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АЛҒЫ СӨЗ

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен Астана қаласында ашылған Түркі Академиясы – көне дәуірлерден бүгін
ге дейінгі түркілер тарихына, тілі мен әдебиетіне, мәдениеті мен өнеріне,
діні мен діліне тән заңдылықтарды, түркілердің әлемдік өркениеттен алар
орны мен үлесін төлтума деректер негізінде зерттеу арқылы түркілер мұра
сын жандандыру, қазіргі түркі халықтарының ғылым кеңістігіндегі өзара
ынтымақтастығын нығайту бағытын ұстанатын – түркологиялық ғылым
ордасы.
Отандық және шетелдік танымал түркітанушылардың қатысуымен түр
кі дүниесіне қатысты іргелі ғылыми зерттеулермен айналысатын Түркі
Академиясы зерттеу нәтижелерін, сондай-ақ, түркітану саласындағы тың
зерттеулерді сериялы басылымдар түрінде жариялауды қолға алуда.
Көпшілікке ұсынылып отырған еңбек – «Түркологиялық жинақ» сериясы
ның алғашқы томы. Ғылыми мақалалар жинағы кезінде әлемдік түркітану
дың «ошағы» қызметін атқарған «кеңестік түркітану мектебі» дәстүрін
заман талабына сай жаңарта отырып, жалғастырып келе жатқан отандық
және ТМД елдеріндегі түркітану ғылымының бағыт-бағдарын көрсетуге
бағытталған. Еңбек түркі халықтарының тарихы мен тіліне, әдебиеті мен
мәдениетіне қатысты өзекті мәселелерді диахронды-тарихи және синхронды-сипаттамалы тұрғыдан қарастырған зерттеулерді қамтиды.
Түркологиялық жинаққа М.З.Закиев (Татарстан), А.С.Аманжолов (Қа
зақстан), Г.Г.Левин (Якутия), Р.К.Ганиева (Татарстан) О.Смағұлов (Қазақ
стан), Ә.Ахметов (Қазақстан), Ф.Ю.Юсупов (Татарстан), А.А.Гулиев (Әзір
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байжан), С.Субаналиев (Қырғызстан), Д.Ысқақұлы (Қазақстан) С.Бахадырова
(Өзбекстан), Б.Сағындықұлы (Қазақстан), А.Н.Нуралиев (Тәжікстан), Ә.Жү
нісбек (Қазақстан), Ф.С.Сайфулина (Татарстан), З.М.Давлетшина (Баш
құртстан) және т.б. тәрізді белгілі түркітанушы-ғалымдардың және басқа
да жас зерттеушілердің еңбектері топтастырылды.
Редакция алқасы
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PREFACE

The Turkic Academy, which was established in Astana city by the initiative
of the President of the Republic of Kazakhstan N.A.Nazarbayev, is a scientific
turkological center which is engaged in development of mutual collaboration
in scientific space of Turkic peoples; popularization of Turkic heritage on the
example of research which are significant and valuable in the world civilization
of Turkic people; study of history, languages and literature, culture and art,
religion and law of Turkic peoples from ancient times to the present.
This book is prepared under the supervision of the Turkic Academy which
presents a serial publication of previously unknown works on Turkic studies of
domestic and foreign scholars who are involved into fundamental research of
Turkic studies.
Turkological collection which is offered to the readers is the first volume of
the series. The Turkic Academy is making an attempt to renew the traditions of
the “Soviet Turkological school” in order to show the state of Turkic studies in
Kazakhstan and in the states of the CIS. The papers cover the research considered
in diachronic and synchronic aspects on actual issues of history, language,
literature, and culture of Turkic nations.
The works of world-famous and still young scientists of Turkic studies as
M.Z.Zakiev (Tatarstan), A.S.Amanjolov (Kazakhstan), G.G.Levin (Yakutia),
R.K.Ganiyeva (Tatarstan), O.Smagulov (Kazakhstan), A.Akhmetov (Kazakhstan),
F.Y.Yusupov (Tatarstan), A.A.Guliev (Azerbaijan), S.Subanaliev (Kyrgyzstan),
D.Yskakuly (Kazakhstan), S.Bakhadyrova (Uzbekistan), B.Sagyndykuly (Ka
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zakhstan), A.N.Nuraliev (Tajikistan), A.Junisbek (Kazakhstan), F.S.Saifullina
(Tatarstan), Z.M.Davletshina (Bashkortostan) and others are gathered in the
turkological collection.
Editorial board
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ТІЛ БІЛІМІ. ӘДЕБИЕТТАНУ.
ӨНЕРТАНУ

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

А.С. АМАНЖОЛОВ
ГЛАГОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ
СИНТАКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СЛОВ
(на основании данных древнетюркского языка)
Мақалада түркі тілдерінің синтаксистік байланыстар жүйесі қарастырылып, мең
геріле байланысқан етістікті сөз тіркестері көне түркі ескерткіштері тілі деректері
негізінде талданады.
Рассматривая систему синтаксических связей в тюркских языках, автор статьи ана
лизирует глагольное управление в словосочетаниях на основе данных древнетюркского
языка.
Considering the system of syntactic relations in the Turkic languages the author analyzes the
verbal control in phrases on the basis of the ancient language.

Синтаксис словосочетания, составной частью которого являются слово
сочетания, построенные на управлении, характеризует наиболее специфические стороны грамматического строя тюркских языков, их синтаксичес
кую типологию. Вопрос о синтаксической связи слов в словосочетании и
в предложении имеет два аспекта: внутренний (смысловой, логический)
и внешний (формы или способы выражения внутренних, смысловых связей или отношений). «...Синтаксические категории, – отмечал видный
датский лингвист О.Есперсен, – подобно двуликому Янусу, обращены и к
форме, и к понятию. Они находятся посередине и представляют собой со
единительное звено между миром звуков и миром понятий» [1, с. 59-60].
Объективные отношения предметов и явлений окружающего нас мира и
обусловленных ими представлений выражаются более или менее абстраги-
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рованно в каждом конкретном языке различными синтаксическими связями (отношениями)* между словами: предикативными, определительными
(атрибутивными), обстоятельственными (циркумстантивными), объектными и др. Само собой разумеется, что смысловые (лексико-семантические)
отношения между словами в словосочетании и предложении, являясь отражением реальной действительности [2, с. 31], бесконечно богаче и разнообразнее синтаксических связей – продукта абстрагирующей умственной
деятельности человеческого коллектива.
Предикативная связь несет в себе сообщение о действительности, что
характерно для предложения как основной единицы речевого общения.
Словосочетание, в отличие от предложения, не является коммутативной
единицей речи [3, с. 498]. В тюркском языкознании, в основном, признается, что предикативные отношения (связи) возможны только между подлежащим (субъектом) и сказуемым (предикатом) в составе предложения [4, с.
202-203; 5, с. 5]. В то же время в тюркском языкознании вполне установлено, что предикативные связи, находящие свое выражение в категории сказуемости, исторически развивались из определительно-обстоятельствен
ных связей, из спряжения глагольных имен [6, с. 43; 5, с. 6-7].
Объединенные одинаковой синтаксической функцией, но независимые
по отношению друг к другу слова в предложении (однородные члены предложения) вступают в сочинительные отношения. В отличие от сочетания
таких слов, словосочетание всегда предполагает зависимость одного слова
от другого.
Между господствующим и зависимым компонентами словосочетания
устанавливаются подчинительные синтаксические связи (отношения) –
определительные, обстоятельственные и объектные. Определительные
синтаксические связи обобщают зависимые смысловые отношения между
признаком и его носителем. Обстоятельственные синтаксические связи ука
зывают на различные зависимые смысловые отношения (пространствен
ные, временные, причинные, образа действия и т.д.) между качественно-
определительным признаком и действием или признаком. Объектные
синтаксические связи указывают на различную степень направленности
действия на предмет (прямой или косвенный объект), либо на обратную
направленность прямого или косвенного объекта на психофизическое вос* Понятия «синтаксические связи слов» и «синтаксические отношения между словами» в лингвистической литературе обычно отождествляются.
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приятие субъекта. При этом переходное действие (или его негативная разновидность – чувственное восприятие), выражаемое глаголом переходной
семантики, конкретизируется, определяется зависимым объектом (именем
существительным). Следовательно, синтаксические объектные связи обнаруживают органическое единство со смысловыми (лексико-семантическими) отношениями сочетающихся имени и переходного глагола [7, с. 56]*.
Синтаксические связи между словами в каждом языке выражаются своими синтаксическими (порядок слов) или морфологическими (словоизме
нительные формы) средствами. «Средства выражения синтаксических
отношений являются одним из тех элементов, из которых складываются
типологические особенности языка» [8, с. 3].
Основными способами (типами) синтаксических связей в тюркских языках, как и в русском языке**, обычно считаются согласование, управление и
примыкание. «В языке орхоно-енисейских памятников, – отмечает проф.
В.М.Насилов, – уже достаточно стабилизировались три типа словосочетаний, которые продолжали дифференцироваться в ходе исторического развития многочисленных тюркских языков: примыкание, т.е. композиция слов
в их основной форме без аффиксального обозначения грамматических отношений, управление, когда зависящее слово оформляется в определенном
падеже под влиянием управляющего слова, согласование, которое является
взаимодействием категории лица в имеющихся компонентах словосочетания. Кроме того, существуют изафетные словосочетания, выражающие
релятивные или посессивные взаимоотношения составляющих компонентов, что формально выражается личным аффиксом принадлежности» [9,
с. 71]. Имеющие место в исследованиях по современным тюркским языкам попытки выделения других типов синтаксических связей обусловлены
различным пониманием языковых явлений. Так, в определительных словосочетаниях типа киргизского окуучу китеби «ученическая книга» (так
называемый II тип «изафета»: определение выражено существительным
* В целом же остается справедливым замечание Ж.Вандриеса: «Расхождение между грамматикой
и логикой состоит в том, что грамматические категории и логические очень редко покрывают друг
друга; почти никогда число первых и вторых не совпадает» (Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое
введение в историю. – М., 1937. – С. 112).
** «Многообразию форм сочетания слов, принадлежащих к разным частям речи, соответствует
разнообразие синтаксических отношений между членами словосочетания. В русских грамматиках
со времени Буслаева и Потебни принято все это многообразие сводить к трем основным категориям
синтаксических связей (или отношений): согласования, управления п примыкания» («Грамматика
русского языка». Т. ІІ. Синтаксис, Ч. 1. – М., 1954. – С. 22).
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в неоформленном падеже, определяемое – существительным с аффиксом
принадлежности 3-го лица) обнаруживают «соприложение» [10, с. 174],
согласование [8, с. 12] или примыкание [11, с. 39]; в определительных же
словосочетаниях типа киргизского окуучунун киmeби «книга ученика» (так
называемый III тип изафета»: определение выражено существительным в
притяжательном-родительном падеже, определяемое – существительным с
аффиксом принадлежности) находят управление [12, с. 374; 13, с. 8; 14, с.
24; 11, с. 39; 15, с. 18], согласование [8, с. 12; 16, с. 74] или даже «соподчи
нение» [17, с. 19]*. По причине такой несогласованности мы вынуждены
остановиться на характеристике основных типов синтаксических связей
слов в древнетюркском языке.
Согласование (грамматическое уподобление) в тюркских языках является способом выражения предикативных и определительных связей посредством морфологических показателей лица и числа. Согласование в языке
памятников древнетюркской письменности может выражаться в лице и,
реже, в числе между подлежащим и сказуемым**, между определением,
выраженным притяжательным местоимением или существительным в
форме притяжательного-родительного падежа, и определяемым именем
существительным (соответственно глагольным именем в функции предикативного компонента развернутого члена предложения). Например: Inim
Kültegin kergäk boltï, özim saqïntïm (КТб., 50) «Мой младший брат, КюльТегин, скончался, я же заскорбел»; Biz jemä sülädimiz, anï ertimiz (Тон, 44)
«Мы еще воевали и преследовали их»; Beš jüz erän kelti (Ха. 11) «Пришло
пятьсот мужей»; Meniŋ sabïmïn sïmadï (Хb, 14; КТм., 11) «Моей речи (на
памятнике) они не исказили»; Toγan qušïŋ tïrnaqï ögüšïpän qalïjï barmïš
(ThS, 67) «Когти сокола вцепились (в зайца), и он (сокол) поднялся ввысь»;
Olarnïŋ tašmïšïn körüp, ol Kü-taw beg ötrü olarnï oqïju, ïnča, tep tedi: «Eläŋlar,
edgülärïm! Men tirilmišqä sizlär negülük anča ked qačars sizlär?» (Suv., 5)
«Увидев их бегство (или: увидев, что они побежали), тот начальник по имени Кю-тау начал тогда звать их и сказал: «Приблизьтесь, мои хорошие! Почему это вы так быстро убегаете при моем воскрешении?».
