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«СОВРЕМЕННОЕ ГОСуДАРСТВО ДЛЯ ВСЕХ: пЯТЬ 
ИНСТИТуЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ»

Выступление президента Республики Казахстан, председателя 
партии «Нур Отан» Н.А. Назарбаева на XVI съезде партии

(г.Астана, 11 марта 2015 года)

Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті делегаттар мен съез қонақтары!

Баршаңызды съезд жұмысының басталуымен құттықтаймын. 
сіздер байтақ Қазақстанның барлық аймақтарын қамтитын 850 
мың партия мүшесінің атынан келіп отырсыздар. мен барша пар-
тиялас серіктеріме еліміздің гүлденуі мен өсіп-өркендеуі үшін 
төгілген өлшеусіз тер мен ортақ патриоттық еңбектеріңіз үшін зор 
ризашылығымды білдіремін.

алдымызда еліміз үшін тағы бір тағдырлы, тарихи науқан тұр. 
Қазақстан халқы ассамблеясының кезектен тыс Президент сайлау-
ын өткізу туралы бастамасы халықтың тарапынан қызу қолдау тапты. 
санаулы күнде маған бұл мәселеге қатысты мыңдаған хат келіп түсті. 
Құзырлы органдар бұл бастаманы еліміздің заңдарына сәйкес деп тап-
ты. 26 сәуірде кезектен тыс президент сайлауын өткізу туралы менің 
Жарлығым халқымыздың бастамасына жауап болды. Бұл - отаны-
мызды, бейбітшілік пен келісімді нығайтудағы біздің бағытымызды 
жалғастыруға жалпыхалықтық ұмтылыс пен бірліктің дәлелі.

уважаемые казахстанцы!

За годы Независимости мы прошли великий путь. Наша страна 
вошла в 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. ввП вырос 
в 20 раз и составил в 2014 году на душу населения 13 тысяч долла-
ров. сегодня мы работаем над достижением главной цели стратегии 
«казахстан-2050» - войти в число 30 наиболее развитых стран мира.

За предыдущие 4 года достигнуты все задачи, о которых я гово-
рил в ходе кампании 2011 года.

во-первых, объём ввП в среднем ежегодно рос на 5,7 процента. 
Завершён Первый пятилетний план форсированного индустриально-
инновационного развития.

во-вторых, мощный импульс развития получил аграрный сек-
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тор.
в-третьих, большие перемены произошли в инфраструктурных 

отраслях.
в-четвертых, развивается малый и средний бизнес.
в-пятых, казахстан встал на путь социальной модернизации. с 

2010 года доходы населения увеличились на 43 процента, а среднеме-
сячная заработная плата - на 64 процента, приблизившись к 130 тыся-
чам тенге. размеры государственных социальных пособий выросли в 
1,4 раза, минимальной пенсии - 1,8 раза.

в-шестых, за 4 года проведена масштабная административная ре-
форма. реформирован государственный аппарат, 60 процентов функ-
ций Правительства передано на уровень министерств и акиматов. с 
17 до 12 оптимизировано количество министерств. 9 агентств сокра-
щены и перешли в состав министерств в качестве комитетов. вве-
дена выборность акимов городов районного значения, а также сель-
ских акимов. идёт глубокая реформа правоохранительных органов и 
судебной системы. ведётся жёсткая борьба с коррупцией. укреплен 
светский характер государства как базовая основа межконфессио-
нального согласия и мира.

в-седьмых, крепнет международный авторитет страны.
в целом, всё что запланировано, мы достигли! совершён гигант-

ский шаг вперёд! Это наш общий победный марш!
в настоящее время обстановка в мире осложняется. обрушение 

цен на мировых рынках энергоресурсов и металлов резко увеличило 
экономические риски. Почти все государства испытывают серьезные 
геополитические и экономические вызовы.

ответом казахстана на экономические риски стала новая эконо-
мическая политика «Нұрлы Жол». она включает, во-первых, меры 
противодействия экономической турбулентности в рамках государ-
ственных программ инфраструктурного развития, а во-вторых, про-
должение курса индустриализации во вторую пятилетку. социальная 
политика также четко определена. Жесткая бюджетная политика и 
экономия не затронут социальные обязательства государства.

вместе с тем, глобальные вызовы и риски настолько глубоки, что 
ставят вопрос об устойчивости и успешности каждого государства. 
Поэтому перед нами стоят новые задачи.

во-первых, не допустить негативного сценария воздействия 
внешних факторов на государственное строительство. во-вторых, со-
хранить набранные темпы развития. в-третьих, подготовить условия 
для дальнейшего развития. в-четвертых, продолжить продвижение в 
30 развитых государств мира.
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Необходим нестандартный и сильный ответ на глобальные вызо-
вы нашей государственности. Нельзя стоять на месте. На базе наших 
успехов мы должны двигаться вперед для укрепления нашей государ-
ственности. Поэтому я выдвигаю пять институциональных реформ.

Первое - Формирование современного, профессионального и ав-
тономного государственного аппарата, обеспечивающего качествен-
ную реализацию экономических программ и предоставление госу-
дарственных услуг.

сегодня нельзя не видеть, что административная государственная 
служба зависима от политического уровня. Это политизирует приня-
тие решений, даже в тех случаях, когда необходимо профессиональное 
управление без всякой политики. в государственном аппарате вокруг 
определенного покровителя формируются команды. такой патронат 
создает условия для коррупции, порождает кумовство и снижает ка-
дровый потенциал. При этом государственная служба остается мало-
привлекательным сектором из-за низкой оплаты труда. Зачастую у 
государственных служащих нет чётких карьерных перспектив, а про-
движение по службе зависит от пресловутых покровителей. я знаю, 
что важные государственные программы и проекты «страдают» из-за 
некомпетентности отдельных чиновников различного уровня.

Поэтому важная задача - сделать корпус государственных слу-
жащих профессиональным и автономным. выборы, перемена мини-
стров, акимов и других руководителей не должны влиять на работу 
административной государственной службы. следует перейти от те-
кущей позиционной к карьерной модели государственной службы. 
каждый руководитель должен начинать с низов и пройти все управ-
ленческие ступени.

Надо внедрить новую систему оплаты труда государственных 
служащих по результативности их вклада в управленческий процесс. 
Необходимо по итогам каждого года предусмотреть выплату бонусов 
для политических служащих и премий для административных служа-
щих по результатам их деятельности и достигнутых успехов в эконо-
мике. хорошо работают - получают бонус. Плохо работают, нет роста 
экономики и результатов - соответственно, снижается и оплата.

сейчас настало время открыть новые каналы поиска талантли-
вых кандидатов в государственные служащие, в том числе из частно-
го сектора. На определенные должности целесообразно привлекать 
зарубежных менеджеров. и незнание языка, гражданство здесь не 
должны быть препятствием. так поступают многие успешные стра-
ны.

должны быть ужесточены квалификационные требования для 
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приема на государственную службу. Надо провести полную аттеста-
цию государственных служащих всех уровней. важно наладить си-
стемную работу по защите принципов меритократии и недопущению 
коррупции. для этого следует выделить в структуре агентства по де-
лам государственной службы отдельное самостоятельное подразде-
ление по борьбе с коррупцией. меритократия должна стать всеобщим 
принципом не только для государственного аппарата, но и для всего 
государственного сектора, включая суды, правоохранительные орга-
ны, национальные компании и холдинги.

Нам потребуется разработка нового Закона о государственной 
службе, внесение изменений в Закон о борьбе с коррупцией. служба 
государству должна быть основой для укрепления единства нашего 
общества. государственной службе следует стать прототипом спра-
ведливого казахстанского общества, где всем предоставляются оди-
наковые возможности для самореализации на основе принципа мери-
тократии независимо от этнической принадлежности.

второе - обеспечение верховенства закона, гарантирующего пра-
ва собственности, создающего условия для предпринимательской 
деятельности, охраны договорных обязательств, который в конечном 
итоге станет основой для экономического роста.

сегодня слабые звенья судебной системы - это отбор судей, неэф-
фективность квалификационных требований к судьям, что зачастую 
приводит к коррупционным явлениям среди судейского корпуса. су-
дьи не должны быть закрытой наглухо корпорацией и находиться вне 
общественной критики. открытость - это лекарство от коррупции в 
судейских рядах.

Непрозрачна для общества работа и органов внутренних дел. По-
лиция должна работать так, чтобы повысить доверие общества к себе. 
сегодня граждане слабо верят, что офицер дорожной инспекции мо-
жет оштрафовать акима или министра за нарушение правил дорож-
ного движения. Здесь можно привести недавний пример с государ-
ственным секретарём сШа. джон керри был оштрафован за то, что 
не убрал снег перед своим домом.

Поэтому необходимо повысить статус полицейского и его от-
ветственность перед гражданами. Надо выработать пакет мер по 
обеспечению прозрачности правоохранительных органов, развитию 
информационных технологий, оснащению патрульной службы ви-
деорегистраторами. важно внедрить новую систему профессиональ-
ного и психологического отбора в полицию, обеспечить регулярное 
повышение и подтверждение полицейскими своей квалификации.

следует ужесточить квалификационные требования к судьям. 
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кандидат, претендующий на место в судейском корпусе, должен 
иметь не менее 5 лет стажа работы в судебной системе, а не нотариу-
сом, в полиции или юридическом вузе. кандидаты должны проходить 
жесткий тестовый отбор как условие для судебной стажировки, про-
водимой в судах на освобожденной основе и не менее одного года. 
любой вышестоящий судья должен поработать в нижестоящих судах. 
важно также ввести для начинающих судей испытательный период 
длительностью не менее одного года, после успешного прохождения 
лучшие из них выбираются в судьи.

Зарубежные и отечественные инвесторы должны быть уверены в 
справедливости казахстанского правосудия. для повышения доверия 
к нему надо привлекать к рассмотрению инвестиционных споров за-
рубежных судей и рассматривать такие споры по лучшим стандартам 
зарубежных и международных судов.

особый вопрос - модернизация вооруженных сил страны. они 
должны быть современными, мобильными, профессиональными. 
следует обеспечить повышение боеспособности армии за счёт про-
фессионализма и оснащения передовым вооружением и техникой.

третье - индустриализация и экономический рост, основанный 
на диверсификации.

Профессиональная государственная служба и верховенство зако-
на создают условия для реализации комплекса экономических реформ 
для ускоренного формирования среднего класса. для выхода на каче-
ственный рост и диверсификацию экономики мы реализуем програм-
му индустриализации. она является своевременной и исключительно 
необходимой мерой. индустриализация - не только инструмент эко-
номики, но и важный фактор развития государства и формирования 
среднего класса. однако индустриализация и обрабатывающий сек-
тор пока не стали настоящими драйверами экономического роста. 
Правительству надо с этим разобраться.

имеются перекосы и в системе государственной поддержки сель-
ского хозяйства. аграрному сектору из бюджета выделяются колос-
сальные средства на субсидии производства продукции отраслей с 
низкой добавленной стоимостью. Причем сельские производители 
почти не платят налогов. сегодня важно развивать сектор переработ-
ки сельскохозяйственного сырья на основе новой комплексной про-
граммы. в этом плане необходимо приступить к реализации поряд-
ка 10 крупных проектов с участием транснациональных компаний в 
перерабатывающей отрасли. индустриализация также направлена на 
создание рабочих мест через малый и средний бизнес и развитие экс-
портного потенциала страны.
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сейчас таможенные процедуры отнимают много времени, тариф-
ная политика является сложной и запутанной, нетарифные барьеры 
идут вразрез с мировой практикой. Необходимо провести масштаб-
ную работу по упрощению тарифной политики в рамках евразий-
ского экономического союза. в перспективе главная задача состоит 
в том, чтобы обеспечить динамику экономического развития. итогом 
работы должно стать возникновение новых З-4 экспортных продук-
тов за счет диверсификации экономики.

ключевым направлением является развитие в сфере услуг малых 
и средних сервисных предприятий. следует принять новую програм-
му развития туризма. Это важный вопрос абсорбирования избыточ-
ных трудовых ресурсов в сельской местности. у нас слабая урбани-
зация. 43 процента населения живет в сельской местности.

в ходе интеграционной политики казахстана в предыдущие годы 
сформированы важнейшие инструменты для расширения вовлечен-
ности нашей экономики в мировые хозяйственные связи. Процесс 
создания финансового центра в алматы должен обрести повышен-
ную динамику. Здесь важно законодательно закрепить специальный 
статус алматы.

Четвертое - Нация единого будущего.
мы добились значительных успехов в развитии собственной мо-

дели стабильности и согласия. конституция казахстана гарантирует 
равенство прав всех граждан независимо от расовой, этнической, ре-
лигиозной и социальной принадлежности.

вместе с тем, необходимо дальнейшее укрепление казахстанской 
идентичности. она должна основываться на принципе гражданства. 
все граждане должны пользоваться одним объемом прав, нести один 
груз ответственности и иметь доступ к равным возможностям. кон-
солидирующие ценности на базе идеи мәңгілік ел - это гражданское 
равенство; трудолюбие; честность; культ учености и образования; 
светская страна - страна толерантности. в этом случае гражданство 
будет самым надежным фундаментом устойчивого и успешного госу-
дарства.

мемлекет құрушы ел ретінде қазақ халқына айрықша 
жауапкершілік жүктеледі. Қазақтар Жаңа Қазақстанның болмы-
сын қалыптастыруда барша ұлыстарды ұйыстырушы рөлге ие. Бұл 
- қазақтың ұлттық сипатын сақтап, дамытудың және еліміздің қазақы 
болмысын нығайтудың басты факторы.

развитие триединства языков - казахского, русского и английско-
го - это залог консолидации общества, роста его конкурентоспособ-
ности. Надо обеспечить эффективные социальные лифты для всех 



13

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2015

граждан казахстана без каких-либо различий и ограничений. Наша 
главная цель, чтобы казахстанцы ставили новые общенациональные 
ценности - верховенство права, государственные традиции, казах-
станские ценности - выше своих этнических поведенческих моделей. 
объединяющей для всех казахстанцев выступает евразийская идея, 
которая реально синтезирует в казахстанце лучшие качества и азиата, 
и европейца.

средний класс должен рассматриваться как основа казахстанской 
нации, источник для формирования профессионального государ-
ственного аппарата. Это движущая сила, наиболее заинтересованная 
в верховенстве закона и подотчетности государства народу и стабиль-
ности в стране. Поэтому именно широкий средний класс является 
ядром формирования национальной идентичности. системой обще-
гражданских ценностей должна выступать идея мәңгілік ел, оформ-
ленная в важнейший документ государства. в школах необходимо 
ввести в программу обучения преподавание ценностей всеказахстан-
ской идеи «мәңгiлiк ел».

в нашей стране в мире и согласии проживают представители 17 
конфессий. Наиболее крупные из них - ислам, православие и просте-
станство. ханафитский ислам, исторически сложившийся на терри-
тории казахстана, отличается умеренностью и терпимостью, здравой 
интерпретацией исламских ценностей. Православие, свойственное 
большей части славянского населения в казахстане, ставит во гла-
ву угла вопросы совести и нравственного выбора человека, добра и 
сострадания. в последние годы в казахстане отмечается рост после-
дователей протестантских церквей. Протестантизм в центр жизни 
человека ставит успешный и производительный труд, ценности бе-
режливости и добродетельный жизни. таким образом, у каждой рели-
гии есть свои достоинства. они должны всегда объединять казахстан-
цев, служить делу мира и согласия, развитию общества и экономики, 
укреплению государства.

Пятое - транспарентное и подотчетное государство.
казахстанское общество поэтапно адаптируется к переменам. Это 

важный фактор, позволяющий нам избегать обострения внутренних 
противоречий, укреплять политическую стабильность. опыт многих 
стран показывает, что нарушение принципа «сначала - сильное госу-
дарство и экономика, а потом - политика» ведёт к катастрофам, «раз-
ламывает» общества. в одних происходит разрушение политических 
режимов, в других - развал экономики, возникают конфликты и даже 
гражданские войны. мы хорошо это знаем из истории разных стран 
и сегодня видим воочию во многих государствах. Череда последних 
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гражданских войн и кровавых конфликтов в разных регионах мира 
показала, что непродуманная и форсированная демократизация не 
гарантирует стабильность государства и не обеспечивает успешную 
экономическую модернизацию.

саяси мәдениетсіз сайлаудың салдарын көптеген елдердің қазіргі 
ахуалынан бағамдауға болады. соңғы жылдары кейбір елдердің аза-
маттары еңбек етуді ұмытты. Наразылық шерулері сәнге айналды. 
адамдары митингке шығуға күнделікті жұмысқа барғандай асығатын 
болды. сол үшін оларға арандатушылар жалақы төлейтін болды. 
сайлау жұртты біріктіретін емес, бауырларды бөлетін, ағайынды 
араздастырып, өзара қару кезендіретін болды. көшедегі қарабайыр 
саясатшылдық пен тек сайлаудан сайлауға дейін өмір сүру ақылды 
елдің жолы емес. елге қызмет ету үшін емес, мансап үшін билікке 
ұмтылу да абырой әпермейді.

осы аяда Ұлы абайдың қара сөздерін еске түсіремін. ол үшінші 
қара сөзінде былай дейді: «Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы 
«сені біз сайламадық па» деп елдің бұлданғанымен күн өтеді. екінші 
жылы кандидатпен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға 
жақындап қалып, тағы болыс болып қалуға болар ма екен деп күн 
өтеді. енді несі қалды?».

сайлау - әншейін сайлау өткізу үшін емес, елді бірлікке шақырып, 
жұртты еңбекке ұйыту үшін болса, ғанибет. сондықтан жоғарыда ай-
тылып кеткен төрт мақсатты орындап, содан кейін саяси мәселелерге 
көшкен жөн. Бұл жолды дүниежүзілік тәжірибе көрсетіп отыр.

Пять институциональных реформ - это пять шагов, которые стра-
на должна пройти именно в такой последовательности. только в таком 
случае наши реформы будут эффективны, а общество и государство 
будут едины и стабильны. именно такой путь прошли все успешные 
государства.

во-первых, следует расширить практику отчетности руководите-
лей государственных органов. во-вторых, обеспечить прозрачность 
процесса принятия решений. Через механизм «открытого правитель-
ства» граждане должны активно вовлекаться в процесс принятия ре-
шений государственными органами всех уровней. основой для это-
го станет новый Закон о доступе к публичной информации, который 
предстоит разработать и принять. важно усилить роль общественных 
советов при государственных органах и акимах. в-третьих, следует 
внедрять гражданское бюджетирование. речь идёт об участии пред-
ставителей гражданского общества в распределении бюджетных 
средств в регионах. в-четвертых, важно укрепление системы обжа-
лования. в законодательстве должны быть расширены возможно-
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сти граждан по обжалованию действий государственных служащих. 
в-пятых, надо обеспечить широкое внедрение саморегулирования в 
обществе. Необходимо поэтапно сокращать зоны ответственности 
государственных органов, передавая полномочия, связанные с оказа-
нием социально значимых государственных услуг, институтам граж-
данского общества по мере их готовности.

с достижением позитивных результатов по этим пяти направ-
лениям можно будет решать вопрос о новой системе выборности 
местных исполнительных органов. Поэтапно должна быть проведе-
на конституционная реформа, предполагающая перераспределение 
властных полномочий от Президента к Парламенту и Правительству 
с учетом наших традиций.

в совокупности эти пять реформ создают условия для укрепления 
казахстанской государственности и вхождения в 30 развитых стран 
мира. Это путь к выполнению «стратегии-2050». каждая из пяти ин-
ституциональных реформ - это огромный вызов и большая работа для 
страны. успех таких реформ может быть обеспечен только при твёр-
дой воле власти и народа. как подсказывает мировой опыт, для ста-
новления сильного государства, развитого и либерального общества 
необходимо 40-50 лет стабильного движения страны вперед.

Предлагаемые меры кардинально изменят систему обществен-
ных отношений. для их проведения я предлагаю создать Националь-
ную комиссию по модернизации при Президенте. она будет коорди-
нировать реализацию всего комплекса реформ. таким образом, наша 
центральная задача в предстоящие годы - это запустить и поэтапно 
осуществлять эти пять институциональных реформ.

Дорогие казахстанцы!

 За несколько дней я получил великое множество писем и обра-
щений от граждан, трудовых коллективов, образовательных учрежде-
ний, общественных объединений нашей страны о поддержке досроч-
ных выборов Президента и с просьбой выдвинуть мою кандидатуру 
на этих выборах. Большое спасибо всем за высокие оценки моего 
труда на благо казахстана и казахстанцев! Нет большей награды, чем 
обладать таким доверием своего народа. я сердечно благодарен всем, 
кто сказал сегодня с трибуны съезда теплые слова в мой адрес.

я заявляю о своем согласии баллотироваться кандидатом в Пре-
зиденты от партии «Нұр отан» на предстоящих выборах. я призываю 
вас, мои соратники - нуротановцы, всех казахстанцев вновь сплотить-
ся и победить! Наша общая духовная сила и высшая цель: мәңгілік 
ел - вечная родина! она будет наполнять энергией прогресса наше 
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развитие в XXI столетии.

Қымбатты отандастар!

тәуелсіздікті алу үшін қандай қажыр-қайрат керек болса, оны ба-
янды ету үшін одан да зор қажыр-қайрат керек. кейінгі ұрпаққа ке-
мел Қазақстанды табыстау - бәрімізге ортақ парыз. Біз әлемдегі ең 
мықты 50 елдің сапына еркін қосылып, енді ең қуатты 30 елмен иық 
тірестіру жолына түстік.

Біздің ашық аспан астында ештеңеге теңгермейтін бір ғана от-
анымыз бар, ол - тәуелсіз Қазақстан! Бізге ххI ғасырда бағдар бо-
латын бір ғана стратегия бар, ол - «Қазақстан-2050»! Баршамызды 
ерен істерге жетелейтін бір ғана ұлы мақсат бар, ол - мәңгілік ел! 
осы жолда күллі халқымызды біріктіруге, мақсатымызды орындауға 
жұмылдыратын «Нұр отан» партиясы! Қасиетті отанымызды 
нұрландыра түсу үшін бір тудың түбіне жиналып, жарқын болашаққа 
бірге қадам басайық!

Біз қашанда біргеміз! алға, Нұр отан! 
алға Қазақстан! 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСпуБЛИҚАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫш 
пРЕЗИДЕНТІ Н.Ә. НАЗАРБАЕВ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ТАРИХ ҒЫЛЫМЫ

Биылғы жылдың басы біздер үшін үлкен мерекелік көңіл – күймен, 
еліміздің ынтымақ-бірлігін паш ететін «Қазақстан халқы ассамблея-
сы» жылының ресми ашылу салтанатымен басталды. сонымен қатар, 
осы жылы  ата Заңымыздың 20 жылдығы, Жеңістің 70 жылдығы, 
Қазақ хандығының 550 жылдығы атап өтілмек. Бұл бүгінгі жас 
ұрпақтың тарихи санасын қалыптастыру және оны одан әрі жетілдіру 
мақсатынан туындап отырғаны анық. тәуелсіздіктің алғашқы жыл-
дарынан бастап елбасымыз - Н.Ә. Назарбаев Ұлттық тарихымызды 
ұлықтауды назардан тыс қалдырған емес. 

кеңестік дәуірде ғалымдардың қудаланғаны белгілі, тарихты 
жазған с.асфендияров, м.тынышбаев, е.Бекмаханов, Б.сүлейменов, 
м.Әуезов, Қ.сәтбаев және т.б. ғалымдар коммунистік идеологияның 
құрбаны болды. тарих ғылымы қатаң партиялық бақылауға алынды. 
ал біздің тәуелсіздік осы олқылықтардың орнын толтырды. Біздің 
мемлекеттік саясатымыз ғылымды, соның ішінде тарих ғылымын 
қолдайды және жалпы қоғамтанушыларға ешқандай идеологиялық 
шектеулер қоймайды. 

тәуелсіздігіміздің алғашқы сындарлы онжылдығында, 
Президентіміз «біз кімбіз», «қайда барамыз» деген қарапайым 
сұрақтарға жауап беру үшін, ең алдымен өзіміздің төл тарихымыз-
ды түгендеп, елдің тарихи санасын қалыптастырып алу керектігін 
жақсы түсінді. сөйтіп, 1992 жылы «Қазақстан тарихын оқыту 
тұжырымдамасын», 1995 жылы «Қазақстан республикасында тарихи 
сана қалыптасуының тұжырымдамасын» қабылдайды. сосын 1997 
жылды «Жалпы ұлттық татулық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу жылы», 1998 жылды «халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы» 
деп атайды да, 1999 жылы «халық тарих толқынында» атты кітабын 
шығарады. Бұл отандық тарих ғылымындағы алғашқы реформалар 
еді. оның нәтижесі де ауыз толтырып айтарлықтай болды. осы жыл-
дар ішінде 1995 жылғы тұжырымдамада көрсетілгендей, «тарихи 
білімнің негізгі басымдықтары», «тарих ғылымының проблемалары», 
«тарихи білім беру мен ағарту ісінің келешегі» анықталып, қыруар 
жұмыстар жасалды. тарихшы-ғалымдар академик м.Қозыбаевтың 
төңірегіне топтасты. сол кезде академик к.Нұрпейіс кеңестік 
кезеңдегі тарихымыздың «аңтаңдақтарын» ашты, антрополог-ғалым 
о.смағұл қазақтардың антропологиялық, генетикалық, биологиялық 
ерекшелігін анықтады, отандық археологтар ерте және ортағасырлық 
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қалалардың орындарын ашты.  
Іргелі тарихи зерттеулердің нәтижесі 1993-1994 жылдары екі 

тілде жарық көрген «Қазақстан тарихы» очеркіне енгізілді. 1993 
жылы «Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік журналы шықты. осы 
кезде 5 томдық «Қазақстан тарихы» академиялық басылымын дай-
ындау қолға алынды, соның 1,2,3 томдары академик м.Қозыбаевтың 
көзі тірісінде жарық көрді. аталған басылымдардың материалдары 
жалпы білім беретін орта мектептер мен жоғары оқу орындарында 
оқу құралына айналды. 

ал тәуелсіздігіміздің екінші онжылдығында, нақтылап айтсақ 
2003-2004 жылдары жарияланған «мәдени мұра», «Ғылыми қазына» 
мемлекеттік бағдарламаларына сәйкес іргелі және қолданбалы 
ғылыми жобалар іске асырылды, көптеген монографиялар, құжаттар 
мен материалдар жинақтары, фоно-фотоқұжаттар шықты. Шетелдік 
мұрағат қорларын игеру жұмыстары басталды, ол кезде 5000-ға 
жуық шетелдік құжаттар алып келінді, қазір оның ауқымы еселеніп, 
ұлғаюда. 

Біз бастапқыда тарихты оқыту мен зерттеуге үлкен мән бердік, 
ал соңғы екі онжылдықта «мемлекетіміздің қалыптасуы» тарихымыз 
да қалыптастырды деуге болады. Бұл бізге тәуелсіздік жылдарында 
жазылған ұлттық тарихымызды, яғни бар тарихымызды зерделейтін 
уақыттың келгенін көрсетеді. Қазіргі озық технологиялардың дамуы, 
ғылыми ақпараттардың көптігінен, кейде оны игеруге үлгермейміз.  

2011, 2013 жылдары өткен Қазақстан тарихшыларының І және ІІ 
конгресінде отандық тарих ғылымының алдында шешімін таптаған 
мәселелер ортаға салынып, 2013 жылдың 5 маусымында басталған 
«Ұлттық тарихты зерделеу бойынша ведомоствоаралық жұмыс 
тобының» (немесе жалпыұлттық кеңес) отырыстарын өткізуге 
мұрындық болды. Бұл іс-шаралар да елбасымыз - Н.Ә. Назарбаевтың 
тікелей тапсырмасын, яғни «елдің тарихи санасын одан әрі 
жетілдіруге» бағытталды. 

Жалпыұлттық кеңесте тиісті министрліктер мен мемлекеттік ме-
кемелерге «көне дәуірден бүгінге дейінгі ұлттық тарих» және «Қазіргі 
Қазақстан тарихы» деп аталатын екі негізгі оқулықты дайындау 
(жазу) жоспарын жасау тапсырылғаны белгілі. сол кездегі мемхатшы 
марат тәжиннің  баяндамасында: «Қазіргі Қазақстан тарихы салы-
стырмалы түрде тарих ғылымындағы жаңа бағыт. сондай-ақ оның 
аяқталған жүйелілік сипаты жоқ, яғни дербес ғылыми пән ретінде 
қалыптаса қоймаған, методологиясы мен оқу-әдістемелік жағынан 
толық қамтамасыз етуді қажет ететін пән болғандықтан, бізге тез ара-
да осыларды жою маңызды», - деп нақты айтылған болатын. Қазіргі 
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кезде көптомдық «Қазақстан тарихының» құрылымы жасалды, бұл 
бағытта нақты жұмыстар атқарылуда.  

соңғы жылдары, өздеріңізге белгілі елбасымыз -                                                          
Н.Ә. Назарбаев қалыптасқан мемлекетіміздің тарихын бүгіннен ба-
стап қағазға түсіру, оны жүйелеп, зерделеу міндетін де алға шығарды. 
Бүгінгі тарихты жазу арқылы жаңа қазақстандық патриотизмді 
қалыптастыру мақсаты көзделеді. ол үшін ең алдымен, күнделікті 
маңызды тарихи оқиғаларды қағазға түсіріп, жастарға жолсілтеуші 
кітаптарды көптеп шығара беруіміз керек. 

тәуелсіздік тарихында елдік пен бірлік насихатталады. Бұл 
бағыттағы кітаптар сериясын мемлекет тарихы институтының 
ғалымдары дайындайды. Біздің ғалымдардың күшімен әртүрлі жанр-
ларда шыққан еңбектеріндегі негізгі тұжырымдар ресей, голлан-
дия, аҚШ, Өзбекстан, Қырғызстан сияқты мемлекеттерден келген 
әріптестеріміздің қатысуымен өткен ғылыми-практикалық конферен-
цияларда баяндалды. 

«Ғылыми қазына» бағдарламасы бойынша «Ұлы дала тұлғалары» 
сериясымен «Ж.тәшенов», «Ә.ермеков», «І.есенберлин» кітаптары 
шықты. Биыл Ілияс есенберлиннің 100 жылдығына орай зерттеуші 
а. Қашқымбаевтың «І.есенберлин» кітабының тұсауы кесілді. 

сонымен қатар тәуелсіздік тарихының архитекторы                                               
Н.Ә. Назарбаевтың «халық тарих толқынында», «Бейбітшілік кіндігі» 
сияқты іргелі зерттеу жобаларының орны да ерекше. 

Жоғарыда аталған жұмыс тобынының отырыстарында қабылдан-
ған шешімдерге сәйкес 59 жоғары оқу орнында «Қазақстан тарихы» 
кафедралары ашылды, ең маңыздысы мамандандырылған 4 ғылыми 
зерттеу орталықтары (әл-Фараби атындағы ҚазҰу жанындағы 
орталық азиядағы дәстүрлі өркениеттерді зерттеу орталығы; 
археологиялық ғылыми зертхана, популяциялық генетика зертхана-
сы, дүниежүзілік тарихты зерттеу орталығы) құрылды. осылардың 
ішінде «Назарбаев университеті» жанынан құрылған популяциялық 
генетика зертханасы – отандық тарих ғылымындағы жаңа бір бағыт 
деуге болады. сонымен бірге тарихи сананы жаңғырту мақсатында 
«мәңгі ел» халықаралық ғылыми-көпшілік журналы жарық көрді. 

Жалпы отандық антропология, археология, этнология салала-
рында қыруар жұмыстар атқарылуда. мысалы, археологтардың есік 
қорғанынан тапқан «алтын адамы» қазіргі кезде Шығыс  Қазақстан, 
Қарағанды облысы, Батыс Қазақстаннан да табылып отыр. ежелгі  
тұрақтар, ортағасырлық қалалардың архитектурасы мен мәдениет 
ескерткіштерін зерттеу жұмыстары жалғасуда, жаңа тұжырымдарға 
негіздер бар. 
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2014 жылы Қр БҒм «халық тарих толқынында» бағдарламасы 
аясында Қазақстандық ғалымдардың шетелдік мұрағаттардағы 
жұмысының жаңа күнтізбелік жоспарын бекітті. соған сәйкес иран, 
түркия, Ұлыбритания сияқты елдердің мұрағаттарын игеру жұмысы 
одан әрі жалғасуда. ал жинақталған құнды материалдарға сараптама-
лар жасалуда, өңделуде. 

Бір сөзбен айтқанда, отандық тарих ғылымы жаңғыртылуда. 
соның тағы бір жарқын көрінісі - мамандандырылған «Қазақстан 
тарихы» веб-порталының ашылуы, ғылыми-зерттеу институттарын-
да тұрақты веб-сайттардың пайда болуы және әлеуметік желілерде 
ресми парақшаларының (Facebook) ашылуы дер едім. телеарналарда 
ерте және ортағасырлық Қазақстан тарихынан әртүрлі жанрдағы  ту-
ындылар эфирге шықты. 

Қазіргі кезде тарихшылар қоғамдық сұраныстарға сәйкес журна-
листермен тығыз байланыста жұмыс істейді. сол сияқты Қазақстан 
халқы ассамблеясымен бірге еліміздегі өзге ұлт өкілдерінің тағдыр-
тауқыметі, қазіргі жағдайы, олардың еліміздің дамуына қосқан үлесі 
туралы арнайы бағдарламалар дайындалып, тікелей эфирге шықты. 

Биыл біз үшін маңызды, әрі қарбалас жыл болайын деп тұр. Біз орта 
мектептер мен жоғары оқу орындарында тәуелсіздік құндылықтарын 
насихаттайтын арнайы дәрістер оқуды одан әрі жалғастыруымыз 
керек. Іргелі тарихи зерттеулердің нәтижелеріне негізделген жаңа 
оқулықтар мен кітаптарды шығаруды қолға алуымыз керек. 

Ұлытау төріндегі сұхбатында, Н.Ә. Назарбаев: «Қазақстанның 
болашағы жарқын болады. Өйткені, Қазақстан халқы, бірде-бір елге 
тиіспеген, бейбітсүйгіш халық» деген болатын. 

«менің арманым да, бар ойым да Қазақстанның мәңгілік болуы. 
сондықтан да «мәңгілік ел» идеясын ұсындым. Біз сондай ел болу 
үшін бәрін істейміз!», – деп атап көрсетті мемлекет басшысы. ал 
гуманитарлық ғылым саласындағы тарихшы-ғалымдардың міндеті – 
елбасымыз айқындап берген осы тапсырмаларды абыроймен орын-
дау болмақ.  

Б.Ғ. Аяған, бас редактор, 
Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының директоры, 

тарих ғылымдарының докторы, профессор
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пЕРВЫЙ пРЕЗИДЕНТ РЕСпуБЛИКИ КАЗАХСТАН
Н.А. НАЗАРБАЕВ И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАуКА КАЗАХСТАНА

в праздничной атмосфере, в начале февраля 2015 года в аста-
не был дан старт «году ассамблеи народа казахстана». в этом году 
нам так же предстоит отметить 20-летие принятия основного Закона 
страны – конституции Независимого казахстана, 70-летие Победы в 
великой отечественной войне и 550-летие образования казахского 
ханства. Несомненно, каждый из этих юбилеев имеет свою ценность. 
Но заметно, что проведение этих мероприятии, приуроченных к этим 
знаменательным событиям, вызвало огромный резонанс в обществе.  

духовная жизнь, интеллектуальные ценности казахстанцев, исто-
рия всего казахстана была всегда под постоянным вниманием главы 
государства –  Н.а. Назарбаева. 

еще в 90-ые годы хх века, после провозглашения независимости 
по поручению Н.а. Назарбаева, были предприняты системные шаги 
по реформированию отечественной исторической науки. 

я хорошо помню, какие интересные исследования проводили 
историки казахстана под руководством м.к. козыбаева. в тот период 
вышли монографии академиков и.Нурпеиса, о.смагулова. Был нала-
жен выпуск учебников для школ и высших учебных заведений. в тот 
период была начата, разработка пятитомного исследования «история 
казахстана», три из которых успел подготовить академик м.к. козы-
баев. Проведены серьезные конференции по различным актуальным 
темам, раскрыты многие «белые пятна» в истории. 

Чтобы придать системность историческим исследованиям, была 
принята специальная государственная программа. 

Необходимость реформирования была вызвана тем, что отече-
ственная историческая наука не могла за короткие строки преодолеть 
приверженность научным представлениям прошлого. а с другой сто-
роны, новые открытия, новые информационные технологии стреми-
тельно двигали науку вперед и требовали уже совершенно новой ме-
тодологии исследований.  

в прежние времена историческая наука постоянно находилась 
под прессом партийных органов. Здесь можно вспомнить репрес-
сии в отношении с.асфендиярова, м.тынышпаева, е.Бекмаханова,          
Б.сулейменова, м.ауэзова, к.сатпаева и других ученых, внесших 
огромный вклад в развитие духовной жизни общества. 

Но после обретения независимости государство само пришло на 
помощь ученым. Причем теперь никто не ставил перед обществове-
дами никаких идеологических ограничений, а наоборот, делается все 
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возможное для проведения полноценных и масштабных исследова-
ний. 

так, например, при прямом участии Президента страны                            
Н.а. Назарбаева принимаются такие крупные целевые программы, 
как «мәдени мұра» («Народ в потоке истории»), «Ғылыми қазына» 
(«Научное достояние»).

Наиболее масштабной целевой программой стал «халық тарих 
толқынында» («Народ в потоке истории»). в русле задач принятых 
на заседаниях межведомственной рабочей группы по изучению на-
циональной истории республики казахстан в 59 вузах страны были 
открыты и заработали кафедры истории казахстана, были заново от-
крыты учебно-методические центры, на которых возлагалась задача 
обновления методики и методологии исследования.  

в деле реформирования гуманитарных наук огромную роль сы-
грали фундаментальные работы Н.а. Назарбаева «в потоке истории», 
«Эпицентр мира».

в казНу им. аль-Фараби был организован специализированный 
центр изучения центральноазиатской традиционной культуры. 

Значительных успехов добились археологи страны. так, например 
в трех регионах, в восточном казахстане,  карагандинской области и 
в Западном казахстане, ими были найдены и исследованы «Золотой 
человек». Продолжены работы по изучению памятников культуры и 
архитектуры средневековых городов, древнейших стоянок на терри-
тории страны. в настоящее время идут работы по теоретическому 
осмыслению истории. в целях создания объективной и полноцен-
ной картины древнего периода и средневековой истории в течение 
2013-2014 годов историки страны работали в зарубежных архивных 
центрах ирана, турции и великобритании, где были найдены очень 
ценные материалы и рукописи. в настоящее время идут работы по 
экспертизе и обработке найденных материалов. в стадии разработки 
и написания глав находится многотомник по истории казахстана.

На базе «Назарбаев университета» с участием молодых ученых 
создана и работает лаборатория популяционной генетики. 

Проходит стадию модернизации и вся историческая наука. так, на-
пример, успешно работает специализированный веб-портал «история 
казахстана», открыты аккаунты в социальных сетях (Facebook) и про-
ведены на постоянный режим веб-сайты в научно-исследовательских 
институтах. в этот же период были подготовлены и вышли в эфир 
визуальные продукции по ключевым периодам национальной исто-
рии, древним поселениям и средневековым городам. Получил по-
пулярность среди общественности и систематически публикуется                



23

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2015

научно-популярный журнал «мәңгілік ел». 
историки страны активно участвуют в работе ассамблеи народа 

казахстана. При участии ученых-историков подготовлены и вышли в 
эфир рубрики, раскрывающие историю этносов казахстана, их вклад 
в развитие культуры и экономики страны. 

особенно значимым и напряженным ожидается настоящий год. 
Нам необходимо проводить активную работу в учебных заведениях 
по пропаганде ценностей Независимости. коллективами авторов го-
товятся в свет новые учебники и книги, обобщающие труды по исто-
рии. 

серию книг по истории Независимого казахстана подготовили 
ученые института истории государства. монографии, хрестоматии и 
научные концепции ученых были доложены на конференциях, прове-
денных с участием коллег из россии, голландии, сШа, узбекистана, 
киргизии. 

в 2014 году учеными института был продолжен выпуск книг 
из серии «Ұлы дала тұлғалары» исследователем а. кашкимбаевым 
к 100-летию выдающегося писателя ильяса есенберлина была пре-
зентована специальная монография. в 2015 году будут продолжены 
изыскания по деятельности Жумабека ташенова, академика анны 
михайловны Панкратовой. 

в своих размышлениях у подножия горы улытау. Н.а. Назарба-
ев подчеркнул, что будущее казахстана будет светлым, потому что         
народ казахстана – миролюбивый, не посягнувший ни на одну стра-
ну. 

«моя мечта и мысли о том, чтобы казахстан существовал вечно. 
Поэтому я предложил идею «мәңгілік ел» (вечная страна). мы сде-
лаем все, чтобы стать таковой!» – подчеркнул глава государства. и 
задача ученых историков исполнить поручение.  

Б.Ғ. Аяған 
директор института истории государства кН моН рк, 

доктор исторических наук, профессор,
главный редактор журнала «история государства»
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Аннотация
Цель работы – исторический анализ Посланий Президента Неза-

висимого казахстана народу как источников для исследования совре-
менной истории страны. Научные и программные труды и выступле-
ния Первого Президента являются и убедительным подтверждением 
выдающихся исторических заслуг и роли Н.а. Назарбаева в станов-
лении и развитии современной казахстанской государственности.

Ключевые слова: Первый Президент, ценности Независимости, 
казахстанский путь, историческое сознание, национальная идентич-
ность, Послание народу, стратегия, социально-экономическая и по-
литическая модернизация, конкурентоспособность.

труды Н.а. Назарбаева пред-
ставляют собой ценный источ-
ник при изучении современной 
истории страны, так как более 
чем 20-летняя новейшая история 
развития независимого казах-
стана, успехи республики, как во 
внешней, так и внутренней поли-
тике, неразрывно связаны с име-
нем Первого Президента страны. 
Нурсултан Назарбаев – один из 
немногих мировых политиче-
ских лидеров, которые сочетают 
в себе исключительный дар поли-
тического предвидения, идеолога 
структурных преобразований во 
всех сферах и выдающиеся спо-
собности стратега.  

весьма содержательным ис-
точником являются Послания 

Президента народу казахстана. 
Практика обращений Президента 
с Посланиями берет свое начало 
с момента учреждения самого по-
ста Президента казахстана. еще 
в мае 1990 г. Президент тогда ка-
захской сср Н.а. Назарбаев об-
ратился с Посланием, однако до 
1995 г. оно адресовалось верхов-
ному совету. Первое Послание 
Президента к народу относится к 
октябрю 1996 г., оно называлось 
«о положении в стране и основ-
ных направлениях внутренней и 
внешней политики на 1997 год» 
[1, с.236]. Но самым запомина-
ющимся стало озвученное гла-
вой государства в октябре 1997 
г. Послание народу «Процвета-
ние, безопасность и улучшение 
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благосостояния всех казахстан-
цев», известное как «стратегия 
«казахстан-2030», с которого и 
принято вести отсчет всех посла-
ний Президента. 

с 1996 г. по 2014 гг. Президент 
выступил с двадцатью Послания-
ми народу казахстана. ежегод-
ные послания становятся замет-
ными событиями политической 
жизни, общество воспринимает 
их как руководство к дальнейшим 
действиям. долгосрочные стра-
тегии – убедительное свидетель-
ство дальновидности и мудрости 
лидера Нации. стратегическое 
Послание Президента 1997 г. ста-
ло мощным толчком к формиро-
ванию государственной идеоло-
гии казахстана и консолидации 
общества. Нынешние поколения 
казахстанцев прочно запомнили 
семь приоритетов первой стра-
тегии: укрепление национальной 
безопасности; внутриполитиче-
ская стабильность и консолида-
ция общества; экономический 
рост, базирующийся на развитой 
рыночной экономике с высоким 
уровнем иностранных инвести-
ций; здоровье, образование и 
благополучие граждан; энергети-
ческие ресурсы; инфраструктура, 
в особенности транспорт и связь; 
профессиональное государство, 
ограниченное до основных функ-
ций [2]. 

с 2004 г. в Посланиях и дру-
гих выступлениях главы госу-
дарства термин «конкурентоспо-
собность» становится сквозным 

понятием.  конкурентоспособ-
ность нации и успешная инте-
грация казахстана в мировую 
экономику и сообщество обозна-
чаются как главная национальная 
идея в Послании от 1 марта 2006 
г. «казахстан на пороге нового 
рывка вперед в своем развитии. 
стратегия вхождения казахстана 
в число 50-ти наиболее конку-
рентоспособных стран мира» [3]. 
идея конкурентоспособности на-
ции и государства получила свое 
дальнейшее развитие в Послании 
Президента народу от 28 февраля 
2007 г. «Новый казахстан в но-
вом мире», в котором поставлены 
задачи перехода казахстанской 
экономики на качественно новый 
технологический уровень [4].

антикризисное Послание 
Президента 6 марта 2009 г. содер-
жало ряд мер по преодолению по-
следствий мирового финансового 
кризиса и подготовки последую-
щего экономического роста [5]. 
По мнению Н. Назарбаева, ход 
и динамику кризиса определяли 
не только экономические, но и 
политические, гуманитарные, 
нравственно-ценностные причи-
ны. Поэтому при работе над гло-
бальным антикризисным планом  
необходимо преодолеть дефицит 
доверия, - подчеркивал Н.а. На-
зарбаев [6].  

в Послании от 29 января 2010 
г. «Новое десятилетие – новый 
экономический подъем – новые 
возможности казахстана» Прези-
дент обнародовал стратегию раз-
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вития казахстана до 2020 г. [7]. 
в Послании народу казахстана 
от 28 января 2011 г. «Построим 
будущее вместе!» лидер страны 
выдвинул приоритеты ускорен-
ной экономической и социаль-
ной модернизации общества [8]. 
следует выделить отдельные По-
слания Президента народу, в ко-
тором акцент сделан на вопросах 
социальной модернизации: это 
«казахстан на пути ускоренной 
экономической, социальной и по-
литической модернизации» (2005 
г.), «рост благосостояни граждан 
казахстана – главная цель госу-
дарственной политики» (2008 г.), 
«социально-экономическая мо-
дернизация – главный вектор раз-
вития казахстана» (2012 г.).  

Знаковое значение имеет По-
слание Президента казахстана – 
лидера Нации Н.а. Назарбаева 
«стратегия «казахстан-2050»: 
новый политический курс состо-
явшегося государства» (астана, 
14 декабря 2012 г.). Президент 
констатировал, что большинство 
задач, поставленных в стратегии-
2030, успешно решены. Н. Назар-
баев выдвинул новую продуман-
ную программу действий страны 
на ближайшие три десятилетия и 
поставил главную цель, стоящую 
перед казахстаном, - вхождение в 
пул 30 самых развитых держав. в 
стратегии выработаны семь при-
оритетов: экономическая поли-
тика нового курса, всестороння 
поддержка предпринимательства, 
новые принципы социальной по-

литики – социальные гарантии 
и личная ответственность, даль-
нейшее укрепление государствен-
ности и развитие казахстанской 
демократии, последовательная и 
предсказуемая внешняя полити-
ка, новый казахстанский патрио-
тизм [9].  

в «стратегии-2050» особое 
внимание уделено формирова-
нию нового казахстанского па-
триотизма, роли интеллигенции в 
укреплении общенациональных 
ценностей, необходимости про-
должения работы по формиро-
ванию исторического сознания 
общества [9]. в Послании Прези-
дента народу от 17 января 2014 г. 
«казахстанский путь-2050»: еди-
ная цель, единые интересы, еди-
ное будущее» была представлена 
концепция вхождения казахста-
на в топ-30 развитых государства 
мира [10]. очередное Послание 
Президента народу «Нұрлы жол 
- путь в будущее» от 11 ноября 
2014 г. является новым ключевым 
этапом в инфраструктурной исто-
рии страны. она сформулировала 
новую экономическую политику 
казахстана на предстоящие кри-
зисные годы [11].

следует отметить весомую 
роль главы государства в форми-
ровании исторического сознания 
казахстанцев. в своих книгах «в 
потоке истории», «в сердце ев-
разии», «На пороге ххI века» и 
других Н.а. Назарбаев дает обзор 
широкого горизонта националь-
ной истории казахского народа 
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и подчеркивает преемственность 
традиций государственности. 17 
апреля 2014 г. в Послании народу 
«казахстанский путь-2050» ли-
дером нации была озвучена на-
циональная идея «мәңгілік ел». 
официальное объявление главой 
государства празднования в 2015 
г. исторической даты - 550-летия 
казахского ханства стало еще од-
ним подтверждением важности 
идеи «мәңгілік ел» как основы 
национальной идеологии и кон-
солидации общества. в своих 
выступлениях глава государства 
неустанно подчеркивает священ-
ный смысл Независимости госу-
дарства и ее ценностей. На тор-
жественном собрании по случаю 
дня Независимости 14 декабря 
2013 г. Н.а. Назарбаев сформу-
лировал 7 главных ценностей Не-

зависимости: «наша священная и 
достойная страна, мәңгілік ел; 
единство народа; наша культура 
и родной язык; индустриально-
инновационная экономика; 
общество всеобщего труда; 
столица астана; глобальная от-
вественность и общие для всего 
человечества инициативы» [12].

Научные и программные 
труды и выступления Первого 
Президента  являются и убеди-
тельным подтверждением вы-
дающихся исторических заслуг и 
роли Н.а. Назарбаева в обеспече-
нии стабильности и развитии не-
зависимого казахстана, межэтни-
ческого и межконфессионального 
согласия, защиты прав и свобод 
человека и гражданина.
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ТҮЙІН
Жұмыстың мақсаты – елбасы Н.Ә. Назарбаевтың еңбектеріне 

мемлекеттің замануи тарихын зерттеудегі дереккөз ретінде тари-
хи талдау жасау. мақалада ұлттық тарихтың және қоғамның та-
рихи санасын қалыптастырудағы Н.Ә. Назарбаевтың рөлі туралы 
қарастырылған.

SUMMARY
The purpose is to give a historical analysis of the works of the First 

President of independent Kazakhstan as source for the study of the 
modern history of the country. The article highlights the role of the N.A. 
Nazarbayev in the development of national history and formation of the 
historical consciousness of society. 

The works of the N.A. Nazarbayev is a valuable source for the study 
of the modern history of the country, because more than 20-year-old 
contemporary history of independent Kazakhstan, the successes of the 
Republic both in foreign and domestic policy is inextricably connected 
with the name of the First President of the country. The one of the few 
world's political leaders who combine with exceptional gift of political 
prescience, the ideologist of structural reforms in all areas and outstanding 
ability of strategist it’s Nursultan Nazarbayev.
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2015 ЖЫЛДЫҢ МЕРЕЙЛI ДАТАЛАРЫ
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2015 ГОДА

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 550 ЖЫЛЫ

ӨӘЖ 94 (574) «14»
Б.Ғ. Аяған 

Қр БҒм Ғылым комитеті мемлекет тарихы институтының 
директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор

КЕРЕЙ ХАН ЖӘНЕ ЖӘНІБЕК ХАН – ҚАЗАҚ 
ХАНДЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІН САЛушЫЛАР

Аннотация
XV ғасырдың ортасында орталық азияның кең даласында өздерін 

«Қазақ» деп атаған қауымдастық тарихи аренада пайда болып, Қазақ 
хандығы құрылуымен Қазақстанның (түрік те және алтын орда дәуірі 
де емес) жеке тарихы басталады. «Қазақ» және «казак» этнонимінің 
пайда болу құпияларының да орны бөлек.

Қазақ хандығының құрылуы алтын орда, ақ орда және 
моғолстан сияқты мемлекеттердің даму тарихы мен өмір сүруінің 
жалғасы болды. Бірақ, орталық азияның саяси картасында мықты 
Қазақ хандығының пайда болуының өзі Шыңғыс ұрпағы – Әбілқайыр 
хан және оның жақын туысқандары Жәнібек (басқа нұсқа бойынша - 
абулсағит) пен керей сұлтандардың есімдерімен тікелей байланысты 
болды. Жәнібек пен керей бастаған қауым әлемге «Қазақ хандығы, 
қазақ мемлекеті» келгенін паш етті. сол заманнан бері Қазақ есімі 
тарихи санаға, басқа елдерге танымал болды.

Түйін сөздер: керей хан, Жәнібек хан, Қазақ хандығы, Әбілқайыр, 
«қазақ» - «казак» этнонимі, «еркін адам».

кәсіби тарихшы-ғалым 
ретінде мені Қазақ хандығы 
мәселесі және оның құрылу кезеңі 
әрдайым қызықтыратын. «Қазақ» 
және «казак» этнонимінің пай-
да болу құпияларының да орны 
бөлек. 

мемлекет басшысы Н.Ә. 
Назарбаевтың «Нұрлы жол – 
болашаққа бастаржал» Жол-
дауында 2015 жылы Қазақ 

хандығының 550 жылдығын 
тойлау туралы айтылуы ғылыми 
ізденіске үлкен серпін берді. 
Қалың жұртшылық бұл тари-
хи  оқиғаны қызығушылықпен 
талқылауда.

маған мұнан бұрын да Қазақ 
хандығының құрылуына қатысты 
мәселе жөнінде жазған болатын-
мын. мүмкіншілікті пайдалана 
отырып, аталынған тақырыпқа 
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қатысты өз көзқарасымды тағы 
да ұсынбақшымын.

1. елдІктІҢ Бастау кӨЗІ

Қазақстанның ортағасырлар 
тарихында хV ғасырдың 
орны ерекше. Біріншіден, көп 
ғасырлық этникалық проце-
стер нәтижесінде қазақ халқы 
жеке хандық құрды. екіншіден, 
құрылған хандықтың алғашқы 
кезеңінде ауыр жағдайларға 
қарсы тұра, халық өсімінің 
негіздері қаланды, тұрғылықты 
аумақты кеңейте, шаруашылық-
мәдени өмірді нығайта алды.

Қазақ хандығының құрылу 
тарихы XIX ғасырда Шоқан 
уәлиханов зерттеулерінде былай-
ша беріледі: «..ауызша аңыз әңгіме 
бойынша қырғыздар (қазақтар) 
Барақтың ұлы Жәнібекті өздерінің 
ханы санайды. Қалай болғанда да, 
аңыз бойынша Жәнібек Жошы 
ұрпағынан шыққан қазақтардың 
бірінші ханы болған… орданың 
екі жақыны, ноғайлар мен 
қазақтардың тұрмыстары бірге 
болған. Жәнібектің билік құрған 
кезеңі қырғыздың (қазақтың) 
поэмасында «алтын ғасыр» 
ретінде жырланады. далалықтар 
арасындағы Жиренше шешеннің 
(дана), әз-Жәнібектің және 
ноғай философы асан қайғының 
адамгершілік жөніндегі жыр-
аңыздарының басым бөлігі қазіргі 
кезеңге дейін қолданыста». Бұл 
жерде Ш. уәлихановтың кейінгі 
тарихи кезеңдегі бір-бірінен 

ажыраған туыс халықтар, қазақ 
және ноғайды бірге айтуы да бе-
кер емес-ті.

хандықтың атауының өзі, 
тарихи аренаға шыққан ұлттық 
және бұрын соңды белгісіздеу 
жаңа мемлекеттің пайда болуы 
туралы айғақтады. XV ғасырдың 
ортасында орталық азияның кең 
даласында өздерін «Қазақ» деп 
атаған қауымдастық тарихи аре-
нада пайда болып, Қазақ хандығы 
құрылуымен Қазақстанның (түрік 
те  және алтын орда дәуірі де емес) 
жеке тарихы басталады. Қазақ 
хандығының құрылуы алтын 
орда, ақ орда және моғолстан 
сияқты мемлекеттердің даму та-
рихы мен өмір сүруінің жалғасы 
болды. Бірақ, орталық азияның 
саяси картасында мықты Қазақ 
хандығының пайда болуының өзі 
Шыңғыс ұрпағы – Әбілқайыр хан 
және оның жақын туысқандары 
Жәнібек (басқа нұсқа бойын-
ша - абулсағит) пен керей 
сұлтандардың есімдерімен 
тікелей байланысты болды.  

XV ғасырдың бірінші жарты-
сында Әбілқайыр хандығы (ақ 
орда, Өзбек ұлысы) иелігіндегі 
дешті-Қыпшақ даласы, қазіргі 
орталық Қазақстан (Ұлытау), 
Батыс Қазақстанның бір бөлігі 
орталық азияның мықты 
мемлекеттік бірлестіктерінің 
бірі болды. Билік құмарлығымен 
белгілі болған Әбілқайыр ханның 
өзінің маңайындағы сұлтандарға 
қаталдығы, олардың қарсылығын 
туғызады.
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осындай шиеленіс әсіресе 
орда ежен, Шейбани және 
тоқа-темір ұрпақтары арасын-
да тереңдей түсті. сол кездің 
жылнамашысы жазып кеткен-
дей, Әбілқайыр билік үшін күрес 
жолындағы бәсекелестеріне 
қысым жасап, орда-ежен 
ұрпақтарын мазалап отырған. XV 
ғасырдың алпысыншы жылдары-
на дейін орда-еженнің бір беткей 
әрі өркөкірек ұрпақтары – Жәнібек 
пен керей, қолдаушыларының 
жеткіліксіздігінен әрі 
билеушілеріне тәуелді 
болғандықтан Әбілқайырға 
тегеурінді қарсылық көрсете алған 
жоқ. Әбілқайыр тарапынан қауіп-
қатерлерді сезінген сайын бұл 
сұлтандар одан бойларын аулақ 
ұстауға тырысты. көрегендігі 
таяздау, Әбілқайырдың 
жүргізген саясаты салдарынан 
үзіліссіз соғыстар болып тұрды. 
Шаруашылықтың тұрақсыздығы, 
билеушілердің өзара қырқысы 
мен қарамағындағыларды 
қорқыныш пен қысымда ұстауы, 
қалың бұқараны қиыншылық пен 
материалдық игіліктерден айы-
руы, шексіз қатал іс-әрекеттер, 
өлкенің экономикалық жағдайын 
күйзеліске ұшыратты. оны-
мен қоса Әбілқайыр кезінде 
көршілерімен соғыс жиі болып 
тұратын. 

Әбілқайыр хандығының 
ішкі жағдайының осы кезеңдегі 
тұрақсыздығын жас сұлтандар 
дер кезінде пайдалана білді. 
олар 50-ші жылдың ортасында 

Қазақстанның батыс бөлігінде 
хан билігіне қарсы топтардың 
өзіндік одағын құра алды. 
Өжет, тәкаппар сұлтандар өте 
сақтықпен өздерінің қолдарына 
бірқатар ірі қалалар, сауда 
орталықтары және су көздері 
мен жайылымдық жерлерді 
берік ұстай білді. Бұл кезеңде 
олар өздерінің қарамағындағы 
рулармен орталық және Батыс 
Қазақстанның кең далаларын-
да көшіп-қонып жүрді. кей-
де олардың қонысына, сансыз 
қырқыстарға және хан саясатына 
наразылық білдіргендер де, яғни 
Әбілқайырдың жақтастарының 
бір бөлігінің қосылып отырған 
кездері де аз болмады. 

Әбілқайыр хан бұған жау-
ап ретінде, керей мен Жәнібек 
сұлтандардың бөлектенуіне 
қарсы күрес бастайды және 
өзінің әскери күшін олардың 
бақылауындағы өңірге жылжы-
тады. Әбілқайырмен тікелей 
айқасудан бойларын аулақ салған 
сұлтандар, Жетісудың оңтүстігіне 
қоныс аударады. осы кезеңдегі 
болған оқиға туралы ортағасыр ав-
торы махмұд бен уали былайша 
хабарлайды: «Әбілқайыр өзінің 
жауларынан дешті-Қыпшақ да-
ласында үстем түскенде, Жошы 
ханның кейбір ұрпағы, мысалы 
керай-хан (мәтінде осылай-авт.) 
және Жаныбек-хан... бағыну мен 
бойұсынудан бас тартып, отанын 
тастап кетуді ұйғарды. мұраға 
қалған жерден (ата-бабаларынан) 
бас тартып, бөтен елге апаратын 
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жолға бағыт алды. олар «өздерін 
мойындаған лайықты» адамдар 
тобымен моғолстан бағытындағы  
жолды таңдады». «лайықтылар» 
құрамы мен сұлтандарға ергендер 
қатарында асан-Қайғы, Қодан 
тайшы, Жиренше шешен және 
басқа да белгілі қайраткерлер бо-
луы әбден мүмкін. 

Белгілі тарихшы тұрсын 
сұлтанов Әбілқайыр мен жас 
сұлтандар керей мен Жәнібектің 
бөлінуі жөніндегі өзіндік 
көзқарасын білдіреді. Өзара 
қырқысу және билік үшін күрес 
кезінде Әбілқайырдың бала-
сы – Шах-Бұдақ сұлтан қайтыс 
болады. оның артында ұлдары 
– мұхаммед және махмұд 
сұлтандар қалады. (кейінірек 
Әбілқайырдың бұл немерелері 
өзбек-қазақ қатынастарында 
маңызды рөл атқарады-авт.). 
т. сұлтановтың пайымдауын-
ша, «Шах-Бұдақ сұлтан, әкесі 
- Әбілқайырдың тағына таласу-
шылармен болған үш шайқастың 
бірінде, оны қорғау үстінде қайтыс 
болуы мүмкін... Әбілқайыр үлкен 
ұлының өлімі үшін кек қайтарған 
болу керек, Жошы тұқымынан 
шыққан бірқатар ханзадаларды 
қырып салғандығын» алға тарта-
ды. сонымен қатар т. сұлтанов 
«Бахр ал-асрар…»-ға сілтеме жа-
сайды. одан әрі зерттеушінің жо-
рамалдауынша, Шайбанилердің 
саяси қарсыластарының ішінде 
бақытына қарай, тірі қалғандар 
- Ұрұс (орын)-хан ұрпағы, ке-
рей және Жәнібек сұлтандар. 

кейбір деректер бойынша 
Шах-Бұдақтың өліміне керей 
сұлтанның қатысы бар. Біздің 
ойымызша, сол кезеңдегі дәстүр 
бойынша «қанға-қан», «кек 
алу» дәстүрі болғанын ескер-
сек, жоғарыдағы болжамның 
негізі бар. Жәнібек сұлтанның 
қастандыққа, оның ішінде Шах-
Бұдақ сұлтан өліміне жанама 
немесе тікелей қатысы болғаны-
болмағанына қарамастан, 
олардың тағдыры шешіліп 
қойылған еді. демек оларға одан 
әрі, Әбілқайырдың маңайында 
қалудың мәні қалмаған. 

Қазақ ауыз әдебиетіндегі 
аңыз-әңгімелер бойынша, 
Шәкәрім Құдайбердіұлының ха-
барламасында, сұлтандардың 
көшіп кетуіне тікелей себеп 
болған Қара Қыпшақ Қобыланды 
мен арғын руынан шыққан та-
нымал ақжол бидің өлтірілуі. 
Бұл жағдай, шындығында орын 
алған болу керек. еңіреген әке - 
Қодантайшының ұлын жоқтауы 
бүгінгі күнге дейін келіп жетті. 
Баласының өлімін көрген әкесі - 
Қодантайшының ұлының сүйегін 
айналып жүріп жылағанда айтқан 
жыры:

Қара Қыпшақ Қобыландыда 
нең бар еді, құлыным!

сексен асып, таянғанда 
тоқсанға,

тұра алмастай үзілді ме 
жұлыным!

адасқанын жолға салдық бұл 
ноғайлы ұлының!

аққан бұлақ, жанған шырақ 
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жалғыз күнде құрыдың,
Қара Қыпшақ Қобыландыда 

нең бар еді, құлыным! 
аңызда айтылғандай, жапа 

шеккендер жағының көсемдері 
Қобыландының  зұлымдығы 
үшін оны жазалауды талап етеді. 
Әбілқайыр хан болса, беделді 
қыпшақ бектері арасындағы 
тірегін жоғалтқысы келмеді 
және оның әділетті шешімнің 
айтыс-тартысынан жалтаруы, 
басқа топтың ызасын келтірді. 
ақжолдың (дайырқожа) 
Қобыланды қолынан өлгені тура-
лы нұсқасын қолдай отырып, ав-
тор Әбілқайыр ақжол бидің өлімі 
үшін үш жауынгердің төлемі 
көлемінде құн төлеуді ұсынғанын 
хабарлайды, яғни бидің құны үш 
адамның өмірімен теңестірілген. 
Жәбірленуші жағы бұл шешімге 
наразы болған. 

есте қалатыны және таң 
қаларлығы сол, Шәкәрімнің бер-
ген мәліметі бойынша Жәнібек 
сұлтан ақжол биді қорғаушы 
және арадағы елдестіру рөлін 
атқарады. Бірақ, Жәнібек 
сұлтанның төрелігі, оның 
Әбілқайырмен тікелей бай-
ланысын білдірмесе керек. 
Жәнібек пен керей сұлтандар 
Әбілқайырмен келіссөзді ар-
наулы шабармандар арқылы 
жүргізе алатын. Үшінші адам 
арқылы мұндай келіссөз жүргізу 
тәжірибесі далалық дәстүрде 
кең тараған еді. Шәкәрімнің 
келіссөздегі Жәнібек сұлтанның 
қатысы жөніндегі ақпараты 

көп нәрседен хабар береді. 
Біріншіден, Жәнібек пен керей 
сұлтандар саяси процестердің 
бақылаушылары ғана емес, 
белсенді қатысушылары болған. 
екіншіден, олардың өздеріне 
тірек болатын қолдаушылары 
болды. тайпалардың таны-
мал басшысы Қодантайшы 
сұлтандарды қолдағандықтан, 
олармен бірге Шуға, моғолстанға 
қарай бірге көшкен болу керек. 
сол кезеңнің деректері (аңыз, 
өлең-толғау, ауызша әңгімелер) 
керей және Жәнібек сұлтандар 
Жайық (орал), арал және еділ 
(волга) жағалауынан, яғни Ноғай 
ордасы жағынан Жетісуға көш 
түзегені туралы айтады. Бұл көш 
1450-1460 жылдары болғанын 
біршама ғалымдар (мұхаммед 
хайдар дулати) айтып кеткен.

айрықша мән берілетін 
тұсы, оқиғалардың Ұлытау тау 
бөктерінде болуы. халық игілігі, 
бүкіл қазақтың аңызға айналған 
ата-бабалары – Жошы хан мен 
алаша хан мавзолейі сонда орна-
ласуы. Шалкиіз, асан қайғының 
жырлары Қазақ хандығының 
құрылуы мен нығаюының куәсі 
және солай болып қалады. 
Бірақ, қазақтың ежелгі және 
ортағасырлық деректеріне көңіл 
бөлінбеу және кеңес кезеңіндегі 
идеологиялық кедергілер сал-
дарынан ескерілмеді және ай-
тылмады, күшпен алынып 
тасталды, қазақтың ауызша та-
рихи деректерін білмегендіктен 
зерттеушілерге белгісіз күйінде 
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қалды. айта кету керек, қазіргі 
кезеңде де зерттеу жұмыстарында 
ауыз әдебиеті деректерін пайда-
лану өзекті болып тұр. 

асан Қайғы жырларын-
да айтылғандай, керей мен 
Жәнібектің қоныс аударуы 
Әбілқайыр ұлысының ыдырауын 
жеделдеткен толассыз теке-тірес, 
өзара қырқыс салдарынан бол-
ды. оның үстіне алыс өлкедегі 
«жаңа қазақтарға» қоныс аудару 
да оңайға соқпады. Қонысынан, 
туғандарынан айырылу адам-
дар бойында ашу мен ызаны 
туғызды, мұндай реніштер асан 
Қайғының өлеңдерінде «Жәнібек 
ханға асан-Қайғы айтты» жы-
рында нақтылап көрсетіледі.

Бұл арнауда кезінде ба-
тыс өңірінен оңтүстікке қоныс 
аударған Жәнібек сұлтанды 
жазғыру сезіледі. ақылгөй 
ақын, Жәнібек саясатын сынға 
алушылардың бірі болды. 
асан қайғының сұлтанға ар-
науы мемлекеттік басқарудың 
кемшілігін көрсете, көсемнің 
уайым-қайғысыз және мамыра-
жай әрекеттеріне соққы береді. 
Жазушы-ғалым мұхтар мағауин 
асан қайғының құлдыраған ал-
тын ордадағы жер иеліктері үлесі 
үшін болған  өзара қырқысуды 
ғана уайымдаумен қоса, ол 
хандықтың әлсіреуінің, өзара 
талас-тартыстың қауіптілігі 
жөнінде ескерткенін және 
көрші мемлекеттің өсіп келе 
жатқан даму ауқымына мән 
бергенін пайымдайды. Ірі мыр-

залар арасындағы алауыздықты, 
сол сияқты Әбілқайырдың 
кертартпалығын асау мінезді 
сұлтандар дер кезінде пайдала-
на алды. дау-жанжалды қарама-
қарсы топтардың арасындағы 
болған жағдайлар, белгілі жа-
зушы - Ілияс есенберлиннің 
«көшпенділер» эпопеясында 
көркем суреттелген. 

2. ҚоНыс аудару

Бөлінуге бет алған сұлтандар 
ат басын оңтүстікке, моғолстанға 
қарай бұрды. Бұл бөлініп 
шыққан топтың Әбілқайырдың 
қарамағындағылар мен оны 
жақтаушыларынан ерек-
ше айырмашылығы болған 
еді. Жәнібек пен керейді 
қолдаушылардың бір бөлігі, 
өздерін «қазақтармыз» деп 
атай бастады. моғолстан 
халқының өмір сүру салты, 
тілі және мәдениеті бойын-
ша, Әбілқайыр хандығындағы 
тұрғындардың айрмашылығы 
алшақ емес еді. мұхаммед хай-
дар дулатидің «тарих-и раши-
ди» еңбегінде, негізгі оқиғалар 
былайша беріледі: «...сол за-
манда Әбілқайыр ханның дешті-
Қыпшақ даласына түгелдей билік 
жүргізіп отырған кезі еді. Жошы 
ұрпағының сұлтандары жорық 
жасап, Жәнібек хан мен керей 
хан одан қашып, моғолстанға 
кетіп қалған еді. есенбұға хан 
оларды құрметтеп қарсы алып, 
қоныстануға моғолстанның 
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(қазіргі кезеңде бұл мекен – хан-
тау, с.с. хан тауы (төбесі)  деп 
аталынады) батыс жағындағы Шу 
өзені алабындағы Қозыбасыны 
берді. олар бұл аймақта тыныш 
өмір сүрген. Әбілқайыр хан 
қайтыс болған соң өзбек ұлысы 
бір-бірімен шайқасып, арала-
рында үлкен келіспеушілік туды. 
Жұрттың көпшілігі керей хан мен 
Жәнібек ханның жанына кетіп 
қалды. олардың саны екі жүз 
мың адамға жетті, оларды өзбек-
қазақ деп атай бастады. Қазақ 
сұлтандарының алғаш билік 
жүргізуінің басы 870 (1465-1466) 
жылдан басталады. <алла жақсы 
біледі>. 940 (1533-1534) жылға 
дейін қазақтар Өзбекстанның 
көп бөлігіне өз биліктерін 
толық жүргізген еді». мұндағы 
ақпарат бойынша мұсылман жыл 
санауындағы (хижра) 870 жыл, 
қазіргі күнтізбе бойынша 1456 
жылға сәйкес келеді. 

сонымен қатар, әртүрлі 
мәліметтер негізінде мұхаммед 
хайдар дулати: « тамызда келген 
ханзадаларды құрметпен және 
ризалықпен «күтіп алды», яғни 
қуғындалушылар емес, сарай 
өкілдері ретінде»,-деп көрсетеді. 
себебі ол кезеңде Әбілқайыр 
хан жағынан да, ойрат-жоңғар 
билеушілері тарапынан да мықты 
қысым көргендіктен, моғолстан 
билеушісі есенбұға ханға 
қазақтардың көшіп келгені және 
олармен одақ жасау пайдалы бол-
ды. Бұл Жәнібек пен керей үшін де 
тиімді болды. Қазақ сұлтандарына 

сүйене отырып, есенбұға негізгі 
қарсыластары жоңғарларға 
қарсы жаңа одақтастарын 
бағыттау арқылы өзінің кейбір 
сыртқы саяси міндеттерін 
шеше алды. ортағасырлық ав-
тор махмуд ибн уали, Жәнібек 
пен керейдің жауынгерлерінің 
моғолстан өңіріндегі ойраттар 
және қырғыздармен бірнеше 
жыл шайқасқанын және оларды 
ығыстырғаны жөнінде хабарлай-
ды. Бұл оқиғалар ғалымдар - м. 
Әбусейітова және к. Пищулина 
тарапынан терең зерттелінген. 

