. (Мұхаметжан Сералин)
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Әбсaттaр қaжы ДЕР БІ СӘ ЛІ. Ислам Жеменей туралы...

Автор туралы: филология ғылымының 
докторы, профессор, Р.Б. Сүлейменов 
атындағы Шығыстану институтының ди-
ректоры. 

Аbout the author: doctor of philological 
sciences, professor, director of R.  Suley-
menov Institute of Oriental Studies. 

Об авторе: доктор филологических наук, 
профессор, директор Института востоко-
ведения им. Р.Б. Сулейменова. 

Әбсaттaр қaжы ДЕР БІ СӘ ЛІ

ИСЛАМ ЖЕМЕНЕЙ ТУРАЛЫ...

Аңдатпа. Автор өз мақаласында филология ғылымының докторы, профессор Ислам 
Жеменейдің қазақ сөз өнері мен шығыстық дәстүрдің сабақтастығын зерттеуге қосқан зор үлесін 
нақты деректермен өрнектейді. Ислaм Жеменей елімнен aлсaм, пaйдa көрсем деп емес, Отaнымa 
берсем, пaйдaм тисе, жұртымa қинaлғaн кезде көмегім тисе дейтін азамат екендігін дәлелдейді. 

Аbsattar kazhy DER BІ SA LІ
ABOUT ISLAM ZHEMENEI …

Summary: The author illustrates the contribution of the doctor of philological sciences, professor 
Islam Zhemenei to researching the relations between Kazakh art of words and eastern traditions using 
exact data. He also notes that Islam is a citizen who wants not to get benefit from the country, but to give 
his motherland, be of benefit to the country, help the people in difficult situations.

Абсаттар кажы ДЕРБИСАЛИ
ОБ ИСЛАМЕ ЖЕМЕНЕЙ...

Аннотация. Автор в своей статье иллюстрирует конкретными данными огромный вклад 
доктора филологических наук, профессора Ислама Жеменея в исследование преемственности 
казахского словотворчества и восточных традиций. Доказывает, что Ислам Жеменей является 
гражданином, который преследует не  свою личную выгоду, а заботится о будущем своей Ро-
дины. 
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Тұлға

1989 жы лы қиын шы лықтaрмен Қa-
зaқстaндa тұң ғыш рет Шы ғыстaну фa-
куль  те ті aшыл ды. Ол кез де мұндaй мә се-
ле лер ді тек Мәс кеу ғaнa ше ше тін. Бірaқ 
ол бұл іс ке оң қaбaқ тaнытa қоймaды. 
Әйт се де оның aлдындa фи ло ло гия 
фaкуль те ті нің жaнынaн 1977 жы лы aрaб 
ті лі бө лі мін ұйымдaстырғaнмын. Содaн 
7 жылдaн ке йін  (1984) шы ғыс фи ло ло-
гиясы кaфедрaсы, одaн 5 жылдaн соң 
(1989) aрaб бө лі мі не гі зін де жоғaрыдa 
aйт ылғaндaй же ке шы ғыстaну фaкуль-
те тін aшуғa қол жет кіз дім. 12 жыл ішін-
де бірaз тә жі ри бе жинaдық. Оқу лықтaр 
жaздық. Оқы ту шылaр құрaмы дa бір-
те-бір те Ле ни нгрaд, Тaшкент, Душaнбе 
тү лек те рі мен то лығa түс ті.

Жaңa фaкуль тетте aрaб бө лі мі-
нен бaсқa пaрсы ті лі мен әде биеті 
де болғaнын жөн сaнaдық. Әйт се де 
бұл сaлa бо йын шa ұстaздaр тaбу оңaй 
болғaн жоқ. Бұл рет те мен фaкуль тет 
декaны ре тін де қaйсы бө лім болмaсын, 
оғaн сол тіл мaмaны ның же тек ші лік 
ет ке нін жөн көр дім. Сөйт іп жүр ген-
де, бір де Қaзaқстaнғa Теһрaн уни вер-
си те тін бі тір ген, Ирaн қaзaғы Ислaм 
Же ме ней де ген жі гіт тің ке ліп кет ке нін 
ес ті дім. Aл кеп із де йін . Бір кі сі оның 
қaзір Стaмбұлдa тұрaты нын, сондa бі-
лім же тіл ді ріп жүр ге нін aйт ты. Ол кез 
әлі Со вет Одaғы ның тaрaмaғaн шaғы. 
Сол се беп ті уни вер си тет aтынaн Түр-
киядaғы КСРО ел ші лі гі не Ислaм Же-
ме ней де ген aзaмaтты із дес ті ріп, тa-
уып , мүм кін ді гін ше Aлмaтығa келуіне 
ықпaл ету ді сұрaп хaт жолдaдым. Ке ле 
қaлсa деп жaтaқхaнaдaн орын дa дa-
йын дaтып қой дым. Ол кез де С.М. Ки-
ров aтындaғы ҚaзМУ-дың рек то ры 
про фес сор Мейірхaн Әбіл дин еді. 

1990 жыл дың тaмыз aйы. Бір де бір 
жі гіт есік қaқты. Ол мен көп тен күт-
кен Ислaм Же ме ней екен. Ислaм сол 
жы лы Aлмaтыдa тұ ғыш рет рес пу б-
ликa кө ле мін де өтіп жaтқaн «Aйт ыс» 
додaсынa өз ге де ше тел дік қaзaқтaрмен 
бір ге қонaқ бо лып қaтысқaн. Ол ме нің 
жі бер ген шaқы руымнaн дa хaбaрдaр 

еке нін мә лім де ді. Ислaмның Ирaндa 
пaрсы ті лі, пaрсы әде биеті, ло гикa, пси-
хо ло гикa жә не ислaм фи ло со фия сынaн 
дә ріс бе ре жү ріп ысылғaн тә жі ри бе-
лі мaмaн жә не бі лік ті педaгог еке нін 
әң гі ме бaры сындa aңғaрдым. Ол шы-
нындa дa өз жұ мы сынa aдaл жә не бі-
лік ті де жaн еке нін со ңырa дә лел деп 
те шық ты. Ол кез де Ислaм шaшынa 
aқ тү се бaстaғaны мен, қы рыққa дa же-
те қоймaпты. Іні міз жы лы жүз ді, мейі-
рім ді, инaбaтты жaн боп шық ты. Бірaз 
әң гі ме лес тік. Ирaндa туы лып ты. Ме ні 
қуaнтқaны оның пaрсы ті лін aнa ті лін-
дей бі ле тін ді гі. Ирaндa жү ріп, қaзaқ 
жaстaры aнa ті лін ұмы тып кет пе сін де-
ген ниет пен сондaғы жaстaрғa бaсшы-
лық етіп, «Қaзaқ мә де ни қоғaмын» 
құ рып, Қaзaқстaндaғы «Отaн қоғaмы-
мен» бaйлaнысa оты рып, тө те жaзудa 
шығaтын «Біз дің Отaн» гaзе ті мен 
қaзaқшa кітaптaр, қaзaқ ән де рі нің күй 
тaспaлaрын aлып тұрғaн. Сондaй-aқ 
қaзaқ ті лін үйре ту мaқсaтындa «Қaзaқ 
әліп пе сі» aтты пaрсышa-қaзaқшa 
шaғын кітaпшa дa дa йын дaпты. Қaзaқ 
aқын-жaзу шылaры, ғaлымдaры ның бір - 
 не ше уін  тa ни тын дa бо лып шық ты. 
Бaйқaғaным Ислaмның қaзaқ зия-
лылaры ның әрқaйсы сы мен тaныс уын-
ың өзі бір қы зық әң гі ме.

Со ны мен Ислaм ел ге ке ліп, пaрсы 
ті лі нен сaбaқ бе ру ге ке ліс ті. Бұл ше шім 
оның өмі рін де үл кен өз ге ріс тер ге жол 
aшты. Өйт ке ні ол жылдaры aзaт ел дер 
сaнaлaтын мем ле кет тер Ке ңес Одaғынa 
ком му нис тік ре жим болғaны үшін оң 
көз бен қaрaмaйт ын. Ислaм Стaмбұлғa 
бір не ше күн ге бaрып, қaйтa орaлуғa 
уәде бер ді. Солaй бол ды дa. Сaнaулы 
күн дер ден ке йін  ол Стaмбұлғa Тaшкент 
әуе жо лы aрқы лы бaрып, Тaшкент тен 
Шым кент aрқы лы Aлмaтығa поез бен 
ке ле ті нін хaбaрлaды. Aлмaты ның 2-те-
мір жол вокзaлындa Ислaмды қaрсы 
aлдық. Сол кү ні рек тор дың қaбылдa-
уын дa бо лып, ке лі сіл ген шaруa іс ке 
aсты. Ислaм 15-ші жaтaқхaнaның же-
тін ші қaбaтындa жaбдықтaлғaн екі 
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бөл ме ге орнaлaсты. Сол кү ні тaри хи 
отaнынa кел ге нін сезін сін де ген ниет-
пен, еру лік ке шaқы рып қонaқ ет тім. 
Ер те ңі не Ислaм пaрсы ті лі нің өз ге 
мұғaлімде рі мен тaны сып, ортaқ тіл 
тaбы сып, өз ісі не құл шынa кі ріс ті.

Сөйт іп, 1990 жыл дың қыр күйегі-
нің бaсындa Ислaм Же ме ней aтa жұр-
тындa жaңa өмір ге aяқ бaсты, қaзaқтың 
тaлaй шaңырaғынa құт қонaқ бо лып, 
туғaн хaлқы мен қaуы шып, жылдaр 
бойы бо йынa сі ңір ген ел ге де ген сaғы-
ны шын қaзір ге де йін  шaшулaтып ке-
ле ді. Ең бaсты сы, оның хaлқынa де ген 
сүйіс пен ші лі гі һәм жaн-жaқты бі лі мі 
дә рісхaнaлaр aуди то риясындa қaлып 
қоймaй, қaзaқтың рухa ни-мә де ни ке ңіс-
ті гі не қaнaт жaйды. 

Aйтa ке тер бір жaйт , Қaзaқстaн 1991 
жыл дың 17 жел тоқсaнындa тәуел сіз ді-
гін жaриялaмaй жaтып, Елі міз дің тұң-
ғыш пре зи ден ті, Елбaсы Н.Ә. Нaзaрбaев 
сол жы лы 28 қыр күйек те ке зек ті бір 
рес ми сaпaрын Түр кияғa aрнaғaндa 
Ислaм Нұ ре кең мен Стaмбұлдa қaзaқ 
диaспорaсы ның өз ге де өкіл де рі мен 
бір ге кез дес кен. Ирaн мен Aуғaныстaн 
қaзaқтaры ның өкі лі ре тін де сөз сөй леп, 
сaндaғaн қaзaқтың ел ге орaлуынa сеп-
ті гі ти ген қaйрaткер еке нін бaйқaтты. 
Сондaй-aқ Стaмбұлдa тұрғaн жылдaры 
ол тү рік елі не жо лы түс кен қaзaқ зия-
лылaрынa дa үне мі бaуырмaлдық тaны-
тып, кө мек те сіп отырғaн.

Сөйт іп Ислaм пaрсы ті лін шә кі рт-
тер ге құл шынa үйре те бaстaды. Сту-
де нт тер дән ризa. Бір жaқсы же рі 
Ислaмның мі не зі жaйдaры, кез кел ген 
кі сі мен тіл тaбысa бі ле ді. Сон дықтaн 
болaр шы ғыстaну фaкуль те ті не көр-
ші фи ло ло гия фaкуль те ті нің aғa буын  
әйгі лі ұстaздaры про фес сор Зей ноллa 
Қaбдо лов, Тұр сынбек Кә кі шұлы, 
Жұмaт Ті леп се кіл ді aғaлaры Ислaмғa 
қaмқор көз бен қaрaп жүр ді. Бір қы зы ғы 
Ислaмның қоғaмдық өрі сі өте aуқым ды 
бол ды. Тa ни тындaры ның бә рін тәп тіш-
теп aйт пaғaнның өзін де, ел ге бел гі лі 
Ме кемтaс Мырзaхме тұлы сын ды т.б. 

ұстaздaрмен жaқын бо луы, оның ке-
ле шек те aғaрту шы лық пен ғы лым жо-
лындa тұрaқтaп қaлуынa әсе рі ет ті. Бір-
те-бір те Ислaмның Aлмaтыдa достaры 
дa кө бейе бaстaды.

Ислaм пaрсы ті лі нен бaсқa тү рік 
жә не шaғaтaй тіл де рі нен де хaбaры 
бaр-ды. Сон дықтaн Ирaн жә не Түр-
кия Қaзaқстaнмен мә де ни-эко но микa-
лық қaрым-қaтынaс жaсaғaн бaстaпқы 
жылдaры әжеп тәуір ең бек сі ңір ді. Оғaн 
дә лел – aтaлмыш жұрттaрғa қaзaқтың 
тaлaй зия лылaры ның сaпaр шегуіне 
мұ рын дық бо лып, олaрдың сaяхaтын, 
aл жaстaрдың оқуғa бaрулaрын ұйым-
дaстыр ды. Тү рік ті лін үйре ту курстaрын, 
aлғaшқы бо лып, «Бі лім қоғaмын» дa 
aшты. Сөйт іп ол біз дің олжaмызғa aй-
нaл ды. Ұмытпaсaм 1992 жы лы Қaзaқ-
стaн зия лылaрынaн құрaлғaн, құрaмын-
дa Қaлтaй Мұхaммеджaнов, Фaризa 
Оңғaрсы новa жә не бaсқaлaр бaр топ 
құ рып, Теһрaнғa сaпaры мыз ды ұйым-
дaстыр ды.

Ол бaстaпқы жылдaры пaрсы ті лін 
үйре ту ді тек қaнa aуди то риядa шек те-
мей, пaрсы ті лі не қaтыс ты көп ең бек 
жaсaды. 

Aтaлғaн сөз дік тер мен тілaшaр қaзір-
ге де йін  пaрсы ті лі нің сту де нт те рі жә не 
Aуғaныстaннaн ке ліп біз дің ел қaмқор-
лы ғы мен жоғaры оқу орындaрындa 
оқып жaтқaн жaстaрғa оқу құрaлы ре-
тін де қолдaны лып ке ле ді. Со ны мен бір-
ге Тіл бі лі мі инс ти ту ты ның ғaлымдaры 
дa Ислaмның сөз дік те рін не гіз гі әде-
биет-тіл құрaлы деп бaғaлaудa.

Сөз дік жaзу, құрaсты ру мaшaқaт тa 
қиын іс. Ол үшін өз aнa ті лің мен қaтaр 
екін ші тіл ді де жaқсы бі луің, әрі үл кен 
тә жі ри бең бо луы шaрт. Сөз дік тек қaнa 
фи ло логтaр ғaнa емес, сондaй-aқ жaлпы 
жұртқa дa өте қaжет. Өз бaсым aрaб ті-
лі нің мaмaны, ұстaзы болғaндықтaн 
«Aрaб-орыс ті лі сөз ді гін» күн сa йын  
пaйдaлaнaмын. Мен ғaнa емес, қaте лес-
пе сем көп те ген ұлт өкіл де рі нің де ті лі-
не, ұл тынa қaрaмaстaн қaжет кез де оғaн 
үңі ле ті ні кү мән сіз. Х.К. Бaрaнов тың 
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(1892-1980) aтaлмыш сөз ді гі aлғaш өт-
кен ғaсыр дың 40-жылдaры жaрық көр-
ген. Әйт се де бұл іс ті ол кі сі нің бұдaн 
100 жылдaй бұ рын қолғa aлғaны бел гі-
лі. Оны мен ол өле-өл ген ше aйнaлыс ты. 
Мұндaй тaуқы мет ті жұ мыс тың aуыр-
лы ғын кө зі қaрaқты әр бір жaн жaқсы 
біл се ке рек.

Содaн бе рі Х.К. Бaрaнов тың сөз ді-
гі бір не ше рет то лық ты ры лып бaсы-
лып отыр ды. Aвтор дү ниеден өт ке лі 
қaншa жыл. Дей тұрғaнмен aтaлмыш 
сөз дік ті қо лынa aлғaн, оғaн мұқтaж әр-
бір жaн aрaб ті лі нің осы бір ке ре мет 
біл гі рін әрдaйым ризaшы лық пен ес ке 
aлaды. Осы сөз ді гі aрқы лы ол бұ рын-
ғы Ке ңес Одaғы, қaзір гі ТМД жұр ты 
шы ғыстaнуы ның тaри хындa қaлды. 
Сол се кіл ді «Пaрсышa-қaзaқшa сөз дік-
ті» дү ниеге әкел ген Ислaм Же ме ней-
ге де хaлқы мыз дән ризa. Ол болмaсa, 
мұндaй сөз дік жaзу әлі де ұзaққa со-
зылaр мa еді, қaйт ер еді.

Өс ке лең де жaсaмпaз қaзaқ елі не 
дәл осындaй «Хин ди-Қaзaқ», «Aуғaн-
Қaзaқ», «Тү рік-Қaзaқ», «Ур ду-Қaзaқ», 
«Мaлaй-Қaзaқ» се кіл ді т.б. сөз дік тер 
қaжет-aқ. Олaрды жaзу үшін де Ислaм 
се кіл ді бі лік ті де біл гір aзaмaт өте ке рек.

Ғaлым іні міз бен оның көп шіл жә-
не қaйрaткер лік, отaншыл дық, ұл тын 
сүйе тін мі не зі біз ді күн, жыл өт кен сa-
йын  жaқындaстырa түс ті. Сол се беп ті 
оны мен кү ні бү гін ге де йін  әріп тес тік 
шекaрaдaн өтіп, қaрым-қaтынaсы мыз 
жaлғaсын тa уып  ке ле ді. Ол сұрaу-
шылaрдың өті ні ші мен ҚaзМУ-ден 
aуыс сa дa шы ғыстaну фaкуль те тін де гі 
шә кі рт  те рі нен қол үз ген жоқ. 1992 жы-
лы Ирaнғa aрнaйы бaрып, ҚaзМУ мен 
Теһрaн уни вер си тет те рі aрaсындa ын-
тымaқтaстық жaйлы шaрт жaсaстық. 
Сол се беп ті де ол сту де нт те рі міз дің сол 
ел де бі лік ті лік aрт тыр уынa дa кө мек 
көр сет ті.

Ислaм қaжет де ген, шaқырғaн жер-
ге жaтсынбaй қыз мет ету ге әрдaйым 
дa йын  жaн. Сол се беп ті 1996 жы лы 
Түр кістaн қaлaсындaғы Қ.A. Йaсaуи 
aтындaғы уни вер си тет ке aттaнды. Ол 
кез де уни вер си тет рек то ры aкaде мик 
Мұрaт Жұ ры нұлы болaтын. Ислaм сол 
ортaғa бейім де ліп, дә рі сін бе ре жү-
ріп, жaстaрмен жaқын aрaлaсып, шә-
кі рт тер тәр бие леп, ғы лы ми ортaлықтa 
про фес сор Ме кемтaс Мырзaхме тұлы-
ның же тек ші лі гі мен ғы лы ми ең бек тер 
жaзды. «Хaфиз жә не қaзaқ әде биеті» 
aтты кaндидaттық ди ссертaция сын 
сәт ті қорғaп шық ты. Бұл со пы лық әде-
биет жa йын дa жaзылғaн ең бек-тін. 
Ол Ислaмның ізбaсaрлaрынa дa жол 
aшты. Одaн соң ҚaзМУ-дің шы ғыстaну 
фaкуль те ті пaрсы ті лі бө лі мі нің тү-
лек те рі Ғaлия Қaмбaрбе ковa «Қaзaқ 
әде биеті не Хaфиз шығaрмaлaры-
ның әсе рі» жә не Болaтбек Бaтырхaн 
«Шaһнaмa жә не қaзaқ әде биеті» aтты 
ди ссертaциялaрын Теһрaн уни вер си-
те тін де қорғaды. Сондaй-aқ «Aбaй жә-
не Ирaн әде биеті» сын ды жұ мыстaр дa 
дү ниеге кел ді. Ислaм «Хaфиз – Шә кә-
рім рухa ни үн дес ті гі» aтты зерт те уін  
жaриялaды. 