* В грамматической литературе давно уже бытует термин «соподчинение», однако он имеет совсем другое значение: соподчинение придаточных предложений по отношению к главному. В 3-м
лице сказуемое морфологического показателя не имеет, однако cвоей «неоформленностью» противостоит сказуемым в других лицах и, следовательно, «согласуется» со своим подлежащим.
** В 3-м лице сказуемое морфологического показателя не имеет, однако cвоей «неоформленностью»
противостоит сказуемым в других лицах и, следовательно, «согласуется» со своим подлежащим.
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В рунических памятниках согласование в лице при выражении предикативной связи и связи определительной (когда определение выражено
притяжательным местоимением или существительным в притяжательномродительном падеже), т.е. в случаях, аналогичных приведенным выше,
иногда совершенно отсутствует*. Например: Eki bïŋ ärtimiz, biz eki sü boltï
(Тон., 18) «Нас было две тысячи, нас стало два войска»; Bizdiŋ sü atï turïq,
azuqï joq erti (КТб., 39) «Кони нашего войска были тощи, провианта для
них не было»; Üčinč Jegin Silig begiŋ kedimlig torïγ at binip tegdi (КТб., 33)
«В третий раз он сел на оседланного гнедого коня Йегин-Силиг-бега и произвел атаку».
Интересно отметить также необычное с точки зрения современных
тюркских языков отсутствие согласования в 1-м и 2-м лицах между подле
жащим, выраженным возвратным местоимением өзүм «я сам», өзүң «ты
сам», и сказуемым в «Кутадгу билиг»: Özüm arzuladï anïŋ qabγïna (QBW,
296) «Я сам пожелал быть при его дверях (т.е. в услужении у него)»; Jazuq
özri qolduŋ, özüŋ (QBN, 593) «Ты просил прощения своих прегрешений – (и
вот) ты спасся». Между посессивным подлежащим (özüm исторически означало «моя самость, мое естество», özüŋ – «твоя самость, твое естество»)
и «неоформленным» сказуемым в приведенных выше примерах наблюдается «согласование» в 3-м лице.
Примыкание как способ выражения подчинительных связей посредством порядка слов характеризуется в лингвистической литературе «не только синтаксической зависимостью и соседством двух слов, но и морфологической неоформленностью примыкаемого» [18, с. 70]. Если приемлемо
такое традиционное понимание примыкания по отношению к языку памятников древнетюркской письменности, то факты заставляют нас выделить
вслед за М.Д.Лесником [19, с. 29] особый способ связи слов – так называемое «падежное примыкание» (морфологическое оформление примыкающего слова падежным аффиксом) – в определительных словосочетаниях
* Так, еще В.В.Радлов подметил: «...Когда в древнетюркском языке ставится впереди Genitiv равно как и Genitiv местоимения, местоименный аффикс 3-го лица может не прибавляться, что во всех
остальных тюркских языках невозможно» (Radloff W. Die alttiirklschen Inschrifter der Mongolei, Neue
Folge. – SPb., 1897. – С. 104). Ср. отмечаемые в живой разговорной речи сочетания типа: казах. Сен
жақсы «Ты хороший», бiздiң колхоз «наш колхоз»; узб. Күшнинг тинч, сен хам тинч (пословица)
«Спокоен твой сосед, спокоен и ты»; Биз эски солдат, жонидан (Айбек) «Мы старые солдаты, дорогой». См.:С.Аманжолов. Қазақ, тілі ғылыми синтаксисінің қысқа курсы (Краткий курс синтаксиса
казахского языка в научном освещении). – Алма-Ата, 1940. – С. 36, 94; Кононов А.Н. Грамматика
современного узбекского литературного языка. – М.–Л., 1960. – С. 350.
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типа biziŋ сү «наше войско» (КТб., 39), siziŋ еp am «ваше геройское имя»
(Е. 2613), Bajïrqunïŋ aq adγïrïγ (КТб., 39) «белого жеребца из Байырку» и,
в равной мере, между интонационно обособленными или в какой-то степени адвербиализованными падежными формами имен, выступающими в
предложении в роли различных обстоятельств (времени, места, причины,
образа действия, сравнения и т.д.), и сказуемыми (именными или глагольными), например: Teŋri elim-kä elčisi ertim (Е, 1) «Я был посланником у
божественного моего государства»; Teŋri elim-tä jemlig ben (Е, 3) «В моем
божественном государстве я (теперь) добыча» (представляющий пищу для
воронья и зверья, ср. узб. емтик «пища, еда», казах, жемmiк «падаль»); Anï
subïγ baralïm (Тон., 27) «Да отправимся мы (именно) рекой Аны!»; Altun
jïsïγ jolsuz-ïn asdïm (Тон., 35) «Я без дороги перевалил Алтунскую чернь»;
Jalŋus-un jorïjur (ThS, 59) «Он ходит в одиночку»; Kül tegin qon jïl-qa jeti
jegirmi-kä učdï (КТб., табл. XIX) «Кюль-Тегин улетел (т.е. умер) в год овцы,
в семнадцатый день»; Irig söz-kä aγrïr köŋül (QBQ, 200) «Oт резких слов
скорбит (болит) сердце»; Oot-qa köjmägäj (Tis., 49а) «Он не сгорит в огне».
Стремясь к большему уточнению и расчленению системы способов выражения синтаксических связей в различных языках, И.И.Мещанинов в числе других выделил синтаксический прием оформления самостоятельных
по своему значению в предложении слов (членов предложения), который он
назвал «сепаратизацией» и противопоставил связям слов в словосочетании
[18, с. 29]. Несомненно, что словосочетания как реальные языковые единицы всегда выступают не сами по себе, а только в предложении, этом «главном средстве формирования, выражения и сообщения мысли» [20, с. 389].
Поэтому «падежное примыкание» (см. вышеприведенные примеры), отличающееся как от примыкания, так и от управления, можно в какой-то мере
сопоставить и с синтаксическим способом (приемом) сепаратизации. Следует лишь отметить, что этот способ характеризует не столько связи слов в
словосочетании, сколько их соотносимость в структуре целого предложения.
Собственно примыкание в языке памятников древнетюркской письменности, как и в современных тюркских языках, является обычным синтаксическим способом выражения определительных и обстоятельственных связей в именных и именно-глагольных словосочетаниях [9, с. 71]. Например:
Ol amtï anïγ joq, türk qaγan Ötükän jïš olursar, eltä buŋ joq (КТм., 3) «Если
в Отюкенской черни сидит (т.е. обитает) тот тюркский каган, у которого

15

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

нет теперешней порчи, то в племенном союзе нет скорби». В этом весьма
характерном для древнетюркских памятников предложении почти все слова (за исключением обстоятельственного сочетания elte joq «в государстве
нет», где мы усматриваем «падежное примыкание») связаны между собой
способом примыкания и, в целом, определенным порядком расположения
(зависимый компонент примыкает к следующему за ним господствующему компоненту, иногда следующему даже через несколько слов): определительная связь – ol qaγan «тот каган», amtï anïγ «теперешняя порча», anïγ
joq qaγan «каган, не имеющий порчи» (между anïγ joq; и qaγan), türk qaγan
'тюркский каган', Ötükän jïš «Отюкенская чернь»; обстоятельственная связь
– jïš olursar «если сидит в лесистых горах»; предикативная связь – anïγ
joq, «порчи нет», buŋ joq «печали нет, скорбь отсутствует», qaγan olursar,
«если сидит каган». Предикативная связь, когда она осуществляется примыканием, непосредственно сближается со связью определительно-обстоятельствениой, а именно – qaγan olursar может восприниматься как обстоятельственное словосочетание со значением «если сидит каганом», «если
восседает в качестве хана».
Как уже было отмечено В.В.Радловым [21, с. 98], примыкание в древне
тюркских языках имеет большую сферу распространения, чем в современных тюркских языках. Поскольку же в языке древнетюркских памятников
примыкание может выступать почти универсальным способом выражения
любых синтаксических отношений, отражая в какой-то мере картину древнейшего аморфного состояния тюркских языков, мы должны при установлении синтаксических связей слов учитывать их смысловую сторону. Рассмотрим в этом плане объектные словосочетания.
Объектные связи имени и глагола (или глагольного имени) выражаются
постановкой зависимого имени существительного в падеже прямого или
косвенного объекта, требуемого смысловым содержанием глагола переходного действия (в этом, скажем сразу, состоит сущность и назначение глагольного управления). Объектные связи в языке памятников древнетюркской
письменности уже достаточно обособились от определительно-обстоятельственных, благодаря закреплению основных значений винительного
падежа и некоторых значений косвенных падежей (дательно-направительного, местно-исходного и инструментального) за выражением объекта действия при переходном глаголе. Например: Toquz er-ig egirä toqïdï (КТ, 46)
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«Девять мужей он, окружив, разбил»; (КТ, 48) Oγuz jaγï ordu-γ basdï (КТ,
48) «Враждебные огузы напали на орду»; Ebi-n barqï-n buzdïm (Х, 34)
«Я разрушил их жилища»; Ebi-n barqï-n jïlqïsï-n julmadïm (МČ, 14) «Их
жилища и табуны я не захватывал»; Qïzïm-ïn qalïŋsïz bertim (Е, 47) «Своих
дочерей я выдал замуж без выкупа»; Qanïm elim-kä taptïm (Е, 14) «Я преданно служил моему хану и моему племенному союзу»; Teŋridäki kün- kä
jerdäki elim-kä bökmädim (Е,7) «Солнцем на небесах и моим государством
на земле я не насладился»; Er erdämim-dä bökmädim (Е, 44) «Геройской
своей доблестью я не насладился»; Az tutuq-uγ elig-in tutdï (КТ, 38); «Он
схватил рукой азского тутука»; Eki öküz-üg bir buqarsï-qa kölmiš (ТһS, 38)
«Он впряг двух волов в одну соху»; Ölüm-tä ozmïš, ölümtä ozupan ögirä
sebini jorïjur (ТһS, 75) «Küvänmä qïvï qut-qa, qutluγ kiši, Ïnanma özün qut-qa,
atlïγ kiši! (QBQ, 26) «Не доверяйся мимолетному счастью, счасливый человек, не верь ты счастью, именитый человек!».
Рассматривая объектные словосочетания в составе предложения, где
они выступают в синтагме дополнение – глагольное сказуемое (или преди
кативный компонент развернутого члена предложения), нельзя не согласиться с выводом И.И.Мещанинова, сделанным на основе тщательного
сравнения языков различных типологий: «Решающим является не падеж с
его грамматической формой, а синтаксическая позиция, занимаемая соответствующим членом предложения. Таким членом предложения является
прямое дополнение тогда, когда оно выполняет возложенное на него назначение передавать предмет, на который направлено продуктивное действие»[22, с. 10].
Так, в объектных словосочетаниях имя существительное при глаголе
переходного действия может факультативно стоять в форме основного (неопределенного, неоформленного) падежа. Например: Kejik jejü, tabïšγan
jejü olurur ertimiz (Тоn., 8) «Мы жили (там), питаясь оленями и питаясь
зайцами; Aq termäl kečä oγraqlatdïm (Тоn., 25) «Переправясь через (реку)
Ак-Термель, я приказал остановиться лагерем»; Eligčä er tutdïmïz (Тоn., 8)
«Около пятидесяти мужей мы захватили в плен»; Tabγač qaγanta Isji Likäŋ
kelti, bir tüman aγï, altun kümüš kergkäsiz kelürti (KT, 52) «От табгачского
кагана пришел Isji Likäŋ, он доставил множество даров и несметное количество золота и серебра»; Jorïju barïpan, sub ičipän, jaš jepän ölümdä ozmïš
(ТhS., 26) «Она (лошадь) быстро пошла и, попив воды, поев зелени, из-
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бавилась от смерти»; Qan olurupan ordu japmïš (ТhS., 41) «Сев ханом (на
престол) он построил дворец» и т.п.