Әбілқайырдан керей мен 
Жәнібектің бөлінуі, қазақ 
мемлекеттігі құрылуының 
алғашқы қадамы ғана болған-
ды. Бес томдық «Қазақстан 
тарихының» екінші томындағы 
(1998 ж.) мәлімет бойынша, қоныс 
аударған тұста Жәнібек қырық жас 
шамасында болғандығы берілген. 
ал, керей болса одан бірнеше жас 
үлкен болған-ды. Бұл тәжірибелі, 
ақылды саясаткерлердің алдын-
ала ойласа және келісе шешкен 
қадамы болды. екінші жағынан, 
оларға мұндай қадам жасауға, 
Әбілқайырмен қатынасын үзуге  
түпкілікті шешім қабылдаған 
көшпелі тайпалардың жаппай 
көңіл-күйі мен олардың ниеттері 
де әсер етті. Жәнібек пен керейді 
қолдаушылардың жылдам 
қарқынмен өсе түсуі, осы нұсқаны 
бекіте түседі. Бірақ, есенбұғаның 
1462 жылы қайтыс болуымен 
Жетісуда қазақ билеушілеріне 
қарсы тұра алатын нақты күш 



36

№ 1, 2015    мемлекет тарихы     история государства

болған жоқ. есенбұғаның   ба-
уыры Жүніс хан бұл кезде таш-
кентте жүрген. моғолстандағы 
өзара қырқыстардың басталуы 
- Жәнібек пен керейдің саяси 
бағытының алмасуына негіз жа-
сады. көп уақыт өтпей-ақ, табан-
ды қазақ сұлтандары моғолстан 
билеушілеріне бағынудан бас тар-
тып қана қоймай, Жетісу аумағын 
өздеріне бағындырып, патшалық 
таққа отырды. осы кезеңнен 
сұлтандар лауазымы өзгереді, 
оларды сенімді түрде хандар деп 
атай бастайды. 

ортағасыр авторларының 
жазбаларына қарағанда, 1465 
жылға қарай, қазақтардың 
мемлекеті жан-жақтағы ел-
дерге танымал болған. кейбір 
зерттеушілер керейді көбіне 
«гирей» деп те атайды. Бірақ, 
қазақша дыбысталуының дәл бей-
нелеп жазылуына сәйкес, қазақ 
әдебиетінде оны «керей» деп 
атайды. Біздің ойымызша, қазақ 
тіліндегі дыбысталуына сәйкес, 
«керей» деп аталғаны жөн.

Болашақ сұлтандар және 
жасы жағынан кіші Жәнібек пен 
керей Әбілқайыр ордасынан 
алыс аймақта, батысы – еділдің 
(волга) теріскей бетінде, шығысы 
– Ұлытау, солтүстігі – атбасар, 
көкшетау өңіріне көшіп-қонып 
жүре алатын еді. Бұл мекеннің ата-
улары сол кезеңнің деректерінде 
жиі кездеседі. 

Жоғарыдағы себептер-
ге байланысты Әбілқайырмен 
ешқандай одақтасуды қаламаған 

сұлтандардың соңғы қоныс ау-
даруы, ақыр соңында шығысқа 
қарай, Шу мен Балқаш көліне 
бағытталды. айта кететін жәйт, 
XV ғасырдың 40-60 жылдары 
аралығында еділдің арғы жағында  
астраханда, (Қажы-тарханда), 
Қырымда, Қазанда тақ үшін то-
лассыз соғыстар мен күрестер 
жүріп жатты, оны сол оқиғаға 
қатысушылар да жақсы білді. XV 
ғасырдың басында сол өлкелерде 
тоқтамыстың да, едігенің де 
және сұлтандардың ата-бабалары 
– Ұрыс хан мен Барақ ханның 
опат болған жерлері болатын. сол 
аймаққа Жәнібек пен керейдің 
барғысы да келген жоқ. соны-
мен қатар, оларды қолдайтын ел 
де  дешті-Қыпшақтың кең байтақ 
және шүйгінді шөбі бар даласын-
да еді. 

3. ӘБІлҚаЙыр

осы еңбегімді дайындаған 
кезде мен арнайы әрі қазақ, әрі 
ноғай, әрі өзбек ғалымдарының 
еңбектерін қарастырдым. 
Әбілқайыр хан туралы өзбек 
ғалымдары да көп жазған. мыса-
лы, авторлар Н. Норкулов және у. 
Жураевтың VIII сыныпқа арналған 
оқулығында былай делінген 
(ташкент қ., «Шарк», 2001ж.): 
«XV ғасырдың 20-шы жылда-
рынан бастап Шейбани ұлысы 
күшейе бастайды: Шейбанидың 
ұрпағы Әбілқайыр хан (1412-
1468) дешті-Қыпшақтың шығыс 
бөлігін жаулап алып, өзінің 
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мемлекетін орнатады». 
Әбілқайыр хан 1447 жылы 

өзінің иелігіне сырдарияның 
орта ағысындағы қалаларды 
– сығанақ, аққорған, аркөк, 
Үзген және созақ, Чинга тура 
қаласында болған (қазіргі ресей 
Федерациясындағы тюмень қ.). 
ол өзінің мемлекетінің астана-
сын кейін сығанаққа көшірді. 

1447 жылы Шахрухтың 
өлімі туралы білген соң және 
мәуереннахрдағы Ұлығбектің 
жоқтығын пайдаланып, 
Әбілқайыр хан самарқандтың 
төңірегіне шапқыншылық жасай-
ды.

1449 жылы Ұлығбектің 
өлімінен кейін, самарқандтағы 
билік үшін темір ұрпағы 
ханзадаларының өзара күресі 
үдей түседі. Бұл жағдайды 
пайдаланған Әбілқайыр, 1451 
жылы самарқандқа жорық 
ұйымдастырады және өзінің 
жақтасы темір ұрпағының 
ішіндегі өзінің жақтасы абу-
сайд сұлтанның таққа отыруына 
көмектеседі. 

Әбілқайыр жорықтан түскен 
мол олжасымен отанына орал-
ды. көрсетілген көмегі үшін 
ризашылығын білдірген абусайд 
сұлтан Әбілқайырға Ұлықбектің 
қызы - рәбия сұлтанбегімді 
ұзатады». (аталынған шығарма 
-8-9 беттер). Өзбек ғалымдары 
Әбілқайыр ханның отанына 
қайтып оралу фактісін келтіре от-
ырып, Әбілқайырдың отанының 
қай жерде екенін айтпайды. 

сондықтан біз үшін Әбілқайыр 
ұлысының «отаны» немесе аста-
насы қайда екенін айқындау өте 
маңызды. 

алтын орда тарихын зертте-
ген көрнекті зерттеушілердің бірі 
– м.г. сафаргалиев (қараңыз: 
«распад Золотой орды», 460-462 
беттер) ертеректегі авторларға 
(в.Бартольд, с. ибрагимов) 
сілтеме жасай отырып, Әбілқайыр 
ұлысының астанасы бірнеше 
жыл орда-Базар болғандығы 
жөнінде айтады. Әбілқайыр 1430 
жылы сібірден қайтып өзінің 
мемлекетінің астанасы - орда-
Базар қаласы екенін жариялайды. 
кезінде м.г. сафаргалиев бұл 
қаланың қай жерде орналасқанын 
нақты айта алмаған. ал кейінгі 
ізденістер орда-Базар қаласының 
орталық Қазақстандағы Ұлытау 
таулары бөктерінде болғанын 
көрсетеді. 

Шындығында, дамыл-
сыз көшпелі мемлекет пен кең 
ауқымды территорияны тиімді 
басқаруға ыңғайлы, жоғары хан 
ставкасы - дешті-Қыпшақтың 
орталық бөлігінде болуы тиіс қой. 
Әбілқайырдың орда-Базардағы 
қолдаушылары кейінірек 40-шы 
жылдардың ортасында «ең жақсы 
қыстауға ие болу үшін, сығанақ 
қаласына шабуыл жасауға бекінді. 
Әбілқайырдың қалың әскерін 
көрген қала хакімі (билеушісі), 
өз еркімен бағынғанын білдіріп 
қала кілтін тапсырады». сығанақ 
қаласы оңтүстік Қазақстан терри-
ториясында орналасқан және ол 
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ертеректе Ұрыс хан мен Бараққа, 
яғни Жәнібектің аталарының 
иелігінде болған.

осы тұста, өзбек тарих-
шылары тимурлықтар билік 
құрған жерлерде, мәуереннахр 
ісіне Әбілқайыр жиі-жиі 
араласқандығы жөнінде айтады. 

Ұлы сұлтандардың, оның 
ішінде керейдің де қатысы болды 
деген  Шах-Бұдақтың сарайдағы 
белгілі өлімі біздіңше, сығанақта 
болуы керек және бұл оқиға одан 
кейінгі оқиғалар көрсеткендей, 
ерекше маңызды рөл атқарған. 
дағдарысты жағдайға 1457 жылы 
Өз-темір қалмақтарымен болған 
Әбілқайыр әскерінің жеңілісінің 
де кері әсер еткен. Әбілқайырдың 
қалмақтарымен келісімі ел ішінде 
қатты наразылық тудырған дейді 
ғалымдар. 

сонымен қатар, қазақтар мен 
өзбектер арасының түпкілікті 
ажырауы, Әбілқайыр хан билігі 
кезеңінде емес, оның ұрпақтары 
– немерелері мен шөберелері 
тұсында болған. таңқаларлығы, 
алғашқы қазақ хандары мен 
олардың ұрпақтары (балала-
ры, немерелері) шейбанилерге 
жақын туысқан болып келгені, 
яғни ағайын және бөлелері. 
Бірақ, олар бір-бірімен өзара 
билік пен басымдылық, қалалар 
мен байлық үшін қатты жаула-
сты. мысалы, Бұрындық ханның 
қызы мұхаммед Бахадұр-хан 
Шейбаниге тұрмысқа берілді. 
Қасым хан мен мұхаммед 
Шейбани бөле болып табыла-

ды. деректерге сүйенсек, дала 
билеушілері білімді болған, олар 
жергілікті жердің медресесінде 
оқыған немесе Бұқараға барып 
даярлықтан өткен. сұлтандар 
арасындағы қатынас хаттар 
түркі (шағатай тілінде), пар-
сы тілінде, араб графикасын-
да жүргізілді. ол кезде ислам 
орталық азияда басымдылық 
рөл атқарды. сол кездегі көшпелі 
өзбектердің, ноғайлардың және 
қазақтардың тілі, сенімі мен 
мәдениеті өте жақын болған. де-
ректерге сүйенсек, қыпшақтар, 
наймандар, үйсіндер, арғындар, 
керейлер және керейттер, ал-
шындар, дулаттар сияқты ірі ру-
лар  аталған этникалық топтар 
аталмыш хандық пен ордада 
бірден кездеседі. Бірақ көшпелі 
өзбектер «өзбек» этнонимін 
орта азияның ежелгі аумағына 
көшірген мұхаммед Шейбани 
және кеткен ел ортағасырлық 
мәуреннахр мәдениеті мен 
отырықшылығын қабылдап, 
жергілікті тұрғындармен арала-
сып кеткен. Бұл ажырасу соны-
мен қоса отырықшы парсыланған 
мәдениет пен көшпелі қазақ 
мәдениетінің айырылу бара-бара 
өзбек пен қазақ екі ұлт болып 
қалыптасып кетеді.

менің топшылауым бойын-
ша, өкпелі керей мен Жәнібектің 
қоныс аударуы, әстеден 
Әбілқайыр ұлысының ыдырау-
ын анықтайтын кезең болған 
жоқ. Бұл оқиғада шешуші рөл 
атқарған ұлы ханның өзі. дерек-
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терде берілгендей, Әбілқайыр 
хан өзінің өркөкіректігімен бұл 
қоныс аударудың аса маңызды 
және өзіне тиімсіз салдарын 
көре алмады және шиеленісті 
реттеу үшін қандай да бір ше-
бер дипломатиялық қадам жаса-
мады. ол керісінше 1468 (1469) 
жылы тәкаппар сұлтандарға 
қарсы соғысқа шықты. «Йети ку-
дук» (Жеті құдық) маңынан алыс 
емес жерде кездескен екі жақтың 
әскерлері үш күн бойы тұрып 
ұрыс қимылдарына бармады. 
оның себебі кейбір зерттеушілер 
айтқандай табиғи жағдай емес, 
оларды тоқтатқан екі жақтың 
бірін-бірі жақсы білуінен әрі 
олардың өзара жақын туысқандық 
қатынастары болатын. яғни екі 
жақты әскерлер бір-біріне туыс 
елдерден еді. осы оқиға кезінде 
нөсерлі жаңбыр жауды, сосын 
қар жауды, қатты аяз басталды, 
ұзақ уақыт қимылсыз тұрған соң 
әскерлер тарады. Әбілқайыр бол-
са, қайтар жолда безгек ауруы-
на шалдығып кенеттен қайтыс 
болады. Өткен тарих бетінде 
Әбілқайыр тек өзбек ханы де-
ген қатаң көзқарас бекіді. ал, іс 
жүзінде Әбілқайыр арал теңізінен 
алыс емес жерде дүниеге келген, 
тобылда (түменде) таққа отырған 
және сығанақта жерленген. осы-
лайша, Әбілқайыр Қазақстан 
аумағында туылғандықтан, 
өмір сүргендіктен және қайтыс 
болғандықтан да, қазақ қайраткері 
ретінде басымдылық алады, ал 
хорезм мен самарқандта ол тек 

әскери жорық жасаған.

4. БилІк БасыНда

Жаңа хандықтың құрылу 
процесі күрделі геосаяси 
жағдайда өтті. Бұл - еуропадағы 
дамудың өріс ала бастаған кезеңі 
яғни - Ұлы географиялық ашу-
лар дәуірі болатын. оңтүстікте 
севефидтік иран шұғыл түрде 
қайта қаруланды. Шығыста 
Құбылай әулеті нығайды. 

Қазақстан тарихының 
белгілі зерттеушілердің бірі - 
клавдия Пищулина Қазақстан 
тарихының бес томдығында 
Қазақ хандығының құрылуының 
хронологиясына қатысты өзінің 
дәйектерін келтіреді. онда 
1462 жылы есен-Бұғының 
өлімінен кейін және оның бауы-
ры Йунус (Жүніс) ханның таш-
кентке кетуімен, моғолстан 
билеушілерінің билігінің 
әлсіреген тұсында, Жәнібек пен 
керей хандар билігі нығая түскені 
тұжырымдалады. Әбілқайыр 
ханның «1468/69 жылғы» өліміне 
байланысты, Қазақ хандығының 
өз алдына дербес шығуы үшін, 
дешти-Қыпшақ даласындағы 
оқиғалардың барысын күтудің 
қажеті жоқ болатын. Профессор 
Б. кәрібайдың пайымдауынша, 
Әбілқайырдың өлімі - 1469/1470 
жылдары болған. осы жылдары 
сырдария жағалауы қалалары 
аймағы мен Шығыс дешті-
Қыпшақтың далалық кеңістігінде 
қазақ хандарының билігі 
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біршама нығаяды және кеңейеді. 
а. Чулошниковтың пікірінше: 
«мәселе Өзбек ұлысындағы 
әулеттің ауысуында ғана тұрған 
жоқ, бастысы қазақ халқының 
құрылуымен, жеке мемлекеттің 
пайда болуында». одан да басқа 
зерттеушілер, мысалы сапар 
ибрагимов хандықтың құрылу 
мерзімін XVI ғасырдың басына 
жақындатып, Қазақ хандығының 
XV-XVI ғасыр аралығында 
құрылғанын айтады.  Біздің 
пайымымыз, Қазақ хандығының 
құрылу процесінің ауыр және са-
лыстырмалы түрде ұзақ жолдан 

өткенін қолдайтындар пікірімен 
сәйкес келеді.

«Қазақ хандығының құрылуы 
бір мезгілде болған оқиға 
еместігін», т.и. сұлтанов әділ 
атап өтеді және оның пікірінше 
оқиғаның соңғы түйіні, «1470 
жылы Әбілқайыр иелігіне 
Жәнібек пен керейдің қайтып 
келуі және олардың жоғарғы 
билікті басып алуы». Бірақ, 
қазақ хандығы құрылу датасы-
на қойылатын нүктеге қалай 
болғанда да зерттеушілердің 
айқындаған, 1465 жылды алу 
қажет.

атақты татар ғалымы м.г. 
сафаргалиев Әбілқайыр хан 
сырдария алқабын қалдыруға 
мәжбүр болды және арал 

теңізі жағалауына кеткен деп 
көрсетеді. Бұл «бірқатар өзбек 
одағының» қатты көңілін бұзды. 
ал, қазақтардың кетуімен (қоныс 

карта: Қазақ хандығының құрылуы
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аударуымен) Әбілқайырмен 
көшпенді-өзбектердің аз ғана 
бөлігі қалды деп мәлімдейді. Біз 
үшін өте маңызды ақпарат.

к. Пищулинаның пікірінше, 
Қазақ хандығының құрылуы 
дешті-Қыпшақта емес, Батыс 
Жетісу (моғолстан) жерінде 
жүрген. осы нұсқа шындыққа 
жақын келеді, бірақ көшпелі 
тайпалардың ауқымды жұмыла 
кірісетіндігін есепке ала, қазақ 
билеушілер билігінің дешті-
Қыпшақ жерінде тарағанын да 
жоққа шығара алмаймыз, оның 
үстіне бұл аймақтар географиялық 
жағынан өте жақын. айта кету 
керек, осы тұста к. Пищулина 
Зайн ад-дин васифидің жазба-
сында Батыс Жетісу (Шу мен 
талас алқаптары) аумағының 
алғаш рет «Қазақстан» атауымен 
аталынғаны, зерттеушілер көңілін 
аударғаны жөнінде айтады. одан 
әрі оқиға куәгері Фазлаллах ибн 
рузбихан исфаханидің хабарла-
масынан Әбілқайыр хан өлімінен 
кейін, өзбектер елінде үлкен 
бассыздықтардың туындағаны 
жөнінде үзінді келтіріледі. онда: 
«Қазақ ұлысында сұлтандар хан 
болғандары үшін, өздерін мақтан 
тұтты. мұндай жоғары лауазым 
бірінен кейін бірі, бірнешеуінің 
қолынан өткен соң, хандықтың 
кезегі Бұрындық ханға жетті, 
ол – даңқты хандар әулетінен 
шыққан ұлыстың ұлыларының 
бірі» екендігін баяндайды. 

Әбілқайырдың немерелері 
жастық шағында «қазақ» болған, 

яғни  аталары сияқты олар да 
еркін қазақ сатысынан өткен. Бір 
кездері мұхаммед  маңғыстауға 
жақын ноғайлармен де тұрған, 
бірақ кейін түркістанға кеткен. 
Бірақ кейінірек  олар өздерін 
«өзбектерміз» деп атаған тайпа-
ларды басқарады. 

1499-1503 жылда-
ры Әбілқайырдың немересі 
мұхаммед Шейбани өзіне 
сенімді «көшпелі өзбектермен» 
мәуереннахарды жаулап алуға 
кіріскені жәйлі айта келе, өзбек 
мектебіне арналған оқулық ав-
торлары жазған тарихи оқиға 
былайша өрбиді: «Жорықта ол 
темуридтерді аңдаусызда бас сала-
тын әскери тактиканы қолданған. 
1504 жылы Ферғана түпкілікті 
алынады, ал мемлекеттің астана-
сы – самарқанд қаласы болады». 
мұхаммед Шейбани 1510 жылы 
сефевидтер (иран) әскерімен 
шайқаста қайтыс болды. ал 
бөлесі мұхаммедтің қазасын 
естіген Қасым қатты қайғырған 
және қызылбастардан кек алу 
үшін үлкен ұлы Әбілқайырды (!) 
жұмсаған

***
Қазақ хандығының құрылуы, 

қазіргі Қазақстан аумағы 
мен оған шекаралас XIV–XV 
ғасырлардағы аймақтардағы 
күрделі этносаяси, әлеуметтік-
экономикалық және этномәдени 
процестердің нәтижесі болып 
табылады. Бұл процестердің 
басты нәтижесі, моңғолдық 
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кезеңнен кейінгі мемлекеттер 
аясында (ақ орда, моғолстан, 
Ноғай ордасы, сібір хандығы), 
біртұтас саяси бірлестік жолын-
да бірігуге қажеттілікке мұқтаж, 
қазақ халқының қалыптасуының 
аяқталуына әкелген.

XV ғасырдың 60-шы жыл-
дары сұлтандар билігі өздері 
құрған әлеуметтік құрылымда 
нығая түсті. Өздерінің көшпелі 
бірлестіктерге тән белгілері 
қалыптасты: билер соты, салық 
жүйесі, территориялық шека-
ралары т.б. сығанақ қаласы 
билеушілер ордасы, хандықтың 
астанасына айналды. 

XV ғасырдың 70-90-шы 
жылдары Қасым мен ақназар 
тұсында Қазақ хандығы нығайды 
және оның шекаралары кеңейді. 
олар астананы сығанақтан ауы-
стырды.

көңіл бөлерлік мәселе, тарих 
ғылымының жаңа бағыттарының 
бірі – популяциялық генети-
камен айналысатын ғалымдар 
тобы, қазақ халқының біртұтас 
этнос ретінде қалыптасуы XV 
ғасырдың ортасы деген шешімге 
келуі, сол кезеңдегі саяси 
оқиғалармен толықтай сәйкес 
келеді. Жақсылық  сәбитовтың 
мәліметі бойынша дНк сарапта-
масы қазақ руларының XIII – XV 
ғасырларда өмір сүрген ортақ 
ата-баба тұқымынан тараған ер-
кектер жағының генетикалық 
ұрпақтарынан тұратынын 
көрсеткен. сонымен қоса қазақ 
руларының рубасыларының 

барлығы дерлік XIII – XV 
ғасырларда өмір сүрген және 
алтын немесе ақ орданың бас 
әмірлері болды. Бірақ, олардың 
орналасуының ең ежелгі тарихы 
Байқал өзенінен дунайға дейінгі 
кең байтақ даланы қамтиды. 
Қыпшақ тілі негізінде қазақ тілі 
XV-XVI ғасырларда түпкілікті 
қалыптасты. 

Жұртшылыққа белгілі 
қазақтардың алаш деген де 
атауы бар. дұрысы «алаш ба-
ласы» ұғымы болуы тиіс. аңыз-
әңгімелер бойынша қазақтың 
барлық тайпалары мифологиялық 
алаш тұқымынан тарайды. ал 
шынында осы мезгілге дейін 
алаш этнонимінің пайда болуы 
әлі де жұмбақ. Қазақтың өздерінен 
басқа құрамына ноғайлар, өзбек, 
қырғыз, түркімен, қарақалпақтар, 
тіпті қалмақтар (ойраттар) 
кіретін «алаштың алты баласы» 
ұғымының қалыптасуы ежелден 
бастау алған және оның тамыры 
ежелгі түріктерге немесе алтын 
орда кезеңіне жайылады. Қазір 
кавказ ноғайлары бізді «алаш» 
деп атайды.

Жас Қазақ хандығы өмір 
сүруге қабілетті болып шықты. 
Әбілқайыр өлімінен кейін 
оның ұлысы ыдырай бастайды, 
көптеген тайпалар мұхаммед 
хайдар дулати көрсеткендей, 
қазақ сұлтандары керей және 
Жәнібекке жаппай кете бастай-
ды. ал 1465-1466 жылдары қазақ 
хандарының билігі түпкілікті 
бекиді, Әбілқайыр хандығы 
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территориясының үлкен бөлігі 
қазақтар жағына өтеді. мұндай 
жағдайдың кереметтігі сол, 
хандық басында бір-бірімен 
туысқан екі адамның тұруы. Бірақ, 
тарихшылар (Әбусейітова м., 
карибаи Б.) тұжырымдағандай, 
алғашқы хан керей болған-ды. 
Жас жағынан да үлкен болған 
еді, керейдің өлімінен кейін ол 
1470 жылы билік Жәнібекке 
өтеді. Жәнібек қайтыс болғанда, 
хандық билікке Бұрындық келеді. 
кейбір, зерттеушілер оның 
есімін шежіре жазушылар дұрыс 
бермегенін, нақтысында оның 
есімі, шындыққа жақын қазақ 
тіліндегі айтылуына сәйкес, 
мұрындық болған деп есептейді. 
Біздің ойымызша, қазақ тілінің 
лексикасына сәйкес мұрындық 
есімі шындыққа жанасады. Бір 
қызығы ноғай (татар емес) тілінде 
мұрынды олар «бұрын» дейді, ал 
мұзды – «бұз» дейді. Қалай атал-
са да Бұрындық (мұрындық) хан 
қазақтың көшпелі мемлекетінің 
негізін нығайтуда маңызды рөл 
атқарды. одан кейінгі қазақ хан-
дары әулетін жалғастырушылар - 
Жәнібек ханның ұрпақтары бол-
ды.

керей мен Жәнібек хандардың 
жерленген орындары жөнінде 
де бірнеше нұсқалар бар. Бір 
аңыз бойынша, керей астана 
қаласынан 100 шақырым жердегі 
Қазақстанның солтүстігінде, 
ал Жәнібек болса, оңтүстік 
Қазақстан облысындағы созақтан 
(сығанақ) алыс емес жерде 

жерленгендігі айтылады. мұқият 
зерттеуді қажет ететін одан да 
басқа мәліметтер көпшілік. 
осы мерейтойды өткізер кезде 
көптеген ізденістер, терең зерт-
теулер туар деген, тарихымызға 
қатысты жаңалықтар да болар 
деген ойдамыз.

ескеретін жәйіт, Қазақ 
хандығы құрамының түпкі 
негізі, қазіргі тілмен айтқанда, 
көпұлтты интернационалды 
болды. Қазақтардың өздерінен 
басқа қалыптасушы халықтың 
құрамына өзбектер, ноғайлар, 
қырғыздар, қарақалпақтар, 
қалмақтар, солтүстік кавказ 
халықтарының өкілдері және 
араб қожаларының ұрпақтары 
кірді. кейінірек «өзбектер» мен 
қазақтар арасы бөліне бастайды. 
Бірақ шығу тегінің ортақтығы 
жөнінде есте сақталған. мысалы 
«Өзбек - өз ағам, сарт - садағам» 
деген ұғымдар бұл халықтардың 
өткені бірегейлігінен хабар 
береді. тәуелсіз Қазақстанның 
тұңғыш Президенті Н.Ә. Назар-
баев өзінің «тарих толқынында» 
еңбегінде «Қазақ хандығы» 
орталық азиядағы тұңғыш 
ұлттық мемлекет болғандығын» 
атап өткен болатын. Және бұл 
мемлекет бір орталыққа бағынған 
саяси құрылым болды. Қазақ 
елінде ешқашан руаралық не 
аймақтық соғыс болмаған. 2010 
жылы Қазақстанның жаңа астана-
сы – астанада Жәнібек пен керей 
хандарға ескерткіш орнатылды.
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5. «ҚаЗаҚ» - «каЗак» 
ЭтНоНимІНІҢ ПаЙда Бо-

луы

Әбілқайыр хан мемлекетінің 
ыдырауы, халықтың көші-қоны 
көптеген түркі халықтарының 
қалыптасуының аяқталу 
кезеңімен бір мезгілде бол-
ды. Бұл кезеңде тарихи аренаға 
қазақ, ноғай, өзбек және басқа 
да этностар шығады. еске-
ре кететін жәйт, халықтардың 
құрылуы, белгілі бір этникалық 
топтың басымдығымен жаңа 
мемлекеттердің қалыптасуымен 
ұштасып отыруы еді. Қазақ 
хандығының құрылуы және 
оның қалыптасуымен қатар, 
«қазақ» атауының анықтамасы 
(дефиниция) этникалық бейне 
ала бастады. егер Қазақ хандығы 
құрылғанға дейін «қазақ» атауы 
анықтамасына көбіне әлеуметтік 
өң берілсе, алпысыншы жыл-
дардан кейін, «қазақтар» немесе 
«өзбек-қазақтар» деп этникалық 
топтарды құраушылар атала ба-
стады.

XV ғасырдың 60-шы жыл-
дары көптеген авторлар «қазақ» 
ұғымына белгілі этникалық мән 
береді. мұхаммед хайдар дула-
ти: «...Жәнібек және кереймен 
бірге кеткендерді «қазақтар» 
деп атады және оларға осы 
атау бекігені» туралы жаза-
ды. көптеген жылға созылған 
этникалық процестер нәтижесінде 
«қазақ» этнонимі және Қазақ 
хандығының құрылуы бекіді. 

Қазақ хандығының тұрғындар 
саны, әсіресе Әбілқайыр ханның 
өлімінен кейін, жаңа рулар мен 
тайпалардың келуі есебінен 
көбейді. кең байтақ Қазақстанда 
қысқа мерзім ішінде этникалық 
қауым пайда болғанды. Жаңа 
мемлекет – Қазақ хандығы, оның 
территориясы мен этникалық ше-
карасы қалыптасты. 

Қазіргі орыс тілінде «қазақ» 
атауы (қатаң «қ», сөздің басы 
мен аяғында ) «казах» ретінде 
оқылады, адамның түркілік 
этнонимін білдіреді,  өзінің ру-
тайпасынан бірқатар себептермен 
бөлінген және еркін далалықтарға 
айналған. осылайша, «қазақ» 
этнонимі тұрақты әлеуметтік 
мән алған және бірте-бірте түрлі 
деңгейдегі этностарға тарады 
(мысалы, орыстар арасындағы 
казактардың этнографиялық 
тобы).

6. «еркІН адам»

түркі-моңғол зерттеуші-
ғалымдарының басым 
көпшілігінің пікірі бойынша, 
«казак» этнонимінің дұрыс ата-
луы - «қазақ». орталық азияның 
ежелгі ескерткіштерінде «ка-
зачество» түсінігі «еркіндік, 
еркін өмір-салт» ұғымының ба-
ламасы ретінде қолданылған. 
ол Шығыс және Батыс елдері 
авторларының жазған әдеби 
шығармалары куәландырғандай, 
сол мағынада көптеген ғасырлар 
бойы түсіндірілді. түркі-славян 
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қарым-қатынасының және 
байланысының беделді білгірі, 
академик Н.а. Баскаков: «казак-
козак» сөзі көрші түркі тілдерінен 
поляк және украин тілдері арқылы 
алынған болуы мүмкін және орыс 
тіліндегі жазбаларда алғаш рет 
1395 жылы «жұмысшы, батрак» 
мағынасында, ал кейінірек «ко-
зак» мағынасында, яғни әскери 
шекаралық қорғаныста міндет 
атқаратындар ретінде тіркелгенін 
пайымдайды.

в. даль «казак» - «ко-
зак» этнонимін «кезу, қаңғу», 
сол сияқты «гайдук», «гайда-
мак» сөздерінен пайда болуы 
мүмкіндігін атады. Н.а. Баска-
ков көрсетілген жоғарыдағы 
сөздердің мағыналарының 
барлығы бір-бірімен өзара 
байланыстылығын және жалпы 
мәні - «тәуелсіз адам» ұғымын 
беретінін нақтылай келе, «бұл 
мағынамен түркі ұлты – қазақ 
(казах) – еркін тәуелсіз көшпелі 
атауымен де байланыстылығын» 
алға тарта, қорытынды жасай-
ды. г.Ф. Благова «қазақ» және 
«казак» этнонимінің үйлесуінің 
тегін емес екендігі жөнінде жа-
зады. ежелгі заманда солтүстік 
кавказда «касоги» деген өмір 
сүрген, қазіргі кабардин, чер-
кес, абхаздықтардың ата-бабасы. 
Бірақ, бұл жағдайда «касо-
ги» мен «қазақ» этнонимдерін 
фонетикалық ұқсастығы ғана 
біріктіретін сияқты (Н.м. карам-
зин (история государства россий-
ского. соч. в 12-томах. м., 1993; 

в.о. ключевский («курс лекций 
по русской истории»), қазақтың 
белгілі ғалымы Ш. уәлиханов 
«Қырғыз шежіресі» зерттеуінде 
казак этнонимі және казаче-
ство ұғымы әлеуметтік құбылыс 
ретінде русь жеріне орталық азия 
көшпелілерінен ауысты деген 
тұжырымды қолдайды. Бәріңізге 
белгілі, еуразияның түркі және 
славян тайпалары арасындағы 
алғашқы және мықты байла-
ныстар б.д.V–VI ғасырларында 
бекіген-ді. кейінірек көшпелі 
түріктер, берендеилер, печенег-
тер өздерінің ағайындары полов-
цылардан қорғанып днепр мен 
донға қоныстанды. Ғылыми орта-
да «половцыларды» түркі тілді 
кумандар және қыпшақтармен 
нақты бірегейлендіреді. ежелгі 
русь географиялық жағынан 
Шығысқа, оның ішінде 
көшпелі халықтармен де жақын 
орналасқан, христиан дінін 
қабылдамастан бұрын-ақ олармен 
арада тығыз байланыс болған. 
Әрине олардың мәдениеті мен 
тілдерінің өзара әсері болған. 
кезінде о. сүлейменовтің «аз 
и я» кітабында жазылғандай, 
«игорь полкы туралы жырда» 
көптеген түркі тілінен шыққан 
сөздердің кездесуі тегін емес 
және заңды. 

«Қазақ» сөзі, «казаковать» 
түсінігі сияқты түркі тілді тайпа-
лармен  бірге русь халқы ортасына 
енуі әбден мүмкін. Ш. уәлиханов 
өзінің «Қырғыз (қазақ) шежіресі» 
еңбегінде былайша жазады: «...
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казачество азияда басталғаны 
және дамығанына күмән жоқ, 
және татарлар арқылы орыстар 
арасына енді. ...русь үшін укра-
ина сияқты, кең байтақ қырғыз 
(қазақ) даласы,  бостандық пен 
бай олжа іздеуші батылдар мен 
батырлардың түйісу орнына 
айналды». Н.м. карамзин де 
осындай көзқарасты ұстанды. 
ол: «...1444 жылы василий тем-
ный кезеңіндегі жылнамашылар 
рязаньдық казактар туралы, жаңа 
замандағы даңқты ерекше жеңіл 
әскер жөнінде жазғанынан...» 
хабар береді. (рязаньның та-
тарлар орналасқан жерге тым 
жақындығына назар сала). осы 
тұста, XVIII–XIX ғасырларда еу-
разия және кавказ халықтарын, 
ноғайларды, қазақтарды, 
қырымдықтарды және тіпті 
әзірбайжандықтарды да, яғни 
көптеген түркі тілді халықтарды 
татар атауымен атағанын атап 
өту керек. 

кіші жүз тайпаларының 
өздерін қазақтар деп атағандығы 
жөніндегі Ш. уәлихановтың 
пайымы, еділ бойы және 
Қырым хандары ұлыстарындағы 
әлеуметтік топтар ретінде - 
казактардың өмір сүруі туралы 
біздің қорытындыларымызды 
тағы да бекіте түседі. яғни, 1517 
жылдар шамасында тарих бой-
ынша олардың тарихта белгілі 
болған казактар атауы, бір ғана 
украинада ғана емес екендігі 
айқындала түседі. Бірақ Н. ка-
рамзин ойлағандай, ол ресейде 

ежелгі Батый шапқыншылығында 
және жарлы-құздармен 
қоршалған, адам жүре алмай-
тын қамысты және ми батпақты 
днепр жағалауында өмір сүрген 
түріктер мен берендейлерге тән 
болуы мүмкін.

«Қазақ» этнонимінің пайда 
болу себептерін сипаттай келе, 
қазақстандық ғалым в.П. Юдин 
былайша жазады: «казак сөзінің 
шығу мәніне қатысты келесіні 
байқауға болады. Қазақ сөзі қандай 
мән бергенін айқындау үшін, 
ол этнонимге айналғанда, оның 
барлық «семантикалық» тарихын 
білудің қажеті жоқ. Пікірталасты 
доғару үшін, этнонимнің 
семантикалық базасына қандай 
нақты маңызды мәселе қызмет 
атқарғанын білудің өзі жеткілікті. 
оның мәні бұрыннан бекіген. ол 
түрік халықтарындағы казаче-
ство институтын көрсететін, ка-
зак ретінде іс-қимыл жасайтын 
казактардың өмір-салтына апара-
тын бейнесінің белгісі. Бұл сөздің 
көп аудармалары ұсынылды. 
сол аудармалардың барлығын 
да дұрыс және бұрыс деп 
айтуға болады. аудармалардың 
басқа бөлігін жабулы күйінде 
қалдырып, казак қызметінің 
белгілі бір жағын дұрыс сипат-
тайды. Басқаша айтқанда, казак 
сөзі аударылмайды. сондықтан 
орыстар оны аудармастан сол 
күйінде қабылдады» (ауд.-Қ. 
ерімбетова).

Қазіргі кезеңде этноним 
ретінде, казак анықтамасы қандай 
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да бір ұжымды белгілеу үшін 
алғашқы қолданылғанына және 
бұл жөнінде қандай да бір ауытқу 
мен сенімсіздікке орын жоқ. осын-
дай адамдар тобы қоныс аударған 
кезеңде керей және Жәнібекке 
ерді және сәл кейінірек, Жетісуда 
оларға қосылды. казак атауының 
этнонимге айналу тарихы осы 
қоныс аудару кезеңінен бастала-
ды. казак сөзінің дешті- Қыпшақ 
көшпелілерінің жеке біреуді неме-
се топтарын белгілеу үшін, басқа 
да қолданыс жағдайында, оның 
этнонимге айналуы кездеспейді. 
мұндай жағдайлар керей мен 
Жәнібектің қоныс аударуынан 
бұрын да және кейін де көп бол-
ды. деректерден үзінді келтіре 
отырып, біз түркі қауымындағы 
нөкер қазақтар туралы айғақ 
келтіре аламыз. Біріншіден, бұл 
«Шыңғыс-наме»-ден алынған 
үзіндідегі казактар, Өзбек ханның 
алтын киіз үйін Қызыр хан олар 
(казактар) үшін қиратқан. 

Өтеміш-қажының белгілі 
«Шыңғыс-наме» еңбегінде 
жоғарыдағы оқиғаны сипаттай-
тын белгілі фактілер келтіріледі. 
автор алтын ордадағы дау-
дамайлар туралы көріністерінде 
келесі мәселелерді баяндай-
ды. «ханша тайдула (орыс 
деректері бойынша) Қызыр хан-
ды шақырып алды да оны саин 
тағына хан қылды... және Қызыр 
ханға тұрмысқа шығуды қалады. 
ханның да оған үйлену ойы бар 
еді. Бірақ, оның қасында бұл 
мәселеге келіспейтін найманнан 

шыққан бек - Құтылық-Бұғы бол-
ды.  ол: «Үйленбе!» деді. оның 
сөзін тыңдады да үйленбеді. Өзін 
жар ретінде қабылдамайтынын 
сезген бегімнің ханға деген сый-
құрметі, бұрынғыға қарағанда 
азая түсті. оған ашуланған хан 
да алтын киіз үйді қиратып, 
ал алтынды өздерінің казактар 
арасында бөліп алуға шешім 
қабылдайды. мұны естіген бегім, 
ханға адам жіберіп: «райынан 
қайтсын!» деген хабар жібереді. 
оның сөзін елемеген Қызыр хан, 
киіз үйді қиратты және бөліске 
салды. ханға ашу-ызасы келген 
Бегім, өзінің бектерін жинады 
және оны қуып жібереді. Қызыр 
хан кеткенмен, кейін әскер жинап, 
қайта ақкөлге келеді, тайдулаға 
қарсы жорыққа аттанады және 
алтын орданың ханы болады. 
тайдула бегімге ауыр өлім жаза-
сы кесілді».

Бұл үзіндіде назар аударта-
тын екі ақпараттың маңызы бар. 
Біріншіден, Қызыр-хан өздерінің 
казактары арасында болған, 
яғни әскери үзеңгілестерімен, 
нөкерлерімен. Өтеміш-қажы ал-
тын орда тұсындағы казак атау-
ын нақты жазады, яғни XIII–XIV 
ғғ. демек, әскери қауым ретінде 
ерекше артықшылығы, ұландар 
– «казактар», алтын орда 
тұрғындары арасында танымал 
болған. Жалпы алғанда, Өтеміш-
қажы сол кезеңдегі тоқтамыс 
және басқа жігіттердің («о каза-
ковании») қазақ болып жүрген 
іс-қимылдары туралы жиі атап 
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өтеді. ол кезеңдегі саны аз ка-
зактар, кейінірек көбейіп ал-
тын орданың кең даласына та-
рады. екіншіден, Өтеміш-қажы 
Қызыр-хан ақкөлге «кетті» деген 
мәлімет береді. еділ бойында, 
оралда ақкөл атауымен көлдер 
көп кездеседі. Бірақ, дәл осын-
дай көлдер қазіргі Қазақстан 
аумағында да көп. Қызыр ханның 
Қазақстан жеріндегі ақкөлге 
қоныс аударуы да әбден мүмкін.

в.П. Юдинннің «в «устюж-
ском летописном своде» жылна-
ма жинағында Шайбани ивак пен 
(ибак) казактар-шибандар және 
казактар-ноғайлар қосылып, ал-
тын ордалық ахмад ханның ақ 
ордасына жасаған шабуылы  ту-
ралы беріледі. ондай мысал-
дарды көптеп келтіруге болады. 
Бірақ, тек керей мен Жәнібектің 
қоныс аударуы ғана казак 
сөзінің этникалық мазмұнын 
толықтырды. Бұл қоныс аударудың 
мәнін кейде,  әсерлеудің қажеттігі 
жоқтығы айтылуда және жазылу-
да. Бірақ, оны бағаламауға да бол-
майды. оның себебі, керей мен 
Жәнібектің қоныс аударуының 
қазақ халқының тарихындағы 
маңыздылығына, хандықтың 
құрылу көзі ретінде  бағаламау 
әділетсіз болар еді. Бірақ бұл 
оқиға, халықтың қалыптасуының 
бастауы немесе аяқталуы, 
процестердің басқа да деңгейлері 
болды ма, ол әлі зерттеу жұмысын 
жетілдіруді қажет етеді. Бол-
жамдап айтқанда немесе кейбір 
фактілерге жүгінсек, өз алдына 

қазақ этносының құрылуының 
алғашқы кезеңі «казак» атауын 
қабылдауымен өтті деген пайым 
айтуға да болады. 

***
Ұлы тарихшы және философ 

арнольд тойнбидің іргелі  «По-
стижение истории» («тарихты 
түсіну», 419-429 бб.) еңбегінен 
қызықты мысалдар табуға бола-
ды. ол былайша жазады: «Не-
надежный татарский «qazaq», 
одержавший победу над иран-
ским катафрактом, разграбивший 
Багдад и заморивший голодом 
аббасидского халифа, был лег-
ковооруженным конным лучни-
ком устойчивого кочевнического 
типа, который впервые заявил 
о себе и заставил себя бояться 
в Юго-Западной азии в кимме-
рийских и скифских набегах на 
рубеже VIII–VII вв. до н.э». ав-
тор «qazaq» этнониміне берген 
түсіндірмесінде «qazaq» - кез-
бе, тонаушы, теңіз қарақшысы 
деп көрсетеді. осының соңынан 
«казак» сөзі шыға келеді. 
«казак-казах» этнонимінің 
пайда болуы туралы біздің 
қорытындымыз арнольд тойн-
би тұжырымдамасымен бүтіндей 
сәйкес келеді. мұнда есте 
сақтайтын жәйт, ағылшын авторы 
тек этнонимнің пайда болуы ғана 
емес, сол сияқты ол ағылшын 
тілді тарихшылар, басқа тілдегі 
қолжетімді еңбектеріне және 
деректеріне сүйенеді. 

көптеген авторлар, мәселен, 
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в. вельяминов-Зернов және м. 
худяков казактардың ресейге 
татарлардан, яғни түркілерден 
келгенін ашық жазады. яғни, 
әскери қауым ретінде кәсіби 
сапаға иемденіп, олар өздерін 
«казактармыз» деп атаған. 
олай боса, Ш. уәлихановтың 
тұжырымы толықтай объективті 
және ғылыми негізделген. м. 
худяковтан келтірілген дәйек, 
татар казактары 1546 және 1551 
жылдары құрылтайға (Қазанда) 
қатысқандығы да өте маңызды. 

украин тарихшысы олекса 
гайворонский өзінің «Повели-
тели двух материков» моногра-
фиясында, ертеректе «қазақтар» 
деп еркін өмір сүру салтын 
ұстанатын Шыңғыс ұрпағының 
төре өкілдері аталғанын айтады. 
сұлтан болған казактар болды, 
яғни билік жүргізушілер өкілдері. 
Қорытындыласақ, «Қазақ» атауы 
анықтамасының бірнеше нұсқасы 
болды, бірақ түпкі мағынасы 
өзгеріссіз қалуы тиіс – олар 
«еркін адам» болған.  

Белгілі зерттеуші м. тыныш-
паев бұл атауды қолданған келесі 
мысалды келтіреді: «1356 жылы 
«казактар» мауреннахарға шабу-
ыл жасады...». «1397 және 1410 
жылдары қырым татарларының 
бір бөлігі литваға қоныс аудар-
ды және өздерін «казактар» деп 
атағандар король жанында қызмет 
атқарды». 1474 жылы Қырым 
ханы меңлі-керей, III иванға 
хат жазады: «мне твоей земли 
не воевать, моим уланам, ни кня-

зьям, ни казакам». 1471 жылы 
Новгородқа жасалған шабуылға 
өзінің «казактарымен» Қасымның 
данияр ханзадасы қатысты. 
Басқа да бізге белгілі деректер 
бойынша, 1481 жылы Шайбани 
ибак хан «1000 казакпен» және 
ноғайдың мырзалары мұса және 
Жаңбыршы  «15000 казакпен» 
қосылып, ахмед ханға шабуыл 
жасаған. 1499 жылы «орда ка-
зактары және козелск түбіндегі 
азовтықтар келді және олеша се-
лосын алды». Қазан ханы абдул-
латиф 1508 жылы князь василий-
ге «өздерінің казактарын соғысуға 
жібермейтініне» уәде береді. 
Жоғарыдағы мысалдар «казак» 
терминінің еркін, ерікті, тәуелсіз 
батылдылар қауымының таза 
әлеуметтік мәнін білдіреді. 1523 
жылы стамбулда орыс елшісі 
и. морозовтың сұлтанға айтқан 
сөзі былайша беріледі: «твои ка-
заки азовские наших изымают в 
поле а водят в азов и продают». 
Белгілі мемлекет қайраткері, 
ақын, жазушы сәкен сейфуллин 
қазақтардың шығу тегі, «қазақ» 
- «казах» этнонимінің пайда бо-
луы туралы терең де мағыналы 
жұмысын, 1931 жылдың наурыз 
айында жариялады. 

украин тарихшысы олекса 
гайворонскийдің пайымдауын-
ша, Қырым хандығының Буджак 
ордасы бойынша славян тілді 
деректерде «казак» этнонимі «ақ 
қалалық казактар» («белградские 
казаки») ретінде қолданылды, 
яғни Қырымдағы «ақ-кермен» 
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(«ақ бекініс») ақ-қала қаласы 
атауымен астасып жатыр (ақ-
кермен, қазіргі - симферополь 
қаласы).

***
XVIII және XIX ғасырларда 

тілінде, дінінде және 
антропологиялық типі бойынша 
да ортақ белгілерін жоғалтқан 
қазақтар мен казактар ара-
сында бір-бірімен шиеленісті 
қақтығыстар болды. олардың 
арасындағы болған бұрынғы 
байланыс бірнеше ғасыр бұрын 
үзілген еді: олар бір-біріне жат 
және тіпті де танымады. «Қазақ» 

этнонимін алып жүргендер XIX 
ғасырда мүлде басқа халықтар 
болып кеткен-ді. сонымен қатар, 
олар бір-біріне қарама-қарсы 
екі жақта тұрды: біреуі ресей-
ге қатысы бойынша жері мен 
мемлекеті тәуелді (қазақтар), 
кейін отарлы елге айналғандар, 
ал келесілері (казактар) – метро-
полия мүддесіне сай, олардың 
тілегін орындаушы топ болатын. 

ал Жәнібек пен керей 
бастаған қауым әлемге «Қазақ 
хандығы, қазақ мемлекеті» 
келгенін паш етті. сол заманнан 
бері Қазақ есімі тарихи санаға, 
басқа елдерге танымал болды.
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РЕЗЮМЕ
в статье автор пишет об истории возникновения, становления и 

развития казахского ханства, дает свою авторскую интерпретацию 
этнонимов «қазақ» и «казак», о таком понятии как «свободный чело-
век». автор выделяет особую роль ханов керея и Жанибека в истори-
ческом сознании казахов, в истории всего казахского народа.

SUMMARY
The author in the article writes about the history of formation and 

development of the Kazakh Khanate, gives their own interpretation of the 
ethnonyms «Kazakh» and «Cossack» of such a thing as a «free man». The 
author highlights the special role of the Khans and Kerey and Zhanibek 
in the historical consciousness of Kazakhs in the history of the Kazakh 
people.
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ТАРИХНАМА, ДЕРЕКТАНу,
ТАРИХИ ЗЕРТЕу ӘДІСТЕРІ

ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ,
МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ӨӘЖ 94(574.42-25) «17/19»
Г.М. Қарасаев 

Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институты бөлімінің бастығы, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор

ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ МЕН уЕЗІНІҢ ХҮІІІ-ХХ ҒАСЫРДЫҢ 
БАСЫНА ДЕЙІНГІ ЖЕКЕЛЕГЕН ТАРИХЫ СОЛ 

МЕРЗІМДЕГІ ЖАЗБА ДЕРЕКТЕРДЕ
 

Аннотация
мақалада Қазақстанның шығысы, алтай өңірінің ірі өнеркәсіпті, 

сауда орталығына айналған Өскемен қаласының негізделу, өркендеу 
тарихы қарастырылған.

сонымен қатар хх ғасырдың басына дейінгі Өскемен уезіне 
қарасты георгиевск қонысына, оның алғашқы тұрғындарына сипат-
тама жасалған.

олардың ресей империясының өлкені қоныстандыру, өнеркәсітік, 
шаруашылық тұрғыдағы игерунің мақсаты айқындалған.

Түйін сөздер: Өскемен қамалы, жоңғарлар, галдан Церен, лиха-
рев, Нор-Зайсан көлі, ертіс өзені, колывано-кузнецк жүйесі, омбы 
қамалы, Железинск, ямышево, Бұқтырма қамалы, өлкені әскери иге-
ру, кен өндіру орындары, сібір казак әскерлері, қоныстанушылар, 
георгиевск қонысы, ішкі-сыртқы сауда

хІх ғасырдың ортасынан 
бастап ресей империясы тара-
пынан Қазақстанның шығысы, 
алтай өңірін отарлап, Қытаймен 
екі арадағы өңірлерді толығымен 
орыстандырып, оны аталған 
империяның құрамына қосудағы 
тірек орындары ретінде қызмет 
атқарып, кейін аймақтағы 
өндіріс, сауда ісінде өзіндік орны 
бар қалаларға айналған әскери-
тұрақ орындарының қатарына  

Өскеменді жатқызуға болады. 
Петр І- нің жарлығымен  

жоңғарларға және Қытай импе-
риясына қарсы бекініс ретінде са-
лынып, ресей патшалығының осы 
өңірдегі негізгі әскери қамалынан 
осы аттас уездің орталығына 
айналған усть-каменное 
қаласының тарихы императорлық 
ресей географиялық қоғамының 
1861 жылғы жазбасында баяндал-
ды [1]. онда көрсетілгеніндей: 
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«усть-каменогорск орналасқан 
жер маңайы және одан арғы кең 
аймақ ертеде бірін-бірі ауысты-
рып отырған әр түрлі көшпелі 
халықтарға тиесілі болды; одан 
кейін бізге белгілі ноғайлар, 
монғолдар, ақыр соңында билігі 
хҮІІ ғасырдың басынан хандықты 
қытайлықтар талқандаған 
1758 жылға дейін созылған 
көпсанды жоңғар тайпаларына 
бағынышты болды (Қазіргі усть-
каменогорскінің маңайында 
жоңғарлардың Ұрынғай руы 
көшіп жүрген) соның ішінде 
аталған халықтың аса үлкен 
бөлшегі қырғынға ұшыратылды, 
келесілері бақа жаққа ығысты. 
одан кейін жоңғарлар иелен-
ген жерлер қырғыздар және 
орыстарға өтті.

алайда Жоңғар хандығы 
талқандалғанға дейінгі қырық 
жылдан артық мерзімде жоңғар 
жеріндегі ертіс өзенінің оң 
жағында орыс бекіністері салына 
бастады. яғни 1715 жылдан 1718 
жылға дейінгі ямышево, Желе-
зинск, долонск, омбы және семи-
палатинск негізделгеннен кейін 
1719 жылы Петр-І патша санкт-
Петербургтен генерал-майор 
лихаревты сібірге аттандырды. 
оған тағы да басқа тапсырма-
лармен бірге ертіс өзені арқылы 
салынған қамалдар арқылы Нор-
Зайсан көліне жету міндеттелді. 
егер мүмкіндік болса, жеткеннен 
кейін онда құрылысқа арналған 
орман және тағы да басқалары 
болса ... Зайсанда қамал салу 

және оны тұрғындармен 
қамтамасыз ету тапсырылды. 
тоболскіге келгеннен кейін 1720 
жылдың 8 мамырында лихарев 
одан шығып, ертіс суы арқылы 
жайпақ тақтайлармен (досчан-
ники) семипалатинск қамалына 
жетіп, одан зайсанка деп атала-
тын 34 жайпақ қайықпен Нор-
Зайсан көліне жүзіп шықты. 
онымен бірге гвардиядан 1 ка-
питан, 1 поручик, 2 сержант, ка-
прал және 12 қатардағылар бол-
ды. далалық полктан 1 майор, 1 
капитан, 3 поручик, оның біреуі 
артиллериялық және біреуі ин-
женер, бірнеше бомбардир, кано-
нерка және фузелерден тұратын 
капитандар, 2 емші және 2 геоде-
зист. Бұларға қосымша тобольск 
және де ямышево, семипала-
тинск қамалдарынан жинақталған 
440 солдат. аталған экспедиция-
да зеңбіректерден 13 далалық 
пушка және 6 мортир, үш айлық 
тамақ қоры болды. осындай 
құрамдағы лихаревтың экспеди-
циясы ертістің жоғары ағысына 
қарай сапарын жалғастырды. 
Қазіргі усть-каменогорск 
орналасқан жерге жеткенде ли-
харевке бұл жер ұнап, осында 
егер де Нор-Зайсан маңайында 
бекініс негізделгенде осы жерден 
ертістің төменгі ағысы бойына 
орналасқан басқа бекініс орын-
дарымен қолайлы байланыс ор-
найтын қамал салуды жоспарла-
ды. лихарев Нор-Зайсанға жетіп, 
оның жазық жағалауынан қамал 
салуға қолайлы жер таба алма-
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ды. көлді жағалай отыра ертістің 
жоғары ағысына қарай 12 күн 
жүзіп, 1719 жылы семипала-
тинск қамалынан подполковник 
ступин, капитан урусов және 
поручик сомов жіберілген жерге 
дейін жетті. ертіске жақын сол 
жердегі оның оң жағалауында 
Жоңғарияның солтүстік-шығыс 
шекарасын қытайлықтардан 
қорғау мақсатында 20000 
жоңғармен (қалмақпен) тұрған 
жоңғар ханы Цеван-раптанның 
ұлы галдан Церен күтпеген 
жерден пайда болған орыс фло-
тилиясына қайран қалды және 
оның қытайлықтармен бірге 
қимылдайды деп ойлаған ол ша-
буыл жасауға шешім қабылдады. 
орыс отрядындағылардың 
барлығының су мейрамына 
дайындығы (церемония водо-
освящения) кезінде қалмақтар 
орыстарға қарсы оқ атты. 
Зеңбірек атысымен қорғана оты-
ра лихарев солдаттарын түсіріп, 
оларды батыл шабуылға шыққан 
қалмақтарға қарсы қоя біліп, 
олардың қарсылығын тоқтатып, 
қалмақтарды шегінуге мәжбүр 
етті. орыстардың осындай аз 
күшінің батылдықпен шайқасуы 
жаңа күштің жылдам келуіне 
деген үміттен деп есептеген 
олар келісімге келуді қалап, ау-
дармашы жіберуді сұрады. 
олардың ұсыныстарына жауап 
берместен лихарев қайықтарды 
атқыштармен қоршай отыра алға 
қарай жүзе берді; қалмақтардың 
бір бөлігі орыстарға екі жақтан ша-

буыл жасау мақсатында ертістің 
оң жағалауына ұмтылды. алайда 
лихарев оң жағалауға солдаттар 
қойып, өзара атыс екі күнге со-
зылды. осы мерзімде лихаревтың 
қайықтары ертістің таяз жерімен 
алға қарай баяу жылжи баста-
ды; одан ары, әсіресе күз кезінде 
ертістің таяздауы мерзіміндегі 
қалмақтардың жолын кесіп та-
стаудан қауіптенген  ол әскери 
кеңес ашып, офицерлер  мүмкін 
болып тұрғанда қайтадан қайтуға 
бірауыздан шешім қабылдады. 
Үшінші күні қалмақтар тағы да 
соғыс ашты және аудармашы 
жіберуді сұрап, лихарев оған 
келісіп, аудармашы жіберді. ал-
дымен өзара келісім жасалды, 
одан кейін галдан–Цереннің 
өкілдері, жүз адам қарусыз 
алдыға түсті. оларға қарсы ли-
харев та қарусыз офицер мен 
40 гренадер жіберді. Қалмақтар 
орыстар қытайлықтармен келісіп, 
оларға қарсы шабуыл жасаудан 
қауіптенетіндіктерін, сондықтан 
да орыс флотилиясының қайтадан 
қайтуын қалайтындықтарын жа-
риялады. орыстар өз кезеңінде 
қалмақтармен жауласу туралы 
ешқандай ойлары жоқ, керісінше 
экспедицияның жалғыз ғана 
мақсаты Жоғары немесе Қара 
ертістің бастауын қайдан 
алатындығын білу және оның 
бастауларына баруға және де 
кен орындарын айқындау ал 
одан кейін аман қайту екендігін 
мәлімдеді. осындай келісімнен 
кейін бейбітшілік қалпына 
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келтірілді. лихарев пен галдан-
Церен осы келісіммен бірін-бірі 
құттықтап, өзара сыйлықтар 
алмасты. лихарев кері жүзіп, 
қавлмақтар ықыласпен оны 
шығарып салды. лихарев усть-
каменогорскінің қазіргі орны-
на келіп, соңғы қалыптасқан 
жағдайға орай сібірдің шеткі 
шекарасын жоңғарлар және орта 
азияның басқа халықтарынан 
қорғау мақсатында қамалдың 
негізін қалады; бұл қамалды ол 
сол жерде одан ертіс қақпадан 
шығатындай әсер беретін та-
сты таулар аяқталатындықтан 
усть-каменогорск деп атады. 
лихаревтің өзі ауырып қалуы 
себепті қамалды толығымен 
негіздей алмай, оны атқаруды под-
полковник ступин және инженер-
капитан летранжге тапсырды. 
Қамалды айналдыра ор қазылып, 
ағаштар отырғызылды, кейін 
топырақтан қорған негізделді. 
Жоңғар ханы Цеван-раптан 
осы мерзімде Қытаймен соғыс 
жүргізіп, Петр І-ден қытайларға 
қарсы көмек алудан үміттенді, 
сондықтан да усть-каменогорск 
қамалының салынуына кедергі 
келтірмеді. 1727 жылы Цеван-
раптан өлгеннен кейін, оның 
мұрагері де Қытаймен бірнеше 
жыл соғыс жүргізген галдан - 
Церен болды.

1739 жылы Қытаймен 
арадағы соғысты аяқтаған ол 
ресейден усть-каменогорск 
қамалын жоюды  талап ете ба-
стады. 1744 жылы болашақтағы 

басып кірудің бастамасы ретінде  
жоңғарлардың бірнеше отряды 
Чарыш және демидов кен орын-
дарын өртеп жіберді. егер де сол 
мерзімдегі хабарларға сенетін 
болсақ, галдан өзінің әскерлерін 
біздің шекарамызға жақындатып, 
сібірге бес тұрақты полктердің 
жіберілгендігін естіп, шегінуге 
мәжбүр болды. 1746 жылдың 
қыркүйегінде бұл хан қайтыс 
болды. одан кейінгі 13 жылға 
жуық уақытта  Жоңғарияда 
оның мұрагерлерінің арасын-
да бақталастық орын алып, 
1758 жылы Жоңғарияны Қытай 
бағындырды және Қытай про-
винциясына айналдырылды. 
Қалыптасқан осындай қиын 
жағдайда біздің оңтүстік сібірдегі 
шекарамыздың қорғанысын 
нығайту қажеттігі туып, оны іске 
асыру жүйе басшылығымен бірге 
сібір губернаторы саймоновқа 
тапсырылды. 1759 жылы сібір 
шекарасына барлық қамалдарға 
қажетті құралдармен инженер-
лер аттандырылды. олардың 
анықтағанындай: колывано-
кузнецк жүйесіндегі кен, одан 
ары алтайдағы іздестіру орын-
дарын, осылармен қатар, те-
лец көлі жағалауында көшіп 
жүрген телеуіттерді толығымен 
қорғай алмайтындықтан ертіс 
қамалдары мен форпостарын-
да Нор-Зайсан көлі арқылы 
келетін Қытай кемелерін 
қабылдауға болмайтындығы 
анықталды. сондықтан да 
жүйені Жоңғарияның жаңа 
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иелерінің (Қытайдың - Ғ.Қ.) 
орыстық заңдылыққа күмән ту-
дырмауы, ... біздің Зайсанның 
маңайын әскерилендіруге қарсы 
наразылықтарын болдырмау үшін 
Бұқтырма қамалын негіздей оты-
ра жау жақтың кемелерінің жо-
лын бөгей отыра алтайдағы жаңа 
кен орындары мен телеуіттерді 
қорғау үшін оған ертіс бойы-
мен Бұқтырма өзеніне дейінгі 
табылған усть- каменогорскіден 
жоғары шатқал арқылы одан ары 
жалғастыру міндет етіп қойылды. 
1762 жылы жүйенің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету міндеті жүктелген 
жүйе командирі генерал-майор 
веймарн және бригадир Фрау-
ендорф губернатор соймонов-
пен бірге Бұқтырма өзенінен 
Би өзеніне немесе телец көліне 
дейінгі барлық белгілі бағыттарда 
бекініс салуға қолайлы жағдай 
жоқ болғандықтан: а) усть-
каменогорскіден ульбаның 
солтүстік жағалауынан солтүстік 
шығысқа қарай иши және Наин 
арқылы қолайлы жер айқындау; 
б) Би өзенінен енисейге; са-
бински күзет орнына жүйені 
жалғастыру үшін офицер жіберу, 
және в) Қытайлықтардың Зай-
саннан кеме қатынасына бөгет 
жасау усть-каменогорскіден 4 
шақырым жоғары Пригонная 
сопкада қорғаныс жүйесін ор-
нату тапсырылды. Барлық сібір 
жүйелерінің бастығы генерал-
поручик Шпрингердің 1763 
жылғы айқындауымен жүйенің 
одан ары жалғастырылуы іске 

асырылды. Бұл қамал 1792 
жылға дейін ертіс бойындағы ең 
жоғарғы қамал болды және осы 
жылы оның ертіске құяр жерінен 
екі шақырым жердегі Бұқтырма 
өзенінің оң жағалауында 
Бұқтырма редуты, осы мерзімде  
ертістен жоғары қарай үш ре-
дут: вороний, Черемшанский 
және красноярский негізделді. 
генерал-майор страндманның 
ұсынысымен Бұқтырма реду-
ты қамалға айналдырылды. 
аталған генералдың бастама-
сымен Бұқтырма қамалынан 
усть-каменогорскіге дейінгі 
құрғақ жол байланысы қалпына 
келтірілді және де мүмкіндігінше 
тазартылды, себебі алтай таула-
ры арқылы жүк жұмыс аттары 
арқылы тасылса, енді арбамен 
жеткізу іске асырыла бастады. 

1798 жылғы 24 қарашадағы 
Жоғары дәрежелі жарлықпен осы 
жолды ертіс өзенінің Бұқтырма 
қамалынан жоғары аңғарынан 
атқарылатын қазыналық балық 
аулаудан түсетін ақшадан жөндеу 
туралы шешім шығарылды. 
одан кейін 1803 жылы аталған 
жолды казактар арқылы жөндеу 
мақсатында балық аулау жүйелік 
казак әскерлеріне берілді. 
ертістен жоғары қарай Нарымға 
дейін қамалдардың негізделуіне 
орай усть-каменогорскіден екі 
әскери жүйе: жаңа-Бұқтырма 
және қазіргі колывано-кузнецк; 
біріншісі ертіс жүйесін 
жалғастырушы, негізгі, қызмет 
етуші жүйе, екіншісі-содан 
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кейін орналасқан ішкі және 
кейін қажеттігі болмай қалды. 
ақыр соңында 1827 жылдың 15 
қыркүйегінде Жоғары тұрғыда 
Нарымнан басталатын жаңа ше-
кара бекітілді және қазіргі күні 
мало-Нарымская станицасы 
ресейдің Қытай империясы-
мен араны белгілеуші қызметін 
атқарады.

1745 жылдан жылдан усть-
каменогорск қамалы сібір гу-
берниясына жатты, ал 1783 
жылғы 12 мамырдағы колыван 
наместнигі негізделуімен оның 
құрамына енді. 1796 жылы бұл 
наместниктік таратылды және 
усть-каменогорск қамалы то-
бол губерниясына енгізілді. 1822 
жылғы сібірді басқаруға арналған 
жалпы ереженің қабылдануына 
байланысты омбы облысы 
құрылды және усть-каменогорск 
осы облыстың округтік қаласына 
айналдырылды. 1838 жылғы 
сібір қырғыздарын басқарудың 
ерекше ережесінің қабылдануына 
орай омбы облысы таратылды 
және усть-каменогорск томск 
губерниясының құрамына өтті. 
1854 жылғы Қырғыз даласының 
солтүстік аймағында семипала-
тинск облысының ашылуына бай-
ланысты семипалатинск, уезсіз 
усть-каменогорск қалалары, 
Бұқтырма қамалы, Железинск 
қамалынан малокрасноярскіге 
дейінгі ертіс жүйесіндегі барлық 
селениялар, солармен бірге 
ертістің  солтүстік жағындағы 
қалаларға айналдырылған 

көкпекті, сергиополь округтары 
станицаларымен және Қапал ста-
ницасы осы облыстың құрамына 
енгізілді. 

ертіс бойымен қамалдар 
негізделгенде қызмет етуші 
адамдардың жалпы жиынтығынан 
казактар деген атаумен белгілі 
800 жан тіркелді. 1725 жылы бес 
қамалда, атап айтқанда: омбы, 
Железинск, ямышево, семипала-
тинск және усть-каменогорскіде 
офицерлерден басқа саптағы 
казактар саны 772 болды. одан 
кейінгі уақыттағы Жоңғариядағы 
бақталастық пен бүлікшіліктің 
кезінде сібірге 1745 жылы 
тұрақты әскерлердің бес полкы 
жіберіліп, оның едәуір бөлігі ертіс 
жүйесіне орналастырылды. 1760 
жылы жүйе казактарына дон, со-
нымен бірге башқұрт қазақтары 
және де мещеряктар қосылды.
одан кейін ертіс қамалдарына: а)
шаруалардың еркін қоныстары, 
1760 жылдан сібір уездерінен 
шақыралғандар; б) 1761 жылы 
қамал құрылыстарын жөндеу 
және жетілдіру, азық -түлік 
өндіру мақсатында колод-
никтер (тұтқындалғандар); в) 
1762 жылы оларға 20-30 де-
сятинадан жер берілген пол-
ктардан қосымша құрамға 
шығарылған  төменгі дәрежелілер 
қоныстандырылды.1763 жылғы 
үшінші халықтық санақтан 
белгілі болатынындай, усть-
каменогорск маңайындағы де-
ревняларда тіркелген шаруалар 
болды: Прапоршиковада ялу-
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торов дистрихтасынан 67 адам; 
Зевакинода 37 адам, убинскіде 
48 адам. Барлық Жоғары-ертіс 
қамалдарында 1747 жылғы 
санақ бойынша 1052 адам;1763 
жылы негізінен алғандда 
омбы қамалында көпестікке 
және шаруаға айналдырылған 
1419 адам болды. 1770 жылы 
жүйелік казактарға жүз елуге 
жуық запорождықтар қосылды. 
1775 жылы казактар санына 
жер аударылғандар айналды-
рылды және император Павел-І 
кезінде казактар атағын тобол 
губерниясындағы солдаттардан 
туған жас өспірімдер алды. ал 
одан кейін үкімет сібірге жаудың 
басып кіру қаупінің жоқ екендігін 
білгеннен кейін оларды белгілі 
орындарға ғана шоғырландырып, 
жүйеден тұрақты әскерлерді 
шығарды. 1808 жылы жүйе казак-
тары 6200 адам болды. 1861 жылы 
усть-каменогорск қаласында 
2055 ер, 1279 әйел тұрғындар 
болды. 

усть-каменогорскіде 9 
полк казактарының балалары-
нына арналған бір мектеп бар, 
ондағы оқушылар саны 20. 
...мұсылмандар қалалық мешітте 
моллалар арқылы сауаттанады.

Жеке шаруашылық омарта, 
бау-бақша, мал шаруашылығынан 
тұрды. мещандардың 
кейбіреулері басқа да істермен, 
атап айтқанда томск губерния-
сы және көкпекті округінде ал-
тын өндірумен шұғылданады. 
омарта шаруашылығы усть-

каменогорск қамалы маңайында 
орналасқан селенияларда 1777 
жылы енгізілді.сібір шекара 
әскерлері жанындағы Бас доктор 
Беренс 1776 жылдың көктемінде  
қызметтік міндетіне орай әскери 
лазареттер мен госпиталдар-
ды аралай отыра, өзінің усть-
каменогорск қамалынан сол 
мерзімдегі алтай тау жүйесі 
арқылы шыққан жол бойы-
нан алғаш рет жайлы табиғат 
негізіндегі тау мен жазықтарды, 
гүлге оранған әр түрлі өсімдіктер 
мен талдарды көрді. ол усть-
каменогорск қамалынан алыс 
емес Бобровка және секисов-
ка селенияларында болды. Бұл 
селениялардың шаруалары бұрын 
ішкі ресейде тұрған, одан кейін 
ескі дінді сақтаушылар ретінде 
Польшаға қашқандар. 

онда бірнеше жыл тұрған 
және омарталықпен айналысқан. 
конфедерациялық деп аталған 
соғыстың кезінде олар ұсталып, 
бірнеше мың жанұя қатарында 
1764-1770 жылдар аралығында 
ресейге қайтарылып, оңтүстік 
сібірге қоныстандырылды, олар 
поляктар деген атау алды, 1776 
жылы Бобровка селениясында 
300 және секисовкада 200- ге 
жуық үй негізделді. аталған 
деревнялардың тұрғындары 
Беренске өздерінің қолайлы 
табиғат, пайдалы өсімдік, 
талдардың болуына орай 
бұрынғы тұрған жерлеріндегідей 
о м а р т а ш ы л ы қ п е н 
айналысқылары келетіндіктерін 
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жеткізді. омбыға келгеннен кейін 
доктор сібір шекара әскерлерінің 
бастығы генерал-майор ска-
ланнан жүйеде қызмет ететін 
казак башқұрттар арқылы Баш-
кириядан бірнеше ара үйірін 
әкелуге жарлық беруді сұрады. 
Нәтижесінде 1776-1777 жылдың 
қысында усть-каменогорскіге 30 
ара үйірі әкелініп, коменендантқа 
сол мерзімде оның қарауында 
болған Бобровка және секи-
совка тұрғындарына тарату 
үшін берілді. алғашқы жылы 
араның бір үйірінен  екі және 
үштен ара ұясы шықты. алай-
да ара ұяларының тұрғындар 
иелігіне берілмегендіктен араның 
үлкен бөлегі оған жеткіліксіз 
қарағандықтан, негізінен балды 
артығымен алғандықтан ұяларын 
тастап кетті. Бұл алғашқы тәжірибе 
алға қойған мақсатқа жете алса, 
мұнда ара шаруашылығын 
ұйымдастырудың мүмкіндігін 
көрсетті. одан кейінгі 1792 жылы 
усть-каменогорск қаласына 
жіберілген сібір драгун полкының 
командирі полковник Николай Фе-
дорович аршеневский орынбор 
губерниясынан елу ара омартасы 
мен омарташыны алдырып, усть-
каменогорскден 27 верст жерден 
ара шаруашылығына жер алып, 
өзінің кәсіптік аймағында жалпы 
пайда үшін  ара шаруашылығын 
ашты.

ертіс өзенінде әр түрлі балық 
бар: осетра, стерляд, нельма, 
алабұға, шортан, язь, ерши, алай-
да усть-каменогорскіде балықпен 

аз айналысады.
тұрмысқа қажетті қолонермен 

айналысатындар, атап айтқанда: 
киім тігушілер, етікшілер, 
ұсталар, мысшылар және сырлау-
шылар 16 адам. 

у с т ь - к а м е н о г о р с к 
саудагерлері қонақ үйі 
ауласындағы сауда орындарында 
пандық және қызыл тауарлармен, 
шаймен, қантпен, бакалея және 
жеміс өнімдерімен, шайлық және 
ас ыдыстарымен сауда жасайды. 

Өскеменде 15 қарашадан 
1 желтоқсанға дейін жұмыс 
істейтін андреевск деп аталатын  
бір жәрмеңке бар. 