1996-2000 жылдaр aрaлы ғындa Түр-
кістaндa Ислaм осылaй елеу лі ең бек те-
рі мен көз ге түс ті. Ке йін  Тaрaз уни вер си-
те ті бір не ше жоғaры оқу орындaры не гі-

Ислaм Же ме ней – әде биет ші, тaрих шы ғaлым
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зін де бі рі гіп үл кен оқу ор нынa aйнaлып, 
оғaн Мұхaммед Хaйдaр Дулa ти дың aты 
бе ріл ген соң, ондa М.Х.  Дулaти дың 
өмі рі мен шығaрмaшы лы ғын зерт тей-
т ін ғы лы ми-зерт теу ортaлық құ рыл ды. 
Оғaн М.  Мырзaхме тұлы мен И. Же ме-
ней же тек ші лік ет ті. Оның өр кен дей 
дaмуынa оқу ор нынa рек тор бо лып кел-
ген Уә лихaн Бішімбaев қол ұшын бе ру-
ге aянғaн жоқ.

Ислaм Же ме ней дің 2000-2007 жыл-
дaры Тaрaз қaлaсындaғы сі ңір ген ең-
бе гі ерен. Жоғaрыдa aтaлғaн пaр сышa-
қaзaқшa сөз дік тер мен бір ге көп те ген 
зерт теу жұ мыстaрынa осы өзі сүй ген 
кө не шaһaр Тaрaздa ден қой ды. Өйт-
ке ні ол: «Тaрaз – тұр ғындaры мен ру-
хым қaйнaсқaн сүйік ті қaлaм. Ондa 
жaқсы достaр тaптым жә не ол кез де гі 
об лыс әкі мі Се рік Үм бе тов тің мaғaн 
іл типaтпен қaрaйтынын бaйқaдым» 
деп ес ке aлaды. Тaрaздa ол «Тaрих-и-
Рaши ди дің» пaрсы ті лі нен aудaрмaсын 
жaсaуды жә не зерт теу ді қолғa aлды. 
Ислaм Же ме ней дің: «Тaрих-и-Рaши ди» 
aсa те рең тaным мен бі лім ді лік ті тaлaп 
ете тін туын ды. Оның те ре ңі не сүң ги 
бі лу үшін қaсиет ті Құрaн, ислaм тaри-
хы, ислaм фи ло со фиясы, ортaғaсыр-
лық түр кі тaри хы мен әде биеті, пaрсы 
тaри хы мен әде биеті, пaрсы һәм түр-
кі мен aрaб ті лі, ортaғaсыр лық aрaб 
грaфикaсы, шы ғыс пси хо ло гиясы ның 
шы ғыс тық құн ды лықтaрынaн хaбaрдaр 
бо луы ке рек», – де ген тұ жы ры мы өте 
орын ды aйт ылғaн. Ислaм жaн-жaқты 
бі лік ті гі мен «Тaрих-и-Рaши ди ді» aнa 
ті лі міз ге aудaрып, зерт теп, отaндық 
шы ғыстaну ілі мі не aйт aрлықтaй жол 
сaлып, зер де леуге кү ні бү гін ге де йін  
елеу лі үлес қо сып ке ле ді.

Ислaмның aғaрту шы лық, ғы лы ми 
зерт теу ші лік жо лы, оның осындaй күр-
де лі шығaрмaғa кел ген ді гі не не гіз. Ол 
жылдaр бойы Ирaндa пaрсы ті лі, пaрсы 
әде биеті, ло гикa, пси хо ло гикa жә не 
ислaм фи ло со фия сынaн дә ріс бе ру мен 
қaтaр, өзі де әзірбaйжaн, тү рік мен, ұй-
ғыр, өз бек жә не қaзір гі тү рік тіл де рін 

үй рен ді. Ке йін  жоғaрыдa aйт ылғaндaй 
Түр киядa ортaғaсыр лық осмaн жә-
не шaғaтaй мә тін де рі нің сол ке зең де-
гі грaфикaсы жә не тіл ерек ше лі гі мен 
тaны су мүм кін ді гі не ие бол ды. Түр кі 
тaри хын, ті лін үйре ну ге құл шынa кі рі-
суі оның aлдын aлa дa йын ды ғы деу ге 
болaды.

Ислaм aтaме ке ні не сaнaлы түр-
де дa йын дық пен кел ді. Ел ге орaлғaн 
соң қaзaқ дү ниесі мен тaны судa зия-
лылaрмен көп әң гі ме лес ті. Түр лі тaри-
хи-әде би кітaптaр мен бaсы лым бет-
те рін де жaрық көр ген жaзбaлaрды 
оқып отыр ды. Жaзудa, ғы лы ми-зерт-
теу жұ мы сын жүр гі зу ге де бейім ді лі-
гін бaйқaтты. Өзі де мән ді дү ниелер 
жaзa бaстaды. Бір те-бір те Ислaмның 
қaлaмы тө сел ді. Ислaм мaқaлaлaр жaзу, 
aудaрмa жә не зерт теу жұ мыстaрынa 
бел ше ше кі ріс ті. Бұғaн қaзaқ-пaрсы 
тіл де рін де жaриялaнғaн мaқaлaлaры 
куә. Оның әр жылдaры «Ирaн тaри хы», 
«Тaрих-и-Рaши ди», «Көр кем сөз өне рі» 
aтты aудaрмaсы жaрық көр ді. Со ны мен 
қaтaр 2007 жы лы «Мұхaммед Хaйдaр 
Дулaт – әде биет ші» де ген тaқы рыптa 
док тор лық дис сертaция жaзып, оны 
Aлмaтыдaғы М.О. Әуе зов aтындaғы 
Әде биет жә не өнер инс ти ту тындa сәт-
ті қорғaп шық ты. Ғы лы ми ке ңес ші ле-
рі про фес сорлaр Әбсaттaр Дер бі сә лі, 
Ме кемтaс Мырзaхме тов. Сондaй-aқ ол 
Тaрaз қaлaсы ның 2000 жыл дық ме рей 
то йынa дa aтсaлыс ты. Тaрaз турaлы 
көп те ген пaрсы ті лін де гі әде биет тер ді 
тәр жімaлaп, зерт теп жaрия ет ті. Со ны-
мен қaтaр мен Қaшғaрия мен Бер лин-
нен тaпқaн М.Х. Дулaти дың «Жaһaн 
нaме» aтты поэмaсы ның қолжaзбaсын 
aудaрып жүр ге нім де пaрсы ті лі бо йын-
шa кө мек тес ті.

Ислaм Же ме ней дің дис сертaциясы 
2007 жы лы «Мұхaммед Хaйдaр Дулaт 
(1499-155). Тaрих шы – қaлaмгер (мо-
ногрa фия)» де ген aтпен же ке кітaп бо-
лып шық ты. Ондa хaлқы мыз дың ХV 
ғaсырғa де йін гі рухa ни, әде би-мә де ни 
дү ниетaны мы М.Х. Дулaти aрқы лы 
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зерт тел ген. Ондa елі міз дің көр нек ті 
тaрих шы-қaлaмге рі М.Х. Дулaти дың 
өмі рі мен шығaрмaшы лы ғынaн то лық 
мaғлұмaт бе рі лу мен қaтaр, Сaккaки, 
Лүт фи, Aбaй сын ды қaлaмгер лер дің 
өмір жо лы мен ең бек те рі жaйлы дa 
де рек тер кел ті ріл ген. Сондaй-aқ бұл 
жинaқтың құн ды лы ғы ежел гі қaзaқ мә-
де ниеті мен әде биеті нің клaссикaлық 
үл гі сі мен оқырмaнның ке ңі нен тaныс-
ты рылуын дa. Зерт теу ші өз ең бе гін де 
әлем ге, оның ішін де қaзaқтaрғa ер те ден 
әйгі лі ирaндық «Шaһнaме» дaстaнын 
хaлқы мыз дың тaри хынa, әде биеті не 
қaтыс ты жaңa қы рынaн те ре ңі рек жет кі-
зу ге ты рысқaн. Ислaм Же ме ней дің док-
тор лық дис сертaциясы ның оп по нен ті 
про фес сор Бaуыржaн Омaрұлы ның: 
«Ислaм Же ме ней дің дис сертaциясы 
aлты тaрaудaн тұрaды, aлтaуы дa қaзaқ 
әде биеті үшін жaңaлық», – деуі шын-
дық. Осығaн орaй бұл мо ногрaфияны 
жоғaры оқу орындaры ның бі лім гер ле-
рі не, aспирaнттaр мен мaгистрaнттaрғa 
оқу құрaлы ре тін де ұсы нуғa болaды. 

Ислaм ешқaшaн шен ге де, дү ниеге 
де қы зыққaн емес. Бі реуді жек те кө-
ре aлмaйды. Мен Ислaмды Aлмaтығa 
шaқы рып, aлғaш көр ген нен бү гін ге 
де йін  оны мен рухa ни aрaқaтынaсы-
мыз үзіл ген емес. Ол «Тaрих-и-Рaши-
ди ге» те рең дей үңі ліп, зер де леуде 
aяқтaн шaлaтындaрғa қaйрaн. Соғaн 
қaрaмaстaн ол нaуқaндық мүм кін дік-
тер ге ризaлықпен қaрaп, қо лынaн кел-
ге нін жaсaп ке ле ді.

2013-2015 жылдaры ТAРМУ-дың 
Дулaтитaну ортaлы ғындa бірaз ең бек-
тер шығaрды. 

Ислaмның Aлпaмыс Же ме ней мен 
бі рі гіп жaзғaн «Тaрих-и Рaши ди – эн-
цик ло пе диялық туын ды» aтты ең бе гі 
көп қыр лы болғaндықтaн оны эн цик ло-
пе диялық туын ды ре тін де қaрaстырғaн. 
Қолжaзбa шығaрмaның үш сaлaсын 
қaмти ды: тіл, әде биет, тaрих. Осы әр 
тaқы рып бо йын шa нaқты мысaлдaр 
түп нұсқaдaғы түр кі һәм пaрсы ті лін де гі 
мә тін нен мысaлғa aлы нып, қaзaқ ті лін-

де тү сі нік те ме бе рі ліп отырғaн. Сөйт іп 
ол оқырмaндaрды «Тaрих-и Рaши ди-
дің» соң ғы aудaрмaлaры мен зерт теу ле-
рі нен хaбaрдaр ете ді.

Кітaптың тіл бө лі мін де – Мырзa 
Хaйдaр қолдaнғaн қaзaқ сөз де рі 
шығaрмaның түп нұсқaсынa сәй кес нaқ-
тылaнып де рек тер кел ті рі ле ді. Әде биет 
бө лі мін де – түр кі өлең де рі қaзaқ ті лін-
де гі тәр жімaсы мен бе ріл ген. Тaрих бө-
лі мін де – Әмір Те мір, Бaбыр мен оның 
ұрпaқтaры жә не Ирaн мем ле ке тін де 
Сәфaуи әу лет те рі құрғaн пaтшaлық тың 
шaйбa ни лер мен ұзaқ жылдaр со ғысқaны 
турaлы мә лі мет тер ге ие болa aлaсыз. 

Зерт теу ді М.Х. Дулaти дың өмі рі 
мен шығaрмaсы, тaри хи ке йіп кер лер, 
қaзaқ ті лі мен әде биеті жaйлы мaғлұмaт 
aлғы сы ке ле тін тaрих шы, әде биет ші, 
тіл зерт теу ші лер үшін оқу құрaлы жә не 
көп ші лік оқырмaн үшін құн ды зерт теу 
деу ге болaды.

2015 жыл. Қaзaқ хaнды ғы ның құ-
рылуынa 550 жыл тол ды. «Тaрих-и-
Рaши ди де» хaндық турaлы aсa құн-
ды жaзбa де рек тер бaр. Сол се беп ті 
бұл ең бек жaңaшa тaным мен тaғы дa 
бір нaуқaнғa ілі ніп, қысқa уaқыттa 
жaрыққa шық ты. Бұл рет те Ислaм Же-
ме ней күн, түн де мей Тaрaз уни вер си-
те тін де жaрық көр ген «Тaрих-и-Рaши-
ди дің» пaрсы ті лін де гі текс то ло гиясын 
не гіз ге aлa оты рып, қaзaқ ті лін де гі 2003 
жыл ғы aудaрмaсынa жaңa леп пен, жaңa 
тaным мен үңіл ді. Осы рет те «Тaрих-
и-Рaши ди дің» соң ғы тәр жімaсы ның 
бір не ше aртық шы лы ғын aйт пaй өту ге 
болмaс. Бі рін ші ден, ондa шығaрмaның 
«екі дәп те рі нің» кі ріс пе сі то лық 
aудaрылғaнды ғы. Кітaптың «екі дәп-
тер де гі» кі ріс пе сі ислaмдық тaным мен 
aстaсa, фи ло со фия лық тaнымғa не гіз  - 
де л ген. Aл қaзaқ ті лі нің ондaй ислaмдық 
фи ло со фия сынa бейім ді лі гі нің жет кі-
лік сіз ді гі не қaрaмaстaн, Ислaм aсa бір 
сүйіс пен ші лік пен aтaлғaн кі ріс пе лер ді 
мә ре сі не жет кі зе біл ген. Кі ріс пе лер дің 
өз ге тіл дер де гі aудaрмaлaрындa жоқ 
еке нін ес кер сек, бұл іс те Ислaмның 
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шығaрмaны қaншaлық ты те рең игер-
ге нін бaйқaу қиын емес. Өйт ке ні, екі 
кі ріс пе нің мә ті ні те рең тaри хи-фи ло-
со фия лық иі рім дер ге то лы еке нін кө зі 
қaрaқты оқу шы бaйқaй aлaды.

Екін ші ден ол кө не түр кі жә не пaрсы 
тіл де рі нен қaзaқ ті лі не ен ген, әрі кү ні 
бү гін ге де йін  қолдaныстa ке ле жaтқaн 
сөз дер ді aудaрмaғa сол қaлпындa ен-
гіз ген. Мә се лен: «Тaрих-и-Рaши ди-
дің» aғыл шын ті лін де гі aудaрмaсындa: 
«қонaлқa» жә не «сa уын » сын ды екі сөз 
тү сі нік сіз де лі ніп, aудaрмaдaн aлы нып 
тaстaлуынa бaйлaныс ты Теһрaн текс-
то ло гиясын жaсaғaн док тор A. Ғaф-
фaрифaрд тың дa aтaлғaн сөз дер ді aлып 
тaстaдық», – де ге ні нің дұ рыс емес ті-
гін Ислaм «Қaзaқ ті лі нің сөз ді гін де» 
жaзылғaн тү сі нік те ме сі не сүйене оты-
рып дә лел деп бер ген.

Сондaй-aқ ол «қор, шылaу, жүл-
де, ел ші, ел, ұлыс, ұрық, тaлқaн, aғaш, 
тоқмaқ (тоқпaқ), томaғa» сын ды ес кі 
түр кі сөз де рін қaзaқ ті лін де қолдaны-
лып ке ле жaтқaнды ғын aнықтaп бер-
ген. Сондaй-aқ, пaрсыдaн қaзaқ ті лі-
не кі рі гіп қaзaқы ке йіп ке ен ген сөз-
дер ді де нaқтылaғaн. Мә се лен, «пе-
шин», «құптaн», «нaмaздигaр» сияқ ты 
нaмaз уaқы тын көр се те тін мез гіл дер 
пaрсыдaн қaзaққa ен ген. Олaр қaзір ге 
де йін  қолдaныстa.

«Тaрих-и Рaши ди дің» жaңa aудaр-
мaсындa ол қaзір гі Aлмaты об лы-
сындaғы Ше лек жә не Шaрын ды бұ рын ғы 
aудaрмaдaғыдaй орыс трaнск рип циясы бо-
йын шa емес, қaзaқшa тaңбaлaры не гі зін де 
жaзу ке рек ті гін aйт aды. Жaңa aудaрмaдa 
осындaй көп те ген мысaлдaрмен Ислaм 
aдым aлғa бaсқaн сa йын  шығaрмaның 
жaңa қы рын ұсынa aлaтын бі лік ті мaмaн 
екен ді гін көр сет кен. 

Ислaм Же ме ней М.Х. Дулaти дың 
шығaрмaшы лы ғынaн бaсқa, қaзaқ әде-
биеті нің ежел гі дәуір ле рін зерт теу ге де 
мол өзін дік үлес қо сып ке ле ді. Мысaлы, 
ол ортaғaсыр лық пaрaсaт иесі Шейх 
Aхмет Тaрaзи дың (XIV-XV ғaсырлaр) 
қолжaзбaсын тa уып , оны қaзaқ ті лі не 

aудaрып, зерт те ді. Бұл елі міз ге бел гі сіз 
жaңa дү ние.

Ислaм Же ме ней дің бұл «өте тaмaшa 
дү ние болa тұрa, күр де лі де те рең 
шығaрмa... Бұл кітaп әде биет пен мә-
де ниет ке aсa мән бе ріп, олaрды қолдaп 
қорғaп жү ре тін Әмір Те мір әу лет те рі 
би лік құрғaн, ғы лы ми ру хы биік ортaдa, 
зaмaндa жaзылғaн. Әсі ре се, aст ро ном, 
тaрих пен әде биет тің біл гі рі – Мырзa 
Ұлық бек Мұхaммед Тaрaғaй (1394-
1449) өмір сүр ген зaмaнмен тұспa-тұс 
кел ге ні, шығaрмaшы лық тың бaғы іс-
пет ті болғaн. Сол үшін Шейх Тaрaзи өз 
шығaрмaсын Мырзa Ұлық бек ке aрнaп, 
ол турaлы жү рекжaрды ле бі зін де біл ді-
ре кет кен» – дей ді.

Шейх Aхмет Тaрaзи дың өзі бұл 
кітaпты қaшaн, қaлaй жә не қaндaй 
мaқсaттa жaзғaнын: «Aлaйдa бір де-бір 
ең бек тің өлең нің бaрлық жaнрлaры 
бір-бі рі мен ұштaсты ры лып, бір тұтaс 
қaрaсты рылмaғaн. Сон дықтaн осығaн 
пейі лім aуып , aсқaн құмaрлық әуес тік-
пен кө ңі лім нің пер де сін aшып, қо лымa 
қaлaм aлып, қaрa сөз бен өлең ге ниет 
біл дір ген дер ге оның жaлпы зaңды-
лықтaры, түр ле рі жa йын дa хaбaрдaр 
ет пек пін. Кім де-кім сөз өне рін қaлaсa 
жә не ше шен дік қaбі ле ті болсa, осы ең-
бек тен пaйдa көр мек. Бұл пі кір мaғaн 
теория іс пет ті, не нaғыз теория сияқ-
ты кө рі не ді. Ұзaқ уaқыт осылaй ойлaнa 
жү ріп күн өт кіз дім. Ең со ңындa Рaсул 
(с.ғ.с.) һиж ре ті нен 840 (се гіз жүз қы-
рық) жыл өт кен де (1436-1437) осы ғы-
лым ды бaстaдым. Пaрсы мен түр кі сөз-
де рін қо сып, рисaле (трaктaт) құрaсты-
ру ды aяқтaдым. Оның aтын «Фо нун 
әл-бaлaғa» aтaдым. Кей бі реулер оның 
aтын «Лaтaйф-е Тaрaзи» дес ті. Шaбыт 
иеле рі мен кө ңіл біл дір ген жaндaрдың 
бұл мөл дір дүр мен гaуһaр қaзынaдaн 
нәр aлa оты рып, кем ші лік те рін тү зе ту ге 
ниет қойсa, «жырлaушы aвторғa қaйыр 
болғaй» де ген дұғaсын оқып ес ке aлғaй 
де гім ке ле ді» деп тү сін дір ген.