Если исходить исключительно из формы, то в таких объектных словосочетаниях следовало бы признать примыкание, а «падежное примыкание»
отнести целиком к управлению, что и делается в большинстве описательных грамматик тюркских языков. Но формально-механический подход к
языковым явлениям не имеет ничего общего с синтаксическим изучением
языка. Любая синтаксическая конструкция определяется именно смысловым назначением ее в процессе общения [23, с. 30]. Таковым назначением
глагольного управления, например, является выражение объектных связей
в словосочетании. Поэтому мы должны признать способность управлять.
т.е. способность образовывать объектные словосочетания, только у глаголов с семантикой переходного на объект действия. Поскольку же оформленность или неоформленность объекта в памятниках древнетюркской
письменности зависит зачастую от определенности или неопределенности,
от конкретности или обобщенности объекта, следует рассматривать форму
неопределенного падежа в объектных словосочетаниях как винительный
(объектный) неоформленный падеж». В этом случае следующее замечание
И.А.Батмакова вовсе не покажется парадоксальным: «Хотя формально (основной падеж не управляется, тем не менее мы относим его к числу управляемых форм, если он выражает объект действия» [8, с. 14].
Переходим теперь к рассмотрению различных точек зрения на управление. В тюркском языкознании в понимании управления как одного из
типов синтаксической подчинительной связи слов много противоречивого.
Единства взглядов на управление нет и в русском языкознании, оказавшем
и оказывающем большое влияние на тюркское языкознание.
Распространенным является мнение о том, что «грамматический процесс управления фактически связывается с употреблением падежей» [4, с.
206; 11, с. 59; 24, с. 112]. Таким образом, любой случай употребления падежной формы принимается за управление.
Во многих современных грамматиках тюркских языков содержится утверждение, что глагол может управлять не только дополнениями, но и обстоятельствами (времени, места, причины, цели и образа действия) в падежной форме. При этом исследователи сами замечают, что они подводят
под управление разные явления, «Однако нужно заметить, что обстоятельства (особенно обстоятельства времени и места) гораздо слабее связаны со
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своим управляющим глаголом, чем, например, дополнение: обстоятельства
могут относиться не столько к одному члену предложения, сколько ко всему предложению и в этом случае они могут стоять в самом начале предложения, левее зоны подлежащего» [4, с. 214].
Собственно говоря, такое понимание управления в тюркских языках ничем не отличается от точки зрения автора «Русского синтаксиса в научном
освещении» (1914 г.) А.М.Пешковского, который придавал первостепенное
значение формальным показателям и поэтому любую падежную форму в
предложении считал управляемой. Термины А.М.Пешковского «сильное
управление» и «слабое управление» имеют хождение в некоторых исследованиях по глагольному управлению в тюркских языках [25, с. 13-15; 26,
с. 182]*.
А.М.Пешковский под «сильным управлением» понимал наличие необходимой связи между падежной формой имени существительного (с предлогом или без него) и «словарной или грамматической стороной глагола».
В так называемом же «слабом управлении», по мнению А.М.Пешковского,
внутренняя связь отсутствует: «Поскольку сочетание это выражает не внутреннюю связь, а простое сопровождение действия или состояния одного
субъекта таким же действием или состоянием другого, ясно, что оно вообще, что оно приложимо к любому глаголу» [27, с. 270].
В противовес точке зрения, когда любая падежная форма считается
управляемой, отдельные языковеды предпочитают не ставить вопрос об
управлении как способе синтаксической подчинительной связи компонентов словосочетания [28, с. 100; 29, с. 50]. В.А.Богородицкий со всей определенностью заявлял: «Заметим, что употребление глаголов в соединении с
тем или с другим падежом представляет собой вовсе не управление глагола
именем, а лишь сочетание глагола с данною падежною формою, вызванное
взаимным соответствием их при выражении данной мысли» [30, с. 222].
Недооценка смысловой стороны управления приводит к его отождествлению с «категорией склонения» [31, с. 71].
Зависимость управления определенной падежной формой имени от лексического значения управляющего компонента словосочетания отмечается
* Последний автор заменяет понятие «слабое управление» понятием «несильного управления»,
которое своеобразно усматривается в сочетаниях прямо-переходных глаголов с формами дательного и исходного падежей и в сочетаниях непереходных глаголов движения с формой винительного
падежа, т.е., по нашему мнению, в обстоятельственных словосочетаниях, связанных способом «падежного примыкания».
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уже А.X.Востоковым [32, с. 244] и одним из зачинателей тюркологии в России А.Казем-беком [12, с. 391-394].
Основополагающую и, пожалуй, наиболее плодотворную для понимания сущности управления мысль о необходимости отграничения категории
управления от любых случаев синтаксического употребления падежных
форм высказал впервые А.А.Потебня: «Чтобы понятие управления не расползлось в туман, следует понимать под ним только такие случаи, когда
падеж дополнения определяется формальным значением дополняемого
(напр. винительный прямого объекта при действительном глаголе, падеж
с предлогом при предложном глаголе, как «надеяться на Бога»). Если же
дополняемое само по себе не указывает на падеж дополнения, то об управлении не может быть и речи. Другими словами, связь между дополняемым
и дополнением может быть теснейшая и более отдаленная» [33, с. 115].
Вслед за А.А.Потебней, другой видный русский лингвист Д.Н.ОвсяникоКуликовский [34, с. 226] отметил, что косвенный падеж имени существительного (например, творительный сравнения и превращения, творительный времени, родительный даты) может примыкать к глаголу.
Отсюда с необходимостью вытекало признание отличного от управления и примыкания способа синтаксической связи слов, когда падежная
форма зависит не от лексического значения глагола, а вызывается содержанием предложения в целом (Д.Н.Овсянико-Куликовский фактически уже
обосновал термин «падежное примыкание», А.М.Пешковский подводил
это явление под понятие «слабого управления»).
Особо подчеркнул семантическую природу управления, решающую
роль лексического значения управляющего слова Л.В.Щерба: «Следует
предостеречь от общераспространенного предрассудка, будто управление
слов определяется грамматикой: на самом деле оно чаще всего оказывается
принадлежностью каждого слова, а поэтому является фактом словаря» [35,
с. 93]. Материалы древнетюркских памятников письменности и современных тюркских языков убеждают, что управление должно быть определено как синтаксический способ выражения объектных связей (отношений
объекта к переходному действию), которые в синтаксическом и лексико-семантическом плане органически едины. Управление – способ синтаксической подчинительной связи компонентов объектного словосочетания, где
падежная форма зависимого (управляемого) имени обусловлена лексикосемантическом содержанием господствующего (управляющего) слова.
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Историческое становление категории управления связано, в первую очередь, со специализацией винительного падежа в качестве падежа прямого
дополнения при переходном глаголе [36, с. 499] и, соответственно, с выделением объектных связей из определительно-обстоятельственных. В глубокой алтайской древности, когда имя и глагол еще не разграничивались
в формальном отношении [37, с. 65], а синтаксические связи выступали
недифференцированно как определительно-обстоятельственные связи вообще, не было и категории управления как способа выражения объектных
связей. В памятниках древнетюркской письменности уже обнаруживается
достаточная дифференциация объектных и определительно-обстоятельственных связей, дифференциация имен от глаголов, дифференциация самих
глаголов по категории переходности – непереходности. Однако несмотря
на сосредоточение объектных значений в винительном падеже, позволяющем говорить об управлении переходных глаголов винительным падежом
объекта, пережиточно в самом винительном падеже сохранились некоторые «пространственные» (обстоятельственные) значения, а в так называемых «пространственных» падежах – в какой-то мере объектные значения.
Не будет преувеличением сказать, что в древнетюркском языке в известных
случаях при любом самостоятельном глаголе могла быть употреблена любая падежная форма.
Так, например, в древнетюркских памятниках сохраняется пережиточно, в ограниченном числе случаев, свободное употребление аффикса винительного падежа (так называемый винительный пространственный)
при непереходных глаголах движения. В свою очередь, формы косвенных
падежей, выражая преимущественно обстоятельственные связи, имеют в
предложении зачастую довольно свободное грамматическое употребление,
независимое от других слов, и способны к взаимозаменяемости. Глубоко
верно заметил О.Есперсен: «...Падеж есть категория чисто грамматическая
(синтаксическая), а не понятийная в настоящем смысле слова» [1, с. 212].
Способностью управлять падежными формами имен обладает главным
образом глагол в своих личных (verbum finitum) и неличных формах (причастие, деепричастие, имя действия и глагольное имя, обладающее свойствами имени и глагола). Форма глагола и его синтаксическая функция в
предложении совершенно не влияет на его управление. Несколько своеобразнее и поэтому нуждается в специальном изучении «управление» по-
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слелогов, нередко восходящих к деепричастной форме глагола, например:
tegi «вплоть, до» (КТ, 8; teg- «доходить, касаться»), аšа «через, за, по ту
сторону» (КТ, 21; аš- «переходить, переваливать»), kerü «обратно, назад»;
ker «растягивать, натягивать» (MČ,16) и др. [9, с. 41-42].
Задачей исследования глагольного управления, как мы его понимаем,
является не регистрация допустимой в составе развернутого предложения
факультативной сочетаемости падежных форм с глаголом, а установление
строго обязательной для каждого объектного словосочетания падежной
формы имени, управляемой глаголом переходного на объект действия, и
выявление смысловых, структурных и синтаксических особенностей этих
словосочетаний.
В тюркских языках управление глагола является, несомненно, результатом лексико-семантических свойств самого глагола. Само лексико-семантическое свойство глагола характеризуется выражением переходности или
непереходности действия. Одни глаголы выражают такие действия, которые переходят непосредственно на предмет (лицо, живое существо, предмет, явление), другие же глаголы выражают действия, не вызывая при этом
представления о лицах или предметах, на которые это действие переходит.
Первые принято называть переходными, вторые – непереходными. Таким
образом, глагольное управление теснейшим образом смыкается с категорией переходности – непереходности глагола.
Категория переходности – непереходности распространяется прежде
всего на объектный, винительный падеж. Однако объектное отношение не
является всегда одинаковым и неизменным [38, с. 327]. Переходные глаголы, т.е. глаголы, обладающие способностью управлять объектом, могут
иметь объект как в винительном оформленном или неоформленном падеже
(прямой объект), так и в некоторых косвенных падежах (косвенный объект). В первом случае мы имеем собственно переходный (прямо-переходный) глагол, во втором случае – косвенно-переходный глагол. Для обозначения глаголов, употребляемых с объектами всех видов, вполне оправдан
также термин «объектные глаголы» [39, с. 96].
Грамматически слова, выражающие объект (лицо, живое существо,
предмет, явление), на который направлено действие, могут рассматриваться как особый член предложения, к которому мы применяем термин «дополнение». Управляющий же глагол (и глагольное формы) может выступа
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ть в предложении в функции как сказуемого, так и любого другого члена
предложения*.
Итак, объектные связи имени и глагола оформляются грамматически па
дежными формами имени, связанного с глаголом определенного содержания. Соответственно при управляющем глаголе мы имеем прямое и косвенное дополнения (прямой и косвенный объекты).
При изучении глагольного управления мы исходим в первую очередь
из лексико-семантических и структурных особенностей глагольных основ,
выступающих как господствующий, управляющий компонент объектного словосочетания, а затем устанавливаем управляемые падежные формы
имен** при различных по всей семантике и структуре группах глаголов. Как
показывают немногочисленные исследования по глагольному управлению
в тюркских языках, специфика глагольного управления затушевывается,
если отправляться, в первую очередь, из значений и синтаксических функций падежей, подразделяя их на пресловутые «сильноуправляемые», «несильноуправляемые» и «слабоуправляемые», а затем объединять глаголы
по способности сочетаться с одним, двумя, тремя и четырьмя падежами.
При последнем подходе работа о глагольном управлении, которое имеет
место только в объектном словосочетании, превращается в исследование о
синтаксических функциях различных падежей (кроме родительного падежа) в предложении.