онда сауда жасау үшін 
ешқайдан саудагерлер келмейді, 
керісінше Бийск округінен  
шаруалар балмен, астықпен, 
сиыр майымен  үй құсымен, 
шошқа майымен, ірімшікпен, 
терімен, кейде аң терілерімен, 
әр түрлі шаруа өнімдерімен бо-
лады, олармен бірге  көкпекті 
округінің қырғыздары мұнда 
киіз, қой терісі, елтірі, иленген 
терілер, арқан және тағы да басқа 
өнімдерін әкеледі. Жәрмеңкенің 
сауда айналымы 5500 рубльге 
дейін жетеді.

Базар аптасына сенбі және 
жексенбіде болады. сонда Бийск 
округінен астық, бақша өнімдері, 
бал, май, мал майы, смола, қара 
май, балық, ет және әр түрлі 
шаруа өнімдері сатылады. Қыс 
мерзімінде базар кең ауқымды 
сипат алып, әр ретте 700, ал жаз-
да шағын, сонымен бірге сауда 
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айналымы 200 рубльге жуық.
Жергілікті көпестер негізінен 

Бийск округінің маңайдағы се-
ленияларынан аңның: түлкі, 
қарсақ, құндыз терілерін, бал 
және балауыз сатып алып, Ірбіт 
жәрмеңкесіне апарады.

Қазіргі күні 1861 жылғы 
мәлімет жоқ болғандықтан 
1858 жылғы анықтамаларды 
келтіремін: «усть-каменогорск 
кеден бекеті арқылы ертістен 
арғы қырғыз даласына, ташкент 
пен Қоқанға әр аймақтардан 
келген 35585 рубльдің тауары 
жіберіліп, олардан 135243 рубль 
әкелінді» [1, с.110-138].

келесі «селение георгиев-
ское усть-каменогорского уез-
да семипалатинской области. 
По данным описания 1911 года» 
деген кітапта хІх ғасырдың 
соңында осы өңірдің қазақтарын 
күшпен жерлерінен қуа отыра, 
ресейдің ішкі губерниялары-
нан келген шаруалар негіздеген, 
кейін Өскемен уезінің құрамына 
енген георгиевка қонысының 
тарихы сараланған. аталған 
жинақта баяндалғанындай: 
«усть-каменогорск уезінің геор-
гиевск селениясын 1893 жылы 
таврия губерниясы мелито-
поль уезінен шыққан 50-ге жуық 
қоныстанушылар негіздеді.

алғашында бұл топ-
ты сібір казак әскерлері 
құрамына енгізу жоспарлан-
ды, алайда ертіс жағалауы он 
шақырымдық жүйесіндегі жер-
лерден шаруашылық жүргізуге 

қолайсыз бөліктер алғандықтан 
облыстық әкімшілікке Шар өзені 
жағалауынан жер беруге сұраныс 
жасалды. 

Жер бөлігі қамтамасыз 
етілгеннен кейін 15- ке жуық 
шаруашылық жаңа жер іздеуге 
кетті ал георгиевск қонысында 
36 жанұя қалды» [2, с.1]. 

осы жазба сипаттамада 
аталған жерлеріне ешқандай 
келісімсіз орналаса бастаған 
орыс шаруаларының күштеу 
әрекеттеріне жергілікті 
қазақтардың жаппай 
наразылықтары баяндалған. онда 
көрсетілгеніндей: «Қонысты 
негіздеу үшін қырғыздардың Жа-
нама жайылымына орналасқан 
қоныстанушылардың алғашқы 
жылы-ақ қырғыздармен бірнеше 
рет қақтығысуларына тура келді. 
аталған қақтығыстардың негізгі 
себептері қоныстанушылардың 
жылқыларының жоғалулары 
болды. ерте қоныстанушылар 
қырғыздармен арадағы алғашқы 
жылдары орын алған «бой» деп ата-
лып, жаңа қоныстанушылардың 
елуден артық жылқыларын айдап 
алып кеткен ірі қақтығысын еске 
алады» [2, с.1]. ал келесі рес-
ми мағлұматтағы: «...қырғыздар 
пайдалануындағы жерлерге 
қоныстанушыларды орналасты-
ру жергілікті жерлерде күшті 
қарсылықтар тудыруда.

далада жерге орналастыру 
партияларының пайда болуы жер 
бөлу жұмыстарын тоқтату және 
қоныстанушыларды кері қайтару 
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мақсатындағы наразылықтар 
мен ұсыныстарға толып кетті” 
[3], – деген анықтамалар  
халқымыздың ата –мекендерін 
орыс отарлаушыларынан сақтап 
қалудағы қарсы әрекеттерін 
паш етеді. Қазақтардың осы 
жерлерді орыстандыруға 
қарсы қимылдарының алдын 
алу мақсатында жергілікті 
патша әкімшілігі орыс 
қоныстанушыларының жаңа топ-
тарын  әкелуді іске асыра баста-
ды. 

міне осындай жағдайдағы 
«қоныс тұрғындарының 
санының аздығына байланы-
сты жаңа тұрғындар (орыс 
қоныстанушылары,-Ғ.Қ.) 1895 
жылы харьков уезі лебядинск 
уезінен келген 9 жанұялық соңғы 
қоныстанушыларды ықыласпен 
қарсы алды. келесі 1896 жылы 
қоныс мелитополь уезінен кел-
ген тавриялықтармен (алпыс 
жанұядан артық) толыға түсті.

Қоныстанушылардың Полта-
ва губерниясы лохвицкий уезінен 
22 шаруашылықты құрайтын 
соңғы тобы георгиевскіге 1898 
жылы келіп орналасты. 

Қ о н ы с т а н у ш ы л а р д ы ң 
негізін семипалатинск об-
лысына оңтүстік ресейлік 
шаруашылықтың барлық 
техникалық тәсілі және 
құралдарды әкелген тавриялықтар 
құрады.

Қоныстанушылар облысқа 
буккер, жнейка-лобогрейка, мо-
лотилка және веялканы алғаш 

әкелушілердің бірі болғандығын 
ерекше атап көрсетеді. алғашқы 
уақытта тіпті семипалатинскіде 
жаңа машина және еңбек 
құралдарын әкелу, сонымен қатар 
сынған машина бөліктерін ауы-
стыру қиын болатын» [2, с.2]. 

ресей әкімшілігі хх ғасырдың 
басынан қазақтардың орта жүзі 
руларының негізгі мекендері 
алтай өңірінің Қытаймен екі 
арадағы тұрақты шекаралық жүйе 
қызметін атқарған Өскемен уезіне 
енгізілген аймақтарды, соның 
ішінде Шар өзенінің бойындағы 
жерлерді одан ары орыстанды-
рып, байлығын толығымен иеле-
нуде жолында келесі казак ста-
ницалары, шаруалар селоларын 
негіздеуде жаңа міндеттерді алға 
қойғандығын төмендегі тарихи 
дерек одан ары бекіте түседі. онда 
баяндалатынындай: «сондықтан 
да томск губерниясы шекаралық 
аймақтары шаруаларының бұл 
жерлерге қоныстануларына тый-
ым салмай, керісінше оны қолдау 
керек.

томск шаруалары осы елсіз 
аймақты ең жақсы отарлаушы-
лар болар еді. олар шекараға 
жақын тұрғындарды шабуыл-
дан қорғаудың сенімді тірегіне 
айналатындықтары анық. 
табиғатынан аңшы, балықшы, 
бақташы олар осы бір аймаққа 
берік орналасып, бұл жерлер егін 
шаруашылығы болмағанымен ірі 
қара мал өсіруге аса қолайлы» 
[4].

Қорыта айтқанда, жоғарыдағы 
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мазмұндары сараланған жаз-
ба деректерден  қазақ даласын 
ресейлік отарлаудың  тірек ор-
нына айналып, хІх ғасырдың 
ортасына дейінгі мерзімдегі 
ертіс өзені аңғарындағы 
шаруашылықтық, ішкі және 

халықаралық саудада өзіндік 
орны болған Өскемен қаласы мен 
осы аттас уездің құрамына еніп,  
қазақтарды жерлерінен ығыстыра 
отыра негізделген  георгиевск 
қонысының жекелеген тарихын 
білуге болады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Записки императорского русского географического общества, 

издаваемые под редакцией к.Н. Бестужева-рюмина. книжка третья. 
действительный член Николай  абрамов. «усть-каменогорск в 1861 
году».- спб., 1863.- с.110-138

2. селение георгиевское усть-каменогорского уезда семипала-
тинской области. По данным описания 1911 года. -семипалатинск, 
1911.- с.1-2

3. Журнал совещания о землеустройстве киргиз. - спб., 1907, - 
с.22-23

4. материалы по киргизскому землепользованию, собран¬ные 
и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. 
семипалатинская область. том Іх-й., усть-камено¬горский уезд. об-
щий очерк.- спб., 1905, 77 c. 

РЕЗЮМЕ
в данной статье автор пишет историю основания и развития го-

рода усть-каменогорск, расположенный в восточном-казахстане, и 
ставший крупным торговым центром алтайского края. кроме этого, 
автор сделал характеристику первых поселенцев георгиевского селе-
ния усть-каменогорского уезда начала XX в.

SUMMARY
The author of the article writes about the building and formation of 

the Ust-Kamenogorsk city, which located in the East Kazakhstan. Ust-
Kamenogorsk become the one of the biggest trade centers of the Altay 
region. Also authors gives description of the first people who lived there in 
the beginning of the XX c.
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ИЗ ИСТОРИИ пОДГОТОВКИ КАДРОВ
упРАВЛЕНЦЕВ В КАССР 

Аннотация
автор рассматривает проблемы изучения истории и подготовки 

кадров казахского чиновничества в 1920-1930-е гг. обращается вни-
мание на особенности политики и практики в деле образования, обе-
спечения билингвизма в работе государственных служащих, другие 
формы и результаты повышения общей и политической квалифи-
кации этнобюрократии как важного фактора нациестроительства в 
касср.

Ключевые слова: касср, история, образование, казахское чи-
новничество, этнополитика.

изучение истории советского 
чиновничества началось непо-
средственно с началом советской 
государственности, при этом осо-
бенность историографии пробле-
мы заключается в том, что изда-
ния, посвященные актуальным 
вопросам формирования класса 
управленцев, отражали текущую 
ситуацию во все периоды со-
ветской истории. одновременно 
по мере укрепления самого со-
ветского строя стали появляться 
собственно научные труды. и та, 
и другая группа историографии 
сегодня рассматривается учены-
ми как источник и часть исследо-
вательского багажа. Это касается 
как изданий и трудов, освещаю-
щих общесоветский фон и систе-

матизирующих данные по всему 
ссср, так и развития чиновниче-
ства в отдельных регионах и ре-
спубликах, в т.ч. в казахстане. 

в частности, к 1920-1941 гг. 
относятся публикации, подготов-
ленные прежде всего партийны-
ми и советскими чиновниками, 
а также работниками созданных 
тогда учреждений по изучению 
истории большевистской партии 
(истпарты) [1]. Параллельно из-
давались работы по вопросам на-
циональной политики большеви-
ков [2]. Немало публикаций было 
посвящено одной из самых тяже-
лых болезней управленческого 
класса – бюрократизации, в т.ч. 
после утверждения единовластия 
и.в. сталина, когда развернулась 
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репрессивная политика власти 
[3]. 

основное внимание в издани-
ях 1920-1930-х гг. сосредоточено 
на ключевых проблемах: обеспе-
чение надежными кадрами всех 
сфер управления из числа пред-
ставителей рабочих и крестьян; 
проблемы их общеобразова-
тельной и идейно-политической 
подготовки; выработка системы 
распределения, учета и контро-
ля за чиновниками всех уровней 
и звеньев управления со сторо-
ны партийных институтов (кото-
рые создавались одновременно 
с развертыванием этой работы); 
повышение эффективности и от-
ветственности аппарата власти и 
управления снизу доверху. рито-
рика и содержание этих публика-
ций вполне соотносятся с характе-
ром общественно-политической 
атмосферы, в которой строилась 
мобилизационная экономика и 
велась борьба с подлинными и 
мифическими противниками 
большевизма.  

особую ценность представ-
ляют казахстанские издания. Не 
отличаясь стилистически и кон-
цептуально от общесоюзных, 
они дают развернутую картину 
положения дел в республике. в 
них содержится немало важных 
сведений и оценок, посвящен-
ных этносоциальной и этнокуль-
турной специфике становления 
советского чиновничества, вну-
триэлитной перегруппировке сил 
и борьбе между ее слоями, роли 

политических лидеров казахста-
на в реализации кадровой поли-
тики компартии [4]. Эти издания 
весьма информативны, несмотря 
на их очевидную идеологиче-
скую заданность. такая ангажи-
рованность – характерная черта 
почти всей советской, а также 
значительной части зарубежной, 
да и постсоветской историогра-
фии, причем, как правило, ин-
терпретации, оценки и акценты 
по известным причинам прямо 
противоположны. 

Большую активность в из-
учении партийной и советской 
бюрократии (сам термин «бюро-
кратия» практически не исполь-
зовался – предпочтение отдава-
лось понятию «кадры») проявили 
советские историки, начиная с 
1960-х гг. При этом концептуаль-
ная основа менялась постепенно, 
иногда едва заметно. тем не ме-
нее, от безудержного восхвале-
ния «вождя всех народов» и.в. 
сталина и его кадровой политики 
в предшествующий период, на-
чиная с хрущевской «оттепели», 
ученые перешли к более деталь-
ному выявлению, обобщению и 
систематизации, анализу фактов 
и документов с их публикацией, 
установлению основных зако-
номерностей и специфики фор-
мирования и эволюции чинов-
ничества, в т.ч. в национальных 
республиках [5]. в этом плане 
стоит отметить вывод Ю.с. ку-
кушкина об изменении состава 
низового уровня управленцев – 
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в местных советах – к середине 
1920-х гг., отразившем их отчуж-
дение от масс. взаимоотношения 
центральных и местных орга-
нов власти ученые исследовали 
на основе сформулированных в 
1920-е гг. «ленинских принци-
пов» работы с кадрами [6].

одновременно новые аспек-
ты появились в исследовании 
советской этнополитики, в т.ч. в 
национальных республиках, вы-
росло число документальных пу-
бликаций [7].

аналогичная ситуация на-
блюдалась и в казахстанской 
историографии [8]. сегодня, ког-
да советская история представ-
ляется уже далеко не в только в 
черно-белых тонах, как это было 
в конце прошедшего века, отече-
ственные и зарубежные ученые 
признают: систематизированные 
и проанализированные масте-
рами советской историографии 
факты, персонажи, события, 
а также их выводы представ-
ляют существенный интерес. 
Без того детального освещения 
организационно-партийной дея-
тельности, системы реализации 
принятых центром масштабных 
проектов, формирования много-
численного слоя граждански ак-
тивных и преданных государству 
управленцев (по разным моти-
вам – от корысти и карьерных 
интересов до патриотизма и ро-
мантической веры в идеалы но-
вого строя), которое дают труды 
серьезных советских историков, 

невозможно понять, как состоя-
лась колоссальная многонацио-
нальная держава и какова в этом 
процессе роль чиновничества на-
циональных республик.

Большое значение имеют 
сегодня документальные публи-
кации советского периода. в.к. 
григорьев, Н.р. джагфаров и 
в.П. осипов, в частности, в сво-
их работах указали на различия 
в образовательном уровне и по-
литическом опыте разных поко-
лений националов, сменявшихся 
во власти; попытки тех и других 
с разными целями использовать 
во внутриэтнической конкурен-
ции «европейцев»; стремление 
«национал-уклонистов» консо-
лидировать казахскую часть пар-
тийной бюрократии и советских 
активистов; роль межличност-
ных отношений в борьбе группи-
ровок и ее влияние на все сферы 
национально-государственного 
строительства [9]. 

Помещенные в них докумен-
ты – хорошее подспорье в изуче-
нии истории казахского чиновни-
чества в контексте общесоюзных 
тенденций развития советской 
бюрократии. Нельзя не заме-
тить с сожалением, что сегодня в 
значительной мере утрачена ис-
точниковедческая грамотность 
и ответственность, присущие 
специалистам предшествующе-
го периода. Большое количество 
документальных публикаций но-
вейшего времени отличается не-
брежностью в археографическом 
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и источниковедческом планах, 
незнанием основополагающих 
принципов публикаторской дея-
тельности, явными грамматиче-
скими ошибками и пр. к тому же 
составители часто просто не учи-
тывают изданные в советский пе-
риод документы, допуская ненуж-
ные повторы или компиляцию. 
само понятие «первоисточник» в 
итоге подвергается девальвации, 
а культура исторического знания 
в науке и обществе в целом де-
градирует.

Более заметные сдвиги в ана-
лизе проблемы происходят после 
перелома в отношении к стали-
низму, связанного с известным 
докладом м.с. горбачева к 70-
летию октябрьской революции, 
открытием архивов и бурным 
ростом общественного интереса 
к «белым пятнам» и «черным ды-
рам» отечественной истории. од-
нако теоретические подходы по-
прежнему почти не изменились, 
овладение постепенно откры-
вающимся арсеналом зарубеж-
ных исследований шло медленно 
[10]. Поначалу «открывателями 
исторической правды» были наи-
более расторопные журналисты и 
публицисты¸ что не могло не по-
влиять на качество исторической 
литературы.

Показателен в этом отношении 
1991-й год, когда работы истори-
ков отразили переходный харак-
тер общественно-политической 
ситуации. с одной стороны, было 
очевидно, что прежняя политиче-

ская система не справляется с ре-
шением новых задач, а ее анализ 
должен быть качественно отлич-
ным в самих методологических 
основаниях. с другой стороны, 
инерция «верности» самой моде-
ли властвования и управления, а 
также «марксистско-ленинским» 
принципам исторического иссле-
дования превращала создававши-
еся тогда работы в некий набор 
малопродуктивных интерпрета-
ций, всерьез не удовлетворявших 
растущие запросы общества на 
объяснительные модели, выявле-
ние подлинных причин кризиса 
государства и общества и спосо-
бов выхода из него.

в целом советская историо-
графия рассматривала становле-
ние национальной политической 
элиты в контексте социально-
классовой стратификации обще-
ства и идеологических посту-
латов кПсс. крайне редко и 
аксиологически монологично 
использовались данные смежных 
социально-гуманитарных дис-
циплин. единая теоретическая 
схема взаимодействия центра 
и национальных субъектов фе-
дерации, в т.ч. их подцензурная 
персонификация не позволяли 
выявить и осмыслить сложную 
динамику, конкретную этносоци-
альную специфику становления 
и адаптации механизма власти.

Перелом происходит в 1990-е 
годы, когда взамен явно устарев-
шим подходам, продиктованным 
охранительной идеологической 
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деятельностью власти, пришла 
разноголосица мнений и объяс-
нений. Появился огромный вал 
конъюнктурной литературы, ав-
торы которой встали на позиции 
необольшевизма, руководствуясь 
подходами уже устаревшей на 
Западе т.н. тоталитарной школой 
советологии. особую роль здесь 
сыграла публикация работ пред-
ставителей т.н. тоталитарного 
направления западной совето-
логии, специализировавшейся 
на идеологической борьбе с со-
ветским государством [11]. они 
стали весьма популярны в усло-
виях перехода бывших советских 
республик к рыночной экономи-
ке и многопартийности, одна-
ко с конца 1990-х гг. становится 
все очевиднее их теоретическая 
упрощенность и заданность, от-
брасывающая историографию 
во времена «холодной войны». 
(Правда, сегодняшнее обостре-
ние международной ситуации в 
связи с управляемыми «револю-
циями» в ряде бывших советских 
республик заставляют по-новому 
оценивать живучесть стереоти-
пов и фобий Запада в отношении 
российской империи и ссср). 

в то же время постепенно 
появляются более серьезные, 
основанные на детальном ана-
лизе новых источников и новых 
методологических подходах, ис-
следования – статьи, моногра-
фии, диссертации. они освещают 
определенные этапы и отдельные 
сюжеты из истории советской но-

менклатуры и кадровой полити-
ки кПсс, деятельность тех или 
иных управленческих структур и 
пр. [12].

историография стран «даль-
него зарубежья» развивалась в 
рамках двух основных направле-
ний советологии: тоталитарного 
и ревизионистского. следует за-
метить, что казахстаника не была 
центральной, но в последние 
десятилетия западные историки 
достаточно активно обращаются 
к истории казахстана, в т.ч. про-
блемам государственного строи-
тельства в советский период, роли 
национальной интеллигенции 
в социальном и политическом 
развитии общества, влиянию эт-
нокультурной специфики на 
формирование и эволюцию поли-
тического класса в касср – ка-
захской сср [13].

в новейшей казахстанской 
историографии тематика, свя-
занная с историей советского чи-
новничества, появилась не сразу. 
она оказалась востребована, как 
и вообще на постсоветском про-
странстве, в связи с очевидной 
потребностью понять, как должна 
выглядеть новая система управле-
ния не только институционально, 
но и с точки зрения ее кадрового 
наполнения, поскольку она созда-
валась на советском фундаменте. 
к тому же, советская власть уме-
ла находить и готовить нужные 
кадры, выработав весьма строй-
ную систему последовательных 
и целесообразных инструментов. 
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однако постсоветская, в т.ч. ка-
захстанская, историография бы-
стро приобрела одностороннюю 
направленность, прямолинейно 
сменив оценки с плюса на минус, 
чем оказалась удивительно близ-
ка большевистской, которая с тем 
же воодушевлением клеймила 
предшествующий строй. Более 
того, в этой ажитации нередко 
наибольшую активность прояв-
ляли прежде наиболее усердно 
певшие дифирамбы советской 
власти и идеологии.

в то же время постепенно 
стали появляться более основа-
тельные, базирующиеся на рас-
ширенной источниковой базе, 
работы. Большое место в казах-
станской историографии, наря-
ду с указанными темами, занял 
биографический жанр, предста-
вители которого сосредоточи-
лись на реконструкции жизни и 
деятельности жертв сталинских 
репрессий, а также воспомина-
ния и публицистические очерки. 
Наибольший интерес по система-
тизации фактического материала, 
использованию новых источни-
ков представляют работы л.к. 
Шотбаковой, л.а. кульшановой, 
Н.к. смагулова [14]. 

современная научная ли-
тература данные сюжеты рас-
сматривает фрагментарно или 
как иллюстративный материал 
общей истории большевизма и 
сталинизма, констатирующий и 
аргументирующий авторитарное 
подавление центром этнокультур-

ной самобытности, отстаиваемой 
национальной бюрократией [15]. 
Этносоциальная специфика поли-
тических и организационных ме-
ханизмов укрепления советской 
государственности в казахстане, 
формирования, налаживания и 
укрепления аппарата власти и по-
литической культуры казахской 
этнобюрократии, внутриэлитные 
отношения в отечественной исто-
риографии не исследуется.

обозначенная проблематика 
в казахстанской историографии 
рассматривается редко и в кон-
тексте истории сталинизма, трак-
туемой под сильным влиянием 
«тоталитарной школы» совето-
логов  и теории модернизации. 
особое место занимает истори-
ческая биография национальных 
героев как жертв «колониального 
режима советской империи», «то-
талитарного и антинациональ-
ного» по своей природе. При-
мордиализм, этнографический 
романтизм и аксиологический 
подход преобладают над анали-
тическим, актуализация исто-
рической проблематики тесно 
увязана с современной полити-
ческой конъюнктурой. культура 
советского политического менед-
жмента, вклад этнобюрократии в 
его качественное наполнение иг-
норируются или получают одно-
стороннее толкование. Подобные 
интерпретации в рамках деколо-
низации прошлого характерны 
для многих исследований в пост-
советских странах [16].
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Представители англоязыч-
ной историографии, немецкие, 
французские, турецкие, японские 
историки обращают внимание, 
прежде всего на то, как властные 
отношения между центром и пе-
риферией были асимметричны-
ми с уклоном в пользу центра. 
Значительное место занимает ис-
следование эволюции советской 
этнополитики и «положительной 
деятельности» союзного центра 
в отношении народов, сущности 
советского федерализма, истории 
мусульманских национальных 
движений и их лидеров, проблем 
межэтнических конфликтов и др. 
в определенной мере в таких ра-
ботах  затрагиваются вопросы, 
связанные с предлагаемой темой 
[17]. 

региональная номенклату-
ра была важной политической 
силой в цементировании совет-
ской системы. социокультурные 
особенности, организационно-
политический опыт взаимоотно-
шений националов с центром и 
поведенческие модели казахско-
го социума влияли на советское 
строительство, обусловливая 
специфику власти. Эти аспекты 
лишь недавно стали привлекать 
большее внимание историков. 
однако до сих пор отсутствует 
комплексное исследование исто-
рии формирования и эволюции 
казахского чиновничества в со-
ветский период. Проявившееся в 
1990-е годы увлечение историей 
номенклатуры было вызвано объ-

ективными потребностями, в т.ч. 
необходимостью исследовать ис-
токи и причинно-следственные 
связи между сталинизмом и дру-
гими периодами советского про-
шлого. Но в то же время именно 
тогда обнаружилось стремление 
объяснить все проблемы тота-
литаризма и административно-
командной системы почти ис-
ключительно сложившейся к 
1930-м годам практикой управ-
ления и злонамеренными дей-
ствиями партийно-советской 
бюрократии (номенклатуры). 
Это существенно упрощало 
конкретно-историческую карти-
ну и обедняло ее анализ. 

обратимся к некоторым 
аспектам истории становления 
казахской бюрократии – ее под-
готовке в автономный период 
советской истории республики. 
качество управленческого класса 
всегда прямо связано с его обра-
зованием и политической куль-
турой. в условиях становления 
касср заполнение чиновничьих 
структур национальными кадра-
ми в первую очередь зависело 
от общих масштабов и качества 
подготовки специалистов. На-
чавшееся в 1920-е гг. создание 
полноценной системы образова-
ния было тесно увязано с острей-
шей потребностью в кадрах и с 
идейно-политической «перекоди-
ровкой» программы, содержания 
обучения, принципов подготовки 
кадров для всех звеньев школы 
– от пунктов ликвидации безгра-
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мотности до вузов. с учетом низ-
кого уровня общей грамотности, 
который был характерен тогда 
для большинства народов ссср, 
эта задача была крайне сложной. 
власть должна была оперативно 
развернуть сеть учебных заведе-
ний – от начальных до высших 
– для подготовки специалистов 
всех направлений с одновремен-
ной всесторонней модернизацией 
хозяйства, социальной сферы, ин-
фраструктуры и т.д. Эта гранди-
озная программа реализовалась в 
экстремальных условиях (острый 
дефицит педагогов, финансов, 
технических средств и методи-
ческого арсенала), а параллельно 
формировавшийся управленче-
ский класс по необходимости по-
полнялся, прежде всего на основе 
лояльности власти и большевист-
ской идеологии при минимальной 
наличной образованности и жела-
тельном опыте организаторской 
и политической деятельности. в 
формировании этнобюрократии 
соблюсти данные критерии за-
частую было особенно сложно в 
связи с требованиями пролетар-
ского или бедняцкого крестьян-
ского происхождения.  

«во всей киргизии, - писал в 
1920 г. глава кирврк с.с. Пест-
ковский, - найдется сейчас едва 
2-3 десятка надежных и созна-
тельных коммунистов-киргиз. …
нужно брать молодых киргиз, не 
служивших еще при старом ре-
жиме, еще не испорченных, обу-
чать их на общеобразовательных 

и административных курсах в 
спешном порядке и бросать затем 
в степь для работы». в 1922 г. в 
кутв (коммунистический уни-
верситет трудящихся востока) на 
курсах естествознания обучались 
2 казаха (всего 59 слушателей). 
инструкторскую школу кутв 
окончили тоже 2 казаха (всего 
82 чел.). среди лекторов универ-
ситета было 13 казахов. в целом 
из 672 студентов кутв в декабре 
1922 г. казахов было 23, женщин 
среди них не было. обследова-
ние показало, что 44% курсантов 
университета нуждались в хоро-
шем отдыхе, у остальных также 
наблюдались признаки истоще-
ния и переутомления [18].

Посредством  мобилизаций, 
перебросок и внутренних пере-
мещений, как правило, оператив-
но ликвидировался дефицит ка-
дров управленцев на конкретных 
участках преобразований. так, с 
марта по август 1921 г. из кироб-
кома в Цк партии были направ-
лены 102 работника, из центра в 
республику – 128. За сентябрь в 
Цк поступил 21 работник, из Цк 
было направлено 13, за октябрь-
ноябрь того же года из кирбюро 
в центр были направлены 32 чел., 
в республику из Цк партии – 8. 
в декабре 1925 г. на V парткон-
ференции крайком партии обя-
зывался «выделить из низовых 
работников наиболее способных 
и преданных партии людей и по-
слать их по согласованию с Цк на 
годичную практику в партийные, 
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советские и хозяйственные орга-
низации и учреждения рсФср». 
такая практика позволяла озна-
комить выдвиженцев с конкрет-
ной аппаратной работой в других 
регионах, расширить их общий 
кругозор и унифицировать на-
выки управленческой культуры. 
Но сама организация подготовки 
кадров была сильно формализо-
вана. для направления 8 чел. на 
практическую партработу в про-
мышленные районы ссср по 
разверстке Цк партии, напри-
мер, потребовалась переписка на 
70 листах и получение с мест 55 
телеграмм. для командировки 7 
чел. на кооперативно-колхозные 
курсы было получено и направ-
лено 45 телеграмм [19]. 

для подпитки состава управ-
ленцев постановлением крайкома 
партии осуществлялось команди-
рование на учебу и распределе-
ние на те или иные должности 
выпускников краевых учебных 
заведений. все студенты - чле-
ны партии, оканчивающие вузы 
за пределами республики, ко-
мандированные от казахстана, 
включались в резерв и распре-
делялись в системе управления. 
важную роль играли региональ-
ные центры подготовки. в ку-
станайской губернии в 1925 г. 7 
из 17 партийно-просветительных 
учреждений вели преподавание 
на казахском языке, обучались в 
них 42% коммунистов-казахов 
губернии. в семипалатинской 
губернии партпросвещение охва-

тило 53% казахов (593 чел.), в Бу-
кеевской – более 70%. За период 
между V и VI республикански-
ми партконференциями (декабрь 
1925 – ноябрь 1927 гг.) были соз-
даны 2 краевых курсов подготов-
ки волостных партработников, их 
закончили 63 чел. 5 работников 
краевого масштаба посылались 
на длительную работу (от 7 до 5 
мес.) в аул. Центральные партий-
ные учебные заведения частично 
способствовали комплектованию 
штатов. так, в кутв им. сталина 
за 1925-1927 гг. были подготов-
лены и направлены в казахстан 9 
казахов, 2 киргиза и 3 татарина. 
Несмотря на признание низкого 
уровня подготовки поступавших 
в университет курсантов, отчис-
лять их считалось нецелесоо-
бразным [20].

к концу 1927 г. среди обучав-
шихся в вузах казахов было боль-
ше именно по направлению под-
готовки партработников – 70%. 
На втором месте находилась под-
готовка сельхозработников - 49%. 
70% оканчивающих спецкурсы 
низовых служащих были казахи 
(профработники, юристы, воен-
ные, почти 100% партработни-
ков, финансовые, кооперативные 
- более 50%). в 1925/26 и 1927/28 
гг. в вузах республики обучались 
соответственно всего 719 и 953 
чел., из них число казахов вы-
росло со 188 до 289. в том чис-
ле в коммунистических вузах и 
других партийных учебных заве-
дениях число обучавшихся за то 
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же время изменилось с 68 до 83 
чел., из них казахов – с 49 до 58. 
в совпартшколах в 1925/26 г. все-
го обучались 1246, в т.ч. 800 ка-
захов, в 1927/28 г. – 1445, из них 
казахов - 1000. однако, из 100 
чел., посылаемых в вузы, говорил 
Ф.и. голощекинна VI всеказах-
ской партконференции в ноябре 
1927 г., «с трудом  выдерживает 
15. ...кончают единицы, и то бес-
партийные». стимула учиться у 
большинства не было, отмечал 
он, из-за небольшой стипендии. 
Но поскольку потребность в ка-
захах оставалась большой, при-
нимали на «командную долж-
ность по ответственной ставке» 
и малограмотных, что тоже не 
стимулировало интерес к образо-
ванию [21].

с 1928 г. стали создаваться 
городские школы, которые рабо-
тали в стационарных условиях 
на основе типовых программ; к 
1930 г. в них обучалось 2060 чел. 
для национальных меньшинств 
были открыты украинский пе-
дагогический техникум, восточ-
ный национальный техникум; 
при алма-атинском и каракал-
пакском педагогических техни-
кумах - отделения для узбеков, 
при Петропавловском русском и 
казахском педагогических тех-
никумах - немецкое и татарское 
отделения. Начали действовать 
дунганские школы-семилетки. к 
началу 1930-х гг. в выборных ор-
ганах власти были представители 
всех народов республики.

Большую проблему состав-
ляло обучение т.н. европейцев 
казахскому языку. в 1926 г. на 
разных краткосрочных курсах 
обучалось 400 казахов и лишь в 
1927 г. открыли курсы обучения 
европейцев казахскому языку. 
При краевых учреждениях обу-
чалось 740 чел. (интересно заме-
тить, что за злостное нежелание 
учиться украинскому языку на 
украине в 1925 г. в центральных 
учреждениях были уволены 263 
работника или 3,2% всех служа-
щих). в материалах оргбюро Цк 
вкП(б) отмечалось, что «восточ-
ные республики вопрос об изуче-
нии европейскими работниками 
краеведения обходят. если не 
считать вышедшей при разме-
жевании средней азии тонень-
кой брошюры об узбекистане и 
выпущенной в 27 г. небольшой 
книги рыскулова о казакстане, то 
во всех республиках не найдется 
ни одной книги ни для русских, 
ни для массового читателя насе-
ления основной национальности 
- по краеведению». казЦик 25 
августа 1927 г. докладывал, что 
для европейцев открыты курсы 
при учреждениях на 1469 чел., 
но через 2 мес. они закрылись на 
каникулы, «поэтому результаты 
неизвестны».

весной 1928 г. отдел нацио-
нальностей вЦик предложил 
проект постановления вЦик и 
сНк рсФср об изучении лицами, 
состоящими на госслужбе в авто-
номных республиках и областях 
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рсФср, местных национальных 
языков. При его согласовании 
наркоматы торговли, юстиции, 
здравоохранения рсФср под-
держали эту инициативу. одна-
ко сНк рсФср 12 июня 1928 г. 
признал нецелесообразным пред-
ложение, сославшись на доста-
точность постановления вЦик 
от 14 апреля 1924г. «о мерах к 
переводу делопроизводства го-
сударственных органов в нацио-
нальных областях и республиках 
на местные языки» [22].

в 1928/29 г. на 3-6-месячных 
курсах работников аульных и 
сельских советов в касср учи-
лись 510 чел., в т.ч. 250 казахов. 
На центральных курсах совет-
ского строительства при Цик 
ссср в москве из казахстана 
учились 13 человек, на факульте-
те советского строительства при 
ленинградском госуниверсите-
те – 7, на отделении советского 
строительства при мгу – 2. в 
1929 г. казкрайком партии про-
сил командировать в касср 
110 партийно-советских работ-
ников из крупных промышлен-
ных центров страны. 10 февраля 
1930 г. было принято постанов-
ление вЦик и сНк рсФср «об 
установлении единой системы 
подготовки и переподготов-
ки работников по советскому 
строительству». Формы и виды 
обучения определялись по основ-
ным типам работников: 1) цен-
тральных органов автономных 
республик, краевых, областных, 

наиболее крупных окружных ис-
полкомов и крупнейших горсо-
ветов, 2) остальных окружных 
исполкомов, райисполкомов, гор-
советов и поселковых советов, 3) 
сельсоветов, 4) актива райиспол-
комов и сельсоветов, 5) актива 
городских и поселковых советов, 
6) преподавателей по совстрои-
тельству для всех типов учебных 
заведений. кроме того, постанов-
лением вводилось краткосрочное 
обучение в учреждениях школь-
ного типа, главным образом для 
работающих в советском аппара-
те, и заочное обучение.

в начале 1930 г. Президиум 
казЦик утвердил план подго-
товки советских работников всех 
звеньев. в алма-ате работали 
6-месячные краевые курсы на 60 
чел. для райисполкомов из каза-
хов и краевые курсы для узбеков 
и татар на 60 чел.; постоянно дей-
ствующие 6-месячные смешан-
ные курсы в семипалатинске и 
Чимкенте (по 60 чел.); 3-месячные 
курсы для слушателей совпар-
тшкол на 120 чел.; курсы для со-
вработников из немцев и каракал-
паков по 30 чел. На межрайонные 
месячные курсы председателей и 
секретарей аульно-сельских сове-
тов были направлены 5 тыс. чел., в 
т.ч. 1000 из батраков-активистов. 
казахи составили 43,9% (из 1702 
чел.) выдвиженцев 1930 г., на-
правленных в местные советские 
органы (аулы, села, кишлаки). в 
них были также представлены 
узбеки, уйгуры, туркмены, нем-
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цы, русские и украинцы.
в начале 1930-х гг. сеть пар-

тийного просвещения в респу-
блике распалась из-за неэффек-
тивности в условиях голода и 
вновь стала укрепляться с 1933-
1934 гг.; в 1935-1936 гг. офици-
ально 65,8% коммунистов изуча-
ли марксизм-ленинизм, историю 
партии и т.д. однако формальный 
охват не означал фактической 
большевизации сознания масс и 
управленческой страты на местах. 
По решению крайкома партии от 
12 октября 1931 г. до конца это-
го года планировалось открыть 
курсы по подготовке 3080 работ-
ников районного звена, из них 
2235 казахов. для руководящей 
аульной и районной работы пла-
нировалось в 1932 г. подготовить 
1857 казахов-выдвиженцев, при-
чем сразу же началось создание 
6-месячных курсов на 3080 чел., в 
т.ч. 2235 казахов в алма-ате, се-
мипалатинске, Петропавловске, 
кзыл-орде, Чимкенте, актюбин-
ске, аулие-ате и кустанае. Через 
краткосрочные курсы предусма-
тривалось подготовить 4822 чел. 
для поступления в вузы, 8070 - в 
техникумы, 1575 - на рабфаки 
[23]. особое внимание уделялось 
идеологической подготовке через 
коммунистические вузы, обучав-
шие в начале 1930-х гг. 6,5 тыс. 
чел. осенью 1940 г. Политбюро 
Цк вкП(б) вменило в обязан-
ность руководящих партийных и 
советских работников изучение 
языка соответствующей союзной 

или автономной республики [24, 
с.563].

По решению секретариа-
та Цк вкП(б) от 11 мая 1930 г. 
система комвузов получила еще 
большую иерархичность и орга-
низованность: специальные от-
деления должны были готовить 
партийных работников, а также 
советских до уровня крупных 
сельсоветов, пропагандистов 
из преподавателей средних со-
впартшкол, организаторов об-
разования. Широко внедрялось 
заочное и вечернее обучение. За 
1924-1930 гг. из 569 выпускников 
кутв казахов было 23 (узбеков 
– 13, киргиз – 11, туркмен - 6). 
26 декабря 1930 г. оргбюро Цк 
вкП(б) приняло постановление 
«об организации двухгодичных 
курсов по переподготовке пар-
тийных работников из национа-
лов для руководящей партийной 
работы в национальных обла-
стях». При кутв открывались 
Центральные курсы. выпускники 
обязывались вернуться на преж-
ние места. узбекистану выделено 
25 мест, казахстану и туркмении 
– по 20, киргизии и Башкирии 
– по 15, остальным автономиям, 
имевшим тюркское население, - 
от 3 до 10 мест. Наряду с сетью 
институтов красной профессуры 
в 1930 г. созданы аналогичные 
историко-партийный, мирового 
хозяйства и мировой политики, 
философии; советского строи-
тельства и права; литературы, 
искусства и языка; аграрный и 
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экономический. они работали до 
1938 г. и, несмотря на тотальную 
идеологизацию общественного 
сознания и социальной практики, 
не только обеспечивали всеохват-
ный контроль над расстановкой 
кадров на ключевых направлени-
ях, но и заложили почву для соз-
дания национальной научной и 
творческой интеллигенции в со-
юзных и автономных республи-
ках.

20 октября 1933 г. сНк ссср 
принял специальное постанов-
ление «о подготовке кадров для 
казахстана». вЦик должен был 
организовать краткосрочные кур-
сы для переподготовки 3 тыс. 
работников советского аппара-
та (председателей, секретарей 
и счетных работников сельских 
и аульных советов и райиспол-
комов). госплану ссср предла-
галось в народнохозяйственном 
плане на 1934 г. предусмотреть 
отпуск средств на строительство 
в касср учебных заведений, в 
т.ч. института советского строи-
тельства [25]. 

Но основную нагрузку в обу-
чении управленцев несли респу-
бликанские учреждения. 23 ноя-
бря 1933 г. Президиум казЦик 
рассмотрел вопрос «о выпол-
нении постановлений крайкома 
вкП(б), кЦик и сНк о корени-
зации аппарата казнаркомпроса». 
руководство наркомата должно 
было применять установленные 
с 1 сентября 1933 г. льготы для 
работников - представителей не 

титульного этноса за овладение 
казахским языком, не позднее 1 
января 1934 г. организовать по-
стоянные государственные кур-
сы казахского языка «русскими и 
другими национальными работ-
никами». Бюро казкрайкома пар-
тии 17 декабря 1933 г.¸ в частно-
сти, обязало главу Наркомпроса 
т.Жургенева к 1 февраля 1934 г. от-
крыть областные и краевые курсы 
казахского языка, в 2-хмесячный 
срок закончить утверждение тер-
минов на казахском языке. Пре-
подавание отдельных дисциплин 
в вузах и техникумах следовало 
перевести на казахский язык. По-
всеместно поощрялось открытие 
общественных кружков по изуче-
нию языка, причем специальным 
решением краевого комитета ко-
ренизации от 20 апреля 1933 г. 
запрещалась их деятельность в 
рабочее время. все наркоматы и 
ведомства должны были прово-
дить занятия общественных кур-
сов во внеурочное время. руко-
водители учреждений, секретари 
партячеек и председатели фабзав-
комов были обязаны проводить 
проверку знаний обучающихся. 
минимум подготовки предпола-
гал умение «письменно излагать 
мысли на казакском языке» [26. 
с.32-34, 40-43, 47]. 

государственные годичные 
дневные и вечерние курсы изуче-
ния казахского языка работника-
ми советского аппарата, хозорга-
нов и общественно-профсоюзных 
организаций работали с 1 июля по 
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1 мая, в 2 семестра, на базе име-
ющихся образовательных учреж-
дений. Занятия продолжались 2 
академических часа в день по 45 
минут каждый и завершались не 
позднее 21 часа, домашняя работа 
должна была отнимать не более 
получаса. вводился строгий учет 
планового вовлечения на курсы 
работников учреждений, выдви-
женцев из рабочих и колхозников. 
Принимались на них члены про-
фсоюза и их дети с 17 лет, «ра-
ботающие в аппарате и безработ-
ные». Преимущественное право 
приема предоставлялось работ-
никам, должности которых по 
плану подлежали коренизации, а 
также демобилизованные красно-
армейцы и те, кто успешно проза-
нимался на общественных курсах 
или самостоятельно получил ре-
комендации месткомов и других 
общественных организаций. Это 
обеспечивало минимальную ба-
зовую подготовленность и поли-
тическую грамотность будущих 
курсантов. администрация по 
месту работы не могла отрывать 
их от учебных занятий, обязыва-
лась освобождать от служебных 
занятий и дополнительных по-
ручений во внеслужебное время, 
поощрять успешно занимающих-
ся в материально-бытовом плане 
и наказывать злостных прогуль-
щиков и лентяев. в учебный план 
входило также ознакомление с 
техникой делопроизводства. По-
казательно, что кроме изучения 
языка 10 часов отводилось озна-

комлению с национальной по-
литикой вкП(б) и значением ко-
ренизации на лекциях, которые 
организовывали местные партко-
мы. окончившие курсы должны 
были владеть устным и письмен-
ным языком, чтобы самостоятель-
но вести переписку, составлять 
сводки по материалам, сметы на 
казахском языке и свободно об-
щаться с населением. свидетель-
ство выдержавшим испытание 
констатировало квалификацию 
коренизированного работника по 
своей специальности, при этом 
в тексте перечислялись установ-
ленные Наркомтрудом льготы. 
При заведующем курсами соз-
давался совет из представителей 
комитета коренизации или испол-
кома, отделов образования и тру-
да, 1-3 представителей учащихся, 
среди курсантов – самоуправле-
ние. Педагоги курсов имели на-
грузку 480 часов в год – наравне 
со штатными преподавателями 
техникумов, но оплата произво-
дилась в полуторном размере [26. 
с.47-50].

однако даже общая образо-
ванность управленцев, рекру-
тируемых прежде всего из чис-
ла коммунистов, по-прежнему 
оставляла желать лучшего. так, 
в 1933 г. среди членов партии 
неграмотные составляли 20%, а 
в некоторых районах – 60-80%. 
в 1937 г. половина всех партий-
цев была грамотной, но не имела 
даже начального образования, а 
2,4% были вообще неграмотны. 



77

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2015

Наряду с уже созданными учеб-
ными заведениями для них с 
1928 г. начали работать вечерние 
партшколы, к 1937 г. их число до-
стигло 171 (3524 обучающихся), 
а также заочные. с 1930 г. при 
казкрайкоме вкП(б) открылся 
филиал всесоюзного институ-
та массового заочного обучения 
актива, в т.ч. с радиолекториями 
(охватывали более 1,5 тыс. чел.) 
[27. с.101, 73, 104].  

в обучении партийно-
советской бюрократии и управ-
ленцев в целом для всех сфер 
деятельности и этажей чинов-
ничьей иерархии, в т.ч. союзных 
республик и автономий, основ-
ное внимание уделялось идеоло-
гической подготовке (изучение 
марксизма-ленинизма и трак-
товка национального вопроса 
в частности, трудов к.маркса, 
Ф.Энгельса, в.и. ленина, и.в. 
сталина - труды других видных 
деятелей социализма и больше-
визма включались и исключались 
из программы в соответствии с 
текущей политической конъюн-
ктурой; истории большевизма, 
российских революций и рабоче-
го движения, мирового революци-
онного, рабочего и национально-
освободительного движения и 
т.д.). Этнокультурная специфика 
не представлялась важной орга-

низаторам обучения чиновниче-
ства. очевидно, это определя-
лось установкой большевиков на 
приоритет социально-классовых 
противоречий, снятие которых 
автоматически обеспечивало 
бы этнокультурное равенство и 
утверждение дружественных ме-
жэтнических отношений. в опре-
деленном смысле такой подход 
был оправдан, но его абсолютиза-
ция, как и в любом другом случае, 
существенно обедняла представ-
ления общества и власти о самих 
себе, теоретические и практиче-
ские результаты и последствия 
реализуемой политики. 

Поликультурность соци-
ального ландшафта, культурная 
сложность каждого индивидуу-
ма, предпочительность би- и по-
лилингвизма в этнически неодно-
родном пространстве управления 
и власти, зависимость качества и 
эффективности работы чиновни-
чества от уровня его образования 
и политической культуры, не-
возможных без культурного про-
гресса в развитии всех слоев об-
щества и баланса вертикальных 
и горизонтальных социальных 
связей, - эти и другие факторы и 
сегодня представляются доста-
точно актуальными для деятель-
ности управленческого класса. 

СпИСОК ЛИТЕРАТуРЫ
1. Например: каганович л. Ближайшие задачи работы орготде-

лов // известия Цк ркП (б).1923. №49. с. 3-10; молотов в. вопро-
сы партийной практики. м., 1923; сырцов с. Ближайшие задачи в 
области учета и распределения // известия Цк ркП (б). 1923. №49. 



78

№ 1, 2015    мемлекет тарихы     история государства

с. 11-14; ваганян в. в.и. ленин о задачах внутрипартийного строи-
тельства. м., 1924; мартынов а. кадры и аппарат // Большевик. 1924. 
№3-4. с. 1-6; молотов в. о партийном строительстве. л., 1925; Бу-
харин Н. Борьба за кадры. м.-л., 1926; Заславский с. из опыта про-
ведения перевыборов руководящихся органов // известия Цк ркП(б). 
1927. №175-176. с. 13; роги м. от сохи до управления государством. 
как работают выдвиженцы. м.-л., 1927; ильинский и. Пределы 
упрощения аппарата // советское строительство. 1928. №5-6. с. 36-
62; рютин м. руководящие кадры вкП (б) // Большевик. 1928. № 15. 
с.29; анчаров и. Чистка советского аппарата и выдвижение // ком-
мунистическая революция. 1929. №20. с. 28-36; алиханов г. Против 
старых методов подбора людей // Партийное строительство. 1929. 
№2. с. 27-31 и др.

2. Например: гойхбарг а.г. о туркестанской конституции // Про-
летарская революция и право. 1918. №№ 8,9,10; Фиолетов Н.Н. союз 
советских социалистических республик, автономные республики 
и области. м., 1923; ананов и.Н. очерки федерального управления 
ссср. м., 1925; турубинер а.м. очерки государственного устрой-
ства ссср. м., 1925; игнатьев в.и. совет Национальностей Цик 
ссср. м., 1926 и др.

3. Бауман к. о строительстве государственного аппарата и борь-
бе с бюрократизмом. м., 1927; стопани а. Наши задачи в борьбе с 
бюрократизмом // вопросы труда. 1927. №2. с. 3-70; лебедь д. Пар-
тия в борьбе с бюрократизмом. м.-л., 1928; Юрьев д. упрощение со-
ветского аппарата и борьба с бюрократизмом. м.-л., 1928; рыбкин 
о. Болезни госаппарата. м., 1929; сыркин л. Чистка госаппарата и 
борьба с бюрократией. л., 1929; рабинович и. За классовую чистоту 
аппарата // 3а темпы, качество, проверку. 1931. №1. с. 62-63; греков 
а. Штурм бюрократизма M.-л., 1932; меерзон Ж. организационно-
партийную работу на новую высоту // Партийное строительство. 1931. 
№1-2. с. 12-20; ундревич в., карева м. Пролетарская революция и 
государственный аппарат. м., 1935 и др.

4. см., например: кадак о. Новыйрабкрин // советская кирги-
зия. 1923. №1. с.49-53; Беляков в. коренизация государственного 
аппарата в казакстане и профессиональные союзы. кзыл-орда: каз-
госиздат, 1927. 35 с.; голощекин Ф.и. 10 лет советской власти. кзыл-
орда: казгосиздат, 1927. 29 с.; ряднин м. казахстан на путях к со-
циалистическому строительству. кзыл-орда: казгосиздат,1928. 88 с.; 
голощекин  Ф.и.  коренизация  в  период  социалистической рекон-
струкции (доклад на Пленуме казкрайкома вкП(б), декабрь 1929г.). 
алма-ата: казкрайком вкП(б), 1930. 46с.; мартынов. коренизация 



79

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2015

аппарата // власть советов. 1930. № 21. с. 17-18; родневич Б. от ко-
лониального вырождения к социалистическому рассвету. о казахста-
не. м.: власть советов,1931. 126 с.; голощекин Ф.и. узловые задачи 
текущего момента. речь на IV Пленуме казкрайкома вкП(б). алма-
ата – м.: Партиздат, 1932. 17 с.; голощекин Ф.и. Задачи областных 
парторганизаций. алма-ата – м.: Партиздат, 1932. 19с.; асылбеков 
а. о ходе коренизации // Большевик казахстана. 1933. №11-12. с.19; 
тоболов к. о национальных кадрах // советское строительство. 1933. 
№7-8. с.84-93; голощекин  Ф.и.  казахстан  на  путях  социалисти-
ческого переустройства./ сб. статей и речей./ Подготовлено к печати 
в. муравьевым и др. алма-ата: объединенное государственное из-
дательство, 1931. 248с.; голощекин Ф.и. Партийное строительство в 
казахстане. / сб. речей и статей (1925 – 1930 гг.) / Подготовлено к пе-
чати в. муравьевым, м. редкиным и д. смирновым; под общей ред. 
П.м. рысакова. м.- алма-ата: госиздат рсФср, 1936. 344 с. и др.

5. см., например: кадак о. Новыйрабкрин // советская кирги-
зия. 1923. №1. с.49-53; Беляков в. коренизация государственного 
аппарата в казакстане и профессиональные союзы. кзыл-орда: каз-
госиздат, 1927. 35 с.; голощекин Ф.и. 10 лет советской власти. кзыл-
орда: казгосиздат, 1927. 29 с.; ряднин м. казахстан на путях к со-
циалистическому строительству. кзыл-орда: казгосиздат,1928. 88 с.; 
голощекин  Ф.и.  коренизация  в  период  социалистической рекон-
струкции (доклад на Пленуме казкрайкома вкП(б), декабрь 1929г.). 
алма-ата: казкрайком вкП(б), 1930. 46с.; мартынов. коренизация 
аппарата // власть советов. 1930. № 21. с. 17-18; родневич Б. от ко-
лониального вырождения к социалистическому рассвету. о казахста-
не. м.: власть советов,1931. 126 с.; голощекин Ф.и. узловые задачи 
текущего момента. речь на IV Пленуме казкрайкома вкП(б). алма-
ата – м.: Партиздат, 1932. 17 с.; голощекин Ф.и. Задачи областных 
парторганизаций. алма-ата – м.: Партиздат, 1932. 19с.; асылбеков 
а. о ходе коренизации // Большевик казахстана. 1933. №11-12. с.19; 
тоболов к. о национальных кадрах // советское строительство. 1933. 
№7-8. с.84-93; голощекин  Ф.и.  казахстан  на  путях  социалисти-
ческого переустройства./ сб. статей и речей./ Подготовлено к печати 
в. муравьевым и др. алма-ата: объединенное государственное из-
дательство, 1931. 248с.; голощекин Ф.и. Партийное строительство в 
казахстане. / сб. речей и статей (1925 – 1930 гг.) / Подготовлено к пе-
чати в. муравьевым, м. редкиным и д. смирновым; под общей ред. 
П.м. рысакова. м.- алма-ата: госиздат рсФср, 1936. 344 с. и др.

6. кукушкин Ю.с. советы в восстановительный период // во-
просы истории. 1966. №3. с. 43-52; лебин Б., Перфильев м. кадры 



80

№ 1, 2015    мемлекет тарихы     история государства

аппарата управления в ссср. социологические проблемы подбора и 
расстановки. л.: Наука, 1970. 252 с.;генкина Э.Б. советское государ-
ственное строительство. м.: Политиздат, 1972 и др. 

7. Чугаев д.а. в.и. ленин – основатель советского многонацио-
нального государства. м.,1960; азизбекова П.а. в.и. ленин и социа-
листические преобразования в азербайджане. м., 1962; уразаев Ш.З. 
в.и. ленин и строительство советской государственности в турке-
стане. ташкент, 1967; тадевосян Э.в. в.и. ленин о государственных 
формах решения национального вопроса в ссср. м., 1970; история 
национально-государственного строительства в ссср. т.1 (1917-1936 
гг.). м., 1968; т.2 (1937-1967 гг.). м., 1970; образование ссср. сб. до-
кументов. м., 1972 и др.

8. сапаргалиев м.с. возникновение казахской советской го-
сударственности (1917-1920 гг.). алма-ата: аН казсср, 1948. 129 
с.; турганбаев а. октябрьская революция и развитие казахской на-
циональной государственности. алма-ата: казахстан, 1967. 136 с.; 
Нурпеисов к.Н. советы казахстана за упрочение власти рабочих и 
крестьян (ноябрь 1917- июнь 1918 гг.). алма-ата: Наука,1968. 172 
с.; Покровский с.Н. ленин и победа советской власти в казахстане. 
алма-ата: Наука,1970. 151 с.; Зиманов с.З. в.и. ленин и советская на-
циональная государственность в казахстане. алма-ата: Наука,1970. 
303 с.; кенжебаев с.м. советы казахстана в период строительства 
социализма (1917 – 1937гг.). / автореферат дисс. … д.и.н. Фрунзе, 
1970. 55с.; Зиманов с.З. от освободительных идей к советской го-
сударственности в Бухаре и хиве. алма-ата: Наука,1976. 220 с.; во-
просы национально-государственного строительства в средней азии 
и казахстане. алма-ата: Наука, 1977. 147 с.; осипов в.П. Полномоч-
ный орган Цк ркП (б) в казахстане (деятельность областного бюро 
Цк ркП (б) в казахстане по укреплению партийной  организации  
республики  в  1922-1924  гг.)  алма-ата: казахстан, 1979. 128 с.; 
Зиманов с., даулетова с., исмагулов м. казахский революционный 
комитет. алма-ата: Наука,1981. 248 с.; Зиманов  с.З.,  рейтор  и.к.  
теоретические  вопросы  советского национально-государственного 
строительства. алма-ата: Наука,1987. 206 с.; сафинов  к.Б. история  
представительства  национальностей  в государственном аппарате 
казсср // известия аН казсср. серия общественных наук, 1988. № 6; 
джунушалиев д. Политика коренизации: опыт и проблемы // комму-
нист казахстана. 1990. № 1; агдарбеков т.а. Проблемы национально-
государственного строительства в казахстане (1920-1936 гг.). алма-
ата: Наука,1990. 184 с.;абылхожин Ж.Б. традиционная структура 
казахстана: социально-экономические аспекты функционирования и 



81

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2015

трансформации (1920-1930-е гг.). алма-ата: Ғылым, 1991. 240 с.
9. к примеру: к социализму, минуя капитализм. исторический 

опыт кПсс по социалистическому строительству  в средней азии 
и казахстане в 1917-1937 гг. м.: Политиздат, 1974. 431с.; Борцы за 
советскую власть в казахстане.вып.2. алма-ата: казахстан,  1987. 
260 с.; вехи консолидации. из опыта партийных организаций казах-
стана в решении национального вопроса в 1917-1927 гг. (к 70-летию 
компартии казахстана). сб. документов. алма-ата: казахстан, 1990. 
232 с.; коммунистическая партия казахстана: организационно-
политическое развитие: справочник. алма-ата: казахстан, 1990. 296 
с.

10. андрухов Н.р. выборные партийные органы и их аппарат // 
вопросы истории кПсс. 1988. № 13. с. 55-56; костиков в. Блеск 
и нищета номенклатуры. м., 1989; григорьев в.к. Педагогическая 
культура партийных кадров. м.: мысль, 1989. 154 с.; григорьев в.к., 
джагфаров Н.р., осипов в.П. идейно-политическая работа партий-
ных организаций казахстана (1917-1925 гг.). алма-ата: казахстан, 
1989. 176 с.; макаренко в.П. Бюрократия и сталинизм. ростов-на-
дону: изд-во ргу, 1989. 365 с.; Баулин в.и., лейбович о.л. рабочие, 
«спецы», партийцы. о социальных истоках «великого перелома» // 
рабочий класс и современный мир. 1990. № 6. с. 98-110; аверьянов 
в.Б. аппарат государственного управления: содержание деятель-
ности и организационные структуры. киев: Наукова думка, 1990. 
242 с.;Бугай Н.Ф. Чрезвычайные органы советской власти: ревкомы 
1918-1921гг. м.: Наука,1990. 320 с.;джагфаров Н.р., осипов в.П. 
Национал-уклонизм: мифы и реальность //  о прошлом – для будуще-
го: (Некоторые актуальные проблемы истории компартии казахстана 
в свете гласности). алма-ата: казахстан, 1990. с. 153-186; сироткин 
в. Номенклатура в историческом разрезе // Через тернии. м.,1990. с. 
192-234 и др.

11. джилас м. Новый класс. Нью-Йорк, 1961; восленский м. Но-
менклатура. господствующий класс советского союза. м.: советская 
россия, 1991. 624 с.;  Пайпс р. русская революция. в 3 кн. м., 1994; 
авторханов а. Происхождение партократии // октябрь. м., 1991. №2; 
его же. технология власти. м.: сП «слово» - Центр «Новый мир», 
1991. 638 с.; егоже. империякремля. M.: дика-м, 2001.  476 c.; 
Getty J. Arch and Naumov Oleg V. The Road to Terror: Stalin and the 
Self-Destruction of the Bolsheviks. 1932-1939. New Haven and London: 
Yale University Press, 1999. 585 с.идр.

12. Ненароков а.П. к единству равных: культурные факторы объ-
единительного движения советских народов. 1917-1924. м.: Наука, 



82

№ 1, 2015    мемлекет тарихы     история государства

1991.  272 с.; мэтьюз м. становление системы привилегий в совет-
ском государстве // вопросы истории. 1992. № 2-3. с.45-61; михеев 
в.а. Номенклатура: эволюция отбора: историко-политический ана-
лиз. м., 1993. 180 с.; свириденко Ю.П., Пашин в.П. коммунистиче-
ская номенклатура: истоки, сущность, содержание. м.: государствен-
ная академия сферы быта и услуг (гасБу), 1995. 171с.; Божанов 
Б.а. Политическая партия и государственный аппарат в условиях со-
ветской однопартийной системы (по материалам ссср 20-х годов). 
автореф. дис. … к.и.н. минск, 1996. 30 с.; Павлюченков с.а. воен-
ный коммунизм в россии: власть и массы. м.: ркт-история, 1997. 
272 с.; свириденко  Ю.П.,  Пашин  в.П.  кадры  коммунистической 
номенклатуры: методы подбора и воспитания. м.: государственная 
академия сферы быта и услуг (гасБу), 1998. 244 с.; Павлова и.в. 
механизм политической власти в ссср в 20-30-е годы // вопросы 
истории. 1998. № 11-12. с.49-66; гимпельсон е.г. советские управ-
ленцы 1917-1920 гг. м.: ин-т российской истории раН, 1998. 257 с.; 
гимпельсон е.г. советские управленцы. 20-е годы (руководящие ка-
дры государственного аппарата ссср). м.: раН, 2001. 245 с.; гим-
пельсон в. Численность и состав российской бюрократии // вопросы 
экономики. 2002. № 11. с.91-107; Павлов Б.в. становление контроля 
партийной номенклатуры над правоохранительной системой в 1921 
– 1925 гг. // вопросы истории. 2004. №1. с.31-50; Федорова и.м. 
местный партийно-советский аппарат в первой половине 20-х го-
дов: формирование, социальный облик: По материалам калужской, 
тульской, смоленской губерний. автореф. дис. …к.и.н. калуга, 
2001. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.dissercat.com/content/
mestnyi-partiino-sovetskii-apparat-v-pervoi-polovine-20-kh-godov-
formirovanie-sotsialnyi-obl (дата обращения: 8.06.2014); ткачев в.и. 
Формирование механизма партийной власти в советской политиче-
ской системе. октябрь 1917 - 1930-е годы: на материалах Поволжья. 
автореф. дисс. … д.и.н. саратов, 2006; калинина о.Н. Партийные и 
советские руководители Западной сибири в 1946–1964 гг.: опыт исто-
рического анализа.  Новосибирск: Параллель, 2013. 435 с.; киселева 
е.л. Чистка государственного аппарата 1929-1932 гг.: основные ком-
плексы источников, их анализ и значение. автореф. дисс. …к.и.н. м., 
2014. 40 с.  и др.

13. общую характеристику этих направлений см.: меньковский 
в.и. власть и советское общество в 1930-е годы: англо-американская 
историография проблемы. мн.: Бгу, 2001. 188 с. средиобщихра-
бот и прямокасающихсяказахстанаотметим: Simon G. Nationalism 
and Policy towards the Nationalities in the Soviet Union. Boulder, 1991; 



83

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2015

Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist 
State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. 1994. Vol. 53. No. 
2.Pp. 414-452;  Olcott M. B.The Kazakhs.Stanford:HooverInstitutionPr
ess, 1995. 427 p.; Schatz E. The Politics of Multiple Identities:  Lineage 
and Ethnicity in Kazakhstan // Europe-Asia Studies. Vol. 52. 2000. №3. 
P. 489-506; каппелер а. россия – многонациональная империя. воз-
никновение. история. распад / Пер. с нем. м.: Прогресс-традиция, 
1996.  342 с.; Zajaczkowski W. W poszukiwaniu toуsamoсci spoecznej: 
Inteligencjabaszkirska, buriackaitatarskawobeckwestiinarodowej w 
CesarstwieRosyjskimi ZSRR. Lublin: Inst. Europy рrоdkowo-Wschodniej, 
2001. 317 s.; уортман р.с. сценарии власти: мифы и церемонии рус-
ской монархии. т. 1-2. м.: оги, 2004; Буттино м. революция наобо-
рот: средняя азия между падением царской империи и образованием 
ссср. м.: “Звенья”, 2007. 447 с.; огайон и. седентаризация казахов в 
ссср при сталине. коллективизация и социальные изменения (1928-
1945 гг.). алматы: санат, 2009. 365 с.; Pianciola N., Sartori P. Islam, 
Society and States across the Qazaq Steppe (18th – early 20th Centuries). 
Wien, 2013. 343 p. и др. 

14. Шотбакова л.к. Национальный аспект переселенческой по-
литики и коренизации в казахстане в 1917-1941 гг. автореф. дис. … 
к.и.н. м., 1995. 27с.; ее же. Формирование национальных кадров в 
структуре советов в казахстане в 20-30-е гг. хх в. // вестник казгу. 
2000. № 2. с.66-69; кульшанова л.а. документы Цга рк и аП рк по 
политике коренизации в казахстане (1920-1936 гг.) как исторический 
источник /дисс. … к.и.н. алма-ата, 1998. 144 с.; Шотбакова л.к. На-
циональный аспект переселенческой политики и коренизации в ка-
захстане в 1917-1941 гг. автореф. дис. … к.и.н. м., 1995. 27с.; куль-
шанова а.а. материалы Цга рк и аП рк по политике коренизации 
в казахстане: источниковедческое исследование. алматы: атамура, 
2003. 196с.; смагулов Н.к. кадровая политика и «метод процентной 
нормы» в политике коренизации государственного аппарата казах-
стана в 1921-1926 годах // вестник каргу. 2004. № 2; его же. кадро-
вая политика большевиков в партийных и государственных органах 
казахстана в 1917-1936 гг. караганда: каргту, 2011. 185с.  

15. скрынникова т.д., Батомункуев с.д., варнавский П.к. Бу-
рятская этничность в контексте социокультурной модернизации (со-
ветский период). улан-удэ, 2004. [Электронный ресурс]. URL: http://
mion.isu.ru/filearchive/mion_publcations/buryat2/index.html (дата об-
ращения: 7.08.2011); Чеботарева в.г. Наркомнац рсФср: свети тени 
национальной политики 1917-1924 гг. м.: общественная академия 
наук российских немцев, 2003. 851 с.; ее же. Национальная полити-



84

№ 1, 2015    мемлекет тарихы     история государства

ка российской Федерации 1925-1938 гг. м.: гу мдН, 2008. 832 с.; 
ее же. сталин и партийно-советские национальные кадры // вопро-
сы истории. 2008. № 7. C. 3-25; Павлюченков с.а. «орден меченос-
цев». Партия и власть после революции. 1917-1929 гг. м.: собрание, 
2008. 463 с.; гутиева м.а. Некоторые аспекты становления и разви-
тия советской национальной государственности у народов северного 
кавказа в 20-30-е гг. XX века. р/н/д:  изд-во скНЦвШ ЮФу «ак-
туальные проблемы современной науки», 2010. 215 с.; тишков в.а. 
российский народ. история и смысл национального самосознания. 
м.: Наука, 2013. 649 с.; абашин с. советский кишлак: между ко-
лониализмом и модернизацией. м.: Новое литературное обозрение, 
2015. 848 с. и др. 

16. тасмагамбетов и. развитие казахского истеблишмента в 
конце хIх – середине хх веков  // Центральная азия. 1997. № 11. 
[Электронный ресурс]. URL:http://turkolog.narod.ru (дата обращения: 
25.11.2012); казахстан и россия: общество и государство. сб. статей. 
м., 2004; алдажуманов к.с., марданова З.Ж.истоки и начало совет-
ской политической ссылки в 20-е годы хх века //отантарихы. 2004. № 
2; исмаилов а.и. время и судьба т.рыскулова. алматы: Қазақпарат, 
2004. 58 с.;алибек с.Н. Большевистская власть на юге казахстана в 
1917-1928-е  годы (исторический аспект). дисс. …д.и.н. Шымкент, 
2009. 295 с.; койгельдиев м.к. сталинизм и репрессии в казахстане 
1920-1940-х годов. алматы: искандер, 2009. 342 с.;  какенова г.м. 
идейная борьба в среде творческой интеллигенции казахстана в 
1930-е гг. Проблемы изучения // вестник каргу. 2010. № 4; смагулов 
Н.к. кадровая политика большевиков в партийных и государствен-
ных органах казахстана в 1917-1936 гг. караганда: каргту, 2011. 185 
с. и др. историографические оценки см.: ремнев а. колониальность, 
постколониальность и “историческая политика» в современном ка-
захстане // Abimperio. 2011. № 1. с. 169-204; аманжолова д.а. со-
ветское притяжение: историческая литература республики казахстан 
о советском веке  // Прошлый век: сб. науч. тр. вып.1. м., 2013. с. 
338-366; соколов м., титаев к. Провинциальная и туземная наука // 
антропологический форум. № 19. с. 239-275.

17. Bennigsen A., Wimbush E. Muslim National Communism in the 
Soviet Union: A Revolutionary Strategy for the Colonial World. Chicago, 
1979; Karpat K.H. Elits and the Transmission of Nationality and Identity. // 
Central Asian Survey. Oxford, 1986. Vol. V. No. ¾; Simon G. Nationalism 
and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union: From Totalitarian 
Dictatorship to Post-Stalinist Society / Transl. Karen and Oswald Forster. 
Boulder, Colorado: Westview Press, 1991; Uyama T.   The Geography of 



85

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2015

Civilizations: A Spatial Analysis of the Kazakh Intelligentsia’s Activities, 
from the Mid-Nineteen to the Early Twentieth Century // Regions: A Prism 
to View the Slavic-Eurasian World. Sapporo, 2000; Hallez X. The Kazakh 
Intelligentsia and the Formation of the Kazakh Socialist Republic (1919-
1938) // Central Asia on Display: Proceedings of the VII Conference 
of the European Society for Central Asian Studies. Vienna 2000. Vol. 
II; Gürbüz Y.E. Caught between Nationalism and Socialism: the Kazak 
AlashOrdaMovement in continuiti. Ankara, 2007; государство наций: 
империя и национальное строительство в эпоху ленина и стали-
на. м.:россПЭН, 2001. 376 с.; Smith J. Nation Building and National 
Conflict in the USSR in the 1920s //Abimperio. 2001.№ 3; слёзкин Ю. 
ссср как коммунальная квартира, или каким образом социалисти-
ческое государство поощряло этническую обособленность // амери-
канская русистика. вехи историографии последних лет. советский 
период: антология / дэвид-Фокс м. (ред.). самара, 2001. с. 329–370; 
Schatz E. Modern Clan Politics: The Power of «Blood» in Kazakhstan 
and Beyond. University of Washington Press, 2004; Dave B. Kazakhstan: 
ethnicity, language and power. L., 2007; кадио Ж.лаборатория импе-
рии. россия // ссср, 1860–1940. м.: Новое литературное обозрение, 
2011. 336 с.; мартин т. империя «положительной деятельности». На-
ции и национализм в ссср, 1923-1939 гг. м.: россПЭН, Фонд «Пре-
зидентский центр Б.Н.ельцина», 2011. 855 с.

18. Пестковский с.с. киргизы и советская власть // Жизнь нацио-
нальностей. № 12 (69). 1920. 27 апреля; в киргизии // там же. № 17 
(74). 1920. 9 июня; ргасПи. Ф.17. оп.60. д.237. л.11-25,87.

19. отчет орготдела Цк ркП  // известия Цк ркП(б). 1921. № 33. 
с. 14; отчет Цк ркП(б) // там же. № 35. с. 9; № 36. с. 18; тимофе-
ев Н., Брайнин с. хозяйственные трудности 1923-1924 гг. и борьба 
парторганизации казахстана с троцкистами и национал-уклонистами 
// Большевик казахстана. 1938. № 9. с. 59; ргасПи. Ф.17. оп.69. 
д.593. л.16-19.

20. ргасПи. Ф.17. оп.25. д.2. л.150; коммунистическая партия 
казахстана: организационно-политическое развитие. алма-ата: ка-
захстан, 1990.с.46; статистический справочник по уральской губер-
нии. вып. III. уральск, 1928. с.10; ргасПи. Ф.17. оп. 25. д.7. л.28; 
оп.68. д.149. л.59.

21. ргасПи. Ф.17. оп.25. д.7. л.160-162; д.6. л.49.
22. ргасПи. Ф.17. оп.85. д.206. л.9-10, 15-16,20,11,18-19; га 

рФ. Ф. 1235. оп.122. д.166.л.98; оп.121.д.161.л.47.
23. га рФ. Ф. 1235. оп.121. д.4. л.452; д.161. л.25-26; Чеботарева 

в.г. Национальная политика российской Федерации 1925-1938 гг. м., 



86

№ 1, 2015    мемлекет тарихы     история государства

2008. с.752; коммунистическая партия казахстана: организационно-
политическое развитие. с.72-73; кусанова Ш.а. Партийное руковод-
ство деятельностью массовых организаций трудящихся. алма-ата: 
казахстан, 1976. с.85-86; Большевик казахстана. 1932. № 9. с.25-28. 
ргасПи. Ф.17. оп.25. д.65. л.20,75,92.