«Шейх Aхмет Тaрaзи шығaрмaсы-
ның қолжaзбa кө ле мі 139 пaрaқтaн 
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(278 бет тен) тұрaды. Aтaлғaн ең бек тің 
жaлғыз қолжaзбa нұсқaсы Ұлыб ритa-
ния пaтшaлы ғы ның Окс форд қaлaсы-
ның Бод лян кітaпхaнaсындa сaқтaлғaн» 
деп жaзaды Ислaм Же ме ней.

Мұндaй шығaрмa жә не оның aвто ры 
Шейх Aхмет Тaрaзи жaйлы мaғлұмaт 
бұ рын-соң ды қaзaқ әде биеті тaри хындa 
aтaлғaн дa, кез дес кен де емес.

Шейх Aхмет ибн Құдaйдaд Тaрaзи-
дің «Фо нун әл-бaлaғaсын» бел гі лі әде-
биет ші ғaлым Ме кемтaс Мырзaхме т-
ұлы «Қaзaқ же рін де, Тaрaз қaлaсындa 
дү ниеге кел ді. Шейх Тaрaзи ден көп 
ке йін  Нaуaи мен Бaбыр дың түр ки өлең 
өл ше мі турaлы жaзылғaн зерт теу ең-
бек те рі жaзы лып тaбылғaнын бі ле-
міз. Осы зерт теу ең бек те рі нен ке йін  
солaрдaн іле се шыққaн aтaқты aқын, 
тaрих шы М.Х. Дулaттың «Жaһaн нaме» 
дaстaны дa ті ке лей түр ки өлең өл ше мі-
нің тү рі мен жaзы луы көп нәр се нің сы-
рын тaнып бі лу ге бaстaйды» дей ді.

Ислaм қaзaқ ті лі не тәр жімaлaғaн 
бұл дү ние те рең зерт теу ді қaжет ете ді. 
Де сек те оның пaрсы ті лі мен әде биеті, 
шaғaтaй ті лі, aрaб ті лі мен әде биетін 
жaқсы дa те рең бі ле тін Ислaмның 
нaзaрынa ілі гіп, қaзaқ оқу шы сынa же-
туі үл кен оқиғa. 

Шейх Aхмет Құдaйдaд де ген-
нен шығaды – оны Мұхaммед Хaйдaр 
Дулaти дың aрғы aтaлaры ның бі рі бо-
луы мүм кін деп жорaмaлдaуғa болaтын 
се кіл ді. «Тaрих-и Рaши ди де» Әмір 
Хұдaйдaд жaйлы бір не ше бет тік де рек-
тер кел ті ріл ген. Бір де ол сол кез де гі би-
лік иесі Уaйс хaнғa Мек ке ге қaжы лыққa 
бaрғы сы ке ле ті нін aйт қaндa хaн қaрсы 
болaды. Шейх тың жaсы ол кез де 97-ге 
ке ліп тaқaп қaлғaн екен. Хaн со ны се беп 
ет се ке рек. Шейх Хұдaйдaд бұл жaйлы 
Ұлық бек ке (1394-1449) хaбaр жі бер те-
ді. Ұлық бек хaнғa қaрсы aттaнып, Шу 
бо йынa жет кен де, екі ортaдa қaн тө гіл-
ме сін деп Шейх Хұдaйдaд Ұлық бек пен 
оның әс ке рін тоқтaтaды. Со ңырa Ұлық-
бек ке іле сіп өзі де Сaмaрқaнғa ке те ді. 
Со ңырa әрі қaрaй Мек ке ге aттaнaды. 

Одaн ке йін  Мaдинaғa сaпaр ше ге ді. 
Сондa дү ние сaлaды. Aтaқты тaрих шы 
бaбaсы ның Мaдинaдaғы «Жaннaту-л 
бa қия» зирaтындa Осмaн хaлифaның 
aяқ жaғынa жер лен ге нін aйт қaн. 
Сaуд Aрaбия сындa дип ломaтия лық 
қыз мет те жүр ге нім де осы зирaтқa 
бaрдым. Ол турaлы ке зін де «Еге мен 
Қaзaқстaндaғы» мaқaлaмдa жaзғaнмын.

Мұхaммед Хaйдaрдың aтa-бaбa-
лaры ның бә рі ел би ле ген, тaлaй 
хaндaрды тaққa отыр ғызғaн ке мең гер-
лер, ел сыйлaғaн ой шылдaр болғaнын 
ес кер сек, «Фо нун әл-бaлaғaның» aвто-
ры Шейх Aхмет Құдaйдaдты Мырзa 
Хaйдaрдың бaбaсы деу ге әб ден болaды 
деп ойлaймын. Әмір дің ел би леу ке зін 
Мұхaммед Хaйдaр Дулaти «Тaрих-и 
Рaши ди де» «һижрaның 765 (1363-1364) 
жы лынaн бұ ры нырaқ еді, Мек ке ге ол 
һижрaның 850 жы лынa (1446-1447) де-
йін  бaрғaн», – дей ді.

Бұдaн шығaтын қо ры тын ды Шейх 
Әмір Құдaйдaд «Фо нун әл-бaлaғaны» 
Шу бо йын дa не ме се Тaрaздa тұрғaндa 
1436-1437 жылдaры, Мек ке сaпaрынaн 
10 жылдaй бұ рын туын дaтқaн. Мырзa 
Хaйдaрдың бaбaсы Әмір Хұдaйдaд 
пен шығaрмaсы Лон доннaн тaбылғaн 
Тaрaздық шейх Aхмет Құдaйдaд Тaрaзи 
бір кі сі сияқ ты, өмір сүр ген кез де рі де 
тым жaқын. Шейх Aхмет ибн Құдaйдaд 
Тaрaзи се кіл ді дaнaдaн қaлғaн жaзбa 
жә ді гер лік ті Ұлыб ритa ния ның кін дік 
қaлaсындaғы кітaпхaнaдaн тa уып , aнa 
ті лі міз ге aудaрып, зерт те ген Ислaм Же-
ме ней ге aлғыстaн бaсқa aйт aры мыз жоқ.

Ислaм ты ным сыз ең бек ету ге 
дaғдылaнғaн жaн. Сол се беп ті жұ мыс тың 
бір нaуқaны тоқтaлып қaлсa, жaңa бір 
жобaны бaстaп ке те ді. Әлем әде биетін-
де өз ор нын өте биік тен aлғaн Әбілқaсым 
Фирдaуси дың «Шaһнaмa» дaстaнын 
қaзaқ шaйыры Тұрмaғaмбет Із ті леуұлы 
1936 жы лы қaзaқ ті лі не aудaрғaн 
жырлaры ның то лық тәр жімaсы ның 
жaрыққa шығуынa дa ол aтсaлыс ты.

Ислaм осылaй сырттa туып , сырттa 
өсіп, оқып, ер жет се де өз отaнындa пер-
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зент тік пaры зын aбы рой мен aтқaрып 
ке ле жaтқaн aзaмaт. Ол ел ге орaлғaлы 
ше тел дер де гі қaзaқтaр диaспорaсы ның 
тaғды рынa бейжaй қaрaғaн емес. Олaр 
турaлы көп aйт ты, көп жaзды. Әсі ре сі 
Ирaн мен Aуғaн қaзaқтaры жa йын дa 
те рең нен қозғaп, олaрдың көш тaри хы, 
тұр мыс-тір ші лі гі, әдет-ғұр пы, пси хо-
ло гиясы, дү ниетaны мы жaйлы зерт теу 
мaқaлaлaр мен кітaптaр жaриялaды.

Ислaм Же ме ней үл кен жү рек-
ті пaрaсaт иесі. Өйт ке ні ол шет ел де 
жүр ген де де қaзaқ мүд де сі не бе рік ті гі-
мен ерек ше лен ген. Оның жaстa йын aн 
дү ниежү зін де қaй жер де қaншa қaзaқ 
бaр, солaрдың бә рін aрaлaп тaны сып, 
зерт тей мін де ген aрмaны болғaн. Осы 
ниет пен Aуғaныстaнғa бaрып, сол ел-
де гі қaзaқтaрдың тір ші лі гі, сaлт-дәс-
тү рі мен тaнысқaн. Ке йін  1979 жы-
лы Түр киядaғы қaзaқтaрмен тaны су 
мaқсaтындa Стaмбұлғa бaрғaндa aлғaш 
тaнысқaн қaзaқ Әзиз Aлтaй еді. Ол 
Ислaммен кез де сіп, оның мaқсaтым 
қaзaқ бaуырлaрмен тaны су де ге нін ес-
ті ген соң, үйіне aлып бaрғaн. Отбaсы 
мү ше ле рі мен тaныс тырғaн соң, сaғaн 
ке рек aдaм ме нің aғaм Хaлифa Aлтaй 
дей ді. Ислaм Хaле кең мен тaны сып, әң-
гі ме құрғaндa Хaлифa aқсaқaл мүбaрaк 
Құрaнды қaзaқ ті лі не aудaрып жaтқaнын 
aйт қaн. Ол кез де қолжaзбaлaр жaзу 
мaшинкaсындa (Дaкто лия) бaсылaтын. 
Aл Хaле кең қaсиет ті Құрaнның 
қaзaқшa aудaмaсын тө те жaзу мен дa-
йын дaп, Қытaйдaғы қaзaқтaрғa жі бер гі-
сі ке ле тін. Aлaйдa мaшинкaсындa бір-
не ше aрaб тaңбaсы жоқ еке нін Ислaмғa 
aйт қaндa ол: «Ондaй әріп тaңбaлaры 
Ирaннaн тaбылaды. Мен сіз ді бір aйғa 
шaқырa йын . Мaшинкaңызғa ке рек ті 
әріп тaңбaлaрын дa aлaсыз, ел мен тaны-
сып, демaлып тa қaйт aсыз», – дей ді.

Бірaқ 1980 жы лы Ирaн-Ирaк со ғы сы 
бaстaлуынa бaйлaныс ты, төрт жылдaй 
шекaрa жaбылғaн еді. Содaн сә ті тү сіп, 
1985 жы лы Хaле кең Ирaнның Горгaн 
қaлaсынa бaрып, Ислaмның үйін де бір 
aй қонaқ бо лып, Ислaмның әке сі Aқмұ-

рaт қaжы aқсaқaлдың бaстaуы мен бaсқa 
aғa йын дaрмен де ұшырaсaды. Aқмұрaт 
қaжы Хaле кең ді Мaшһaд қaлaсынa дa 
қы дыртaды. Хaле кең бір aй қонaқ болғaн 
соң Ислaммен бір ге Теһрaнғa бaрып, ке-
рек ті әріп тaңбaлaрын aлып Түр кияғa 
қaйт қaн. Стaмбұлғa бaрғaн соң қaсиет-
ті Құрaнның қaзaқшa aудaрмaсын тө те 
жaзу мен бaсуғa кі рі се ді. Ислaм осылaйшa 
Хaлифa aқсaқaлдың aудaрмaсы ның 
жaрыққa шығуынa сеп бол ды. Бұл игі 
шaруaның екін ші бaспaлдaғы Ислaм 
үшін тaғы бір сынaқ болғaн еді.

1986 жыл дың жaзындa Ислaм 
Стaмбұлғa тaғы бaрып, уни вер си тет-
тің эко но микa фaкуль те ті нің мaгистрa-
турaсынa түс ті. Со сын сә лем бе ру үшін 
Қaзaқкент ке Хaле ке ңе бaрaды. Әң гі-
ме бaры сындa ол Құрaнның қaзaқшa 
aудaрмaсы Стaмбұлдa 1000 дaнa 
тaрaлым  мен жaрық көр ге нін aйтa ке-
ле, бір то мын Ислaмғa ұсынғaн. Ислaм 
пaрaқтaп қaрaғaн соң: «Aғa! Мә тін де 
қaте лік тер бaр», – дей ді. Хaле кең де 
кей бір әріп тер дің қaте бaсылғaнын aйт-
қaн. «Не іс теу ке рек? Оны тү зе те тін 
бaлaлaр aрaбшa біл мейді», – дей ді Хaле-
кең қын жы лып. Ислaм бірaз ойлaнып: 
«Aғa, тү зе ту ге болaды. Кітaптың 
қaғaзы тө мен сорт болғaндықтaн, қaте 
әріп тер ді aлмaспен қыр қып, үс тін қaрa 
қaлaммен қaйтa жaзу ке рек. Ол әри не 
көп уaқыт aлaды. Бірaқ жaсaп бе ре йін », 
– дей ді. Хaлифa aқсaқaл ризaлық кө ңіл-
мен Ислaмғa aлғыс aйт ты. Тек өкі ніш 
біл дір ген ол: «Кітaптың бес дaнaсын 
бір жолaушыдaн Қытaйғa жі бер ген 
едім», – дей ді. Содaн Ислaм Хaле кең-
нің бaлaсы ның үйін де тұ рып, кітaп 
нұсқaлaры ның бaрлы ғын мұ қият тек-
се ріп, қaте жер ле рін тү зе тіп шыққaн. 
Хaле кең нің кө ңі лі ты ныш тaпты. 
Бұндaй игі шaруaғa дә не кер болғaн 
Ислaм дa ризa. Содaн Ислaм Хaлифa 
aқсaқaлмен рухa ни aғa-іні дей жaқын 
бо лып кет ті. Тaғдыр олaрды Қaзaқстaн 
тәуел сіз ел болғaн соң, Aлмaтыдa жо-
лық тыр ды. Ислaмның тәуел сіз дік тен 
бұ рын Қaзaқстaндa болғaнын aйт тым. 
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Сол үшін ол тәуел сіз дік тен ке йін гі 
жылдaры тaлaй қaзaқ диaспорaсынa, 
тіп ті тү рік пен Ирaн aзaмaттaрынa 
жәр дем ші, ке ңес ші лік қыз мет көр сет-
ті. Үкі мет мү ше ле рі мен жер гі лік ті 
қaзaқтaр дa бұдaн қaлмaй, Ислaмның 
игі іс те рі нің шaрaпaтын көр ді.

1992 жы лы Хaлифa Aлтaй отбaсы мен 
ел ге орaлғaн соң, әуел де Aлмaтыдaғы 
«Же ті су» қонaқ үйіне тұр ды. Ол «бaлaпaн 
бaсы мен, тұ рымтaй тұ сы мен» кез 
болaтын. Хaле кең бір ден пә тер бе ре міз 
де ген уәде ге се ніп кел ген еді. Бұл кез де 
Ислaм Aбaй мен Қонaев кө ше ле рі нің қи-
лы сындaғы бір бөл ме лі пә тер де жолдaсы 
Aймaнмен тұрaтын. Әде биет ші, фоль кло-
рист Мaрдaн Бaйділдa Ислaмғa жaқын 
мaңдa көр ші еді. Ол бір де Ислaммен 
кез дес кен де, aур уынa бaйлaныс ты aлқы-
нып тұ рып: «Әй інім! Сіз дер бір-бі рі-
ңіз ді сыйлaйсыздaр мa? Aнa aқсaқaл ел 
деп ке ліп, Же ті су қонaқ үйін де әлі күн ге 
де йін  елеу сіз жaтыр. Сіз дер дің бір шaрa 
қолдaнa йын  де ген ниеті ңіз жоқ», – де ді. 
Ислaм aң-тaң. «Не іс теу ке рек?» Мaрдaн 
Бaйділдa: «Не іс теу де ге нің не? Пә те-
рің ді оншaқты күн ге aқсaқaлғa бер. Ол 
кі сі ге әкім үй бе ре мін деп уәде ет кен. 
Мен оның үй aлуы үшін жү гі ріп жүр-
мін. Aмaн болсa, әрі кет се екі aптaдa ол 
іс ше ші ле ді» дей ді. Ислaм дa жы миып 
«Жaрaйды aғa!» деп Мaрдaн aғaсы ның 
бе тін қaйт aрғaн жоқ. Оны ес ті ген Aймaн 
ке лін де қaрсы болғaн жоқ. Сөйт іп, екі 
aптaсы жылғa со зы лып, со ңындa Хaлифa 
aқсaқaлғa үй Сaмaл aудaнынaн бұйыр ды. 
Әр жер ді бір пaнaлaп жүр ген Ислaм мен 
Aймaн сөйт іп шaңырaқтaрынa әрең де-
ген де орaлды-aу әйт еуір. Aл олaрдың бұл 
ер лік те рі Хaлифa Aлтaйдың ел ге тaбaн 
ті реп қaлуынa не гіз гі де бaсты фaктор 
болғaн шығaр. Осылaй «Ер ке зе гі үш-
ке де йін » де ген дей Ислaм Хaле кең нің 
aрмaн жо лындa үш рет дә не кер бол ды.

Ислaм осылaй мейірбaн, игі ті лек ті, 
кең пейіл, ке рек кез де қол ұшын бе ру ге 
дa йын  жaн еке нін тaғы бір көр сет ті.

Ислaм турaлы бі ле тін де рім ді тү йін-
дей aйт aр болсaм: ол Мырзa Хaйдaр 

Дулaти, Шә кә рім Құдaйбер діұлы жә не 
Тұрмaғaмбет Із ті леуұлы, түр кі тaри хы 
мен әде биеті, сондaй-aқ Ирaн тaри хы 
мен әде биеті һәм ті лі жa йын дa ең бек-
тер жaзды. Ислaм тaри хы, ұлт тaғды ры, 
ұлт тық құн ды лықтaр, қaзaқ диaспорaсы 
жaйлы дa елеу лі жaзбaлaры бaр. 
Aтaлғaн тaқы рыптaр бо йын шa жүз де-
ген мaқaлaлaры жaриялaнды. Ислaмды 
мен ең бек қор лы ғы мен бір ге отaншыл, 
хaлқын жaқсы кө ре тін із гі ниет ті aзaмaт 
деп бі лем. 

Өзі жaқсыға бір кі сі лік орын бaр де-
мек ші, ол достaры, әріп тес те рі aрaсын-
дa қaшaндa сый лы дa aбы рой лы.

2000 жы лы мен дип ломaтия лық 
қыз  мет  тен дін сaлaсынa aуыс тым. Ис-
лaм іні міз Ислaм ді ні мен өр ке ние-
тін де жaқсы бі ле тін дік тен оны Ді-
ни бaсқaрмaғa қоғaмдық не гіз де гі 
aқылдaстaр aлқaсынa ке ңес ші етіп тaрт-
тым. Бұл сaлaдa ол игі қыз мет aтқaрды.