По своей структуре древнетюркские глаголы делятся на непроизводные
(или корневые) и производные. Производные глаголы образуются двумя путями: 1) морфологическим, т.е. аффиксацией (синтетические глаголы) и 2)
синтаксическим, т.е. словосложением (аналитические глаголы). В соответствии со структурно-семантическими особенностями управляющего глагола целесообразно рассмотреть весь языковой материал древнетюркских
письменных памятников сначала дифференцированно (управление корневых глаголов, управление производных аффиксальных глаголов и управление производных аналитических глаголов), а затем отметить их характерные общие черты в управлении определенными падежными формами.
* «Линия “сказуемое – дополнение” является... частным случаем более обшей линии, которая
вскрывается в сочетании “дополнение – управляющий глагол” (Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка, с. 212).
** Управление глаголов глагольными именами принципиально ничем не отличается от управления
собственно именами и также подлежит рассмотрению в синтаксисе словосочетания.
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Заметим, что управляемое имя, согласно общему для тюркских языков
правилу, обычно ставится перед управляющим глаголом. Между управляемым именем (дополнением) и глаголом могут находиться ближайшие определения к глаголу – обстоятельства. Косвенное дополнение обычно отстоит дальше от глагола, чем прямое дополнение. Более свободный порядок
слов наблюдается в больших рунических надписях на камне, определенно
отражающих ораторскую речь древних тюрков*, и в стихотворных произведениях («Кутадгу билиг»), где инверсия обусловливается требованиями
рифмы и стилистической выразительности, например: Kelürtim ök Türk
bodunuγ Ötükän jerkä… (Тон., 17) «Как только я привел тюркский народ в
землю Отюкен...»; Ol küntä tegti türk bodun Temir qapïγqa (Тон., 46) «В те
дни достиг (!) тюркский народ Железных ворот»; Köni söz ačïγ ol, sinürgil
anï, Jarïn asγï kelgäj, süčitgäj seni (QBW, 164) «Правдивое слово горько –
восприми его, завтра оно пригодится и доставит тебе наслаждение»; Munu
sözlädim söz bitigin ulam, Tükättim sözümni, qurïttïm qalam (QBW,290) «Как
обычно я изложил это на письме, я закончил свою речь и обсушил перо».
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Условные обозначения языковых источников
1) Древнетюркские тексты на руническом алфавите
E – Енисейские памятники, предположительно V-ХІ вв.
KT – Памятник в честь Кюль-Тегина, VІІІ в.
X – Памятник Бильге-кагану (хану Могиляну), VІІІ в.
KČ – Памятник Кули-Чуру, VІІІ в.
MČ – Памятник Моюн-Чуру, VІІІ в.
Ton – Памятник в честь Тоньюкука,VІІІ в.
ThS – Гадательная книга «Ïrq Bitig», начало ІХ в.
2) Древнетюркские тексты манихейского, уйгурского и арабского пи
сьма
Chuast. – «Покаянная молитва манихейцев» (Chuastuanift), предположительно V-VІІ вв.
Suv. – Буддийская сутра «Altun jaruq» (Suvarnaprabhаsa), предположительно Х в.
Tiš. – Буддийская сутра «Tišastvustik).
QB (QBW,QBQ,QBN) – Поэма «Qutadγu bilig», сочинение Юсуфа из
Баласагуна, 1069-1070 гг. Сохранились 3 рукописи: гератская или венская
(уйгурским письмом), каирская и наманганская (арабским письмом).
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М.З. ЗАКИЕВ
АДЕКВАТНАЯ ТЮРКОЛОГИЯ О ГЛУБИНЕ ИСТОРИИ
ДРЕВНИХ ТЮРКОВ
Мақалада автор ежелгі түркілер тарихына байланысты қалыптасқан еуроөзектік
көзқарастарға қарсы шынайы түркологиялық тұжырымдарын ұсынады. Түркілер та
рихының тереңдігі америка үндістері, Кіші Азия, Кавказ, Қаратеңіз жағалауы, ЕділЖайық бойы, Сібір өңіріндегі тайпалар және көне этрус тілдерінің сабақтастығы не
гізінде дәйектеледі.
В статье говорится о сложившихся в истории тюркологии евроцентристских взгля
дах с позиции адекватной тюркологии. Автором доказывается преемственность древ
нетюркского языка эпохи древнего мира в языках американских индейцев, племен Пе
редней, Средней, Малой Азии, Кавказа, Причерноморья, Урало-Поволжья, Сибири и в
древнем этрусском языке Апеннинского полуострова, что свидетельствует о глубоких
корнях тюркских народов.
An article explains about developed in history of turkology eurocentrist views from a position
of adequate turkology. An author proves continuity of ancient turkic language of ancient world
era in languages of American Indians, tribes of Forward, Central, Minor Asia, Caucasus, Black
Sea Coast, Ural-Volga region, Siberia and in ancient ethrussian language of Apennin peninsula,
that testifies to deep roots of turkic people.

Адекватная тюркология появилась только в начале ХХI века в процессе раскрытия ошибок европоцентристской тюркологии. Европоцентристы
старались доказать, что в Европе и в плодородных регионах Азии испокон
веков жили индоевропейские народы, а другие народы, в том числе и тюркские, пришли на эти территории как дикие кочевники только в VII–IX вв.
нашей эры. По установкам европоцентристской тюркологии, тюрки формировались якобы только в IV–VII вв. н.э. где-то на Алтае и оттуда распро28
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странились по всем современным тюркским регионам. Адекватная тюркология разъясняет, что в это время лишь этноним тюрк начал применяться
как общее название тюрков, а сами тюрки под другими названиями жили
в Евразии еще в глубокой древности. Ярким доказательством такой постановки вопроса является, в частности, то, что следы древнетюркского языка
эпохи древнего мира сохранились в языках американских индейцев, племен Передней, Средней, Малой Азии, Кавказа, Причерноморья, Урало-Поволжья, Сибири и в древнем этрусском языке Апеннинского полуострова.
Сначала попытаемся ответить на вопрос: могли ли сохраниться следы
древнетюркского языка эпохи древнего мира? На этот вопрос есть подробный ответ в книге М. Закиева «Глубокие этнические корни тюркских народов», опубликованной в Астане в 2011 году [1, с. 137-138]. В агглютинативных языках с течением времени корни слов почти не меняются, ибо они в
процессе применения (т.е. при грамматических изменениях) не теряют своего первоначального фонетического облика. Современный фонетический
облик слов агглютинативных языков (следовательно, и тюркского языка)
мы можем обнаружить и в древних письменных источниках. Поэтому и в
языках некоторых американских индейцев, несмотря на то, что они ушли
из тюркоязычных регионов Евразии 20–30 тыс. лет тому назад, мы обнаруживаем тюркские слова, мало отличающиеся от современных слов тюрков. Шумерские клинописные тексты также богаты тюркскими словами,
похожими на современные тюркские. Вот эти факты и не воспринимаются
европоцентристскими тюркологами, усвоившими особенности лишь флективных языков.
Таким образом, если обратить внимание на устойчивость тюркских лексических единиц, то нетрудно понять огромное значение этой их особенности в обнаружении следов древнейших этнических корней тюрков.
Самые древние следы тюрков сохранились в языке американских индейцев. По утверждению специалистов, предки американских индейцев перешли на Американский материк 20-30 тысяч лет назад и с собой в своем
языке унесли массу тюркских слов. Следовательно, тюркский язык существовал еще тогда, когда предки американских индейцев жили в Евразии
20-30 тыс. лет назад.
Джон Джосселин в 1638 г. обратил внимание на то, что в языке американских индейцев имеются тюркские заимствования. В XIX в. Отто Рериг
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в языке народа сиу Северной Америки перечисляет массу слов, близких
к тюркским, например, tang 'заря', 'рассвет', tani или tangi 'узнавать', ate
'отец‘, ina 'мать', ta-te – аффиксы местного падежа, ekta 'на стороне' и т.д. [2,
с. 136–141]. Появляются труды аналогичного характера в Италии и Франции. В наши дни шведский ученый Стиг Викандер опубликовал несколько
работ, посвященных взаимовлиянию языков майя и алтайцев. Из его трудов А.Каримуллин приводит следующие примеры: аак 'мокрый' (ака>ага
'течет'), baldiz 'младшая сестра жены', bayal 'богатый', 'много', boya 'краска',
bur 'скручивать', сik 'появляться', tur 'стоять', yom 'соединять‘ [2, с. 140].
В языке американских индейцев майя звуки й и җ (дж) часто чередуются, и это напоминает тюркскую фонетику, в глаголах активно применяется
аффикс -л, аффикс отрицания выглядит как -ми/-ма, это напоминает тюркскую морфологию [3, с. 19, 77, 79]. Как и в тюркских языках, в языке майя
слово йаш применяется и в смысле 'новый', 'молодой', а в составе слова
йашыл – 'зеленый' [3, с. 19, 77, 79]. Культурой и письменностью майя долго
и упорно занимался русский ученый Ю.В.Кнорозов. Как результат своих
исследований он перечисляет слова языка майя, даже не подозревая, что
многие из них совпадают с тюркскими [3, с. 12, 14, 15, 24, 25, 30 (книгу
подготовил к изд. Ю.В. Кнорозов)].
Многие слова, обозначающие месторасположения людей, в языке майя
заканчиваются на ице 'внутри'. Это подтверждает сообщение источника о
том, что в стране Майя нападали друг на друга люди, находящиеся внутри
каменного укрепления и за пределами каменной стены [3, с. 21; 4, с. 30-131].
Антропологический тип, характерный американским индейцам, обнаруживали и в Азии, и в Европе. Так, найденные в Башкортостане [5, с. 29–30]
и Монголии [6, с. 130] пятитысячелетней давности черепа и обряды захоронений говорят о том, что в этих краях тогда жили предки американских
индейцев. О переходе первых людей из Азии на Американский материк
говорили и участники Советско-Американской археологической экспедиции, проведенной на Берингии, Аляске и Алеутских островах. Руководитель этой экспедиции с советской стороны акад. А. Окладников отметил,
что первыми американцами были сибиряки [7, с. 33].
В 2004 г. в Анкаре опубликована книга турецкого ученого доктора Ахмета Али Арслана, в которой автор, конкретно изучив индейцев в самой Америке, пришел к выводу о том, что в глубокой древности тюрки из Средней
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Азии постепенно дошли до Американского материка, что первыми американцами были предки тюрков [8].
Древнетюркские следы сохранились в языках племен Передней Азии.
Изучение шумерских, аккадских, ассирийских и урартских источников позволяло по-новому осветить древнюю историю Передней Азии. Так, азербайджанский языковед Фиридун Агасыоглу Джалилов на основе изучения
вышеназванных источников констатирует, что в IV–III тыс. до н.э. в верх
них течениях реки Тигр между Ассирией и Урарту жили тюркоязычные
субары (суб-ар «речные люди»). Чуть ниже отмечались также тюркоязычные куманы, далее тюркоязычные гутии, лулу и на юге озера Урмия также
тюркоязычные туруки. Кроме того, по сообщению ассирийских, аккадских
и урартских источников, среди этих групп отмечается и наличие других
тюркоязычных племен под названиями кумуг, кашгай, гюгер, салур и др. [9,
с. 41–66, с. 156–162].
Древнегреческие путешественники и историографы Александра Македонского, описывая свой путь, фиксировали местные названия географичес
ких объектов Малой, Передней и Средней Азии. Например, на территории
Малой Азии имеются горы под названием Тавр (Понтийский Тавр, Мало
азийский Тавр). По сообщению древних греков, местные народы еще задолго до н.э. эти горы Тавр и всю цепь гор, тянущихся отсюда на восток
через Переднюю и Среднюю Азию вплоть до Гималаев, называли словом
Тавр [10, с. 283]. Тавр – по происхождению тюркский этноним со значением 'горные люди, горцы'. Оно образовано от слов тау/таw/тав 'гора' и ар/
эр 'люди, мужчины'.