24. см.: Цк ркП(б) – вкП(б) и национальный вопрос. книга 2. 
м.: россПЭН, 2009. 1095 с.

25. Чеботарева в.г. указ.соч. с.751-756; культурное строитель-
ство в казахстане (1933 – июнь 1941 гг.). сб. документов и материа-
лов. т.2. алма-ата: казахстан, 1985. с.31-32.

26. окоренизации. сборник руководящих материалов. сост. х.Ш. 
амрин, е.и. князева. алма-ата-м.: казкрайиздат, 1934. 90 с.

27. коммунистическая партия казахстана: организационно-
политическое развитие. справочник. алма-ата: казахстан, 1990. 296 
с.

ТҮЙІН
Билік органдары мен басқару аппараты үшін ұлттық кадрларды 

даярлау кеңестік этносаясаттың ұстанымдарын орнықтыру ісінде ба-
сты шаралардың бірі болды. 

Қазақ кср-де 1920-1930 жылдары ол өзіндік көрініс тапты. 
Бұл қазақ қоғамының көшпелі сипатымен, сауатты коммунистердің 
тапшылығымен, «еуропалықтардың» тілдік даярлау қиындықтарымен 
және т.б. анықталды. Қазақ шенеуніктерін даярлаудың ішкі мазмұнында 
басты назар жалпы білім беру және идеялық-саяси бағыттарға ау-
дарылды. Басқарушыларды оқытуда этномәдени ерекшелік есепке 
алынбады.

SUMMARY
Training of national personnel for government and administrative 

apparatus was one of the main measures in the promotion of the principles 
of Soviet ethnic policy. In KASSR in 1920-1930-ies she got a kind of 
embodiment. This is determined by the nature of the nomadic Kazakh 
society, an acute shortage of literate and Communists, difficulties of 
language training «Europeans» and others. The main emphasis in the 
training for Kazakh officials It has given general education and ideological 
and political fronts. Ethno cultural specificity in training managers 
practically ignored.
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ANNOTATION
In the article historical authentication of the Kazakh people is examined  

through the prism of cities of Kazakhstan, logical intercommunication of 
historical periods is conducted from the most ancient times to our days. On 
the example of Astana authors of the article also shows motion of historical 
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modern Kazakhstan.
Keywords: city, Kazakh people, Astana, poly - ethnic, mono-ethnic.

Since the Renaissance in the 
European culture the city starts to 
acquire new status of characteristics. 
Through the formation of cities 
completely new types of capital 
are formed: social, financial, labor, 
educational and others. The heyday 
of the largest states of the Renaissance 
and modern times is required in 
many commercial, business and 
educational innovational cities of 
the European continent.

If we look at the history of the 
Kazakh state, global changes in the 
Kazakh society in the late twentieth 
century, brings a new look at the 
civilizing role of cities in historical 
and political science discourse of 
Kazakhstan. This applies particularly 
to the large urban settlements of the 
capital status, which as a part of its 
historical time and geographical 

location features became centers of 
synthesis of various types of crops, 
which eventually gave rise to a 
new type - the steppe civilization. 
Past experience show that cities 
can create their own «channels» of 
historical time which, remarkably, 
are often «long» history of nations 
[1, p.280]. The movement of 
historical time in Astana, the capital 
of present-day Kazakhstan, in 
the context of historically archaic 
predefined trajectories of the existing 
fault structures of civilization: the 
collapse of the USSR, creating a 
geopolitical space sovereignty of 
the states of Central Asia, outbreaks 
of ethnic, religious, cultural 
renaissance, ethnic accumulation 
potential to the titular nation. As 
a result, the historical time of the 
city drew back (archaism), which 
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allowed scientists to identify the 
occurrence of more ancient layers 
of the urban settlement and give an 
objective assessment of urbanization 
of the northern part of Kazakhstan. 
So history dates back to Astana from 
the standpoint of a new historical 
time, the Bronze Age. One of the 
main historical sites located in the 
city, is the site of ancient Bozok 
settlement - monument, which 
functioned since the early middle 
Ages (VII-VIII centuries.). Bozok 
was a political and spiritual center 
of Sary-Arka, special flourishing 
period falls on Kypchak Khanate 
of the Golden Horde, and, when it 
became the city's infrastructure in the 
form of houses, yurts, mausoleums, 
minaret, and fragments of irrigation 
facilities.

Despite the fact that Astana 
is located in the northern part of 
Kazakhstan, its territory is an 
important economic cluster of 
nomadic economy associated with 
the intersection of caravan routes, at 
the crossroads of Asia and Europe 
since ancient times attracted to the 
inhabitants of the steppe. In the 
middle of the first millennium BC 
through the steppe was the so-called 
Great Silk Road, referred to the 
ancient Greek historian Herodotus.

The next stage of the historical 
development of Astana is associated 
with 1830, when the tract Karautkul 
began construction of the fortress 
Akmola. In 1832, on the bank of the 
river Ishim in the tract Karaotkel 
was founded external district of 

Akmola. Like many cities in the 
XIX century history Astana has 
been associated with the process 
of the Russian colonization of 
Kazakhstan. The Russian Empire, 
pursuing a policy of «frontier» 
that is, the expansion of the state 
border, gradually, step by step to 
expand the territory of the empire 
through the construction of buffer 
zones and support in the form of 
fortresses - cities, military fortified 
lines, outposts, orders, etc. At that 
time, the number of inhabitants of 
the fortress was only 313 people. It 
should be noted that the economic 
life of the city was developed and 
was associated at the time with fair 
trade and industry. It sold a large 
number of cattle, leather goods, and 
dairy products. Merchants actively 
migrated from Central Asia, Siberia, 
and the Urals.

Colonial practices also took 
place in the development of Astana. 
It was typical for the period of the 
Russian Empire, when unimportant 
provincial city Akmola served as a 
place of exile of revolutionaries and 
the Soviet - when the city cited the 
victims of political repression.

In the next period of voluntarism 
practice of Soviet power Astana was 
included in the system of communist 
ideology and politicization of all 
aspects of society, from the planting 
of Soviet uniform standards in the 
infrastructure and culture to ethnic 
processes - «Soviet people», which 
is reflected in the implementation of 
the economic strategy of 50 - the XX 
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century - the development of virgin 
lands. The essence of this strategy 
was reflected in the renaming of 
the city Akmola to Tselinograd 
(1961), when it became the center 
of the virgin lands, which led to 
a change in ethnic composition, 
increase the number of Russian 
ethnicity and reduce the proportion 
of Kazakhs. As Zabirova A.T., the 
greatest influence on the formation 
of the population had Akmola the 
development of virgin and fallow 
lands, as migration caused a surge 
of activity in the years 1954-1956. 
During this period, 640,000 people 
arrived in Kazakhstan, representing 
45.3% of the rural population of 
the Virgin Territory [2]. Later, in 
the period from 1989 until 2012 
there was an increase in the share of 
Kazakhs from 17.7% to 72.8% and 
a decrease of the Russian ethnos 
54.1% to 17.4% [3]. The evolution 
of ethnic resource in Astana during 
this period transformed from an 
imbalance in the ethnic structure of 
the population, when in their ethnic 
territory of Kazakh ethnicity the 
ethnic minority to the process of 
domination in terms of sovereignty 
of the Republic and the growth of 
the ethnic identity of the Kazakhs. 
[4. 30]

At the present stage of historical 
discourse of Astana is formed on 
the basis of national identity and 
the Kazakh ethnic group associated 
with a historic event - the transfer 
of the capital to the northern part 
of Kazakhstan (Presidential Decree 

from October 20th 1997 Akmola city 
from December 10th, 1997 has been 
declared the capital of the republic, 
on the 6th of May 1998 was renamed 
to the city of Astana). At the same 
time Astana was determined as the 
ethno-identification center aimed 
at addressing systemic of ethno-
political and economic policies of 
the state. Strategies are designed 
to address the imbalance in the 
ethnic structure of the population, 
which dealt with the northern part 
of the country, where historically 
formed the Russian-speaking 
ethnic environment in contrast to 
the southern part of Kazakhstan. 
Restoring ethnic resource Kazakh 
ethnic group was due to intensive 
migration outflow of Russian, 
Ukrainians, and Germans during 
the 1990s, as well as stimulating 
domestic migration flow of Kazakh 
population of the southern areas 
of labor surplus in the capital, 
where he actively developed all the 
clusters of the economy - industry, 
construction, service, small, 
medium, large businesses, etc. In 
addition, the transfer of the capital 
was related to the national security 
of the country, strengthening of 
the northern borders. These focus 
processes reflect the concept of 
Astana as the capital of Kazakhstan 
and the geopolitical center of the 
Eurasian culture. Astana became 
the center of a positive synthesis 
of tradition and innovation. 
«Traditions continue to exist in the 
modern world, and it is perceived 
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as something natural. And in fact, 
the formation of the process of 
modernization constantly exerted - 
and continues to have - the impact 
of a variety of cultural models, the 
origins of which lie in the tradition 
of the original» [5, p.9].

Thus, at the present stage Astana 
synthesizes ethno-identification 

way in the context of globalization 
effects and costs of urban futurism. 
To get ahead, you need to build a 
new town (so-called «city of the 
future» - futuropolis) as a channel 
for future historical time [1, p.280].
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ТҮЙІН
мақалада Қазақстан қалалары аясындағы қазақ халқының тарихи 

сәйкестендірілуі, ежелгі дәуірден бүгінге дейінгі тарихи кезеңдердің 
логикалық байланысы қарастырылады. астананы мысалға ала от-
ырып, мақала авторлары қола дәуірден қазіргі Қазақстанға дейінгі 
ұлтты сәйкестендірудің тарихи қозғалысын көрсетеді.

РЕЗЮМЕ
в статье рассматривается историческая идентификация казахско-

го народа через призму городов казахстана, проводится логическая 
взаимосвязь исторических периодов с древнейших времен до наших 
дней. На примере астаны авторы статьи также показывает движение 
исторического времени и реализацию этноидентификации от эпохи 
бронзы до современного казахстана.
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ТАРИХИ пОРТРЕТТЕР
ИСТОРИЧЕСКИЕ пОРТРЕТЫ

ОӘЖ 930.2(574)(093)
А.Н. Қашқымбаев

Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институты директорының 
орынбасары, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

І.ЕСЕНБЕРЛИН ЖӘНЕ Е.БЕКМАХАНОВ 
(Ұлы тҰлғалардың 100 жылдық мерейтойына орай )

Аннотация
мақала бірі оқырмандарға өткен ғасырдың 70-80 жылдарын-

да өзінің «көшпенділер» атты трилогиясы арқылы социалистік 
идеологияның әсерімен ұмытыла бастаған ұлттық сезімді оятып, 
оның жаңа тұрғыдан жандануына қатты әсерін тигізген жазушы Ілияс 
есенберлин болса, екіншісі - ұлт-азаттық қозғалысының басшы-
сы кенесары Қасымұлын  ғылымының сахнасына шығарған тарих-
шы ермұхан Бекмахановтың шығармашылығы, ұрпаққа қалдырған 
мұрасын бағалау жайында.

Түйін сөздер: Қазсср (Қазақ кеңестік социалистік республи-
касы), Қазақстан халқы ассамблеясы, «мәңгілік ел», «кемелденген 
социализм», «көшпеділер», Ұлытау, арғанат, торғай, Қарақойын-
Қашырлы, «Простор», катарсис.

2015 жылдың басқа жылдар-
мен салыстырғандағы ерекшелігі 
– жылдың еншісіне бұйырған атау-
лы оқиғалардың молшылығында. 
Нақ осы жылға Қазақ хандығының 
тарихи сахнаға шығуының 550 
жылдығы, екінші дүниежүзілік 
соғыстың ең елеулі кезеңі – 
Шығыс майданды қамтыған, 
кеңестер одағы халқының ба-
сына түскен Ұлы отан соғыстың  
жеңіспен аяқталғанының 70 
жылдығы, кешегі одақтас 
республикалардың бірі – Қазақ 
кср-ның шын мәнісінде 
егемендік пен тәуелсіздікке қол 

жеткізіп, елді ыдыратпай, іргесін 
шайқалтпай, жүздеген ұлттар 
өкілдерін бір шаңырақтың асты-
на біріктіріп, соның бір белгісін 
әлемге үлгі ету мақсатында 
құрылған Қазақстан халқы 
ассамблеясының 20 жылдығы .

ал одан да бастысы - осы 
бір айтулы тарихи оқиғалардың 
бәрінің  ағымдағы жылға сай 
келулерінің соңында үлкен 
символикалық мағына тұрғандай. 
олай дейтініміз, 2015 жылы 
10 қаңтарда қазақ ұлтының 
мақтанышы, Ұлы жазушы Ілияс 
есенберлиннің дүниеге келгеніне 
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100 жыл толып отырcа, жылдың 
екінші айы – ақпанның 17 
күні белгілі тарихшы ермұхан 
Бекмахановтың дүниеге келгеніне 
де 100 жыл толғандығында.

Заман өзгеріп, еліміздің айы 
оңынан туа бастағалы да біршама 
уақыт болды. аңсап күткен 
тәуелсіздігіміз жолымызды ашты. 
кеше ғана ешкім білмейтін Қазақ 
елі бүгінгі күндері дүниежүзілік 
қауымдастықтың алдыңғы 
қатарынан көрініп, әлемге та-
нымалы болып отыр. десек те, 
осы бір қысқа уақыт ішінде қол 
жеткізген жетістіктердің тәтті бу-
ына алданып, рахаттанғанан гөрі, 
өткеніміз бен бүгінімізге терең 
көз салып, қырлары мен сырлары 
мол сол жылдарды ой елегінен, 
олардың ішінен тек бүгінгі 
күндерге сай ғана емес, болашақ 
«мәңгілік елге» лайықты 
боларлықтай құндылықтарды 
анықтап алу қажет.

осы тұрғыдан алып 
қарағанда бірі оқырмандарға 
өткен ғасырдың 70-80 жылдарын-
да өзінің «көшпенділер» атты 
трилогиясы арқылы социалистік 
идеологияның әсерімен ұмытыла 
бастаған ұлттық сезімді оятып, 
оның  жаңа тұрғыдан жандануы-
на қатты әсерін тигізген жазушы 
Ілияс есенберлин болса,  екіншісі 
- ұлт-азаттық қозғалысының бас-
шысы кенесары Қасымұлын  
ғылымының сахнасына шығарған 
тарихшы ермұхан Бекмаха-
нов. сырт көзге қарағанда осы 
екі алып тұлғалардың арасын-

да ұқсастық көрінбегенімен, 
шын мәнісінде екеуіне тән үлкен 
жақындастық – бойларына біткен 
еліне деген асқан сүйіспеншілік 
пен жанашырлықтың қазақ 
ұлтын шырғалаңға әкеліп тіреген 
социалистік идеологияның 
бұзылмастай болып көрінген 
қамалын бұзып-жарып шығуға 
жарайтын әрекеттерге жетелеп 
жатқандығында болар. 

Қайтыс боларынан аз ғана 
уақыт бұрын мақалаларының 
бірінде Ілияс есенберлин бы-
лай деп жазған екен: «менің 
казір тарихқа көбірек көңіл 
бөліп жүргенім неліктен? 
Қазіргі өмірдің маған қызықсыз 
болғандығынан ба? Жоқ, мүлдем 
олай емес! мен қазір өткенге 
көбірек қараймын, себебі ... менің 
ой-өрісім тереңдеп, қызықты 
болып келеді.  Өйткені, ағаш 
биіктеп өскен сайын тамыры жер-
ге тереңдеп бойлай береді ғой. 
адам да сондай. ол болашағын  
неғұрлым көп ойласа, өткенін 
соғұрлым көп білгісі келеді. олай 
етпейінше, болашақты жасау 
мүмкін емес».

мәскеулік тарихшы-
ғалымдармен бірлесе отырып 
басқа да ұлттар тарихын жазуға 
үлгі тұрарлық оқулық жазып, 
жоғарыдағы билік иелерінің 
қолдауын тапқан «Қазақстан тари-
хы» үшін мемлекеттік сыйлыққа 
ие болған, қазақ тарихшыларының  
ішінен ең алғашқы болып тарих 
ғылымдарының докторы атағына 
ие болған ермұхан Бекмаханов 
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еді. кенеттен ол «ұлтшыл» бо-
лып шыға келіп, бар атағынан 
айрылып, тіпті түрменің ащы 
дәмін татады. одан әрең деген-
де босап шығып, өзін осындай 
дәрежеге жеткізген «достары-
мен» шындыққа жету үшін жан 
аямай күреседі. Қазақ тарихының 
беттерінен әлемдік өркениетке 
лайықты көріністерді тауып, со-
ларды насихаттай бастағаны 
үшін «кемелденген социализм» 
дәуірінде қудалауға түскен олжас 
сүлейменовті көріп, жүрексініп 
қалған кәсіпқой тарихшылардың 
ауыздарына қақпақ қойылған 
уақытта, оларға дем боларлық 
рухани күш-қуаттың аса 
қажетті кезінде баспадан 
шыққан Ілияс есенберлиннің 
«көшпенділерінен» төгілген 
жарық сәуле аңыздағы данконың 
еліне жол көрсеткен жүрігінің 
сәулесінен асып кетіп жатты де-
сек, бұл тым қатты әсерлеу емес 
болар.

«Ілияс есенберлин қазақ 
әдебиетінің ғана емес, қазақ 
халқының төрінен лайықты 
орын алатын дара тұлға. олай 
деуіміздің бірнеше себептері 
бар. ақиқат шындық темір 
шымылдықтың ар жағында 
тұтқындалып, ата тарихының 
«ақтаңдақтарын» зерттеуге тый-
ым салынған жылдары Ілекең 
қазақ қаламгерлерінің алғашқысы 
болып қиын да күрделі тақырыпқа 
– Қазақ хандығының бостандық 
пен тәуелсіздік жолындағы күресі 
тақырыбына қалам тартты. Қалам 

тартып қана қойған жоқ, өзінің 
эпикалық құлашы, халық өмірінің 
сан алуан қырын кең қамтуы, 
қазақ тарихының кемеңгер 
көсемдерінің қайталанбас 
бейнелерін сомдауы жағынан 
өзге туындылардан оқ бойы алда 
тұрған талантты шығармасы – 
«көшпенділер» тарихи трилоги-
ясын дүниеге әкелді» [1, 88 б.] - 
деп  Қазақстан республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарба-
ев берген бағаға дейін  жазушы 
оны қолпаштаған достары мен 
оқырмандарының арқасында 
көгілдір шыңның басына да 
шығып үлгеріп, қас адамдары 
қазған терең шұңқырларда да от-
ырып шыққан болатын.

Ілияс есеберлин өмірлік 
ұстанымына таңқалмасқа бол-
майтын жазушы. оның қандай 
да болмасын шығармасын 
алып қарасаңыз – олардың 
ішіндегі негізгі сарын ұлт 
мәселесі: ұлт болып қалыптасуға 
дейінгі арғы тарих, ұлт болып 
қалыптасқаннан кейінгі сахнаға 
шыққан орталықтанған мем-
лекет, оның саяси-әлеуметтік  
инститтутарының ерекшеліктері,  
әлемдік саяси-экономикалық 
қарым-қатынастарға бейімделу 
жолдарын іздестіру жолындағы 
ұлттың басына түскен ауыр 
кезеңдер, патшалық импе-
рия мен социализмнің қарама-
қайшылықтары кезеңдері 
кезіндегі тұлғалар т.б.

«сіз осы тарихқа қалай 
келдіңіз?». - деген сұраққа бірде 
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Ілияс есенберлиннің жауа-
бы төмендегідей болған екен: 
«менің туған жерім Ұлытау 
мен атбасардың ортасындағы 
арғанаттан төменгі Қарақойын-
Қашырлы деген жер. Бір кезде бұл 
жерде Қазақ хандығы құрылған. 
хандықтың құрылуына көп 
еңбек еткен үлкен қайраткерлер 
өмір сүрген. мен жас кезімнен 
бастап осы адамдар туралы көп 
әңгімелер естігенмін».

осылайша ауыз әдебиеті 
арқылы қанына еліне деген 
маххабат ұлтының қаны сіңген 
есенберлиннің бара келе тари-
хи тақырыпқа келуі кездейсоқ 
көрініс емес. оның үстіне өзі 
айтып кеткендей Шығыс пен 
еуропа әдебиетінен алынған де-
ректер оның шығармаларына 
дем болып, оқырмандардың 
қызығушылығын арттыра 
түскен.

Жолы бар керуеннің әлі та-
лай,

Жылжиды ол изең-изең алға 
қарай.

Қыпшақтың жас ұлдарын не 
күтіп тұр,

Қара түн әлде таң ба алтын 
арай?

Бұл өлең жолдары Ілияс 
есеберлиннің «Әбу Нәсір 
мұхаммед әл Фараби» даста-
нынан алынған. Өзінің тарихқа 
деген қызығушылығын бірде ой-
өрісінің тереңдегендігімен, енді 
бірде туған өлкесінің бай тарихы-

мен, жас кезінде хандар мен ба-
тырлар жайлы ел аузынан естіген 
аңыз-әңгімелермен байланысты-
рып отырған жазушы, ойының 
философиясын осындай жолдар 
арқылы білдіріп отыр.

Ілияс есенберлин тура-
лы еңбек жазу барысында біз 
павлодарлық тілші Надежда 
Чернованың «Простор» журналы 
беттерінде жарық көрген күнделік 
беттеріндегі бір мысалға назар 
аударған болатынбыз. «На моей 
родине в Баянауле мечеть стоит, 
- деп жазады журналист, - с нею 
одна история связана. когда вели 
под конвоем арестованного отца 
академика каныша сатпаева, то 
старик попросил позволения во-
йти в мечеть помолиться на по-
следок. разрешили, он разулся и 
вошел. стражи остались у входа. 
Прошли отпущенные минуты – 
старик не выходит. Прошло пол-
часа – не выходит. тогда стражи 
в мечеть – старик сатпаев лежит 
на полу, с рукой прижатой к серд-
цу. мертвый. он умер во время 
молитвы. Потрясающая картина. 
такие придумывают в романах – 
для катарсиса» [2].

«катарсис» грек тілінен алы-
нып, әсерлі бір көріністерді пай-
далана отыра, адамның рухани 
тұрғыдан тазаруына мүмкіндіктер 
жасау дегенді білдіретін болса, 
ондай әсерге толы оқиғаларды 
романдардан іздемей-ақ, өмірден 
неге қарастырмасқа?

тарихшы ермұхан 
Бекмахановтың 1953 жылы бас 
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бостандығынан айрылып, қиын-
қыстау кездері отбасына жазған 
хаттарының біріндегі жолдарға 
назар аударсақ. «осы күнгі шерлі 
тағдырыма мен уақытша сәтсіздік 
деп қараймын - деп жазады та-
рихшы, - еңсемді түсірмей, 
бостандыққа шығар күнді ар-
ман етіп, өзіңмен қайта табы-
сар сәтті аңсаймын. Өмір сүруге 
құштармын. туған елім мені аяу-
сыз жазалады. отаныма пайдалы 
қызмет етер, қыруар еңбектер бе-
рер ең қызу, ең шабытты шағымда 
қанатымнан қырқылып қалғаным 
жаныма батады, амал қанша ...». 

кеше ғана атағы жер жарып, 
қазақ тарихшыларының ішінде 
ең алғашқы жас ғылым док-
торы атанған е. Бекмұхановтың 
бұлайша күңіренуіне не се-
беп болғанын кеш түсініп 
отырғанымыз  өкінішті-ақ.

е. Бекмахановтан соң 
өзінің тарихи романдары 
арқылы ұлттық сана-сезімнің 
оянуына қатты әсер еткен жа-
зушы Ілияс есенберлиннің, 
шығармаларының тәтті рахатын 
сезініп, одан да зор талпынысқа 
ұмтылуының орнына соңында 
қалған мына сөздерді қалай 
түсіндіруге болады?

дүние, сені
Неге сонша сүйдім мен?
сонша неге 
Өрт деміңе күйдім мен?
Өйткені сен
Балдай тіпті тәттісің.
Әттең ... Әттең ...
тастан кейде қаттысың.

Жазушы Жаппар Өмірбек 
былай деп еске алады: «алпы-
сыншы жылдары түскен бір су-
ретке қарап отырып, ермұхан 
ағаны еске алдым. ол кісімен 
менен көп жыл бұрын таныс-
біліс болған әйгілі жазушы Ілияс 
есенберлиннің мына бір сөздерін 
жадымда берік сақтаппын.

«ермұқан Бекмаханов менің 
қазақ тарихын зерттеп білуіме 
соншалықты әсер етті – өйткені 
бұл ғалым қазақ елінің хІх ғасыр 
мен хх ғасыр басындағы эконо-
микасы, әлеуметтік құрылысын 
зерттегенде, нақты матери-
ал жетіспейтінін айтып және 
оны толықтыруға орткомның 
(орталық комитет) жәрдемдесуін 
сұрапты. сол жұмысты 
Жұмекең (Жұмабай Шаяхметов) 
дінмұхаммед ахметұлы (Қонаев) 
арқылы маған жүктеді. соғыс кезі 
болса да ортком Бекмахановқа ба-
рынша болысты. көбіне әуелі Пе-
тропавлда, кейін омскіде жүрдім. 
ортком қызметкері неге сонша 
архивте көп отырады деген сезік 
болмау үшін, кейбір архив мате-
риалдарын қонақ үйге алдырып 
оқимын. отарлау саясаты қалай 
жүргенін, орынбордан бастап, 
бекіністердің не үшін тездетіп 
салынғанын әбден түсіндім. 
Негізгі сүйенген ұстанымымыз 
– ұлттық намыс, сталиннің 
орыс халқы туралы және «бізді 
ата-баба аруағы қолдасын» де-
ген сөзі еді. Бізге де өзіміздің 
тарихи қаһармандарымызды 
дәріптеу керек болды. осы прин-
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цип кейін Бекмахановты ұлтшыл 
деп кінәлауда тілге тиек болды 
... кенесары қозғалысы туралы 
жинаған материалды машинкаға 
бастырып, бір данасын өзіме алып 
қалып отырдым. екі данасын 
тікелей бастығым дінмұхаммед 
ахметұлына табыс етемін. ол кісі 
Шаяхметовке көрсеткеннен кейін 
ғана ермұқанға береді. сөйтіп, 
келесі іссапарының бағытын 
Бекмаханов белгілеп, димекең 
қолына жазып береді, ол маған 
тапсырады, міне, сөйтіп жүріп та-
рихшы болып алдым, әйтпесе мен 
«ҚаҺарды» жаза алмас едім, - де-
ген бұл сырын Ілекең маған ғана 
айтып қойған жоқ, бірге жүрген 
жолдастарының кейбіреуіне жа-
сырмай айтатын» [3, 59-61 бб.].

осылайша, ондаған 
адамдардың араласуымен 
оқырмандарға жеткен ұлт-
азаттық қозғалысының жетекшісі 
кенесары Қасымұлына кеңестік 
тарихнамаға мүлдем қарама-
қайшы келетін баға бергендігі 
үшін басын оққа тіккен ермұқан 
Бекмахановтың тағдыры 
есенберлинді қатты қинаса ке-
рек. ақталып, түрмеден бо-
сап шықаннанкейіннің өзінде 
патшалық ресей кезінде 
қазақ даласында орын алған 
негізгі қозғалыстардың бірінің 
тұжырымдамасын ғылыми 
тұрғыда ұлт-азаттық  бағыттағы 
күрес дегеннен тайынбай 
жүргенде, жазушы есенбер-
лин тарихшының жақтастарын 
оқырмандар арасынан тау-

ып беруді мақсат етіп, ғылыми 
шығармадағы кенесары-
ны көркем әдебиет беттеріне 
шығарған.

«көшпенділер» трилогиясы-
ның оқиғаның басынан емес, 
соңынан үшінші роман – 
«Қаһарда» басталуы кім біледі, 
мүмкін, осыдан да болар.

Қалай десек те, есенбер-
лин бірінші болып, Бекмаха-
нов екінші болып кеңестік 
идеологияның қатты қыспағына 
ілігіп жүрген уақытта бойлары-
на біткен бар дарындылық пен 
шығармашылық таланттарын 
елінің ертеңіне арнады. Қазақ зия-
лы қауымының ерте ояна бастаған 
өкілдеріне тосқауыл қоюдың ба-
сты мақсаты – еркіндікті аңсап, 
ұлт тағдырына ертеңгі күнмен 
қарап жүргендерді сталиндік-
хрущевтік тұрғыдан анықтап, 
қоғам мүшелері үшін міндетті 
болып саналған көзқарастар 
шеңберінен шығармау болса, 
оның негізгі мақсаты бекмаха-
новтанушы медеу сәрсекеевтің 
сөзімен айтқанда «қазақтың 
бар маңдайалды жайсаңдарын 
сенімімен қос-қабат дүрелеу» 
болды. солардың ішінде, мы-
салы, Бекмахановқа қарсы 
«Правда» газетіне жазылған 
мақаладағы осы оқиғалардан сәл 
ертерек шыққан «Қазақстан кср 
тарихының» екінші басылымына 
жауапты редактор болған, енді 
келіп тарихты  «бұрмалаушылар» 
қатарындағы Қазақстан компар-
тиясы орталық комитеті  хатшы-
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сы  Ілияс омаров.
Өзінің көркемдік  шығарма-

ларымен оқырмандардың на-
зарын өзіне енді ғана аударта 
бастаған Ілияс есенберлиннің 
тарихи тұрғыдан жазылған 
шығармалары талайдың қолына 
жете бермес романдарға 
айналған кезде енді оған кеңестік 
идеологияның қапас торы тоқтау 
бола алмады. 

елІм, ЖҰртым, Ұлтым 
деген ауыр жүкті өмір мұхитынан 

арқалап өтіп, оларды мӘҢгІлІк 
елдІҢ берік тұрғысына айналды-
руды аңсаған Ілияс есенберлин 
мен тарихшы ермұхан Бекмаханов 
бүгін арамызда жоқ болғанымен, 
олардың шығармалары бүгінгі 
күні қиыршық алтынның үлкен 
кесекке айналғанындай өскелең 
ұрпақтың қажетіне жарап, 
мүддесіне толық сай болып, 
керегін толтырып отыр. сонысы-
мен олар бізге өте қымбат!
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Ermukhan Bekmahanov.
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пРОФЕССОР ХАЛЕЛ АРҒЫНБАЕВТЫҢ ӨМІР ЖОЛЫ 
ХАҚЫНДА

Аннотация
мақала көрнекті ғалым, ұлттық этнография ғылымы 

көшбастаушыларының бірі халел арғынбаев туралы. Ғұлама 
ғалымның жетекшілігімен тарихи-этнографиялық мәселелер жөнінде 
15 кандидаттық және докторлық диссертациялар қорғалғандығы, 
сондай-ақ халел арғынбаев өз халқының өте бай салтын, әдет-
ғұрпын, заттай және рухани мәдениетін, тілін жетік білетін ғалым 
болғандығы баяндалады.

Түйін сөздер: х.арғынбаев, этнография, этнология, ғылым 
жолы.

хх ғасырдың 50-шы жылда-
ры қазақтың көрнекті ғалымы, 
академик Ә.х. марғұлан бастаған 
этнограф-ғалымдар шоғыры 
қалыптасты. Ұлттық этногра-
фия ғылымы көшбасшыларының 
бірі, ғалым халел арғынбаев 
туған халқының тұрмысы мен 
салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары 
жөнінде түбегейлі ғылыми зерт-
теулер жүргізе бастады. 

халел арғынбаевтың қазақ 
этнологиясында алатын орны мен 
рөлі ерекше – «primus inter pares» 
(«өз ортасының алды») [1] деп 
айтсақ артық айтпаймыз. оның 
атымен қазақ халқының ұлттық 
этнология ғылымының іргетасы 
қаланды.

Қазақтың ұлтжанды азама-

ты,  профессор х.арғынбаев 
1924 жылдың 21 қыркүйегінде 
Павлодар облысының Баянау-
ыл ауданында дүниеге келген. 
елінде ер жетіп, мектепте үздік 
оқушылардың бірі болған. оның 
балалық шағы ауыр болғанмен, 
отбасының сібір және Қиыр 
Шығысқа күнкөріс қамымен 
амалсыз сапарына байланысты 
оқиғалары шытырманға толы 
болды.

1930 жылдарға дейін 
жанұяның сондай-ақ бүкіл мыр-
забек әулетінің  «ғалымның арғы 
атасы» негізгі кәсібі жартылай 
көшпенділік жағдайда төрт түлік 
мал өсіруді ғана кәсіп еткен ша-
руалар еді. Бұлардың қыстаулары 
Қызылтаудың солтүстігіндегі: 
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ақмола, сарыбидайық, 
Жалғызқора, еспе деп атала-
тын, аралары 2-3 шақырымдай 
мекен-жайларда болатын. ал, 
жазғы жайлаулары екібастұз 
маңындағы «Жыра» деп аталатын 
шөбі шүйгін, суы мол кең атырап 
екен. 

мырзабек әулеті әлеуметтік 
жағынан бір келкі емес-ті. 
оның ішінде асқан ірі байлары 
болмағанмен, орта шаруалары 
да, кедейлері де болатын. соның 
өзінде хх ғ. 20-жылдардың 
соңы мен 30-жылдардың ба-
сында Қазақстанда жүргізілген 
байларды кәмпескелеу, жер ау-
дару, көшпенді шаруаларды 
отырықшылыққа асыра сілтеу 
саясаты барлық қазақ жұрты 
сияқты, мырзабек әулетін де аса 
қиын күйзеліске ұшыратты.

Жергілікті халықтың негізгі 
кәсібіне қарамай, бәріне бірдей 
салынатын астық салығы, әсіресе 
Қызылтау, еспе өңіріндегі егін 
екпейтін, мал өсіруші елге өте 
ауыр тиді. Өйткені, олар астық 
салығын өтеу үшін малын айдап 
ертіс бойындағы егіншілерге апа-
рып сататын да, ақшасына астық 
алып, оны қайта Баянға әкеліп, 
салығын өтейтін болған. мұның 
өзі жергілікті халыққа ауыр тиді, 
қолдағы малдан жұрдай болды. 

Қайғылы аштық жылдары 
арғынбаевтар жанұясы өзге де 
туыстарымен бірге Қазақстаннан 
кетіп, 1931 жылы кузбассқа 
көшеді де, х.арғынбаевтың әкесі 
шахтада көмір қазушы болып 

істейді. 1932 жылы арғынбаевтар 
жанұясы кузбасс қазақтарының 
үлкен тобының құрамында балық 
аулау артеллдеріне жалданып 
жұмыс жасау үшін камчаткадағы 
Петропавловск қаласына көшеді. 
Бұнда жанұя әкесі камчатка 
акционерлік қоғамында әртүрлі 
жұмыстарға жалданып еңбек 
етсе, анасы тігін шеберханасын-
да жұмыс істейді. осында, кам-
чаткада бала халел алғаш мектеп 
есігін ашады. 1934 жылы жанұя 
материкке Новосибирск облы-
сына оралып, арғынбаевтардың 
үлкендері жаңадан ұйымдасқан 
«арғын» колхозына кіреді, ал 
1935 жылы Қазақстанға, Жетісуға 
көшіп келеді. осында халелдің 
ата-анасы Қаратал, кейін Қапас 
аудандарында колхоз өндірісінде 
жұмысын жалғастырады [2, 125-
129 бб.].

Ғалымның жасөспірімдік 
шағы Қазақстанның аса көрікті 
бұрыштарының бірі, дәстүрлі 
мәдениеттің ошағы Жоңғар 
алатауының бөктерінде өткен 
еді. Әлбетте бұл (сондай-ақ 
камчаткаға естен кетпес са-
пар) болашақ этнографтың 
қалыптасуына үлкен із 
қалдырды. 

Ұлы отан соғысы жыл-
дары, яғни 1942 жылы ха-
лел арғынбаев кеңес әскери 
қатарына шақырылды. соғыс 
жылдарында көптеген кеңестік 
ғалымдар сияқты, оның жастық 
шағы да фашистік соғыстың ауыр 
алапаты кезеңін басынан өткізді. 
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соғыс жылдарында болашақ 
ғалым ташкенттегі радиотелегра-
фия курсын оқып бітіріп, радио-
байланыстырушы ретінде 1943 
жылы қаңтардан - 1945 жылы ма-
мыр айына дейін украина, мол-
давия, румыния, венгрия, Че-
хословакия, Югославия және т.б. 
елдерді неміс басқыншыларынан 
азат етуге қатысты. 

соғыс жылдарында 
х.арғынбаев «Ұлы отан соғысы» 
орденімен, «ерлігі үшін», «1941-
1945 жж. жылдығы», «ксро 
Қарулы күштеріне 50 жыл», 
«Ұлы отан соғысы жеңісінің 30 
жылдығы» медальдарымен мара-
патталды. Ұлы отан соғысы 1945 
жылы аяқталғаннан кейін әскери 
міндетін әрі қарай жалғастырып, 
1947 жылы наурыз айына дейін 
Қызыл әскер қатарында болды.

Қанды майданнан оралғаннан 
кейін, х.арғынбаев білімін 
әрі қарай жалғастырып, білім 
алып, ғылым жолына түсуді 
мақсат етіп, абай атындағы 
Қазақ педагогикалық институ-
тына (Қазіргі абай атындағы 
ҚазҰПу) түсіп, оны 1951 жылы 
үздік бітіріп, тарих мамандығына 
ие болған. Жоғарғы оқу орнын 
тәмәмдағаннан кейін, 1951 жылы 
тамыз айында министрліктің 
шешімімен Панфилов 
педагогикалық училищесіне 
директордың орынбасары бол-
ды, ксро және Қазақ сср тари-
хынан студенттерге дәріс берді. 
студенттерге дәріс берумен 
қатар болашақ ғалым қазақтың 

дәстүрлі мәдениеті мен көршілес 
орыс және украин халықтарының 
тұрмыстық мәдениетінің 
ұқсастықтары мен ерекшеліктері 
сияқты мәселелермен де айна-
лыса бастады. орыс және укра-
ин халықтарының тұрмысы 
мен мәдениетін зерттеуге 
жастық шағынан қызығушылық 
танытқан болашақ ғалым кәсіби 
тұрғыда зерттеу жүргізіп, 
тереңірек айналыса бастайды. 
ал кейін 1957 жылдан бастап 
ғылым жолына түсіп, Қазақ кср 
Ғылым академиясының тарих, 
археология және этнография 
институтының аспирантура-
сына 1954 қазан айының орта-
сында (күндізгі бөлімге) оқуға 
түседі. Бұнда болашақ ғалым 
«орыс-қазақ халықтарының 
тарихи-мәдени байланы-
стары және оның қазақтың 
материалдық мәдениетіне әсері» 
атты кандидаттық диссерта-
циясын аяқтап,  академик Ә.х. 
марғұланның кеңесімен, и.в. 
Захарованың жетекшілігімен 1960 
жылы этнология мамандығы бой-
ынша мәскеуде Н.Н. миклухо-
маклай атындағы этнография 
институтында кандидаттық дис-
сертация қорғап шығады. Өткен 
ғасырдың ортасында этнология 
ғылымы бойынша диссертация 
қорғаған жас ғалымдардың бірі 
халел арғынбаев болатын.

Қазсср академигі, академик-
секретарь с.Н. Покровский 
жүргізген Қазсср Ғылым ака-
демиясы Қоғамтану ғылымдары 
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бөлімінің бюро мәжілісінде 1961 
жылы 22 қыркүйекте Қазсср 
Ға Ш.Ш. уәлиханов атындағы 
тарих, археология және этногра-
фия институтының аға ғылыми 
қызметкері міндетін атқарушы 
қызметіне бекітілді. 1963 жылы 
29 желтоқсан айында Қазсср Ға 
Президиумының Қаулысымен 
х.арғынбаевқа аға ғылыми 
қызметкер лауазымы берілді [3, 
155-168 бб.].

халел арғынбаев, жоғарыда 
аталған Ш.Ш. уәлиханов 
атындағы тарих, археология 
және этнография институтын-
да ғылыми қызметкер, этно-
логия бөлімінің меңгерушісі 
болып, ғылыми жұмыспен 
үздіксіз айналысып, 1976 жылы 
«Қазақ халқының отбасы» деген 
тақырыпта докторлық диссерта-
ция қорғап, 1982 жылы профес-
сор ғылыми атағына ие болды. 
Ғұламаның ұзақ жылдар этноло-
гия ғылымымен айналысуының 
нәтижесінде осы ғылыми 
дәрежелері мен атақтарға жетуіне 
алып келді. 

халел арғынбаев 
жалпыға құрметті кісі бол-
ды. дәстүрлі мәдени-
шаруашылық саласындағы терең 
энциклопедиялық білімімен 
қатар, ол кісі өз маманының 
кәсіби шебері болды, сонымен 
қатар табиғатынан кішіпейіл, 
ақжарқындылығы оның 200-ден 
астам монография мен ғылыми 
мақалаларының жарық көруіне 
септігін тигізді.

халел арғынбаев этноло-
гия ғылымдарына негізделген 
кең көлемдегі зерттеуші ғалым. 
солардың ішінде  1973 жылы 
«Ғылым» баспасынан ха-
лел арғынбаевтың «Қазақ 
халқындағы семья мен неке 
(тарихи-этнографиялық шолу)» 
атты күрделі монографиясы 
жарық көрді [4]. ол 1996 жылы 
«Қайнар» баспасынан «Қазақ 
отбасы» деген атаумен екінші 
рет басылып шықты [5]. Бұл 
ғұламаның көп жылдық қомақты 
еңбектерінің бірі, жан-жақты 
зерттелген мәселе – отбасының 
кешегісі мен бүгіні. осы мәселені 
зерттеуде өмірінің 20-30 жылын 
арнады. 

Қазақ отбасы мен некелік 
қатынастарын этнографиялық 
тұрғыда зерттеудің ғылым үшін 
де, күнделікті өмір мүддесі үшін 
де зор маңызы бар. Өйткені, 
біріншіден, бұл мәселе тура-
лы басқа авторлармен жазылған 
зерттеулерде қазақ отбасының та-
рихы толық қамтылмағандықтан, 
біз осы олқылықтардың орнын 
біршама толықтыра түсеміз; 
екіншіден, халық өмірінде 
қалыптасқан дәстүрлер мен 
әдет-ғұрыптардың өзі сан-алуан, 
әсіресе әр түрлі діни сенімдерге 
байланысты қалыптасып, әлі де 
болса өмірден сабағын үзбей келе 
жатқан зияндылары да жоқ емес. 
сондықтан бұл еңбекте әр түрлі 
дәстүрлер мен жол–жоранғы 
шын сыры ғылыми тұрғыда 
айқындалып, дұрыс мағлұмат, 
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бағдар алуға көмектеседі [5, 5 
б.]. 

сонымен қатар тіл арасы-
нан, архивтерден және бұрын-
соңды баспа жүзін көрген әдеби 
мұралардан жинаған қыруар 
этнографиялық деректердің 
негізінде жазылған тарихи-
этнографиялық зерттеу еңбегі. 
монографияның негізгі мақсаты 
- қазақ халқының ұмытылып бара 
жатқан озық әдет-ғұрыптарын 
кеңінен насихаттау, одан ғибрат 
алуға үндеу. кітаптың ғылыми-
танымдық маңызы, әсіресе 
қазіргі қазақ қауымы үшін тәлім-
тәрбиелік мәні зор. артымыз-
дан еріп келе жатқан жастардың 
отбасын құрып, бақытты өмір 
сүріп, отбасы құруда бұл туын-
дыдан алары жеткілікті. осын-
дай, қазақ халқының отбасының 
эволюциялық даму жолын 
көрсеткен ғұламаның еңбектері 
еліміздің «алтын» қорында 
сақталуда [6 , 6-9 бб.].

Ғылым жолында ха-
лел арғынбаев атақты Әлкей 
мағұланның, мәскеулік көрнекті 
ғалым т.а. Жданко, белгілі эт-
нологтар и.в.Захарованың көп 
жәрдемін көрді, жетекші ғалымдар 
Ғабит уалиханов, едіге масанов, 
халбиби хаусенова, рахия ход-
жаевалармен бірге еңбек етті. 
олар жаз бойы этнографиялық 
экспедицияға кетіп, қазақтың үй 
тұрмысы мен қолөнері, әдет – 
ғұрыптары мен дәстүрлері, мал 
шаруашылығы, кеңестік кездегі 
өміріндегі өзгерістер және басқа 

да құнды деректер жинайтын. 
менің байқауымша, осындай 
халел арғынбаев қатысқан 
этнографиялық экспедициялар 
Қазақстанның барлық дерлік 
аймақтары мен облыстарында 
болды, олардың жинаған мате-
риалдары жинақтарға жарияла-
нып жатты, кандидаттық және 
докторлық диссертацияларға 
деректік негіз болды. 

хх ғ. 70-80 жылдары этно-
граф жалпыодақтың журналдар 
мен жинақтарда, шетелдік басы-
лымдарда өзінің этнографиялық 
қызғылықты мақалаларын жария-
лайды. хх ғ. 60-жылдардың орта 
кезінен бастап антропологиялық 
және этнографиялық 
ғылымдардың халықаралық 
конгрессіндегі жұмыстарына 
белсене қатысады. москвадағы 
ҮІІ-конгресске (1964 жылы, баян-
дама), Чикаго Іх (197) алматыда 
1990 жылы өткен Бүкілодақтық 
этнографиялық сессия жұмысына 
араласады. осы кезеңде ха-
лел арғынбаев ғылыми-
ұйымдастыру мәселелеріне 
көп көңіл бөлді. олардың ара-
сында халел арғынбаевтың 
үшінші ірі монографиясы 
«Қазақ халқының қолөнері» 
[7] баспаға 80-жылдардың ба-
сында дайындалған болатын. 
Бай көркемделген басылымда 
алғаш рет кәсіби этнографтың 
көзімен қарт шеберлердің жан-
жақты шығармашылығына (ағаш 
тас, сүйек ою, металды, теріні 
өңдеу) толық мінездеме беріліп, 
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олардың қолданылуы суреттелді. 
Бұл тұрғыдан алғанда кітап 
тек этнографтарға ғана емес, 
өнертанушыларға, суретшілерге 
таптырылмайтын көмекші құрал 
болды. Өйткені, бүкіл Қазақстан 
бойынша жинақталған бай мате-
риал, кітапта өте әдеби, түсінікті 
тілмен жазылған болатын. ең 
басынан бастап монографиялық 
бағыт халел арғынбаевтың 
ғылыми қызметіне тән еді. Ғалым 
зерттеулерінен 9 монографиялық 
еңбек құралды. Бұлардан 
басқа ғалым аса зор көлемде 
ерекше мақалалар, ұжымдық 
жұмыстардың бөлімдері, рецен-
зиялар, ғылыми анықтамалар 
мен ғылыми көпшілік жұмыстар 
жазды. тек қана «Қазақ совет 
энциклопедиясы» үшін 100-дің 
үстінде тарихи-этнографиялық 
тақырыптағы мақалаларын берді. 
Ғалымның барлық жарияла-
нымдары 250-дің үстінде. халел 
арғынбаевтың көптеген құнды 
еңбектері әлі жарияланған жоқ, 
мысалы қазақтардың халықтық 
білімдері, т.б. мақалалары.

халел арғынбаевтың 
еңбектері республика 
жұртшылығына кеңінен та-
ныс, олар іс жүзінде қолданыс 
табуда. мысалы, көптеген 
этнографизмдерді араласты-
рып «Қазақ тілінің қолданбалы 
сөздігінің» 10-жылдығын жа-
сауда пайдаланды. х. арғынбаев 
пен оның әріптестерінің 
ұсыныстары мен еңбектерінің 
арқасында халықтың ұмытылып 

бара жатқан тұрмыстық 
тәжірибелері, салт-дәстүрлері 
мен ырым-жоралғылары, өмір 
сүру әдістері мен қағидалады 
қайтадан қалыпқа келтірілді. 
алайда, ғалымның зерттеулері 
соңғы кезде қолға түспейтін бо-
лып тұр. сондықтан «халел 
арғынбаев пен этнографтардың 
аға буынының азғантай тобының 
Қазақстандағы тарих ғылымына 
қосқан үлесі ұшан-теңіз. орасан 
зор көлемде қайталанбас далалық 
материал жинақталды, бірақ 
олардың тек аз бөлігі ғана ғылыми 
айналымға түсті. осыларды бір 
жерге жинақтап, жүйелеу кезек 
күттірмейтін аса маңызды мәселе 
болып табылады. Қазақстанда 
этнология ғылымын әрі қарай 
дамытудың аса маңызды про-
блемасы аға буын ғалымдар 
жинақтаған далалық материал-
дарды тәртіпке келтіру болып 
табылады. Қазіргі кезде этно-
логия ғылымы ауыр жағдайды 
басынан кешіруде, ең алдымен 
құрылымдық – ұйымдастыру 
мәселесінде [3, 162 б.]. 

Шетелдік және отандық 
ғалымдар арасында х.арғынбаев-  
Қазақстанның және орта азияның 
тарихи–этнографиялық атла-
сын құрастырушылардың бірі, 
көптеген халықаралық ғылыми 
конференцияларға қатысушысы 
ретінде белгілі [3, 165 б.].

халел арғынбаев 
ерекшеліктерінің бірі - ол өз 
халқының өте бай салтын, әдет-
ғұрпын, заттай және рухани 
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мәдениетін, тілін жетік білетін 
ғалым еді. сондықтан да, оның 
жарық көрген ғылыми мұралары 
халық арасына кең таралатын. х. 
арғынбаевтың этнология бой-
ынша жарық көрген еңбектерін 
жоғары бағалап, өзіміздің 
пікірімізді білдірген болатынбыз 
[8].  

Ғалымның соңында ерген 
шәкірттері ғылымға толығымен 
бет бұрды. Ғұлама ғалымның 
жетекшілігімен тарихи-
этнографиялық мәселелер 
жөнінде 15 кандидаттық және 
докторлық диссертациялар 

қорғалды. Н.Э. масанов, у. 
Қыдыралин, с.е. Әжіғали, Ә.т. 
төлеубаев, Ж.о. артықбаев 
және т.б. кәсіби тарихшы, 
этнографтардың қалыптасуына 
үлкен еңбек сіңірді.

Қорыта келе зерделі 
ғалымның мұрасы ғылыми ортада 
ғана емес, теңіз түбінен маржан 
тергендей талмай еңбектенген 
қазақ сахарасының сан тарабын-
да, көнекөз қариялар мен ізгілікті 
жандардың жүрегінде сақталып, 
өзі өткен сүрлеу-соқпақ даланың 
дүбірлі жолында сайрап жатқаны 
ақиқат.
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РЕЗЮМЕ
статья посвящена изучению жизненного пути и научного насле-

дия видного казахского этнографа, доктора исторических наук, про-
фессора а.х. аргынбаева.

статья содержит краткий обзор биографии х.аргынбаева, бле-
стящего ученого, ветерана-фронтовика, внесшего заметный вклад в 
этнографическую науку казахстана.
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труды х.аргынбаева отличаются высокой степенью научного 
обобщения, глубиной анализа, правдивостью, пронизаны чрезвычай-
ной добросовестностью ученого и являются образцом для молодых 
поколений специалистов-этнологов.

RESUME
The paper studies the life course and scientific heritage of prominent 

Kazakh ethnographer, Doctor of historical Sciences, Professor 
A.H.Argynbaev. 

This article contains a brief overview of the biography H.A.Argynbaev. 
He was a man of very interesting, complicated story.

Big scientist, battle-front veteran, he made outstanding contribution to 
the ethnography of Kazakhstan. His published works, characterized by a 
high degree of scientific analysis, depth of analysis, truthfulness, due to the 
extreme conscientiousness scientist, can not be interpreted again and again 
according to rethink the latest methodologies and new additional data the 
next generation of specialists.
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ОӘЖ: 930.2(574) «19»: 929 «Нұрпейіс»
К.М. Ілиясова 

Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институты бөлімінің бастығы, 
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

НҰРпЕЙІС һӘМ АЛАш МҰРАСЫ

Аннотация
мақалада академик кеңес Нұрпейістің туғанына 80 жыл толуына 

орай оның егемендік жылдарынан бастап өмірінің ақырына дейінгі 
ғылыми шығармашылығының негізгі бағыттары, соның ішінде тари-
хи сананы қалыптастыру тұжырымдамасын жасауға қосқан үлесі және 
отандық тарих ғылымындағы жаңа бағыт - алаштану саласындағы 
құнды еңбектері мен ғылыми мақалалары сараланады. 

Түйін сөздер: тұлға, алаш, ұлттық зиялылар, тарихи сана, акаде-
мик кеңес Нұрпейіс.

Қай заманда болмасын 
тарихшылардың маңызды 
бір функциясы қоғамды 
тәрбиелеу, сол арқылы елдің та-
рихи санасын қалыптастыру. 
мәселеге осы тұрғыдан келген-
де, егемендіктің қарсаңы мен 
тәуелсіздіктің алғашқы жылда-
рында сол кезеңдегі тарихшылар 
қауымының манаш Қозыбаев, 
кеңес Нұрпейіс сияқты басқа да 
көрнекті өкілдері осы міндетті өз 
мойындарына алды. олар жаңа 
тұрпатты Қазақ мемлекетінің 
іргесін бұлтартпас тарихи дерек-
термен негіздеп берді. аталған аға 
буын тарихшылардың ғылыми 
әлеуеті де кейінгі ұрпаққа үлгі 
боларлықтай өте жоғары деңгейде 
еді.

28 жасында кандидаттығын, 
38 жасында докторлығын 
қорғаған кеңес Нұрпейіс бүкіл са-
налы ғұмырында «200-ден астам 
ғылыми және ғылыми-көпшілік 

еңбектер жазған, соның ішінде 
тоғыз монографиясы» жарыққа 
шыққан [1, 309 б.].

академик кеңес Нұрпейістің 
тәуелсіздік жылдарындағы 
ғылыми шығармашылығының бір 
бағыты - хх ғасырдың бірінші 
ширегіндегі ұлттық интелли-
генция өкілдерінің қоғамдық-
саяси қызметін зерттеуге 
арналды. Әрине, кеңестік тарих-
намада алпыс жыл бойы ақиқаты 
айтылмаған бұл тақырыпты 
терең зерттеу кездейсоқ құбылыс 
емес-тін. оған жеке басының 
тағдыры, жаппай қуғын-сүргін 
жылдарының ащы сабағы да 
әсерін тигізбей қоймады. акаде-
мик кеңес Нұрпейістің ғылыми 
шығармашылығының бағыты 
әртүрлі болғанмен, шындығына 
келгенде бәрі бір арнаға тоғысты. 
Басқаша айтқанда бірнеше 
жүйедегі ел тарихы бірегей 
көрінісімен ерекшеленді.  
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тәуелсіздік қарсаңында кеңес 
Нұрпейіс алаш қозғалысына 
мүше болғандар мен ниеттестер 
тізімінің 1991 жылғы бірінші 
нұсқасын жасауға ат салысты. 
Қазіргі «ақиқат» журналын-
да «республикамызға есімдері 
белгілі с.сейфуллин, с.мұқанов, 
Ғ.мүсірепов, с.Бейсенбиев, 
к.Бейсенбиев, а.Бочагов, 
Н.мартыненко, П.Пахмурный, 
с.Зиманов, м.Қозыбаев, 
к.Нұрпейісов, в.григорьев, 
м.Қойгелдиев, т.омарбеков 
сияқты көптеген ғалымдарымыз 
бен жазушыларымыздың 
еңбектерінде, мұрағат матери-
алдаранда, сондай-ақ 1917-1918 
жылдары Қазақстанда, орта 
азияда, сібір аймағында шығып 
тұрған газет-журналдарда аты-
жөні жиі ұшырасатын алаш 
азаматтарының тізімі (189 адам) 
ұсынылды» [2, 91-92, 79-83, 
52 бб.]. көп ұзамай осы тізімді 
кеңес Нұрпейіс толықтырып (271 
адам), 1995 жылғы 256 беттік 
«алаш һәм алашорда» атты 
кітабында жариялайды [3, 216 б.]. 
осылайша еліміздің егемендігі 
мен тәуелсіздігінің арқасында 
жарияланған бұл тізім, алаш 
арыстарына қойылған мәңгілік 
ескерткіштің басы іспеттес бол-
ды.

автордың айтуынша, 
оқырмандарға ұсынылып отырған 
осы тізім келешекте жаңа дерек-
тер табылуына орай толықтырыла 
бермек» [3, 216 б.]. Шындығында 
өзі айтқандай, бұл тізім 2008 

жылы (583 адам) [4,174 б.], 2012 
жылы (350 адам) [5, 296 б.], 2014 
жылы (940 адам) [6, 439-506 бб.] 
тағы толықтырылды және одан 
әрі жетілдірілмек.  осы ретте 
профессорлар м.Қойгелдиев, 
д.Қамзабекұлы, алаштанушылар 
е.тілешов пен Б.мүрсәлімнің 
есімдерін ерекше атап өткен 
жөн. 

сондай-ақ, к.Нұрпейіс 
жоғарыда аталған кітабында 
алғаш рет алаш партиясы мен ала-
шорда үкіметінің анықтамасын 
нақтылап берді: «біріншіден, 
саяси партия ретіндегі алаштың 
тарих сахнасына шығуы және 
оның бағдарламалық мақсат-
міндеттері; екіншіден мемлекеттік 
құрылым ретіндегі алаш 
автономиясының ұйымдасуы; 
үшіншіден осы автономияны 
басқару үшін құрылған үкіметтің 
– алашорданың іс-әрекеттері, 
оның таратылуы» [3, 3 б.]. осылай-
ша кеңес Нұрпейіс тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында елдің та-
рихи санасын қалыптастыруға 
қызмет етті. оған тағы бір айғақ 
- 1995 жылғы 30 маусымдағы 
«Қазақстан республикасында 
тарихи сана қалыптасуының 
тұжырымдамасын» жасауға 
қатысуы болды. осы кезде отандық 
тарихшылар «бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол» шығарып, «тарихи 
білімнің негізгі басымдықтары», 
«тарих ғылымының пробле-
малары», «тарихи білім беру 
мен ағару ісінің келешегі» деп 
аталатын 3 бөлімнен тұратын 
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тұжырымдаманың мазмұнын 
тереңдетуге күш салды. сөйтіп 
Қазақстан тарихы ғылымының ал-
дында тұрған негізгі міндеттерді, 
атап айтқанда тарихи ілім-білімнің 
үзіктігі мен біржақтылығынан 
мүмкіндігінше арыла отырып, 
өткен тарихымыздың шынайы 
бейнесін жасау; ежелгі және 
орта ғасырлар тарихына баса 
назар аудару; кеңес дәуіріндегі 
Қазақстан тарихын қайта пай-
ымдау; еліміздің осы заманғы 
тарихының толғақты мәселелерін 
зерттеуді күшейту; ел тарихы 
мен оны мекендеген әртүрлі эт-
ностар тарихының ара жігін 
ажырата отырып, Қазақстандағы 
этникалық топтардың тарихын 
жазуға да жеткілікті көңіл бөлуді» 
айқындады [7].  

осылардың ішінде кеңестік 
дәуірдегі Қазақстан тарихын 
жаңаша көзқарас тұрғысынан 
зерделеуге тырысты. ол тарихшы 
ретінде кеңестік тарихнаманың 
өзекті проблемаларын жетік білді 
және тәуелсіздік жағдайында 
таптық тарихи тұжырымдардың 
түбегейлі өзгеріске ұшырайтынын 
да жақсы түсінді. Өзіне бұрыннан 
таныс жер мәселесі, шаруалар 
мен жергілікті кеңестер сияқты  
проблемалық тақырыптар 
қайта қарастыруды қажет етті. 
сондықтан осы мәселелерді 
төл тарихымызбен ұштастыра 
отырып, патшалық, алаштық 
және кеңестік жүйелердің өзара 
сабақтастығын ашып көрсетуді 
көздеді. аталған жүйелерді 

біржақты даттау немесе біржақты 
мақтаудан іргесін аулақ сал-
ды. кеңес Нұрпейістің тарих-
ты жазу мен оны пайымдаудағы 
басқалардан ерекшелігі де, осын-
да болатын. 

ол ұлттық тарихты жазуда 
кеңестік тарихнаманың деректік 
материалдарын қажетіне қарай 
ұтымды пайдалана білді. в.и. 
лениннің 55 томдық толық 
шығармалар жинағына сілтеме жа-
саудан тартынған жоқ. керісінше 
сол арқылы бір кеңістікте, бір 
уақытта қозғалысқа түскен 
алаштық, кеңестік жүйелердің 
құпиясын ашуға тырысты.   

алаш қозғалысының мәйегі – 
ұлтын ұлықтай білген қазақ зия-
лылары, яғни тарихи тұлғалар. 
«Ұлтты сүю керек, бірақ қалай 
сүю керек дәл осы мәселенің бай-
ыбына бара бермейміз. мұның 
керемет үлгісін бізге алаш зиялы-
лары көрсетіп кетті, алашордаға 
айналып соға беретінім содан» - 
деп отырады екен кеңес аға» [8, 
301 б.]. кезінде мұстафа Шоқай 
«Ұлттық зиялы», «Ұлттық зия-
лы жөнінде» деп аталатын әйгілі 
мақалаларында «Зиялылар өз 
халқына қызмет етудің, халықпен 
ортақ тіл табыса білудің 
неғұрлым тиімді жолдарын таба 
білулері керектігін»[9, 153 б.], 
содан кейін «адаспау үшін, адаса 
қалғанда дұрыс жолды қайта табу 
үшін де білім керектігін» [10, 180 
б.] тыңдайтын құлаққа құйып 
кеткені баршаға мәлім. Профес-
сор м.Қойгелдиев те мұстафа 
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Шоқайдың 30-жылдардағы осы 
бір тұжырымының өзектілігіне 
тоқтала келіп, «біз хх ғасырда 
ұлыдержавалық күштермен 
идеологиялық күресте бір емес, 
бірнеше мәрте жеңіліс таптық. 
солардың ең зоры 1917 жылғы 
желтоқсандағы алаш автономия-
сы аталған ұлттық мемлекеттік 
үшін күресте алаш зиялыларына 
қолдау көрсете алмағандығымыз» 
деп түйіндейді [11, 266 б.]. ал сол 
30-жылдардың ортасында дүниеге 
келіп, соғыстан кейінгі жылдары 
тұлға ретінде қалыптасқан ұлттық 
интеллигенцияның көрнекті өкілі 
кеңес Нұрпейістің дүниетанымы, 
жалпы түсінік-пайымы да сол 
идеялармен сабақтасып, үндесіп 
жатты.

алаштанушы-ғалым кеңес 
Нұрпейіс ұлттық баспасөз та-
рихында ерекше орын алатын  
«Қазақ» газетінің басқа басылым-
мен салыстырғанда ұзақ мерзім 
(1913-1918 жылдар) шығып, 
265 санының жарық көргенін 
алғашқылардың бірі болып 
ғылыми айналымға енгізді.  

90-жылдардың аяғында 
алматыдағы Ұлттық 
кітапхананың «сирек кездесетін 
кітаптар мен қолжазбалар 
бөліміндегі» «Қазақ» 
газетінің толық тігінділерінің 
сақталуына байланысты бұл 
басылымның соңғы саны 90-
жылдардың ортасындағы та-
рихи зерттеулердің нәтижелері 
көрсеткендей, 1918 жылдың 16 
қыркүйегіндегі № 265 саны-

мен шектелмейтіні белгілі бол-
ды. оған газеттің осы жылғы 
26 қыркүйегіндегі № 266 са-
нында жарияланған «таланған 
қазақтар», «мемлекеттік кеңесі» 
және т.б. саяси тақырыптарға 
арналған мақалалардың 1998-1999 
жылдары-ақ ғылыми айналым-
да жүруі айқын дәлел. Өкінішке 
орай, ұлттық баспасөз тарихын 
зерттеушілер бұл қорытындыны 
«Қазақ» газетінің 100 жылдығына 
орайластырылған л.Н. гумилев 
атындағы еҰу-де өткен 2013 
жылғы халықаралық ғылыми-
практикалық конференцияда тым 
кеш жариялады. 

«Қазақ» газетінің соңғы № 
266 санында жарияланған сол 
мақалалардан кезінде азаттық 
күрестің түркілік өкілдерінің 
бірлігін айқындайтын 1918 
жылғы уфа мемлекеттік мәжілісі 
және оған қатысатын адамдар ту-
ралы мынадай нақты мәліметтер 
алынған еді. онда «әр топтан бір-
бірден өкіл шығарылып, барлығы 
23 кісілік комиссия сайланғаны, 
оған мұсылмандардан Башқұрт 
үкіметінен ахмет Зәки, 
ноғайлардан – сұлтанбек, 
түркістан автономиясынан – 
мұстафа, алашордадан – Ғалихан 
кірген», соңғы хабарларға 
қарағанда, хүкіметті сайлауға пар-
тиядан емес, ел билеуге лайықты 5 
кісі сайлау туралы келісім болған 
және жаңа үкіметтің 1-ғинуарға 
дейін ешкімге жауапты емес, бірақ 
Құрылтайға атқарылған істері ту-
ралы есеп беру керек» делінген. 
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сондай-ақ, Құрылтай жиналысы-
на (01.01.1918) оның 250 мүшесі 
жиналса, кеңес болатыны, егер 
жиналмаған жағдайда, екі ай-
дан кейін қайта шақырылатыны, 
бірақ осы жолы 170 мүшесі жи-
налса да, Құрылтай кеңесінің 
болатыны» жазылған. осылайша 
ресейден өз автономиясын алуды 
көздеген мұсылман халықтары 
уфа мемлекеттік кеңесіне үлкен 
сенім артқан еді, бірақ ол сенім 
ақталмады. себебі, уфа кеңесі де 
бұрынғы империялық саясаттың 
кебін киіп, «бөлінбес ресейдің 
тұтастығын» жақтағанды.

кеңес Нұрпейістің ғылыми 
мұрасындағы ерекше бір бағыт - 
тарихи тұлғалар болды және оның 
өзі көре алмай кеткен ақырғы 
кітабы да осылай аталғаны 
баршаға мәлім. ол тарихи 
тұлғаларға қатысты 1996 жылы 
тарихшы, жазушы, дәрігер және 
тіл мамандарынан тұратын автор-
лар ұжымымен бірлесе отырып, 
«халел досмұхамедов және оның 
өмірі мен шығармашылығы» 
атты еңбекті шығарды. 7 тарау-
дан тұратын бұл кітаптың «саяси 
көзқарас, халық азаттығы үшін 
күрес. алашорда үкіметі» деп 
аталатын 4-тарауын жазған кеңес 
Нұрпейіс «1917-1918 жж. сара-
тов жұмысшы депутаттарының 
кеңесі» атты құжаттар жинағына 
сүйеніп, «саратов кеңесі атқару 
комитетінің 1918 жылғы 17 
сәуірде болған мәжілісінде 
х.досмұхамедұлы алашор-
да үкіметінің мүшесі ретінде 

сөз сөйлеп, ресми мәлімдеме 
жасайды және атқару комитет 
мүшелерінің сұрақтарына жау-
ап береді. халекеңнің сондағы 
сөздерінен жекелеген үзінділер 
келтіреді» [12, 92-93 бб.].

алайда, 1918 жылғы зем-
ство делегациясының мәскеуге 
сапарын халел емес, Жаһанша 
досмұхамедов бастап барғанын 
отандық мұрағаттық құжаттар 
айғақтайды. 

Бұл сапарға бару идеясы халел 
мен Жаһанша досмұхамедовтың 
ұйымдастыруымен  Жымпиты-
да өткен 1918 жылғы (18-21 ма-
мыр) 4-ші орал облыстық қазақ 
съезінің жұмысынан басталған. 
съездің күн тәртібіндегі 20 
мәселенің екіншісі «земство 
делегациясының москваға ба-
руы жөніндегі есебін тыңдау» 
болатын. «съезде бірінші сөзді 
Ж.досмұхамедов алып, өзінің 
москваға барып келген сапары 
жайлы ...большевиктермен арада 
жүргізілген келісім шарт негізінде 
олар большевиктерді мал 
етімен, жылқымен қамтамасыз 
ететіндіктерін ...осы мақсатта 
кеңес өкіметі тарапынан 500 ав-
томобиль жіберілетіні жөнінде 
және москвадан кейін саратовқа 
жеткендерін, онда күдікті адамдар 
ретінде тұтқынға алынғандарын, 
өзіне ату қаупінің төнгенін, 
алайда оны саратов жұмысшы, 
солдат депутаттары кеңесінің 
председателі антоновтың (өзімен  
университетте бірге оқыған) 
құтқарып қалғанын» баяндайды 
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[13, 23 б.]. олардың мәскеуге 
бару сапары өздерінің сөзімен 
айтқанда, орал өңіріндегі 
қырғыздар арасында кеңестер 
құру үшін халық комиссарлар 
кеңесінен қаржылай көмек сұрау 
ниетінде болғанымен, іс басқаша 
болды. 1918 жылдың 5-15 наурыз 
күндері орал қаласында түрлі сая-
си күштердің біріккен съезі өтеді. 
съезде орал кеңесі осындағы 
Әскери үкіметке кеңес өкіметін 
мойындау жөнінде ұсыныс жа-
сап, соған сәйкес облыстағы 
уақытша үкіметтің комитеттерін 
құру туралы пікірлерін білдіреді. 

Бұл ұсынысқа жауап ретінде 
1918 жылдың 15 - наурызында ка-
зачество шіркеуге ант беруге жи-
налып, оған алаш партиясының 
мүшелері ретінде Жаhанша мен 
халел досмұхамедовтер және 
кәрім Жәленов қатысады. осын-
да Батыс алашордашылар мен 
казачество арасында больше-
визмге қарсы бірлесе күресу 
мақсатында мәскеуден халық ко-
миссарлар кеңесінен қаржылай 
көмек сұрау жоспары жасалып, 
оны іске асыру үшін әскери 
үкіметтің қолдауымен әлемдік 
сот Попов алашордашылармен 
бірге мәскеуге жіберілетін бол-
ды. егер осы сапар сәтті болып, 
халық комиссарлар кеңесінен 
қаржы бөлінген жағдайда Батыс 
алашорда мен Әскери үкіметке 
теңдей бөлінетіндігі келісіледі.

Бақытжан Қаратаев 
олардың бұл сапарға өте 
тиянақты дайындалғанын, Ба-

тыс алашордашылардың халық 
комиссарлар кеңесінен 40 млн. 
қаржы сұрап, оның 12 млн. алу 
мүмкіндігіне ие болғанын, сара-
товта тұтқындалғаннан кейін бұл 
мәселе саратов совдепінің 1918 
жылғы 17 сәуірдегі мәжілісінде 
арнайы қаралғанын нақтылайды. 
мәжіліс шешімінің негізінде олар 
кеңес өкіметін мойындау тура-
лы жазылған үндеуге қол қоюға 
мәжбүр болған және бұл үндеуді 
жазу идеясы саратов совдепінің 
мәжілісіне қатысушылардың 
сенімінен шығу үшін совдептің 
төрағасы антоновтың 
ұсынысымен жүзеге асырылғаны 
[14, 37-42 бб.], бұған қосымша 
д.а. аманжолованың еңбегінде 
«1918 жылдың 5 сәуірінде Ұлт 
істері жөніндегі халық комисса-
риаты кеңестердің бүкілқазақтық 
съезін шақыру мақсатында 
м.тұнғаншиннің басшылығымен 
ынталы топ құрылғаны, кейбір 
мәліметтерге қарағанда в.и. 
ленин досмұхамедовтердің 
өтінішіне орай осы съезді даяр-
лау үшін оларға шын мәнісінде 
12 млн. қаржы бөлінгені» раста-
лады [15, 38 б.]. 

1998 жылы кеңес Нұрпейіс 
«мамандығым тарихшы 
болғандықтан мен білімділігі, 
саяси тереңдігі жағынан в.и. ле-
нин бастаған үкімет мүшелерін 
алашорда үкіметінің жетекші то-
бымен салыстырдым, бастапқы 
кездегі, - дей келіп, сонда в.и. 
ленин құрған партияның басқару 
аппаратындағы жетекшілердің 
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кейбіреулерінде тіпті орта 
білім де жоқ екендігін, мысалы, 
с.орджоникидзе бар болғаны 
бір жылдық  ветеринар курсын  
бітірген. ал, алашорда үкіметінің 
басқару аппаратындағы он бес 
адамның сегізінде жоғары білім 
бар және білім болғанда қандай! 
Ә.Бөкейхановты алсақ, тіпті 
Қазақстанда екі-үш жыл ғана 
болған. көбіне сыртта жүрген. 
соның өзінде ол қазақ халқының 
рухани көсемі дәрежесіне 
жеткенін» зор мәртебе, үлкен 
мақтаныш сезіммен жазады [16, 
4 б.]. 

сөз соңында бұрмаланған 
ұлттық тарихымызды жаңаша 
зерттеуге бет бұрған тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында, академик 
кеңес Нұрпейістің салмақты да, 
салиқалы кеңесіне жүгінбеген 
және оның адами болмысына 
бас имеген ізденушілер, аспи-
ранттар мен докторанттар кемде 
кем десек артық айтқандық емес. 
Ғылым жолында мен де солардың 
қатарында болдым. 