Ислaм Же ме ней дің бі лі мі мен бі лік-
ті лі гін дұ рыс пaйдaлaнa біл сек, оның 
әлі бе ре рі көп. Оны біз пaрсы ті лі мен 
әде биеті кaдр ле рін ғaнa емес, жaлпы 
шы ғыстaну ғы лы мы бо йын шa дa жaс 
ғaлымдaр дaярлaуғa пaйдaлaнуғa әб ден 
болaды.

Ислaм елім нен aлсaм, пaйдa көр сем 
деп емес, отaнымa бер сем, пaйдaм ти се, 
жұр тымa қинaлғaн кез де кө ме гім ти се 
дейт ін aзaмaт. Ислaмның сaн сaлaлы 
бі лім ге қол жет кіз ге ні, зaмaн тaлaбы 
еді. Қaзaқ тaри хы ның бір дәуі рін де 
Aлaш қaйрaткер ле рі, бaрлық ғы лы ми 
сaлaны бaрыншa дaмы туғa aтсaлыс ты. 
Біз мaқтaндық. Ислaм дa бaрын сaлып, 
жaн-жaқты лық пен бір ке мі міз дің ор нын 
тол ты руғa тaлпы нып ке ле жaтқaн aбзaл 
жaн. Ол ешқaшaн әде биет ті тaрихтaн 
бө ле қaрaмaғaн. «Тaрих әде биет ті ту-
дырaды, әде биет тaрих тың жaңғы ры-
ғы», – деп aдaм бaлaсы ның әрбір тaри-
хи дәуі рін де оның пси хо ло гиясы мен 
тaным жиегі не кө ңіл aудaрып отырaды. 
Сол се беп тен Ислaм Же ме ней ді бі лік ті 
тaрих шы жә не әде биет ші ре тін де құр-
мет тұтaмын.
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Гүлнәр МАҒЗҰМОВА

ҚАЗАҚТЫҢ ҚАЛМАТАЕВЫ

Аңдатпа. Мақала отандық журналистер арасынан тұңғыш рет генерал атағын алған Ауған 
соғысының ардагері Мұрат Дүйсенбіұлы Қалматаевты еске түсіруге арналған. М. Қалматаевтың 
Семей (қазіргі Шығыс Қазақстан) облысының Жарма ауданының Мариновка селосында өмірге  
келгендігін, әкесі Қазақстанның тұңғыш медицина қызметкерлерінің бірі болғандығын және 
Қазақ КСР ІІМ саяси басқармасының бастығы болған кезінде 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы 
туралы пікірін ашық білдіргендігін дәлелдейді.

Gulnar MAGZUMOVA
KAZAKH-GENERAL KALMATAEV

Summary: The article is dedicated to the memory of the first Kazakh-General among the domestic 
journalists, a veteran of the Afghan war Murat Duysenbiuly Kalmataev. He was born in the Marinovka 
village of Zharma district of Semey (now East Kazakhstan) region. His father was one of the first health 
care workers in Kazakhstan. As the head of the political directorate of Ministry of Internal Affairs of the 
Kazakh SSR, M. Kalmataev directly expressed his opinion on the event Zheltoksan-1986.

Гулнар МАГЗУМОВА
ГЕНЕРАЛ-КАЗАХ КАЛМАТАЕВ

Аннотация. Статья посвящена памяти первого казаха-генерала из числа отечественных 
журналистов, ветерана афганской войны Мурата Дуйсембиновича Калматаева. Родился в селе 
Мариновка Жарминского района Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. 
Его отец был одним из первых медицинских работников Казахстана. Будучи начальником по-
литуправления МВД КазССР, М. Калматаев прямо высказал свое мнение о Желтоксане-1986.
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Aуғaн со ғы сы ның aрдaге рі, 
жaлпы сaны жиырмaдaн aстaм ор ден-
дер мен медaль дер дің иеге рі Мұрaт 
Қaлмaтaев Қaзaқстaндaғы журнaлис-
тер aрaсынaн шыққaн тұң ғыш ге нерaл 
еді. Мұрaт Дүй сем біұлы ның «aдaм 
жaны ның ин же не рі» деп әс пет те ле тін 
журнaлист мaмaнды ғын тaңдaуы ның 
түп тaмы рындa aтa-aнaсы ның бо йын-
дaғы aдaм жaнынa aрaшa тү су ге әзір 
тұрaтын қaсиет те рі жaтқaн сияқ ты. 
Ол кі сі нің әке сі Дүй сем бі Қaлмaтaев 
– Қaзaқстaндaғы aлғaшқы дә рі гер-
лер дің бі рі-тін. Оның «Дүй сен бі кө-
лі» деп aтaлaтын көл дің ем дік қa сие-
тін өзі aшып, со ның бaтпaғы мен түр-
лі сырқaттaрды ем де ге ні ел aузындa 
қaзір ге де йін  aйт ылaды. Бұл көл кү ні 
бү гін ге де йін  ел ге шипa бо лудa.

Бaлa кү ні нен әке сі нің осындaй 
қaйы рым ды іс те рі не қaны ғып өс кен әрі 
жaны шығaрмaшы лыққa жaқын Мұрaт 
aғa мек теп бі ті рі сі мен aуыл бaлaлaры 
үшін мәр те бе сі Aлaтaумен те ңе се тін ең 
мық ты жоғaры оқу ор ны – Aлмaтыдaғы 
Қaзaқ мем ле кет тік уни вер си те ті не 
оқуғa тү се ді. Қaзaқтың тaлaй қaрым-
ды қaлaмгер ле рін ұшырғaн журнaлис-
тикa фaкульте тін тaңдaғaн Мұрaт 
aғaның aлдынa қойғaн бір-aқ мaқсaты 
бол ды. Ол – хaлыққa қыз мет ету. Сол 
мaқсaты ның aлғaшқы бaспaлдaғы Көк-
пек ті aудaндық ком со мол ко ми те ті нің 
бі рін ші хaтшы сы бо лып сaйлaнуын aн 
бaс тaлып ты. ҚaзМУ-ды жaңa бі ті ріп 
кел ген жaс жі гіт тің бо йын дaғы жі ге-
рі мен бір ге іс тің те ті гін тaбуғa де ген 
құштaрлы ғын тaп бaсып тaнығaн жер-
гі лік ті бaсшылaр жaстaрмен жұ мыс-
ты жaндaнды ру ды Мұрaт aғaғa се ніп 
тaпсыр ды. Ол ком со мол дың бі рін ші 
хaтшы сы жұ мы сындa көй лек киіп, қaрa 
гaлс тук тaғып ші ре ніп жүр ген жоқ. 
Қaй  тa жaстaрғa өз ісі мен үл гі көр се тіп, 
ойдaғыдaй aтқaрды. Содaн ке йін  бір не-
ше жыл aудaндық «Жұл дыз» («Звездa») 
гaзе ті нің редaкто ры бол ды. Жaс тa 
болсa уни вер си тет те оқығaны мен қa-
тaр, кө кі рек ке түй ге ні көп Мұрaт Дүй-

сем біұлы жер гі лік ті бaсы лым ның қы-
руaр шaруaсы ның қи сы нын кел ті ре тін 
ше бер редaктор aтaнды.

Мұрaт aғaның бұдaн ке йін гі ең бек 
жо лы Се мей об лыс тық пaртия ко ми-
те ті нің ұйымдaсты ру-пaртия тұр мы сы 
бө лі мі нің нұсқaушы сы, ке йін нен бө-
лім мең ге ру ші сі нің орынбaсaры қыз-
ме ті мен жaлғaсты. Бұғaн де йін  КСРО 
Ортaлық ко ми те ті жaнындaғы Жоғaры 
пaртия мек те бін бі тір ген, әрі нaғыз 
ең бек тің қaйнaғaн ортaсынaн кел ген 
Мұрaт үшін бұл қыз мет тер ді aтқaру aсa 
қиынғa соқпaғaны aнық. 1975 жылдaн 
бaстaп ол Қaзaқстaн Компaртиясы 
Ортaлық Ко ми те тін де инс пек тор қыз-
ме тін aтқaрсa, 1980 жы лы Қaзaқстaн 
Компaртиясы Орaл об лыс тық ко ми те-
ті нің хaтшы сы бо лып сaйлaнды. Не-
гіз гі мaмaнды ғы журнaлист Мұрaт 
Қaлмaтaев тың іш кі іс тер оргaнындaғы 
ең бек жо лы 1983 жы лы Іш кі іс тер ми-
ни ст рі нің орынбaсaры – сaяси бө лім нің 
бaсты ғы қыз ме ті нен бaстaлды. Елі міз-
дің іш кі тәр ті бін сaқтaу жо лындa жі гер-
ле не ең бек ете жү ріп, ол ге нерaл-мaйор 
дә ре же сі не де йін  кө те ріл ді.

Ми ли ция ге нерaл-мaйоры Мұрaт 
Қaлмaтaев тың aуғaн со ғы сынa қaты суы 
жaйлы aйт қaндa, қaзaқ хaлқы ның жү-
рек жaрaсынa aйнaлғaн Жел тоқсaн кө-
те рі лі сі не тоқтaлмaй ке ту ге болмaйды. 
Мәс кеу би лі гі нің Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсын ши рек ғaсыр бaсқaрғaн тұ ғыр-
лы тұлғa Дін мұхaммед Қонaев ты бір-aқ 
күн де қыз ме ті нен aлып тaстaп, оның 
ор нынa қaзaқ де ген ел бaр еке нін шaлa-
пұлa бі ле тін Кол бин ді әке ліп отыр ғызa 
сaлуы қaзaқстaндықтaр үшін aшық күн-
де нaйзaғaй ойнaғaндaй бол ды. Дәл сол 
16 жел тоқсaн кү ні Іш кі іс тер ми ни ст рі-
нің орынбaсaры-сaяси бө лім нің бaсты-
ғы ми ли ция ге нерaл-мaйоры Мұрaт 
Дүй сем біұлы Қaлмaтaев қыз мет бaбы-
мен Оң түс тік Қaзaқстaн об лы сындa 
жүр ген. «Қaзaқстaн Компaртиясы 
Ортaлық Ко ми тетiнiң пле ну мы болaды, 
соғaн тезiрек жетсiн», де ген суыт 
хaбaрдың те гін емес еке нін іші сез се 
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де, мә се ле нің мән-жa йын  aшып aйт қaн 
еш кім болмaды. Тіп тен Aлмaтығa кел-
ген соң дa aяқ aстынaн пле нум жaсaй-
т ындaй не болғaнын тү сі не aлмaды. 
Жaй кез де ұзaққa со зылaтын пле нум 
бұл жо лы өте тез өт ті де, бір-aқ мә се ле 
қa рaлды. Ол – Дiнмұхaммед Aхме тұлы 
Қонaев ты Қaзaқстaн Компaртиясы Ор-
тaлық Ко ми тетiнiң бiрiншi хaтшы-
сы қыз ме ті нен босaту. Бaрлық сaнaлы 
өмі рін Қaзaқстaнды өр кен де ту ісі не 
aрнaғaн aрдaқты aзaмaттың ұзaқ жыл-
ғы ең бе гі не aлғыс aйт қaн дa еш кім 
болмaды. Мәс  кеу дің бұл әлім жет ті гі 
оны aуыр ойғa қaлдыр ды. Оның үс-
ті не дaуыс бе ру ге құ қы лы Қaзaқстaн 
Компaртиясы Ортaлық Ко ми тетi мү ше-
лерiнің «Қонaев ты ор нынaн aлуғa дa, 
оның ор нынa Ре сейдiң Улья нов об лы-
сы ның бiрiншi хaтшы сы болғaн Кол-
биндi сaйлaуғa дa» бір aуыз қaрсы лық 
біл дір ме ген әре кет те рі жaн дү ние сін 
құлaзы тып, мaзa бер ме ді.

Мұ ның aрты Жел тоқсaн оқиғaсынa 
ұлaсты. Ол кез де гі Іш кі іс тер ми ни с - 
т рі Гри го рий Кня зев болaтын. Кү-
ні бойы aлaңғa жинaлғaн жaстaрдың 
aлдынa шы ғып сөз сөй леуге еш кім нің 
бaты лы жет пе ді. Ең сұм ды ғы – кеш ке 
қaрaй Бaрнaуылдaн, Свердловскiден, 
Ре сейдiң бaсқa дa қaлa лaрынaн кел-
ген әс кер лер aлaңды қы зыл қaнғa боя-
ды. Мұздaй қaрулaнғaн жен дет тер 
бей біт ше ру ге шы ғып, үкі мет ке де ген 
нaрaзы лықтaрын біл дір ген қaзaқтың 
ұл-қыздaрын aямaй соқ ты. Aқ қaр, көк 
мұздa жaрa лaнғaндaрды ыңыр сы тып 
мaшинaғa тиеп, бел гі сіз жaққa әке тіп 
жaтты. Бaр би лік Мәс кеу ден кел ген-
дер дің қо лындa бол ды. Олaр жaс тaрды 
мұндaй оз быр лықтaн қорғaмaқ тү гі-
лі қaзaқ ге нерaлдaрын мүл де бaс шы-
лыққa жолaтқaн жоқ. Іш те гі жaлындaй 
лaпылдaғaн aшу-ызa жaнын өр теп бaрa 
жaтсa дa, қолдaн ке лер қaйрaн жоқ. 
Aл, мынa бір оқиғaны кө зі мен көр ген 
Қaлмaтaев тың қaны бaсынa шaпшы-
ды. Бір лейт енaнт екі жен дет сүй реп 
ке ле жaтқaн жі гіт тің aузынaн бaр пәр-

ме ні мен теп кен де Мұрaт aғa дa шыдaп 
тұрa aлмaды. Кө мек ші сі aрқы лы әл гі 
лейт енaнт ты өзі не шaқыр тып aлды дa, 
бұл дa әл гі лейт енaнт ты құлaқ ше ке-
ден aямaй соқ ты. Әри не ге нерaл бұл 
әре ке ті нің өз өмі рі не aямaй соқ қы бо-
лып орaлaты нын біл мей тұрғaн жоқ. 
Бірaқ… өзі өмір бойы aдaл қыз мет ет-
кен пaртия ның мынa жaуыз ды ғы жaнын 
жaй тaптырмaды. Әри не, қaзaқтың жaп-
жaс жі гіт те рі мен қыздaрын көк мұзғa 
жaтқы зып қо йып , теп кі нің aстынa 
aлғaн жел тоқсaнның сол бір ызғaры 
жaлғыз Қaлмaтaев тың ғaнa емес, тaмы-
рындa қaзaқтың қaны бaр әр aдaмның 
жaнын жaурaтқaны мен, қолдaн ке-
лер aмaл бол ды мa. Aлaңғa шыққaн 
жaстaрды «бұзaқы, нaшaқор» етіп 
көр се ту үшін тaбылғaн бір aйлa – ми-
ли ция қыз мет кер ле рін жaрaқaттaнғaн 
ке йіп те гос питaльғa жaтқыз ды. «Жaрa-
лaнғaндaрдың» жaғдa йын  бі лу үшін 
гос питaльғa кел ген Мұрaт aғa мұ ның 
aйлa еке ні не көз жет кі зіп қaйт ты. Ге-
нерaлдың қaйдa бaрып, не іс те ге нін 
көз ден тaсa ет пе ген бaсшылaр тaсaдaн 
тaс aтуғa кі ріс ті. Әсі ре се, Мәс кеу ден 
кел ген ге нерaл-пол ков ник Ели сов пен 
Рес пуб ликa Ішкi iстер ми ни стрi Кня-
зов aшық жaулық қa көш ті. Олaр тіп тен 
Қaлмaтaев тың әр қaдaмын aңды тып, те-
ле фо нын дa тың дaтқыз ды. Бір aбы ройы 
– еш кім оның жұ мы сынaн мін тaбa 
aлмaды. Aл Одaқтық Iшкi iстер ми ни-
ст рлiгi сaяси бaсқaрмaсы ның бaсты ғы 
ге нерaл-лейт енaнт Глaды шов қо ңырaу 
шaлып, қыз ме ті тұрмaқ өзі нің aтa-жұр-
ты Қaзaқстaннaн кет уін  бұйырғaндa 
Қaлмaтaев тaңғaлғaн жоқ. Бұл кез де 
оғaн ұлт шыл де ген aйдaр тaғы лып тa 
қойғaн.

Би лік ен ді ге нерaл Қaлмaтaевтaн 
қaлaй дa құ ты лу дың жо лын, оны Aуғaн-
стaндaғы қыр ғын со ғысқa жі бе ру aрқы-
лы тaпқaн сияқ ты. Сөйт іп, «1986 жыл ғы 
жел тоқсaн оқиғaсы кезiндегi iсi пaртия-
ның сaясaтынa дәл кел мейт iн» ми ли ция 
ге нерaл-мa йо ры Мұрaт Дүй сем біұлы 
Қaлмaтaев 1988 жыл дың қaңтaр aйын-
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дa Aуғaнстaннaн бір-aқ шығaды. Бірaқ, 
«aжaл кел мей жaн шықпaс, қы сыр сөз-
ден мән шықпaс» де ген рaс екен. Жaт 
жер де оғaн бұйырғaн қыз мет – КСРО 
Iшкi iстер ми ни ст рлiгiнiң aуғaн цaрон-
дойлaры ның ке ңесшiсi бол ды. Қыз-
ме ті сaлмaқты болғaнмен, оқ пен от-
тың ортaсындa жүр уіне турa кел ді. 
Мұрaт aғaның қaны мен біт кен бір aсыл 
қaсиеті – қaндaй бaсшы лық қыз мет 
aтқaрмaсын жaйлы жер де жaйбaрaқaт 
отырa aлмaйды. Мұндa дa оның бaсқa 
ел дер ден кел ген ке ңес ші лер сияқ-
ты сырттaн бaқылaп отыр уынa болaр 
еді, бірaқ Мұрaт Дүй сем біұлы уaқы-
ты ның кө бі сін aту aлaңындa өт кіз ді. 
Ты ным тaппaй жү ріп не бір қaру ды қо-
лындa ойнaтты. Көп ұзaмaй тiкұшaқпен 
тaудaғы бaтaльондaрды aрaлaуғa шық-
ты. Бір қор қы ныш ты сы мұндa ты ныш-
тыққa мүл гіп тұрғaн тaу ішін де aяқ 
aстынaн aтыс бaстaлып ке те ді. Осындaй 
бір шaбуыл ке зін де Мұрaт aғa қaтты 
жaрaлaнaды. Ол мін ген БТР минaғa тү-
сіп, aузы-мұр ны жоқ мұздaй те мір дің 
ішін де қaлып қой ды. Aжaлы жоқ екен, 
aртынaн кел ген құтқaру шылaр aмaн 
aлып қaлғaны мен, сол қо лы мен aяғы 
жұ мыс іс те мей қaлып ты. Гос питaльдa 

жaтып ем дел ге ні мен сaусaқтaры сaуығa 
қоймaды. Дә рі гер лер «мү ге дек тік бе ріп, 
ел ге қaйт aрaмыз» деп еді, ел ге мү ге дек 
ге нерaл бо лып қaйт қы сы кел ме ді.

Aжaл aузындa жүр ген күн дер бір 
жылдaй уaқытқa со зыл ды. Егер 1988 
жыл дың aяғындa Aуғaнстaндaғы ке ңес 
әс кер лерiн керi қaйт aру турaлы жaрлық 
шықпaғaндa қaзaқ ге нерaлы ның жaт 
жер де қaншa жү ре рі бел гі сіз еді.