Местные тюрки, знакомя приезжих древних греков с местностью, любые горы, где жили тавры «горцы», называли тавр (тавр таулары «горы,
где живут тавры»). Отсюда древние греки фиксировали горы Тавр, начиная
с Малой Азии вплоть до Гималаев. Это нарицательное имя тавр, обозначавшее все горы, где жили тавры «горцы», позже стало собственным именем гор в Малой Азии (и в Крыму). Примерно то же самое можно сказать
о тюркских словах каукас и кроукас [10, с. 283]. Местные тюрки Передней
и Средней Азии называли приезжим древним грекам все скалистые белые
от снега горы каукас «белые скалистые горы» или кроукас «снежные скалистые горы». В слове Каукас (Кавказ) кыу/кау «белые» кас «скала» от слова
кас/кис «резать», в тюркском языке позже оно заменилось словом кыя/кая
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также от слова кый/кай «резать». Во втором слове кроукас первая часть –
кроу «иней, снег», вторая часть – кас «скала».
Признаки наличия древнего тюркоязычного ареала в Передней и Малой
Азии снимает вопрос о том, какой же тюркский язык повлиял на шумерский. Дело в том, что, по сообщению аккадских источников, регион южнее Багдада назывался Киенкир (Кангар), здесь жили шумеры, а регион
севернее Багдада носил название Субарту, здесь жили субары. Шумеры
себя не называли шумерами, их самоназвание было кангарли или кангар.
У Геродота этот этноним встречается как ангареон. Кангаров называли
шумерами или сумерами аккадцы и другие народы, причем этот этноним
они заимствовали у субаров [9, с. 157], который в различных языковых и
диалектных окружениях произносился по-разному: сумар/сумер/шумер/са
мар/суар/сабир/савир/ сибирь и т.д. Таким образом, на язык шумеров оказывали влияние субарский язык и его ближайшие тюркские соседи. Можно
рассуждать и по-другому. Предположение о том, что самоназвание шумеров кангар происходит от названия их территории, порождает еще один вопрос: почему же этот регион назывался кангаром? Ведь кангар – это также
этноним, причем тюркский. Следовательно, здесь жили кангары, но когда?
До прихода сюда шумеров или шумеры сами были тюркоязычными кангарами? Если это так, то уже в IV тысячелетии до н.э. они переживали период
ассимиляции среди семитоязычных аккадцев. В таком случае тюркизмы в
шумерском языке – это не тюркские заимствования, а тюркский субстрат,
т.е. следы побежденного тюркского языка, носители которого затем приняли аккадский язык. Определенная часть шумеров-кангаров, по-видимому,
переселилась в Среднюю Азию, где слилась с хорезмийцами, передав им
дополнительно этноним кангар, что стало причиной названия хорасмиев
этнонимом кангха/кангюй/кангар.
Древнетюркские следы в языках племен Средней Азии. Средняя и
Передняя Азия представляют собой регион, который вошел в источники
древнеписьменных языков и скрупулезно изучен индоевропейскими учеными, особенно иранистами, греческими и римскими историками, но обязательно с точки зрения обнаружения там индоевропейских этнических
корней. Особенно стараются индоиранисты, которые в Передней и Средней Азии, Казахстане, Урало-Поволжье, Причерноморье, на Кавказе склон-
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ны видеть прародину только индоиранцев. Сторонники этой точки зрения
на основе анализа археологических данных утверждают, что носителями
археологических культур названных регионов, особенно Средней Азии и
Казахстана, во II тыс. до н.э. были оседлые земледельцы, говорившие на
индоиранских языках [11, с. 40-41]. Но эти индоиранские народы, имея с
III тысячелетия до н.э. до VI в. н.э. мощные государственные образования,
следовательно, и высокую материальную и духовную культуру, по мнению
этих ученых, в VI–VII вв. н.э. превращаются в тюркские народы под влиянием пришлых тюрков-кочевников. Поверить такому утверждению индоиранистов трудно, ибо исторически всюду мы наблюдаем обратную картину, а именно пришлые кочевники, даже более культурные завоеватели
чужих земель постепенно подвергаются ассимиляции под влиянием многочисленных аборигенов. Поэтому здесь может быть имело место другая
обстановка, т.е. в Средней Азии еще в III тыс. до н.э. жили и тюркские
племена, которые неоднократно оказывались в составе древних иранских
государств, именно они и были предками современных тюркских народов
Средней Азии и Казахстана.
Какие же племена в этом регионе в III тысячелетии до н.э. могли быть
тюркоязычными? Из истории мы знаем, что параллельно с Шумером в
Передней и Средней Азии функционировало государство Элам. Эламцы
от шумеров заимствовали клинопись, вытеснившую с середины III тысячелетия до н.э. местную иероглифику. К сожалению, эламская клинопись
до сих пор не расшифрована, поэтому их язык нам неизвестен. Ученые
установили, что он не индоиранский, не флективный, а агглютинативный.
По-видимому, из агглютинативных языков в том регионе мог быть лишь
тюркский. Возможно, Эламское государство в Средней Азии было создано тюркоязычными племенами, и свою страну они назвали элем, что потюркски означает 'моя страна' (Ил-ем>Эл-ем>Элам). Кроме того ученые в
XIX и ХХ вв. эламский язык связывали с тюркским, но эти попытки сходу
отвергались индоиранцами. И.М. Дьяконов без оснований расценил эламотюркские штудии донаучными [12, с. 107]. Культура Эламского государства
прослеживается в истории до начала I тысячелетия до н.э., затем здесь в
начале I тысячелетия до н.э. появляются Сакское [13, с. 33–36] и Хуарасмийское [14, с. 119] государства.
Сейчас коротко остановимся на этногенетических проблемах хорезмийцев. В официальной исторической науке признано, что хорезмийцы с
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самого начала были ираноязычными, лишь в VI-VII вв. под влиянием тюрков-кочевников поменяли «свой» иранский язык на тюркский. Как было
уже сказано выше, эта точка зрения не выдерживает критики. В действительности хорезмийцы с самого начала были тюркоязычными и в таком
виде влились в состав современных тюркоязычных народов Средней Азии
и Казахстана. Это – первое замечание.
Второе замечание относится к этимологии этнонима хорезм, который в
древности имел варианты хваризм, хорасм, хорамни. Если разложить этот
этноним на смысловые части, исходя из тюркской модели этнонимов, то в
вариантах хваризм, хорасм, хорезммы увидим два корня хуари ас и аффикс
принадлежности 1 л. ед.ч. -м (-ым). Хуар – это по-другому – суар, которое состоит из двух корней су һу>ху) 'вода' и ар – самый древний тюркский этноним, означающий 'люди, мужчины': хуар в целом – это 'речные
люди'. Наличие этнонима суар в составе этнонима хуарасм указывает на
то, что хуарасы являются в какой-то степени потомками субаров (суаров)
Передней Азии. Кроме того, этноним суар (хуар) активно применялся на
Кавказе, в Урало-Поволжье и, как видно, в Средней Азии. Вторая часть этнонима хуарасм – это ас, он также самый древний тюркский этноним. Хуа
рас значит асы, но из племени суаров. Хуарасы создали свое государство и
назвали не просто Хуарас, а с любовью Хуарасм 'мой Хуарас'. С течением
времени название страны Хуарасм начало применяться и в значении этнонима хуарасм>хорезм.
О том, что первая часть этнонима хуарас состоит из тюркского этнонима
суар (хуар), говорит вариант хорамни, в котором нет этнонима ас, но имеется аффикс принадлежности –м (ни – по-видимому, позднее образование
под влиянием иранского языка). В наличии одного корня (суар/һуар) в двух
этнонимах шумер (сумер/сумар/субар) и хорезм (һуар-ас-м) мы видим заметные следы этнической родственности шумеров и хорезмийцев. Кроме
того, наблюдаем мы это и в том, что у шумеров самоназвание было кангар,
а хорезмийцев другие народы называли кангха или кангюй [15, с. 341]. В
основе всех этих трех этнонимов лежит один корневой первичный этноним
канг/каң 'прародитель'.
С хорезмийцами были тесно связаны и парды/парфяне. По традиции
они считаются ираноязычными [16, с. 9-15], их потомки якобы отюречились лишь в IV–VII вв. н.э. под влиянием пришлых тюркских кочевников.

34

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

Общеизвестно, что, если бы они были ираноязычными, то под влиянием
тюрков-кочевников не могли бы принять тюркский язык, а наоборот – обязательно должны были ассимилировать «пришлых» тюрков-«кочевников»,
передать им индоиранский язык. И по древним источникам, парды/парфяне
не были ираноязычными. Так, будучи в подчиненном положении иранцам, в
войске иранского царя Ксеркса парды, хорасмии, согды, гандарии и дадики
составляли вместе один отряд, парды и хорасмии находились под начальством одного предводителя [17, с. 66]. Следовательно, парды/парфяне были
тюрками, но в составе огромного Парфянского государства в обстановке
тюрко-иранского двуязычия могли пользоваться и иранским языком.
Этноним парды этимологизируется также по тюркской модели. Парды
состоит из слова пар (бар) 'есть, достаток, богатство' и аффикса -ды (-лы),
парды означает 'богатые, имеющие богатство, живущие в достатке'. В русском языке звук th передавался через theta [θ] и позже через ф, поэтому
от парды произошел русский вариант парфы>парфяне. О том, что парды
– это этноним тюркского происхождения, говорит и то, что мы встречаем
его в Прикамье в виде барды и как название местности с аффиксом принадлежности -м: Бардым. В Азербайджане до монгольского завоевания был
цветущий торгово-ремесленный центр Барда, название которого происходит от этнонима его хозяев.
Государство народа парды было создано в III в. до н.э. на юге и юговостоке Каспийского моря в процессе борьбы против греков и иранцев. В
период расцвета оно подчиняло себе обширные области от Месопотамии
до границ Индии. По-видимому, еще и в шумерское время парды доходили
до Передней Азии и общались с шумерами.
Позже парды принимали активное участие в образовании туркменского
народа. Прежние парды стали называться туркменами. По-видимому, хамсинские туркмены на востоке Персидского залива, иракские и сирийские
туркмены остались там жить еще с тех времен, когда государство пардов
обладало огромной территорией в Передней и Средней Азии.
Сейчас необходимо сказать несколько слов о некоторых проблемах ку
шан, которые выступают субъектами среднеазиатского тюркоязычного ареала. В 1947 году А.Н.Бернштам опубликовал статью «К вопросу об усунь//
кушан и тохарах», в которой доказывает, что эти племена являются частями
одного и того же народа, родственного эфталитам (белым һунам). По тра-
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диции автор всех их считает ираноязычными [18, с. 41-47]. Но приведенные
в этой же работе конкретные факты говорят в пользу их тюркоязычности.
Народ, называемый кусан (более распространенное в исторической литературе название кушан), оставил значительный след в истории. В I в. до
н.э. он создал государство и в I–III вв. н.э. это государство занимало огромную территорию, куда входили значительные части Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии и Синьцзяна.
Официальная историческая наука считает их ираноязычными. Но кушаны
с самого начала были тюркоязычными. Кроме того, по историческим источникам установлено, что кушаны были одними из ведущих племен среди тохаров, а во главе Тохарского государства стояли усуни [18, с. 43]. А тохары и
усуни были, безусловно, тюркоязычными. С другой стороны, в источниках
кушаны идентифицируются с белыми һунами, носящими другой общий этноним эфталит [19, с. 60, комментарии Г.Дистуниса]. Это сообщение древних источников подтверждается еще и этимологией этнонима кусан (кушан):
ку «светлые, белые», сан от тюркского сюн, кусан «белые хуны». Общеизвестно, что этноним кусан имеет очень много фонетических вариантов: кю
сан, гюсан, гушан, гушана, кушан, кушана, кашан, касани т.д. Исходя из некоторых вариантов, А.Н.Бернштам высказывает мнение о том, что этноним
кусан – это только тохарское произношение этнонима усунь [18, с. 44].
Усуни – тюрки, тохары – тюрки, следовательно, и кусаны – тюрки, по-другому – белые һуны. Естественно, наличие древнего тюркоязычного ареала
в Средней Азии доказывается не только этими һунами (усунями, тохарами,
белыми хуннами), но и историей самих хуннов (сюнов). Но об этом ниже.
О том, что в Средней Азии еще задолго до н.э. жили тюрки, говорят фиксированные древними греческими путешественниками тюркские названия
географических объектов: а) горных цепей – Кавказ (Каукас), Кроукас,
Тавр и Оксий; б) разных рек – Аракс, Окс, Танаис и др. [10, с. 283-284].