1996 жылы «Қазақ съездері» 
деп аталатын диссертациялық 
жұмысым бекітілгеннен кейін, 
ҚазҰу-дегі ұстазым, әрі 
ғылыми жетекшім профессор 
м.Қойгелдиевтің нұсқауымен Қр 
ҰҒа Ш.уәлиханов атындағы та-
рих және этнология институтының 
«кеңестік кезеңдегі Қазақстан 
тарихы бөлімін» басқаратын 
алаш тарихының білгірі кеңес 
Нұрпейіске жолығып, пайда-
лы кеңестерін алдым. ол бұл 

тақырып бойынша алаштық және 
кеңестік жүйеге ортақ мәселелерді 
анықтау үшін алдымен 1983 жылы 
өзінің ғылыми жетекшілігімен 
қорғаған Н.П. кузенконың «роль 
областных и уездных сьездов со-
ветов казахстана в укреплении 
диктатуры пролетариата (ноябрь 
1917-июнь 1918 г.)» деп аталатын 
диссертациясын қарап шығуыма 
кеңес берді. көп кешікпей 
институттың кітапхана қорында 
сақталған осы диссертациямен 
танысып, көрсетілген мерзімде 
«шамамен 60-қа жуық Қазақстан 
кеңестерінің облыстық және 
уездік съездері болып өткенін 
және оған орта есеппен 150-200 – 
дей өкілдер қатысқанын» білдім 
[17, 5-7 б.]. Бұл қадам алаш 
қозғалысы тарихындағы «Қазақ 
съездеріне» салыстырмалы түрде 
тарихи талдау жасауға септігін 
тигізді. 

Шын мәнісінде, акаде-
мик кеңес Нұрпейіс алдына 
келген үлкенге де, кішіге де 
мейірім шуағын төгіп, өзінің 
пайдалы кеңестерін беру-
ден ешқашанда жалықпаған 
нартұлғалы азамат, ғалым, әрі 
ұстаз болды. Бізден алыстаған 
сайын алаш қайраткерлерінің 
тұлғасы сияқты, академик кеңес 
Нұрпейістің тұлғасы да алыстан 
биік болып көрінеді. Биыл 100 
жылдығын атап өткелі отырған 
тұңғыш тарих докторы ермұхан 
Бекмахановтың шәкірті болған 
кеңес Нұрпейіс те өз заманын-
да «ұлтқа қызмет етудің» озық 
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үлгісін көрсетті және азаттықты 
өзімізге бұйыртқан тәуелсіздік 

жылдарында алаштануға даңғыл 
жол ашты.
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РЕЗЮМЕ
в статье раскрываются основные направления научного твор-

чества академика кенеса Нурпеисова в годы независимости. кроме 
того, на основе его научных трудов по алашоведению, рассматрива-
ются актуальные проблемы исследования движения алаш, в частно-
сти политическая деятельность халела досмухаммедова и вопросы 
касающиеся публикации последнего номера газеты «Қазақ».

SUMMARY 
The article introduces the main directions of scientific works of 

academician Kenes Nurpeisov during Independence period. Current 
problems in the studies of Alash movement particularly political activity 
of Khalel Dosmuhamedov and problems concerning publication of the last 
issue of «Kazakh» newspaper are considered in the article based on his 
scientific works regarding Alash.
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ОӘЖ 94(45+57)(092)
Қ.М. Ерімбетова

Қр БҒм мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми 
қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты

АННА пАНКРАТОВА: ТАРИХшЫ-ҒАЛЫМ, ҰСТАЗ

Аннотация
мақалада кеңес одағының құрамындағы ұлт аймақтары 

тарихының мәселелерін көтерген және оны қолдаған ғалым анна 
Панкратованың шыңдалу жолы, кедергілер және ғылыми тартыстар 
зерделенеді. оның еңбектері, мақалалары, очерктері, баяндамала-
ры, лекциялары 1920-1950 жылдардың тарихының тарихнамалық 
құндылығын түзеді. сонымен қатар, халықтар достығы идеясын нық 
ұстанған күрескер-тарихшы а. Панкратованың тарихи танымына 
қатысты мәселелер сараланған.

Түйін сөздер: тарих, социал-демократтар, диктатура, ұлт-азаттық 
котеріліс, оппозиция, репрессия.

кеңестік одақ құрамындағы 
ұлт аймақтары тарихының 
мәселелерін көтеру және 
оны қолдау, заманауи кезеңде 
түсінікті болғанмен, кеңестік 
дәуірдің «темірдей тәртібіне» 
қайшы, ағынға қарсы жүзгенмен 
тең еді. сондай қиын жағдайда 
пышақтың жүзінде жүріп, шы-
найы интернационалистік қағидат 
мүддесін сақтап қалу екінің 
бірінің қолынан келмеген еді. 
Қателеспейтін пенде жоқ. Бірақ, 
ол ең бастысы ғылыми ортадағы 
зерттеу жұмысына адалдық 
қағидасынан ауытқыған емес. 
Жеке басынан гөрі, елдік мәселені 
биік қойған миллиондаған кеңес 
мемлекетінің көзі ашық, көкірегі 
ояу тұлғалардың бірегейі болған-
ды. Бүгінгі жасампаздық өмір, 
ғалымның өз заманынан оза 
ойлағанын көрсетеді. тарихты 

өшіру мүмкін емес. оның кәсіби 
тарихшы деңгейіне көтерілу 
жолы да даңғыл болмаған-ды. 
анна михайловна қаламының 
ақиқатпен ұшталуы, сол 
замандағы жас мамандардың 
қанатының қатаюына негіз бол-
ды. кезінде өзін-өзі «жұмысшы 
табының, партияның қызы» 
ретінде адалдығын көрсеткен 
- анна михайловна Панкрато-
ваны еске алып, оның шындық 
жолындағы тартысты күндерін 
зерделеуді парыз санадық.

анна Панкратованың әкесі 
калуга губерниясының ша-
руа отбасынан шыққан әскери 
қызметкер болған. орыс-жапон 
соғысынан алған жарақыты салда-
рынан 1906 жылы дүние салады. 
Бұл кезеңде аннаның жасы онға 
да толмаған, отбасындағы төрт 
баланың үлкені еді. ол бойжете 
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бастағанда (17 жасында) бірінші 
дүниежүзілік соғыс басталса, 
онан соңғы тағдыр жолы рево-
люция, азамат соғысы, Ұлы отан 
соғысы, сталиндік қуғын-сүргін 
мезгілімен тұспа-тұс келді. Өзінің 
1921 жылдың 28 желтоқсанында 
в.а. домбровскийге* жазған ха-
тына сүйенсек: «1914 жылдан 
бастап революциялық қозғалыс 
теориясы және практикасымен 
танысқан, одесса қаласында 
социалист-революционерлер 
партиясы ықпалындағы 
студенттердің революциялық 
ұйымына кірген «аңғырт гимна-
зистка қуана-қуана» революция 
қозғалысына құлшына кіріскен». 
Бұл жерде өзінің халықшылдық 
ниетін бекітті. ал, 1917 жылы 
одесса қаласында социалист-
революционерлер партиясына 
өтіп, ондағы интернационали-
стер тобына ереді [1]. 1919 жылы 
қазан айында одесса қалалық 
большевиктер партиясының 
хатшысы роза лучанскаяның 
тұтқындалуына байланысты, 
анна Панкратова оның қызметін 
одан әрі жалғастырады. 1918-1920 
жылдары одесса қаласындағы 
жасырын үйірмеге қатысты. 
анна михайловна одессадағы 
француз интервенттері, онан соң 
деникиншілдер бүлігі тұсында 
жасырын газет жариялынымы 
үшін материал әзірлейді (бүркеме 
а.Палич тегімен жариялап от-
ырды), тұтқынға алынғандармен 
байланыс орнатты, деникин 
штабынан алынған құпия әскери 

мәліметтерді жеткізіп отыр-
ды. кеңестік биографтардың 
анықтағанындай а.Палич (оның 
бүркеме аты) артынан, «жасы-
рын обком хатшысының соңынан 
ақ гвардияшылар және шетелдік 
контрбарлаушылар ізіне түсті». 
Жиырма бес жасында анна ми-
хайловна каслинск заводында 
кәсіподақ жұмысымен айналыса-
ды.

*домбровский алексей влади-
мирович (1882-1954) –кеңестік әскери 
қолбасшы.теңіз академиясын аяқтаған 
(1914). Бірінші дүниежүзі соғысына 
қатысқан, бірінші дәрежелі капитан. 
Қазан төңкерісінен кейін большевиктер 
жағына өткен. 

1921 жылдың аяғына қарай 
анна михайловна өзінің сөзімен 
айтқанда, «бүкіл жан-дүниесін, 
бойындағы күшін ркП-ның ісіне 
арнайды, революцияны өзінің 
өмірінің мәні ретінде, жадын-
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да түпкілікті бекітеді» [1, 262 
б.]. ркП (б) х съезінен кейін 
а.м. Панкратова оралда осы 
аймақтағы өнеркәсіпті қалпына 
келтіру бағытында партия-
кәсіподақ қызметтерінде жұмыс 
атқарады. 1922 жылы мамыр ай-
ында екатеринбург губерниялық 
большевиктер комитеті «партия 
мүддесіне сай, «шын берілген 
партия мүшесі, жалынды және 
табанды қызметкер» ретінде, 
мәскеудегі рк(б)П ок Үгіт-
насихат жұмысына а.м. Панкра-
тованы ұсынады. арада көп уақыт 
өтпей –ақ, ол 1922 жылдың шілде 
айында рк(б)П ок мәскеуге 
шақыртылады [2, 18 б.]. ол емти-
хансыз социалистік академияға 
түсуі қажет еді, бірақ қабылдау 
комиссиясы жан-жақты тәжірибе 
жинақтаған маманға Қызыл про-
фессура институтын ұсынады. 
1922 жылдың күзінде рк(б)П 
орталық комитеті, оған Қызыл 
профессура институтына (бұдан 
әрі - ҚПи) жолдама береді. рк(б)
П ок жұмысы да әсерін берген 
болу керек, анна михайловна 
Қызыл профессура институтын-
да үздік оқуды және белсенділік 
көрсетуді большевиктік боры-
шы санады. а.м. Панкратова 
Қызыл профессура институтын-
да маңызды 1905, 1917 жылғы 
революциялар, азамат соғысы та-
рихы сияқты сол кезеңнің өзекті 
деген мәселелеріне ден қояды. 
1925 жылдың 1 қаңтарында мая 
атты қызды дүниеге әкеледі. 
ол ғылыми-педагогикалық, 

қоғамдық жұмыстарды қатар алып 
отырады. ҚПи түлегі - анна ми-
хайловна Панкратоваға ленин-
град (қазіргі санкт-Петербург) 
қаласына жолдама беріледі. 

Бұл кезеңде жанында жол-
дасы григорий яковин де бол-
ды (тарихшы-германист). 
Бұл «троцкистік-зиновьевшіл 
оппозицияға» қарсы 
күрес жағдайында өткен, 
тарихшылардың «ескі 
мектебінің» позициясына 
марксист-тарихшылардың «ша-
буылы» басталған кезеңі бола-
тын. а.м. Панкратова тарихшы 
мамандарды қатаң түрде: «ескі 
профессура жағындағылар», 
«партия қатарында жоқ маркси-
стер», «өзіміздің коммунистер» 
ретінде жікке бөледі [1,-269 б.]. 
Партия тапсырмасы бойынша, 
ҚПи түлектері, яғни жас «қызыл 
профессорлар» бір мезетте 
тарихшылардың алдыңғы буы-
нын тәрбиелеуші жағдайына енді. 
дегенмен, «қызыл профессорлар» 
алдында даңғыл жол ашылды де-
уге де болмайды. осындай қиын 
жағдайда, жеке отбасында да ауыр 
күндерді бастан өткізді. Өмірлік 
жолдасы григорий яковин 1927 
жылы троцкистік бағытқа қарсы 
саяси науқан кезінде партиядан 
шығарылды. 

«компартияның алға 
қойған міндетіне қатысты 
е р л і - з а й ы п т ы л а р д ы ң 
көзқарастарының бір жерден 
шықпауына» байланысты, анна 
михайловна өміріндегі ең қиын 
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да, ауыр шешімді қабылдады. 
1927 жылы күйеуімен ажыра-
сты. 1927 жылдың қараша ай-
ында қалың жұртшылық алдын-
да ашық жиналыста сөз сөйлеп, 
троцкист-яковин көзқарастарын 
сынайды. сонымен қатар, оны-
мен ажырасқанын және өзін 
мәскеуге ауыстыру жөнінде 
партияның құзырлы органдарына 
өтініш білдіреді.

1956 жылы анна михай-
ловна бұл оқиғаның қиын да 
ауыр болғандығы сонша, жанын 
жегідей жегені жөнінде жазады. 
сонымен, 1927 жылы мәскеуге 
қайтып оралған анна михайлов-
на, Бокок (вЦсПс) жанындағы 
кәсіподақ қозғалысының 
Жоғарғы мектебінің ғылыми-
әдістемелік жұмысын басқарады, 
1929 жылдың қазан айында 
«ксро пролетариаты тарихы» 
журналының редакторлығына 
бекітіледі, 1931 жылы «Фабрика  
және заводтар тарихы» редакция 
алқасының құрамына енеді.

анна Панкратова 1928-
1930 жылдардағы зерттеу 
жұмыстарында жұмысшы 
табының төңкеріске дейінгі 
негізгі бағыттарын айқындайды. 
1936 жылы анна михайловна 
ксро тарихы бойынша бастау-
ыш сыныптарға арналған мектеп 
оқулығын құрастыру байқауына 
қатысады. к.в. Базилевич, с.в. 
Бахрушин және а.в. Фохтпен 
бірігіп құрастырылған оқулық 
ынталандыру сыйлығын алды. 
1937 жылы осы аталған авторлық 

ұжым орта мектептің 8-10 сы-
ныптарына арналған ксро 
тарихы оқулығын құрастыру 
жұмыстарын бастап кетеді. 

1936 жылы мәскеуде 
« т р о ц к и с т і к - з и н о в ь е в ш і л 
террористік орталығына» 
қатысушыларды тергеу процесі 
басталады. мекемелер мен 
кәсіпорындарда қалыптасқан 
партиялық дәстүр бойын-
ша, қаһарлы әшкерелеу жи-
налыстары өткізілді. ҚПи 
тарихшыларының да партия 
ұйымының жиналысының күн 
тәртібінде «Панкратова туралы» 
мәселе қойылды. Қабылданған 
шешім жиналыс хаттамасында 
былайша көрсетіледі: «...партияға 
деген толықтай қырағылық 
көрсетпегені үшін, контреволю-
ционерлер ванага және Фрид-
ляндпен байланысқаны үшін, кон-
трреволюционер террористерді 
партия ұйымы алдында қорғағаны 
үшін.... контрреволюционер тоц-
кист ретінде, сотталған және жер 
аударылған күйеуі – яковинмен 
байланысын партия ұйымынан 
жасырғаны үшін – Панкрато-
ва анна михайловна Бк(б)П 
қатарынан ШыҒарылсыН. 

Бір ауыздан қабылданды». 
мұндай шешімді естіген анна 
михайловна есінен танып қала 
жаздайды. оның бүкіл ғұмырлық 
мүддесі – отанға, партияға қызмет 
етумен байланысты болған еді, 
басқаша жолды ол түсінгісі де 
келмейтін, ол өзінің ойын ашық 
айтты: «мен үшін партиядан 
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шығу – өмір сүруді тоқтату». 
осылайша, 37-нің қаһарына 
анна Панкратова да ілігеді. оны 
саратовқа жібереді. 1938 жылы 
қайта партия қатарына алына-
ды. анна михайловнаның пәтері 
қонақ үйге, студенттер, әріптестер 
келіп-кететін мекенге айналған, 
олардың жол пұлдарын да беріп 
тұрғаны туралы саратовтың та-
рихшысы л.а. дербов еске ала-
ды. 

1939 жылдың 26 қыркүйегінде 
е.и. веденееваға жазған хатын-
да қызымен бөлек тұратынына 
үш жыл болғанын жазған. 1939 
жылдың қаңтар айында ксро 
Ға корреспондет-мүшелігіне 
сайланады. анна михайловна 
кеңестік дәуір тарихшыларының 
алдыңғы (марксистік) және 
кейінгі (соғыстан кейінгі) буын 
ұрпағымен қызмет атқарды. 
тағдырдың жазғанын көтеруіне 
тура келеді. одан әрі, анна 
михайловнаның «Үлкен террор-
дан кейінгі» тарих ғылымындағы 
он бес жылдық жасампаздық 
шығармашылық шабыты ба-
сталады*. Ұлы отан соғысы 
басталғанда анна михайловна 
мәскеуде, ал қызы - мая эва-
куацияда болды. оның жеке 
өмірі кәсіби және қоғамдық 
жұмысымен қабысып кеткен еді. 

соғыс жағдайында, ксро 
Ғылым академиясы құрамындағы 
институттардың мамандарын 
Қазан, свердловск, ташкент, ал-
маты қалаларына көшіру туралы 
шешім қабылданады. 1941 жылы 

күзде алдыңғы толқынмен алма-
ты қаласына ксро Ға тарих ин-
ституты директорының м.а. а.м. 
Панкратова бастаған топ келіп 
орналасады. 

кейін осы жылдың қараша ай-
ында академик Н.м. дружинин-
мен келген ғалымдар қосылады. 
Бұрынғы келгендердің орнала-
суына байланысты, кейінгі топ-
ты негізінен Жамбыл, Шымкент 
сияқты басқа кіші қалаларға 
орналастырмақшы болады. Бірақ 
бұл жерде де анна михайловна 
бастамасы өтімді болады. 

Ұлы отан соғысы жағдайында 
да мәсекеуден келген он жоғары 
білікті тарихшылар, бір топ болып 
ынтымақтасса, Қазақстанға пай-
дасы мол жұмыс атқарылатыны 
жөніндегі тұжырымымен 
жергілікті органдарды сендіреді. 
осылайша, екінші топ та алма-
тыда қалалық партия комитетінің 
штаттан тыс лекторлары ретінде 
бекиді. майдан мен тылдағы 
өмір мен өлім арасындағы 
күрес жағдайында «Қазақ сср 
тарихын» жазу туралы тарих-
шылар өзара келіскенмен, бұл 
мәселені жоғарғы орган міндетті 
түрде бекіту қажет болатын. 
мұнда ермұхан Бекмахановпен 
орталық комитет арасындағы 
мәмілегерліктен кейін, анна ми-
хайловна Қазақстан компартия-
сы орталық комитетінің хатшы-
сы мұхамеджан Әбдіхалықовтың 
қабылдауында болып, мұндай 
ауқымды іргелі ғылыми еңбектің 
жауапкешілігі мол екенін 
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ескертеді.
тіпті оған, жоспардағы 

құрастырылатын тарих 
«кітабының жауапты редакто-
ры болуы қажеттігін» баса ай-
тады. м. Әбдіқалықов та отан 
тарихына қатысты мәселелер 
салмағын сезетін. ол а. 
Панкратованың алдына бір ғана 
шарт қояды: «...келісемін, анна 
михайловна, бірақ жақсылығын 
да, жамандығын да теңдей 
бөлісеміз. сіз маған жәрдемші 
әрі қорғаушы боласыз!» [3, 127 
б.]. Бұл қойылған шартпен анна 
михайловна келісті. кеңестік 
кезең тарихының небір сұрапыл 
сын-сағаттарында тарихшы-
ғалым өзінің уәдеге беріктігі 
мен кәсібіне адалдығын көрсете 
білді. 

авторлық ұжым ішінде қазақ 
тарихы бойынша іргелі зерттеу-
мен айналысқан, профессор м.Н. 
вяткин ғана болды. ол «Қазақ сср 
тарихы очеркі» еңбегінде қазақ 
тарихының жеке тарихи процесс 
ретінде емес, патшаның отарлық 
саясатының нысаны тұрғысында 
қаралғанын тұжырымдаған бо-
латын. дегенмен, Қазақ сср та-
рихын жазу басында ойлағандай 
жеңіл жұмыс болмай шықты. 
Профессор м.Н. вяткиннен басқа 
ғалымдар қазақтың этникалық та-
рихы ғана емес, ұлттық тұрмысы, 
өнері, музыкасының тарихы мен 
ерекшелігінен хабары болмай 
шықты. сондықтан да оларға 
жаппай ізденіс жұмыстарын - 
мұражайларға, театрларға барып, 

мұрағаттардағы деректерге ден 
қою қажет болды. ал мұрағат 
деректерінің қолжетімді болуына 
жоғарыда аталған құзырлы ор-
гандар қол ұшын берісті. 

*ленин және еңбек Қызыл ту 
орденімен марапатталады; ксро 
Жоғары кеңесі Президиумының мүшесі 
(1951 ж.); кокП ок мүшесі (1952 ж.); 
Ға мүшелігіне сайлануы 1953 ж. күзі; 
«вопросы истории» журналының бас 
редакторы (1953ж.); румын Ға мүшесі 
және венгер Ға мүшелігіне сайланды 
(1955ж.); гдр Ға шетелдік мүшелігіне 
сайланды (1957ж.).

Профессорлар с.Ж. ас-
фендияров пен м.П. вяткиннің 
еңбектерін негізге алғанның өзінде 
шешімі табылуы қажет өзекті 
мәселелер туындады. Әсіресе, 
отаршылдыққа қарсы күрес ая-
сында, империяға халықтың руха-
ни қарама-қайшылығы болғанын 
дәйектеу, алғаш рет іргелі зерт-
теу нысанына айналды. мұнда 
халық ауыз әдебиеті, шежіре, 
ән-күй және т.б. қазақ өмірінің 
тіршілігінің шынайы келбетін 
көрсету мақсаты тұрды. осы 
тұста а.м. Панкратова ғылыми 
кеңесші ретінде міндетті түрде, 
Қазақстан ғылымының бастау 
көзінде тұрған тұлғалар арала-
су қажеттігін түйсінді. олардан 
артық ешкім бұл мәселенің бай-
ыбына бара алмайтын еді. Әрі 
жергілікті тарихтың тылсым сыр-
ларын жете білетін адамдардың 
бағыт-бағдары да қажет болды. 

олар Қ.и. сәтпаев, м.о. 
Әуезов, а.х. марғұлан, с.м. 
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мұқанов, Ғ.м. мүсірепов, Б. 
кенжебаев, жас ғалым Н.т. са-
уранбаевтар еді. сөйтіп, үш 
ғылыми-зерттеу институтының 
ғалымдары жұмылдырылды. 
Қазақ сср тарихы құрылымына 
қатысты еңбектің әрбір тақырыбы 
ғана емес, тараулары  кәсіби 
шеберлердің сүзгісінен өтті. ол 
Қазақстан орталық комитеті 
отырысында қарастырылып от-
ырды. соның ішіндегі бәріңізге 
белгілі 14-ші тарауы - кенесары 
Қасымов бастаған көтеріліске 
арналды. Бірақ бұл тарауға 
бекітілген автор: «кенесары 
Қасымов қозғалысы халықтық 
емес, ол мұрагерлік жүйе бой-
ынша, өзіне тиесілі хан билігін 
қайтару үшін басқарғанын» 
негізге алып, кенесарының 
беделін өзгенің малын иемденуші 
барымташыға дейін түсірген. 
тарихи көтерілістің мақсаты 
мен қозғаушы күшін осыншама 
бұрмаланғандықтан, бұл тарау 
мәтіні редакциялық кеңестен 
өтпей қалды. Бұл мәселе 
төңірегінде мәскеулік қана 
емес, Қазақстандық ғалымдар 
арасындағы өзара тартыс бір 
жақты болмағандықтан, сол 
кезеңде ташкентте жұмыс 
атқарып жатқан ксро Ға тарих 
институтының директоры, акаде-
мик Б.д. греков шақыртылды.  

академик Б.д. гре-
ков көтерілістің он жылға 
созылғанына аса мән берді. со-
нымен қатар, в.и. лениннің «пат-
шалы ресейдің халықтар түрмесі»  

және и.в. сталиннің: «ресейдегі 
шаруалар қозғалысы мен езілген 
халықтардың үздіксіз ұлт-азаттық 
көтерілісі - ресей империясының 
ішкі әлсіреуіне әкелді, нақтырақ 
айтқанда, олар Ұлы октябрь 
социалистік революциясының 
жеңісін әзірлеген еді...»,- деген 
тұжырымдамалары негізінде 
кенесары Қасымов бастаған 
ұлт-азаттық қозғалысына осы 
тұрғыда баға беру қажеттігіне 
нүкте қойды. кітаптың 14-ші 
тарауының мәтінін қайта өңдеу 
ұсынылды. Бірақ автор бас 
тартты. осылайша бұл тарихи 
оқиғаны зерделеу міндеті жас та-
рихшы е.Б. Бекмахановқа тапсы-
рылды. 

1943 жылы «Қазақ сср та-
рихы (ерте заманнан бүгінге 
дейін)» баспадан шығарылады. 
1944 жылы тарихшы-
ғалымдардың еңбегі ескеріліп 
«сталин сыйлығына» үміткерлер 
қатарына ұсынылады. Бірақ бұл 
қуанышты хабардың артынан 
басқа хабар келіп, авторлардың 
көңілін су сепкендей түсіреді. 
мемлекеттік сыйлықты белгілеу 
комитетінің отырысында басты 
сарапшылардың бірі – а.и. яков-
лев арнайы сөз алып, «комитеттің 
комиссия мүшелерінің бірінші от-
ырыста қате шешім қабылдағанын 
жариялай келе», «Қазақ сср 
тарихының» негізі орыс 
халқына қарсы жазылғандықтан, 
мұндай қауіпті кітапқа жоғары 
сыйлықпен марапаттаудың аяғы, 
басқа да халықтың ұлттық сана-
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сезім талпынысының жетілуіне 
итермелейтінін жеткізеді.тіпті 
кенесары бастаған көтеріліске 
бір тарау арналып, оны халық 
батыры деңгейіне көтергендігі 
жөнінде ашына сөйлейді. Бұл 
пікірге отырыс мүшелерінің 
бірде-бірі қарсы келмейді. 

мұндай пікірлердің артын-
да академик е.в. тарле, а.в. 
ефимов, с.к. Бушуев, ксро Ға 
корреспондент-мүшесі и.и. минц 
тұрған-ды. дәл осындай «руха-
ни күштер» кейінгі «Қазақ сср 
тарихының» тағдырын  айқындуға 
да негіз болды. десек те, про-
фессор а.и. яковлев пікірінде 
бір ақиқат болғанын мойындау 
керек [4]. ол - одақтың маңдай 
алды кәсіби профессорының 
кенесарыны – халық батыры 
ретінде, ішкі түйсігі қабылдамаса 
да, танымының қабылдауында. 
оның сөзімен айтқанда: «кенеса-
рыны халық батыры дәрежесіне 
дейін көтерген». Бұл қазіргі 
көзқараспен қарағанда, автор-
лар ұжымының діттеген ғылыми 
нәтижеге жеткенін көрсетеді. 
анна михайловна профессор 
Н.м. дружининге авторлық 
ұжымның көзқарасын білдіретін 
және ресей патшалығының 
отарлық саясатының сипаттама-
сын қамтитын баяндау хат жа-
зуды тапсырады. осымен қатар 
бір мезгілде, қазақ және орыс 
тарихшыларының қатысуымен 
жергілікті жерлердегі 
отаршылдыққа қарсы қозғалыстар 
мәселесін қайта қарастыруға 

шешім қабылдады. Бұл талқылау 
мәскеу қаласында 1943 жылдың 
күзінде тарих институтында 
жүргізілді. мұның қорытындысы 
бойынша негізінен кітапты 
құрастырушылар көзқарастары 
дұрыс деп танылды, тек жеке-
леген оқиғаларға қатысты ғана 
пікірталастар болғанмен, оқу 
құралын жазудағы бастамалық 
қағидалары мақұлданды. 
мұнымен де тоқтамай, анна 
михайловна таңылған өсек пен 
жаладан арылу мақсатында 
бұл мәселені Бк(б)П ок-де 
қарастыруды өтініп, орталық 
комитет хатшылығы арқылы 
и.в. сталинге, а.а. Ждановқа, 
г.м. маленковқа, а.с. Щерба-
ковке 1944 жылы ақпан айын-
да, 26 сәуірде және 12 мамыр-
да үш рет хат жазады. ол а.а. 
Ждановқа жазған хатында «соңғы 
кездері идеологиялық майдан 
қызметкерлері арасында патри-
отизм туы астында марксизм-
ленинизмді бүркемеленуші, 
нағыз реакциялық және артта 
қалған теориямен қаруланғандар 
үдерістері белең алғанын ай-
тады: «соғыс ашықтықты, 
мақсаткерлік пен нақтылықты 
талап етеді, сол сияқты насихат-
та да, соңғы уақыттағы соғыс 
жағдайындағы тарих саласын-
да осы талаптардың сақталуы 
маңызды». Негізсіз тағылған кінә 
анна Панкратованың намысы-
на тиді және қарап отыруды жөн 
көрмеді. а.а. Ждановқа екінші 
рет хат жазады: «...обвинение 
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александрова ни на чем не осно-
ваны. Правда, мы не трактовали 
и не могли трактовать казахский 
народ, как народ без истории, 
тем более, что над богатейшей 
историей этого народа трудились 
три крупных научных институ-
та, создавшие большой том, ко-
торый можно прочесть в опро-
вержение старых представлений 
о колониально-угнетенных на-
родах как народах «неисториче-
ских». Что касается обвинения 
в том, что «книга антирусская», 
то я считаю его результатом 
либо недобросовестных, либо 
малокомпетентных рецензий, 
послуживших основанием тов. 
александрову для подобного за-
ключения. стоит прочесть эту 
книгу без пристрастия, чтобы 
увидеть, что от первой до по-
следней страницы она пронизана 
стремлением показать глубокую 
историческую связь русского и 
казахского народов, совместную 
освободительную борьбу против 
царизма великого русского наро-
да, в лице его лучших представи-
телей, и передовых представите-
лей казахского народа. 

(...) Что касается оценки ито-
гов колонизации, то мы исходили 
из положения ленина о том, что 
капитализм, развиваясь вширь, 
вовлек казахстан в русло про-
грессивного развития, которое 
мы конкретно показали» [3, 176 
б.]. осылайша, шындық іздеп 
шырылдаған ғалымның сөзінен 
кейін, ақыры ксро Ға тарих ин-

ститутында мәскеудегі жетекші 
тарихшылардың қатысуымен, 
1944 жылдың 29 мамыры-
нан 8 шілде аралығында ашық 
кеңейтілген талқылау жүргізілді. 
Қазақстан тарапынан өкілдер 
қатыстырылған жоқ. мәжіліске 
қатысушылар түстен кейін жи-
налып, түн ортасына дейін 
жалғасқан талқылау Бк(б)П ок 
хатшысы а.с. Щербаковтың 
төрағалығымен (29 мамыр, 1,5,22 
маусым, 8 шілде) бес күнге созыл-
ды. Президиум құрамында кокП 
саяси бюро мүшелері а.а. ан-
дреев, г.м. маленков отырды. Бұл 
күрделенген мәселенің жоғары 
деңгейде қарастырылғанынан 
хабар береді. талқылауда 21 та-
рихшы белсенділік көрсетті. 
кейін бұл пікірталастар жөнінде 
а.м. Панкратова өзінің жазба-
сында былайша береді: «сырт-
тай қарағанда пікірталасқа сыл-
тау болған Қазақ сср тарихы» 
кітабы болды, бірақ ол бұрынғы 
оқшау айтылған дүниелерді, 
ашық айтуға мәжбүр етті». 

мәжілістің соңғы күні ака-
демик тарле «егер сізге қажет 
болса анна михайловна, өзімнің 
кейбір тұжырымдарымнан 
түпкілікті бас тарта аламын!...» 
десе, профессор а.и. яковлев 
«Құдай үшін өтінемін, маған 
ренжімеңіз «Қазақ сср тари-
хына» көлемі он беттей өзгеріс 
енгізіңіз. Жалпы алғанда, кітап 
жақсы жазылған!...», сонымен 
қатар, профессор а.в. ефимов те 
осы бағытта сөйледі. осылайша, 
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мәжіліс соңында пікірсайысты 
тудырған тарихшылар тобы 
а.м. Панкратова алдында жібіп 
сала берді. Нәтижесінде, «Қазақ 
сср тарихы» іргелі зерттелген, 
оны одақтың өзге республика-
лар тарихын жазуда үлгі ретінде 
қолдануға болады және таяу 
арада бұл кітаптың түзетілген, 
екінші басылымын даярлауды 
әзірлеу қажеттігі туралы пікірлер 
айтылды. осы мәжілістен кейін 
екі айға жетер жетпес уақытта, 
1943 жылы шыққан «Қазақ сср 
тарихы» басылымының авторла-
рын қудалау мақсатында, Бк(б)
П ок-нің үгіт-насихат бөлімінің 
бастығы г.Ф. александров анна 
Панкратованы өткен мәжілістің 
құпия материалдарын жария етті, 
сондай-ақ оны өз студенттері ара-
сында таратты және топ құрды 
деп кінәлайды. 1944 жылдың 
қыркүйек айында а.а. Жданов пен 
а.с. Щербаковтің қабылдауында 
арнайы шақыртылған а.м. Пан-
кратова институттың директо-
ры орынбасарлығы қызметінен 
босатылады. кеңестер дәуірі 
партия және ғылыми зерттеудегі 

партиялық қағидаттар 
басымдылығымен ерешеленеді. 
мұндайда а.Панкратова өзі 
және өзінің әріптестері туралы 
былайша білдірген: «товарищи 
считали, что выполняют свой 
партийный большевистский долг, 
когда они в известной мере при-
крашивают историю». Қай елдің 
тарихы болсын «жұлынған және 
жамау тарихқа» қарсы шықты. 
Бұл тарихшылар арасындағы 
ақиқат жолындағы тартыстың  
бастамасы еді. Бір анығы, анна 
михайловна еңбек етті, болашақ 
елдің гүлденуін ойлады, жан-
жағындағы әріптестеріне қамқор 
бола білді, тек алға ұмтылды, ке-
лешекке сенді. 

Өз ғұмырында өз бақыты ғана 
емес, ел бақытын ойлаған аңғал 
бойжеткеннен, ақиқат жолындағы 
күрескер тұлғалы академикке 
айналды. ол қарапайым әйел, 
сүйікті жар, ана, кәсіби тарихшы-
ғалым мәртебесіне жетті. анна 
Панкратова - соққан жел өтінде 
өзінің емес, өзгенің мүддесі үшін 
жанын аямаған бірегей тұлға. 
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РЕЗЮМЕ
Научные труды, очерки, статьи, доклады, лекции анны Панкра-

товой имеют неоспоримую историографическую ценность истории 
1920-1950 гг. в статье рассматривается тяжелый путь ученого анны 
Панкратовой, которая поднимала и изучала проблемы национальной 
истории регионов. Помимо этого, проанализированы вопросы исто-
рического познания, поднимаемые историком а.Панкратовой.

SUMMARY
The works, articles, essays, speeches, lectures of Anna Pankratova 

have created the historiographical value of the history of 1920s to 1950s. 
This article raised and supported the historical problems of the ethnic 
minority areas of Soviet Union. The experiences, difficulties and scientific 
disputes on the Anna Pankratova’s way of science also have studied in the 
article. As the same time, this article discussed the issues which related to 
the historical consciousness of the fighter-historian of the ethnic friendship 
ideology – Anna Pankratova.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ В НОВЕЙшЕЙ НОГАЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТуРЕ

(на материале прозы Исы Капаева)

Аннотация
На примере творчества современного ногайского писателя исы 

капаева представлена эволюция жанра исторического эссе в нацио-
нальной литературе. в статье прослеживаются этапы формирования 
жанра эссе, акцентируется внимание на роли многовековой обще-
тюркской, а также ногайской культурной традиции в этом процессе, 
дается обзор наиболее значимых произведений и.капаева.

Ключевые слова: историческое эссе, общетюркская тради-
ция, ногайский эпос, литература «оттепели», пограничные жанры, 
историко-культурный контекст, документальная литература.

многожанровая ногайская 
литература новейшего времени 
– это литература на ногайском 
языке, которая развивается в рос-
сийской Федерации, в частности, 
двух ее субъектах - карачаево-
Черкесской республике (у ногай-
цев кубани) и республике да-
гестан (у степных ногайцев). в 
этой литературе, впитавшей бога-
тейшие традиции общетюркской 
культуры, средневекового эпоса 
ногайцев, поэзии йырау, тради-
ций просветительского периода 
и советской многонациональной 
литературы, ныне актуализиро-
ван поиск новых форм художе-
ственности. и эти новые формы 

есть синтез самобытных тради-
ций и влияния межлитературного 
художественного опыта. 

убедительно иллюстриру-
ет этот тезис в новейшее время 
проза известного ногайского пи-
сателя исы капаева, художни-
ка слова, уже сложившегося, с 
уже определившимся, казалось, 
углом зрения на вещи, четки-
ми координатами мировосприя-
тия, однако, не прекращающего 
творческий поиск. и дело здесь, 
конечно, в масштабе времени и 
пространства (хронотопа), в ко-
тором писатель ведет свой поиск. 
Эти категории у капаева, как пра-
вило, без границ, так как истина 
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может сверяться только во внев-
ременных и внепространствен-
ных измерениях. Погруженность 
в глубинные пласты архаических 
слоев духовности - мифоэпиче-
ские универсалии сочетаются у 
писателя с открытостью для ху-
дожественной оценки реалий бы-
стро меняющегося мира. 

возможность вести творче-
ский поиск в такой огромной про-
тяженности выводит на первый 
план личность писателя, объясня-
ет востребованность неканониче-
ских жанров, с неустоявшимися 
признаками дифференциации. к 
ним следует отнести, прежде все-
го, такой жанр художественно-
публицистической формы автор-
ского самовыражения, как эссе. 
именно такой универсальный, 
с размытыми границами, жанр 
«удобен», как способ оператив-
ной творческой реакции на яв-
ления скоротечной действитель-
ности, особенно в переломные 
моменты истории.

Накопление отдельных при-
знаков и черт собственно жанра 
эссе в ногайской литературе на-
чалось с 20-50-х гг. прошлого 
века, когда новописьменная лите-
ратура, развиваясь в русле обще-
советской культурной динамики, 
стала активно обогащать свою 
жанровую палитру. Это стало 
возможным за счет сохранения 
в культурной «памяти» наро-
да традиционных фольклорно-
эпических  традиций. в них со-
держались фактически зачатки 

всех разновидностей жанров, 
ставших впоследствии самостоя-
тельными в творчестве первых 
ногайских советских писателей 
(Б.абдуллин, Ф.абдулжалилов, 
х.Булатуков).

в их творчестве постепенно 
формировалась система универ-
сальных жанров прозы: очерк, 
новелла, фельетон, рассказ, по-
весть, роман, а в поэзии – элегия, 
содержащие в разной степени ин-
тенсивности признаки эссе. 

Заметный интерес к собствен-
но жанру проявили в середине хх 
века писатели-«шестидесятники» 
и их последователи в 70-80-х, а 
также литературоведы, и связано 
это было с причинами, обуслов-
ленными явлением и процессами 
«оттепели»: оживлением литера-
турной жизни, индивидуализа-
цией литературного творчества, 
начинающейся энтропией догма-
тических принципов и подходов 
к созданию и изучению литера-
туры, обогащением историко-
культурного контекста творче-
ства писателей за счет включения 
традиций древнетюркской ру-
ники, ногайского эпоса и поэзии 
йырау. так, еще не оформленное 
как жанр, эссе, точнее, его при-
знаки, присутствовали в очерках 
прозаиков, публицистических 
статьях, эпистолярном наследии, 
лирике ногайского поэта «оттепе-
ли» гамзата аджигельдиева, в те 
годы – студента московского ли-
тинститута им. горького. Затем 
– лирико-философские этюды 
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с выраженным авторским нача-
лом появились в раннем творче-
стве ногайских поэтесс келдихан 
кумратовой, кадрии темирбула-
товой. Признаки эссе, в меньшей 
степени, однако, присутствовали 
в более ранней литературе - про-
зе о войне Фазиля абдулжалило-
ва («атадынъ улы» (сын отца), 
в лирико-философических от-
ступлениях  повестей и романов 
о послевоенном строительстве 
прозаиков суюна капаева («Эски 
уьйдинъ сонъы» (конец старо-
го дома), «Бекболат», «тандыр» 
(очаг), «Ювсан» (Полынь), «ер-
динъ йылувы» (тепло земли), 
куруптурсына оразбаева («ата-
дынъ кушагы» (в объятиях деда). 
в этих произведениях – эмоцио-
нально обостренный патриотизм, 
обращенностью к малой и боль-
шой родине, сближающий людей, 
выражен средствами углубленно-
го психологизма в переживаниях 
автора и героев. При этом зача-
стую в основе изображаемого – 
документальные свидетельства, 
объекты изображения – художе-
ственно осмысленные, беллетри-
зованные реальные события и ре-
альные судьбы. 

Эссе, известно, – погранич-
ный жанр. обусловленность 
временем, соотнесенность с на-
стоящим – придает ему публици-
стичность. с наукой (как правило, 
гуманитарной), его роднит общ-
ность объекта мысли. Эмоцио-
нальность, аналитическое начало 
роднит эссе с художественным 

творчеством. и чем больше доми-
нирует в произведении функция 
убеждения, чем больше обосо-
блена роль автора, полемизирую-
щего с традиционной трактовкой 
темы, со стереотипным отноше-
нием к явлению, тем более ярко 
проявляются признаки, стиль 
классического эссе.

в ногайской литературе 
эссе стало приобретать жанро-
вую оформленность к концу хх 
века (елена Булатукова «айка-
скан йоллар» (скрещенные до-
роги). однако, только в прозе 
исы капаева рубежа хх – ххI 
веков интенсифицировался про-
цесс последовательной апроба-
ции, утверждения формальных 
свойств этого жанра. историче-
ские эссе, составившие содержа-
ние книг и.капаева («уплываю-
щие тени» (1999 г.), «Бессмертная 
степь» (2004 г.), «мойынтымар» 
(«мониста») (2009 г.), «ялын 
янлы сарайшык» («Пламенная 
душа сарайчика» (2014 г.), зна-
чительно обогатили эстетику на-
циональной словесности, в том 
числе за счет актуализации родо-
вых черт ногайских средневеко-
вых историко-функциональных 
жанров, прежде всего толгау 
(философическое размышление-
монолог героя в судьбоносный 
момент истории), нарративное 
шежере (повествовательные ро-
дословные хроники).  

укрепление взаимодействия 
многонациональной советской 
литературы, частью которой в 
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хх веке являлась и ногайская 
литература, с участниками ми-
рового культурного процесса, 
формирование творческой лич-
ности исы капаева на переднем 
крае творческого общения – в 
литинститутской среде, на все-
союзных творческих площадках 
- способствовало тому, что эссе 
в его прозе вобрало и европей-
ский опыт формирования жанра, 
накапливавшийся со времен по-
явления «опытов» м.монтеня, 
трудов немецких романтиков, 
продолженный в русской классике 
а.герцена, Ф.достоевского, поз-
же – в творчестве Б.Пастернака.

к.Паустовского, р.гамзатова, 
Ч.айтматова, о.сулейменова и, 
конечно, в творчестве ногайских 
«шестидесятников». 

Первые опыты исы капаева в 
жанре эссе – многолетние лириче-
ские дневники, философические 
миниатюры в прозе, исповедаль-
ные этюды, включенные впослед-
ствии в сборник «мойынтымар» 
(«мониста»). Здесь же ранние 
автобиографические рассказы 
(«выдержал»), лирическая по-
весть («куржун, в котором спря-
тано детство»), диалоги с совре-
менниками («сынтаслы акында 
толгау» (сказание о сынтаслы), 
«вокзал», «кобызшы» (гармо-
нистка), литературная обработка 
целого пласта исторических та-
варых  (преданий) («уплываю-
щие тени») и затем, посредством 
масштабных обобщений, переход 
к собственно жанру – создание 

серии исторических эссе («ма-
родеры великой степи», «Бес-
смертная степь», «ялын янлы 
сарайшык» (Пламенная душа 
сарайчика).  

На стыке науки, публицисти-
ки и художественного творчества 
в них представляется авторская 
версия историко-культурных 
реалий в судьбоносные периоды 
многовековой истории ногайцев, 
раскрывается роль отдельных 
исторических личностей, что ста-
ло возможным благодаря вновь 
открывшимся фактам в годы пе-
рестройки массового сознания 
на исходе хх века. динамич-
ность общественных процессов 
этого времени актуализировала 
эссе – как наиболее плодотвор-
ный ресурс для незамедлитель-
ной реакции на фактологические 
новации в научном и культурном 
пространстве конца века, осмыс-
ленные сквозь призму авторского 
видения. Этот большой по объ-
ему и значимости материал тре-
бовал систематизации, научной 
оценки. Пока наука накапливала 
свидетельства, необходимые для 
формирования доказательной 
базы версий, литература уже мог-
ла действовать. выдвижение ги-
потез, конструирование версий 
исторических ситуаций далекого 
прошлого, реконструкция логики 
развития событий были посиль-
ной задачей для прозы в жанре 
эссе. тем более такой быстрый 
способ обнародования ранее 
не известных фактов историко-
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культурного контекста был не-
обходим для развития начавше-
гося, в частности, в ногайском 
обществе процесса националь-
ной самоидентификации, для 
самопознания, чем объясняется 
востребованность эссеистиче-
ской литературы, в основном, в 
интеллигентской среде. анали-
тическое, рассуждающее начало 
в таких нарративах культивиро-
вало приверженность к размыш-
лению. 

десятилетия игнорирования 
политического и культурного 
прошлого, в частности, тюркоя-
зычных народов в хх веке, замал-
чивание и сознательное приниже-
ние роли этих народов в мировой 
истории, с наступлением эры 
гласности, вызвали мощную ком-
пенсаторную реакцию. в своей 
книге «метафизика колеса: исто-
рия тюркского культурогенеза» 
известный ученый Ф.урусбиева 
подчеркивала, что «в европейской 
традиции со времен аристотеля 
тюркская культура интерпрети-
ровалась как варварская, в проти-
воположность эллинской, и бази-
ровался такой подход в основном 
на европейском материале…». [1, 
с.58] еще раньше об этом же го-
ворил академик Н.конрад, считая 
несправедливым то обстоятель-
ство, когда в «истории средних 
веков» всегда изучалась история 
европы, но не востока [2, с.103]. 
Ногайцы относятся к числу тюр-
коязычных народов, которые, по 
причине потери в средние века 

государственности, территорий, 
последовавшей за этим разоб-
щенности, особенно пострадали 
от этой политики выключения 
целых народов из исторического 
процесса. 

Ногайская орда - «основная 
и непосредственная преемни-
ца золотоордынской культурной 
традиции» (г.оразаев) [3, с.86], 
однако, «культуру ногаев сред-
невековые документы осветили 
очень скудно, ее интеллектуаль-
ная жизнь остается абсолютно 
не известной» (в.трепавлов) [4, 
с.563]. Произошло это как по 
причине того, что «о ногаях мы 
не имеем порядочной истории» 
(и.Фишер) [5, с.10], как по при-
чине «пренебрежения к этой куль-
туре со стороны исследователей 
и малой их осведомленности» 
(в.трепавлов), так и невнимания 
к вопросу раскрытия роли каждо-
го народа в общем историческом 
процессе средневековья. между 
тем в общем корпусе знаний о 
прошлом народов россии место 
ногайской политической истории 
в общих чертах определено выда-
ющимися русскими историками 
м.Щербатовым, Н.карамзиным, 
с.соловьевым, л.гумилевым, 
г.миллером, г.Перетятковичем, 
в.Бартольдом и др. [6].

исторические знания – основа 
литературы, которая собственны-
ми художественными средствами 
ведет  анализ и осмысление собы-
тийных рядов и драматических 
перипетий истории. иса капаев, 
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накопивший за годы творчества 
солидный опыт аналитического 
исследования сложных явлений 
действительности, обладающий 
художественным мастерством, 
реконструирует в своих эссе 
историко-культурную реаль-
ность, этническую родослов-
ную ногайцев. апеллирование 
писателя к научным изданиям, 
архивным источникам, мнению 
авторитетных ученых стали убе-
дительной основой для разруше-
ния устоявшихся стереотипов, 
опровержения неплодотворных 
гипотез, восполнения сознатель-
но создававшихся в свое время 
лакун, основой для склонения 
читателя к принятию именно его, 
и.капаева, авторской версии вос-
создания реалий. 

в 2004 г. вышла в свет книга 
и.капаева – трехчастное истори-
ческое эссе «Бессмертная степь», 
которая в 2008 г. была переизда-
на в астане (изд-во «аударма»). 
Наряду с важной информатив-
ной функцией, главы каждой из 
частей, представляющие собой 
автономные сюжеты, за счет 
мощного аналитического нача-
ла побуждают к размышлению, 
к сопоставлению фактов, поиску 
вместе с писателем истины. ты-
сячелетние шумерские элегии, 
запечатлевшие представления 
древнейших людей о загробном 
мире, отмеченные у них ритуалы 
похорон и поминовения усопших 
так ли уж случайно повторяются 
в столетних похоронных обря-

дах ногайцев сыйт, аваз, бозлау? 
(гл. «тень на кургане»). любовь 
близких, воспевание благих дея-
ний, ратных подвигов погибших 
– основа, как шумерских элегий, 
так и древнетюркских руниче-
ских памятников (Посвящения 
култегину, Билге-кагану, тонъю-
куку), ногайского средневекового 
героического эпоса, поэзии йы-
рау и многих современных лите-
ратурных жанров тюркоязычных 
народов (орнау – посвящение, 
мунълау – элегия, алгыс – бла-
гопожелание). ярко выраженная 
авторская позиция капаева в этих 
произведениях выполняет струк-
турообразующую функцию. На-
личие культурной связи между 
народами евразии и Ближнего 
востока, подтвержденное миро-
воззренческой общностью, бли-
зостью основ материальной 
культуры, обрядов, высоким про-
центом совпадений в лексическом 
составе языков, антропонимиче-
скими сходствами, литературны-
ми  параллелями  анализируется 
писателем в главах эссе «есть 
выход. входа нет», «великий 
шаман Шумера», «язык-факел 
жизни». Писатель обосновывает 
свои версии выстраиванием убе-
дительной логики, ведет полеми-
ку с авторами научных, научно-
популярных, публицистических 
работ, дает собственную оценку 
их позиции в актуальных вопро-
сах, уже поставленных, но еще 
не получивших истолкования. 
Значительной активизации чита-
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тельского мышления способству-
ют полемические размышления, 
оценки исы капаева в отноше-
нии книг с.крамера «история на-
чинается в Шумере», в.Басилова 
«избранники духов», и наиболее 
обстоятельный анализ большого 
научного труда ученого-историка 
в.трепавлова – «история Но-
гайской орды» (2001 г.). одним 
из упущений последнего труда 
считая отсутствие на страни-
цах истории государства ярких 
исторических портретов выдаю-
щихся личностей – вершителей 
истории, сам писатель несколько 
глав своего эссе посвящает таким 
личностям. Это создатель вели-
кого средневекового евразийско-
го государства Чингисхан (гл. 
«у него была удача»), создатель 
государства-войска  - Ногайской 
орды – Эдиге и шежере - родос-
ловные великих князей (гл. «дань 
уважения прошедшему и поощре-
ние будущему»), версии о проис-
хождении этнонимов, языковые 
параллели (гл. «Половецкое про-
чтение «слова о полку игореве») 
и др. афористичность мышления 
автора, логика построения раз-
ветвленной сюжетной системы 
и причинно-следственной взаи-
мосвязи фактов служит внятному 
изложению философской кон-
цепции реального момента опи-
сания.

На рубеже веков, в новейшее 
время, эссе основательно укоре-
няется в творчестве исы капаева. 
Научно-исследовательская на-

правленность его произведений 
порождает значительные импуль-
сы для ногайской гуманитарной 
науки, прежде всего, историче-
ской. Значимость вопросов на-
ционального единства, усвоение 
уроков прошлого, устремлен-
ность в будущее с опорой на 
ту реальность, в которой ныне 
живет народ – это то, что долж-
но быть в основе произведений 
размышляющего писателя. как 
свидетельство намерения исы 
капаева оставаться в поле актив-
ного поиска и осмысления ма-
териала, служащего максималь-
но достоверной реконструкции 
историко-культурной памяти, в 
2012 году в москве увидел свет 
его новый объемный и значимый 
труд «Ногайские мифы, легенды 
и поверья» (опыт мифологиче-
ского словаря). отличающиеся 
высокой информативностью и 
обоснованностью систематизи-
рованные словарные статьи это-
го издания, иллюстрированные 
фольклорным материалом, изло-
жены в том числе и в жанре эссе. 
Ценность труда заключается в 
фиксации универсального ориги-
нального материала, являющего-
ся большим вкладом в ногайскую  
гуманитарную науку: лексиколо-
гию, этнологию, фольклористи-
ку, литературоведение, в целом, 
культурологию. Это базовый 
материал для этих отраслей зна-
ния, спасенное от растворения 
в небытии оригинальное знание 
о многовековом бытии народа, 
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ключ к разгадке ментальности 
этноса, пониманию его мирочув-
ствия. конечно же, этот материал 
подлежит популяризации всеми 
возможными средствами, на раз-
личных уровнях обучения род-
ной культуре, привития интереса 
к духовности.

в 2014 году в московском из-
дательстве «голос-Пресс» уви-
дел свет 3-й том 4-х-томного со-
брания сочинений на ногайском 
языке исы капаева, в котором 
опубликовано одно из важных 
произведений писателя послед-
них лет – историческое эссе, на-
писанное в жанре путешествия 
«ялын янлы сарайшык» (Пла-
менная душа сарайчика). Произ-
ведение тем более значимо, что 
история разрушенной средневе-
ковой столицы Ногайской орды 
впервые художественно осмысле-
на в ногайской литературе в столь 
объемном произведении, став 
первым столь пронзительным по 
степени эмоциональности и фак-
тологически столь достоверным 
повествованием о символе исто-
рической и культурной памяти 
современных ногайцев на терри-
тории нынешнего Западного ка-
захстана.

в иллюстрированном науч-
ном издании казахских ученых 
и.тасмагамбетова и З.самашева 
«сарайчик» [7] главный город 
Ногайской орды характеризуется 
как «построенный на узловом в 
стратегическом отношении участ-
ке стыка европы и азии и обеспе-

чивающий безопасность отрезка 
трансконтинентального караван-
ного пути из стран европы и сто-
лицы Золотой орды (сарая-Бату 
и сарая-Берке) на волге и города 
хорезма, ирана, индии и китая». 
Здесь же авторы пишут о том, 
что «в сарайчике строились ро-
скошные дворцы, караван-сараи, 
бани, мечети-медресе… они 
возводились талантливыми ма-
стерами из наиболее известных 
архитектурных школ… Жителей 
сарайчика характеризует высо-
кий уровень грамотности. об 
этом говорит разнообразие над-
писей на посуде, на предметах из 
бронзы, да и просто на бумаге». 
Это был город развитых ремесел, 
о чем свидетельствует изобилие 
сохранившихся остатков изделий 
кузнецов, гончаров, бронзолитей-
щиков, стеклодувов, ювелиров, 
ткачей. 

Написанное в стиле класси-
ческого восточного сапар-наме, 
«Пламенная душа сарайчика» 
исы капаева - это путешествие 
лирического героя в этот величе-
ственный прежде мир не только 
в пространстве, начиная от став-
ропольских степей до казахстан-
ских просторов, но и во времени, 
в истории, путешествие в мир 
многовековой культуры ногай-
цев, обычаев и традиций, преда-
ний, легенд, воспоминаний. Это 
и  размышления о сегодняшнем 
дне народа. 

Энциклопедический харак-
тер включенной в повествова-
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ние информации: не известные 
широкой публике исторические 
знания о современных ногайских 
аулах ставрополья, водоемах, за-
поминающиеся ландшафтные 
описания степей астраханской и 
атырауской областей, истории го-
родов великого Шелкового пути, 
исторический сарайчик, с его не-
давно отстроенным по распоря-
жению руководства казахстана, 
Пантеоном великих правителей, 
судьба каждого из этих великих 
людей,  - обогащает рассказ пу-
тешественника, обогащает чита-
теля. 

организованный с основа-
тельностью ученого-историка 
материал произведения, ввиду 
эмоциональности изложения, 
частой сменяемости реальных 
картин описания на ирреальные 
видения из истории процветаю-
щего средневекового сарайчика, 
ввиду частой прерываемости фи-
лософическими размышлениями, 
в которые  периодически погру-
жается герой, подчиняет все это 
повествование законам такого 
гибкого и емкого жанра, как эссе. 
исполненная трагизма прямая 
речь автора-повествователя, с 
главным тезисом о жизнеспо-
собности этноса, вопреки всем 
невзгодам, вызывает сильные 
эмоции, потому как отчаянным 
поиском опор для такого опти-
мизма воспринимается пере-
числение имен великих воинов-
правителей, на протяжении веков 
добывавших ратную славу ногай-

цев. Пока жива память о них в на-
роде, жив и народ.

«ялын янлы сарайшык» 
(Пламенная душа сарайчика) – в 
жанровом смысле эссе-метафора. 
разрушенный чудовищными ра-
спрями могущественных прави-
телей, а теперь и временем - го-
род в произведении исы капаева 
предстает как  символ несостоя-
тельности политики огня и меча, 
политики несбережения народа, 
родного юрта. «в настоящее вре-
мя, - читаем у З.самашева, - горо-
дище быстро исчезает под водами 
реки яйык, сменившей фарватер. 
мощный и быстрый поток раз-
мывает слои древнего города, 
оставляя на берегу скелеты лю-
дей, кирпичи, керамические со-
суды и другие предметы быта».

у исы капаева: «я оставляю 
позади город, который когда-то 
покинули мои предки. Но в моей 
памяти остаются не эти руины, а 
созданный моим воображением 
образ моего сарайчика. и он, об-
раз этого моего города, способен 
затмить все, даже самые важные 
события, что происходят в этом 
мире… я молчу, молчат и мои 
спутники…».

история и современность - 
эти два мощных полюса в новей-
шей эссеистической прозе исы 
капаева составили неразрывный 
философский симбиоз, продук-
тивный, плодотворный, и творче-
ский потенциал писателя в таком 
поле неисчерпаем.
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ТҮЙІН 
Замануи ноғай жазушысы иса Қапаев шығармашылығының 

мысалында ұлттық әдебиеттегі тарихи эссе даму жолы көрсетілген. 
мақалада эссе жанрының даму кезеңдері анықталып, бұл үдерістегі 
сан ғасырлық ортақ түркілік, соның ішіндегі ноғай мәдени 
дәстүрінің рөліне баса мән берілген. и.Қаипов шығармаларының ең 
көрнектілеріне шолу жасалған.

SUMMARY
The evolution of the historical essay genre in ethnic literature is 

presented, illustrated by the work of modern Noghai author Isa Kapaev. The 
paper follows the stages of the genre's formation, with special attention to 
the role of centuries-old pan-Turkic, as well as Noghai, cultural traditions 
in the process. A review of the most significant works of Isa Kapaev is 
given.
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ЭМИГРАЦИЯ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В СуЛТАНСКуЮ ТуРЦИЮ

ВО ВТОРОЙ пОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.

Аннотация
в статье на основе анализа разнообразных документальных  ис-

точников и  специальной литературы рассматриваются причины мас-
сового переселения горцев кавказа в турцию. Переселение северо-
кавказских народов в османскую империю в 50-60-х гг. XIX столетия 
проходило в пять этапов: 1) в 1858-1863 гг.; 2) в 1863-1864 гг.; 3) в 
1865 г.; 4) 1877-1878 гг. и 5) 1878-1907 гг. 

массовая эмиграция горцев усилилась после завершения длитель-
ной кавказской войны. Финал войны в регионе, вызванной военно-
политическими, религиозными и межнациональными причинами, 
нежеланием понять интересы и чаяния местных народов, откровен-
но колониальной и захватнической политикой противоборствующих 
сил, имел фатальные последствия, стоил жизни десяткам и сотням 
тысяч людей, неисчислимых бед многим северокавказским народам.

автор статьи подчеркивает, что не все северокавказские народы 
добровольно покинули свою родину. При этом, колониальные власти 
не только не препятствовали, но делали все от них зависящее, чтобы 
кавказские горцы переселились в Порту. 

По мнению автора, царские власти вели целенаправленную борь-
бу за освобождение от местных народов  плодородных земель с той 
целью, чтобы закрепить их за казаками и отставными офицерами.

Ключевые слова: россия, турция, кавказская война, эмиграция, 
этапы, народы, администрация, возвращение.

Заключительным итогом кав-
казской войны первой половины 
XIX в. стала массовая эмиграция 
местных народов в султанскую 
турцию. в результате решитель-
ного наступления царизма на 
кавказ в конце 50-начале 60-х 
гг. XIX в. развернулось массовое 
движение за уход народов север-

ного кавказа в пределы осман-
ской империи.

в исторической литературе 
по поводу причин эмиграции се-
верокавказских народов в турцию 
существуют разные точки зрения. 
так, одни исследователи считают, 
что главной причиной эмиграции 
была политика царской россии, 
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другие, наоборот, подчеркивают 
влияние султанской турции на 
кавказские дела и религиозный 
фанатизм [1].

кроме того, правительства 
османской империи, англии и 
других западных стран видели 
единственного и основного ви-
новника этих трагических собы-
тий в жизни северокавказских 
народов в политике российского 
правительства. со своей сторо-
ны, россия ответственность за 
переселение местных народов в 
османскую империю перекла-
дывала на пропаганду эмиссаров 
султанской турции и западных 
стран. Необходимо отметить, что 
влияние религии и пропаганда 
против россии играли опреде-
ленную роль. Но причины пере-
селения северокавказцев в Пор-
ту были более глубокими. Здесь 
имелись как политические, так и 
социально-экономические корни.

Переселение народов се-
верного кавказа в османскую 
империю было осуществлено не 
единым актом, а растянулось на 
несколько трагических лет.

обычно это событие связыва-
ют с османской агитацией и дей-
ствиями сторонников турецкого 
султана из местных народов.

обманутые в своих надеждах 
народы северного кавказа, гово-
ря словами официального источ-
ника, стали настаивать, чтобы их 
отпустили на богомолье в мекку, 
надеясь поселиться в турции, где 
рассчитывали заиметь лучшие 

условия жизни [2].
разумеется, не следует ду-

мать, что народы северного кав-
каза, добровольно покинули свою 
родину. также нет необходимости 
доказывать, что российская адми-
нистрация на кавказе в это время 
занимала нейтральную позицию. 
Царские власти не только не пре-
пятствовали, но делали все от 
них зависящее, чтобы северокав-
казцы переселились в турцию. За 
из перевозку судовладельцы по-
лучали из казны большие деньги. 

российская администрация 
вела целенаправленную борьбу 
за освобождение от народов се-
верного кавказа плодородных 
земель. Царское правительство 
распространило на земли севе-
рокавказских народов политику 
закрепления земель за казаками 
с выделением крупных участков 
офицерам. Например, массовая 
эмиграция кубанских ногайцев 
в османскую империю началась 
одновременно с колонизацией 
пространства между кубанью и 
лабой. Ногайцы из-за отвода зе-
мель станицам и войскам нача-
ли оставлять свои насиженные 
места и мигрировать в турцию. 
дореволюционный автор П.П. 
короленко писал, что ногай-
цы «жившие между кубанью и 
лабой, не удержались на своих 
местах и, не желая оставаться в 
зависимости россии, почти все 
поголовно вышли в турцию» [3]. 
кроме того, в период крымской  
войны (1853-1856 гг.) и после её 



138

№ 1, 2015    мемлекет тарихы     история государства

окончания в стране продолжала 
осуществляться политика засе-
ления региона русскими и укра-
инцами из внутренних губерний 
российской империи. так, напри-
мер, в конце 1864 г. на северо-
Западном кавказе было основано 
11 казачьих станиц, заселенных 
142 тыс. семействами [4]. 

таким образом, отбирая земли 
у местных жителей, российские 
власти нередко побуждали этим 
население северного кавказа к 
отъезду в султанскую турцию. 
Это признавали даже представи-
тели высшего командования.

следует также отметить, что 
российское правительство доби-
валось ухода прежде всего той ча-
сти населения, которая проявляла 
для них «беспокойство». так, 
26 апреля 1861 г. командующий 
войсками терской области Н.и. 
евдокимов предлагал: «Полагаю 
полезным для народа и прави-
тельства удаление беспокойных 
людей» [5].

известно, что в переселе-
нии народов северного кавка-
за в османскую империю, свою 
неблаговидную роль сыграла и 
султанская турция. османская 
Порта преследовала свои, дале-
ко идущие цели. Переселенцы из 
северного кавказа размещались 
вдоль турецко-российской гра-
ницы в целях быстрого исполь-
зования в своих интересах этой 
силы в случае военных действий 
между россией и султанской тур-
цией.

следует указать, что пересе-
ление северокавказских народов 
в османскую империю в рас-
сматриваемое время проходило 
в пять этапов: 1) в 1858-1863 гг.; 
2) в 1863-1864 гг.; 3) в 1865 г.; 4) 
1877-1878 гг. и 5) 1878-1907 гг. 

массовое переселение нача-
лось еще до окончания народно-
освободительного движения гор-
цев северного кавказа. Но оно с 
особенной силой развернулось в 
1859 г., на завершающем ее эта-
пе.

Поводом для массового пере-
селения местного населения в 
османскую империю в 1859-1861 
гг. послужили «темные слухи о 
предстоящем будто бы привле-
чении их к отбыванию воинской 
повинности и принудительном 
обращении в христианство, не-
справедливости, причиняемые 
ближайшим к ним чинами ад-
министрации, разобщенность со 
своими соплеменниками и соро-
дичами даже в пределах одной 
губернии, а может быть и род-
ственные связи с оставшимися за 
кубанью и в турецких пределах» 
[6].

Под предлогом хаджа в мек-
ку население края начало воз-
буждать ходатайство о выдаче им 
заграничных паспортов. Число 
желающих отправиться на хадж в 
саудовскую аравию возрастало 
с каждым годом. российское пра-
вительство не препятствовало их 
переселению. Наоборот, кавказ-
ская администрация делала все, 
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чтобы не стеснять свободу насе-
ления края по распродаже своего 
имущества и недвижимости. так, 
глава ставропольской губернии 
Брянчанинов в апреле 1859 г. до-
кладывал наместнику кавказа 
о том, что «калаусо-саблинский 
и бештау-кумский народы (но-
гайцы – д.к.) занимают мест-
ность, составляющую площадь 
всех сообщений ставропольской 
губернии. Поэтому, как мне ка-
жется, весьма было бы полезно 
заселить эту местность русскими 
хлебопашцами, или если по стра-
тегическим соображениям такое 
предложение будет преждевре-
менным… казаками кавказского 
линейного казачьего войска» [7].

в 1859 г. из абазинского аула 
лоова из кубани изъявило жела-
ние переселиться 66 семей, а в 
1860 г. из абазинского села хан-
гиреевых – 43 семейства. в июле-
сентябре 1859 г. 96 семей (2693 
чел.) ногайцев Закубанья пересе-
лились в османскую империю. в 
этот период переселилось более 3 
тыс. семей адыгов (хатукайцев и 
хамышевцев) [8].

следует отметить, что по не-
полным данным, в 1859-1860 гг. 
в турцию ушло около 30 тыс. 
ногайцев, в основном, калаусо-
джембойлуковских, калаусо-
саблинских, бештау-кумских. По 
данным автора XIX в. и.в. Бент-
ковского в 1859 г. из калаусо-
саблинского и Бештово-кумского 
приставства ставропольской гу-
бернии ушло 8046 человек, оста-

лось 9428 человек, из калаусо-
джембойлуковского приставства 
ушло 2067 человек, осталось 
18586 человек [9]. Затем проше-
ния стали поступать от ногайцев 
северо-восточного кавказа – ка-
раногайского и ачикулакского 
приставств. 

генерал-губернатор став-
ропольской губернии приказал 
территорию, занимаемую ногай-
цами, «совершенно освободить 
от этих народов для поселения на 
ней коренных русских хлебопаш-
цев» [10]. После массовой эми-
грации ногайцев в султанскую 
турцию два ногайских пристав-
ства в ставропольской губернии 
были упразднены. и.в. Бентков-
ский отмечал: «история не может 
обойти их молчанием и потому 
уже, что они более 70 лет пребы-
вали под властью россии и были 
не бесполезными ее подданны-
ми» [11].

Что касается кубанских но-
гайцев, то в 1861 г. кавказская 
администрация доложила пра-
вительству, что после присоеди-
нения почти всех прикубанских 
ногайцев в османскую империю, 
земли площадью 400 тыс. де-
сятин, с одной стороны между 
урупом и кубанью, а с другой 
– между малым Зеленчуком и 
кубанью, «ныне почти никем не 
занимаются», за исключением 
небольшого числа туземцев, по-
селившихся в долине малого Зе-
ленчука [12].

в течение 1859-1860 гг. из 
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северного кавказа в султанскую 
турцию эмигрировало более 40 
тыс. ногайцев [13]. в 1860-1861 
гг. из кабарды выселилось около 
10 тыс. человек [14]. из дагеста-
на с 1859 по 1861 гг. пересели-
лось 702 человека, а в 1863-1869 
гг. – 1603 человека [15].

в конце 1860 г. в пределах 
калаусо-джембойлуковского и 
калаусо-саблинского приставств 
остались лишь несколько десятков 
ногайских семей. Перед местны-
ми российскими властями стояла 
задача – дать согласие ногайцам 
жить на правах государственных 
крестьян или же переселить их к 
своим соплеменникам в ачику-
лакское приставство [16]. Пока 
этот вопрос долго решался, к это-
му времени уже на свои земли 
начали возвращаться из турции 
ногайцы. За время отсутствия но-
гайцев царские чиновники уже 
раздарили их земли бывшим во-
енным, различным своим чинов-
никам, а также переселенцам из 
центральных районов россии. 
Поэтому местная администрация 
решила всех ногайцев, выходцев 
из Пятигорья, поселить в одно 
место. таким местом была вы-
брана не очень плодородная зем-
ля около горы кинжал. За этим 
селением закрепилось ногайское 
название «канглы» [17].

в течение второго этапа пе-
реселения в турцию из север-
ного кавказа переселилось око-
ло полумиллиона человек, в том 
числе более 45 тыс. натухайцев, 

свыше 30 тыс. кубанских ногай-
цев, более 23 тыс. чеченцев, 17 
тыс. кабардинцев, около 16 тыс. 
карачаевцев и др. После пересе-
ления кубанских ногайцев около 
100 тыс. десятин земли остались 
пустующими между кубанью и 
средним и нижним течением уру-
па [18]. Позже на этих землях по-
явились десятки новых русских 
станиц и крестьянских селений 
[19]. Примеру кубанских ногай-
цев последовали ставропольские 
и таврические ногайцы. 

За 1858-1866 гг. в турцию 
переселилось из северного кав-
каза более 70 тыс. ногайцев, а из 
таврической губернии прибли-
зительно более 50 тыс. ногайцев. 
в течение 1860 по 1866 год: из 
Бердянского уезда крыма в тур-
цию переселились ногайцы из 67 
аулов, из которых 60 были заняты 
новыми переселенцами; из ме-
литопольского уезда – из 9 сел, 
вскоре все эти населенные пун-
кты были заняты новыми пересе-
ленцами – болгарами и русскими; 
из Перекопа и округа армянско-
го Базара – 2183 ногайцев (всего 
же переселилось из Перекопско-
го уезда – 17459 человек из 146 
сел); в Феодосийском уезде – из 
67 сел; из днепровского уезда из 
20 сел (12357 человек); из евпа-
торийского уезда – 8434 человек 
(196 сел.). вскоре там были посе-
лены русские, немцы, молдаване 
и др. в 1860-1862 гг. ногайцам и 
татарам крыма при переселении 
в османскую империю было вы-
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дано 29098 паспортов, на число 
душ муж. – 104211, жен. – 88149. 
к концу 1864 г., по официальным 
данным, в таврической губер-
нии осталось только 37 ногайцев 
[20].

следует отметить, что в пе-
риод третьего этапа переселения 
в 1865 г., в частности, из терской 
области в связи с проведением зе-
мельной реформы, а также в ре-
зультате пропаганды османских 
эмиссаров и при попустительстве 
российского военного командо-
вания на кавказе переселилось в 
султанскую турцию немало мест-
ного населения. особенно не-
благовидную роль в этом сыграл 
ген.-м. муса кундухов, выходец 
из знатной осетинской семьи. он 
взялся спровоцировать на пере-
селение в османскую империю 
часть чеченцев и ингушей [21].

в 1865 г. из осетии пересе-
лилось около 350 человек. Не-
обходимо указать, что отсюда, 
где проживало преимущественно 
христианское население, в сул-
танскую Порту эмигрировало не-
большое число жителей.

вместе с ген.-м. м. кундухо-
вым в 1865 г. из малой кабарды в 
Порту отправились 451 человек, 
а всего из кабарды переселилось 
туда около 3 тыс. человек. в том 
же году, численность переселив-
шихся в османскую империю че-
ченцев составляло 22 тыс. чело-
век [22].