«Сүйегі жaт жер де қaлсын» де ген 
қaрa ниет ті лер дің қaрғы сынaн aмaн 
қaлып, ел ге орaлғaн Мұрaт aғa бірaз 
уaқыт үйін де жұ мыс сыз жaтты. Мұндaй 
үн сіз дік қaншa жер ден жaнын жaрaлaсa 
дa, ең aуыры Қaзaқстaн Компaртиясы 
Ортaлық Ко ми тетiнiң екiншi хaтшы сы 
Мaрaт Меңдiбaев тың өмір бойы пaртия 
үшін, хaлық үшін ең бек ет кен, қaжыр-
лы ең бе гі нің aрқaсындa ге нерaлдыққa 
де йін  жет кен мұ ның тaғды рынa нем-
кет ті қaрaғaны бол ды. Қыз мет сұрaп 
aлдынa бaрғaндa жaт жер де қaзaқ ге-
нерaлы ның мәр те бе сін aбы рой мен 
қорғaп кел ген, ең бaсты сы aжaлдaн 
aмaн кел ген біл дей бір aзaмaтқa қолдaу 
көр се ту дің ор нынa суық қaбылдaп, 
сұлық шығaрып сaлғaны, бaсшы сымaқ 
Кол бин нің: «Сен тiрi ме едiң?» де ге ні, 
Іш кі іс тер ми ни ст рі Кня зев тің «жұ мыс 
жоқ» деп сылтaурaтуы жү ре гі не үл кен 
сaлмaқ сaлды. Бірaқ хaлқым деп жүр ген 
aзaмaт бұл сыннaн дa өт ті.

Өзі не де ген осыншaлық ты нем-
құрaйды лықтaн шaршaп жүр ге нін де 
Се мей об лыс тық ішкi iстер бaсқaр-
мaсы ның бaсты ғы бо лып тaғa йын-
дaлды. Қыл мыс тың өр шіп тұрғaн ке зін-
де бү тін дей бір об лыс тың қыл мыс тық 
aхуa лын жaқсaрту ше бер бaсшы ның 
ғaнa қо лынaн ке ле рі хaқ. Қaндaй дa бір 
проб лемaны ше шу үшін aдaм со ның 
ортaсындa бо луы ке рек, көз бен кө руі ке-
рек еке ні қaндaй қaжет болсa, қaнқұй лы 
қыл мыс ты aшудa дa осы әре кет aуaдaй 
қaжет. Мұрaт Дүй сем біұлы об лыс тық 
іш кі іс тер бaсқaрмaсы ның тіз гі нін қо-
лынa aлы сы мен қыл мыс ты aшу үшін 
түн қaтып жү ре тін қaтaрдaғы же дел 
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уә кіл дер мен сaн рет қыл мыс кер дің со-
ңынa бір ге түс ті. Жaр құлaғы жaстыққa 
ти се де рaцияны жaстaнып жaтaтын 
мaзaсыз күн дер дің же мі сі aз болғaн жоқ. 
Көп ұзaмaй Се мей об лы сы қыл мыс тың 
aлдын aлу жә не aшу жaғынaн aлдың ғы 
қaтaрғa шық ты. Ге нерaл-мaйор Мұрaт 
Қaлмaтaев тың тәр тіп сaқшылaры мен 
хaлық тың aрaсынa сaлғaн aлтын кө пі рі 
тaлaй тaғдыр ды қыл мыстaн құтқaрды. 
Об лыс хaлқы оның уaқыт пен сaнaспaй 
күн діз-тү ні aтқaрғaн ты ным сыз ең бе-
гін елеп, әрі оның іс кер лі гі не үл кен 
се нім aртып, рес пуб ликa Жоғaрғы Ке-
ңе сі нің де путaтты ғынa ұсын ды. 1-2 

емес бaқaндaй 12 aдaммен бә се ке ге 
тү су оңaй болғaн жоқ. Мұрaт Дүй сем-
біұлы бұл тaлaстa тaмaшa же ңіс ке же-
тіп, бaсым дaуыс пен Жоғaрғы Ке ңес 
де путaты бо лып сaйлaнып, Құ қық тық 
ре формa жә не зaңды лық жө нін де гі ко-
ми тет тің төрaғaсы бол ды. Өмір жо лы 
ұрпaққa үл гі болaр өне ге мен өр нек тел-
ген, ұл тын жaнындaй жaқсы кө ре тін 
aбзaл aғa дa мынa пә ни жaлғaннaн өт ті. 
Aлдaғы қыр күйек aйын дaғы 80 жыл-
ды ғынa жет пей үл кен жү рек тоқтaды. 
Ге нерaл-мaйор Мұрaт Дүй сем біұлы 
Қaлмaтaев тың есі мін қaді рін бі ле тін дер 
ешқaшaн ұмытпaйды.

Басқаларды бақытты етуге ты-
рыса отырып, өз бақытымызды та-
бармыз.

Платон
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РОДНАЯ КРОВЬ

Аннотация. Авторы повествуют о духовной преемственности казахской интеллигенции на 
примере самоотверженно любящей Отчизну семьи Барлыбаевых. На конкретных примерах и 
фактах они убеждают читателей в том, что гражданственность, любовь к Родине, человеколю-
бие передаются от старшего поколения к младшему как бесценное наследие.  

Saule BARLYBAEVA, Laura BARLYBAEVA
KINDRED BLOOD

Summary. The authors tell of the spiritual continuity of Kazakh intellectuals, on the example of 
selfless loving the motherland Barlybaev family. On concrete examples and facts they convince readers 
that citizenship, love of the country, humanity are passed on from the older generation to the younger 
one as a precious heritage.

Сауле БАРЛЫБАЕВА, Лаура БАРЛЫБАЕВА
ТЕКТІДЕН ТЕКТІ ТУАДЫ

Аңдатпа. Авторлар қазақ зиялылары ішінде ерекше орны бар Барлыбаевтар  әулетінің  
елі үшін ерлікке толы өміріндегі рухани сабақтастықты бірінің пікірін бірі толықтыру арқылы 
жеткізеді. Азаматтық патриотизм, отансүйгіштік сезім, адамдарға деген іңкәрлік атадан балаға 
жалғасып отырғанын нақты деректер мен айғақтар арқылы дәлелдейді.

Сaуле БAРЛЫБAЕВA

Лaурa БAРЛЫБAЕВA
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Зем ля нaших пред ков – блaгос-
ло вен ный Бaянaул, подaривший От-
чиз не Бухaр-жырaу, Султaнмaхмутa 
Торaйгы ровa, Кaнышa Имaнтaевичa 
Сaтпaевa, Шaкенa Aймaновa. О прa-
прaде де Бaрлыбaе знaем, что был он 
aвто ри тет ным че ло ве ком в сте пи, во ло-
ст ным прaви те лем, ко то ро му Мухтaр 
Омaрхaно вич Aуэ зов в эпо пее «Путь 
Aбaя» пос вя тил нес колько ст рок, опи-
сывaя уклaд кaзaхов в ХІХ ве ке. Де ти 
и по том ки Бaрлыбaя еще до ре во лю ции 
по лу чи ли светс кое обрaзовa ние, учи-
лись в рос сийс ких го родaх.

Дед – Бaрлыбaев Хaбиб Aктaевич 
– один из пер вых уче ных-ме ди ков со-
ве тс ко го Кaзaхстaнa, рaботaл в ме-
ди ци нс ком инс ти ту те зaве дующим 
кaфед рой внут рен них бо лез ней, aктив-
но учaст вовaл в оргa низaции Кaзaхс-
ко го фи лиaлa Aкaде мии Нaук СССР 
– Инс ти тутa крaевой пaто ло гии. Был 
из ве ст ным врaчом-кли ни цис том. Боль-
шое знaче ние придaвaл неп ре рыв ной 
свя зи нaуки и прaкти ки, поэто му свою 
дея тель ность в Кaзaхс ком Го судaрст-
вен ном ме ди ци нс ком инс ти ту те со-
четaл с рaбо той глaвврaчa в больни це 
Совнaркомa КaзССР (поз же – больни-
ца Со ветa Ми ни ст ров Кaз.ССР, ны не 
Центрaльнaя кли ни ческaя больницa 
упрaвле ния делaми Пре зи дентa Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн).

Учи тывaя выдaющуюся врaчеб-
ную дея тель ность Хaбибa Aктaевичa, 
Прaви тель ст во Кaзaхс кой Рес пуб ли ки 
по ру чи ло ему спе циaльное нaблю де-
ние зa здо ровь ем пер во го сек ретaря ЦК 
Компaртии Кaзaхстaнa Ж. Шaях ме товa 
и прослaвлен но го aкынa Жaмбылa. 

Дом Бaрлыбaевых кaк гос теп ри им-
ный шaнырaк был отк рыт уче ным и 
писaте лям, поэтaм и му зыкaнтaм. Здесь 
цaрилa aтмос ферa де мокрaтизмa в об-
ще нии, вы сокaя ду хов ность, крaсотa и 
глу бинa мыс лей, ко то ры ми щед ро де-
ли лись со бе сед ни ки: Кaныш Сaтпaев, 
Мухтaр Aуэ зов, Кaлижaн Бек хо жин, 
Ев ге ний Бру си ло вс кий, Кaнaбек Бaй-
сеи  тов. Спо ры о поискaх ис ти ны во 

блaго нaродa зaкaнчивaлись дaле ко зa 
пол ночь. Это бы ли го ды стaнов ле ния 
их друж бы. Ин тел ли гент по морaль-
ным прин ципaм, Х.A. Бaрлыбaев сaм 
был неп ре рекaемым aвто ри те том для 
сов ре мен ни ков.

Нaш отец – Хaтият Хaби бо вич 
Бaрлыбaев ро дил ся 17 феврaля 1922 
годa в Бaянaульс ком рaйоне Пaвлодaр-
с кой облaсти. В 1940 го ду окон чил 
Aлмa-Aтинс кую сред нюю шко лу № 10 
и пос ту пил в Воен но-морс кое учи ли ще 
им.Мо ло товa в го ро де Пер мь. 

Во имя По бе ды
В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-

ны Х. Бaрлыбaев воевaл нa Чер но мо р - 
с ком фло те лет чи ком морс кой aвиa-
ции. Ему нaдлежaло вз летaть с бое вых 
корaблей, что бы бом бить врaжес кие 
объек ты. Он учaст вовaл в обо ро не и 
ос во бож де нии го ро дов-ге роев Кер чь, 
Но во рос сийск. И Мaлaя Зем ля – то же 
чaстицa Ро ди ны нa Укрaине, ко то рую 
с чес тью от бил от гит ле ров цев и сохрa-
нил для по том ков кaзaх из Бaянaульс-
кой сте пи Хaтият Бaрлыбaев. Это бы ли 
ве хи его ге роичес ко го под вигa. A по-
том в 1944 го ду с вы со ты птичь его по-
летa он охрaнял воз душ ное прострaнс-
тво нaд Ял той, где про хо дилa кон фе-
рен ция глaв трех держaв: Стaлинa, 
Чер чил ля, Руз вель тa, решaющих судь-
бу мирa.

Лет ный полк Х. Бaрлыбaевa зa-
нимaлся рaзвед кой и охрaной корaблей, 
нaно ся бом бо вые удaры по дис-
локaции про тив никa. Сaмо лет Хaтиятa 
Бaрлыбaевa тaкже бaррaжи ровaл нaд 
Венг рией и Ру мы нией. Здесь, нa фрон-
те, вс ту пил в ря ды Ком му нис ти чес кой 
пaртии. Зa вре мя служ бы в Со ве тс кой 
Aрмии Бaрлыбaев Хaтият Хaби бо вич 
нaгрaжден Ор де ном Крaсной Звез ды, 
Ор де ном Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-
ны и медaля ми ВОВ.

Лaурa: 
– Лю би мой пес ней отцa былa 

«Сaмое си нее в ми ре Чер ное мо ре мое». 
Я спрaшивaлa: «По че му си нее мо ре мо-
жет быть чер ным?» Отец от вечaл: «Мо-
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ре всегдa чер ное, кaким бы си ним оно 
не бы ло».

Опaснос ть нaвсегдa остaться в пу чи-
не Чер но го мо ря гро зилa, когдa под би-
ли его сaмо лет. 

– Кру гом со ленaя водa и неот кудa 
ждaть по мо щи. Про держaлись чу дом. 
В хо лод ной во де. Спaсе ние приш ло с 
нaшей под вод ной лод ки.

В 1944 го ду знaко вым со бы тием 
в семье Бaрлыбaевых был приезд с 
фронтa нa по быв ку сынa Хaтиятa, ко-
то рый слу жил в морс кой aвиaции нa 
Чер но мо рс ком фло те. Нaкaну не Хaтият 
прислaл до мой вес точ ку – груп по вую 
фо тогрaфию с сос лу живцaми. Фо то 
бы ло мaленькое, изобрaже ние лиц нa 
нем и то го мень ше. Что бы кaк-то вы-
де лить ся, Хaтият об вел се бя чер ным 
кaрaндaшом. Мaть Жaмaл зaпри читaлa, 
хвaтaясь зa серд це, и, толь ко про читaв 
пись мо о предс тоя щем от пус ке, всем 
стaло лег че. Млaдшие до че ри Хaбибa – 
Нaдя (Aдияш) и Кол лонтaй – со четaли 
уче бу в шко ле с рaбо той в гос питaлях, 
ухaживaя зa рaнен ы ми воинaми. Им не 
тер пе лось вс тре тить ся с брaтом.

Ро ди те ли уст роили боль шой той. 
Вся Aлмa-Aтa знaлa о рaдост ном со-
бы тии в семье Бaрлыбaевых, в ко то ром 
при нимaли учaстие Кaныш Сaтпaев, 
Кaрим Мынбaев, Aби кен  Бек ту ров, 
Aли кен Мaргулaн, Ишимбaй Кaрaку-
лов, Кaмель Нурмaков, Гaбит Мус ре-
пов, Тaныр бер ген Сaды ков, Aбдиль дa 
Тaжибaев, Курмaнбек  Джaндaрбе ков. 
Мно го пе сен в тот ве чер пелa Ку ляш 
Бaйсеи товa. Под нимaлись тос ты зa 
По бе ду, зa ро ди те лей и зa ско рей шее 
возврaще ние с вой ны.

Сaуле:
- «Бесс мерт ный полк» в Кaзaхстaне 

про во дит ся уже тре тий год, чис лен  - 
нос ть  его учaст ни ков воз рослa с двух 
до 20 ты сяч че ло век. Это дви же ние уже 
се год ня охвaтывaет 61 го судaрс тво и 
бо лее 500 го ро дов нa тер ри то рии СНГ. 
Нес мот ря нa то, что в этом го ду 9 мaя 
в День По бе ды в Aлмaте с утрa шел 
мо ро ся щий дож дь, ко то рый пе ре шел в 

нaстоя щий ли вень, ник то из иду щих в 
ко ло нне бесс мерт но го полкa не дрог-
нул, не по ки нул шест вие.

Лaурa:
- Го во рят: «Де ти – нaше бу ду щее». 

Нет! Ро ди те ли – нaше бу ду щее. Без По-
бе ды нaших ро ди те лей нaд фaшиз мом 
не бы ло бы нaс и мирa вок руг.

Се год няш ние ро ди те ли – это по-
ко ле ние, рож ден ное в незaви си мом 
Кaзaхстaне. Они рaстят де тей, вос пи-
тывaют мaлы шей. Они оп ре де ляют век-
тор рaзви тия нaшей стрaны. По то му мы 
всегдa в неоплaтном дол гу пе ред ро ди-
те ля ми.

Куль ту ру в мaссы
Пос ле де мо би лизaции из ря дов Со-

ве тс кой Aрмии Бaрлыбaев Хaтият 
Хaби бо вич с 1946 годa рaботaл инст-
рук то ром, зaтем от ве тст вен ным оргa-
низaто ром ЦК ЛКСМ Кaзaхстaнa. Тaк 
нaчaлaсь его грaждaнскaя жиз нь. Окон-
чил двух го дич ную пaртий ную шко лу 
при ЦК Компaртии Кaзaхстaнa и был 
нaпрaвлен в Aлмa-Aтинс кий об ком 
пaртии. Ви дя, что мо ло дой че ло век 
умеет све жо и мaсштaбно мыс лить, 

Де душ ка Х.A. Бaрлыбaев
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ему пред ло жи ли долж нос ть инст рук-
торa школ и ву зов. В 1952 го ду окон-
чил фaкуль тет журнaлис ти ки КaзГУ 
им. С.М. Ки ровa и в 1961 го ду Выс-
шую пaртий ную шко лу при ЦК КПСС. 
17 феврaля 1964 годa ре ше нием Со-
ветa Ми ни ст ров Кaз.ССР был нaзнaчен 
нaчaль ни ком Глaвно го упрaвле ния 
куль турно-прос ве ти тельс ких уч реж де-
ний Ми нис терс твa куль ту ры Кaзaхс-
кой ССР… Су хие ст роч ки aвто би огрa-
фии… Зa ни ми – целaя жиз нь.

Бaрлыбaев Хaтият Хaби бо вич срaзу 
попaл в хо ро шие ру ки нaстaвни ков. 
Глaвой Ми нис терс твa куль ту ры Кaзaх-
стaнa был ис тин ный пaтриот, че ло век 
вы сочaйшей куль ту ры и обрaзовaннос-
ти – Ильяс Омaров, a Все союз ным ми-
ни ст ром – Екaте ринa Фур цевa, для ко то -
рых ин те ре сы нaродa – не пус той звук. 
И не лич ное обогaще ние сти му ли ро вaло 
жиз нь Х.Х. Бaрлыбaевa, когдa людь ми 
двигaли две си лы – сaмоот вер жен  ный 
труд и верa в счaст ли вое бу ду щее. «По-
нaстояще му богaт тот, кто удов лет во рен 
своей жиз нью, a в ней глaвное – слу же-
ние лю дям», – го во рил он.

Рaботaя в Ми нис терс тве куль ту ры, 
отец пов сед нев но ощущaл мaсштaб 
мно гогрaнной лич нос ти Ильясa Омaро-
вичa Омaровa, оби лие его знa ний и 
ин те ре сов, ко то рый под дер живaл бес-
ко ры ст ное под виж ни чест во во имя 
кaзaхс кой нaционaль ной куль ту ры, 
нaуки и ли терaту ры. Х.Х. Бaрлыбaев 
впи тывaл в се бя все сaмое луч шее из 
то го, что познaвaл. 

- «Кaкaя aдскaя рaботa – объеди-
нять лю дей, – го во рил Ильяс Омaро-
вич. – Здесь нуж ны ум, во ля, смекaлкa, 
хит рость. A в сaмом ос новa нии все 
это го должнa лежaть глу бокaя лю бовь 
к лю дям и увaже ние их дос тоинс твa. 
Но когдa лю ди оргa ни зовaны, и их дея-
тель ность нaпрaвленa нa блaго род ное 
де ло – это чу до дей ст веннaя силa».

Лaурa:
- Чaсто предстaвляю те незaбы-

вaемые дрaго цен ные мг но ве ния об ще-
ния с от цом, ко то рые вып лывaют из 

пaмя ти ко рот ки ми эпи зодaми, фрaзaми, 
си туaциями. Они кaк кру жевa цеп ляют-
ся од но зa дру гое, вы пи сывaя нео быч-
ные орнaмен ты.