Древнетюркские следы в языках племен Малой Азии. Европоцентристская историческая наука пыталась и продолжает пытаться доказать,
что в Малой Азии в древности жили одни индоевропейские племена, якобы тюрков здесь вообще не было.
В третьем тысячелетии до н.э. в этом регионе обитали так называемые
лувийцы, которые, по сведениям индоевропейцев, под влиянием древних
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греков эллинизировались. Если бы лувийцев изучали тюркологи, то они
могли бы обратить внимание на этот этноним, который может этимологизироваться как [о]лы+бай «большие, крупные, старшие, богатые (баи)».
По заключению европоцентристской исторической науки, в XVIII–XII
вв. до н.э. в Малой Азии хатты и их последователи хетты создали и содержали крупное государство, названное Хеттским. По традиционной
точке зрения хаттский язык был агглютинативным. В тех регионах агглютинативным языком мог быть только тюркский. Но по сообщению официальной исторической науки, хаттский агглютинативный язык был вытеснен индоевропейскими языками [20, с. 216]. Что касается хеттов, этноним
которых существует среди турков и сегодня в форме Hetit/Het/Eti, то они
через несколько сот лет свое господствующее в обществе положение уступили лувийцам и хурритам. В XIV-XII вв. до н.э. в Хеттском государстве
царствовали хурритские цари, при них начавшиеся междоусобицы привели к гибели государства хеттов. В.П.Нерознак отмечает, что хурритский
язык некоторые ученые называют как субарейский. Тюркский этноним суб
ар «речные ары» был распространен в Малой и Передней Азии еще в III
тыс. до н.э. [21, с. 425]. Во 2-м тыс. до н.э. в северо-западной части Малой
Азии появляются фригийцы, имевшие тесные связи с Фракией (Тракией),
они создали государство Фригия. В XIII в. до н.э. фригийцы помогли Трое в
войне против греков, после гибельного для Трои исхода из Троянской войны они установили свое господство над Троадой. Тесная связь фригийцев с
Фракией (тракией) и троянцами, которые в последние годы признаны тюрками, говорит о том, что фригийцы также были тюркоязычными. Селахи
Дикер их относит к тюркам [22, с. 167-180].
В VII в. до н.э. в Малую Азию ворвались скифы, т.е. тюрки, значительную часть территории Фригии захватили киммерийцы (тоже тюрки). В VI в.
до н.э. Фригия подпала под власть Лидии, сохранив известную автономию.
В середине VI в. до н.э. Фригия была захвачена царем Ахеменидской
державы Киром II, а в IV в. до н.э. – завоевана Александром Македонским.
(БСЭ. Т. 28, 1978. Фригия. – с. 91). В VI-IV вв. до н.э. народы Малой Азии
были включены в состав многоязычной Ахеменидской державы. За два века
существования этой державы здесь правили цари, в основном, – выходцы
из персов. В 330 году до н.э. под ударами армии Александра Македонского
государство Ахеменидов прекратило свое существование. Позже народы
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Малой Азии оказались в составе Пергамского государства, Римской провинции и Византии. В европоцентристской исторической науке признано,
что этнический состав населения Византии был пестрым, здесь жили греки,
сирийцы, копты, армяне, грузины, евреи, элинизированные малоазиатские
племена – фракийцы, иллирийцы, даки. По результатам тюркологических
исследований последних лет, фракийцы (тракийцы), иллирийцы (иллеиры
'ары, имеющие вою страну'), даки/саки признаны тюркоязычными. Также
к этому признается, что на территории Византии постепенно расселились
новые народы, например готы в IV-V вв., которые в последние годы признаны тюрками. В официальной исторической науке первыми тюрками в
Малой Азии считаются печенеги и половцы, проникшие сюда якобы только в ХI–ХIII вв. н.э. До их проникновения в Малой Азии тюрков якобы вообще не было, жили одни индоевропейские народы, в частности, племена,
говорившие на одном из хетто-лувийских языков.
При изучении всех этих проблем встает закономерный вопрос: как же
Малая Азия стала основным тюркским регионом, если здесь в древности
жили одни индоевропейцы. Неужели такие знаменитые носители индоевропейских хетто-лувийских языков были настолько неспособными отстаивать свой язык перед тюркскими завоевателями Малой Азии? Мы в
настоящее время являемся свидетелями того, как представители европоцентристской исторической науки пытаются доказать индоевропейский
характер языка явно тюркоязычных племен и народов: тохаров/дагаров,
скифов/скиде, сак/сака, ар/ир (арий), асов/ясов (алан), готов, даков и т.д.
В изучении этнического состава Малой Азии наблюдается явная тенденциозность с целью доказать, что здесь жили только индоевропейцы, а другие молодые – неисторические народы, в том числе и тюрки, пришли на
эти территории индоевропейцев лишь после того, как они сформировались
якобы только в V-VI вв. н.э.
Древнетюркские следы в языках племен Кавказа, Причерноморья,
Урало-Поволжья и Западной Сибири. Самые древние тюркоязычные
племена имели односложные первичные этнонимы: ар, ас, би, сюн, мен,
сак. Исходя из этого можно утверждать, что регионы проживания племен,
носивших первичные этнонимы, могут быть отнесены к древним тюркоязычным регионам (ареалам). На Кавказе (на Северном Кавказе и Закав-
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казье) с древнейших времен жила определенная часть предков азербайджанцев, а именно племена, носившие этнонимы ар/ир, ас/аз, би/пи/бей,
сюн/сан/шан/жани др. Позже в процессе смешения тюркских племен появились новые вторичные этнические образования, называемые асар/азар/
азер. По берегам Каспийского моря жили каспии, т.е. «беи скалистых гор»,
этноним которых стал и названием моря.
В ходе смешения близкородственных племен азер, бейев, сюнов (джанов) позже образовалась этническая единица, получившая название аз-ерби-шан>азербайджан. На Кавказе закрепилась часть древних переднеазиатских куманов, кумыков, среднеазиатских балкар («речных людей»), в
составе которых были и черные речные люди, получившие этноним кара
чай «черная река» или «черные речные». Тюркский этнос по названию азер
часто назывался и этнонимом хазар, который, по мнению одних, является
лишь фонетическим вариантом слова азер, по предположению других, он
образовался от этнонима ар и его определения хаз/хас/кас «скала, скалистая гора», отсюда хазар означает «люди скалистых гор». По сообщению
некоторых азербайджанских ученых, переднеазиатские субары/суары еще
задолго до н.э. распространились и на Кавказе. Кроме того, здесь отмечены обширные поселения, даже государственное образование албан/алван/
алан. Таким образом, утверждение европоцентристской исторической науки о том, что первые тюрки пришли на Северный Кавказ якобы лишь в IV в.
н.э. под названием гунны, а в Закавказье – только в XI в. н.э. под названием
огузы, не соответствует действительности. Тюркоязычные ареалы Кавказа
наблюдаются с тех времен, когда в Передней и Средней Азии еще в IV–III
тысячелетиях до н.э. жили отдельные тюркские племена.
В Причерноморье еще задолго до н.э. жили тюркоязычные племена под
названиями тавр, трак, оногур, акацир, киммер, скыды (рус. скиф) и др.
Древнее название Черного моря Понт происходит от тюркского бюн/бун
'суп, еда, похлебка‘ и -ды/-т – аффикса обладания. Бунты>Понты>Понт
по-тюркски означает «кормилец», «богатое едой». О том, что в регионе Северного Причерноморья тюрки жили в начале I тысячелетия до н.э., говорит факт наличия там населенных пунктов тюрков Фаногория и Пантика
пей, которые перестроились в знаменитые одноименные города во времена
колонизации греками Крыма [23, с. 233]. Как известно, топоним Фаногория
исторически восходит к этнониму Һуногур/(Ф)оногур. Это значит, что по-
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селение һоногур/Фоногор основали оногуры/һуногуры. Оногуры считаются
непосредственными предками булгар.
Топоним Понтикапей исторически восходит к тюркскому понтыкапы
«ворота Понта». Этот город позже был переименован в Керчь, от тюркского – Кереш «вход». Кроме того, армянские источники отмечают территории
болгар на Кубани еще во II в. н.э. Следовательно, мнение о тюркизации
Причерноморья лишь в IV–VII вв. н.э. также не выдерживает критики.
О древнем тюркоязычном ареале в Урало-Поволжье. Кавказские
ученые И.М.Мизиев и К.Т.Лайпанов всесторонне доказали, что в УралоПоволжье тюркские племена жили еще в IV тысячелетии до н.э., поэтому
эти ученые объявили Урало-Поволжье родиной прототюрков [24, с. 16-28].
Кроме того, наличие древнего тюркского ареала в Урало-Поволжье косвенным образом доказывается фактом установления тесной этнической,
экономической и политической связи этого региона с Передней и Средней
Азией. Начнем с того, что Переднюю, Среднюю Азию и Урало-Поволжье
связывают их общие древние племена субары и кангары. Как было уже отмечено, самоназвание сумеров/шумеров было кангар/кунгур, из-за того, что
они говорили на одном языке с субарами. Аккадцы этих кангар называли этнонимом субар/сумар/сумер/шумер. Этноним субар/һуар входит и в состав
хуарасов/хорасмиев/хорезмийцев. Их же называли этнонимом кангар/канг/
кангха. Названия этих племен фиксированы и в Урало-Поволжье. Здесь их
следы сохранились в топонимах Кунгур, Суар. Можно добавить и наличие
здесь древних топонимов Оса, Аслы/Ашлы, которые связаны с племенами,
носившими этноним ас. Напомним, что и в сложном этнониме хуарасм/
хуарас, кроме суар, наблюдается и этноним ас (хуар-ас). Суары и кангары
оставили свой след в Передней Азии в IV–III тысячелетиях до н.э., в Средней Азии во II–I тысячелетиях до н.э. А с какого времени суары и кангары
могли жить в Урало-Поволжье? Если учесть то, что этот регион считается
прародиной тюрков, то здесь они, по-видимому, появились раньше, чем в
Передней и Средней Азии. Этноним субар имел фонетические варианты
еще в виде сумер/самар, которые фиксировались в топонимах и в Средней
Азии (Самар-кенд), и в Поволжье (Самара, Шумер-ле). Топоним Торческ
в бассейне р. Волга сообщает, по-видимому, о древних связях Урало-Поволжья с Передней Азией, где еще задолго до н.э. зафиксированы племена
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турук. Такие древние связи между Урало-Поволжьем и Средней Азией обнаруживаются и по линии древнего среднеазиатского этноса парды (рус.
парфяне), этноним которых исторически восходит к тюркскому слову пар/
бар «достаток, богатство» и тюркскому аффиксу обладания -ды/-лы: барды/
парды «имеющие богатство, живущие в достатке». В Прикамье расположены прежние булгары, самоназвание которых было и есть барды/парды.
В настоящее время их называют барды татарлары «бардымские татары».
Наличие тесного взаимоотношения между Средней Азией и Прикамьем
отмечается исследователями и Средней Азии. Так, С.П. Толстов, досконально изучив Древний Хорезм, пришел к выводу, что «по древним, проторенным еще в неолите, путям Хорезм простирает свою гегемонию на далекое
Прикамье, собирая дань пушниной... и в далеком Прикамье скрещиваются
влияния Хорезма и эллино-скифского Причерноморья» [15, с. 342]. О тесных связях Средней Азии с Прикамьем красноречиво говорят факты обнаружения в Прикамье так называемых хорезмийских, парфянских (пардымских) и кушанских монет и серебряных сосудов с надписями. Они найдены
в большом количестве у прикамского села Бардым/Пардым в Пермской
области [1, с. 155-159]. Западная Сибирь в традиционной исторической
науке не считается древним тюркоязычным ареалом, между тем племена
региона еще с древнейших времен были тесно связаны с племенами и Передней Азии, и Средней Азии, и Урало-Поволжья. Прежде всего, надо иметь
в виду, что само название сибирь исторически восходит к тюркскому этнониму субар/суар/сабир/сибир. А самые древние носители этого этнонима
в IV–III тыс. до н.э. жили в Передней Азии, а образованные от них и асов
хуарасы – в Средней Азии во II тысячелетии до н.э. Для субаров/сабиров
и хорасмиев (выход к берегам Каспийского моря был обычным явлением,
откуда они по рекам УралМиасс–Тобол–Иртыш–Обь доходили до Ледовитого океана, где Карское море назвали Кар диңгезе «Снежное море».