Переселение ингушей в тур-
цию началось в мае 1865 г. к от-

правке готовились 70 семейств из 
Назрани. За ними собрались и из 
других ингушских сел. для пере-
воза своего скарба каждая семья 
могла иметь 2 арбы. 141 ингуш-
ское семейство, отправившихся 
первой и второй партиями, име-
ли 237 арб. из ингушетии пере-
селилось 1454 семейства из ка-
рабулакского и Назрановского 
обществ [23].

османские власти поселили 
северокавказских переселенцев 
сначала в Болгарии и румынии, 
объединив их с ранее иммигри-
ровавшими из крыма ногайцев. в 
период 1860-1861 гг. в Болгарии, 
входившей в состав османской 
империи, были поселены не-
сколько десятков тысяч адыгов, 
ногайцев и крымских татар [24]. 
так, автор начала XX в. а.л. По-
годин писал: «в 1861 г. Порта по-
селила в Болгарии до 15 тыс. но-
гайских татар (ногайцев – д.к.), 
эмигрировавших из россии, и они 
до такой степени обижали мир-
ное болгарское население, что 
около 40 тыс. болгар выселилось 
из своей родины отчасти в сер-
бию, отчасти в Южную россию» 
[25]. После завершения русско-
турецкой войны 1877 г. большую 
часть северокавказцев перевели в 
Брусский и конийский вилайеты 
турции [26].

кроме того, переселение 
народов северного кавказа, в 
частности ногайцев вызвало се-
рьезное беспокойство среди тор-
гового элемента, особенно среди 
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кизлярских и моздокских армян. 
как известно, ногайцы были 
основными поставщиками мяса, 
шерсти, кожи и др. животновод-
ческих продуктов для юга рос-
сии. армянские же купцы были 
посредниками в торговле ногай-
цев с русским населением. кро-
ме того, ногайцы за плату пере-
возили на своих арбах казенные 
и купеческие товары из кизляра в 
астрахань тифлис, моздок [27].

Необходимо подчеркнуть, что 
было «тайное желание большин-
ства» ногайцев не переселяться 
в османскую империю. об этом 
писал в одном из своих рапортов 
наместнику кавказа губернатор 
ставропольской губернии Брян-
чанинов.

однако это желание ногай-
цев не отвечало интересам рос-
сийской администрации. власти 
открыто заявляли, что нужно 
местность, занимаемую ныне 
калаусо-саблинцами, бештау-
кумцами, едисанцами и калаусо-
джембойлуковцами, совершен-
но освободить от этих народов 
для поселения на ней коренных 
русских хлебопашцев» [28]. ин-
тересный диалог с ногайцами 
приводит очевидец этого пересе-
ления известный исследователь 
истории и этнографии ногайцев 
г.в. Бентковский. когда послед-
ний спросил ногайцев, почему же 
они переселяются в султанскую 
турцию, ногайцы ответили: «мы 
сами не знаем – народ идет, а как 
нам оставаться? – Ну, а народ за-

чем же идет? – Нельзя не идти – 
пристав гонит: на говорит, билет 
и иди – надо идти» [29].

Ногайские земли – 113707 
десятин – были отданы в удель-
ное ведомство, на «высочайшее 
пожалование» разным лицам (в 
частности, графу Н. евдокимову, 
графу де витте и др.). остальные 
земли были переданы в распоря-
жение ведомства государствен-
ных имуществ [30].

Переселение в османскую 
империю было тяжелым испы-
танием для народов северного 
кавказа и трагическим событием 
в их исторической судьбе. много 
трудностей и невзгод перенесли 
они во время переезда на зафрах-
тованных для этого небольших 
судах. многие переселенцы гру-
зились в страшной тесноте и дав-
ке. Немало переселенцев погибло 
в пути. На берегах анатолии ска-
пливались огромные толпы го-
лодных людей. тысячи их гибли 
от тифа и других болезней [31].

Положение северокавказцев 
в турции было крайне тяжелым. 
Ни земель, ни денег они здесь не 
получили. они гибли тысячами 
в специальных резервациях, где 
они были поселены и должны 
были выдержать карантин.

для сравнения показатель-
на судьба выехавших в осман-
скую империю черкесов кубани. 
так, из оказавшихся в анатолии 
220 тыс. черкесов с ноября 1863 
г. по сентябрь 1864 г. почти 100 
тыс. умерло от голода и болез-
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ней в карантинных лагерях, а 10 
тыс. были проданы в рабство. в 
основном переселенцы были раз-
мещены в пустынных местностях 
малой азии. кроме того, их не-
однократно перемещали с одного 
места на другое, что также при-
водило к смерти северокавказцев. 
в новых условиях большая часть 
адыгов была подвержена ассими-
ляции, как это произошло с этни-
ческой группой адыгов-убыхами, 
которые утратили там свое этни-
ческое  своеобразие [32].

вскоре после переселения 
многие северокавказцы, поняв, 
что совершили большую ошиб-
ку, согласившись на переселе-
ние в османскую Порту и другие 
страны Ближнего востока, ста-
ли просить о возвращении их на 
прежние места жительства, на 
кавказ. однако османское пра-
вительство, применяя дешевую 
рабочую силу на самых тяжелых 
работах, и слышать не хотело об 
их возвращении на родину. край-
не отрицательно относилось к 
возвращению северокавказских 
переселенцев и царское прави-
тельство, хотя в российское по-
сольство в стамбуле приходили 
многочисленные просьбы гор-
цев о возвращении. так, в январе 
1861 г. главнокомандующий кав-
казской армией в письме россий-
скому консулу в стамбуле писал: 
«горцы… ни в коем случае не 
могут получить разрешения воз-
вратиться на родину, а если кто 
возвратится самовольно, будет от-

правлен… в сибирь» [33]. кроме 
того, русскому консулу в турции 
циркулярно было сообщено о за-
прещении выдавать паспорта для 
возвращающихся обратно назад 
[34]. однако, несмотря на такие 
препятствия, обратное движение 
на северный кавказ продолжа-
лось. Например, из терской и ку-
банской областей выселившихся 
в 1861 г. свыше 10 тыс. человек, 
из них вернулись обратно на ро-
дину более 7 тыс. человек [35]. 
так, уже весной 1861 г. из турции 
возвратились 50 семей калаусо-
саблинских ногайцев.

в 1862 г. ген. евдокимов пи-
сал, что «ногайцы прибывают в 
наши пределы в самом жалком 
положении». а губернатор ку-
таиси отметил, что ногайцы «не 
имеют никаких средств для про-
питания».

За 5-6 лет вернулось обратно 
в россию более двух с половиной 
тысяч ногайцев. а в 1870 г. из 
турции вернулось 3223 ногайца.

26 июня 1861 г. в кавказском 
комитете кабинета министров 
россии рассматривался вопрос, 
куда отправлять возвращающих-
ся северокавказских переселен-
цев, так как их земли уже были 
розданы русским крестьянам, и 
поэтому допустить на них горцев 
было уже невозможно. сначала 
было предложено поселить их на 
дону, но командующий донским 
войском отверг это, так как тогда 
будут ущемлены привилегии ка-
зачества [36]. 
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следует отметить, что чем 
больше было желающих вер-
нуться на кавказ, тем решитель-
нее противодействовали этому 
царские власти. так, ген. а.П. 
карцов, сменивший ген. д.а. 
милютина на посту начальника 
главного штаба кавказской ли-
нии, представил в 1864 г. обшир-
ный секретный меморандум с 
обоснованием своего предложе-
ния о переселении северокавказ-
цев [37]. 

огромные бедствия испыты-
вали также ногайцы-переселенцы 
по возвращении на родину. так, 
например, в районе Пятигорска 
до переселения ногайцев было 
40 ногайских сел. когда часть 
ногайцев вернулась обратно, то 
естественно, их земли были уже 
заняты. так, их земли уже были 
пожалованы в частную собствен-
ность генералам и чиновникам: 
аул Найманова – харитонову, аул 
Песчаный – кн. орбелиани, аул 
саблинский – Фадееву, аул крым-
гиреевский заселен греками. воз-
вратившихся из турции ногай-
цев поселили в с. канглы, около 
горы кинжал с наделом в 29754 
десятин земли на 1161 ревизскую 
душу, а в 1864 г. здесь было обра-
зовано также селение крымско-
кевсалинское с наделом более 
24 тыс. десятин земли на 12155 
душ и поселок лиманское с на-
делом более 12 тыс. десятин на 
305 душ, на правах государствен-
ных крестьян [38]. Помимо этого 
ногайцы поселились на частных 

землях султанов тохтамыш-гирея 
и джанибек-гирея [39].

следует отметить, что масса 
переселенцев из северного кав-
каза желала вернуться на родину, 
но в 1865 г. предписанием рос-
сийского государя александра II 
вопрос о их возвращении в рос-
сию был снят с повестки дня.

в 1865-1877 гг. из северо-
восточного кавказа эмигри-
ровало самое большое число 
переселенцев. только вайнахов 
переселилось более 22 тыс. чел. 
в 1869-1873 гг. из дагестана эми-
грировало до 1 тыс. семейств 
[40].

как известно, 4 этап (1877-
1878 гг.) был связан с русско-
османской войной. Большинство 
эмигрировавших в этот период 
были в основном из абхазии и 
небольшая часть из дагестана.

согласно данным автора 
XIXв. е.д. Фелицына, в 1871-
1884 гг. в Порту переселилось с 
кубанской области ряд адыгских 
этнических групп: 11 натухайцев, 
3107 абадзехов, 738 шапсугов, 
4098 бжедугов, 108 темиргоев-
цев, 168 егерухаевцев, 139 мам-
хеговцев, 8 жанеевцев, 8 чебси-
нов [41]. 

кроме того, в период с 1888 
по 1890 год значительная часть 
адыгов майкопского и Баталпа-
шинского отделов переселилась 
в османскую империю [42].

во время 5 этапа среди пере-
селенцев были адыги, аварцы, но-
гайцы, кумыки, лакцы, абазины 
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и др. так, в 1899 г. из дагестана 
в турцию прибыло – более 2500 
чел., в 1901 г. – 3146 чел., в 1902 г. 
– 3361 чел., в 1903 г. – 1392 чел., в 
1905 г. – 836 чел. всего же во вто-
рой половине XIX – начале XX в. 
из дагестана эмигрировало до 25 
тыс. чел [43].

Необходимо указать, что не-
значительная численность пере-
селенцев из северо-восточного 
кавказа по сравнению с северо-
Западным кавказом объясня-
ется рядом причин: специфика 
политики россии в дагестане; 
правительство «отговаривало» 
переселяться в Порту; и выплата 
выезжающими всех повинностей 
за 10 лет; разрешение сельско-
го схода на отъезд; россии было 
невыгодно оголять свои южные 
рубежи; горный дагестан не 
представлял такого интереса, как 
плодородные земли кубани [44].

таким образом, финал войны 
на северном кавказе, вызванной 
военно-политическими, религи-
озными и межнациональными 
причинами, нежеланием понять 
интересы и чаяния местных на-
родов, откровенно колониаль-
ной и захватнической политикой 
противоборствующих сил, был 
жесток и драматичен. он стоил 
жизни сотням тысяч людей, неис-
числимых бед многим северокав-
казским народам.

следует отметить, что суще-
ствующая статистика переселе-
ния северокавказских народов в 
османскую империю в рассма-

триваемый период весьма разно-
образна. до настоящего времени 
нет единого мнения по этому во-
просу.

Необходимо указать, что се-
верокавказская диаспора сфор-
мировалась в результате пере-
селения с северного кавказа, 
осуществленная царскими вла-
стями в середине XIX – начале 
XX в. так, численность адыгов 
(западных адыгов и кабардин-
цев) переселенных в османскую 
империю, составила 800 тыс. че-
ловек. Немалая их часть погибла 
в пути следования. Что касается 
других северокавказских наро-
дов, то приблизительная числен-
ность  переселенных в султан-
скую турцию, составила: 135 
тыс. абхазов и абазин, более 70 
тыс. кубанских и ставропольских 
ногайцев (дагестанских ногайцев 
было очень мало), более 50 тыс. 
крымских ногайцев, 23 тыс. вай-
нахов, около 10 тыс. карачаевцев 
и балкарцев, 3 тыс. осетин [45].

По подсчетам российско-
го исследователя д.е. еремеева 
число переселившихся в осман-
скую империю составляют 1,8 
человек. При этом он указывает, 
что при переселении погибло 
большое количество людей из-за 
болезней, непривычного климата 
и тяжелых условий [46]. другой 
известный российский востоко-
вед р.г. ланда отмечает, что число 
переселившихся северокавказцев 
колеблется от 1 до 3 млн. человек 
[47].
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кроме того, в результате ана-
лиза данных различных авторов, 
в.е. давидович и с.я. сущий 
приходят к выводу, что из россии 
переселилось от 350 до 700000 
человек, принадлежащих к 10-15 
различным народам северного 
кавказа [48]. американский про-
фессор камаль карпат (крымский 
ногаец, предки которого пересе-
лились в XIX в. в турцию – д.к.), 
изучавший архивы турецкой ре-
спублики, утверждал, что с 1859 
по 1879 гг. в пределы османской 
империи переселилось 2 млн. че-
ловек, но добрались только 1,5 
млн. [49].

Немалый интерес представ-
ляет данные турецких исследо-
вателей. так, турецкий историк 
абдуллах сайдам, принимая 
за основу статистические циф-
ры османского правительства с 
учетом смертности среди пере-
селенцев (12-25%) считает, что 
в 1856-1876 гг. из крымского 
полуострова и кавказа в осман-
скую империю прибыло 1 млн. – 
1млн. 200 тыс. человек [50]. дру-
гой турецкий историк али меран 
кемаль отмечает, что только за 
1860-1865 гг. с кавказа и крыма 
было выселено 1 млн. человек, не 
считая отправленных на Балка-
ны 300 тыс. и тех, кого вывезли 
в иорданию и сирию. только в 
анатолии, – как указывает автор, 
осело более 600 тыс. переселен-
цев [51]. а известный историк, 
генерал турецкой армии и. Бер-
кок указывает, что в Порту пере-

селилось 1 млн. человек [52].
Необходимо отметить, что 

дать общее количество пред-
ставителей отдельных народов 
в турции невозможно. турецкая 
перепись принимала во внимание 
только  мужской пол. объясняет-
ся это тем, что магометанское на-
селение исчислялось больше для 
военных целей. разброс мнений 
по численному составу связан с 
тем, что не все  авторы четко от-
деляли друг от  друга северокав-
казские народы, переселившихся 
в середине XIX в. Поэтому сте-
пень достоверности некоторых 
данных вызывает определенные 
сомнения.

следует также учесть, что 
вся политика османских властей 
была направлена на то, чтобы 
как можно больше инородческо-
го элемента слилось с турецким, 
чтобы турками стали все вокруг. 
для османов всегда была харак-
терна самоидентификация через 
религиозную, а не этническую 
принадлежность [53].

в настоящее время северо-
кавказская диаспора проживает 
в сирии, иордании, саудовской 
аравии, турции, афганистане, 
сШа, румынии, Болгарии и дру-
гих странах.

сегодня в турции, сирии, 
иордании и других странах су-
ществуют общественные орга-
низации «кавказское культурное 
общество», «кавказ», «адыгэ-
хасэ», «дагестан», «Ногай эл», 
«вайнах» и т.д. потомков северо-
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кавказских мухаджиров [54]. как 
известно, целью этих обществ 
является сохранение языка, ли-
тературы, традиций. так в стра-
нах Западной европы (герма-
нии, голландии, австрии и др.) 
существуют региональные но-
гайские организации «Ногай эл» 
потомков северокавказских пере-
селенцев в османскую империю. 
кроме того, например, сегодня 
в турецкой республике ногайцы 
проживают компактно в 45 горо-
дах и крупных населенных пун-
ктах (анкаре, стамбуле, Эски-
Шехир, испарта, адана и др.) и 
везде функционируют общество 
«Ногай эл» [55]. Что касается 
адыгов, то они компактно про-

живают в 57 городах турции и 
имеют свою общественную орга-
низацию (только в одном стамбу-
ле около 17 организаций «адыгэ-
хасэ») [56].

определить численность со-
временной северокавказской ди-
аспоры в турции трудно, так как 
статистика населения по этниче-
ским признакам ни в османской 
империи, ни в турецкой респу-
блике не велась. другая причина 
кроется в процессах ассимиляции 
потомков переселенцев из север-
ного кавказа. Поэтому данные 
различных источников о числен-
ности северокавказцев в турции 
и странах Ближнего востока но-
сят приблизительный характер.
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ТҮЙІН
мақалада автор түрлі дереккөздер мен арнайы әдебиетті тал-

дай отырып, кавказ таулықтарының түркияға жаппай көшірілуінің 
себептері қарастырылған. солтүстік кавказ халықтарының осман 
империясына жер аударуы XIX ғасырдың 50-60 жылдары орын алып, 
бес кезең бойынша іске асырылды: 1) 1858-1863 жж.; 2) 1863-1864 
жж.; 3) 1865 ж.; 4) 1877-1878 жж. және 5) 1878-1907 жж.

автор солтүстік кавказдықтардың барлығы бірдей өз еркімен 
көшпегендігін алға тартады. отарлаушы билік бұған қарсылық 
көрсетпеген, керісінше кавказдық таулықтардың Портуға көшуіне 
барлық жағдай жасаған. 

автордың пайымдауынша, патша билігі жергілікті халықтан 
шүйгінді жерлерді тартып алу үшін біраз күш жұмсап, артынан ол 
жерлерді казактар мен отставкадағы офицерлердің еншісіне берді.

SUMMARY
In the article on the basis of analysis of various documentary sources 

and special literature discusses the causes of mass migration Caucasian 
highlanders in Turkey. Resettlement of the North Caucasian peoples of the 
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Ottoman Empire in the 50-60th. XIX century took place in five steps: 1) 
in 1858-1863 yy.; 2) in 1863-1864 .; 3) in 1865 .; 4) 1877-1878 yy. and 5) 
1878-1907's.

The author emphasizes that not all North Caucasian peoples voluntarily 
left their homeland. At the same time, the colonial authorities did not 
prevent, conversely they did their best to Caucasian highlanders settled in 
Porto.

According to the author, the tsarist authorities were targeted struggle 
for liberation the fertile lands from the indigenous peoples with a view to 
secure them for the Cossacks and retired officers.
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(СЕРЕДИНА XVIII - пЕРВАЯ пОЛОВИНА XIX В.).

Аннотация
в статье характеризуется деятельность осетинской духовной ко-

миссии по распространению христианства на северном кавказе (се-
редина XVIII - первая половина XIX в.). Показана роль государства, 
которое посредством комиссии стремилось расширить свое влияние 
на кавказе. отмечены основные итоги работы миссионеров на кав-
казе.

Ключевые слова: осетинская духовная комиссия; христианство; 
северный кавказ; кизляр; миссионерство.

Продвижение российской 
империи на кавказ в XVIII веке 
было связано и миссионерской 
деятельностью русской Право-
славной Церкви. государство, 
определяя свою политику в реги-
оне, было заинтересовано в мис-
сионерстве рПЦ. духовенство 
должно было укреплять и пропа-
гандировать, помимо собственно 
идей христианства, пророссий-
скую идеологию. свою деятель-
ность на северном кавказе, в 

частности, в осетии, кабарде, 
Чечне, ингушетии и дагестане 
русская православная церковь на-
чала в 1742 г. Начало деятельно-
сти было связано с обращением 
- «челобитной», которую священ-
нослужители направили  импе-
ратрице елизавете Петровне, и 
где отмечалось, что недалеко от 
г. кизляра живут «народы некре-
щеные, а места те изобилуют» 
различными богатствами. ини-
циаторами миссионерства были 
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грузинские духовные лица – ие-
рархи грузинской православной 
церкви: настоятель московского 
Знаменского монастыря архи-
мандрит Николай и архиепископ 
Циркано-самобельский иосиф. 
они, несомненно, преследовали 
собственные цели, совпадавшие 
с целями русского правительства 
на северном кавказе [1, с.65]. 
авторы челобитной стремились 
представить этот край как важ-
ный, экономически-значимый 
район, отмечая, что «места их 
изобилуют золотом, серебром, 
рудами и минералами, камением 
преизрядным» [2, с.29-30]. иосиф 
и Николай считали, что первона-
чальной мерой, способствовав-
шей расширению влияния рПЦ 
и российской империи в регионе, 
являлось начало миссионерства. 
По их мнению, миссионерами на 
северном кавказе должны были 
стать грузинские духовные лица. 
они распространяя христианство 
на кавказе, должны были осетин 
«... во святое крещение и в вечное 
ее императорское величество 
привесть... в непродолжительном 
времени всех без остатку» [3, 
с.30]. Правительствующий сенат, 
в соответствии с указом елизаве-
ты II которая заинтересовалась 
предложением священнослужи-
телей, приказал святому синоду: 
«...сообщить ведение, в котором 
написать, … для того дела по-
казанных ли или других к тому 
способных и надежных персон 
послать надлежит...» [4, с.30].

в 1743 г. канцлеру коллегии 
иностранных дел а.П. Бестужеву-
рюмину, было дано поручение 
подготовить сведения о внешне-
политической ориентации кав-
казских народов, их отношении 
к россии, коммуникациях и др. 
для того, чтобы получить данные 
по всему спектру вопросов кол-
легия иностранных дел решила 
воспользоваться услугами кабар-
динских князей магомета атажу-
кина, адильгирея гиляксанова и 
кумыкского владетеля алиша 
хамзина, находившихся тогда в 
столице. они представили сведе-
ния о таких кавказских народах, 
как шапсуги, карачаевцы, сваны, 
балкарцы, лезгины и др.

После получения  необходи-
мых сведений сенатом в ноябре 
1744 г., было принято решение 
о создании - осетинской духов-
ной комиссии (одк), в её состав 
входило двадцать одно духовное 
лицо. руководство осетинской ду-
ховной комиссией было возложе-
но на грузинских архимандритов, 
членами комиссии первоначально 
также были священнослужители-
грузины. считалось, что они луч-
ше знакомы языками, традиция-
ми и ментальностью кавказцев. 
Члены комиссии по распоряже-
нию синода были обязаны со-
блюдать секретность, т.к. у цар-
ского правительства вызывала 
опасение негативная реакция на 
миссионерскую деятельность 
Персии и османской империи. в 
рассматриваемый период осетия, 
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согласно Белградскому мирному 
договору, была зависима от ка-
барды, а территория Прикаспия, 
юридически относилась к Пер-
сии. однако, отправка православ-
ной миссии из грузинских духов-
ных лиц, входивших в свиту царя 
вахтанга, не нарушали условий 
мирных договоров. также синод, 
проявляя осторожность и секрет-
ность, не выдал миссионерам бо-
гослужебные книги на русском 
языке. миссионеры прошли спе-
циальную подготовку при мо-
сковской синодальной конторе. 
основными задачами комиссии 
были определены: распростране-
ние христианства среди горцев, 
убеждение народов северного 
кавказа вступить в союзные от-
ношения с россией, не исключая 
и вступление их в подданство 
российского государства. также, 
на осетинскую духовную комис-
сию возлагались обязательства 
по установлению отношений с 
влиятельными лицами осетии. 
регулятором их деятельности на 
кавказе должен был выступать 
кизлярский комендант [5, с.86].

следует подчеркнуть, что в 
XVIII - первой половине XIX в. 
кизляр был основным полити-
ческим, экономическим и куль-
турным центром российской 
империи на северо-восточном 
кавказе. Не зря известный кав-
казовед, академик а.П. Берже на-
зывал кизляр «русской столицей 
на кавказе», он выполнял «сто-
личные» функции вплоть до об-

разования кавказской губернии 
(1785 г.) [6, с.23].

в письме канцлера а.П. 
Бестужева-рюмина и графа м.и. 
воронцова губернатору астра-
ханской губернии в.Н. татищеву 
давалось поручение проконтро-
лировать проезд миссионеров из 
астрахани в кизляр и помочь им 
решении различных вопросов. в 
феврале 1745 г. члены комиссии: 
архимандрит Пахомий, игуме-
ны христофор и Николай, иеро-
монах ефрем покинули санкт-
Петербург. им было выдано по 
500 «дорожных» рублей, также 
каждый священник получал жа-
лование в денежном выражении 
и, так называемое «хлебное жа-
лование». годовое содержание 
миссионеров обходилось госу-
дарственной казне в 1300 руб. 
комиссия получила походную 
церковь, церковные книги, не-
обходимую при богослужении 
утварь, а также около одной ты-
сячи нательных крестов. деятель-
ность миссионерской комиссии 
по духовной линии была подчи-
нена астраханскому епископу, а 
по гражданской – астраханскому 
губернатору и кизлярской адми-
нистрации.

в апреле 1745 г. кизлярский 
комендант в.оболенский сооб-
щал, что члены комиссии посе-
тили кизляр, затем кабарду и до-
брались до осетии [7, с.65-66]. в 
1745 г. в регионе началась мисси-
онерская деятельность северокав-
казской комиссии: сначала среди 
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осетин, а позже охватившая ин-
гушей и кабардинцев. согласно 
отчету миссионеров, члены ко-
миссии активно распространяли 
идеи христианства среди горцев. 
только за первый год они смогли 
окрестить ряд феодальных фами-
лий и более трехсот осетинских 
крестьян [8, с.103].

в 1745 г. в регионе началась 
миссионерская деятельность се-
верокавказской комиссии сначала 
среди осетин, а позже охватившая 
ингушей и кабардинцев. соглас-
но отчету миссионеров, члены ко-
миссии активно распространяли 
идеи христианства среди горцев. 
только за первый год они смогли 
окрестить ряд феодальных фами-
лий и более трехсот осетинских 
крестьян [9, с.105].

При материальной поддерж-
ке кизлярской администрации и 
при активном содействии адыг-
ских владетелей анзоровых мис-
сионерам удалось построить в 
урочище гускадине осетинский 
монастырь. отсюда грузинские 
миссионеры, под охраной воо-
руженных казаков, выезжали в 
горные осетинские и ингушские 
села для крещения и проведения 
среди них миссионерской дея-
тельности. согласно отчету руко-
водителя комиссии, представлен-
ного в синод, в 1745 г. осетин и 
ингушей крестилось 320 человек, 
а всего за период с 1745 по 1749 
г., было крещено 1019 человек.

кизляр и моздок, хотя и воз-
никли как форпосты русской 

оборонительной линии и опоры 
политики царизма на подступах 
к горному кавказу, играли объек-
тивно и иные важные функции в 
регионе. так, по торговым делам 
в эти города приезжали предста-
вители всех северокавказских на-
родов [10, с.346].

кроме того, эти города стали 
форпостом православия и куль-
туры в регионе. с основанием 
кизлярской крепости был соору-
жен казанский собор. в 1738 г. 
в синод было подано прошение 
грузинского архимандрита да-
ниила о начале строительства 
православной церкви в кизляре. 
вскоре была построена церковь, 
а затем и мужской крестовозд-
виженский монастырь. в 1759 г. 
в кизляре была построена при-
ходская школа, в 1760 г. здесь же 
началось строительство право-
славной церкви в честь Преобра-
жения господня. кизляр, являясь 
главным религиозным центром 
российской империи в регионе, 
был базой православных свя-
щенников, ведших миссионер-
скую деятельность среди горцев 
северо-восточного кавказа [11, 
с.92]. Этим специально занимал-
ся «мужской заштатный мона-
стырь, именующийся кизлярская 
крестовоздвиженская пустыня; 
в нем каменная церковь, имею-
щая изрядный из старинных ико-
ностас». он был основан в 1736 
году архимандритом грузинским 
даниилом [12, с.72].

деятельность осетинской 
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духовной комиссии, распростра-
нялась не только на осетин, но 
и на других местных народов, и 
правильнее было бы называть 
данную комиссию северокавказ-
ской.

горские владетели и фео-
далы, стремившиеся к уста-
новлению взаимоотношений с 
российской империей, стали об-
ращаться в осетинскую духов-
ную комиссию. таким образом, 
деятельность одк способство-
вала налаживанию деловых и 
дружественных контактов между 
представителями россией и на-
родами кавказа. так, осетинами 
был поднят вопрос о переселе-
нии на равнину. так, прибывшие 
в январе 1747 г. в кизляр осетин-
ские «старшины» для проведения 
обряда крещения, обратились к 
русским властям с просьбой раз-
решить им переселиться на земли 
российской пограничной линии.

кроме того, эти города стали 
форпостом православия и куль-
туры в регионе. с основанием 
кизлярской крепости был соору-
жен казанский собор. в 1738 г. 
в синод было подано прошение 
грузинского архимандрита да-
ниила о начале строительства 
православной церкви в кизляре. 
вскоре была построена церковь, 
а затем и мужской крестовозд-
виженский монастырь. в 1759 г. 
в кизляре была построена при-
ходская школа, в 1760 г. здесь 
же началось строительство пра-
вославной церкви в честь Пре-

ображения господня. кизляр, 
являясь главным религиозным 
центром российской империи в 
регионе, был базой православ-
ных священников, ведших мис-
сионерскую деятельность среди 
горцев северо-восточного кав-
каза. Этим специально занимался 
«мужской заштатный монастырь, 
именующийся кизлярская кре-
стовоздвиженская пустыня; в 
нем каменная церковь, имеющая 
изрядный из старинных иконо-
стас». он был основан в 1736 
году архимандритом грузинским 
даниилом [13, с.166].

согласно указанию сената 
таковые «приезды» должны были 
материально поощряться. так, 
каждый «новокрещенный» полу-
чал по 20 рублей. Помимо этого 
в сенат и коллегию иностранных 
дел представлялся доклад астра-
ханского губернатора, содер-
жавший сведения о числе при-
нявших крещение и желающих 
переселиться в кизляр. в 1749 
г. было создано осетинское по-
сольство, направляемое в санкт-
Петербург, для разрешения про-
блем, связанных с переселением 
и вступлением в российское под-
данство. достаточно длительный 
период осетинская духовная ко-
миссия было единственным ду-
ховным связующим звеном, не 
только между россией с осетией, 
но и со всеми регионами северо-
восточного кавказа [14, с.230].

с целью завоевания симпа-
тии горцев, и повышения у них 
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интереса к принятию православ-
ной веры, священнослужители 
дарили всем неофитам подарки и 
предоставляли различные льготы. 
возвращаясь из кизляра, более 
знатные «новокрещены» полу-
чали по 20 руб., а простым кре-
стьянам выдавались «кормовые» 
деньги, отрезы холста. Помимо 
этого, привозимые новообращен-
ными в кизляр и моздок для про-
дажи товары не облагались по-
шлиной. По указу сената от 1762 
г. представителям кавказских на-
родов, принявших христианство 
и российское подданство, посе-
лившихся около городов и крепо-
стей по тереку, выдавалось еди-
новременное денежное пособие. 
уздени получали 10 руб., про-
стые горцы- 5 руб., а женщинам 
помимо денег дарились ножницы 
и зеркало. известный краевед и 
исследователь истории терского 
казачества и кизляра д.с. васи-
льев  указывал на тот факт, что 
многие горцы крестились именно 
для получения подарков и денег 
даже по нескольку раз, меняя для 
этого имя и переселяясь из одно-
го места в другое. многие горцы 
принимали христианство для по-
лучения подарков и всяческих 
льгот, а другие видели в этом 
ограничение их свободы и с по-
дозрением относились к миссио-
нерам [15, с.142].

Но все же, как свидетель-
ствуют документы, деятельность 
миссионеров и кизлярского мо-
настыря привела к обращению в 

православие около 2 тыс. горцев. 
об этом говорит и то, что в XVIII-
XIX вв. в кизляре был отдельный 
квартал, в котором проживали 
принявшие христианство горцы - 
кристи-аул.

с начала 50-х гг. XVIII в. 
была расширена территориальная 
юрисдикция духовной комиссии 
- синод предписывал ей вести 
миссионерскую деятельность по 
распространению православной 
веры среди народов всего север-
ного кавказа. в первую очередь, 
расширение сферы деятельности 
осетинской комиссии было связа-
но, с трансформацией политиче-
ского положения на кавказе [16, 
с.340-342]. При поддержке на-
родов осетии и кабарды грузин-
скому царю теймуразу удалось 
изгнать из грузии ханов Ширвана 
и Шеки. российская администра-
ция на кавказе инициировала в 
осетии, ингушетии расширение 
процесса переселения горцев на 
равнину. Жители отдельных осе-
тинских и ингушских сел, при-
нимая православие, вступали в 
российское подданство. в 1763 г. 
российские власти приступили к 
проведению в жизнь указа о по-
селении в урочище моздок кре-
стившихся кабардинцев, осетин, 
ингушей и о постройке крепости 
моздок. в 1763г. была заложена 
крепость моздок. Необходимо 
отметить, что в процессе коло-
низации региона моздок явился 
тем опорным пунктом, откуда 
российское правительство имело 



158

№ 1, 2015    мемлекет тарихы     история государства

возможность, во-первых, про-
должить кавказскую линию на 
запад, к Черному морю и, таким 
образом, в своих руках сосредо-
точить таможенные сборы, ко-
торые ввиду появления многих 
новых путей сильно снизились, а 
также распространить свое влия-
ние на горные части осетии, что-
бы вести добычу имеющихся по-
лезных ископаемых [17, с.520].

в 1793 г. в моздоке 
была учреждена моздокско-
маджарская викарная епархия, 
сменившая упраздненную осе-
тинскую духовную комиссию.  

возглавил епархию епископ 
г.Бараташвили. Под управление 
епархии перешел и крестовозд-
виженский монастырь в кизляре. 
в епархии была своя духовная 
консистория. епископ гаий имел 
право строить церкви для северо-
кавказских народов, пожелавших 
принять православие.

9 октября 1762 г., ещё до воз-
никновения моздокской крепо-
сти, был составлен доклад сената 
на имя императрицы екатерины 
II об отведении урочища моздок, 
для поселения здесь крестивших-
ся представителей северокавказ-
ских народов [18, с.218-219]. для 
ведения агитации среди местных 
жителей к оставлению своих 
прежних мест и переселению в 
моздок правительством были ис-
пользованы, имевшие связи сре-
ди северокавказской знати, мис-
сионеры, которым вменялось в 
обязанность «стараться склонять 

тот народ к переходу на поселе-
ние в моздок, внушая им, сколь 
выгоднее и лутче им быть… в 
здешних границах, где такие ж 
выгодности, и не хуже нынешних 
своих мест иметь будет, для чего 
ввозить их в моздок с собою и 
тут на месте в приезды их отмен-
но ласкать… на что и сумму на-
значенную употреблять». кроме 
того, в целях быстрого заселения 
региона и увеличения числен-
ности не только русских пересе-
ленцев, но и в лице христиан из 
местных новокрещенцев, в до-
кладе сената на имя екатерины 
II предусматривались меры мате-
риального, т.е. денежного возна-
граждения [20, с.220].

На северокавказский регион 
был распространен правитель-
ственный указ 1743 г. для мусуль-
манского населения Поволжья, 
Нижегородской и воронежской 
губернии, в котором отмечалось, 
что «ново-крещенным из маго-
метанского закона за восприятие 
святого крещения из холопства 
и крестьянства» от помещиков 
иноверных быть свободным веч-
но, и тем прежним помещикам и 
мурзам до владения их новокре-
щенных никакого дела не иметь, 
а по крещении переводить их и 
селить свободно с протчими и но-
вокрещенными, – разве что оные 
помещики по желанию своему 
воспримут св. крещение, и тогда 
оные им отданы будут во владе-
ние по прежнему» [21, с.101].

Что же касается местных 
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владетелей, согласно правитель-
ственному указу 1743 г., то они 
для сохранения своих прав на 
холопов, должны были принять 
христианство и перейти в под-
данство россии. таким образом, 
российское правительство и в 
отношении северокавказского 
привилегированного сословия, 
лишавшихся с уходом их холо-
пов своей экономической базы, 
указом 1743 г. подтверждало 
свои колониальные цели. много-
численные факты принятия хри-
стианства низшими социальны-
ми слоями осетии и кабарды и 
переселение их в район моздока 
подтверждают результативность 
политики россии на кавказе в 
данном вопросе.

следует отметить, что гру-
зинские духовные лица во главе 
комиссии состояли до 1771 г., а 
затем руководство было передано 
русским миссионерам. Первым 
русским миссионером в северо-
кавказской комиссии был назна-
чен протопоп тверской епархии 
афанасий лебедев. По регламен-
ту церкви в обязанность русских 
миссионеров входила «наставлять 
прихожан своих в повиновении 
властям, над ними представлен-
ным», а также «всемерно ста-
раться предусматривать и упре-
ждать возмущения крестьян». с 
1771 по 1791 год было крещено 
4271 представителей местных 
народов. всего в 1745-1792 гг. 
миссионерской комиссией было 
обращено в христианство осе-

тин, ингушей и кабардинцев 
8199 человек [22, с.142]. а после 
упразднения северокавказской 
комиссии и учреждения вместо 
нее весной 1793 г. моздокско-
маджарской епархии, к которой 
перешли функции северокавказ-
ской миссионерской комиссии, 
дело христианизации местного 
населения пошло ещё успешнее. 
в первой четверти XIX в. число 
новокрещенных северокавказцев 
(осетин, ингушей и кабардин-
цев), достигло 62249 человек [23, 
с.439].

следует отметить, что ново-
крещенные из числа местных на-
родов получали ценные подарки 
и денежные вознаграждения, а 
также имели некоторые экономи-
ческие льготы. кроме того, това-
ры, привозимые новокрещенцами 
на продажу в кизляр и моздок, 
освобождали от таможенных по-
шлин и других сборов [24, с.35].

Необходимо указать, что од-
ним из причин, которому обязана 
миссионерская комиссия своими 
некоторыми успехами в своей 
деятельности в регионе путем 
принятия христианства среди 
осетин, ингушей и кабардинцев, 
было стремление представителей 
местных народов путем принятия 
православия добиться при помо-
щи российских властей освобож-
дения от феодальной зависимо-
сти кабардинских владетелей.

Приехавшие в край право-
славные миссионеры сумели 
обратить в христианство ряд 
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влиятельных представителей из 
местных народов, в частности, 
осетин. в 1764 г. в моздоке при 
содействии одк была открыта 
духовная школа, которая просу-
ществовала до 1792 г. Эта и дру-
гие духовные образовательные 
учреждения сыграли роль некое-
го культурного моста между на-
родами северного кавказа и рос-
сии [25, с.91].указывая на этот 
факт, императрица екатерина II 
отмечала, что «нет лучшего спо-
соба… осетинцев и ингушовцев 
учинить их прямыми христиана-
ми…, как просвещением из них 
молодых людей» [26, с.51-52].

в 1793 г. была учреждена 
моздокско-маджарская викар-
ная епархия, с центром в г. моз-
доке, на смену упраздненной 
осетинской духовной комис-
сии. возглавил епархию епископ 
г.Бараташвили. Под управление 
епархии перешел и крестовозд-
виженский монастырь в кизляре. 
в епархии была своя духовная 
консистория. епископ гаий имел 
право строить церкви для северо-
кавказских народов, пожелавших 
принять православие.

таким образом, моздок 
становился одним из центров 
православия в регионе. Здесь 
действовали 3 православные и 
2 армянские церкви. всего же в 
моздокско-маджарской епархии 
было 75 церквей, 53 приходских 
дома, 20 молитвенных домов. Но, 
несмотря на достигнутые этой 
епархией успехи, святейший си-

нод в 1799 г. упразднил её [27, 
с.257].

с начала XIX в. вновь уси-
лилось миссионерство на север-
ном кавказе. в Петербурге было 
открыто Православное миссио-
нерское общество. в 1806 г. в 
колонии каррас (ныне п. ино-
земцево г. Железноводск) шот-
ландские миссионеры издали на 
тюркском языке книгу о преиму-
ществе христианской религии 
над исламской. к миссионерству 
в регионе подключилось также 
русское Библейское общество. 
его отделение в крае было от-
крыто в георгиевске и кизляре 
в 1818 г. в 1810 г. на ногайском 
языке шотландские миссионе-
ры в астрахани издали «святое 
евангелие» арабским шрифтом 
[28, с.101]. в 1824 г. экзарх гру-
зии Феофилакт русанов издал 
евангелие на осетинском языке. 
кавказскому духовенству в нача-
ле XIX в. были переданы книги, 
в городах кизляре и моздоке от-
крылись «школы грамотности», а 
позже и духовные училища. так 
в моздоке действовали уездное 
и приходское духовные училища 
[29, с.173,175]. однако, деятель-
ность христианских миссионеров 
на северном кавказе не принесла 
все же желаемых результатов.

следует отметить, что все вы-
шеназванные активные меропри-
ятия духовенства не были про-
должены. в 1829 г. территория 
кавказской линии перешла под 
юрисдикцию донской епархии 
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с центром в Новочеркасске [30, 
с.235]. командующий российски-
ми войсками на кавказе П.граббе, 
посчитав, что центр новой епар-
хии от региона находился далеко, 
настаивал на создании отдельной 
кавказской епархии. однако толь-
ко в 1842 г. император Николай I 
подписал доклад святого синода 
об её учреждении. Эта епархия 
стала действовать с 1 января 1843 
г. [31, с.92].

таким образом, характеризуя 
деятельность северокавказской 
духовной комиссии по распро-
странению христианства с сере-
дины XVIII - первой половине 
XIX в. следует отметить её роль 
не только в процессе христиани-

зации, но и установлении диа-
лога с народами северного кав-
каза, помощи угнетенным слоям 
населения, распространении 
культуры и грамотности. сле-
дует отметить роль государства, 
которое посредством комиссии 
стремилось расширить свое вли-
яние на кавказе. однако все воз-
ложенные на комиссию задачи 
она выполнить не смогла в силу 
разных причин, а количество 
горцев принявших христианство 
было не очень большим. тем не 
менее, такая интересная страни-
ца миссионерской деятельности 
Православной церкви на кавказе 
в XVIII - первой половине XIX в. 
не должна быть забыта.
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ТҮЙІН
мақалада солтүстік кавказда христиан дінін тарату бойынша 

осетиндік діни комиссия қызметі сипатталады (XVIIIғ. орта шені мен 
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XIX ғ. басы) .комиссия арқылы кавказдағы өз ықпалын күшейтуге 
тырысқан мемлекет рөлі көрсетілген. кавказдағы миссионерлер 
жұмысының негізгі нәтижелері анықталған.

SUMMARY
In the article describes the activities of the Ossetian spiritual 

Commission on the spread of Christianity in the North Caucasus (the 
middle of XVIII - first half of XIX century.). The expanding of the state 
influence in the Caucasus by the Commission shown the role of the state. 
Mentioned the main results of the work of missionaries in the Caucasus.
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ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ ЗЕРТТЕуЛЕРІ
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ уЧЕНЫХ

ОӘЖ 342.5(574)
М.С. Томанова

Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының ғылыми қызметкері, 
әлеуметтану магистрі

МЕМЛЕКЕТ ИМИДЖІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ 
ЕРЕКшЕЛІКТЕРІ

Аннотация
Бүгінгі таңда орын алып отырған әлемнің жаһандану жағдайында, 

ғылым мен техника қарыштаған қадамдармен алға жылжып, уақыт 
қысымы арта түсуде. ақпараттық қоғамның талаптарына сай өмір 
сүру адамзаттың ғана емес, мемлекеттердің де мүддесіне айналды. 
мемлекеттер үшін қарымтасындағы қаруы мен әскери күшімен қатар, 
«жұмсақ күш» қолдана отырып, әлемдік саяси аренада өз позициясын 
бекіту маңызды. осы мақсаттарда мемлекет имиджін құру, қолдану 
әдістері, оның құрылымы мақалада зерделенген.

Түйін сөздер: мемлекет имиджі, мемлекет бренді, мемлекетті по-
зициялау.

Замануи жағдайларда 
мемлекеттің танылуы мен бәсекеге 
қабілетті елдер қатарынан 
орын алуы экономикалық, са-
яси, әлеуметтік әлеуетімен 
қатар оның жағымды да тиімді 
имиджін қалыптастыруымен 
айқындалады. осы уақытта «...
өзіндік бет-бейнесі бар, өзіндік 
ерекшеліктері мен өзіндік 
ұстанымы бар табысты мемле-
кетке» [1] айналған Қазақстан 
республикасы үшін ішкі 
қолдауға ие болатын, әлемге өзі 
туралы паш ететін жағымды 
имидж қалыптастыру өзекті 
мәселелердің біріне айналып 
отыр.

мемлекеттің саяси имиджінің 

қалыптасуы мемлекеттің сыртқы 
саясатын ұтымды жүргізуге, 
мемлекеттің ішкі саясатын 
жүргізудің ерекшеліктеріне, 
экономикасының тиімділігіне, 
қоғам менталитетінің 
ерекшеліктеріне, тағы да басқа сол 
сияқты элементтерге сүйенеді.

мемлекет имиджін класси-
фикациялайтын болсақ:

- объективті имидж – мем-
лекет жайлы ішкі немесе ше-
тел қоғамдастығының пікір-
пайымдары;

- субъективті имидж – 
мемлекет лидерінің, жалпы 
биліктің мемлекет бейнесін аза-
маттар қалай қабылдайтыны, 
мемлекеттің шетелде қалай 
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көрінетіні туралы түсініктері;
- Қолдан жасалатын имидж 

– мемлекет жетекшісінің тобы не-
месе тартылатын арнайы маман-
дар, яғни имиджмейкерлер құруға 
тырысатын мемлекет бейнесі [2].

Қолдан жасалған имидждің 
тиімділігін бағалау кезінде оның 
мемлекет өміріндегі әлеуметтік, 
экономикалық, саяси, мәдени 
жақтарына, басқа мемлекет-
термен қарым-қатынасының 
сапалық өзгерістеріне әсерін 
ескеру қажет.

мемлекеттің саяси имиджі 
статикалық емес, яғни жаһандық 
сын-қатерлерге, әлемдегі және 
мемлекет ішіндегі өзгерістерге 
байланысты өзгеріп, дамып, 
икемделіп тұруы қажет. сондай-
ақ имидждің тұрақты мінездемесі 
(мінездемелері) де болуы тиіс. 
дегенмен, модельденген, яғни 
қолдан жасалған имидж сол 
мемлекеттің ішкі құрылымына 
сәйкес болуы керектігін есте 
сақтауымыз қажет.

сонымен қатар мемле-
кет имиджі жағымды болып 
қалыптасуы үшін төмендегі 
талаптарға сай болуы керек:

-мемлекет имиджі 
синтетикалық болуы тиіс, 
яғни символдар арқылы 
(геральдикалық белгілер) белгілі 
бір әсер беруі қажет;

-шынайы болуы қажет, мем-
лекет имиджі мемлекеттегі 
жағдаймен барынша бірегей бо-
луы шарт;

-нақты болуы қажет, яғни 

санаға тез сіңіп, бір неме-
се бірнеше айрықша белгілері 
имиджі танытып тұруы керек;

-белгілі бір деңгейде 
анықталмаған болуы қажет, яғни 
қарастырылып отырған мемле-
кетке тән бірнеше нышандары 
болғаны абзал [3].

д.П. гавра, и.д. демидова, 
е.с. савицкая бастаған ғалымдар 
мемлекет имиджінің үлгілерін 
қалыптастырудың келесі әдістерін 
4 топқа бөліп қарастырады: гео-
саяси әдісі, маркетингтік әдіс, 
брендингтік әдіс, имидждік әдіс 
[4]. енді әрқайсысына жеке-жеке 
тоқталып өтелік.

геополитикалық әдіс 
өкілдерінің бірі д.Н. Замятин. 
ол мемлекеттің геополитикалық 
бейнесі деп оны саяси тұрғыдан 
сипаттайтын мемлекеттің ба-
рынша жарқын, есте қаларлық 
символдарының, белгілерінің, 
бейнелерінің жиынтығы деп 
тұжырымдайды. яғни, белгілі бір 
мемлекеттің саяси бағыт-бағдары 
оның географиялық орналасуына 
тікелей байланысты. д.Н. Замя-
тин өзінің «геополитика образов 
и структурирование метапро-
странства» деген мақаласында 
саяси-географиялық бейне 
(политико-географический об-
раз, Пго-ауд.авт.) түсінігін 
де бөліп қарастырады [5]. 
саяси-географиялық бейне 
оның тұжырымдауы бойын-
ша саяси аспектідегі белгілі 
бір мемлекеттің, саяси және 
әскери одақтардың белгілері мен 
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сиволдарының жиынтығы.
маркетингтік әдіс мемлекет 

имиджін қалыптастыру аймақтар 
маркетингінің стратегиялық 
бағыттарының бірі ретінде 
қарастырып, қалыптастырады. 
аймақтар маркетингін зерт-
теп жүрген ғалымдардың бірі 
а.П. Панкурхин оны «аймақтың 
мүдделі ішкі және сыртқы 
субъектілерінің маркетингі» де-
ген анықтама берген [6].

Бұл әдістің басты мақсаты 
– қарастырылып отырған 
аймақтың экономикалық 
жағдайын жақсартып, халықтың 
материалдық жағдайын 
жоғарылату. Бірақ бұл әлеуметтік-
экономикалық ілгерілеу өз 
кезегінде сол мемлекеттің сая-
си жағдайына да, халықаралық 
саяси аренада өз мәртебесіне 
ие болуына да өз әсерін тигізері 
түсінікті. Және маркетингтік әдіс 
мемлекеттің имиджін жақсартып, 
әсіресе саяси имиджін басқаруға 
үлкен мән береді. мемлекет 
имиджін қалыптастыру бой-
ынша теориялық-әдістемелік 
базаның кең ауқымын да осы әдіс 
ұсынады.

маркетингтік әдістің өкілі, 

жоғарыда атап өткен а.П. Панкру-
хин мемлекет имиджін құрайтын 
негізгі элементтер ретінде оның 
ресми символикасын (герб, ту, 
әнұран, ұрандары), бейресми сим-
волдарын (тарихи, мифологиялық 
тұлғалар, өзіне ғана тән, сол 
жерде ғана мекендейтін жан-
жануарлар, экспорттың, ішкі 
тұтынудың ерекше өнімдері) 
атайды. сондай-ақ мемлекет 
имиджінің басты құраушылары 
ретінде мемлекеттің тари-
хы, көшбасшысы, мемлекеттік 
брендтері деген қорытындыға 
келеді.

а.П. Панкрухин өзінің 
«маркетинг территорий» атты 
еңбегінде ел имиджі сананың 
бірнеше деңгейінде, яғни 
әлеуметтік, экономикалық, 
іскерлік, қаржылық, басқа да 
деңгейлерде қалыптасатындығын 
дәлелдеген [6, 53 б.]. ең алдымен 
ел имиджіне психологиялық, сая-
си және экономикалық факторлар 
әсер етеді, сондай-ақ ел имиджі 
ұлттық компаниялар, белгілі сау-
да маркаларының имиджімен де 
тығыз байланысты. Бұл тезисті 
ол г.даулингтің схемасы арқылы 
көрсеткен.
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яғни, кей салалар бойынша 
белгілі бір елдер алдыңғы шеп-
те, сонымен қатар ел имиджі мен 
сол елдің компанияларының, сол 
елде шығарылатын тауарлардың 
да имиджі өзара байланысты. 
схемадағы барлық бағыттар екі 
жақты, демек өзара байланысты 
екі объект бір-бірінің имиджін 
пайдалана алады, және бірі 
өзгеріске ұшыраса, екіншісі де сол 
уақытта өзгеріске ұшырайды.

мемлекет имиджін 
зерттеудегі үшінші әдіс – 
брендингтік әдіс. Бұл әдісте 
мемлекеттің бренді орталық 
ұғым. Өкілдері ретінде ресейлік 
ғалымдардан а.Н. Чумиков, 
м.П. Бочаров [7], батыстық 
ғалымдардан с.Энхольтті атаса 
болады. алғашқы екеуі мемлекет 
брендін қалыптастыру әдісі мем-
лекет имиджін қалыптастыруда 
оның жағымды жақтарына ғана 
мән беруге емес, қоршаған 
ортаға мемлекетті танытатын-
дай символдарды, атрибуттар-
ды, құндылықтарды іздестіруге 

саЙмоН ЭНхолЬттІҢ «мемлекет БреНдІН
ҚалыПтастыратыН алтыБҰрыШы»

бағытталғандығын дәлелдейді.
Батыстық ғалымдардан мем-

лекет брендін қалыптастыру бой-
ынша с.Энхольттің жұмыстарын 
атап өтуге болады. мыса-
лы өзінің «америка бренді» 
(«Бренд америка») кітабында 
ол «мемлекет имиджі қалай 
қалыптастырылады?» - деген 
сұраққа жауап іздей отырып, 
мемлекет имиджі шындық пен 
қиялдың, ойластырылған және 
кездейсоқ әрекеттердің нәтижесі 
деген тұжырымға келеді. мем-
лекеттер әлемге үнемі өзі туралы 
үлкенді-кішілі ақпараттар жіберіп 
отырады. с.Энхольттің пайымы 
бойынша, осы ақпараттарды ав-
тор ұсынған алты бұрышты ком-
муникациялар каналы арқылы 
жіберілсе, мемлекеттің бренді 
қалыптасады. осы бағытта 
мемлекеттік деңгейде жұмыс жа-
сап, аталмыш каналдар арқылы 
жүйелі түрде және жиі-жиі 
ақпараттар жөнелтілсе, уақыт 
өте келе мемлекеттің бренді 
қалыптасатын көрінеді.
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туризм бұрышы – елде ту-
ризм саласын дамыту, сондай-
ақ кәсіпкерлік жұмыс бойынша 
немесе жай ғана турист ретінде 
мемлекетпен танысу барысында 
жиналатын тәжірибе. Бұл аспект 
көп жағдайда бір ұлттың брендін 
қалыптастыру кезінде маңызды.

Экспорт бұрышы – мемле-
кет имиджіне зор әсер ете алады, 
бірақ жұмыс нәтижелі болуы үшін 
әр тауарда оның шығарылған 
мемлекеті көрсетілген болса.

Ішкі және сыртқы сая-
сат бұрышы - дәстүрлі түрде 
үкіметтің шешімдері дипломатия 
каналдары арқылы іске асады, 
соған қарамастан саяси тұлғалар 
әрқашан халықаралық БаҚ наза-
рында екендігін ескеру қажет.

инвестиция тарту және 
иммиграциялық заңнама бұрышы 
– мемлекеттің шетелдік қаржыны, 
шетелдік мамандарды және ком-
панияларды тарту әдістері.

мәдениет және салт-дәстүр 
бұрышы – елдің мәдени мұрасын 
және салт-дәстүрлерін насихат-
тау: мысалы, ұлттық операның 
әлемдік әнсапары, танымал 
автордың кітаптарын аударып 
жариялау, спорт саласындағы 
жетістіктер.

халық бұрышы – 
қарастырылып отырған 
мемлекеттің халқы, адами ре-
сурстары, билік өкілдері, эстра-
да және спорт жұлдыздары, 
халықтың шетелде және өз елінде 
өз-өзін ұстау мәдениеті [8].

анхольттің алтыбұрышы бір-

бірімен ықпалдаса, бір-біріне 
әсер ете отырып жұмыс істейді, 
және әр бұрыш өз кезегінде «Біз 
кімбіз?», «Біздің ерекшелігіміз 
бен күшіміз неде?» деген 
сұрақтарға жауап таба білуі ке-
рек.

анхольт мемлекет брендінің 
адам өмірінде үлкен рөл 
атқаратынын дәлелдей отырып 
«...қарапайым халық күнделікті 
тұтынатын заттарын сатып 
алғанда сол өнімді шығарған 
мемлекетке мән береді. Бірақ бұл 
мемлекет бренді әсер етуінің бір 
жағы ғана. Бұл ұғымның мәні 
тереңде жатыр, мысалы компа-
ниялар қай мемлекетте жаңа за-
уыттар салып, қаржысын құйып, 
бизнесін дамытады; спорттық 
ұйымдар кезекті жарыстарын 
қай елде өткізеді; опера және 
балетті басқаратын компания-
лар гастрольдік сапар маршру-
тына қай мемлекетті енгізеді; 
халықаралық ұйымдар, айталық 
БҰҰ, ШыҰ, қай мемлекетті 
мүшелікке қабылдау немесе 
керісінше қабылдамау  туралы 
шешімді қабылдарда мемле-
кет имиджі ескеріледі» [8, 16-17 
бб.], -деп ойын түйіндейді. яғни, 
мемлекеттің брендтік имиджі 
сол мемлекеттің әлеуметтік, 
саяси, мәдени, экономикалық 
салалар бойынша дамуына 
айтарлықтай ықпал етеді. себебі 
бұл шешімдерді қабылдау кезінде 
көптеген зерттеулер жүргізіліп, 
талдау жасалғанымен, бұл 
шешімдерді эксперттер, де-
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мек мемлекет туралы қандай да 
бір пікірі қалыптасқан адамдар 
қабылдайды.

имидждік әдіс «мемле-
кет имиджі» түсінігін орталық 
термин ретінде қарастырып, 
оның құрылымын, қызметін, 
ерекшелігін терең зерттейді.

имидждік әдістің орталық 
үлгісі ретінде Э.галумовтың 
үлгісін қарастыруға болады 
[9]. Бұл үлгіге сәйкес мемлекет 
имиджін зерттеген кезімізде оны 
ішкі блок және сыртқы блок деп 
бөліп қарастыруымыз қажет. 
Э.галумовтың пайымдауынша 
мемлекет имиджін кешенді зерт-
теу кезінде осы екі блокты еске-
ре отыруымыз қажет. ол сыртқы 
имиджі зерттеу кезінде субъект 
бірқатар сұрақтарға жауап іздейді 
және Э.галумов бұл сұрақтардың 
дәл осы кезегін маңызды деп 
есептейді:

- мемлекет қайда 
орналасқан?;

- мәдени-тарихи, табиғи 
құндылықтары қандай? Несімен 
қызықты және ерекше?;

- мемлекеттің халқы қандай 
(рухани байлығы, ділі)?;

- мемлекет не өндіреді 
және әлемге не ұсынады?

- халық неге ұмтылады?
Э.галумовтың пікірінше, 

осы сұрақтардың осы кезегіне 
жауап іздей келе, субъекттің са-
насында мемлекет туралы пікір, 
мемлекет имиджі қалыптаса ба-
стайды: алдымен ол мемлекетті 
саяси-географиялық бейнесі 

қалыптасады, екінші кезекте 
табиғи ресурстары негізінде, со-
дан кейін бірте-бірте мәдени, 
социоментальді, экономикалық, 
ұлттық құндылықтары 
негізінде қалыптасқан бейнесі 
қалыптасады.

сонымен қатар тарих та 
мемлекет имиджінің маңызды 
құрамдас бөлігі, себебі тарих 
бірқатар маңызды сұрақтарға жа-
уап береді, мысалы «мемлекеттің 
саяси имиджінің тарихи негізі 
қандай?», «мемлекеттіліктің 
негізі неде?». халықтың 
менталитеті, оның әлеуметтік 
тәжірибесі, саяси мәдениеті, 
салт-дәстүрлері мемлекеттің 
саяси имиджіне әсер етуші фак-
торлар болып табылады. тарихи 
сана мәселесі өз елінің тарихына 
деген сезімді қалыптастырып, 
әлеуметтік-мәдени қарым-
қатынастар субъектісі ретінде 
өзін мемлекетпен бірегейленуіне 
әсер етеді, демек мемлекеттің де 
саяси имиджін қалыптастыруына 
өз әсерін тигізеді.

Зерттеулер көрсеткендей, 
қоғаммен байланыс техно-
логиялары мен әдістері мем-
лекет бейнесін жеке және 
әлемдік қоғамдастық санасына 
кірістіру үшін тиімді қолдана 
алады. ол үшін басқару және 
ұйымдастырушылық даму бойын-
ша мамандардың, экономистердің, 
әлеуметтанушылардың, сайлау-
алды технологиялар бойынша 
кеңесшілердің, психологтардың, 
с п и ч р а й т е р л е р д і ң , 
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саясаттанушылардың, со-
нымен қатар мемлекеттің 
жағымды халықаралық сая-
си имиджін қалыптастыру 
тұжырымдамасын жасауға үлес 
қосатын мамандардың білімдері 
мен қабілеттері бірігуі қажет. 
мұндай бағдарлама мемлекеттік 
билік және мемлекетті басқару 
саласындағы органдардың жан-
жақты қатысу жағдайында іске 
асырылып, басымдыққа ие бо-
луы керек. оның шешуі өз 
кезегінде әлемдік қоғамдастықта 
жан-жақты бірігу үшін 
тұрақты эмоционалдық ортаны 
қамтамасыз етеді.

Қазіргі таңда мемлекеттің по-
зицияланауы үшін мемлекеттік 
билік органдарының қызметіндегі 
PR әдістері мен технологияла-
рын қолданудың бай толыққанды 
тәжірибесі жинақталған. 
коммуникативті байланыстар 
субъектілерінің бағалауларынан 
шыға отырып, мемлекет имиджін 
келесі үш негіздемеге сүйене от-
ырып құру керек:

Біріншіден, ол қызметтердің 
бірқатарын орындайтын қандай 
да бір субъект ретінде ұсынылуы 
тиіс, оның біреуі – билік. сол 
себептен адамдарға президент 
пен үкімет шынында немен ай-
налысатынын көрсетіп отыру 
қажет. Бұл жағдайда мемлекеттің 
имиджін қалыптастырудың ба-
сты бағыты ретінде адамдарды 
ақпараттандыру қарастырылады.

екіншіден, мемлекет өзінің 
абыройлығына сүйеніп, яғни өз 

имиджінің қалыпты белгілерін 
әрдайым позициялау керек.

Үшіншіден, қоғамдық 
сана-сезімде мемлекеттің сипа-
тын, мәнін бекіткен жөн. Бұл 
контекстіде ұлтты біріктіруші 
ұлттық идеяның нақты 
әзірленуінің мәселесі ерекше 
мәнге ие бола бастайды.

мемлекеттің қазіргі 
замандағы бейнесінің проблема-
сы саясаткерлердің ой өрісінде 
болмауы мүмкін емес. Әрбір ел 
ол туралы көбірек білуге және 
осы ақпаратқа жақсы резонанс 
иелендіруге ұмтылады. елдің 
жақсы бейнесі бүкіл қоғамға 
пайда әкеледі, өйткені елдің 
халықаралық аренадағы беделін 
арттырып, қана қоймай, соны-
мен бірге инвестициялар мен 
туристтердің елеулі бөлігінің 
келуіне мүмкіндік туғызады. 
көптеген үкіметтер қазіргі PR-
технологиялардың әр түрлі 
әдістерін пайдаланып, өз елдерінің 
шетелдегі ақиқатқа негізделген 
бейнесін қалыптастару үшін ора-
сан зор күштер мен қаржыларды 
жұмсайды. сондықтан әлемнің 
дамыған елдерінде сыртқы 
саяси PR-қызметке маңызды 
көңіл бөлінеді. мемлекеттің 
жағымды имиджін жасау міндеті 
экономикалық және саяси ре-
формалау мәселелері сияқты 
басымдылық болып табылады.



171

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2015

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. «Қазақстан – 2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты // Қазақстан республикасының Президенті - ел-
басы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2012 жыл 
14 желтоқсан. -Қазақстан республикасы нормативтік-құқықтық 
актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесінің ресми сайты - http://
adilet.zan.kz/kaz/docs/K1200002050#z22.

2. ким л.м., ақболат д.е. саяси имиджелогия: оқу құралы. –ал-
маты: Қазақ университеті, 2013. 189 б.

3. королько в.г. основы паблик рилейшнз. – киев, 2000. – 
с.336.

4. гавра д.П., демидова и.д., савицкая е.с. и др. анализ и обо-
щение существующих концептуальных методологических подходов 
в сфере государственного имиджирования для различных целевых 
аудиторий: аналит.записка. – сПб., 2008.

5. Замятин д.Н. геополитика образов и структурирование мета-
пространства// Полис. – 2003. – №1.

6. Панкрухин а.П. Зачем, кому и какой нужен маркетинг тер-
риторий?// http:www.marketologi.ru/lib/terr/terrl.html дата обращения 
26.02.2007.

7. даулинг г. репутация фирмы: создание, управление и оцен-
ка эффективности (серия «современные консалтинговые техноло-
гии»)/ Пер. с англ. м.: консалтинговая группа «имидЖ-конакт»: 
инфра-м, 2003. - с.238.

8. Чумиков а.Н., Бочаров м.П. связи с общественностью: тео-
рия и практика. – м., 2006. – с.184.

9. анхольт с., хильдрет д. Бренд америка: мать всех брендов. 
–м.: ооо «издательство «добрая книга», 2010. -232 с.

10. анхольт с., хильдрет д. Бренд америка: мать всех брендов. 
–м.: ооо «издательство «добрая книга», 2010. -232 с.

11. галумов Э.а. международный имидж россии: стратегия фор-
мирования. – м., 2003.

РЕЗЮМЕ
в статье представлено понятие политического имиджа государ-

ства и рассматриваются основные методы исследования его форми-
рования. 

SUMMARY
The paper defines the political image of the state and examines major 

methods of creating an image.
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ОӘЖ 930.1:172.15(574)
Е. Табыс 

Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының кіші ғылыми 
қызметкері, педагогика ғылымының магистрі

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ пАТРИОТИЗМ ЖӘНЕ ТАРИХИ САНА

Аннотация
Қазақстанның тарихында патриотизм көп айтылатын ұғым. 

Қазақ елін қай кезең болмасын сүйрелеп, қиын қыстау жағдайларда 
үміттерін үзбей өрге тартып келе жатқандар осы патриоттар. Қазақстан 
өз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен кейін патриотизм ұғымының мән-
мағынасы кеңейіп, «қазақстандық патриотизм» ұғымы дүниеге келді, 
Қазақстан халқының ата-Заңы конституциямызға енді, халқымыздың 
санасына да еніп, келешек ұрпақтың тарихи саналарына да енбек.

Түйін сөздер: қазақстандық патриотизм, тарихи сана.
2015 жыл халқымыздың 

жадында, санасында қалатын 
маңызды жыл, себебі. Қазақ 
хандығының 550 жылдығы, Ұлы 
жеңістің 70 жылдығы, Қазақстан 
халқы ассамблеясының 
20 жылдығы, сондай-ақ 
конституциямыздың 20 
жылдығы, т.б. мерейтойлы дата-
лары аталып өтпек. осы айтылған 
тарихи оқиғалардың бәрінде де 
қасиетті ұғымдар байқалады, 
солардың бірі Қазақстандық па-
триотизм.

Қазақстандық патриотизм де-
ген ұғым 1995 жылы қабылданған 
Қазақстан республикасының кон-
ституциясына да енген. тәуелсіз 
Қазақстанның тұрақтылығы да 
және мемлекеттің өркендеуі де 
осы ұғыммен тығыз байланысып, 
ол аса маңызды рөлін атқарып 
келеді. сондықтан да осы ұғым 
Қазақстан республикасының 
тұңғыш Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың көңіл аударатын 
мәселелердің бірі болып сана-
лады. «Қазақстан–2050» страте-
гиясы қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Жол-
дауында елбасы елімізде орнап 
тұрған қоғамдық тұрақтылық 
пен келісімнің, сонымен қатар 
жаһандық қауіпсіздік үшін 
күрестегі белсенді рөліміздің 
арқасында, халықаралық арена-
да танылғанымызды баса айтып, 
Қазақ елінің мерейін бір өсірді. 
дәл сол жолдауда қазақстандық 
патриотизм де маңызды 
бағыттардың бірі ретінде аталды 
[1].

Жалпы патриотизм деп от-
басына, туып-өскен ортасына, 
топырағы мен табиғатына, еліне 
деген құрметті айтады. Патриот 
- өз халқын, жерін сүйіп, оның 
мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын 
адам болу тиіс. ал мұның бәрі 
тәрбиеге байланысты болмақ. 
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елбасы Н.Ә. Назарбаевтың осы 
туралы айтқан сөзі бар: «Әрбір 
адам біздің мемлекетімізге, оның 
бай да даңқты тарихына, оның 
болашағына өзінің қатысты 
екенін мақтанышпен сезіне ала-
тындай іс-қимыл жүйесін тал-
дап жасауы қажет. елдің пробле-
малары да, келешегі де барлық 
адамға жақын әрі түсінікті болуы 
тиіс. Әрбір адам бала кезінен 
Қазақстан – менің отаным, оның 
мен үшін жауапты екені сияқты 
мен де ол үшін жауаптымын де-
ген қарапайым ойды бойына 
сіңіріп өсетіндей істеген жөн» [1]. 
Қазақстандық патриотизм, және 
оны келешек ұрпақтарға жеткізу 
мәселесі дәл осы айтылған 
сөздердің мән-мағынасымен 
пара-пар.

«саяси түсіндірме сөздігінде» 
патриотизмге былайша анықтама 
берген екен: «Патриотизм (грек, 
patris – отан, атамекен) – өзінің 
жеке және топтық мүдделерін 
жалпы елдің мүдделеріне 
бағындыратын, оған адал қызмет 
етіп, қорғауды мақсат тұтатын 
өз отанына, атамекеніне де-
ген терең сүйіспеншілік сезімі. 
Патриотизм мәселелері жаңа 
мемлекеттердің құрылуы, 
ұлттың қалыптасуы, ұлт-азаттық 
қозғалыстар мен соғыстар кезінде 
ерекше өзектілікке, саяси мәнге ие 
болады. Бүгінгі күні Патриотизм 
мәселесі жаһандану, интерна-
ционализация, мемлекетаралық, 
аймақтық және жер шарылық 
ықпалдастық жағдайында өрши 

түсуде. Шынайы патриотизмді 
интернационализм мен космо-
политизмге қарсы қоюға бол-
майды. Өз халқын басқа ұлттар 
мен этностарға қарсы қоюға 
бағытталған патриотизм шынайы 
емес, ол ұлтшылдыққа және шо-
винизмге ұласып кетуі оңай. ал, 
ұлттық және ұлттық-мемлекеттік 
нигилизмге негізделген интерна-
ционализм мен космополитизм 
жалпыадамзаттық мүдделер мен 
құндылықтарға қайшы келеді» 
[2].

Қазіргі таңда, патриотизмді, 
қазақстандық патриотизмді 
шын мәнісінде түсініп, келешек 
ұрпақтарға жеткізіп жатқанымыз 
– өте маңызды және жауап-
кер шілікті артыратын мәселе. 
Өйткені тәуелсіз Қазақстан 
үшін бұл ұғым күрделі өзгеріске 
ұшыраған. Ұлттық мемлекет 
құра отырып, тәуелсіз Қазақстан 
өзінің сонымен қатар көп ұлтты 
мемлекет екендігін ойдан бір сәт 
шығаруға болмайтынын түсінген. 
тәуелсіздікке қол жеткізе алмаған 
кезімізде патриоттық сезім тек өз 
ұлтымызға, қазаққа ғана тән бол-
са, тәуелсіздікке қолымыз жет-
кен сәтте жауапкершілігімізде 
бұрынғыдан әлде қайда артып, 
соның нәтижесінде тек қазаққа 
байланысты ұлттық патриотизм 
бүкіл Қазақстан халқына тән 
Қазақстандық патриотизм болып 
өзгеріске ұшыраған. Біз дәріптеп 
келе жатқан патриотизм ұғымы 
көлемі жағынан кеңейген. Бірақта, 
ол қазаққа деген патротизммен 
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ешқандай қайшылыққа ұшыра 
алмайтындығын түсіне білуіміз 
қажет. Шынайы патриотизм 
ұлтшылдықпен, нәсілшілдікпен 
және жікшілдікпен ешқандай 
қатысы болмайды. Бір жағынан, 
жаһандану, интернационалану, 
екінші жағынан, мемлекетттік 
және ұлттық егемендікті нығайту 
кезінде патриотизм проблема-
сы өткірлене түседі [3, 94 б.]. 
елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
айтқан «Өз бойымызда және 
балаларымыздың бойында жаңа 
қазақстандық патриотизмді 
тәрбиелеуіміз керек. Бұл, ең алды-
мен, елге және оның игіліктеріне 
деген мақтаныш сезімін ұялатады. 
Бірақ бүгінде қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа даму кезеңінде 
бұл түсініктің өзі жеткіліксіз. 
Біз бұл мәселеге прагматикалық 
тұрғыдан қарауымыз керек», 
- деген сөзі дәл осы мәселені 
айқындап берген.