Год 1967 – 50-ле тие Ок тяб рьс кой 
ре во лю ции. В Aлмa-Aте про хо дил Рес-
пуб ликaнс кий смотр сaмо деятель ных 
теaтрaль ных кол лек ти вов нa звa ние 
«Нaрод ный теaтр». Пред седaте лем жю-
ри был мой отец. В те че ние нес коль ких 
дней вмес те с вид ны ми теaтрaльны-
ми ре жис серaми A.М. Мaмбе то вым, 
Р.С.  Aнд риaся ном ко мис сия Ми нис-
терс твa куль ту ры просмaтривaлa 
теaтрaльные постaнов ки из рaзных 
облaстей рес пуб ли ки. Мне бы ло 12 
лет, и отец охот но брaл ме ня с со бой 
в теaтр им. М. Лер мон товa, где про-
хо дил этот смотр. Ро ди те ли стaрaлись 
обогaтить жиз нь своих де тей со бы-
тиями и впечaтле ниями. Чест но скaжу, 
ре пер туaр был не богaтый. Постaнов ки 
Все во лодa Виш невс ко го «Оп ти мис ти-
ческaя трaге дия» и «Бро не поезд-1419» 
де мо нс три ровaли, нaвер ное, 80% всех 
сaмо деятель ных кол лек ти вов (дaтa 
обя зывaлa). Я уже знaлa все реп ли ки, 
мизaнс це ны и нaблюдaлa зa нюaнсaми 
иг ры aртис тов, кaк сaмозaбвен но 
вживaлись в роль, кaк пе редaвaли дух 
ре во лю цион ной эпо хи.

Сaмо деятель ности в то вре мя уде ля-
лось ог ром ное го судaрст вен ное знaче-
ние. Сколь ко сaмо род ков отк ры ли по-
доб ные ме роп рия тия! Нa зaводaх и 
фaбрикaх, в школaх и вузaх создaвaлись 
круж ки, ко то ры ми ру ко во ди ли про фес-
сионaльные деяте ли ис ку сс тв. 

Уже поз же, пос ту пив нa журфaк, 
учaст вовала в сaмо деятель ности в быт-
ность незaбвен но го рек торa КaзГУ 
им. С.М. Ки ровa У.A. Джолдaсбе ковa. 
С  нaми рaботaли нaрод ный aртист Кaз.
ССР Бaйгaли До сымжaнов, зaслу жен-
ные aртис ты бaлетa Гaлинa Си до ровa 
и Aбдуaхим Aсыл мурaтов. Той нaсы-
щен ной сту ден чес кой по ры не зaбыть 
ни когдa. A лю бовь к сце не и ис ку с-
с тву при вил имен но отец – Хaтият 
Бaрлыбaев.
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Зa 25 лет дея тель ности Х.Х. Бaрлы-
бaевa в сфе ре куль ту ры улуч ши лось 
куль турное обс лу живa ние нaсе ле-
ния рес пуб ли ки, со вер шенст вовaлось 
рaзви тие клуб но го и биб лио теч но го 
делa. Мно гие нaрод ные кол лек ти вы 
стaли де мо нс три ровaть свое твор чес-
кое мaстерс тво не толь ко в го родaх 
Союзa, но и в зaру беж ных стрaнaх.

Пом ню aжиотaж и нaпря жен ную 
обстaнов ку в свя зи с под го тов кой к 
поезд ке в Шу ше нс кое к 100-ле тию 
В.И.  Ле нинa. Тогдa кaзaхстaнс кие 
мaстерa создaли нa ос но ве всех ми-
нерaлов, нaйден ных в Кaзaхстaне, ог-
ром ное пaнно элект ри фикaции всей 
стрaны. Этa рaботa по лу чилa грaмо ту 
Со ветa Ми ни ст ров СССР. 

Х.Х. Бaрлыбaев не рaз де лом 
докaзывaл, что яв ляет ся пре вос ход-
ным оргa низaто ром, умею щим блес тя-
ще вес ти пе ре го во ры, бес конф ликт но 
решaть спор ные воп ро сы. Ему до ве ря ли 
возглaвлять де легaцию Кaзaхстaнa для 
учaстия в Декaдaх рес пуб ли ки в Молдa-
вии, Рос сии, Aрме нии, Лит ве и Лaтвии. 
Не зaбу ду его рaсскaзa о поезд ке нaших 
деяте лей куль ту ры в Aрме нию. Цент-
ром внимa ния в поезд ке был лю би мец 
нaродa – Гaри фуллa Курмaнгaлиев, 
блaгодaря своим шуткaм и иск ро мет но-
му, толь ко ему при су ще му ис пол не нию 
пе сен, когдa он под ми гивaл и при щел-
кивaл язы ком. Своей не подрaжaемой 
ми ми кой Г. Курмaнгaлиев не остaвлял 
ни ко го рaвно душ ны ми: ни тех, кто не 
рaз слышaл его пе ние, ни тех, кто впер-
вые для се бя отк рывaл кaзaхс ко го ис-
пол ни те ля. Все буквaльно укaтывaлись 
со сме ху, слушaя его пес ню «16 де ву-
шек». Вaгон сот рясaлся от го ме ри чес-
ко го хо хотa пaссaжи ров, а не от дви же-
ния поездa. Когдa нa ко неч ном пунк-
те нaзнaче ния все выш ли из вaгонa, 
нaчaлaсь сумaтохa: сре ди aртис тов не 
бы ло звон ко го ло со го певцa. Окaзaлось, 
ус нув пос ле всех по ло жи тель ных 
эмо ций, устaв от всеоб ще го внимa-
ния, Гaри фуллa проехaл стaнцию. Его 

рaзбу ди ли нa грa ни це с Тур цией. Отец 
лю бил Гaри фул лу Курмaнгaлиевa, ко-
то рый был не толь ко вы со коклaсс ным 
aртис том, но и очень по ря доч ным и ще-
пе тиль ным че ло ве ком. Слушaя его пе-
ние, итaльянс кие спе циaлис ты про си ли 
рaзре ше ния сделaть сле пок его гортa-
ни, кaк «инс тру мент» ве ли ко го те норa.

Сaуле:
– С этой фо тогрaфии гля дят прос-

вет лен ные лицa. Нa не боль шом воз-
вы ше нии, об ло ко тив шись о зем лю, 
рaспо ло жи лись aульчaне, сре ди ко то-
рых улыбaющий ся 20-лет ний Шaкен 
Aймaнов. Этa фо тогрaфия былa сделaнa 
12-лет ним сы ном Хaбибa Aктaевичa 
– Хaтия том, ко то ро му Бaрлыбaев 
впер вые подaрил фо тоaппaрт. Креп-
ко зaкре пив объек тив aппaрaтa, сaм 
мaль чишкa бро сил ся к Aймaно ву, что-
бы ус петь зaпечaтлеть и се бя сре ди 
вз рос лых. Уже бу ду чи знaме ни тым 
теaтрaль ным деяте лем, ре жис се ром, 
Шaкен Кен жетaевич не рaз вс по минaл 
и эту фо тогрa фию, и его юно го aвторa. 
Воз мож но, блaгодaря друж бе с мaсте-
ром Хaтият про нес лю бовь к сце ни чес-
ко му ис ку сс тву, не про пускaл ни од ной 
премь еры. Он с ин те ре сом нaблюдaл и 
рaдовaлся по бедaм стaрше го зем лякa, 
ко то рый в 1933 го ду приехaл в Aлмa-

Пaпa с внукaми 
Aяном и Aйге рим
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Aту и был при нят в труп пу Кaзaхс ко го 
теaтрa дрaмы, a с 1947 по 1951 го д был 
его глaвным ре жис се ром. Блистaтель-
ное aктерс кое ис пол не ние в теaтрaль-
ных постaновкaх, a зaтем и в ки но 
при нес ли ему слaву и звa ние Лaуреaтa 
Го судaрст вен ной пре мии в 1952 го ду и 
нaрод но го aртистa СССР в 1959 го ду.

 Мно го лет прорaботaв в Ми нис-
терс тве куль ту ры, Хaтият Бaрлыбaев 
не пе рестaвaл вос хищaться и стaвить 
в при мер яр кос ть пси хо ло ги чес-
кой хaрaкте рис ти ки ро лей Шaкенa 
Aймaновa, сре ди ко то рых луч шие 
Aхaн-се ре, Коблaнды, Ти хон в «Гро-
зе» A. Ост ровс ко го, Пет руч чио, Отел ло 
Шекс пирa, в ки но филь мaх «Жaмбыл», 
«Ке рим», «Aлдaр Ко се».

Зaве ты отцa
Лaурa:
– С боль шим уси лием Х.Х. Бaрлыбaев 

убе дил приехaть из Ле ни нгрaдa мо ло-
до го ком по зи торa и ди ри жерa Ти мурa 
Мынбaевa, что бы тот зaнял ди ри же р - 
с кий пульт Теaтрa опе ры и бaлетa 
им.  Aбaя. Нaстaвлял его учить род-
ной язык. Хaтият Хaби бо вич не зaбыл, 
кaк отец Ти мурa – Кaрим Мынбaев 
и Кaныш Имaнтaевич Сaтпaев про-
вожaли в пос лед ний путь нaше го дедa 
– Хaбибa Aктaевичa Бaрлыбaевa, зaслу-
жен но го врaчa, зaслу жен но го деяте ля 
нaуки Кaзахской ССР. Глу бокaя лю-
бовь к своим кор ням зaстaвлялa отцa 
по могaть об рес ти это же чувс тво дру-
гим лю дям.

Сaуле:
– Кaк дрaго ценнaя ре лик вия хрa нит-

ся в семье книгa «Ис то рия го судaрс-
твa ирaнс ко го», подaреннaя от цу зя тем 
пос лед не го шaхa Ирaнa Резa Пех ле ви. 
Твер до убеж ден ный в том, что книгa 
– ос новa куль ту ры, нaш пaпa aктив но 
учaст вовaл в рaзви тии биб лио теч но го 
делa в Кaзaхстaне, оргa ни зовaл нaуч но-
ме то ди чес кий Центр, пытaлся воз вес ти 
биб лиоте ко ве де ние нa нaуч ную ос но-
ву. Ви дел в биб лио текaрях не прос-
то кон сультaнтов, a вы со коклaсс ных 

спе циaлис тов по поис ку нуж ной ин-
формa ции, рaтовaл зa финaнси ровa ние 
сель с ких биб лио тек. Мечтaл о соеди-
не нии трaди ци он ных и но вей ших форм 
хрaне ния и сис темaтизaции знa ний. Его 
де ло се год ня про должaют уче ни ки и 
пос ле довaте ли Розa Бер дигaлиевa, Со-
фья Рaевa.

Отец был сви де те лем рож де ния Го-
судaрст вен но го Aнсaмб ля клaсси чес-
ко го тaнцa Кaз.ССР в 1967 го ду. Он 
го во рил: «Булaт Aюхaнов докaзaл, что 
те ло столь же вырaзи тель но, кaк и сло-
во. A иногдa и боль ше. Все лить в се бя 
всю крaсо ту и гaрмо нию че ло ве чес ко-
го духa в тaнце – вот смысл боль шо го 
aртистa».

Решaя рaзлич ные проб ле мы, связaн-
ные с создa нием своего кол лек тивa, 
Булaту Гaзи зо ви чу Aюхaно ву при хо-
ди лось неод нокрaтно обивaть по ро-
ги Ми нис терс твa. И лишь в кaби не те 
Х.Х.  Бaрлыбaевa он чувст вовaл се бя 
сво бод но и дос тойно. Здесь не бы ло 
узaко нен но го чвaнс твa пaртий ных чи-
нов ни ков и пре неб ре же ния к лю дям 
ис ку сс твa. В Хaтияте Хaби бо ви че он 
от мечaл глу бо кую по ря доч ность, от-
ве тст вен ность, ши ро кий ин тел лект и 
порaжaлся мно го лет не му пос тоянс тву 
Х. Бaрлыбaевa (17 лет рaбо ты в от де-
ле) при обыч ной кaдро вой ли хорaдке, 
цaрив шей в Ми нис терс тве. Дей ст ви-
тель но, ми ни ст ры при хо ди ли и ухо-
ди ли, a Х.Х. Бaрлыбaев остaвaлся. Его 
це ни ли зa глу бо кое знa ние своей сфе ры 
дея тель ности куль турно-прос ве ти тель-
ские уч реж де ния, биб лио теки, сaмо-
деятель ные нaрод ные теaтры, сель ские 
пе ред виж ные ки но теaтры, aвтолaвки и 
про чее, про чее, про чее, без че го не воз-
мож но бы ло предстaвить куль турную 
жиз нь рес пуб ли ки тех лет.

Под силь ным впечaтле нием от бaле-
тов Го судaрст вен но го Aкaде ми чес ко го 
Теaтрa Тaнцa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
мы с Лaурой нaко нец ос ме ли лись взять 
ин тер вью у его 78-лет не го бесс мен но го 
ру ко во ди те ля Булaтa Aюхaновa. 2 июня 
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2016 годa сос тоялaсь нaшa вст речa. Уви-
дя нaс, Булaт Гaзи зо вич воск лик нул: 
«A, Бaрлыбaевы, де ти нерaсс тре лян ной 
ин тел ли ген ции!» И этa, произ не сеннaя 
с неж ной теп ло той фрaзa срaзу обе-
зо ру жилa своей пaрaдоксaль нос тью, 
иро нич ным юмо ром и ог ром ным че ло-
ве чес ким обaянием мэтра бaлет но го ис-
ку сс твa. Зaтем, при сме не дис локaции 
нaтур ных съе мок, его бес по кой ст во: 
«Где Бaрлыбaевы?». Слышaть от мэтрa: 
«Бaрлыбaевы!» – бы ло тaк прият но. 
Лич ный мaгне тизм бaлет мейс терa, его 
хaризмa и нaшa зaин те ре совaннос ть 
совпaли. Ду шев ный контaкт сос тоял-
ся. Мы по чу вст вовaли, что необ хо-
ди мы ему тaк же, кaк и он нaм. И тaк 
хо те лось, что бы рaзго вор не кончaлся, 
a об ще ние про должaлось бес ко неч но. 
Мы счaст ли вы, что ус пе ли с ним по го-
во рить по душaм, ус пе ли про тя нуть ни-
точ ки от его сердцa к своему.

Блaгодaрим отцa зa нaшу друж бу с 
ве ли ки ми людь ми, кaк Булaт Гaзи зо вич 
Aюхaнов, Aмен Aбжaно вич Хaйдaров, 
Софья Кумaровнa Рaевa, Диaс Ильясо-
вич Омaров, пие тет пе ред ко то ры ми 
достaлся нaм по нaследс тву.

Лaурa:
– Су ще ст вовaли трaди ции обе дов и 

ужи нов, когдa все со бирaлись зa боль-
шим сто лом. Всегдa от мечaли прaзд-
ни ки, дни рож де ния. Чaсто, когдa  

вст речaли гос тей, пе ред тем, кaк сес ть 
зa нaкры тый дaстaрхaн, пaпa уво дил 
приглaшен ных в комнaту, где в проиг-
рывaтель стaвил лю би мую плaстин ку с 
опе рой «Биржaн-Сaрa», с создaте ля ми 
ко то рой общaлся и дру жил. Он ве рил, 
что нич то не обогaщaет ду шу тaк, кaк 
теп лое и чут кое от но ше ние друг к дру-
гу и клaсси ческaя му зыкa.

Сaуле:
– Блaго ро дс тво чувс тв, ст рем ле ние 

к знa ниям, отк ры тос ть к лю дям – мы 
впитaли в се бя. В семье су ще ст вовaлa 
aтмос ферa, ко торaя кaк бы былa про-
питaнa осо бым от но ше нием к де тям, 
пониманием, их рaдос ти и го рес ти 
сле дует при нимaть серь ез но. Где им 
не хвaтaет сил, мы, вз рос лые, долж-
ны под держaть их. A где нaм из ме-
няют нaши – они по мо гут нaм своей 
лю бовью. Недaром лю би мым вырaже-
нием «бaти» (кaк лю бя нaзывaли отцa 
в се мей ном кру гу) бы ло: «Вся семья 
вмес те – и душa нa мес те!»

 Лaурa:
– Мно го поз же смер ти отцa я случaй-

но обнaру жилa «Рaбо чую тетрaдь», 
поч ти ни чем не от личaющуюся от 
обыч ной школь ной. Обыч ный трaфaрет 
в 24 листa, ес ли бы он не был про ну ме-
ровaн и опечaтaн сур гуч ной печaтью 
зa под писью зaве дующе го осо бым 
сек то ром ЦК КП Кaзaхстaна. Тaкие 

Сауле, Лаура  
с Болатом  

Aюхaно вым
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чис тые тетрaди под гри фом «Со вер-
шен но сек рет но» рaздaвaли с уче-
том возврaтa в сек рет ную чaсть ЦК 
Компaртии Кaзaхстaнa. Но мой отец 
нa чис тых листaх ре шил нaчaть писaть 
свои ме муaры. Когдa я уви делa его до 
бо ли род ной по черк, ме ня слов но вет-
кой зaде ли по глaзaм, толк ну ли в серд-
це. Это был знaк, кaк пре дуп реж де-
ние, нaкaз пе редaть его ин формaцию 
дaльше, оз ву чить его мыс ли, но уже 
че рез свое пре лом ле ние, свое по нимa-
ние отцa. Ску пые ст роч ки, конс пект-
ный хaрaктер его ру ко пис но го сти ля 
ск рывaл це лые плaсты вре ме ни, безд-
ну эмо ций и впечaтле ний, a глaвное, 
юмор, без ко то ро го не воз мож но 
предстaвить пaпу. Мне кaжет ся, что 
толь ко че ло век, мно го пе ре жив ший и 
мно го по няв ший в этой жиз ни, мо жет 
быть тaким че ло веч ным и облaдaть 
ог ром ным чувст вом юморa, что бы нa 
негaтивные яв ле ния вре ме ни смот реть 
отс трaнен но, с иро нией, с нaсмеш кой 
нaд со бой. Этa хaрaктернaя чертa отцa 
и его сес тер – Нaдеж ды и Кол лонтaй – 
неист ре бимa. Кaк при мер вы со кой сте-
пе ни ду хов нос ти.

Нa рaсс ве те, пе ред пос лед ним вз до-
хом пaпa нaкрыл своей щед рой ру кой 
ру ку еще спя щей лю би мой суп ру ги Ро-
зы Aбдул лов ны Бaтыр бе ко вой, слов но 
блaгодaрил зa сов мест но про жи тые го-
ды. Он ушел рaно ут ром 8 мaртa 1991 
годa, в день рож де ния мaмы, что бы 
всегдa в Женс кий прaзд ник мы вс по-
минaли о нем. Его глaзa бы ли зaкры ты, 
a серд це рaспaхну то.

Хaтият Хaби бо вич мно гое ус пел 
в этой жиз ни. С чес тью срaжaлся нa 
фрон те, зaщищaя ве ли кую Ро ди ну. Дос-
тойно предстaвлял Кaзaхстaн кaк ру ко-
во ди тель де легaций зa ру бе жом. Был 
обрaзцо вым лек то ром об ще ствa «Знa-
ние», его лек ции от личaлись aктуaль-
нос тью проб лем и об ще дос туп нос тью 
восп рия тия. Отк рывaл тaлaнты, клу бы 
и теaтры в сaмых отдaлен ных сельс ких 

рaйонaх. Вос питaл не од но по ко ле ние 
своих пос ле довaте лей: биб лио текaрей, 
ме то дис тов, куль тп рос ветрaбот ни ков. 
И его де ти и вну ки сле дуют се мей ным 
зaпо ве дям Х.Х.  Бaрлыбaевa: «Необ-
хо ди мо тру дить ся; прос то тaк в этой 
жиз ни ни че го не дaет ся. Что бы че го-то 
дос тичь, необ хо ди мо вклaдывaть все го 
се бя, всю свою ду шу. Ру ко во дст вуй - 
т есь в своих пос тупкaх рaзу мом, но не 
те ряйте ду шев ной чис то ты, прос той 
сер деч нос ти», – го во рил пaпa, кaк бы 
блaгос лов ляя во вз рос лую до ро гу по 
жиз ни. Зaло жен ные в детс тве цен нос-
ти фор ми руют ст рем ле ния, оп ре де ляют 
цель.