Вспомним этноним кангар, который был самоназванием шумеров и части хорасмиев. Вместе с хорасмиями были и асы (хуар+ас). Носители этих
этнонимов, т.е. кангары и асы, также дошли до Западной Сибири и в VII в.
до н.э. на берегах Енисея создали мощное государственное объединение,
которое называлось Кангарас, и процветало оно до V в. н.э. Его владения
распространились до Средней Азии. Государство кангарасов управлялось
в разное время из разных центров: Кеш, Кусан, Ташкент, Бухара, даже Са-
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марканд. Государство Кангарас включало в свой состав всю Западную Сибирь. По мнению ученых, оно оставило богатую тагарскую археологичес
кую культуру. Его рассматривают еще как значительную часть Скифской
конфедерации народов.
Древнетюркские следы в этрусском языке. Этруски в I тыс. до н.э.
жили на северо-западе Апеннинского полуострова. Их власть распространилась к югу и северу от рек Арно и Тибр, а также на восток до Адриатического моря [25, с. 3]. Этруски, известные грекам как тиррены, обладали
высокой цивилизацией, они внесли большой вклад в культурное развитие
Рима и Италии, но из-за малочисленности растворились в латинско-римском этносе. Победители-римляне сами признавали, что они обязаны этрускам государственной властью, целым рядом сооружений в Риме, театром,
распространением письма, развитием горного дела, керамического и металлообрабатывающего ремесла, культурой архитектуры и градостроительства, естественными способами осушения заболоченных местностей,
искусством создания скульптур и живописи. Помимо лекарственной терапии этруски разработали способы лечения термальными водами. Они занимались не только лечением зубов, но и их протезированием [25, с. 229–233].
Проблемами происхождения этрусков и их языка занимались еще в
XVIII в. Тогда же возникло мнение о переселении их из Малой Азии, ибо
ученые обнаружили сходство в одежде и обычиях этрусков и обитателей
Малой Азии. Позже появились другие версии происхождения этрусков.
Нас интересуют, прежде всего, мнения ученых о языке этрусков. В то
время в Западной Европе не было народа, имевшего письменный литературный язык, а этруски обладали развитой системой письменного литературного языка. В настоящее время найдено более 11 тыс. письменных
памятников. Но, несмотря на то, что ими занимались многие специалисты,
они до сих пор не расшифрованы до конца.
Естественно, ученые предполагали, что этрусский язык – это древний
вариант итальянского языка, ибо итальянская культура сформировалась на
основе этрусской цивилизации. Но исследования, проведенные в этом направлении, не дали ожидаемых результатов. Попытки обнаружить в этрусских письменных источниках другие индоевропейские языки также остались безрезультатными [26, с. 63].
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Многие годы проблемой происхождения этрусков занимался В.Бран
денштейн. Учитывая неудачу своих предшественников, он выступил сторонником восточного происхождения этрусков. Индоевропейские элементы этрусского языка он объяснял влиянием на него западноевропейских
языков. В нем он находил тюркизмы. На этом основании пришел к выводу,
что во II тысячелетии до н.э. предки этрусков обитали в Центральной Азии.
Оттуда они перебрались на северо-восток Малой Азии, где из скотоводов
превратились в морских разбойников. Переселение этрусков в Италию
В.Бранденштейн датирует 900-800 гг. до н.э.» [25, с. 13]. Ради справедливости надо сказать, что, по словам А.И.Немировского, В.Бранденштейн
позже отказывается от «тюркской концепции», ибо она находит серьезное
осуждение со стороны итальянских ученых, старающихся доказать, что
итальянцы являются потомками культурных этрусков и в языковом отношении. Сам А.И.Немировский приходит к выводу, что принадлежность
этрусского языка к какой-либо семье остается неустановленной. По его
мнению, этрусский язык не входит ни в одну известную семью языков, он
составляет самостоятельную ветвь какой-то неиндоевропейской семьи.
Ф.Латыпов сделал удачные попытки расшифровки этрусских надписей
на древнетюркском языке [27]. Автор полагает, что этрусский язык – это
прототюркский язык. По нашему мнению, данное поспешное заключение
не соответствует действительности. Скорее всего, этот язык представляет
собой тюркский язык периода его ассимиляции романской речью. Турецкий ученый Казым Миршан относит этрусский язык также к тюркскому, но
он учитывает и то, что этот язык в то же время сильно отдалился от обычного тюркского под влиянием романских языков. С точки зрения отношения
этрусского языка к тюркскому, представляет большой интерес возникно
вение и развитие взглядов турецко-татарского ученого Адили Айда. Она –
дочь известного татарского ученого и политика Садри Максуди. Как и отец,
она окончила в Париже Сорбонну, в Турции стала известным дипломатом:
работала в Риме послом Турции в Италии.
Адиля Айда этрусской проблемой начала заниматься под влиянием идей
своего отца – Садри Максуди, который, интуитивно чувствуя тюркскую
особенность этрусского языка, серьезно занимался изучением языковых и
других проблем этрусков, но не успел закончить своих исследований. Зная
это и использовав свое положение посла в Италии, Адиля Айда начала се-
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рьезно изучать проблемы этрусков. По ее словам, в течение трех лет она
проштудировала все источники по этрускологии. В 1971 г. выпустила книгу на французском языке «Les Etrusques etaient– ils desTurcs?» («Были ли
этруски – тюрками?»). Со дня сдачи рукописи этой книги в типографию
Адиля Айда еще в течение 16 лет занималась проблемами этрусков и в
1985 году издала другую книгу «Les etrusques etaient desTurcs (preuves)»
(«Этруски были тюрками»).
Автор считает этрусков прототюрками. Эта точка зрения, предполагает
она, поддерживается еще одним английским, одним французским, одним
австрийским учеными: Исааком Тайлором, Бароном Карра де Вауксом,
Вильгельмом Бранденштейном [28]. После издания этой работы Адиля
Айда продолжает совершенствовать книгу и в 1992 году издает ее на турецком языке «Etruskler (Tursakalar) Turk idiler. (ilmi deliller) («Этруски-Турсака – были тюрками. Научные доводы»). К сожалению, в день выхода книги
Адиля Айда скончалась, но оставила список ученых, кому она хотела подарить эту книгу. В списке оказалась и моя фамилия, поэтому ее дочери
Генюль и Гюльнур прислали книгу и мне. Как ни странно, ее я получил в те
дни, когда занимался изучением трудов по этрусскому языку.
С большим интересом изучив книгу, я почерпнул массу сведений об отношении этрусского языка к тюркскому и пришел к следующему выводу.
Под влиянием ряда западноевропейских языков этрусский язык сильно
отошел от обычных тюркских норм. Его нельзя считать также прототюркским, ибо от него больше не отпочковывался ни один из тюркских языков.
Но он сам, имея происхождение от обычного прототюркского языка, во II
тысячелетии до н.э. несколько отдалился от обычных тюркских норм.
Ученые, досконально изучив разнообразные источники, пришли к вы
воду о том, что в III тысячелетии до н.э. с Балканского полуострова в Италию и Грецию переселяются племена, называемые этнонимом пеласк,
которые создают свое государство, но позже терпят поражение под натиском греков. Вот эти пеласки считаются предками этрусков. По предположению Адили Айда, этот этноним состоит из двух частей пела и сак:
пулак+сак>пъла+сак>пеласк. Следовательно, вторичный этноним пеласк
происходит от двух первичных тюркских этнонимов, народ пеласк формировался путем консолидации в основном прежних булгаков (булгаров) и
саков. Это – первая версия.
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Имеется еще версия о том, что во II тыс. до н.э. индоиранцы называют
среднеазиатские тюркские племена этнонимом тур (ту-эр>тур «горные
люди»), а место их обитания – Тураном. Позже туры появляются в Малой
Азии – в Анатолии, здесь греки слово туран произносят как тиррен. Тиррены признаны также предками этрусков.
По мнению Адили Айда, туры консолидируются с саками, и еще до их
прихода в Италию они начали называться новым вторичным этнонимом
турсака, который в латинском языке произносится как турски, от которого происходит и этноним этруски. Заслуживает особого внимания то,
что сербы этим этнонимом турски и сейчас называют турков Анатолии,
следовательно, для сербов этруски и турки – исторически один и тот же
народ. Столица Этрурии Таркиния была самым прекрасным городом того
времени. Часть этого названия тарк (по-видимому, от корня тюрк) мы находим во многих топонимах Этрурии. В 753 г. до н.э. внук этрусского короля Ромулус недалеко от столицы построил новый город, который получил
название Рома (Рим). Между 753 и 509 годами до н.э. королями Рома были
этруски по происхождению. Лишь в IV в. до н.э. Рома была завоевана носителями латинского языка – галло-кельтами. После сообщения этих сведений Адиля Айда приводит общие для этрусков и тюрков 74 религиозных
довода, одного – правового, одного – искусствоведческого и одного – кулинарного доказательств. Вторая глава книги Адили Айда «Этруски (турсака)
были тюрками» посвящена анализу общих для этрусков и тюрков также 74
лингвистических доводов. По ее мнению, этрусский алфавит был привезен
турсаками (т.е. пеласгами) из Средней Азии в Италию. Здесь он постепенно переделывался в известный латинский алфавит.
В области фонетики Адиля Айда находит следующие схожие особенности этрусского и тюркского языков: звуки б, г, д свободно чередуются их
глухими парами п, к, т, звук к имеет твердый вариант къ, къ чередуется
со звуком хъ, не различаются звуки о и у. У тюрков и этрусков принято
писать справа налево, обозначать буквами только согласные (ртк– артык
«больше, лишний», блк– балык «город»). Такая особенность письма всегда
была препятствием для расшифровки этрусских надписей для ученых, не
владеющих тюркским языком. Адиля Айда здесь перечисляет 40 общих
этрусских и тюркских слов. 15 из них выражают религиозные понятия, они
вошли и в латинский язык, ибо римляне богослужение тогда совершали
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на этрусском языке. Остальные 25 слов применялись только в этрусском
и тюркском языках. Далее Адиля Айда перечисляет общие для тюрков и
этрусков грамматические явления [28, с. 243-318; 319-340].
Этрусским языком интересовались и позже. В 2000 году турецкий ученый Селахи Дикер в своем известном труде на основе толкового этрусского словаря, который он составил путем этимологизации дошедших до нас
этрусских слов, представляет этот язык как тюркский [22, с. 124-150]. В
2011–2012 гг. в Татарстане Насим Сахапов начал расшифровывать этрусские надписи на основе тюркских лексем. Таким образом, следы древнетюркского языка зафиксированы в различных источниках эпохи древнего мира. Для системного изучения особенностей древнетюркского языка
необходимо различать три основных периода его развития.
Первый (доскифский) период начинается с того времени, когда предки
американсиких индейцев с евразийских территорий перешли на Американский материк, примерно, 20-30 тыс. лет тому назад. Этот период продолжается до начала I тыс. до н.э. Следует особо выделить второй (скифский)
период, который начинается с I тыс. до н.э. и завершается V веком н.э.,
продолжительность его примерно 1500 лет. Третий период применения
древнетюркского языка начинается со времени начала средневековья (т.е.
с V века н.э.) и завершается X веком. С XI века начинает функционировать
старотюркский язык, который в отличие от древнетюркского, был очень
сильно «обогащен» арабо-персидскими заимствованиями [29, с. 3-11].
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Б. САҒЫНДЫҚҰЛЫ
ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ДАУЫССЫЗДАР МЕН
ДАУЫСТЫЛАРДЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ
Мақалада түркі тілдеріндегі барлық дауысты және дауыссыз дыбыстардың бастап
қы тұлғасы – архетиптерге талдау жасалады. Архетиптердің қалыптасу, даму бағыты
кесте түрінде беріледі.
Статья посвящена подробному анализу начальных форм – архетипов – всех согласных
и гласных в тюркских языках. Достоверно указаны пути развития и становления этих
форм в виде схем.
The article is dedicated to complete analysis of original forms – archetype of all vowels and
consonants in Turkic languages. All developing methods of these forms are properly reviewed
with the help of diagrams.