осы мәселеге байланы-
сты, ұлттық мемлекет құрып, өз 
ұлтына ғана тән патриотизмді 
жандандырған, алайда өзінің көп 
ұлтты мемлекет екендігін ойла-
рынан шығарып, соның зардапта-
рын көріп отырған елдер де көп. 
Бұл елдер өздерінің көп ұлтты 
мемлекет екендіктерін аңғармай, 
мемлекеттерінде жалпыға тән 
патриоттық тәрбиенің негізін 
дұрыс қоя алмағандар. солардың 
бірі ретінде көрші еліміз Қытайды 
атап көрсетуімізге болады. 
Қытай халық республикасы 
1949 жылы өз тәуелсіздігіне қол 

жетіп, 56 ұлт өкілдері бар ұлттық 
мемлекеттерін құрды. Жалпы 
халқының 98 пайызын құрайтын 
хан ұлты Қхр-дың негізін 
құрушы ұлт. ххІ ғасырдың 
алғашқы он жылдығына дейін 
өзінің тар мәніндегі патриотизм 
тәрбиесін жүргізіп келген атал-
мыш ел, бұндый патриотизмнің 
бұрыс екендігін сезе бастады. 
Үйткені сол елде жасап жатқан 
басқа ұлт өкілдерінің ішінде 
осы тар мәніндегі патриотизмді 
қабылдай алмағандар шықты, 
олардың нараздылықтары 
соңында мемлекеттің 
тұрақтылығына, қауіпсіздігіне 
нұқсан келтіре бастады. осы се-
бептен қазіргі таңда, көптеген 
Қытай ғалымдары патриотизмді 
жаңадан зерттей бастады, оларға 
өздерінің жағдайларына үйлесімді 
жаңа патриотизмнің теориясы 
керек болды. сол ізденістерінің 
бірі «конституциялық патрио-
тизм». Қазір әлемнің ұлттық 
мемлекеттері патриотизмнің 
жаңа тетіктерін табуға ұмтылуда, 
соның бірі осы «конституциялық 
патриотизм». Неміс филосо-
фы, социолог Юрген хабермас 
көтерген бұл теория көптеген 
ұлттық мемлекеттердің па-
триотизм мәселесіне жауап 
бергендей. 1990 жылы жазған 
«азаматтық және ұлттық 
бірегейлік» атты мақаласында, 
хабермас «конституциялық 
патриотизмді» толық қанды 
түсіндіруге тырысқан. «еркіндік 
пен теңдіктің бірлестігіндегі 
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адамдар осы мақсатқа бірге 
күресіп, соңында келісімге 
келеді, сол келісімнің негізі тек 
адамдардың бір жүйеге деген 
бірдей көзқарастарынан бол-
ды. Бұндай қанағаттанарлықтай 
қалыптасқан пікірлер мен іс-
қимылдарға айналған жүйе, 
құқықтық мемлекеттің консти-
туциясында сарапталып көрініс 
алған. көпполюсті қоғамда, 
конституцияның көрсететіні 
белгілі бір формадағы ортақ 
таным. азаматтар (гражда-
нин) осындай бірқатар прин-
циптермен өздерінің бірлескен 
өмірлерін бағыттауды 
құптайды, бұл принциптер 
әрбір адамның тең мүдделеріне 
сәйкес келгендіктерінен, 
барлықтарының келісіміне 
ие. Бұндай бірлестік 
адамдардың бір-біріне де-
ген өзара мойындаушылық 
қатынастарынан пайда болған, 
осындай қатынаста әрбір адам 
өзінің еркін және тең құқылы адам 
ретінде басқалардың құрметіне ие 
болуға үміттене алады. Әрбір адам 
үш жақты мойындалуға ие: әрбір 
адам дара тұлға ретінде; әрбір 
адам бір ұлттың немесе мәдени 
бірлестіктің мүшесі ретінде; со-
нымен қатар мемлекеттің азама-
ты ретінде өзінің толық қанды 
тұлғалығы бірдей қорғалуға және 
тең құрметке ие болуы тиіс» [4, 
660 б.]. хабермастың түсінігі 
бойынша «конституциялық 
патриотизмнің» екпіні  түсіп 
отырған жері ол адамдардың 

бірлестіктерін саяси принцип-
терге деген ортақ таным арқылы 
құру. Бұл жерде азаматтық 
бірегейліктің негізі ұлтқа байла-
нысты емес, алайда айтылған са-
яси принциптерге көрініс беретін 
конституцияда болып отыр.

Қазақстандық патриотизммен 
тығыз байланысты тағы бір ұғым 
– тарихи сана. тарихи санасыз ел 
ел болмас. Қазақстандық патрио-
тизм біздің тарихи санамыздың 
бір бөлігі болып қалыптасу қажет, 
және солай қалыптасып та келе 
жатыр. тарихи сана қазіргі таңда 
бүкіл әлемнің тарихшылары қызу 
зерттеп жатқан тақырыптарының 
бірі. тарихи сана Батыс фило-
софиясы бойынша адамзаттың 
өзінің тарихи түсінігінің 
негізінде қалыптасқан тәжірибелі 
психологиялық, логикалық 
түсінігі және рухани жағдайы 
болып келеді. Өз ұлтының тари-
хи тәжірибесінен сабақ алмаған 
халық адамзат өркениетімен бірге 
алға дами алмайды. тарихи сана-
ны қалыптастыру үшін тарихпен 
тәрбиелеуді қажет етеді. ал ол 
үшін тарих шындықтан алшақ 
болмауы тиіс. Бұрмаланған, 
жалған тарихты оқытып, дұрыс 
тарихи сана қалыптастыру мүмкін 
емес. егер еліміздің болашақ 
жастарының тарихи санасын 
қалыптастырып, отансүйгіштіке 
тәрбиелейтін болсақ, ең алды-
мен, тарихи сананың қайнар 
көзі – қазақ мәдениеті мен өнері, 
Қазақстанның мемлекеттік тіліне 
екпін салуымыз керек. тарихи са-
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наны халықтың ауыз әдебиетінен 
– мақал-мәтелдер мен қанатты 
сөздерден, ертегілер мен ба-
тырлар жырынан, терме және 
халық әндерінен іздеуіміз қажет. 
Қазақстандық патриотизмды 
қалыптастыру да тарихи сананы 
қалыптастырудан басталады.

«Өзге елде сұлтан болғанша, 
өз елінде ұлтан бол», «ер бір өледі, 
ез мың өледі» деген жас ұрпақты 

елін сүюге, намысты болуға 
тәрбиелейтін патриотизмге толы 
тарихи сананы қалыптастыратын 
ата-бабалардан қалған терең ой-
ларды елімізді мекен етіп жатқан 
барлық ұлттар мен ұлыстарға 
жеткізу, олардың да бір ғана 
отанымыз – Қазақстанға деген 
сүйіспеншіліктерін ояту біздің 
парызымыз болмақ.
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РЕЗЮМЕ
в статье рассматриваются проблемы формирования казахстан-

ского патриотизма и исторического сознания нации в условиях Неза-
висимости страны. 

SUMMARY
This article discusses the concept of patriotism, and its changing to the 

patriotismof Kazakhstan people in the period of independent Kazakhstan. 
The concept of historical consciousness and its connections with the 
patriotism of Kazakhstan people also mentioned in the article.
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ОӘЖ 94:35(574) «18»
А.С. Әбілов 

Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының кіші ғылыми 
қызметкері, ғылым магистрі

ҚАЗАҚ шЕНЕуНІКТІГІНІҢ ЖАҢА КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕ 
ҚАЛЫпТАСуЫ (ХІХ Ғ.)

Аннотация
мақалада хІх ғ. қазақ шенеуніктерінің жаңа категория ретінде 

қалыптасуы және қазақ балалары білім алған оқу орындары 
қаралады. 

Түйін сөздер: шенеунік, империя, сұлтан билеуші, би, ауылба-
сы.

хІх ғасырда Патшалық 
ресейдің жүргізген реформалары 
Қазақстанды империя құрамына 
біріктіруге бағытталды және 
бұл реформа қазақтардың өмір 
сүруіндегі барлық салаларды 
қамтыды. Әкімшілік, соттық 
тағы басқа жүйелердің енгізілуі 
көшпелі қоғамдық тұрмысты, 
әлеуметтік-саяси өмірге 
өзгертудегі күрделі үдерістердің 
басы болды. Барлық әлеуметтік 
институттар ресей әкімшілігінің 
назарына ілікті. 

ресей басқармасы үшін 
маңызды лауазымды орындарға 
қазақ элитасын тарту – қазақ 
қауымын өздеріне иланды-
рып және қазақ жеріне бақылау 
орнатқысы келетінін көрсетті [1, 
77 б.]. 

сонымен қатар ресей билігінің 
саясаты – көшпенділердің 
әлеуметтік құрылымын жойып, 
далалық императорлық биліктің 
сенімді бастаушылары ретінде 
қазақ шенеуніктерінің пайда бо-

луына бағытталды [2]. 
Қазақ шенеуніктері үшін 

өз биліктері мен беделдерін 
сақтап қалу маңызды болды. 
осыған орай қазақ элитасының 
өкілдері ресей империясының 
шенеуніктер тізімін толықтыру 
үдерісінде ерекше рөл атқарды. 
ресей билігі жаңа лауазымға ие 
болған сұлтандар, билер, ауылба-
сыларды ресей саясатын қолдап, 
халыққа соны насихаттау ісімен 
айналысатын болады деп шешті. 
оның алғашқы нәтижелері 1784 
жылы орынборда шекаралық 
сот пайда болып, оның құрамына 
орыс офицерлерімен қатар, алты 
қазақ ауылбасы және  бір сұлтан 
енеді. 

1799 жылы маслихатшы шта-
тына қазақ халқынан алғаш рет 
адам алған орынбор шекаралық 
комиссиясы құрылады. Жергілікті 
билік өз саясаттарын жүзеге асы-
руда қазақ маслихатшыларының 
«қажетті қызметін», «комис-
сия тапсырыстарын» ерекше 
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білгірлікпен, шынайы орын-
дайтынын атап өтеді. орын-
бор әкімшілігінің пікірінше бұл 
қызметтері үшін қазақ маслихат-
шылары мемлекет назарына алы-
нады және марапатталуға лайықты 
болады. Жергілікті әкімшілік 
шенеуніктеріне қойылған тәрізді, 
қазақ маслихатшыларының 
қызметі мен жетістіктері туралы 
формулярлық тізім құрылады. Бұл 
мемлекеттік басқарудағы барлық 
деңгейдегі қызметкерлерді 
біртұтас жүйеге алу және ре-
сей империясы қызметтерін 
қазақтармен толықтыру үдерісінің 
басталғанын нұсқайтын түбегейлі 
жаңа қағида болды. 

орынбор шекаралық 
комиссиясының алғашқы 
маслихатшыларының бірі тәуке 
айшуақов болды, бұл қызметті 
18 жыл (1800-1818) атқарады. 
осы қызметте әртүрлі белсенді 
еңбектері үшін 1810 жылы сарай 
кеңесшісі шенін алады. сөйтіп, 
қазақ даласында хІх ғасырдың 
тәуір лауазым мен маңыздылық 
жолында империялық ресейдің 
басқарушылық жүйесінде 
шектеулі шоғырланған қазақ эли-
тасы өкілдерін алдыңғы орынға 
шығарады. 

ресей империясындағы үлгі 
аларлықтай қызметкерлер та-
тарлар еді, олар мемлекеттік 
қызметке хVІІІ ғасырдың бірінші 
жартысында қабылданады, ал 
қазақтар тек 100 жылдан кейін 
хІх ғасырдың екінші жартысын-
да араласады. татарлар орынбор, 

орскіде жергілікті әкімшіліктерде 
тілмаш қызметін атқарады.  
оның үстіне олар орыс билігінің 
өкілдері ретінде қазақ жеріне 
бірнеше рет келіп, жанжалды 
жағдайларды шешіп, бұйрықтар 
береді, қазақ халқын басқарудың 
басқа үлгісімен тағысын тағы 
жағдайлармен таныстырады [3, 
50-51 бб.]. 

Жергілікті әкімшіліктің 
шенеуніктері ақсүйектерге 
тән білім алған алғашқы қазақ 
шоғыры болды. осыған орай, 
қазақ шенеуніктерінің алғашқы 
буынын зерттеуге арналған 
ізденістер маңызды болып отыр. 
орынбор ведомствасының 
алғашқы қазақ шенеуніктері 
ағайынды альмұхаммед және 
тілеумұхамед сейдалиндер және 
сейтжан Жантөрин, Бейбіт дау-
ылбаев, мұхамедғали тәукин 
еді. 

Қазақ шенеуніктерін 
қалыптастырудағы ресей 
өкілдерінің келесі қадамы та-
тар және орыс тілдерін  білетін 
басқармашы даярлау болды. 
ашылып жатқан оқу орындарын-
да оқушылардың лингвистикалық 
дайындығына әсіресе  шығыс 
тілдерін (татар, араб, пар-
сы) және орыстың әдеби тілін 
білуіне назар аударуы бекер емес. 
Болашақ қазақ шенеуніктерінің 
оқу бағдарламасына татар тілін 
енгізуі хІх ғасырдың ортасына 
дейін маңызды болып қала берді, 
ресей билігінің пікірінше оқу ор-
нын тәмәмдап шыққан жас қазақ 
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татарша білмесе ол тұрмыста да 
қызметте де пайдасы болмады. 
оның үстіне хІх ғасырдың 40 
жылдары араб графикасындағы 
татар тілі қазақ даласындағы іс-
қағаздарды жүргізудегі ресми тіл 
болды. 

Қазақ даласында орыс-
ша білім алуға алғаш үгіттеген 
Бөкей ордасының ханы Жәңгір 
хан еді. ол орысша білім алудың 
жақтаушысы бола отырып, қазақ 
балаларының Неплюев оқу ор-
нында білім алуына себепкер 
болды. сондықтан хІх ғасырдың 
20-30 жылдарында алғашқы 
оқушылар Бөкей ордасынан 
шықты [2, 45 б.]. 

Неплюев әскери мектебі 
1825 жылы 2 қаңтарда ашылып, 
өз тарихында атауын бірнеше 
рет өзгертеді. Неплюев әскери 
мектебі (1825-1844), Неплюев 
кадет корпусы (1844-1868), Жаяу 
әскер училищесі (1868-1869), 
Неплюев әскери гимназиясы 
(1870-1882) болып өзгертіледі. 
Басшылықта г.Ф. генс (1825-
1832), к.д. ахтюров (1832-1833), 
и.м. марков (1833-1848), м.с. 
Шилов (1848-1862), П.л. Энгель-
ке (1862-1865), П.в. домерщиков 
(1865-1876), Ф.м. самоцветов 
және басқалары директорлық 
қызмет атқарады.  сонымен қатар 
1832 жылы 6 желтоқсанда Неплю-
ев әскери мектебінің қыздарды 
тәрбиелейтін бөлімі де құрылады. 
Бірақ, ғылыми айналымда жүрген 
деректер бұл оқу орнында қазақ 
қыздары болмағанын көрсетеді. 

Бұл оқу орны 1918 жылға дейін 
жемісті жұмыс жасайды.  

орыс шенеуніктері білімді 
қазақ жастарының түрлі 
қызметке араласуына ерекше 
назар аударды. оқуын жақсы 
бітірген, қарапайым отбасынан 
шыққан балаларға - офицерлік 
шен, төмен нәтижелі түлектерге - 
қатардағы офицер шенін, жоғарғы 
көрсеткіші бар сұлтанның ба-
лаларына – жүзбасы шенін, кері 
нәтиже көрсеткендерге офицерлік 
шенін береді. 

Қазақ халқы балаларының 
ресей оқу орындарында білім 
алуын толықтай қолдамады. 
себебі, «кадет корпус» дегенді 
екінің бірі біле бермеді. орыстар 
қазақ балаларын шоқындырып, 
кейін әскерге беру мақсатында 
оқытып жатыр деген әңгіме 
көп таралады. Бұл әңгімеге 
халық сенеді және балаларын 
орыстардың «шырмауына» ерікті 
түрде бергілері келмеді... Бұл ту-
ралы 1855 жылдың түлегі тілеу 
сейдалин былай деп жазады: ... 
«корпустың табалдырығын ат-
тап бастағаннан ол туралы да-
лада айтылған әңгімелдердің 
соншалықты жөнсіздігіне көзім 
жетті» [1, 79 б.; 2, 46-47 бб.]. 

кадет корпусының түлектері 
ресейдің далалық әкімшілік 
басқару жүйесінде көбіне өз 
әкелерінің қоныстарында әр түрлі 
лауазымдарға жолдама алды. мы-
салы, Неплюев кадет корпусының 
түлектеріне шен беру лауазымда-
ры мынадай үлгіде болды: 
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м.г. тәукин (1809-1894) – 
алғашқы бес қазақ түлектерінің 
бірі. оқуын бітірген соң ол орын-
бор мекемесінің батыс бөлігінде 
ұзақ жылдар бойы сұлтан-
басқарушы болды, полковник 
болғаннан соң 30 жыл бойы өзіне 
жүктелген міндетті абыроймен 
атқарды. оның қызметі, ерен 
еңбегі полковник шенімен және 
қасиетті владимирдің төртінші 
дәрежелі орденімен бағаланады. 
сонымен қатар м.г. тәукин 
Қазандық ежелгі мұражайлармен 
қарым-қатынасын сақтап, ерікті 
экономикалық қоғаммен хат 
алысып тұрады және орыстың 
географиялық қоғамымен 
қызметтес болады. орыс 
шаруаларының өмірі мен әр 
түрлі ерекшеліктерін зертте-
ген орыс  зерттеушілері тәрізді, 
м.г. тәукин ембі, ойыл, елек 
өзендерінің маңында көшіп 
жүрген қазақтардың тұрмысын 
зерттеп, қазақтың көшпелі 
қоғамының ерекшеліктерін су-
реттеп, зерттеуге тырысады. 1861 
жылы «Экономикалық жазбалар» 
журналында қазақ халқының 
тұрмысы, мал шаруашылығы 
және басқа да мәліметтер тура-
лы еңбектері жарияланады. орыс 
жерінде білім алған м.г. тәукин, 
өзінің баласы Шәңгерейді де 1848 
жылы кадет корпусына оқуға 
жібереді [2, 48 б.; 4, 145 б.]. 

мұхаммед-салих Бабажа-
нов (1832-1871) Ішкі ордадан 
шыққан. Неплюев кадет корпусын 
бітірген соң аудармашы лауазы-

мын иеленеді, кейін Ішкі орданы 
басқарудағы уақытша кеңестің 
кеңесші қызметін атқарады. ол 
ғылыми ізденістермен айналы-
сып, санкт-Петербургте 1825-
1864 жылдары жарық көрген  
«северная пчела» газетінде, 
1853-1864 жылдары шыққан 
«Этнографический сборник» 
журналында, «императорлық 
орыс географиялық қоғамы» 
жаңалықтарында, сондай-ақ 
Қазан университетінің, сара-
тов, астрахан губернияларының 
мерзімді баспаларында 
мақалалары жарияланады. 1861 
жылдан бастап мұхаммед-салих 
Бабажанов орыс географиялық 
қоғамында Шоқан уәлихановпен 
бірге қызметтес болады. Этно-
графия бөліміне сіңірген еңбегі 
мен қазақтардың тұрмысы 
жөніндегі мақалалары үшін 1863 
жылы огҚ-ның күміс медалімен 
марапатталған алғашқы қазақ. 

сейтхан Жантөрин (1837-
1891) әкесінің орысша білім алып 
оны жаңа мәдениетке қатыстыру 
ойын өзіне сіңіріп, орыс-қазақтың 
жақындасуындағы белсенді 
жолсерік болады. императорлық 
орыс географиялық қоғамының 
орынбор бөлімінде қызмет 
атқарады, қазақтар тарихы мен эт-
нографиясын жетік меңгерген ол 
көптеген мәселелерде баға жетпес 
кеңесші болды. Қазақ халқының 
тұрмысын терең білетіндігін 
ескерген ресейдің жылқы зауыты 
басқармасы торғай облысындағы 
жылқы бағудың дамуы туралы 
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анықтама құрастыруға мүмкіндік 
береді. Нәтижесінде, 1883 жылы 
«Жылқы өмірі» журналын-
да, «Қазақтардың жылқы өсіру 
очерктері» басылып шығады.  
сейтхан Жантөрин өмірінің 
соңғы жылдарын уфа губерния-
сында жер иесі шаруашылығымен 
айналысып жүргендігін «торғай» 
газетінде хабарлайды. 

ағайынды Әлмұхаммед 
және тілеумұхамед сейдалин-
дер оқуды прапорщик шенімен 
бітіреді де, орынбор шекара 
комиссиясында жұмыс жолын 
бастайды. орыс тарихшы әрі 
шығыстанушысы в.в. григо-
рьев ағайынды сейдалиндердің 
қызметіне жоғары баға береді. 
олар ордашылардың ішінде 
ерекше қасиеттерімен және 
ақылымен ерекшеленді және 
қызметтеріне байланысты тап-
сырмаларды адалдықпен, өз 
еңбектерімен орындады деп жа-
зады. Ә.сейдалин 1857 жылы 
күзде в.в. григорьевпен орын-
бор даласының шығыс бөлігін 
аралауға қатысады. 1859 жылдың 
мамыр айынан тамыз айына 
дейін 1-ші рангтағы капитан 
Бутаковтың арал флотилиясы экс-
педициясымен кунград қаласына 
іс-сапарға шығады. 1860 жылы 
жоғарғы сарай депутатциясында 
аудармашы ретінде танылады. 
1862 жылдан бастап ол облыстық 
басқарманың несие бөлімшесінің 
кеңесшісі болады. 1866 жылы 
орынбор аймағындағы орданың 
сұлтан-басқарушы қызметін 

атқарып, атты әскер ротмистрі 
шенін алады. 1869 жылы Әділет 
министрлігінің бұйрығымен 
торғай облысының уездік сот ла-
уазымына ауыстырылады да, адал 
қызметі үшін Николай уезіндегі 
сот лауазымына ұсынылады.  
Бұл лауазымға тағайындалуы 
қазақтардың жер жөніндегі және 
басқа да қиыншылықтарын ше-
шуде көмегі тиеді. сонымен қатар 
Ә.сейдалин өз заманындағы 
атақты адамдармен де тығыз бай-
ланыста болады, олар – а.кун, 
П.и. Пашинин, Н.маев, П.лерх, 
Ш.и. ибрагимов, в.межов және 
басқалары болды. Ә.сейдалиннің 
оқу-білім саласындағы еңбегін 
елемеске болмайды. оның 
тікелей ықпалымен 1888 жылы 
ы.алтынсарин ырғызда қыздарға 
арналған орыс-қазақ училищесін 
ашады [2, 50 б.; 5, 17-18 бб.].  

1895 жылы киев 
губерниясының родомыслов 
округінде сот қызметін атқарады 
да, осы жылы қызметінен кетеді. 
адал қызметінің арқасында 
Қасиетті владимирдің ІV 
дәрежелі, Қасиетті аннаның ІІІ 
дәрежелі, Қасиетті станиславтың 
ІІІ дәрежелі ордендерімен мара-
патталады.

ағасы тілеумұхамед сей-
далин (1837-1901) қызметтер 
тізімінде сейдалин 2 атымен та-
нымал. 1861 жылы т.сейдалин 
орынбор мекемесінің шығыс 
бөлігінде сұлтан-басқарушының 
көмекшісі болып тағайындалады. 
1866 жылы орынборда гимназия 
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салуға ақшалай көмек беруге 
ордашыларды шақырады, кейін 
осы еңбегі үшін штабс-ротмистр 
шенін алады. 1866 жылы дала-
ны бақылау ісін жүзеге асырушы 
шенеунік қызметін атқарады да, 
1867-1868 жылдары жаңа желіге 
қазақтарды орналастыру және 
торғай облысының реформасын 
өткізудегі ұйымдастырылған 
комиссия мүшесіне енеді. 1869 
жылдан бастап Николаев уезі 
басшысының аға көмекшісі болып 
қызмет атқарады. т.сейдалиннің 
ғылыми ізденістері де ерекше. 
1870 жылы орыс географиялық 
қоғамының, орынбор бөлімі 
жазбаларының бірінші басылы-
мында «о развитии хлебопаше-
ства по бассейну реки тургая» 
атты мақаласы жарық көреді. со-
нымен қатар, қазақ өлеңдері мен 
ауызша халық шығармашылығы 
естеліктерінде де т.сейдалиннің 
қызығушылығы өзгеше болды, 
олардың кейбірін түзетіп 1874 
жылы «еуразия жаңалығы» жур-
налына басып шығарады және 
1875 жылы с.Жантөринмен – 
орыс географиялық қоғамының 
орынбор бөлімшесіндегі жаз-
баларына жазады. генерал-
губернатор л. Баллюзек кіші 
орда және орталық бөлім 
қазақтарын этнографиялық зерт-
теу жұмысындағы зор үлесі үшін 
штабс-ротмистр сұлтан сейда-
лин 2-ге ризашылығын білдіреді.

Қазақ даласында жаңа 
ә к і м ш і л і к - т е р р и т о р и я л ы қ 
бірліктердің және оларға сай 

басқару аппараттарының пай-
да болуына байланысты білімді 
шенеуніктерге деген сұраныс өсті. 
Қазақ жастарына орысша білім, 
тәрбие беруде 1850-1869 жыл-
дары жұмыс жасаған орынбор 
Шекаралық комиссиясы жанынан 
ашылған қазақ мектеп-интернаты 
ерекше рөл атқарды.  Шекаралық 
комиссия кіші жүздегі сұлтандар 
мен дистанциялық бастықтары 
жанында іс жүргізе алатын, со-
нымен қатар тек қазақтар ғана 
тағайындалатын қызмет орында-
рында жұмыс істеуге қабілетті 
қызметкерлер даярлау үшін 
1844 жылы 14 маусымда арнау-
лы ереже қабылдайды. деген-
мен, түрлі себептермен мектеп 
1850 жылы 22 тамызда ашыла-
ды. 7 жылдық мектеп 19 жыл 
жұмыс істейді. Бастапқы жылы 
онда 20 шәкірт оқып, оларға 3 
мұғалім сабақ береді. 1859 жылы 
40 бала тәрбиеленіп шығып, 
мұғалімдердің саны 9-ға жетеді 
[6]. 

1862 жылы мектептің 
оқу мерзімі 6 жыл болып 
қысқартылып, 1869 жылы мек-
теп жабылады. орынбор қазақ 
мектебін 19 жыл ішінде 48 
жас бітіріп шығады. олардың 
кейбірі Шекаралық комиссияның 
өзіне жұмысқа қалдырылады. 
Бірқатары өз еліне барып, 
жергілікті әкімшілік-басқару ап-
паратында еңбек етеді. кейбірі 
1860 жылдары Қазақстанда 
жаңадан ашылған мектептер-
де сабақ береді. мысалы, осы 
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мектептің алғашқы түлегі Нұрым 
мұңсызбаев тройцкіде  ашылған 
қазақ мектебінде дәріс береді [6].

1859 жылы Шекаралық 
комиссияның төрағасы в.в. гри-
горьев генерал-губернаторға 4-ші 
бекіністе мектеп ашу қажеттігін 
айтып, оның  толық жобасын 
ұсынады. генерал-губернатор 
1862 жылы мектеп үйі салынып 
болуын күтпей-ақ, алғашқы екі 
бекіністе жеке үйлерде бала оқыта 
беру керектігін айтып, облыстық 
басқармаға ұсыныс жасайды. 
сөйтіп, облыс басшылары орын-
бор бекінісіне (торғай) - ыбырай 
алтынсаринді, орал бекінісіне 
(ырғыз) - Шахмұрат Құлыбековті 
оқытушылыққа бекітеді. екеуіне 
де басқарманың аударма қызметі 
қоса тапсырылады.

Бұл мектептерді ашудағы 
мақсаттарының бірі – орын-
бор әкімшілігіне қажетті 
қызметкерлер дайындау еді. сол 
себепті в.в. григорьев қазақ 
мектебін болашақта дамыту ту-
ралы айта келіп, бұл мектепті 
орыс-қазақ мектебіне айналдыру 
қажеттілігі туралы сөз қозғаған 
бірінші адам болды. ол қазақ 
балаларының орыстармен етене 
араласуы ауыз екі орыс тілін тез 

игеруге көмектесетінін айтады 
[6]. 

хІх ғасырдың 60 жылдары 
Қазақстан ресей империясына 
қосылуы аяқталып, далада ре-
сей үкіметінің саяси ұстанымы 
нығайғаннан кейін орыс билігінің 
алдында жаңа міндеттер тұрды. 
ол білім ошақтарында қазақ ба-
лаларын орыс тіліне оқытып, 
нәтижесінде даладағы іс-
қағаздарын орыс тілінде жүргізуді 
көздеді.

сонымен қатар болыстық 
басқармаларда хатшы қызметіне 
орыс тілін білетін қазақтарды 
тарту үшін жергілікті әкімшілік 
оларды қызметтері үшін көмек 
көрсету жүйесін жасайды. ме-
далдармен, мақтау қағаздарымен 
және құнды сыйлықтар секілді 
дүниелермен марапаттады.   

осылайша хІх ғасырдың 
І жартысында ресей үкіметі 
жинақталып қазақ шенеуніктігінің 
қалыптасу процесін білдіретін 
заңнамаларды ықшамдап белгілі 
бір жағдай жасады (басқарудың 
орта және төмен буынындағы 
қызметтер, материалдық және 
моральдық тұрғыдан мадақтау, 
оқу орындарын ашу т.б.)
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РЕЗЮМЕ
в статье раскрывается процесс формирования казахского чинов-

ничьего класса в системе колониальной политики российской импе-
рии в XIX в. 

SUMMARY
This article deals with the formation and rank trend of Kazakh officials 

during the colonization policy of Russian empire in XIX century
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА
(1996 – 1998 ГОДЫ)

Аннотация
статья посвящена истории развития экономики казахстана в 1996 

– 1998 годах. рассматриваются ключевые решения руководства ре-
спублики: проведение 3 этапа приватизации, открытие специальных 
экономических зон, перенос столицы и передислокация сотрудников 
высших органов управления республики, создание совета иностран-
ных инвесторов и др., сыгравшие важную роль в процессе стабилиза-
ции экономического положения государства. 

Ключевые слова: экономика, экономическая стабилизация, при-
ватизация, специальные экономические зоны, инвестиционная поли-
тика, совет иностранных инвесторов.

середина 90-х гг. XX века 
для экономики казахстана стала 
временем проведения сложных 
структурных реформ, продол-
живших путь к экономической 
стабилизации молодого государ-
ства. Перед страной все еще сто-
яли задачи выхода из состояния 
экономического кризиса, совер-
шенствования законодательства и 
финансовой системы, либерализа-
ции экономики и сферы внешней 
торговли, достижения экономи-
ческой стабилизации, улучшения 
социального положения населе-
ния и др. 

с 1 января 1996 года в казах-
стане вступил в силу указ Прези-
дента республики казахстан «о 
приватизации», имеющий силу 
закона. с фактом вступления 
данного закона в силу связывают 

начало третьего этапа приватиза-
ции (1996 – 1998 гг.), определив-
шего факт перехода к секторным 
программам в стратегических от-
раслях экономики, в том числе и 
в электроэнергетике и в нефтега-
зовых отраслях, а также в соци-
альной сфере – здравохранении, 
образовании, культуре и науке [1, 
с.5]. 

согласно действующему тог-
да закону «о приватизации», при-
ватизацией считалась продажа 
государственного имущества в 
собственность физическим, него-
сударственным юридическим ли-
цам и иностранным юридическим 
лицам, производимая по воле 
государства как собственника, в 
рамках специальных процедур, 
установленных данным указом, 
или в порядке им определяемом. 
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сама приватизация могла осу-
ществляться либо в виде аукцио-
на, либо путем прямой адресной 
продажи. торги по приватизации 
объектов должны были быть от-
крытыми, где выигравшим тендер 
признавалось лицо, предложив-
шее по заключению тендерной 
комиссии наиболее выгодные 
условия. в исключительных 
случаях, определяемых государ-
ством тендер мог быть и закры-
тым, а порядок его проведения 
устанавливался Правительством 
рк. Продажа ценных бумаг осу-
ществлялась посредством торгов 
на фондовой бирже. Проведение 
же двухэтапного конкурса прово-
дилось с участием финансового 
советника, который определял 
приоритет цены и иных условии 
приватизации. Продажа произ-
водных ценных бумаг проводи-
лась по решению Правительства 
рк. Прямая же адресная продажа 
проводилась путем заключения 
соответствующего договора меж-
ду продавцом и покупателем [2]. 

26 января 1996 года вышел 
закон «о специальных экономи-
ческих зонах в республике ка-
захстан». согласно закону, специ-
альная экономическая зона (далее 
сЭЗ) представляла собой ограни-
ченную территорию республики 
казахстан, на которой действовал 
особый правовой режим. Зоны 
создавались в целях ускоренно-
го развития регионов для акти-
визации вхождения экономики 
республики в систему мировых 

хозяйственных связей, развития 
отраслей новых технологий, соз-
дания высокоэффективных произ-
водств, освоения выпуска новых 
видов продукции, привлечения 
инвестиций и т.д. На территори-
ях, выделенных под устройство 
подобной зоны, действовал ре-
жим свободной таможенной зоны 
в рамках которого иностранные 
товары могли размещаться и ис-
пользоваться без взимания тамо-
женных пошлин и налогов. Здесь 
применялся особый льготный ре-
жим налогообложения на хозяй-
ственные субъекты инвестора. с 
принятием данного закона утра-
чивали силу принятые ранее по-
становления и законы о свобод-
ных экономических зонах [3]. в 
том же году указами Президента 
рк были созданы: акмолинская, 
Жайрем-атасуйская, лисаков-
ская и кызыл-ординская специ-
альные экономические зоны. 

27 февраля 1996 года Прави-
тельство приняло постановление 
«о программе приватизации и 
реструктуризации государствен-
ной собственности в республике 
казахстан на 1996-1998 годы». 
впоследствии программа полу-
чила название «Программа тре-
тьего этапа приватизации на 1996 
– 1998 годы». основной целью 
Программы было достижение и 
закрепление преобладания част-
ного сектора в экономике страны 
путем завершения процесса при-
ватизации. осуществление цели 
должно было сопровождаться 



187

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2015

реструктуризацией объектов, 
остающихся в государственной 
собственности. Начиная с 1996 
г. любая приватизация, должна 
была осуществляться только по-
средством денежных средств и 
предусматривала 2 вида продаж: 
на торгах и прямой адресной. 
Приватизация по индивидуаль-
ным проектам осуществлялась 
путем проведения тендеров [4]. 

При этом, в случае привати-
зации акции данных объектов 
устанавливались требования вы-
полнения следующих условий. 
во-первых, цена продажи акции 
не должна была быть ниже той, 
что была установлена ее соб-
ственником. во-вторых, в случае 
открытой продажи акции должны 
были создаваться условия для во-
влечения в процесс приватизации 
максимального числа субъектов. 
в-третьих, в случае продажи ак-
ции определенному инвестору 
его выбор должен определять-
ся исходя из интересов развития 
предприятия, вносящихся в тен-
дерные условия [5, с.158]. 

6 июля 1996 года Правитель-
ство рк принимает постановление 
«о переносе столицы республи-
ки казахстан». 6 октября – ука-
зом Президента рк была создана 
акмолинская специальная эконо-
мическая зона, располагавшаяся 
в пределах административно-
территориального центра города 
акмола. в ноябре её председате-
лем был назначен а. Булекпаев. 
в зоне, как и в других подобных 

объектах, действовал льготный 
режим налогообложения и режим 
свободной таможенной зоны, где 
при ввозе товаров на территорию 
зоны не взимались таможенные 
налоги и пошлины и не применя-
лись меры казахстанской эконо-
мической политики. в результате 
успешной деятельности сЭЗ го-
рода акмола бюджет города стал 
ежегодно получать 60% прибыли 
от деятельности экономической 
зоны, а бюджет области – 40%. в 
первый же год своего действия в 
фонде сЭЗ удалось собрать око-
ло 70 млн. долларов. За счет пря-
мых инвестиции иностранных 
компаний в фонде было собрано 
примерно 200 млн. долларов [6, 
с.95 – 100]. 

возвращаясь, к теме привати-
зации необходимо отметить, что 
во многих случаях процесс при-
ватизации госпредприятий част-
ными лицами и иностранными  
была не только перспективным, 
но и вынужденным делом, жиз-
ненно необходимым в условиях 
тогдашнего кризисного периода. 

осенью 1996 года в Павло-
дарской области в преддверии 
зимы была практически разру-
шена система поставки угля для 
нормального тепло- и энергообе-
спечения. в таких условиях иму-
щественные комплексы угольных 
разрезов «Богатырь» и «вос-
точный» были приватизирова-
ны евразийской промышленной 
группой. руководство компании 
вложило 290 млн. долларов сШа 
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в финансовое оздоровление и ре-
абилитацию приватизированных 
предприятий, после чего в разви-
тие производства инвестировало 
900 млн. американских долларов, 
благодаря чему были созданы 
новые производственные мощ-
ности. в том же году корпорация 
самсунг выиграла тендер на по-
купку акции Жезказганцветмета, 
находившегося в состоянии бан-
кротства с долгами в размере 170 
млн. долларов, в число которых 
входили и долги по зарплате – 10 
млн. долларов. корпорации уда-
лось восстановить режим работы 
предприятия, выплатить долги и 
вырастить его объем производ-
ства. тогда же индийская ком-
пания «Mittal Steel» приобрела 
карагандинскую тЭЦ-2 и основ-
ную угольных шахт караганды с 
целью налаживания нормального 
производственного цикла. от-
метим, что ранее в ходе второй 
волны компания приобрела ка-
рагандинский металлургический 
комбинат. до приватизации по-
ложение карагандинских объ-
ектов было тяжелым. долги по 
зарплате рабочим превышали 6 
месяцев, что могло перерасти в 
забастовки. Новое руководство 
выплатило долги в размере 350 
млн. долларов, осуществило ре-
монт старого оборудования и ввод 
в производство нового. в этот же 
период в результате привлечения 
швейцарской фирмы «глинкор» 
и проведенной реструктуризаци-
ей и последующего объединения 

следующих комплексов пред-
приятий: усть-каменогорского 
свинцово-цинкового, лениногор-
ского полиметаллического и Зыря-
новского горно-обогатительного 
комбинатов была создана рента-
бельная компания «казцинк» [7, 
с.212 – 214].

к концу 1996 года были при-
ватизированы оставшиеся объек-
ты малой приватизации, которые 
остались не реализованными в 
течение двух предыдущих эта-
пов. Цены на данные объекты 
неоднократно снижались по-
средством различных комбини-
рованных методов. к примеру, 
половина стоимости объектов 
малой приватизации могла опла-
чиваться денежными средствами, 
а вторая жилищными купонами, 
которые свободно продавались 
через отделения народного сбе-
регательного банка. объекты, не 
реализовывавшиеся на аукцио-
нах, приватизировались другими 
методами: с понижением старто-
вой цены, без установления цены, 
с предварительной арендой объ-
екта, методом адресной продажи 
объектов трудовым коллективам. 
выставлялись также арендован-
ные объекты с сохранением усло-
вий аренды. При этом 50% вы-
делялась в местный бюджет. При 
акционировании госпредприятий 
трудовые коллективы получали 
до 10% привилегированных ак-
ции от величины уставного ка-
питала, безвозмездно [8, с.190 – 
191]. 
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Подводя экономические ито-
ги 1996 г. в своем Послании наро-
ду казахстана от 7 октября 1996 
г. «Независимость казахстана: 
уроки истории и современность» 
глава государства отметил основ-
ные успехи казахстана к 1996 г. 
из которых мы можем выделить 
следующие:

• снижение уровня инфля-
ции, которая с уровня 2200% в 
1993 г. была уменьшена до 60% в 
1995 г. и 30% в 1996 году. 

• с 1995 г. началось реаль-
ное повышение уровня заработ-
ных плат и пенсий. вплоть до 
второй половины 1996 г. уровень 
средней заработной платы вырос 
в 3,6 раза, а вклады населения в 
коммерческих банках в 3,1 раза. 
Помимо этого государству уда-
лось погасить задолженность по 
пенсиям и заработной плате за 
предыдущие годы. 

• укрепление стабильности 
тенге. если в первом полугодии 
1995 г. курс тенге по отношению 
к доллару был снижен на 28,8%, 
то в первом полугодии 1996 г. 
вплоть до конца года уровень 
снижения составил всего 4,5%. 

• валовый внутренний про-
дукт в первом полугодии 1996 г. 
составлял 100,1% к уровню пер-
вого полугодия 1995, а продук-
ция промышленности составила 
100,2%. всего по итогам 1996 г. 
рост ввП был 0,5%, продукции 
промышленности – 0,5%, сель-
ского хозяйства – 7%. 

• удельный вес частных 

предприятий в 1996 г. по респу-
блике составил около 80%, в том 
числе промышленности – 86%, в 
сельском хозяйстве – 95%, в стро-
ительстве – 84%, на транспорте – 
56%. в общем объеме вНП доля 
частного сектора – 50%, про-
мышленности – 40-45%, в сель-
ском хозяйстве – около 90%, в 
строительстве – 60%, в торговле 
– 85%. 

• по данным на начало 1996 
г. число предприятий в сфере мел-
кого бизнеса – 21 260 с общим ко-
личеством работников – 147 тыс. 
чел. выпуском промышленной 
продукции занималось 2563 пред-
приятия с общей численностью 
33,6 тыс. человек. всего, на долю 
малых предприятий приходилось 
4,7 – 4,8% от общего объема про-
мышленного производства, где 
трудилось 3,5% от занятого насе-
ления [1, с.349 – 361]. 

еще одним существенным 
итогом 1996 г. называют рост 
ввП государства. Это подтверж-
дают и западные исследователи, 
отмечая, что в 1996 г. впервые по-
сле 80-х годов 20 века произошел 
первый факт его роста [9, с.251]. 
всего положительный ввП стра-
ны в том году составил 0,5%, что 
вкупе с произошедшей активиза-
цией иностранных инвесторов в 
казахстанской части бассейна ка-
спийского моря и проведенными 
расчетами объема запаса нефти, 
позволяли Президенту заявить о 
конце, так называемого «периода 
тушения пожаров» [8, с.29]. 
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уже в 1997 г. экономические 
индексы характеризовались бо-
лее высокой устойчивостью. На-
блюдался даже 2% рост ввП. од-
нако события 1998 г. – снижение 
мировых цен на энергоносители 
и основные экспортные товары, 
влияние мирового финансового 
кризиса, дефолт российской эко-
номики закономерно подтолкну-
ли уровень ввП к падению на 2,5 
процентов. однако, в обменном 
курсе национальной валюты на-
метилась относительная стабиль-
ность, что помогло зафиксиро-
вать достаточно низкий уровень 
инфляции: 1,9% вместо прогно-
зируемых 9,5% [5, с.173]. 

28 февраля 1997 г. вышел за-
кон рк «о государственной под-
держке прямых инвестиций». 
основной целью принятого за-
кона было создание благоприят-
ного инвестиционного климата 
для обеспечения ускоренного 
развития производства товаров, 
работ и оказания услуг в приори-
тетных для государства секторах 
экономики. Закон предоставлял 
инвесторам следующие льготы и 
преференции: 

1) государственные натурные 
гранты; 

2) освобождение от уплаты 
земельного налога и налога на 
имущество на срок до 5 лет с мо-
мента заключения контракта; 

3) освобождение от уплаты 
подоходного налога на срок до 5 
лет с момента получения облага-
емого дохода, но не более 8 лет с 

момента заключения контракта;
4) полное или частичное 

освобождение от обложения та-
моженными пошлинами импорта 
оборудования, сырья и материа-
лов, необходимых для реализации 
инвестиционного проекта. осу-
ществление государственной 
поддержки прямых инвестиции 
на территории республики казах-
стан осуществлялось специально 
созданным комитетом (позднее 
агентством) по поддержке пря-
мых инвестиций, который являл-
ся согласно закону, единственным 
уполномоченным на это органом. 
Законом также были определены 
функции самого комитета и его 
полномочия [10]. 

говоря о продуктивности за-
кона, можно добавить, что уже в 
1997 г. объем прямых иностран-
ных инвестиции превысил 2 млрд. 
долларов, а рост инвестиционных 
вложении составил более 11%. в 
1998 г. в экономику казахстана 
было привлечено еще 780 млн. 
долларов [11, с.377 – 378]. 

в октябре 1997 г. Президент 
впервые озвучил знаменитую 
программную стратегию «ка-
захстан – 2030». Программа на-
чиналась с анализа достижений 
казахстана за предыдущие 6 лет 
независимости, тех активов и 
возможностей, которые имелись 
в стране на тот момент, а также 
явлений происходивших в стране 
после развала союза. казахстан 
стал независимым государством 
и окончательно выбрал страте-
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гию развития государства с ры-
ночной экономикой, отказавшись 
от прежней плановой. однако, 
быстрый переход от одной эко-
номической системы к другой, не 
мог происходить без негативных 
последствий. За прошедшие, со 
дня получения независимости, 
годы в стране более чем вдвое со-
кратился уровень производства и 
бюджетные поступления. Проис-
ходила потеря прежних рынков 
сбыта продукции. спад произ-
водства повлек за собой останов-
ку работы многих предприятий, 
снижение доходов населения и 
его уровня жизни. ликвидация 
политики уравниловки и созда-
ние функционирующего рынка 
труда закономерно привела к ра-
стущему различию между соци-
альным статусом богатых и бед-
ных граждан. 

Новая разработанная стра-
тегия обозначала долгосрочные 
приоритеты, которых необходимо 
было добиться на пути построе-
ния государства с развитой ры-
ночной экономикой. выбранные 
главой государства приоритеты 
носили названия выбранных от-
раслей и обозначали те сферы 
которые были на тот момен осо-
бенно важны: «Национальная 
безопасность», «внутриполити-
ческая стабильность и консолида-
ция общества», «Экономический 
рост, базирующийся на развитой 
рыночной экономике с высоким 
уровнем иностранных инвести-
ций», «Здоровье, образование и 

благополучие граждан казахста-
на», «Энергетические ресурсы», 
«инфраструктура, в особенности 
транспорт и связь», «Профессио-
нальное государство». Заверша-
лась стратегия разработкой по-
вестки на 1998 – 2000 г., которая 
включала в себя четкое обозна-
чение выбранных приоритетных 
целей, среди которых значились: 
национальная безопасность, про-
блемы села, борьбу с бедностью 
и безработицей, экономический 
рост, экономические и социаль-
ные реформы, профессиональное 
правительство. также были вы-
работаны 8 конкретных заданий 
Правительству на 1998 год. из 
них в сфере экономики значи-
лись: выдача микрокредитов 30 
тысячам наименее обеспеченным 
гражданам на 400 долларов сро-
ком на 3 года; выдача кредитов на 
развитие малого и среднего биз-
несов, фермерских хозяйств, соз-
дание рабочих мест на сумму не 
менее чем в 100 млн. долларов, 
обеспечение удешевления креди-
тов для сельских и фермерских 
хозяйств на сумму не менее чем 
на 2,5 млрд. тенге. Помимо этого 
было Правительству необходи-
мо обеспечить своевременную 
выплату пенсий, пособий и зар-
плат и приступить к началу реа-
лизации программы жилищного 
строительства на 40 млн. долла-
ров [12].

с 1997 года, стали нарас-
тать процессы приватизации в 
нефтегазовой отрасли. с учетом 
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необходимости оценки объек-
тов отрасли, Правительством рк 
была создана межведомственная 
комиссия. в задачи комиссии, 
входило определение условий, 
установление наиболее благопри-
ятных инвестиционных условий 
для будущих покупателей и по-
рядка продажи объектов нефтега-
зовой отрасли. кроме того, были 
подписаны договоры по продаже 
крупных объектов нефтегазовой 
отрасли оао «мангистаумунай-
газ» и оао «актобемунайгаз» с 
победителями тендеров – индо-
незийской компанией «Централ 
азия Петролеум» и китайской 
национальной нефтегазовой ком-
панией.

отметим, что процесс пере-
дачи нефтедобывающего пред-
приятия «актюбинскнефтегаз» 
китайской компании, стал след-
ствием заключенного в сентябре 
1997 г. соглашения о сотрудни-
честве в области нефти и газа 
между казахстаном и китаем [13, 
с.310]. 

динамика процесса денеж-
ных продаж постепенно вырав-
нивалась и в 1997 году в стране 
установились нормальные ры-
ночные цены. в 1996-1997 годы 
поступления от приватизации 
уже составляли около 20-30% 
от доходной части бюджета [8, 
с.193].

По данным министерства 
финансов рк в течение только 
одного 1996 г. были проданы го-
спакеты акций и государственной 

доли 889 акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной от-
ветственностью, 3526 объектов 
социальной сферы, 27 объектов 
по индивидуальным проектам. 
таким образом, в бюджет государ-
ства поступило 31,2 млрд. тенге. 
в 1997 г. были приватизированы 
5641 объект недвижимости, 608 
госпакетов акции предприятий, 
началось разгосударствление 
объектов здравоохранения, об-
разования и культуры. сумма 
средств, поступивших от объек-
тов приватизации, составила 54,5 
млрд. тенге. в течение следую-
щего 1998 года приватизировано 
513 госпакетов акций ао и го-
сударственных долей тоо, 2716 
объектов социальной сферы, от-
дельные единицы имущества и 
имущественные комплексы пред-
приятий [8, с.201 – 204]. к кон-
цу 1998 г. было приватизировано 
94 крупных предприятия, из ко-
торых 57 стало собственностью 
иностранных инвесторов [6, 
с.314 – 315].

20 октября 1997 года был при-
нят указ «об объявлении г. акмо-
лы столицей республики казах-
стан». в документе было сказано, 
что акмола должна официально 
считаться столицей республики 
казахстан с 10 декабря 1997 года. 
торжественную презентацию го-
рода акмолы в качестве столицы 
республики казахстан намеча-
лось провести 10 июня 1998 года 
[14]. 

8 ноября 1997 года в столицу 
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были перевезены атрибуты госу-
дарственной власти – флаг, герб 
и президентский штандарт. в 
декабре акимом города акмолы 
был назначен а. джаксыбеков, 
который также сменил а. Булек-
паева на посту председателя ад-
министративного совета акмо-
линской сЭЗ. в том же месяце в 
акмолу были передислоцирова-
ны  сотрудники высших органов 
управления республики. 

6 мая 1998 г. по указу Пре-
зидента, учитывающего ходатай-
ства местных исполнительных и 
представительных органов, по-
желании общественности новой 
столицы и на основании заключе-
ния государственной ономасти-
ческой комиссии город акмола 
был переименован в город аста-
на. кроме того следующим ука-
зом главы государства в астане 
были образованы районы «сары-
арка» и «алматы» [15]. 10 июня 
1998 г. состоялась торжественная 
презентация астаны в качестве 
новой столицы республики ка-
захстан. 

в 1998 году был создан со-
вет иностранных инвесторов при 
Президенте рк, и прошло его 
первое заседание с участием гла-
вы государства. Новый орган стал 
консультативно-совещательной 
структурой в целях обеспечения 
прямого диалога между инвесто-
рами и Правительством казахста-
на. основной целью органа стало 
оперативное решение проблем 
связанных с их инвестиционной 

деятельностью и улучшение ин-
вестиционного климата в стране. 
в состав совета вошли глава го-
сударства, Премьер-министр, ру-
ководители многих министерств 
и иностранных компаний, рабо-
тающих в казахстане. По итогам 
первых заседаний было принято 
несколько важных решений по 
созданию в стране соответствую-
щего инвестиционного климата: 
отмена Ндс на убытки, вопросов 
получения лицензий и разреше-
ний на ввоз иностранной рабочей 
силы, проведению соответствую-
щей налоговой политики [11, с.5 
– 6]. 

основные экономические 
итоги 1991 – 1998 гг. подвел в 
своем выступлении от 15 декабря 
1998 года «Независимому казах-
стану – жить и здравствовать» 
глава государства, тем самым от-
метив следующее:

• за период с 1993 – 1997 
гг. было собрано более 6,6 млрд. 
долларов прямых иностранных 
инвестиции, из них более 2,8 
млрд. в 1997 – 1998 гг.;

• в сельской отрасли произо-
шел переход от государственной 
формы собственности к негосу-
дарственной. в стране действо-
вало более 74 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств, около 2,7 
тыс. производственных коопера-
тивов, более 2 тыс. хозяйствен-
ных товариществ. количество 
государственных актов права 
собственности на землю состави-
ло 2,4 млн. 
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• в социальной сфере: были 
выплачены все долги по зарплате 
и пенсиям, более 9 тыс. чел. по-
лучили из государственного фон-
да содействия занятости кредиты 
на общую сумму около 307 млн. 
тенге. для 27 тыс. безработных 
были организованы обществен-
ные работы 

• что касалось астаны, то 
с начала процесса передисло-
кации городом было освоено 
более 45 млрд. тенге, из них в 
1998 – 27 млрд. тенге. Начавший-
ся строительный бум в столице 
способствовал развитию мало-
го и среднего бизнеса, где было 
задействовано ок. 6 тыс. чел., а 
сумма выполненных ими работ и 
услуг составила 1,5 млрд. тенге. 
За 1998 г. в астане было создано 
порядка 12 тыс. новых рабочих 
мест [11, с.377 – 380]. 

из вышесказанного следует, 
что 1996 – 1998 гг. стали ключе-
выми, в решении проблем эконо-
мического стабилизации казах-
стана. 

За эти годы государству уда-
лось провести третью волну при-
ватизации, что обеспечило значи-
тельные поступления в бюджет 
государства. Благодаря прива-
тизации в казахстане появились 
компании с долей частного и го-
сударственного капиталов. кро-
ме того, происходит появление 
отечественных инвесторов, спо-
собных к выкупу крупных про-
мышленных предприятий

Были приняты решительные 

меры для улучшения инвестици-
онного климата в стране: принят 
закон «о государственной под-
держке прямых инвестиций», 
созданы государственный коми-
тет по поддержке прямых инве-
стиций и совет иностранных ин-
весторов.

вышел новый закон «о спе-
циальных экономических зонах» 
благодаря которому, действо-
вавшие до этого свободные эко-
номические зоны стали специ-
альными, и стали развиваться в 
рамках необходимых государству 
приоритетов. уже в 1996 году по 
новому закону были открыты: ак-
молинская, Жайрем-атасуйская, 
лисаковская и кызыл-ординская 
экономические зоны. 

в 1997 г. была принята «стра-
тегия «казахстан – 2030», зало-
жившая основы пути развития 
казахстана к будущему государ-
ству с развитой рыночной эконо-
микой. 

еще одним достижением 
было то, что государству удалось 
не только достигнуть положи-
тельного уровня ввП, но и удер-
жать его показатели. 

все эти достижения означали 
решительный переход экономики 
казахстана к стабильному эконо-
мическому положению и даль-
нейшему устойчивому экономи-
ческому развитию.
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ТҮЙІН
мақалада Қазақстан экономикасының тұрақтануы мен одан әрі 

даму үдерісінде манызды рөл атқарған 1996 – 1998 жылдардағы 
экономикалық реформалардың нәтижелері қарастырылған.

SUMMARY
The article considered the important role of the results of economic 

reforms in 1996-1998 in the process of stabilization and further development 
of Kazakhstan's economy.
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ҒЫЛЫМИ ӨМІР
НАуЧНАЯ ЖИЗНЬ

Б.Ғ. Аяған
Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының директоры, 

тарих ғылымдарының докторы, профессор

ГОЛЛАНДИЯ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦА

Предлагаем вам отрывки из дневника 
профессора Б. Аягана. В 2014 году он 
в течение месяца работал в междуна-
родном институте социальной истории     
Королевства Нидерландов.

12.08.2014 г. 
10-го ночью прибыли на ма-

шине из венгрии. мы проехали 
из городка Бугаз до Будапешта и 
через словакию, Чехию, герма-
нию доехали до амстердама. Это 
страны, которые входят в евросо-
юз, поэтому нет никаких прове-
рок на дорогах. Шенгенская виза 
позволяет проехать все страны, 
входящие в евросоюз без прово-
лочек. 

друзья из голландии прие-
хали специально за мной. они 
представляют здесь Ногайско-
турецкое общество. Позаботились 
они также о жилье для меня. 

утром выхожу в междуна-
родный институт социальной 
истории. года полтора назад, в 
феврале 2013 года получил грант 
международной программы «Бо-
лашак», и я оказался здесь. в 
архивах голландии, как уже го-
ворилось, сосредоточено много 
материалов по истории дорево-

люционного большевизма. есте-
ственно, много материалов по 
казахстану, и дореволюционно-
му, и по 30-50 годам хх века. все 
они рассыпаны по различным 
фондам, как и во многих доре-
волюционных архивах. их надо 
искать в анналах российской им-
перии, ссср, кНр, Центральной 
азии. случайно их можно найти 
даже в фондах индии, Пакиста-
на, турции и т.д.

работники архива, а архивы 
хранятся в фондах этого институ-
та, встречают меня очень привет-
ливо. теун Элли, микка знакомят 
с новой организацией получения 
информации. к сожалению, уже 
уволились Vileika, она вышла на 
пенсию. в канаде находится при-
гласивший меня профессор ту-
раж атабаки. 

как и во многих европейских 
странах, специалисты очень кор-
ректны и вежливы. они быстро 
вводят меня в курс дела и помо-
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гают найти материал. согласно 
моей программе «становление и 
укрепление сталинского тотали-
таризма» списки книг, докумен-
тов, микрофильмов и т.д.

За прошедший год произош-
ли огромные изменения. Путин-
ская россия вошла в крым, на 
востоке украины идут бои с во-
оруженным ополчением. тяжело 
смотреть, как братские народы 
терзают друг друга. 

ко всему прочему, был сбит 
гражданский самолет, летевший 
из голландии в малайзию. По-
гибли все, более 190 человек. 
горе голландцев, их волнения и 
тревоги явственно ощущаются.  

13.08.2014 г. 
Несмотря на внешнюю суро-

вость, голландцы очень гостепри-
имны и доброжелательны. Напри-
мер, сегодня утром я запутался в 
трамвайных номерах. Пришлось 
просить помощи у окружающих. 
Подбежали несколько человек и 
все стали объяснять «как прое-
хать», и «как лучше доехать». 

Практически везде так до-
брожелательно относятся они ко 
всем. При этом стоит помнить, 
что голландия – многонацио-
нальная страна. Здесь иммигран-
ты составляют около 47% населе-
ния страны. Но высокая культура 
самих «коренных» голландцев 
позволяет им жить и творить 
вместе. 

естественно, как и все люди, 
голландцы имеют массу проблем. 

у кого-то кредиты, у кого-то под-
водит здоровье, кого-то заботят 
дети, но они понимают, что это 
жизнь. и поэтому, они рацио-
нально решают проблемы. 

они очень рациональны во 
времени. Здесь не увидишь лю-
дей, обсуждающих долго про-
блемы. они стараются быстро и 
эффективно их решить. встреча-
ются на улицах геи, но у них своя 
жизнь. 

дмитрий Жуков в своих из-
вестных «ключах к трем столи-
цам», где тщательно анализирует 
жизнь и деятельность василия 
витальевича Шульгина, пишет, 
(ссылаясь на других источники), 
что в начале 20-ых годов у одно-
го из видных руководителей пар-
тии большевиков – воровского на 
счету в швейцарском банке было 
15 миллионов долларов. там же 
хранились гигантские состояния 
л. троцкого, г. Зиновьева, Ф. 
дзержинского, л. красина. 

Здесь же приводятся такие 
данные: Зиковьев – апфельбаум 
преподнес своей сотруднице аде-
лаиде ганзеи жемчужное ожере-
лье, стоившее 250 тысяч золотых 
рублей. радек – собельман в 1922 
году истратил в египте и турции 
3 миллиона золотых рублей на 
пропаганду. На миллион франков 
приобрел промышленные акции. 
л. каменев-розенфельд занимал 
два особняка в 15 и 20 комнат, где 
поместил родню. и таких при-
меров много. (см. в.в. Шульгин. 
три столицы. – м, 1991. – с.435-
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436). Но сообщение в. Шульгина 
могут оказаться неверным, так 
как он был представителем, при-
чем очень ярким, антибольше-
вистских сил. Поэтому, он мог и 
приукрасить. такая роскошная 
жизнь лидеров большевиков, 
если все это правда была в тот пе-
риод, когда 1921-1922 годах мил-
лионы людей погибали от голода. 
По разным данным, только в ев-
ропейской части ссср умерло 6 
миллионов человек. данных по 
другим краям нет, мы знаем что, 
в казахстане погибших от голода 
было также много – около 2 мил-
лионов.

в 1920 году л. троцкий в 
статье «терроризм и коммунизм 
(1920)» прямо пишет «красный 
террор есть оружие, применяе-
мое против обреченного на ги-
бель класса, который не хочет 
погибать». страшные слова со-
вершенно не поддающиеся логи-
ке, но эти мысли «вождей миро-
вого пролетариата» ложились в 
основу приказов и государствен-
ных постановлений. ими же 
были обоснованы государствен-
ные репрессии «для достижения 
хозяйственных целей», как необ-
ходимость, орудие «социалисти-
ческой диктатуры». 

17.08.2014 г. 
сегодня в амстердаме хо-

лодно. мы в 7.20-7.30 утра – с 
Журет Батыр выехали в Париж. 
до столицы Франции 600 км., но 
прекрасная дорога позволяет до-

В Париже

ехать до Парижа за 5 часов. и мы 
в 12.20 въехали в переделы Пари-
жа. осмотрели Эйфелеву башню, 
трафальгарскую площадь, дом 
инвалидов и много других па-
мятников. странно, но на улицах 
Парижа мало машин. мои друзья 
неоднократно бывали в Париже, 
и знают наиболее удобные марш-
руты. Париж оказался действи-
тельно очень красивым, чистым 
и опрятным городом. мои дру-
зья, которые бывали там раньше, 
говорили, что город загрязнен, 
много нищих и.т.д.

Нет, город очень привлека-
тельный. очень красиво и вели-
чественно встроены здания, дома, 
музеи и др.

На улицах много туристов. 
много граждан Франции родом 
из африки, азии, латинской 
америки. в городе не очень за-
метны французы, именно как ев-
ропейская нация. или они сидели 
по домам, или их действительно 
мало. 

Но город имеет свой колорит, 
везде на улицах кафе. люди очень 
приветливы и стараются вести 
размеренную жизнь.

конечно, одного дня совер-
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шенно мало для ознакомления, но 
главное - я увидел великий город, 
и перед глазами всплывали карти-
ны из истории – взятие Бастилии, 
Наполеон, Французская буржуаз-
ная революция, робеспьер.

Посетили мы памятник ге-
нералу де голлю. Почему-то он 
стоял совсем одинокий, хотя он 
был Президентом республики. и 
памятник был скромным. рядом 
растут деревья. 

в 18.00 выехали из Парижа в 
амстердам.

О защите диссертации 
как-то профессор тураж 

атабаки пригласил меня принять 
участие на защите диссертации 
(февраль 2014 г.). 

«Защищался» соискатель из 
ирака. Было много посторонних 
приглашенных лиц. 

Поразило, что «защита» дис-
сертации проходила очень торже-
ственно. все члены совета одеты 
в плащи, как судьи. Женщина, 
одетая так же в длинный балахон 
ходила перед диссертантом с вы-
сокой палкой, и громко стучала 
по полу. мне объяснили, что эти 
традиции сохранились со времен 
средневековья.

в принципе процедура «за-
щиты» очень похожа на то, что 
было в ссср, казахстане. Но 
кроме торжественных одежд, за-
щита у них проходила в довольно 
свободной форме, заняло немно-
го времени. диссертант держался 
с достоинством. 

у нас диссертанты, как пра-
вило, тушуются, нервничают. я 
склонен полагать, что подобные 
традиции – нервозности, нетер-
пимости уходят к советским вре-
менам. в отличие от Запада, в 
ссср достижение «степени» по-
зволяло пройти в другую иерар-
хию, подняться на другую, более 
высокую ступень. Защищенный, 
теперь мог вечно получать ренту, 
получить повышение по службе 
и т.д. Поэтому и сама процедура 
защиты была сложной. 

для ученого Запада защита 
диссертаций не давала подобных 
индульгенций. 

18.08.2014 г.
я продолжаю просматривать 

документы из истории «Боль-
шевистского центра». они были 
собраны Б.и. Николаевским. 
Представители большевистской 
партии, в июле 1908 года, г.а. 
алексинский и миха Цхакая пи-
шут и.в. ленину, о «фракционно-
сти» т. дорова. как всегда, споры 
между большевиками и меньше-
виками; каждый претендует на 
лучшее «понимание к. маркса». 

Н.Б. миликовская сообщает 
г.а. алексинскому о следующих 
распрях и пишет, что «григорий 
(Зиновьев) орал визгливым, ис-
терическим голосом очень много 
мерзких вещей», «очень было 
противно» добавляет она.

На 9 странице документа, 
даже протокол секретный (толь-
ко для членов партии). в откры-
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том письме «Большевистскому 
центру (расширенной редакции 
«Пролетария») от имени а. сер-
геева (саша лбовец) – Больше-
вистскому центру, (написано 
карандашом, далее отпечатано 
на машинке) обвиняются Боль-
шевистский центр, что от них 
утащили 4.600 рублей. Это саша 
лбовец, которого называют бое-
виком, (а тот действительно был 
боевиком) участвовал в каких-то 
экспроприациях, ходил посто-
янно с револьвером. он требует 
возврата денег: «… вы достаточ-
но вертели хвостом с июля 1907 
года, когда взяли у меня, уполно-
моченного Партизанского Перм-
ского революционного отряда 
(так называемой лбовской дру-
жины), 6000 рублей на покупку 
оружия. известно, что 1907 году 
эти боевики совершили ограбле-
ние парохода «анна степановна» 
на каме. Подобные эксцессы, как 
известно часто производили и. 
сталин и камо (тер-Петросян). 

в споре Богданова и в.и. ле-
нина стороны не жалели друг дру-
га. соратники часто обвиняют в 
недемократичности в.и. ленина. 
в одном из номеров богдановцы 
нарисовали карикатуру: - ленин 
в костюме дворника, с метлою в 
руках, на сильно побитом пьеде-
стале. На груди бляха со словами: 
«тащить и не пускать!». На пье-
дестале надпись: «ленину – бла-
годарная ортодоксия». увидев 
номер, ленин стал ее перелисты-
вать, и по мере чтения все мрач-

нее, сердитее делалось его лицо; 
под конец, ни слова, не говоря, 
буквально отшвырнул журнал в 
сторону… «все веселье группы 
сразу пропало» пишет один из 
присутствующих в своих неиз-
данных воспоминаниях. 

«материализм и Эмпирио-
критицизм», который нам в со-
ветское время преподносился 
как «величайший труд» в. лени-
на, в среде социал-демократии 
был принят недоброжелательно, 
со злыми насмешками над авто-
ром. один из критиков писал так: 
«всегда необыкновенно! всегда 
удачно! еще одна победа рево-
люционного большевизма. После 
долгого и мучительного фило-
софского напряжения, он (ленин) 
разрешился от бремени семиме-
сячным недоноском, который из 
грива матери вынес обширный  
философский трактат в 1200 ста-
ниц».

далее сообщается, что в.и. 
ленин интригами вынудил Богда-
нова, марат-Шанцера, редактора 
«Пролетария» выйти из соста-
ва большевистской группы. как 
видно из документов, в.и. ленин 
не терпел инакомыслия, наиболее 
стойким оппонентом в.и. ленина 
был видимо л. троцкий, редактор 
«Правды» в 1908-1912 гг. 

в 30-ые годы хх века, при-
шедшие к власти большевики, 
скорее всего по заданию и. ста-
лина пытались дать свою версию 
«открытого письма» «лбовца (а. 
сергеева). Поверив в заявления 
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большевиков (1905 году) что «со-
циализм в россии наступит через 
10 лет» молодые рабочие вступи-
ли в тайные ячейки рсдрП. как 
они писали в статьях позже, «они 
учились стрелять в цель, слушали 
лекцию о взрывчатых веществах 
и тактике партизанской борьбы, 
устроили небольшую мастер-
скую для набивания патронов и 
т.д., а также производили экспро-
приации, т.е. грабежи. организа-
цией кладовых дел занималось 
военно-техническое Бюро».

михаил Парчиенков, друг и 
сподвижник а. сергеева вступил 
в перестрелку с полицией, но был 
схвачен и повешен. 

Позже, в 1908 году эти бое-
вые группы, называемые в до-
кументах партизанскими, были 
распущены, но отдельные отряды 
остались. и в нужный момент их 
задействовали по заданию вож-
дей. 

в данном случае, мы видим, 
что большевики нередко прибе-
гали к незаконным методам, к хи-
щению чужой собственности. а 
после прихода к власти прежние 
методы стали ими использовать-
ся еще больше. 

в документе № 9, с.а. тер-
Петросян (камо) собственноруч-
но признается в ограблении в тиф-
лисе (тбилиси). Примечательно, 
что группы социал-демократов 
были задержаны полицией как 
раз за размены пятирублевок, 
похищенных во время грабежа в 
тбилиси. 

21.08.2014 г.
Продолжается поиск матери-

алов по теме. в архивах хранятся, 
кстати, личный архив известного 
террориста Б. савинкова (42 пап-
ки). их опубликовал в 1998 году 
российский историк к.в. корне-
ев. (см. журнал «отечественная 
история, 1998, № 3»). множество 
и других документов «Белой эми-
грации». для нас они интересны, 
если имеют отношение к казах-
стану. 

террорист, эсер Б. савинков 
был одним из участников убий-
ства министра внутренних дел 
российской империи в.к. Плеве 
и великого князя сергея алек-
сандровича; то поддерживал, 
то предавал а. керенского. ак-
тивно воевал с большевиками, 
ушел в эмиграцию, а в 1924 году 
нелегально перешел советскую 
границу со сторонниками. как 
оказалось, этот переход был ор-
ганизован огПу. в свое время 
он «участвовал в «еврейских по-
громах», был арестован, написал 
покаянное письмо. За публика-
ции в журналах, которые он пи-
сал в застенках огПу, он даже 
получал гонорары. в 1925 году 7 
мая он погибает. до сих пор не-
понятна причина его гибели: то 
ли самоубийство, то ли гибель 
от рук сотрудников. в ссср на 
основе сюжета возвращения Б. 
савинкова в страну был постав-
лен фильм «операция «трест». 
Но умалчивалось, что все чеки-
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сты организовывавшие арест Б. 
савинкова были репрессированы 
в 1937-1938 годах. в своих откро-
вениях Б. савинков умиляется 
«советскому социализму» и го-
ворит, что в них «много справед-
ливого, умного и честного». если 
бы он только знал, что скоро эти 
«идеи» большевиков приведут к 
многомиллионным жертвам, ре-
прессиям, войнам! «социализм 
советский» никогда не преодо-
левал социального неравенства. 
то равенство, которые видели мы 
воочию, было «распределением», 
того, что удавалось наскрести. и 
«советский социализм» не имел 
перспективы, рано или поздно, 
это общество должно было раз-
рушиться, что и случилось в 1991 
году. и никто не побежал, даже 
рьяные коммунисты, спасать это 
«социализм». «коммунизм» по 
моему мнению, вообще является 
фикцией, сладкой мечтой опреде-
ленной части человеческого об-
щества. 

и Б. савинков и в. Шуль-
гин, лидеры «Белого движения» 
антибольшевистской оппозиции 
после ареста чудесным образом 
начинали симпатизировать «со-
ветскому социализму». люди-то 
они были грамотные, все пере-
видавшие на своем веку. они, на 
мой взгляд, не понимали, что сво-
бода, уважение к собственности, 
ценности демократии – вот путь к 
будущему, а не мифические про-
екты, типа строительства «ком-
мунистического общества».  Но 

скорее всего, их заставляли так 
писать. 

они говорили, что борются 
за русских, но при этом черни-
ли русских самыми последними 
словами. Эти мысли пришли во 
время чтения дневников Б. са-
винкова (19 апреля) и мемуаров. 
в. Шульгина «три столицы» где 
много рассуждении, про размах, 
революции про тех, кто «отдаст 
последний грош». 

в. Шульгин в своих «трех 
столицах» прямо заявляет, «я 
– русский фашист». далее он 
пишет: «основателем русского 
фашизма я считаю столыпина». 
Правда, покойный Премьер, уби-
тый здесь в киеве, сам не подо-
зревал, что он фашист. в. Шуль-
гин признается, что поклонником 
муссолини. 

Фашизм, как и коммунизм, 
имеет свои тактические приемы 
и свои идеологические задачи. в 
отношении тактики коммунизм и 
фашизм два родных брата. 

столыпин сделал «ставку на 
сильных». см.(в. Шульгин. три 
столицы. - м, 1991, - с.345.). 
далее он причисляет к таким в. 
ленина. в. Шульгин приводит 
слово в. ленина «если россией 
управляло сто тридцать тысяч 
помещиков, то почему ею не мо-
гут управлять двести тысяч боль-
шевиков?» 

27.08.2014 г.
Получив веб-сайт м/н инсти-

тута социальной истории, делаю 
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запрос. уже неоднократно бывает 
так, что приходит отрицательный 
ответ. то же самое в восточном 
фонде лейдена. Но при заказе 
через отделы многие книги и до-
кументы находятся и можно их 
просматривать не спеша. 

вечером были у Нуркалыка. 
он казах, рядом из восточного 
туркестана, жил несколько лет в 
казахстане, 3 года здесь. трое де-
тей, к жизни в голландии, адап-
тировался. 

в голландии очень много 
привлекательных социальных 
программ, которые с успехом 
можно использовать и в казах-
стане. Например, здесь много не 
только открытых парков и фут-
больных полей, но и спортивных 
площадок. они на содержании 
местных властей и совершенно 
бесплатны. они в прекрасном со-
стоянии, по этому дети приходят 
играть, а родители гуляют рядом. 

Поля детских площадок сде-
ланы из мягкого пластика. Это 
сделано для того, чтобы избежать 
травм. Прекрасные площадки, 
огромные, машинам приходит-

ся останавливаться издали. Этот 
опыт пригодился бы у нас. ме-
сяц работы в архиве завершен. 
собранный материал упакован в 
чемоданы. теперь предстоит воз-
вращение на родину. 

астана-амстердам-астана

Во время стажировки возле Между-
народного Института Социальной 

Истории Нидерландской Королевской 
Академии Наук и Искусств (KNAW).