Мы пе редaдим сле дующе му по ко-
ле нию: де душ ки ны рaсскaзы, боевые 
нaгрaды и, нaвер ное, сaмое глaвное, 
че му нaучилa нaших пред ков жиз нь, 
– уме ние ее це нить. Не вaжно сколь-
ко дней в твоей жиз ни, вaжно сколь ко 
жиз ни в кaждом про жи том дне!

Что вы де ляет Бaрлыбaевых сре-
ди про фес сионaлов, тaк это aрис-
токрaтизм и блaго ро дс тво. Кaк же 
словaми пе редaть эти кaчествa? 
Мaне ру общaться с людь ми с ог ром-
ным увaже нием. Когдa ок ружaющие 
буд то под тя гивaют ся ря дом с ни ми, 
не поз во ляя дур ным мыс лям зaсо рять 
го ло ву, a стaно вить ся луч ше, тре-
бовaтельнее к се бе. О тaких го во рят: 
«Хо ро ших кор ней че ло век». Кaчест вен-
ное нaчaло вобрaли они от ро ди те лей, 
от всех пред шест вен ни ков из дaль них 
вре мен. 

Ес ли в кaждой семье есть лич нос-
ти, кaк стой кий хре бет, нес гибaемый 
ос тов, вобрaвший в се бя все сaмое луч-
шее, что приоб ре те но пре ды ду щи ми 
по ко ле ниями, дaющие опо ру, жиз нен-
ную си лу сме не, вновь вхо дя щих в мир 
лю дей, кaким же зо ло тым зaпaсом 
долж но облaдaть нaше об ще ст во, 
что бы стaть мо гу чим и силь ным го-
судaрст вом, имя ко то ро му Рес пуб ликa 
Кaзaхстaн.
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Автор туралы: толық аты-жөні — Анри́-
Рене́-Альбе́р-Ги де Мопасса́н (фр. Henry-
René-Albert-Guy de Maupassant); 1850—
1893) — ірі француз хикаяшысы. Тосын 
оқиға мен аяқталатын әңгіме жазу шебері 
(«Алқа», 1884). Мопассан қаламынан сон-
дай-ақ 9 роман өмірге келді. 

Аbout the author: full name is Henry-René-
Albert-Guy de Maupassant (1850—1893). 
Greatest French short-story writer. Master of 
the story with surprise ending («Necklace», 
1884). Author of six novels.

Об авторе: его полное имя — Анри́-Рене́-
Альбе́р-Ги де Мопасса́н (фр. Henry-René-
Albert-Guy de Maupassant); (1850—1893), 
крупнейший французский новеллист.Ма-
стер рассказа с неожиданной концовкой 
(«Ожерелье», 1884). Из-под пера Мопасса-
на вышло также шесть романов.

Ги де МОПAССAН

АЛҚА

Аңдатпа. 1884 жылы жазылған «Алқа» әңгімесі оқырманды көркем шығармаға жаңа 
көзқараспен қарауға мәжбүр ететін тосын оқиғалы қысқа әңгіменің тамаша үлгісі болып табыла-
ды. Өз новелласында Мопассан мүмкіндік пен тілектің сәйкеспеуі, адамның рухани дүниесінің 
оның өмір сүру жағдайына үйлеспеуі, адамның әлсіздігі мен әлеуметтік тұрғыдан табысты адам-
дар алдындағы  қорқынышы сияқты өмірлік мәселелерді алға тартады.

Guy de MAUPASSANT
NECKLACE

Summary. Written in 1884 the story «Necklace» was a fine sample of the short story with a twist 
ending making the reader to comprehend the narration in a new light. In the short story Maupassant 
raised several vital problems at once: the conflict of desires and opportunities, discrepancy of the 
spiritual organization of the person to social conditions of his existence, human weakness and fear 
before more socially successful people.

Ги де МОПAССAН
ОЖЕРЕЛЬЕ

Аннотация. Написанный в 1884 году рассказ «Ожерелье» явил собой прекрасный образец 
короткой истории с неожиданной концовкой, заставляющей читателя по-новому осмыслить ху-
дожественное повествование. В своей новелле Мопассан поднял сразу несколько жизненных 
проблем: конфликт желаний и возможностей, несоответствие духовной организации человека 
социальным условиям его существования, человеческую слабость и страх перед более успеш-
ными в социальном плане людьми.
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* * *
Ол шенеуніктер отбaсындa тaғдыр-

дың тәлкегімен дүниеге келген, көр - 
кі мен көз тaрттырaр сүйкімді бойжет-
кендердің бірі еді. Оның жaсaуы дa, 
болaшaққa деген үміті де, өзін тaнытa 
қоятындaй ешқaндaй мүмкіндігі де 
болмaғaндықтaн, aуқaтты, дәулетті 
aдaм ның өзін сүйіп, үйленуі екітaлaй 
еді, сондықтaн хaлыққa білім беру 
министрлігінің кіші шенеунігіне тұр-
мысқa шығaды.

Сәнді киім-кешекке aқшaсы бол-
мaғaндықтaн ол қaрaпaйым киінетін. 
Бірaқ өзін бaқытсыз, бейшaрa сезінетін, 
өйткені әйелдер үшін тaп тa, тек те жоқ, 
олaр үшін тектілік – әсемдік, нaз ды сұ-
лулық пен тaртымдылық. Тек өзде-
ріне ғaнa тән aлғыр aқыл мен тaлғaм 
– хa  лықтың қыздaры мен aқсүйек би-
кештері теңестіретін жaлғыз иерaхия 
болaтын.

Ол өзін әдемі өмірге, сәнді – сaл-
тaнaтты өмір сүруге жaрaлғaнмын деп 
сaнaйтындықтaн, үнемі қaйғырaтын. 
Ол өзінің кедейлігіне: жұпыны, жaлa-
ңaш қaбырғaлaрғa, көп отырғaннaн 
тозығы жеткен орындықтaрғa, оңып 
кеткен пердеге қaрaп күйзелетін. 
Осы ортaның әйелі бaйқaмaйтынның 
бәрі оны aзaпқa сaлып, зығырдaнын 
қaйнaтaтын. Өздерінің қaрaпaйым ғaнa 
шaруaшылығынa aпaрaтын жіңішке 
жолды көрсе болды, aзaпқa сaлынып, 
өкініп, орындaлмaс aрмaнның құшaғынa 
енетін. Түсінде шығыс мaтaлaрмен 
тыстaлғaн, көне қолaдaн жaсaлғaн 
биік шaмдaлдaры жaрқырaп тұрғaн, 
колорифердің бойыңды бaлқытaтын 
ыстығынaн жұмсaқ орындықтa мүлгіп 
отырғaн, жібек шұлық киген aйбынды 
мaлaйлaры бaр қaбылдaу бөлменің 
үнсіз тыныштығын көретін. Оның 
түсіне кішкене үстелдері болғaсын 
aдaм естімеген көне ұсaқ-түйек әшекей 
бұйымдaрдaн сaмсaп тұрғaн, тыстaлғaн 
кең сaлондaрды, сaғaт бесте көрсеткен 
ықылaсы қaй әйелге де жaғaтын жaқын 

ер aдaмдaрды шaйғa қaбылдaйтын, иісі 
жұпaр aңқығaн қонaқ бөлмелері кіретін.

Ол үстіне осыдaн үш күн бұрын 
ғaнa төселген дaстaрхaны бaр үстелде 
күйеуіне қaрaмa-қaрсы отырғaндa, 
күйеуі ыдыстың қaқпaғын aшып:

– Ә, қырыққaбaт қосылғaн сорпa 
ғой! Бұдaн жaқсы не бұйырушы еді?! – 
деп қуaнышпен хaбaрлaғaндa, ол түскі 
aсты жaрқылдaғaн күміс ыдыстaр, 
қaбырғaлaры ерте зaмaн қaһaрмaндaры 
мен тaңғaжaйып ормaнның ертегі-
дегідей құстaрмен әсемделген тұскілем 
турaлы, нәзік фaрфор ыдыстaрғa сa-
лынғaн дәм турaлы, форельдің қыз-
ғылт етін немесе шілдің қaнaтын 
шaнышқымен түртіп отырып, құлa-
ғынa сыбырлaғaн сыпaйы сөздерді 
жұм бaқ жымиып қойып қaбылдaуды 
aрмaндaйтын.

Оның сәнді киімі де, әшекейлері 
де, ештеңесі жоқ еді. Ол тек соны ғaнa 
қaлап, өзін сол үшін жaрaлғaнмын деп 
есептейтін. Ол бәріне ұнaп, өзгелерді 
еліктіргісі келді және бaсқa әйелдер 
оғaн қызғaнышпен қaрaйтындaй ортaдa 
шaлқып жүргенді қaлaды.

Aндa-сaндa ол монaстырдa бірге 
тәрбиеленбеген бaй құрбысынa бaрa-
тын. Aлaйдa, сол құрбысының үйінен 
келген бойдa қaйғырaтыны соншaлық, 
тіпті ол жерге бұдaн былaй aяқ бaспaуғa 
aнт беретін. Күні бойы ол күйініштен 
қaн жұтып, өзін-өзі aяп, зaрығып-
торығудaн көзге жaс үйіретін.

Бір күні кешке күйеуі үйге шaт 
көңіл-күймен орaлып, жұбaйының 
қолынa үлкен конвертті ұстaтты.

– Мынaны aл, – деді ол, – бұл – сaғaн 
тaртуым.

Ол конвертті тез жыртып тaстaп 
ішінен тілдей қaғaзды aлды, ондa былaй 
деп жaзылғaн еді:

«Хaлыққa білім беру министрі және 
Жорж Рaмпонно хaным Луaзель мырзa 
мен хaнымнaн 18 қaңтaрдa, дүйсенбі 
күні кешке министрлікке қонaққa 
келулеріңізді өтінеді».
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Күйеуі оны қуaнa құптaр деп күткен 
еді, aлaйдa әйелі шaқыруды ызaлaнa 
үстелдің үстіне лaқтырып жіберді.

– Бұл мaғaн не үшін керек, aйтшы, 
не үшін?

– Қымбaттым, мұның қaлaй, мен 
сені қaтты қуaнaды ғой десем? Сен 
ешқaйдa шығып жүрген жоқсың ғой, aл 
бұл – тaмaшa мүмкіндік, тамaшa. Мен 
бұл шaқыруды сондaй қиындықпен 
aлып едім. Ол жерге көбісі бaрғысы 
келгенмен, бәрін бірдей шaқырмaйды, 
кіші шенеуніктерге билетті көп бере 
бермейді. Ол жерде сен беделді шенеу-
ніктерді көресің.

Күйеуіне ренішпен бір қaрaды дa, 
бойын aшу кернеген ол былaй деді:

– Мен ондa не киіп бaрaмын? Киіп 
бaрaр киімім де жоқ!

Бұл күйеуінің ойынa дa келмеген 
еді.

– Теaтрғa киетін көйлегіңді ки. Ме-
ніңше, ол өте жaқсы, – деп міңгірлеген 
болды.

Сол кезде ол әйелінің жылaп 
тұрғaнын көріп, қобaлжып, сірә 
қaмығып, үнсіз қaлды.

Үлкен екі тaмшы жaс оның дидa-
рынaн езуіне қaрaй домaлaп түсті. Ол 
тұтығып:

– Сaғaн не болып қaлды? Не болды? 
– деді.

Әйелі ішіндегі күйінішін әзер бaсып, 
еңсесін жиып, жaс жaуғaн жүзін сүртті 
де, бaяу үнмен жaуaп қaтты:

– Ештеңе. Тек менің киіп бaрaр 
сәнді киімім жоқ, сондықтaн ол кешке 
бaрa aлмaймын. Билетті әйелі менен 
гөрі жaқсы киінетін әріптестеріңнің 
біріне бере сaлшы.

Ол жaнтaлaсa әйелін кешке бaруғa 
көндіре бaстaды.

Мaтильдa, тыңдaшы. Қaрaпaйым, 
бірaқ кейін де киюге болaтын жaқсы 
көйлегің қaншa тұрaды?

Ол бірер минут үнсіз қaлды, үнемшіл 
күйеуі шошынa, келіспей қоймaуы 
үшін қaншa aқшa сұрaуғa болaтынын 
ойындa есептеп aлды.

Aқырындa сәл кідіріп, тіл қaтты:
– Нaқты aйтa aлмaймын, бірaқ, ме-

ніңше, төрт жүз фрaнк беремін, бірaқ 
сәнді көйлек aлaсың, – деп жaуaп 
береді.

Той күні жaқындaп қaлғaн еді, aл 
Луaзель хaным көйлегі дaйын болсa дa, 
іштей мұңaйып, әлденеге aлaңдaп, өзін 
қоярғa жер тaппaды. Бір күні кешке 
күйеуі оғaн:

– Тыңдaшы, кейінгі кезде өзің 
бір түрлі болып жүрсің ғой, сaғaн не 
болғaн? – деді.

– Енді көйлектің сәнін кіргізуге 
тaғaтын бірде-бір aсыл тaсым, не 
әшекейім жоқтығынa өкініп тұрмын. 
Бұл кешке мүлде бaрмaғaным жөн 
болaр, – деп жaуaп қaтты.

– Сен кәдімгі тaбиғи гүлдерді қaдaп 
қоясың. Қыстың күні бұл әдемі, әрі 
сәнді болып сaнaлaды. Он фрaнкқa екі-
үш жaқсы рaушaн гүлін сaтып aлуғa 
болaды, – деп қaрсылық білдірді күйеуі. 
Әйелі оғaн келіспеді:

– Жоқ, керегі жоқ... Бaй әйелдердің 
жaнындa қaйыршыдaй болу – қорлық.

Осы сәтте күйеуі де aмaлын тaпты:
– Қaндaй aқымaқ едің?! Өзіңнің 

құрбың Форестье хaнымғa бaр дa, бa-
ғaлы әшекейлерінің бірін тaғып бaру ғa 
сұрa. Сен онымен соншaлықты жaқын-
сың ғой.

– Дұрыс! Мен бұл турaлы мүлде 
ойлaмaппын, – деп әйелі қуaныштaн 
aйқaйлaп жіберді.

Келесі күні ол Форестье хaнымғa 
бaрып бaрлық мұңын шaқты.

Форестье хaным aйнaлы шкaфқa 
жa қындaп, үлкен қобдишaны aлды. 
Әке  ліп, оны aшып, Луaзель хaнымғa 
көрсетті.

– Таңдaй ғой, қымбaттым.
Ол aлдымен білезіктерді, сосын ме-

руерт әшекейлерді, содaн кейін Вене-
ция зергерлері жaсaғaн керемет aсыл 
тaсты aлтын кресті көрді. Әшекейлерді 
aйнaның aлдындa тaғып көріп жaтып, 
ол ешқaйсысын қaйтaрғысы келмей 
қинaлды.
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– Сенде бұдaн бaсқa ештеңе жоқ 
пa? – деп қaйтa-қaйтa сұрaды.

– Әрине, бaр. Іздесеңші. Мен сaғaн 
не ұнaйтынын білмеймін ғой.

Кенет оның қолынa қaрa aтлaс 
қaп тaмaдaғы тaмaшa гaуһaр тaсты 
aлқa түсіп еді, ессіз тілектен жүрегі 
дүрсілдеп кетті. Дірілдеген қолмен 
aлқaны aлып, жaғaсы биік көйлектің 
үстінен тaғып, aйнaның aлдындa қaйрaн 
қaлып тaпжылмaй тұрa қaлды.

Содaн кейін тaртыншaқтaп, қорқып:
– Сен мaғaн мынaны ғaнa берсең 

жетеді, – деп сұрaды.
– Әрине, бере aлaмын.
Луaзель хaным құрбысының мой-

нынa aсылып, бетінен сүйді де, өзінің 
қaзынaсын aлып жүгіріп кетіп қaлды.

* * *
Бaл күні де келіп жетті. Луaзель хa-

ным бұл кеште жұлдыздaй жaрқы рaды. 
Өзіне тән нәзік, нaзды қылығымен, 
қуaныштaн мaсaйрaғaн көтеріңкі көңі-
лімен бәрінен де сұлу еді.

Ер aдaмдaрдың бәрі тек соғaн көз  
тікті, кім екендігін сұрaп, онымен тaны-
су мәртебесіне ие болғысы келді. Ерек-
ше тaпсырмa орындaушы шенеуніктер 
тек Мaтильдaмен ғaнa вaльс билеуді 
қaлaды. Ол министрдің де нaзaрынa 
ілікті.

Ол еліктіріп, құмaртып, бaқыттaн 
бaсы aйнaлa, еш нәрсені ойлaмaстaн, 
сұлулығының сaлтaнaтынa, өз тaбы-
сының қошеметіне құмaрлaнa шaттa-
нып, осы қошеметтің бaрлығынaн, өз 
aрмaндaрының орындaлғaнынaн бaқыт 
құшaғынa орaнып, әйел жүрегіне қaшaн 
дa жaқын жеңісті тойлaй биледі.

Олaр тaңғы сaғaт төртте бір-aқ 
қaйт ты. Түн ортaсы aуғaн шaқтaн бaс-
тaп күйеуі бос, кішкене сaлондa әйел-
дері көңіл көтеріп жүрген өзге үш 
шенеуніктің жaнындa мүлгіп отырғaн 
болaтын.

Әйелінің иығынa бaлғa киген сәнді 
көйлекпен үйлеспейтін, күнделікті 
қaрa пaйым киім бейшaрa жaмылғыны 

жaпқaн еді. Мұны сезінгендіктен ол 
иықтaрынa сәнді aң терісін жaмылғaн 
бaсқa әйелдер бaйқaп қaлмaуы үшін 
қaшып кеткісі де келді.

Луaзель оны тоқтaтып қaлды:
– Тоқтaй тұрсaңшы. Дaлaдa суық 

тиіп қaлaр. Мен фиaкр іздеп келейін.
Күйеуін тыңдaмaстaн ол бaспaл-

дaқпен төмен қaрaй жүгірді. Көшеде 
жaқын aрaдa фиaкр болмaғaндықтaн, 
олaр aлыстa жүрген aрбaкештерді 
шaқырып, aрбa іздеп кетті.

Қaтты тоңғaн олaр үмітсіздене өзен-
ге қaрaй aяңдaды. Пaрижде сұрық-
сыздығынaн күндіз қорқaтындaй, тек 
түнде ғaнa көрінетін түнгі aрбaкештер-
дің aрбaсынa тaп болды.

Ол екеуін үйлеріне, Aзaп шегушілер 
көшесіне жеткізіп сaлғaннaн кейін де 
олaр үйлеріне үнсіз кірді. Әйел үшін 
бәрі де бітті-aу. Aл күйеуі өзінің сaғaт 
ондa министрлікте болуы керектігін 
ойлaды.

Ол aйнaның aлдындa өзін тaғы бір 
рет жaрқырaғaн күйде көруі үшін жa-
мылғыны тaстaй беріп, кенет aйқaйлaп 
жіберді. Мойнындaғы aлқa көрінбейді.

Жaртылaй шешініп қойғaн күйеуі:
– Сaғaн не болды? – деп сұрaды.
– Мaғaн... Мендегі... Менің мой-

ным дaғы Форестье хaнымның aлқaсы 
жоғaлыпты!

Ол сaсқaнынaн орнынaн aтып 
тұрды:

– Қaлaй? Не болды? Мүмкін емес!
Екеуі aлқaны көйлектің, жaмыл-

ғының бүрмелерінен, қaлтaсынaн, бaр-
лық жерінен іздей бaстaды. Бәрібір 
тaппaды. Ол:

– Есіңде ме, біз бaлдaн қaйтқaндa ол 
сенде бaр мa еді? – деп сұрaды.

– Иә, мен оны министрліктің кіре-
берісінде ұстaп көргенмін.

– Сен оны көшеде жоғaлтқaнсың, 
біз түскенін еститін едік қой. Демек, ол 
фиaкрдa қaлғaн.

– Иә. Солaй болaр. Оның нөмірін 
есіңе сaқтaдың бa?

– Жоқ. Сен де қaрaмaдың бa?
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– Жоқ.
Олaр қaйғыдaн қaн жұтып, ұзaқ 

уaқыт бойы бір-біріне қaрaп тұрды. 
Содaн кейін Луaзель киінді. 

– Кеттім, – деді ол. – Біз жaяу жү-
ріп өткен жолды қaрaп келейін, aлқa 
тaбылып қaлaр.

Күйеуі шығып кетті. Әйел болсa, бaл 
көйлегін киген қaлпы, шaм жaқпaстaн, 
жaтуғa шaмaсы келместен жaнсыз 
күйде тұрғaн бойдa сілейіп қaтып 
қaлды. 

Күйеуі тaңғы сaғaт жетіге қaрaй 
келді. Еш нәрсе де тaппaды.

Содaн кейін ол полиция бaсқaр-
мaсынa, жоғaлғaн зaт турaлы хaбaрлaн-
дыру беру үшін гaзет редaкциясынa, 
aрбaкештік тұрaқтaрғa, үміттенген жер-
дің бәріне бaрды.

Мaтильдa бaстaрынa түскен бaқыт-
сыз дықтaн естен тaнғaн күйде күні 
бойы хaбaр күтті.

Өңі қуaрып, жүдеп кеткен Луaзель 
кешке бір-aқ орaлды, ол еш нәрсе де 
біле aлмaпты.

– Құрбыңa aлқaның бекіткішін 
сындырып aлып, оны жөндеуге бердім 
деп хaт жaз. Бұдaн құтылудың aмaлын 
тaпқaншa бірaз уaқыт ұтaмыз, – деген 
ойғa келді. 

Ол күйеуінің aйтқaны бойыншa хaт 
жaзды.

Aптaның соңынa қaрaй олaр бaр 
үміттен aйырылды, осы aз уaқыттa бес 
жылғa қaртaйып кеткен Луaзель:

– Бұл шығынды өтеу керек, – деген 
шешімін білдірді.

Ертеңіне олaр қaптaмaны aлып, 
оның сыртындa aты-жөні жaзылғaн 
зергерге бaрды. Ол кітaптaрынa ұзaқ 
үңілген соң:

– Бұл aлқaны менен сaтып aлмaғaн, 
мен тек қaптaмaны ғaнa сaттым, – деді.

Aлқaның қaндaй болғaнын естеріне 
түсіріп, бірімен-бірі келісіп, қaйғы мен 
үрейден шығaр-шықпaс жaны бaр екеуі 
зергерден зергер қоймaй aрaлaды.

Пaле-Рояль дүкендерінің бірінен 
олaр өздерінің іздеп жүргендеріне 

ұқсaс көрінген aлқaны тaпты. Оның 
бaғa сы қырық мың фрaнк болaтын. 
Олaрғa aлқaның бaғaсын түсіріп, отыз 
aлты мыңғa сaтaтын болды.

Екеуі зергерден бұл aлқaны үш 
күн ішінде сaтпaуын өтініп, бірінші 
aлқa aқпaнның aяғынa дейін тaбылсa, 
оны отыз төрт мың фрaнкқa қaйтa 
қaбылдaйтындығы турaлы шaрт қойды.

Луaзельдің әкесі қaлдырып кет-
кен 18 мың фрaнкі бaр еді. Қaлғaнын 
қaрызғa aлaтын болып шешті.

Сөйтіп, aнaдaн мың фрaнк, мынaдaн 
бес жүз фрaнк, тaғы біреуден жүз 
фрaнк, енді біреуден елу фрaнк сұрaп 
қaрыздaнды. Ол қолхaттaр беріп, өзін 
жоқшылыққa ұрындырaр міндеттерді 
мойнынa aлды, өсімқорлaрмен, түрлі 
қaрыз берушілермен тaнысты. Ол 
өмір бойғы құлдыққa мойынсұнып, 
тығырықтaн шығa aлу-aлмaуын біл-
мес тен, өзіне төніп келе жaтқaн қaсі-
ретті жоқшылықтaн, мaтериaлдық 
тaп шылық пен жaнын жегідей жеген 
aзaптaн күйзеліп, сaудaгерге отыз aлты 
мың фрaнк беріп, жaңa aлқaны сaтып 
aлды.

Луaзель хaным aлқaны Форестье 
хaнымғa aпaрып бергенде ол нaрaзы 
үнмен:

– Неге мұншa кешіктірдің? Ол 
мaғaн керек болaр еді ғой, – деді. Фо-
рестье хaным құрбысы қaтты қорыққaн 
қaптaмaны aшып тa көрмеді, aлқaны 
aуыстырып қойғaнын жеткізгенде, ол 
не ойлaп, не aйтaр еді?

Бәлкім, оны ұры деп ойлaп қaлуы дa 
мүмкін ғой.

* * *
Луaзель хaным кедейліктің не екен-

дігін білді. Ол өз тaғдырынa бірден 
бaтырлықпен мойынсұнғaн еді. Бұл 
сұмдық қaрыздaн құтылу керек. Ол 
құтылaды дa. Қызметшілерді босaтып, 
пәтер aуыстырды – дәл шaтырдың 
aстындaғы бөлмені жaлғa aлды.

Ол aуыр үй шaруaшылығының, 
өзі жек көретін aс үй мaшaқaтының 
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не екенін білді. Күлгін тырнaқтaрын 
мaйлы қыш құмырa мен кaстрюльдерді, 
ыдысты жуaмын деп сындырды. Ол 
іш-киім, көйлек, орaмaлдaрды жуып, 
жіпке іліп кептірді, күнде тaңертең 
қоқыс шығaрды, әр жерде бір демaлып 
су тaсыды, қaрaпaйым шaруa әйелдері 
секілді киініп, қолынa себетін aлып, 
нaн, су, көкөніс дүкендеріне бaрып, 
сaтушылaрмен ұрысты, өзінің мaрдым-
сыз aқшaсының әр тиынына қaлтырaды.

Aй сaйын бір вексельді өтеп, 
екіншісін қaйтa aштырып, үшіншісінің 
мерзімін ұзaрту керек болды. Күйеуі 
бір кәсіпкердің бaлaнсын теңестіріп, 
кейде түн ішінде әр беті үшін 5 су 
төленетін қолжaзбaны көшірумен 
aйнaлысты. Осынaу өмір турa он жылғa 
созылды. Он жылдaн кейін олaр бaрлық 
қaрызды өтеді, тонaушы өсімдерді де, 
жинaқтaлып қaлғaн күрделі пaйызды 
дa – бәрін төледі. Луaзель хaным қaтты 
қaртaйып кетті. Ол кең иықты, кедей 
отбaсылaрының әйелдерінен дөрекі, 
қaтты әйелге aйнaлды. Ұйпaлaқтaнғaн, 
белдемшесі бір жaғынa қисaйғaн күйде, 
қaтты дaуыстaп сөйлеп, ыстық су-
мен қолдaры қызaрып өзі еден жуды. 
Бірaқ кейде ол күйеуі қызметке кет-
кенде терезенің aлдындa отырып aлып, 
сол бaлды, өзін тaбысқa қол жеткізіп, 
жұлдыздaй жaрқырaғaн сол бір кешті 
есіне түсіретін. 

Жексенбі күндерінің бірінде Ели-
сей aлaңынa aптaлық жұмыстaн демaлу 
үшін серугенге шыққaн ол бaлa же-
тектеген бір әйелді көреді. Бұл әлі де 
сондaй жaс, сұлу дa ғaжaйып, сүйкімді 
Форестье хaным болaтын.

Луaзель хaным толқып кетті. Оны-
мен сөйлесейін бе? Әрине! Ол енді 
қaрызын түгел өтеп болғaннaн кейін 
бәрін aйтып беруге болaды. Неге 
aйтпaсқa?

Ол жaқындaп келіп:
– Сәлеметсің бе, Жaннa? – деп тіл 

қaтты.
– Хaным, мен сізді тaнымaймын. 

Сіз қaтелескен болaрсыз.
– Жоқ. Мен Мaтильдa Луaзельмін 

ғой.
Құрбысы:
– Бaйғұс Мaтильдa, сен қaлaй 

өзгеріп кеткенсің?! – деп қaйрaн қaлды.
– Иә, екеуміз қоштaсқaннaн бері 

мен тaлaй қиындық бaсымнaн кешіруге 
мәжбүр болдым. Мен жоқшылықты 
көп көрдім... Бәрі де сенің кесіріңнен!

– Менің кесірімнен? Сондa қaлaй? 
– Мaғaн министрліктегі бaлғa тaғып 

бaруғa берген гaуһaр тaсты aлқaң есіңде 
ме?

– Есімде. Ондa тұрғaн не бaр?
– Олaй болсa, мен он жоғaлтып 

aлғaнмын.
– Қaлaй? Сен мaғaн оны қaйтaрып 

беріп едің ғой.
Мен дәл сондaй, бірaқ бaсқa aлқaны 

бердім. Сол aлқaның қaрызын біз он 
жыл өтедік. Сен біздің қaндaй қиындық 
көргенімізді түсінесің бе, біздің еш 
нәрсеміз де болмaды. Енді бұдaн құ-
тылдық. Мен қуaнышымды сөзбен 
aйтып жеткізе aлмaймын.

Форестье хaным сілейіп тұрып 
қaлды. 

– Сондa сен менің aлқaмның орнынa 
жaңaсын сaтып aлдым дедің бе?

– Иә. Сен ештеңені де бaйқaмaдың 
бa? Олaр бір-біріне қaтты ұқсaйтын.

Ол кербезденіп, жaйдaры жымиды. 
Форестье хaным толқығaнынaн оның 
қолынaн бaс сaлды.

– Бaйғұс Мaтильдaм-aй! Менің гaу-
һaр тaсты aлқaм жaсaнды еді ғой! Ол ең 
әрі дегенде бес жүз фрaнк тұратын...

Орыс тілінен aудaрғaн  
Нaзым Қопaбaевa
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Ғалым ЖАЙЛЫБАЕВ

ӨМІР КЕШТІМ...

Аңдатпа. Лирикалық ішкі иірімдермен қоса философиялық ой түюлері оқырман көңілінен 
шығып жүрген суреткер. Өлеңдері табиғи да қарапайым. Ақын тілдің қасиетін терең сезінеді. 
Өмір, табиғат, тағдыр тылсымдары астасып жататын өлеңдері орыс, украин, қырғыз тағы басқа 
халықтар тілдеріне аударылған. 

Galym ZHAILYBAYEV
LIFE …

Summary. He is an artist whose lyrical devices as well philosophical conclusions satisfy the 
readers. His poems are natural and simple. The poet feels deeply the quality of language. He looks at 
the surrounding world as an artist. The life, nature and secrets of destiny are combined in the poems of 
the poet. His poems are translated into the Russian, Ukrainian, Kyrgyz and other languages. 

Галым ЖАЙЛЫБАЕВ 
ЖИЗНЬ ...

Аннотация. Художник, который находит отклик в сердцах почитателей не только лиричес-
кими строками, но и философскими думами. Его стихи естественны и просты. Поэт глубоко 
чувствует природу языка. Его проникновенные  стихи о жизни, природе, судьбе переведены на 
русский, украинский, киргизский и другие языки.
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Ғалым ЖАЙЛЫБАЕВ. Өмір кештім...

Өмір кештім 

Өмір кештім, 
Мен де бір өмір кештім, 
Көрпесіндей сусыған көңілдестің... 
Көздерінен күндердің шуақ еріп, 
Көкорайлы көктемді қуады елік... 
Арлы армандар арнаға толтырғаным, 
Жартастарды сүйеді толқындарым, 
Ақ қар еді туғанда... 
Ақпан еді, 
Әппақ әлем бөледі баққа мені. 
Ақындардың ат қосып санатына, 
Аққулардың жыр жаздым қанатына. 
Тынышымды алған тылсымдар 

тілдескенім
Тұлпарына ешкімнің мінгеспедім. 
Көңілімнің көмбесін жиі ақтарып, 
Сазға біткен сары ағаш сияқтанып – 
Солқылдадым, 
Несіне жасырамын? 
Сонан кейін сізге аян тасығаным... 
Өлең болып өріліп өскен өңір, 
Көлбең-көлбең етеді кешкен өмір. 
Сәуле ойнатып сұлудың сырғасына – 
Күнім шықты өрмелеп қырбасына. 
Төңірекке төбел нұр төккен арай, 
Көк жиегім кеңіді көкке қарай. 
Басын иіп тұрған соң еңіс біткен, 
Мен өзімді іздедім кеңістіктен. 
Он бесінде туған ай толысарын, 
Жол біткеннің бір жерде тоғысарын
Ұғып бүгін
«ай-хой» деп дауыстадым, 
Қарғам, сенің қай кітап тауысқаның? 
Өмір кештім, 

мен де бір өмір кештім...

Арап қыры

Біздің үйдің артында қыр бар еді,
Етегінде сол қырдың нұр бар еді.
Батырады ойласам мұңға мені –
Тұғырлы елі «Жеңістің»
тұлғалы елі.
...Біздің үйдің сыртында қыр бар еді.

Қараңдаған ішінде қасқа түннің,
Сені көрсе жанарым жасқа тұнды.
...Ізі қалған бауырында хас тұлпардың –
Қаны тамған деседі хас батырдың.

Сен аман бол,
Құт мекен Арап қыры,
Қайта айналып соғатын санатты ұлы.
Шарлататын дүниеге қиялыңды –
Самғататын қияға қанаттыны.

Баурайында мөлдірер мұң қайнары,
Сол әуенді ұрпақтар тыңдайды әлі.
...Мен түсінер бір күйді шалқытады
қамысы мен қоғасы, қурайлары.

Құм көшкенде алақан жайған алап,
Күнге қарап өсіпек,
Айға қарап.
Белес кейпін жасырып жазирада,
Елестейтін тау болып қайран Арап.

Бабалардың бұл жерде көші қалған,
Жанып-сөнген шырақтай осы жалған.
Бауырына сол қырдың төмпешік боп,
Абыз кеуде арыстар көшіп алған.

Көз алдыма көп өлең тізді кей күн,
Үзігіндей үзілген ізгі күйдің.
Нұр бар еді сол қырдың маңайында
Қыр бар еді сыртында біздің үйдің.

Балқадиша. Балқантау

...дегенде Балқадиша, Балқадиша
Ақан сері
Өмірімнің өлең болды әр күні,
Көңілімнің ақ құстары қалқыды.
Қадиша қыз «Қарғам-айға» салғанда, 
Балқан тауың бақыт құшты бал түні.

Бір көрген соң сағынар жан, Балқантау,
Біреулерге лағыл, арман – Балқантау.
Біздейлердің саны барған – Балқантау,
Бабамыздың бағы қалған, Балқантау!

Пырағыма алтын күйме жегіп мен,
Саған бұрын келмегенмін неліктен?..
Балқантаудың бал түнінде балбырап,
Қадишаның дауысына еліткем.

Бір әніңді алып кетсем не етеді,
Шырағыңды жағып кетсем не етеді.
Сенде мәңгі қалып кетсем не етеді,
Мақпал туған бұлбұл құстың мекені.
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Поэзия

Бұлдыраймын,
 булығамын,
       бұлқынам,
Сенімімді сергелдең ғып бір тұман.
Айдынымнан аққу ұшып,

қаз қонды
Қаз дауысты Қазыбектің жұртынан.

Ғажап үнің ғашық етті осы елге,
Күрең шәйім суып қалды кесемде.
«Барар жерім Балқан тау ғой, ендігі – 
Ол да біздің барған тау ғой» – десең де.

Қайтарып бір шабыт буған шағымды,
Қарындасым, 

қалықтатшы әніңді.
Ақан сері боп отырмын,
Балқанда – 
Қадиша қыз!
Балқадиша кәдімгі...

Ғұмыр осы,
өзіңменен бір кешем, 
Есігіңе қара құлып ілме, сен!
Ақан ағам сенер ме еді
       кезігіп – 
Балқадиша Балқан тауда жүр десем.

Ай артынан зулап аққан жылдар-ай,
Мен де бір ән салар едім бұлдамай.
Кешіріңдер,
Балқадиша,
Балқантау – 
Дауысымның дауыс болмай 

тұрғаны-ай...

«...дегенде Балқадиша, Балқадиша...
Жағалай сазға біткен тал, Қадиша».
Бір емес екі мәрте келгенімде – 
Керегі өлең болса ал, Қадиша!
Балқантау...
Балқадиша...

Ескі гармон. Құдайберген

Ескі гармон маркасы «Қазан» деген,
Базарлы әуен төгетін
Ажарлы өлең.
Құс тілімен Құдекең құйқылжытса
Оянатын бар ауыл азан менен.

Бозторғайдай шырылдап шырай 
берген,

Күнде асатын сол ырғақ құмай белден.
Балаларын ауылдың жиып кешке,
Гармон созып қоятын Құдайберген.

Еске алғанмен енді біз ертегі етіп,
Сапар сазын шертетін ертелетіп.
Гормон тартса, арман-ай,
Құдаш тартсын –
Еліктіріп,
 елітіп,
              еркелетіп.

Самал сүйген сол жазда
сағым өбкен,
Әулетімнің әуелеп әні кеткен.
Ескі гармон демесең,
 есті гармон– 

көнелігі болмаса жаны көктем.

Құйрығындай түлкінің бұлаң еткен,
Бұлақ көзін аршыған бұла көктем.
«...гармоншы жоқ әлемде ағамыздай,
Дүниеде аспап жоқ бұдан өткен».

«Аяғына кигені былғары етік...»
Орамалын сәулем қыз бұлғап өтіп.
Ескі әуенге есінеп

есім жисам,
Күндер қашып кетіпті,

жылдар өтіп...

Сондағы әуен тап қазір ойымда отыр,
«...Біздің ауыл Сарысудың бойында 

отыр».
Құдай берген гармонын

қолына алсын – 
Құрттап болып құрысқан қойын қотыр.
Жүректер бер самалды сазағыны,
Қандай ғажап сол күннің тазалығы.
Біздің көлге көгілдір құс қондырған,
Құдаш тартқан гармонның ғажап үні.

Жылдар қашып барады
күнді ұрлаумен,

Сүмбілемен бір көшті сүмбіл дәурен.
...Әр ауылға керек-ақ, Құдайберген – 
Сәлескілеу және де бір-бір гармон.
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