В читальном зале архива Королевства 
Нидерландов
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Ж.у. Кыдыралина
первый заместитель директора института истории государства кН 

моН рк, доктор исторических наук

пРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИДЕЙНОГО НАСЛЕДИЯ
КАЗАХСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ХХ В.
В ДОКуМЕНТАХ АРХИВОВ РОССИИ

Благодаря исследователь-
ской программе «Народ в пото-
ке истории» автору этих строк 
удалось выявить в декабре 2014 
г. в москве новые материалы из 
рассекреченных в 2013 г. фон-
дов государственного архива рФ, 
российских государственных ар-
хивов социально-политической 
истории, новейшей истории, а 
также Центрального архива ФсБ 
россии, куда практически закрыт 
доступ для большинства иссле-
дователей. 

Полученные материалы при-
вносят новые данные в осве-
щение драматических колли-
зий социально-политической 
истории казахстана в хх в., как 
коллективизация, голод, полити-
ческие репрессии эпохи стали-
низма. в преддверии архивных 
поисков весьма полезным было 
участие автора в международной 
конференции в твери по истории 
позднего сталинизма, органи-
зованной Президентским Фон-
дом Б.Н. ельцина, россПЭН, 
правозащитным и историко-
просветительским обществом 
«мемориал», в которой участво-
вали не только известные ученые 
из 11 стран мира, но и руководи-
тели архивов россии.

выявленные документы об 
истории национального сопро-
тивления, борьбы казахской ин-
теллигенции за национальное 
самоопределение, гражданских 
движений казахской молодежи 
в хх в. обнаруживают свойства 
императивов высокого порядка, 
как дух нации, феномен народа.

исследовательский поиск в 
архиве сродни положению золо-
тоискателя, которому надо оты-
скать ценные крупинки. извле-
ченные среди архивной россыпи 
сектора секретных документов 
Цк влксм, а также коллекции 
рассекреченных документов се-
кретариата Цк кПсс новые до-
кументы о казахском молодеж-
ном объединении «Жас тулпар», 
взбудоражившие вышеперечис-
ленные органы и союзный кгБ, 
«вновь заговорили» через 50 лет. 

автор еще в 2004 г. впервые 
выявила документы о легендар-
ной организации казахской моло-
дежи в спецгосархиве кНБ рк и 
опубликовала об этом серию ра-
бот в казахстанских и российских 
изданиях. очередное  открытие 
через 10 лет в архивохранилищах 
в москве «Жас тулпара» предста-
вило исследователю новые грани 
организации, стремительность 
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идей и действий, размах моло-
дежного движения.

в период хрущевской отте-
пели в связи с частичной либе-
рализацией внутренней жизни в 
советском союзе оживилась об-
щественная активность интелли-
генции и студенческой молодежи, 
которая была направлена к вопро-
сам возрождения национально-
духовного наследия. разочаро-
вание в советской национальной 
политике побуждало молодых 
людей, обладающих высоким 
интеллектом и способностью 
к независимому мышлению, к 
критической переоценке офици-
альной идеологии, выражению 
собственных позиций и их актив-
ному разъяснению в массах. 

в 1963 году в москве было 
создано творческое объединение 
«Жас тулпар» из числа студентов-
казахов, обучавшихся в вузах 
столицы. объединение ставило 
целью пропаганду литературы, 
искусства, культуры казахстана, 
оказание помощи казахским сту-
дентам в изучении технических 
дисциплин, русского языка. как 
указывается в документах Цк 
влксм, в создании и оказании 
помощи в деятельности «Жас 
тулпар» принимало активное 
участие Постпредство казахста-
на в москве. 

в течение ряда лет творче-
ские бригады «Жас тулпара» вы-
езжали с концертами и лекциями 
в целинные районы казахстана, 
омской области рсФср. руко-

водство объединения развернуло 
активную деятельность по соз-
данию филиалов в ленинграде, 
риге, харькове и других городах, 
куда были направлены для орга-
низационной работы представи-
тели движения.

в информациях Цк комсо-
мола передано содержание вы-
сказываний участников встреч с 
молодежью: «казахская культура 
приходит в упадок; националь-
ная одежда и традиции народа 
предаются забвению, молодежь 
плохо знает родной язык, интел-
лигенция забывает казахскую 
речь, возможности для этого 
крайне ограничены, так как мало 
школ на казахском языке, сокра-
щается издание литературы на 
казахском языке; в отдаленных 
селениях и аулах плохо органи-
зовано культурно-бытовое и ме-
дицинское обслуживание, высок 
процент детской смертности, в 
республике не заботятся о судьбе 
казахской национальной культу-
ры, дальнейшем расцвете казах-
ской нации, целина отодвинула 
развитие казахстана на 5 лет; 
преподавание в вузах казахстана, 
как и в других республиках, сле-
дует вести на родном языке». 

создавая движение, моло-
дые организаторы «Жас тулпар» 
были движимы благородством 
души и чистотой помыслов, вы-
соким чувством гражданской от-
ветственности за судьбу нации, 
казахского языка и культуры. в 
своих выступлениях молодые за-
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трагивали вопросы националь-
ной идеологии. 

в документах отражены вы-
сказывания лидера молодежного 
движения мурата ауэзова, за-
трагивающие глубинные основы 
национальной памяти и нацио-
нального сознания, выражающие 
духовную преемственность идей 
и поколений казахской интелли-
генции: «в период коллективи-
зации погибло более миллиона 
казахов, а в 1937 г. была уни-
чтожена лучшая часть казахской 
интеллигенции; сейчас родилась 
новая интеллигенция, которая 
сможет повести народ. если не 
мы будем решать эти вопросы, то 
решать их некому».

Поразила динамика мыс-
лей участников организации: 
«объединение должно иметь по-
литическую платформу»; «до-
вольно быть только группой 
художественной самодеятель-
ности! организация должна 
иметь свою политическую плат-
форму». Это подчеркивает, что 
деятельность организации пре-
следовала не только культурно-
просветительские цели.

«окна моего дома открыты 
всем ветрам. Но я не хочу, что-
бы этот ветер, превратившись в 
бурю, развалил мой дом», - дан-
ные слова идеолога индийского 
национально-освободительного 
движения махатмы ганди му-
рат ауэзов процитировал на со-
брании, чтобы подчеркнуть важ-
ность сохранения национальной 

идентичности и культуры.
глубоко символично, что в 

дни государственного праздника 
нашей страны – дня Независимо-
сти, 16 и 17 декабря, в Централь-
ном архиве ФсБ россии нам уда-
лось изучить следственные дела 
репрессированных казахских 
национальных деятелей алиха-
на Букейханова и Нигмета Нур-
макова. допуск и приглашение к 
работе в ведомственном архиве 
спецоргана получил и директор 
Центра «алаш» еНу им. л.Н. 
гумилева с.-х. а. Жусип.

одновременно, в эти же дни, 
удачной находкой было обнару-
жение в фонде секретного ар-
хива Прокуратуры союза сср 
рассекреченного дела наблюда-
тельного производства ермекова 
алимхана абеуовича, бывшего 
алашординца, который трижды 
отбывал наказание в лагерях гу-
лага в общей сложности в те-
чение 18 лет. в рассекреченных  
фондах найдено также личное 
дело казахского государственно-
го деятеля Нигмета Нурмакова 
(дата дела: 13 марта 1931 г. – 30 
июня 1937 г.). 

анализ материалов архивно-
следственных дел национальных 
деятелей казахстана, жертв по-
литических репрессий, позволя-
ет раскрыть цели и механизмы 
репрессий советской власти, вы-
явить новые данные о деятельно-
сти и взаимосвязях между пред-
ставителями интеллектуальной 
элиты казахстана и других тюрк-
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ских деятелей в борьбе за нацио-
нальное самоопределение своих 
народов.

Научный интерес представ-
ляют также целые комплексы 
документов из других рассекре-
ченных фондов архивов россии, 
которые могут пролить свет на 
неизвестные грани политических 

биографий и деятельности ярких 
представителей казахской поли-
тической элиты т. рыскулова, с. 
садвокасова, с. сейфуллина, Н. 
торекулова, Н. Нурмакова, Ж. 
мынбаева и др. и ждущие своих 
заинтересованных исследовате-
лей.
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С.А. Бағдатова
Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының аға ғылыми 

қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты

ТҮРКИЯДАН ҚҰНДЫ ДЕРЕКТЕР ТАБЫЛДЫ 
(ол түркия қазағы Сыдықан Ұлужайдың

жеке кітапханаСынан шықты)

«халық тарих толқынында» 
бағдарламасы аясында шетелдегі 
мұрағаттарды игеру мақсатында 
Қр БҒм Ғк Ш.Ш. уәлиханов 
атындағы тарих және этнология 
институты бекіткен күнтізбелік 
жоспарға сәйкес мемлекет та-
рихы институтының бөлім 
меңгерушісі, доцент күлпаш 
Ілиясова түрік дүниесін зерт-
теу қорының (Turk dunyasi 
aristirmalari vakfi) ықпалымен 
стамбулдағы кітапхана 
қорларынан эмиграциядағы 
азаттық қозғалыс және алаш 
мұрасына қатысты құнды дерек 
көздерін тапты.  

Бұл туралы тарихшы 30-
қазанда астана қаласында өткен 
«Қазақстан республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
«мәңгілік ел» идеясы тұғырында 
Қазақстан тарихы ғылымы және 
білімі ұйымдарында оқытудың 

негізгі мәселелері жөнінде» атты 
дөңгелек үстелдің жұмысы бары-
сында мәлімдеді. 

Үстіміздегі жылдың 6-20 қазан 
аралығындағы іс-сапар бары-
сында стамбулдағы қандасымыз 
сыдықан Ұлужайдың жеке 
кітапханасынан эмиграциядағы 
түркі-мұсылман қозғалысының 
көрнекті өкілі, публицист-жазушы 
аяз исхакидің редакторлығымен 
1928-1939 жылдары Берлинде 
шығып тұрған «Yena Milli Yol» 
(Жаңа ұлттық жол) журналының 
түпнұсқасы табылды. Бұл 
журналдың алғашқы саны «Milli 
Yol» (Ұлттық жол)   деген атаумен 
1928 жылы варшавада шыққан. 
ал журналдың тігінділері Бер-
лин кітапханасы мұрағатында 
сақталған. сыдықан Ұлужайдың 
айтуынша, кезінде 7 томға 
топтастырылған бұл журналдар-
ды, ол стамбулдағы жеке адам-
дардан сатып алған. 

 
«Yena Milli Yol» (Berlin, 1928-1939)

Siddikhan Ulucay kutuphanesi
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«Зерттеу барысын-
да осы басылымның 1932-
1933 жылдардағы ксро-дағы 
ашаршылық пен 1938 жылғы 
репрессия кезіндегі сандары бол-
май шықты. ал журналдың 1934-
1935 жж. сандарында  мұстафа 
Шоқайдың азат түркістан, 
біздің міндеттеріміз, колхоз 
саясаты  және т.б. осы сияқты 
тақырыптарға жазған құнды 
мақалалары табылып отыр» - деді 
к.м. Ілиясова.    

тәуелсіздік жылдарында 
мұстафа Шоқайдың екі томдық, 
үш томдық шығармалар жинағы 
жарық көрді. 12 томдығының 
даярланып жатқанын білеміз. 
енді, мұстафа Шоқайдың «Yena 
Milli Yol» журналындағы осы 
мақалалары алаш мұрасын 
толықтыра түспек.  

Ізденіс жұмысы кезінде 

Башқұрт азаттық қозғалысының 
көшбасшысы, түркітанушы-
ғалым Зәки валиди тоғанның 
1942-1947 жылдары жазылған 
««тurkeli (тurkistan) tarihi» 
(түркі елі (түркістан) тари-
хы) кітабының көшірмесі және 
1969 жылы стамбулдан шыққан 
«Hatiralar»  (естеліктері) әкелінді. 
түпнұсқалық бұл еңбектердің 
Қазақ азаттық қозғалыс тарихына 
қосар үлесі зор болмақ. 

сөз соңында тарихшы, жұмыс 
бағдарламасына сәйкес екінші 
дүние жүзілік соғыстың алғашқы 
жылдарында Брест-литовскіде 
тұқынға түсіп, таланты мен 
тағдырының арқасында соғыстан 
аман қалған кәсіби скрипка-
шы 97 жастағы Әлім алматпен 
сұхбаттасудың сәті түскенін тілге 
тиек етті.
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С.А. Багдатова
старший научный сотрудник института истории государства кН 

моН рк, кандидат исторических наук

НАЙДЕНЫ ЦЕННЫЕ ЗАРуБЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ
в рамках программы «халық 

тарих толқынында» (2014 г.), 
в соответствии с календарным 
планом изучения Национальной 
истории в зарубежных архивах, 
утвержденным институтом исто-
рии и этнологии имени Ч.Ч. ва-
лиханова кН моН рк, заведую-
щей отделом института истории 
государства, доцентом ильясовой 
кульпаш в ходе научной коман-
дировки в г. стамбул (турция), 
были найдены ценные материалы 
и документы по истории освобо-
дительного движения в эмигра-
ции и наследию алаш в архи-
вах г. стамбула при содействии 
«Фонда исследований тюркского 
мира» (Turk dunyasi aristirmalari 
vakfi).

исследователь представила 
данную информацию научной 
общественности в ходе кругло-
го стола: «об основных задачах 
исторической науки казахстана 
и обучения в организациях обра-
зования в свете идеи Президента 
рк Н.а. Назарбаева «мәңгілік 
ел» 30.10.2014 г.

во время научной команди-
ровки в г. стамбул (6-20 октября 
2014 г.) в личной библиотеке по-
четного члена фонда «түркия 
қазақтары», господина сыдықан 
Ұлужай найдены оригиналь-
ные экземпляры журнала «Yena 

Milli Yol» (Новый национальный 
путь), который издавался под 
редакцией известного писателя-
публициста аяза исхаки в Бер-
лине в 1928-1939 годах. Первый 
номер данного издания под назва-
нием «Milli Yol» (Национальный 
путь) вышел в варшаве (1928 г.), 
его подшивки хранятся в архиве 
Берлинской библиотеки. Подлин-
ные экземпляры этого журнала, 
собранные в 7 томов были купле-
ны сыдықан Ұлужай у разных 
людей в стамбуле, и теперь хра-
нятся в его личной библиотеке. в 
ходе исследований было опреде-
лено, что отсутствуют номера, 
в которых содержатся материа-
лы касающиеся голода в ссср 
(1932-1933 гг.), и политических 
репрессий 1938 г. 

к. ильясова подчеркнула, 
что в 1934-1935 гг. в журнале 
публиковались статьи извест-
ного представителя казахского 
национально-освободительного 
движения в эмиграции - мустафы 
Шокая, посвященные свободному 
туркестану, политике колхозного 
строительства, предстоящим за-
дачам и т.д. Найденные новые 
статьи станут весьма ценным до-
полнением к вышедшему в годы 
независимости сборнику произ-
ведений мустафы Шокая в двух, 
затем в трех томах, - отметила 
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историк.  
исследователем также приве-

зены труды известного ученого, 
руководителя башкирского осво-
бодительного движения Заки ва-
лиди тогана «тurkeli (тurkistan) 
tarihi» («история туркестана» 
1942-1947 гг., и вышедшие в 1969 
году в стамбуле «Hatiralar» (вос-
поминания (оригинал). книги 
имеют огромную ценность для 
изучения истории казахского 
освободительного движения  в 

эмиграции.  
в заключение хотелось бы 

отметить знаковое событие, кото-
рое состоялось в соответствии с 
Программой научных исследова-
ний, интервью с известным скри-
пачом 97-летним алим алматом, 
который  в первые месяцы войны 
находился в концлагере  в Брест-
литовске, но благодаря своему 
таланту был освобожден из лаге-
ря и продолжил свою профессио-
нальную деятельность.
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К.А. Енсенов
старший научный сотрудник института истории государства кН 

моН рк, кандидат исторических наук

К.Г. Аканов
младший научный сотрудник института истории государства кН 

моН рк, магистр гуманитарных наук

пО СЛЕДАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ КАЗАХСТАНСКИХ
СОЛДАТ-ОСВОБОДИТЕЛЕЙ

в феврале месяце этого года, 
с целью сбора и изучения архив-
ных и научных материалов, а так-
же исторических документов о 
вкладе казахстанцев в освобожде-
ние территории Беларуси от фа-
шистких захватчиков в годы ве-
ликой отечественной войны, мы 
были направлены в служебную 
командировку в город минск. 

Первое упоминание о мин-
ске встречается в летописи, да-
тируемой от 3 марта 1067 года, 
повествующей о битве на реке 
Немиге между войсками полоц-
кого князя всеслава Чародея и 
князей ярославичей. в 1104 г. 
минск уже упоминается в лето-
писи в качестве центра удельного 
княжества. в начале XIV в. город 
входит в состав великого княже-
ства литовского. в марте 1499 г. 
городу было предоставлено са-
моуправление. в январе 1793 г. 
в результате 2-го раздела речи 
Посполитой г. минск и централь-
ная часть нынешней территории 
Беларуси отошла к российской 
империи. 25 марта 1918 г. минск 
становится столицей первого в 
XX веке независимого белорус-

ского государства – Белорусской 
Народной республики. 1 января 
1919 г. была провозглашена Бело-
русская сср со столицей в городе 
минске [1, с.1]. 

в годы великой отечествен-
ной войны минск был захвачен, 
уже 28 июня 1941 года. За период 
трехлетней оккупации в городе и 
его окрестностях было уничтоже-
но более 400 тысяч человек. гит-
леровцы разрушили 80% жилых 
домов, почти все фабрики и за-
воды, электростанции, научные 
учреждения и театры. Несмотря 
на проводившийся захватчиками 
террор, в минске и его окрест-
ностях действовали подполье, и 
партизанские ополчения в кото-
рых сражались и уроженцы ка-
захстана. город был освобожден 
советскими войсками 3 июля 
1944 года, и сегодня эта дата от-
мечается, как день Независимо-
сти республики Беларусь. в 1974 
году в ознаменование заслуг на-
селения города в борьбе против 
фашизма минск получил звание 
города-героя [2]. 

в июле 1990 г., минск стано-
вится столицей суверенной Бело-
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русской республики. в декабре 
1991 г. город был признан столи-
цей содружества Независимых 
государств. в настоящее время 
площадь г. минска составляет 
349 км², а население – около 2 
млн. чел. гербом города с 1591 
г. является образ девы марии в 
окружении херувимов. днем го-
рода считается вторая суббота 
сентября [1, с.1]. сегодня, поми-
мо того, что минск является сто-
лицей республики Беларусь, он 
также исполняет функции адми-
нистративного центра минской 
области и минского района и са-
мостоятельной административно-
территориальной единицей с осо-
бым (столичным) статусом. город 
стоит на реке свислочь [2].

командировка оказалась 
очень плодотворной, за все вре-
мя командировки нам удалось 
не только найти интересный и 
необходимый материал, но и, 
побывать в интересных местах, 
познакомиться с интересными 
людьми, со многими учеными, 
видными деятелями, историками. 
Например, руководство институ-
та истории Национальной ака-
демии наук Беларуси, во главе с 
директором в.в. даниловичем, 
а также сотрудники института, 
гостеприимно приняли нас, и с 
радостью согласились оказать со-
действие и посильную помощь в 
наших исследованиях. хотелось 
бы выделить встречу с руководи-
телем центра при институте Н.в. 
смеховичем, который поделился 

работами по теории методоло-
гии истории и обсудил с нами 
проблемы значения и термина 
«государственность», и встречу 
с крупнейшим специалистом по 
истории вов в Беларуси д.и.н., 
проф. в.м. литвиным (Зав.отед-
лом военной истории и межгосу-
дарственных отношений), кото-
рый подарил нам рукопись своей 
книги «казахстан и Беларусь: бо-
евое братство», помог составить 
план работы в архивах и согла-
сился сотрудничать в написании 
главы в коллективной моногра-
фии ученых института истории 
государства, посвященной вкла-
ду казахстанцев в освобождение 
территории Беларуси.

За время работы в Нацио-
нальном архиве республики Бе-
ларусь мы познакомились с ру-
ководством архива – директором 
д.и.н., доцентом а.л. самовичем 
и заведующим отдела использо-
вания документов и информации 
м.а. старостенко, с которыми 
так же у нас сложились друже-
ские отношения. 

во время работы в архиве 
нами были добыты фотографиро-
ванные и электронные копии ар-
хивных документов следующих 
фондов: Ф. 1450 – «Белорусский 
штаб партизанского движения», 
Ф. 1401 – «Партизанские фор-
мирования Брестской области в 
годы вов», Ф. 1406 – «Партизан-
ские формирования могилевской 
области в годы вов», Ф. 1405 
– «Партизанские формирования 
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минской области в годы вов», 
Ф. 798 – «дело с материалами по 
26-му немецкому полицейскому 
полку сс», Ф. 1407 – «Парти-
занские формирования Пинской 
области в годы вов», Ф. 1403 – 
«формирования витебской обла-
сти в годы великой отечествен-
ной войны». кроме того, были 
собраны копии учетных карточек 
казахстанских бойцов воевавших 
в белорусских партизанских от-
рядах, с использованием которых 
нами была составлена соответ-
ствующая картотека бойцов. 

в Национальной Библиотеке 
республики Беларусь мы скопи-
ровали интересующие нас мате-
риалы по истории войны и дека-
ды казахского искусства в москве 
в 1936 году со страниц советской 
газеты «Правда».

с доктором исторических 
наук, профессором Белорусского 
государственного университета 
в.Н. сидорцовым, который по-
дарил нам экземпляры своей мо-
нографии: «Беларусь в XX веке: 
нетрадиционное представление 
истории», состоялась взаимопо-
лезная беседа, на тему современ-
ных проблем исторической науки 
в Беларуси и казахстане.

Нельзя не отметить интерес-
ную экскурсию в Белорусский 
государственный музей истории 
великой отечественной войны. 
Здесь нами были сфотографиро-
ваны экспонаты музея, а андрей 
Петрович соловьянова, любезно 
сопровождавший нас, расска-
зал нам об истории Беларуси в 
период великой отечественной 
войны.

Экспозиция Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной Войны

По приглашению, мы посети-
ли военно-научное общество при 
Центральном доме офицеров во-
оруженных сил республики Бе-

ларусь, располагающееся в Цен-
тральном доме офицеров. там мы 
встретились с членами общества, 
ветеранами-фронтовиками, алек-
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сандром Федоровичем Фенем и 
Николаем владимировичем ива-
новым, которые согласились дать 
нам интервью. Помимо рассказов 
об их героическом прошлом, ве-
тераны поведали истории о своих 
боевых товарищах, среди кото-
рых были и казахи, отличившие-
ся мужеством и надежностью, 
на которых в бою всегда можно 
было положиться.

в тот же день мы посетили 
посольство казахстана в респу-

блике Беларусь, сотрудники ко-
торого преподнесли библиотеке 
института в дар книги о войне, 
выпущенные посольством. кро-
ме того, мы совершили неболь-
шую экскурсию по городу, во вре-
мя которой посетили сквер возле 
тракторного завода, где был уста-
новлен памятник казахстанским 
воинам-освободителям, воевав-
шим за освобождение Беларуси 
от фашистких захватчиков.

К.А. Енсенов, К.Г. Аканов во время
интервью у ветеранов войны,

А.Ф. Фень, генерал-майора в отставке 
и Н.В. Иванова (На фото)

полковника в отставке
Памятник казахстанцам, погибшим 
в Белоруссии в годы Великой Отече-

ственной Войны
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Г.Т. Көбенова
Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институты 

ғылыми қызметкері

ЖҰМАБЕК АХМЕТҰЛЫ ТӘшЕНЕВТІҢ 100 ЖЫЛДЫҚ 
МЕРЕЙТОЙЫНА АРНАЛҒАН КІТТАпТЫҢ ТҮСАуКЕСЕРІ

2015 жылдың 11 наурыз 
күні астана қаласындағы Қр 
Ұлттық академиялық кітап-
ханасында кітапхана  ұжымы 
мен Қр БҒм Ғк мемлекет та-
рихы институтының ұжымы 
бірлесіп «ел тҰтастыҒы 
ЖолыНдаҒы кҮрескер 
тҰлҒа» тақырыбында Ж.а. 
тәшеневтің 100 жылдық ме-
рейтойына арналған ғылыми-
тәжірибелік конференция өткізді.

Қанша ғасыр өтсе де қазақ 
халқы есімін ардақтап, өнегелі 
ісін ұрпаққа аманат еткен 
кемеңгер жандардан кенде болған 
емес. сонау аумалы-төкпелі ала-
сапыран кездің өзінде туған еліне 
ес болып, әр ісіне бағыт-бағдар 
берген ұлы тұлғаларымыздың 
айшықты орны тарих беттерінен 
лайықты орын алды және алдағы 
уақытта оларға көрсетілетін 
құрмет өз жалғасын таба бермек. 
ресми құжаттарда айшықталып, 
айқын айтылмағанымен, есімі 
халықтың жүрегінде әбден жат-
талып, істеген істері мұраға ай-
налып кеткен, кезінде халықтың 
рухын көтере білген асыл 
тұлғалардың бірегейі – Жұмабек 
ахметұлы тәшенев.  

Қазақ кср Жоғарғы кеңесі 
төралқасының төрағасы және 

кейін министрлер кеңесінің 
төрағасы қызметтерінде болған 
Жұмабек тәшенев Қазақстан 
аумағының тұтастығын сақтауға 
көп еңбек сіңірді. республиканың 
экономикалық және өндірістік 
жобаларының қаржыландыруына 
үлес қосты. хх ғ. 50-60 жж. Ж. 
тәшеневтің қоғамдық қызметі 
гуманистік сипатқа ие болды: ол 
қуғын-сүргінге ұшыраған қазақ 
зиялыларын ақтау жөніндегі 
жұмыстарын басқарды.

конференция басталар ал-
дында мемлекет тарихы инсти-
тутының жетекші ғылыми 
қызметкерлері с.Ж. дүйсен мен 
Қ.а. еңсеновтың құрастырған 
«ҚаЗаҚтыҢ ҚаЙсар 
ҚаЙраткерІ – ЖҰмаБек 
тӘШеНев» атты кітаптың 
тұсаукесері және Қарағанды об-
лысы Нұра ауданының азамат-
тары Қ.Ж. отарбаев пен а.Б. 
Шахарбаевтың «дӘуІр дара-
БоЗы» атты өлең маршының 
тұсаукесер рәсімі өткізілді.

аталған конференцияға мем-
лекет және қоғам қайраткерлері, 
ғалымдар, оқытушылар мен 
студент жастар қатысты. ең 
алғашқы сөз кезегін алған мем-
лекет және қоғам қайраткері, 
Ұос-ның ардагері сағындық 
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Жүнісұлы кенжебаев Жұмабек 
ахметұлымен жақын дос 
болғандықтан тұлғаның өмірі 
мен қызметіне қатысты баяндама 
жасады.

 

Жұмабек ахметұлының 
ұлы саян тәшенев өз сөзінде 
әкесінің «Қалың жұрттың ішінен 
киіміңмен емес, біліміңмен ерек-
ше бол балам», - деген ақылын 
қысқаша мысал ретінде айтып, 
балалық шағында өткен оқиғаның 
мәңгі санасында қалғанын 
жеткізді. ол кезде мен кішкентай 
болатынмын, көп нәрсені 
түсінбейтінмін. ал қазір әкемнің 
не істегенін, не үшін, кім үшін 
істегенін жақсы білемін. «ол – 
өз елін, өз халқын сүйгеннен көп 
жақсылық жасады», - деді ол. 

конференция барысында 
көптеген ғалымдар Ж. тәшеневтің 
өмірі, жұмысы, бастамашылдығы 

жайлы жан-жақты айтып өтті. 
оның ішінде солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік мұрағатының ди-
ректоры, тарих ғылымдарының 
кандидаты сәуле Зейноллақызы 
маликова 19 наурызда Пе-
тропавл қаласы әкімдігінің 
қолдауымен қазақ мектебіне  Ж. 
тәшеневтің атын беру салта-
натты тұсаукесері өтеді және 
Петропавл қаласында ағамызға 
ескерткіш қойылатындығы 
жайлы ақпаратымен қалың 
жұртшылықты қуантты.  

ал ақын, «алаш» 
халықаралық сыйлығының лау-
реаты серік тұрғымбекұлы Ж. 
тәшеневтің құрметіне астана 
қаласында және туған жері арша-
лы ауданында ескерткіш көтеру 
мәселесін өрбітсе, л.Н. гумилев 
атындағы еҰу жанындағы еу-
разия ғылыми орталығының ди-
ректоры, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Зиябек 
ермұханұлы Қабылдинов: 
«Қазақстанның солтүстік 
өңірі үлкен қауіп үстінде тұр, 
сондықтан, солтүстік өңірлерге 
қазақ бауырларымызды көшіріп, 
қазақтардың санын арттыру ке-
рек, Қазақстан тарихы оқулығына 
Ж. тәшеневке арналған арнайы 
тарау ашып, балаларды қоғам 
қайраткерін тереңінен білуге 
жағдай жасасақ», - деген ойын 
алға қойды. 

конференция соңында 
Жұмабек ахметұлы тәшеневтің 
100 жылдығына орай астана 
қаласында үлкен ескерткіш орна-
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ту, Ж.а. тәшенев туралы дерек-
тер мен мәліметтерді Қазақстан 
тарихы оқулығына кіргізу, Қазақ 
халқының тарихындағы тарихи 
тұлғаларға арналған деректі филь-
мдер түсіру, 1960 жылы ресейге 
қосылудан аман сақтап қалған 
Ж.а. тәшеневтің Қазақстанның 
солтүстік өңіріндегі бес об-
лысында қазақ халқының 
үлес салмағының артуына 

мүмкіндіктер жасау (оңтүстік 
Қазақстан облысынан және ше-
телден көшіп келетін қазақтардан 
үлесін еселеу, жұмыспен 
қамту, жағдай жасаудың, 
тұрақтандырудың түрлі шара-
ларын ұйымдастыру), елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан 
– 2050» стратегиясында 
көрсетілген «Жаңа Қазақстандық 
патриотизмді қалыптастыру» 
бағытында жұмыстарды жүзеге 
асыру үшін ел тарихындағы 
Жұмабек ахметұлы тәшенев 
сияқты көрнекті қайраткерлердің 
өмірі мен қызметін үлгі, өнеге 
тұтып, жас ұрпақты тәрбиелеу 
туралы қарарлар қабылданды.
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СЫН ЖӘНЕ БИБЛИОГРАФИЯ
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

уДК 314:045(574)
Е.В. Чиликова

главный эксперт архива Президента республики казахстан

СОХРАНИТЬ пАМЯТЬ – НАш НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Аннотация
в статье дается обзор 2-х документальных сборников из серии, 

посвященной истории депортаций народов в 1930–1951 гг. на террито-
рию казахстана, выпущенных архивом Президента рк в преддверии 
20-летия ассамблеи народа казахстана. Представленные документы 
раскрывают сложные исторические процессы насильственного пере-
селения народов разных национальностей в казахстан. автор делает 
аналитический обзор составу документов, раскрывает их историче-
скую ценность и значение в формировании исторического сознания 
казахстанцев.

Ключевые слова: депортация, толерантность, документальная 
серия, 20-летие ассамблеи народа казахстана

серия документальных сбор-
ников из истории депортаций 
народов в 1930-е –1951-й гг. – 
гуманитарный, общественно-
значимый проект по опублико-
ванию документов и мемуаров 
– была задумана архивом Прези-
дента республики казахстан со-
вместно с ассамблеей народа ка-
захстана в мае 2010 г. в г. астане 
на І Форуме историков стран со-
дружества «от истории – к совре-
менности». тогда же ассамблея 
народа казахстана определилась 
с одним из важных направлений 
своей деятельности – изучением 
исторического наследия, поиском 
объединяющих факторов, укре-
пляющих национальное единство 
и формирующих межэтническую 

толерантную культуру.
«сохранить память о преды-

дущих поколениях и их трагедии 
– наш нравственный долг, залог 
того, что мы не позволим никогда 
повториться этому ужасу....» – эти 
слова Н.а. Назарбаева подтверж-
дают, что истоки патриотизма и 
государственности, обществен-
ного согласия и национально-
го единства основаны на общей 
исторической памяти.

в 2012 г. при поддержке ас-
самблеи народа казахстана и ао 
«Фонд национального благосо-
стояния «самрук-казына» архив 
Президента рк и Цга рк выпу-
стили первый том «из истории 
депортаций. казахстан 1930–1935 
гг.». он получил высокую оценку 
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как историков, так и представи-
телей этнокультурного сообще-
ства. в книге опубликованы до-
кументы о депортациях периода 
коллективизации на территорию 
казахстана и внутри нее, являв-
шихся составной частью кампа-
нии по «ликвидации бая и кулака 
как класса». отражены процессы 
принятия решений на общесоюз-
ном и республиканском уровнях 
и способы их реализации. до-
кументы сборника рассказывают 
о становлении режима «спец-
поселения», условиях труда и 
жизни спецпереселенцев. в из-
дание включены постановления 
центральных, республиканских 
партийных и советских орга-
нов, протоколы комиссий разно-
го уровня подчинения, приказы, 
сводки и справки огПу, отчеты о 
результатах инспекционных по-
ездок представителей казкрайко-
ма, Цика и совнаркома касср, 
рапорты командования частей 
рабоче-крестьянской красной 
армии о подавлении повстанче-
ского движения в казахстане, ин-
формации о положении репрес-
сированных граждан на местах 
вселения.

в канун 20-летия ассамблеи 
народа казахстана архивисты в 
инициативном порядке подгото-
вили второй том «из истории де-
портаций. казахстан. 1935–1939 
гг.», повествующий об этниче-
ских депортациях. книга вышла 
по программе министерства 
культуры и спорта республики 

казахстан в 2014 г.
сборник рассказывает о про-

блемах, возникших в республике 
вследствие вселения в кратчай-
шие сроки значительной массы 
людей, отличающихся культурно-
бытовыми традициями, конфес-
сиональной принадлежностью и 
языком. в самостоятельный раз-
дел выделены документы, харак-
теризующие изменения в нацио-
нальной политике руководства 
ссср, которые привели к руси-
фикации.

видовой состав документов 
разнообразен: директивные доку-
менты, стенограммы совещаний 
при руководстве, протоколы засе-
даний партийных бюро, офици-
альная переписка, письма отдель-
ных граждан, отчеты, донесения 
и т. д. во втором томе была про-
должена уже ставшей традицион-
ной для аП рк работа по сбору 
воспоминаний отдельных граж-
дан по теме издания. По мнению 
составительского коллектива, 
история современности – это не 
только документы, отложившие-
ся в архивах, но и свидетельства 
очевидцев. инициированные ар-
хивистами воспоминания добав-
ляют компонент эмоционально-
сти документальному прошлому, 
социальная память предстает как 
отражение событий в массовом 
сознании. источникам личного 
происхождения выделен отдель-
ный раздел. Небольшой его объем 
объясняется тем, что составите-
лям не удалось выявить как офи-
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циальные документы о приеме и 
расселении в казахстане финнов, 
так и найти воспоминателей или 
их потомков, которые могли бы 
рассказать о депортации пред-
ставителей этого этноса, немцев, 
выселенных из украины в 1936 г., 
турок, выселенных из южной по-
граничной полосы в 1937 г. дан-
ный раздел дополняют фотогра-
фии, опубликованные на форзаце 
книги. так, одним из наиболее 
ярко отражающих межэтниче-
ские толерантные отношения, 
сложившиеся между депортиро-
ванными в казахстан народами, 
является фото из семейного ар-
хива Н. варгараки–ройтман. в 
этой казахстанской семье (из пос. 
славянка Пахта-аральского р-на 
Южно-казахстанской обл.) объе-
динились немцы, иранцы, евреи 
и греки.

сборники имеют информа-
ционно насыщенный научно-
справочный аппарат. он состоит 
из исторического и археографиче-
ского предисловий, примечаний 
текстуальных и по содержанию, 
именного указателя, списков со-
кращений, использованных и 
опубликованных источников. в 
примечаниях по содержанию ком-
ментируются некоторые факты, 
хорошо известные казахстанским 
исследователям, но могущие вы-
звать вопросы у зарубежных кол-
лег, не являющихся специалиста-
ми в области истории региона. во 
втором томе добавлены географи-
ческий и предметный указатели. 

Необходимость последнего вы-
звана много аспектной информа-
цией публикуемых документов.

в книгах серии на докумен-
тальном материале, большей ча-
стью впервые вводимом в науч-
ный оборот (т.1– 86%, т.2– 80%), 
раскрываются малоизученные 
аспекты депортационной поли-
тики советского государства. Не-
смотря на всю жестокость режи-
ма, террор против собственного 
народа не смог поколебать исто-
рически заложенную толерант-
ность, человеческое сострадание 
и солидарность. историческая 
память о тех событиях еще боль-
ше сплачивает единый народ ка-
захстана, служит формированию 
исторического сознания казах-
станцев.

массовые переселения на 
территорию республики и внутри 
нее, применявшиеся как репрес-
сивная мера против определённых 
первоначально интернациональ-
ных групп людей по социальному 
признаку, начались в 1930-х гг. в 
период коллективизации. количе-
ство высланных в казахстан кре-
стьян за 1930–1933 гг. составило 
317 тыс. человек. спасаясь от 
раскулачивания, сюда бежали из 
приграничных районов еще 150–
175 тысяч семей. По концентра-
ции депортированных крестьян 
казахстан оказался на третьем 
месте после урала и сибири [1].

депортации подлежали и 
сами казахстанцы. так секре-
тарь казкрайкома вкП (б) Ф.и. 
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голощекин, отчитываясь перед 
и.в. сталиным о политико-
экономическом состоянии ка-
захстана, писал: «По I категории 
на 5 марта арестовано 3113 чел. 
дела их еще не рассмотрены. По 
ІІ категории работа производится 
в 16-ти районах сплошной кол-
лективизации. из этих 16-ти рай-
онов – 13 чисто зерновых и 3 – 
земледельческо-скотоводческих. 
согласно контрольным цифрам, 
по II категории подлежит высыл-
ке по казахстану 2450 чел. Фак-
тически будет выселено меньше, 
в связи с тем, что, во-первых, 
многие из этих районов сбежали, 
и, во-вторых, что мы ведем чрез-
вычайно сдержанную линию, 
имея в виду трудности и огром-
ные материальные возможности. 
Что касается III категории – то 
ясной картины у нас по краю нет. 
к этому надо добавить, что к де-
кабрю у нас скопилось по хлебо-
заготовительным делам 13 тыс. 
человек, что превысило вмещае-
мость наших тюрем в 4 раза. в 
качестве выхода из этого положе-
ния, мы решили 4500 чел. из тю-
рем переправить в другие округа 
для использования их на лесораз-
работках...» [2].

в начале 1930-х гг. в казах-
стане уже находилось некоторое 
количество и спецпереселенцев-
немцев. в постановлении Южно-
казахстанского обкома кП (б) 
казахстана от 17 ноября 1934 г. 
и записке секретаря этого же об-
кома в Цк вкП (б) от 1 января 

1935 г. упоминается спецпосе-
лок гПу джувалы, где было раз-
мещено 50 немецких хозяйств. 
Предположительно речь идет о 
трудпоселенцах-кулаках [3, с.46].

в середине 1930-х гг. депор-
тации начинают принимать наци-
ональную окраску. в этой связи 
следует отметить, что развёрты-
вание этнических депортаций 
проходило на фоне осознания 
сталинским руководством зыб-
кости теоретических постулатов 
марксистско-ленинского учения 
в видении перспектив мировой 
революции и взаимоотношений 
пролетариата разных стран и на-
циональностей. отказ от ставки 
на «пролетарский интернациона-
лизм» автоматически приводил 
к восприятию населения погра-
ничных стран как потенциаль-
ной враждебной силы. в случае 
поддержки представителями 
этносов, живущими в ссср, го-
сударств исторической родины, 
победа в противостоянии социа-
листического ссср с его капита-
листическими соседями оказыва-
лась под большим вопросом [4].

с западных границ в казах-
стан были депортированы фин-
ны, поляки и немцы, с южных 
(советско-турецкой и советско-
иранской) – курды, армяне, от-
дельные граждане азербайджан-
ской национальности и турки, с 
восточных – корейцы.

Заметное увеличение доли 
польского и немецкого населения 
в казахстане связано с насиль-
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ственным переселением из погра-
ничных с Польшей районов укра-
ины в 1936 г. тогда республика 
приняла более 14 тыс. немецких 
и польских колхозных хозяйств. 
из справки заведующего сельхо-
зотделом северо-казахстанского 
обкома вкП (б), относящейся к 
концу 1936 г., следует, что в быв-
шую карагандинскую область в 
июле и сентябре завезено с укра-
ины 63 976 человек, из них по-
ляков – 75, 7%, немцев – 23, 4%, 
украинцев – 0,8%.

среди поляков была и вторая 
группа выселенцев – это бывшие 
польские граждане, депорти-
рованные из западных районов 
украины и Белоруссии, при-
соединенных к ссср в 1939 г. 
депортации по очистке границ 
явились причиной появления в 
казахстане и евреев как польских 
граждан. По некоторым данным 
осенью 1939 г. на этих террито-
риях проживало 1, 2 млн. евре-
ев, кроме того здесь находилось 
около 150 тыс. евреев-беженцев 
из занятых фашистами районов 
Польши. Польское подданство 
впоследствии послужило основа-
нием для их репатриации [5].

иранцы сначала подверглись 
арестам как иранские подданные 
и не имеющие ни советских, ни 
иностранных паспортов, в пер-
вую очередь те, кто подозревался 
в шпионской, диверсионной, тер-
рористической, вредительской 
или какой-либо другой антисовет-
ской деятельности. впоследствии 

«членов семей репрессируемых, 
имеющих иностранное поддан-
ство, после того как будет выне-
сено решение и приговор приве-
ден в исполнение», предлагалось 
«выдворять по желанию в иран, 
либо за пределы азербайджана». 
вместе с корейцами высылались 
китайцы, несколько сот поляков, 
немцев, прибалтов и около 1000 
харбинских  репатриантов [6].

Были и экономические при-
чины предпочтений депортации. 
Бывший сельскохозяйственный 
придаток европы – российская 
империя – прекратил своё су-
ществование. вновь созданное 
государство, отличное по своей 
идеологии и не воспринимавшее-
ся более развитыми в промыш-
ленном отношении соседями как 
равноправный партнёр, взяло 
курс на индустриализацию, изме-
нение хозяйственной структуры 
государства.

Это требовало привлечения 
огромного количества человече-
ских ресурсов при отсутствии ма-
териальной базы для мотивации 
их труда и создания нормальных 
бытовых условий.

выбор для переселения – ка-
захстана – был обусловлен не-
обходимостью в освоении его 
богатейших ресурсов. Число же 
коренного казахского населения к 
концу 1920 – середине 1930-х гг. 
резко снизилось вследствие по-
литики «оседания» кочевого на-
селения, коллективизации сель-
ского хозяйства, конфискации 
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имущества так называемых баев-
полуфеодалов, которая привела к 
массовым откочевкам (миграции) 
казахов в китай и другие регионы, 
голоду и связанным с ним эпиде-
миями. снизилась численность и 
других этносов, проживавших в 
казахстане. дефицит рабочих рук 
при наличии неосвоенных терри-
торий, необходимость обеспече-
ния сельскохозяйственной про-
дукцией нового развивающегося 
промышленно-добывающего ре-
гиона – эти проблемы требовали 
решения. Плановое переселение 
выходцев из малоземельных рай-
онов европейской части ссср 
должного эффекта не давало, так 
как к ним не были применимы 
меры административного воздей-
ствия. в отношении же «спецкон-
тингента» подобных проблем не 
возникало.

годы великой отечествен-
ной войны для ссср также озна-
меновались серией репрессий по 
отношению к части собственного 
населения. Первый департацион-
ный удар пришелся по советским 
немцам, отнесенным к потенци-
альным «коллаборационистам» 
исключительно в силу этниче-
ской принадлежности к нации, с 
титульным государством которой 
шла война.

кроме немцев депортации 
превентивного характера подвер-
глись финны-ингерманландцыи 
греки. Последние как иностран-
ные поданные, «антисоветские 
чуждые и сомнительные элемен-

ты». Затем акции «возмездия» за 
совершенные или несовершен-
ные в годы войны преступления 
распространились на карачаев-
цев, калмыков, чеченцев, ингу-
шей, балкарцев и крымских татар 
[7].

в 1943 г. карачаевцев пер-
выми из народов северного 
кавказа насильно переселили в 
казахстан, законодательно обо-
сновав объявление всего наро-
да «народом-врагом». в указе 
Президиума верховного совета 
ссср «о ликвидации карача-
евской автономной области и об 
административном устройстве ее 
территории от 12 октября 1943 г. 
говорилось, что многие карачаев-
цы во время оккупации вели себя 
предательски, вступали в орга-
низованные фашистами отряды 
для борьбы с советской властью. 
действительно на территории 
области существовали повстан-
ческие группы, во главе которых 
стояли лица, окончившие немец-
кие разведшколы, был создан ма-
рионеточный «карачаевский на-
циональный комитет». Но были 
и другие показатели. каждый пя-
тый карачаевец воевал на фронтах 
великой отечественной войны. 
Буквально в первые дни оккупа-
ции в области развернулось пар-
тизанское движение. 7 карачаев-
цев были удостоены звания героя 
советского союза. анализируя 
учетные карточки коммунистов-
спецпереселенцев, ставших на 
учет в джамбулской области (по 
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данным на 1949 г.), можно отме-
тить, что из 57 мужчин не воева-
ли лишь 8; 49 человек принимали 
участие в битвах под сталингра-
дом, курском, освобождали от 
фашистской оккупации народы 
европы, участвовали в разгроме 
квантунской армии. они, как и 
тысячи других, были отнесены к 
предателям и прожили в качестве 
спецпереселенцев в казахстане 
до 1956 г. [8].

греки, выселяемые с Черно-
морского побережья украины 
в 1949 г., как и иранцы в 1938 г. 
были вторично репрессированы 
по социальному признаку, как 
ранее раскулаченные, точнее рас-
крестьяненные и расстрелянные 
главы их семейств.

точечные акции по депорта-
ции отдельных групп населения 
продолжались вплоть до 1951 г. 
всех выселенных в годы войны 
предполагалось оставить на веч-
ном поселении. Законодательный 
прессинг являлся результатом 
соответствующей идеологии, ко-
торая также не прибывала в за-
стывшем состоянии. автором 
новшеств, вносимых в неё, был 
лично и.в. сталин. выделив па-
триотизм в качестве главной со-
ставляющей, «вождь народов» 
увлёкся парадигмой русского на-
ционального величия. следстви-
ем этого увлечения оказались 
кампании против космополитиз-
ма, «буржуазного национализ-
ма», усиление государственного 
антисемитизма, а так же депорта-

ции инноподанных.
Невзирая на политику тота-

литарного режима, именно в эти 
годы в казахстане закладывались 
основы толерантного отношения 
друг к другу, формировался кли-
мат и культура взаимодействия 
между местным населением и 
насильственно переселёнными 
людьми разных национально-
стей. Причём происходило это в 
экстремальных условиях, когда 
речь шла не о комфорте, а о жиз-
ни или смерти.

в июле 1953 г. мвд ссср 
представил на имя Председа-
теля совета министров ссср 
г.м. маленкова предложения по 
снятию с учёта ряда категорий 
спецпоселенцев, таких как ино-
странные поданные, выселенные 
в 1937 г. (916 человек), и в годы 
войны (10 095 человек). Были 
предложения и по некоторым 
другим категориям. всего пла-
нировалось снять с учёта больше 
половины – 1 643 741 человека. 
временно предполагалось оста-
вить на спецпоселении депорти-
рованные народы и ряд других 
категорий, общей численностью 
1 046 503 человека, вернувшись 
к рассмотрению этого вопроса в 
1954 г.

По архивным данным на 
апрель 1954 г. в 16 областях 174 
районах 5029 населенных пун-
ктах казахстана проживало 997 
757 спецпоселенцев, 12 853 
ссыльных и высланных. общее 
количество спецконтингента, на-
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ходящегося в республике, 1010 
610 человек, составляло около 
15% к общему количеству насе-

в 1954 г. союзное министер-
ство внутренних дел предложи-
ло освободить 903 тыс. человек 
спецпереселенцев. Процесс рас-
тянулся почти на два года. лишь в 
1956 г. один за другим последова-
ли указы Президиума верховно-
го совета о снятии ограничений. 
17 января сняли со спецпоселе-
ния поляков, выселенных в 1936 
г., 17 марта – калмыков, 27 марта 
– греков, болгар и армян, 18 апре-
ля – крымских татар, балкарцев, 
турков-месхетинцев, курдов и 
хемшилов (армяне-мусульмане), 
16 июля – чеченцев, ингушей, ка-
рачаевцев [9].

ления. в разрезе по национально-
стям это выглядело следующим 
образом:

документы Национально-
го архивного фонда свидетель-
ствуют о трагедии того периода, 
когда казахстан на своей земле 
объединил многие народы, став 
впоследствии для большинства 
репрессированных второй роди-
ной. собранные и опубликован-
ные в документальной серии, 
они позволят извлечь из про-
шлого уроки, проанализировать 
причины трагедии народа ссср, 
осмыслить уникальный опыт вы-
живания наших предков и отдать 
им дань глубокого уважения.
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ТҮЙІН
мақаласында 1930–1951 жж. Қазақстан аумағына өзге халықтарды 
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қоныс аударту тарихына арналған құжаттар жинағының сериясына 
шолу жасады. Ұсынылған құжаттарда түрлі ұлт өкілдерін Қазақстанға 
күшпен көшірудің күрделі тарихи үдерісі көрініс береді. Жарияланым 
авторы құжаттарға сараптамалық шолу жасап, қазақстандықтардың 
тарихи танымын қалыптастырудағы аталмыш құжаттардың тарихи 
құндылығын және мағынасын ашып көрсетеді.

SUMMARY
Provides an overview of two books in the series of documentary 

collections, published by Archives of President of the Republic of 
Kazakhstan, devoted to the history of the deportation of people in the 
territory of Kazakhstan in 1930-1951 years. The submitted documents 
reveal the complex historical processes of forced migration of peoples 
of different nationalities in Kazakhstan. The author gives an analytical 
overview of the composition of documents, reveals their historical value 
and importance in the formation of historical consciousness of Kazakhstan 
people.
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С.Ж. Дүйсен
Қр БҒм мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми 

қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты

XX ҒАСЫРДЫҢ ТАуҚЫМЕТІН КӨТЕРГЕН ҰЛТЖАНДЫ 
ҚАЛАМГЕР

Өткен ғасырдың 60-шы жыл-
дарынан бастап І.есенберлин 
кітаптарын қазақ оқырмандары 
іздеп жүріп, қызыға, тамсана 
оқитын танымал қаламгердің 
біріне айналды. Әсіресе өткен 
тарихы туралы шынайы мәлімет 
білмей «рухани шөліркеген» 
қазақ ұлтына жазушының тари-
хи кітаптары қолдан қолға өтетін 
құнды дүниеге айналды.

Ілияс есенберлин өзінің тари-
хи романдары арқылы қазақ тарих 
ғылымының дамуына елеулі үлес 
қосқан қаламгер. ол мамандығы 
бойынша тау–кен инженері бо-
лып, тарихи білім алмаса да, 
қазақтың 500 жылдық тарихын 
тарихи шығармалары арқылы тек 
қазақ оқырмандарына ған емес, 
әлемге танытқан жазушы. оның 
кітаптары ксро халықтары 
тілдерінен басқа ағылшын, фран-
цуз, неміс, испан, араб, қытай 
тілдеріне аударылды.

5 тараудан тұратын 294 
беттік еңбекте кітап авто-
ры І.есенберлиннің өмірі мен 
шығармашылығын, қоғамдық 
қызметін жан-жақты баяндауға 
ұмтылған.

аманкелді Нүркейұлы 
Н . Ә . Н а з а р б а е в т ы ң : 
«І.есенберлиннің тарихи 
шығармаларын «хандық дәуірдегі 

қазақ өмірінің энциклопедиясы», 
деген бағалы пікірін келтірген. (9 
бет)

аманкелді Нүркейұлы қазір 
елбасымыз көтерген «мәңгілік 
ел» идеясының сол кезде 
жазушының тарихи кітаптарында 
көрініс тапқанына назар аудара-
ды. Жазушы Қеңес кезінде теріс 
пиғылмен бағаланған алтын 
орда мемлекетін қазақ мемлекеті 
ретінде көрсетіп, қазақтың 
мемлекеттілік идеясын ғасырлар 
тереңіне бағыттаған көрегендігін 
танытуға деген талпыныс жасай-
ды.

автор жазушының тари-
хи тақырыпқа жазған көркем 
шығармалары мемлекетшілдік 
идеяға негізделіп жазылған деген 
ойға жетелейді. 

кітаппен таныса келе 
І.есенберлин тағдыры ауыр да 
күрделі жазушы, ірі тұлға екенін 
көреміз. Жазушының шау тар-
тып, еңкейген кезінде кейбір 
пенделердің көреалмаушылық 
пиғылмен жасаған әрекеттері 
кітап авторы шынайылықпен 
жазып, І.есенберлиннің жан 
күйзелісін де көрсете білген. 
а.Н.Қашқымбаев: «ол жас 
кезінен бастап өмірінің соңына 
дейін қыр соңынан қалмай қойған 
тағдыр ауыртпалығына шыдап 
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қана қоймай ... заман ағымына 
өзіндік тұрғыдан қарсылық 
көрсетудің аса қауіпті жолдарын 
тек өзіне тән ерекшеліктерге сай 
тауып отырғаны - таңданарлық 
жай» деп тұжырым жасайды. (28 
бет)

тағдырдың жазуымен тұлдыр 
жетімдер күйін кешіп, інісі 
раунақ екеуі аш-жалаңаш жүріп 
білім алды. ер жетіп, білім алып 
еңбекке араласқан шағында соғыс 
басталады. отан қорғау жолында 
болашақ жазушы аяғынан жара-
ланып елге оралған соң, бейбіт 
еңбекке араласады. 

Ғаламат еңбекқорлығы мен 
талантының арқасында ол тек жа-
зушы ғана болып қоймай, едәуір 
жоғары лауазымды қызметтерге 
де қол жеткізді. Әр жылдары ҚкП 
орталық комитетінде жауапты 
қызмет, Қазақ мемлекеттік филар-
мониясында, «Қазақфильмде», 
Жазушылар одағында басшылық 
қызметтер атқарды. кітап авторы 
сонымен қатар жазушының мем-
лекет қаржысын дұрыс жұмсай 
алмай істі болып, сотталып, 1951-
1954 жылдары Қарақұм каналы 
құрылысында жазасын өтеуге де 
мәжбүр болғанын да жасырмай 
жазған.

Бұл еңбектен біз 
«І.есенберлин мемлекеттік 
қызметпен шығармашылық 
қызметті қатар алып жүрген 
қайраткер жазушы, кеңестік 
қазақ азаматтарының бойында 
тарихи сананы қалыптастыру 
ісіне орасан зор үлес қосқан 

тұлға» деген ой түйе аламыз. 
кеңестік кезеңде жазушы еңбегі 
бағаланды да, Қызыл ту, «Құрмет 
белгісі» ордендерімен марапат-
талды. 1968 жылы абай атындағы 
мемлекеттік сыйлық та алды. 
ал 1982 жылы І.есенберлиннің 
«көшпенділер» кітабы одақтық 
деңгейдегі мемлекеттік 
сыйлыққа ұсынылғанда, қазақ 
қаламгерлерінің бір тобы 
мәскеуге үстінен хат жолдап жо-
лын кескені де сенімді деректер-
мен айғақталады. 

кітап авторының 
деректерінен біз І.есенберлиннің 
60-шы жылдары алғашқылардың 
бірі болып алаштың қыршын 
кеткен азаматтарын ақтау туралы 
мәселе көтергенін білеміз (11 бет). 
ол кеңестік саясаттан қаймықпай 
алаш қайраткерлерінің бірі 
болғаны үшін «халық жауы» ата-
нып, құрбан болған Қазақстанның 
бірінші Әділет министрі хамза 
Жүсіпбековтың қызы диляраға 
үйленіп, тіпті қудалауға іліккен 
енесі рәбиғаны қолына алып 
баққаны да сол кез үшін ерлік 
болатын. «халық жауының» 
қызына үйленгені үшін есенбер-
лин орталық комитеттегі жауап-
ты қызметінен қуылады. Бір айта 
кетерлігіатасы хамза Жүсіпбеков 
кезінде Н.островскийдің «Құрыш 
қалай шынықты» кітабын алғаш 
қазақ тіліне аударған азамат 
болғаны туралы деректі де осы 
кітаптан кездестіреміз.

І.есенберлиннің талан-
тын, еңбекқорлығын, ұлтына 
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деген жанашырлығын алғаш 
байқап, қолдағанның бірі д.а. 
Қонаев болған деп жазады автор. 
а.Қашқымбаев дінмұхаммед 
ахметұлының: «Ілекең өзі 
шынашақтай кісі болғанымен, 
алыптың ісін тындырған аза-
мат. 40-жылдардан бастап 
қалам ұстаған ол соңғы демі 
таусылғанша шығармашылық 
мұратына адал болды. мен өзім 
Ілекеңнің «Қаһарын», «алмас 
қылышын», «алтын ордасын», 
«Жанталасын» оқыдым. оба-
лы нешік, көбін қолжазбадан 
оқып, солардың үлкен өміргеең 
әділ сыншысы-халқына жетуіне, 
оқыған сайын Ілекеңнің өсу 
үстінде, шығармашылық биік бе-
лестерге көтеріліп келе жатқанына 
сүйсініп, дем бергеніме іштей 
қанағаттанарлық сезімге 
бөленемін», - деген жазушыға 
берген бағасын келтіреді (89 
бет). 

кітап авторы І. есенберлиннің 
бір кереметтілігі, ол ел тағдырына 
қатысты тағдыршешті сәттерде 
қазақ руларының бір жеңнен қол, 
бір жағадан бас шығарып, сол 
кездегі қазақ қоғамының «алмас 
қылышы» болып, бірлік ынтымақ 
таныта алғанын оқырманға на-
нымды түрде жеткізе білгендігі 
деп бағалайды.

Ілияс есенберлинді бір 
қарағанда қоғам дамуының 
ресейлік большевиктер партиясы 
ұсынған социалистік бағдарын 
шын-жүрегімен қабылдағанымен, 
жаңа талаптарға тарихи тұрғыдан 

қалыптасқан салт-дәстүрлері бар 
қазақ елін бейімдеуге келген-
де бала кезінен бастап өзіндік 
бір ойда болған. Жазушының 
шығармашылық, өмірлік 
жолдарының қалыптасып, даму 
жолына байланысты осындай 
қорытындыға келуге болады (58 
бет) деп пайымдайды кітап авто-
ры.

кітап авторы а.Қашқымбаев 
І.есенберлиннің өмірі мен 
қызметі арқылы жүздеген қазақ 
азаматтарының өмірлік жолы 
кеңестік дәуірдегі сталиннің жеке 
басқа табынушылық, кеңестік 
әкімшілік басқару жүйесінің 
қалыптасуына, хрущевтік 
волюнтаризмнің қоғамда орын 
алуына сол кездегі адамдардың 
үнсіздігі, жаппай бағынышта бол-
ды деген пікірдің жаңсақ екенін 
көрсетуге ұмтылды.

Бұл кітаптан біз 
І.есенберлиннің тарихи ро-
мандар жазушы ғана емес, 
ол драматург, 40-тан астам 
ән текстерінің авторы, ақын 
болғаны туралы дерек білеміз. 
автор жазушының кеңестік коғам 
қайшылықтарының шындығын 
тұспалдап жазуда шеберлік та-
нытатынына назар аударады. 
«социалистік қоғамның сырын 
әбден түсінген жазушы оның 
құпия сырларын кеңестік әдістің 
ыңғайымен жаза отырып, халыққа 
жеткізуді меңгерген» (205 бет) 
деген түйін жасайды.

автор І.есенберлинді 
кемшіліксіз, мінсіз, ғажап адам 
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деп суреттемей, оның пендешілік 
мінездері мен іс-әрекеттерін де 
жасырмай жазады.

«елІм, ЖерІм, Ұлтым 
деген ауыр жүкті арқалап, өмір 
мұхитынан жүзіп өтіп, олар-
ды мӘҢгІлІк елге жеткізуді 
армандаған Ілияс есенберлин 
бүгін арамызда жоқ болғанымен 
оның шығармалары бүгінгі күні 
қиыршық алтынның үлкен ке-
секке айналғанындай бүгінгі 
өскелең ұрпақтың қажетіне 
жарап, мүддесіне толық сай 
келіп, керегін толтырып отыр» 
деп аяқтайды (240 бет) еңбегін 
аманкелді Нүркейұлы.

автордың тарихи-танымдық 
сипаттағы кітабы кейбір 
тақырыпшалар атауларының түрлі 
теңеулермен, ұлағатты, ұшқыр 
ойлардан алынған үзінділермен 
бедерлеуімен де ерекшеленеді. 
кітапта адам есімдеріне қатысты 
анықтамалық материалдар 
берілген.

аманкелді Нүркейұлының 
осы кітапты жазу кезінде 
І.есенберлиннің 185 еңбектері 
және мақалаларымен танысып 
қоймай, жазушының өмірі мен 
шығармашылығына арналған 

басқа адамдардың 490 мақаласын 
зерделегені көрініп тұр. ав-
тор алматы, астана, атба-
сар, Қарсақбай қалаларындағы 
мұрағаттар мен мұражайлардан, 
кітапханалардан қаламгер 
өмірі мен шығармашылығына 
қатысты деректер қарастырды. 
Жазушының көзін көрген, 
сұхбаттасқан, шапағаты тиген 
талай адамдармен әңгімелесті, 
сыр-сұхбат алысты. Бірқатар си-
рек кездесетін фотосуреттер мен 
құжаттар көшірмелерін кітапқа 
қосуы сол ізденістің нәтижесі. 
осының бәріне мен қызметтес, 
әріптесі ретінде осының көбіне 
куәлік ете аламын.

авторға ризашылығымыз 
ретінде айтарымыз кітапты 
өз қаражатына шығаруы. 
сондықтан да қалың оқырман 
қолына жете бермейтіні түсінікті 
болар. кейін демеушілер табы-
лып кітап мыңдаған данамен 
басылып және орыс тіліне де ау-
дарылып, қалың оқырманның 
іздеп жүріп оқитын кітабына ай-
налады деп үміттенеміз. кітап 
авторы аманкелді Нүркейұлына 
шығармашылық табыс тілейміз!
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Ж.Н. Қалиев
Қр БҒм мемлекет тарихы институтының 

жетекші ғылыми қызметкері,
педагогика ғылымдарының кандидаты

ЖҰМАБЕК ТӘшЕНЕВТІҢ МЕРЕЙТОЙЫНА
АРНАЛҒАН ЖАҢА ЕҢБЕК

«Ер сын сағатта танылады»
халық даналығы

Қазақтың белгілі мемле-
кет және қоғам қайраткері, 
біртуар азаматы Жұмабек 
тәшеневтің 100 жылдық мерей-
тойына арнап мемлекет тари-
хы институтының директоры, 
тарих ғылымдарының докторы, 
профессор Бүркітбай аяғанның 
редакциясымен және автор-
ғалымдар сейітқали дүйсен 
мен Қанат еңсенов «Қазақтың 
қайсар қайраткері - Жұмабек 
тәшенев» атты жинақ шығарды. 
Жинаққа бұрын жарияланбаған 
құжаттар мен фотосуреттер, за-
мандастары мен көзін көрген 
азаматтардың естеліктері және 
« т ә ш е н е в т а н у ш ы л а р д ы ң » 
мақалалары, ақындардың 
дастандары мен өлеңдері 
топтастырылған. көрнекті мем-
лекет және қоғам қайраткері ту-
ралы республиканың орыс тілді 
азаматтарына да мәліметтер 
қолжетімді болу үшін орыс 
тіліндегі мақалалар да берілген 
екен.

оқырманға жол тартқан 
бұл еңбек кезінде тоталитарлық 
жүйеге қарсы тұрып, елінің бірлігі, 
жерінің тұтастығы үшін күресіп, 

содыр саясаттың соққысына 
ұшырап, түрлі қиянаттарды ба-
стан кешірген кесек тұлғаның 
қайраткерлік келбетін ашып, жас 
ұрпаққа оның кісілік парасатын, 
перзенттік адалдығын, азаматтық 
ірілігін, ұлтжандылығын үлгі 
етуді мұрат тұтқан.

еліміз тәуелсіздікке қол 
жеткізгенше қазақ халқының 
осындай біртуар абзал аза-
маты жайлы арнайы зерттеу 
еңбек жазылмай келді, тек 
кейін ғана қайраткер жөнінде 
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көзкөргендердің естеліктері мен 
газеттік шағын мақалалардан 
құралған бірнеше жинақ жарық 
көрді. алайда олардың бәрі 
бірдей мұрағат деректеріне 
негізделмеген, ғылыми еңбектер 
емес еді. сондықтан да автор-
лар тақырыптық зерттелу аясын 
кеңейтіп, қайраткердің өмірі 
мен қызметіне қатысты мұрағат 
деректерін тауып және оларды 
еңбектерінде жүйелеп берген 
екен.

авторлар еңбектерін төрт 
бөлімге бөліп, таратып жа-
зыпты. «Өмір өткелдері» де-
ген бөлім қайраткердің өмір 
жолына арналған екен. «асыл 
азамат туралы естеліктер» де-
ген екінші бөлім, атауы айтып 
тұрғандай, қайраткер тұлға ту-
ралы көзкөрген азаматтардың 
естеліктеріне арналған. 
«тұлғаның ғұмырнамасына 
қатысты мақалалар» деп атала-
тын бөлімге «тәшеневтанушы» 
ғалымдардың жарияланған 
мақалалары берілген. «ердің 
ерлігін жырлаған ақындар» де-
ген соңғы бөлімде, елімізге та-
нымал ақындармен қоса, жас 
таланттардың да дастандары 

мен өлеңдері топтастырылған 
екен. еңбектің соңында Жұмабек 
ахметұлы тәшеневке қатысты 
пайдаланылған құжаттар, онда Қр 
Президенті мұрағатынан алынған 
құжаттардың көшірмелері, 
Жұмабек ахметұлының 
тұңғышы саян тәшеневтің және 
«тәшеневтанушылар» - мей-
рам Байғазин мен ерекболат 
Қабылдинның жеке қорынан 
алынған фотосуреттер мен мате-
риалдар берілген. 

авторлар: «ксро 
басшылығымен тайталаса 
жүріп, қазақ жері мен халқы 
үшін жасаған Ж.а. тәшеневтің 
еңбегіне қазақ халқы мәңгілік 
қарыздар... міне, сондықтан, 
халық жүрегінде сақталған аб-
зал жанның жарқын бейнесін, 
есімін, ерлігін жаңғыртып отыру 
– бүгінгі ұрпақтың парызы», - деп 
ойларын түйіндейді.

ия, тарихты тұлғалар жасай-
ды. «тұлғасыз тарих болмайды» 
деген белгілі шындық бар. Біз 
де қос автордың бұл ұжымдық 
еңбегін отандық тұлғатану сала-
сына қосылған зерделі еңбек деп 
қабылдаймыз.
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Мақаланы рəсімдеу бойынша авторларға нұсқаулық

2008 жылдан бастап мемлекет тарихы институтында тоқсан сай-
ын «мемлекет тарихы. история государства» атты ғылыми журнал 
басылып шығып тұрады. 

Журналда Қазақстанның егеменді ел болып қалыптасуы мен 
өркендеуіне, қазақ мемлекеттілігінің дамуына қатысты мәселелер 
қарастырылады. Журнал, сонымен қатар, тарихи зерттеулердің 
әдістеріне, отандық және шетелдік жаңа тарихнаманың барлық 
аспектілеріне қатысты мақалалар жариялайды. тарихи оқиғалар 
мен үдерістерді зерделеуде пәнаралық және салыстырмалы тал-
даулар қолдану құпталады. Журналда жаңа ғылыми басылымдарды 
(монографияларды, мақалалар жинағын) кәсіби талқылауға да көңіл 
бөлінген.

авторлардан материалдарды электрондық нұсқада MS Office 2007 
форматында, Times New Roman 14 қарпімен басылуын сұраймыз, ин-
тервал – бір, шеті – 2 см.

мақалаларды рәсімдеу келесі ғылыми стандартқа міндетті түрде 
сәйкес болуы керек:

 көлемі 0,5 б.б. кем емес, (5-7 компьютерлік парақша);
 бірінші парақтың үстінгі сол жағында удк индексін 

көрсетіледі;
 келесі жолда мақаланың атауы үлкен әріппен жазылады;
 келесі жолдың оң жағында – автордың тегі, аты-жөні, ғылыми 

дәрежесі мен қызметі, жұмыс орны;
 аннотация мақала тілінде; 
 түйінді сөздер;
 екі интервал арқылы мақаланың мәтіні орналасады;
 әдебиет тізімі, гост 7.1-2003 сәйкес рәсімделген;
 түйіндеме қазақ тіліндегі мәтінге – орыс және ағылшын, орыс 

тіліндегі мәтінге – мемлекеттік және ағылшын тілдерінде берілуі ке-
рек (түйіндеме автор туралы қысқаша ақпараттан басталуы тиіс);

 қосылмалар және сілтемелер нөмірленген дереккөздерге 
ескертілулеріне байланысты квадрат жақшаларда дәйексөздердің 
соңынан беріледі (мысалы: [1, 28 Б.]);

 мақала мәтіні автормен мұқият тексеріліп редакциялануы тиіс 
;

 мақалаға автор туралы келесі қысқаша мәліметтер қоса 
тіркеледі: тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі мен қызметі, жұмыс орны, 
қызметтік және үй телефондарының нөмірі. e-mail, мүмкіндігінше – 
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факс.
мақаланың мазмұнына жауапкершілікті автор ( авторлар) өзі ала-

ды.
Журнал редакциясы қолжазбаны жариялау немесе қайтару 

құқығын өзіне қалтырады. 
Ұйымдастыру комитетінің адресі: астана қ., 010000, орынбор 

көшесі, 8 үй, министрліктер үйі, 14 кіреберіс, 11 қабат, мемлекет та-
рихы институты.

Қыдыралина Жанна Үркінбайқызы, мти директордың бірінші 
орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, бас редактордын орын-
басары (+7172 ) 74-10-54; сейпілова айнур казиқызы, мти кіші 
ғылыми қызметкері, гуманитарлық ғылымдарының магистрі, жауап-
ты хатшы (+7172 ) 74-06-45;

E-mail: tarih_institut@mail.ru ; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.
ru.

редакциялық алқа
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правила для авторов по оформлению рукописи

с 2008 года в институте истории государства ежеквартально вы-
ходит научный журнал «мемлекет тарихы. история государства». в 
журнале освещаются вопросы истории становления и развития суве-
ренного казахстана, эволюции и традиций казахской государственно-
сти. Журнал публикует также материалы по всем аспектам новейшей 
отечественной и зарубежной историографии и методам исторических 
исследований. Поощряются междисциплинарный и компаративный 
подходы к исследованию процессов и явлений. в журнале уделяется 
внимание и профессиональному обсуждению новых научных изда-
ний (монографий, сборников статей).

редакция научного журнала «мемлекет тарихы. история государ-
ства» уведомляет о приеме научных статей при условии соотвествия 
статьи строго следующим научным стандартам: 

в электронном виде в формате MS Office 2007, Times New Roman, 
кегль - 14, интервал – одинарный, поля – 2 см.

 объем - не менее 0,5 п.л. (5-7 компьютерных листов);
 на первой странице вверху по левому краю указывается ин-

декс удк;
 на строке ниже прописными буквами – название статьи;
 на следующей строке справа – инициалы и фамилия автора, 

место работы, должность, ученая степень;
 аннотация на языке текста статьи; 
 ключевые слова;
 через двойной интервал располагается текст статьи;
 список литературы, оформленный в соответствии с гост 7.1-

2003;
 резюме для текстов на казахском языке - на русском и англий-

ском, для текстов на русском языке – на государственном и англий-
ском языках (резюме начинается краткой информацией об авторе);

 сноски и ссылки на источники с нумерацией по мере упомина-
ния даются в квадратных скобках после цитаты (образец: [1, с. 28]);

 текст статьи должен быть тщательно выверен и отредактиро-
ван автором.

статья должна сопровождаться краткими сведениями об авторе: 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, 
место работы, номера служебного и домашнего телефонов, e-mail.

статьи принимается к рассмотрению при соответствии всем вы-
шеизложенным требованиям. ответственность за содержание статей 
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несет автор (авторы).
контакты: г.астана, 010000, ул. орынбор, д. 8, дом министерств, 

подъезд 14, 11 этаж, институт истории государства. кыдыралина 
Жанна уркинбаевна, первый заместитель директора ииг, доктор 
исторических наук, заместитель главного редактора (+7172) 74-10-
54; сейпилова айнур казиевна, мл.научный сотрудник ииг, магистр 
гуманитарных наук, ответственный секретарь; (+7172); 74-06-45; 

E-mail: tarih_institut@mail.ru; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.
ru.  

редакционная коллегия
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