1. Дауыссыздардың түпкітектері (архетиптері). Тіл тарихы үшін әсі
ресе морфемалардың, сөздердің түп-төркінін – пайда болу, өзгеру, даму
эволюциясын – білу қандай қажет болса, әр дыбыстың (фонеманың) түптөркінін – пайда болу, өзгеру, даму эволюциясын – білу де сондай қажет.
Алайда, бұл қажеттіліктің үдесінен шығу үшін, ең алдымен, барлық ды
быстың түпкітектерін анықтап, айқындап алу міндеті туындайды. Соңғы
жылдардағы үзіліссіз ізденістердің нәтижесінде түркі тілдеріндегі дауыс
сыз дыбыстардың да, дауысты дыбыстардың да түпкітектері (архетиптері)
табылып, ғылыми айналымға түсті. Өзге де зерттеулерге септігі тиюі мүм
кін екендігін ескере келіп, осы еңбекте бүкіл түпкітектердің даму үстіндегі
сыр-сипаттарын жүйелі баяндап бергелі отырмыз.
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1.1. Т, С, Ш қатаңдарының, Д, З, Ж ұяңдарының түпкітегі. Бұл ды
быстардың түпкітегін табу ғалымдарға оңайға түскен жоқ. Түркологтар
осы үшін жүз жылдан астам уақытын жұмсауға мәжбүр болды. Мәселе мы
на фактіден келіп шығады.
Сөз басындағы й~дж сәйкестігі түркі тілдерін үлкен-үлкен екі топқа бө
леді. Әзірбайжан, түрік, түрікпен, құмық, өзбек, қарайым, гагауз тілдерінде, орхон-енисей, ескі ұйғыр, орта ғасыр ескерткіштері тілінде сөз басы й
сонорынан басталса, қырғыз, қарашай-балқар тілдерінде, өзбек, татар диалектілерінде бұл дыбыстың орнына дж аффрикаты пайдаланылады. Мысалы, йол~джол (жер бетімен ерсілі-қарсылы жүруге арналған белдеулер;
сүрлеу, соқпақ, даңғыл). Алайда дәл осы сөздің ұшар (абсолют) басында
қазақ, ноғай, қарақалпақ, татар, башқұрт тілдерінде ж: жол; қарашай-балқар
тілінде дз~з: дзол~зол; якут, хақас тілдерінде с: суол; алтай, тува, тофалар,
хақас, шор, чулым, сары ұйғыр, татар, қырғыз тілдерінде ч: чол; чуваш ті
лінде с': сул; алтай, чулым тілдерінде тй~дй: тйол~дйол. Сонда бір ғана
сөздің басқы дыбыстарынан түркіаралық й~дж~ж~дз~з~с~ч~с'~тй~дй
сәйкестігі түзіледі. Жалпы алғанда, түркі тілдерінде едәуір сөздердің басқы
дыбыстары осылайша бірнеше вариантқа бөлініп, жарыса қолданылады [1,
10 б.]. Осылардың арасында «қандай да бір дыбыс, немесе аффрикат осы
сәйкестіктің ең алғашқы формасы (архетипі, бұл сөзді біз «түпкітек» деп
алып отырмыз) болуға тиіс» деген пікір түркологтарды қатты толғанды
рады. Сан алуан жорамал жасалып, айналымға түседі. Әңгімеленіп отыр
ған сәйкестіктің түпкітегін В.В.Радлов пен В.А.Богородицкий *j деп тапса,
Г.М.Рамстедт пен Н.Н.Поппе –*n, *n', *d; й. Маркварт пен К.Г.Менгес – *∂
*δ (*d'); Г.Дерфер *d деп есептейді. С.Е.Малов – *зˇ (д'з')~č~š, Н.А.Баска
ков *č, *dž, *tj, *ž, *s дыбыстарының біреуі болуы мүмкін деп ұйғарса,
Ш.Х.Ақбаев пен Ф.А. Абдуллаев *č (ч), А.М.Щербак *υ (с') деп шешеді.
Алайда бұл жорамалдардың ешқайсысы түркологияда кеңінен қолдау таба
алмады. Түркологтардың бір тобы ұсынған ғылыми болжамды екінші бір
тобы теріске шығарып, қателіктерін көрсетіп отырды. Мұның соңы ұзақсонар айтысқа ұласты. Бұлардың арасында В.В.Радлов пен В.А.Богоро
дицкийдің бағыты ғана біршама дұрыс деп танылып, түркологтардың басым бөлегінің қолдауына ие болды. Жоғары оқу орындарында дауыссыз
дыбыстар сәйкестіктері өтілгенде осы екі ғалымның ғылыми болжамы бас
шылыққа алынады. Қазірге дейін осы бағыт үстем*.
* Осы сәйкестікке байланысты пікір қайшылықтары 2005 жылы шыққан («Қазақ университеті»
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Бүкіл өмірінің үлкен бөлігін түркі тілдерінің фонетикасы мен фонологиясына жұмсаған ірі ғалым А.М.Щербак В.В.Радлов пен В.А.Богодицкий алға
тартқан «дж аффрикаты й сонорынан пайда болған» деген пікірге шүбәмен
қарады. Бірақ өзі оның орнына ғылыми жұртшылық қолдайтындай гипотеза ұсына алмады. Шындығында, «қарапайым сонор дыбыстан күрделі аффрикат шықты» деген тұжырым – «құмырсқадан түйе пайда болды» деген
сияқты – жаранаға жуықтамайтын, ақылға сыйымсыз қате ұғым-түсінік еді.
Бұл бар болғаны – түркологтар мәселені алғаш зерттегенде пайымдалған
интуиция дәрежесіндегі тұспал болатын.
Өз болжамдарын ұсынған ғалымдардың арасында бізге Г.И.Рамстедт,
Ш.Х.Ақбаев, Н.А.Баскаков, Ф.А.Абдуллаев бағыты дұрыс сияқты көрінді.
Бірақ тарихи даму үстіндегі бір ғана буынның (звеноның) атап айтқанда, –
бір аффрикаттың – түпкітек болып қалануы логикалық тұрғыдан нанымсыз
дық тудырады. Себебі, жоғарыда аталған «й фонемасынан аффрикаттар да,
т, с, ш, д, з, ж дыбыстары да шыққан» деген болжамның методологиялық
әдіс-тәсілдерін амалсыз қайталайды. Басқаша айтқанда, дж немесе тш(ч)
аффрикатынан сәйкестік түзген өзге дыбыстардың барлығын шығару үшін
жасандылыққа жол беріледі, табиғи емес алмасуларды ойдан құрайды. Біз
т, с, ш қатаңдарының, д, з, ж ұяңдарының түпкітектерін табуды алдымыз
ға арнайы мақсат етіп қойдық, осы жолда ұзақ жылдар бойы тынбастан
еңбек еттік, шынайы ақиқат үшін уақытымызды аямадық. Нақты зерт
теулердің нәтижесінде бұл дыбыстардың түп-төркіні жөнінде қалыптас
қан көзқарастардан басқа тоқтамға келдік. Түркі тілдеріндегі сөз басын
дағы осы бір жұмбақ сәйкестіктің бір емес, бірнеше аффрикаттан пайда
болғандығына анық көзіміз жетті. Мысалы, қыпшақ тілдеріндегі ж дыбы
сының дж аффрикаты негізінде, якут тіліндегі с дыбысының тс(ц) аффри
каты арқасында, қарашай-балқар тіліндегі з дыбысының дз аффрикаты
ның ыдырауы нәтижесінде, оғыз тілдеріндегі й сонорының тй~дй қосар
дыбыстарының дамуы барысында т.с.с. қалыптасқаны аян болды. Ал аф
фрикаттардың басын ұйымдастыратын түпкітек (архетип) алтай дәуірінен
әлдеқайда әрі кететін (қазіргі тұңғыс-манчжур, моңғол, түркі тілдерінде
қарапайым қалдығы сақталған) ерекше күрделі фонетикалық құбылыс боп
шығу ықтималдығы ойға оралды. Осыған орай сөз басындағы жалаң фоне
малардың түп негізі аффрикаттар болса, тегі бір тұңғыс-манчжур, моңғол,
баспасы) «Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері» деп аталатын монографиялық
еңбегімізде толық баяндалды.
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түркі тілдерінде қанша аффрикат сақталған деген сұрақ пайда болды. Іздес
тіре келгенде бұл тілдерде тс(ц), тш(ч), дз, дж, т'с', д'з' аффрикаттары мен
тй, дй қосар дыбыстарының қазірге дейін өмір сүріп отырғандығы анық
талды. Демек, аффрикаттар мен қосар дыбыстардан мынадай сәйкестік
түзіледі: тс~тш~дз~дж~т'с'~д'з'~тй~дй. Бұлардың ішінде жұмсақ айтылатын жіңішке т'с', д'з' аффрикаттары мен тй, дй қосар дыбыстары тек түркі
тілдерінде, ал тс, тш, дз, дж аффрикаттары түркі тілдерінде ғана емес, тұң
ғыс-манчжур, моңғол тілдерінде де ұшырайды. Егер ц, ч аффрикатының
типологиялық тұрғыдан салыстырғанда қытай, жапон, үндіевропа т.б. тілдерде кездесетінін ескерсек, олардың тарихқа белгісіз ежелгі дәуірлерден
келе жатқандығына ешқандай күмән келтіруге болмайды.
Жоғарыда санамаланған тс, тш, дз, дж, т'с', д'з' аффрикаттары мен тй,
дй қосар дыбыстарының табиғи құрылымына назар аударсақ, олардың та
рихқа белгісіз ежелгі дәуірлерде тілдегі белгілі бір күрделі аффрикаттан
шыққандығын аңғару қиын емес. Әрбір қатаң дауыссыздың ұяң сыңары
болатыны сияқты, ең алдымен, аффрикаттардың да қатаң, ұяң болып жұп
тасатыны көзге түседі: 1) тс>дз; 2) тш>дж; 3) т'с'>д'з'; 4) тй>дй. Ірі-ірі
түркологтардың зерттеулеріне қарағанда, ежелгі дәуірлерде түркі тілдерінде сөз басы бірыңғай қатаң дыбыстардан басталған. Ұяң дыбыстар,
жұмсақ айтылатын жіңішке дауыссыздар кейін пайда болған. Сондай-ақ,
тй қосар дыбысының да уақыт жағынан кенжелігі бар, оның құрамындағы
й соноры – тш(ч) аффрикатының құрамындағы ш дыбысын ығыстырып,
орнын иеленген эпентеза (Бұған кейінірек тоқталамыз. – Б.С.). Сонда ұяң
дз аффрикатының, жіңішке т'с', д'з' аффрикатының негізі қатаң тс(ц) аффрикаты, ұяң дж аффрикатының, тй, дй дыбыстарының негізі – тш(ч) аффрикаты болып шығады. Кестеге түсірсек:
1) тс>дз
2) тс >т'с'>д'з'
3) тш>дж
4) тш>тй>дй
Осы салыстырудан-ақ бүкіл тұңғыс-манчжур, моңғол, түркі тілдеріндегі
сөз басындағы аффрикаттар мен дыбыс тіркестері сәйкестіктерінің түпкітегі
тс және тш аффрикаты екендігі көрініп тұр. Әрбір тілдік құбылыстың син
хрониялық және диахрониялық сипаттамасы бірдей болмайды. Мысалға ц
аффрикатын қазіргі тұрғыдан т мен с дыбыстарының органикалық байла
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нысынан түзілген, ч аффрикатын т мен ш дыбыстарының жымдасып кірігуінен жасалған деп түсінеміз. Тарихи тұрғыдан бұлай емес. Көрнекті ға
лымдарымыздың болжамдарына қарағанда, дыбыс тілі пайда болуының
бастапқы кезеңінде, қазіргі түсінігіміздей, жеке дыбыс, сөз, сөйлем деген
дер болмаған. Дыбыстау, сөйлеу диффузды болған. Тілдік элементтер бірбірінен жекеленбеген, бөлінбеген. Тарихқа белгісіз ежелгі дәуірлерде т, с,
ш сияқты жалаң жеке фонемалар жоқ болғандықтан, тарихи тұрғыдан ц
аффрикатын т мен с-тің, ч аффрикатын т мен ш-ның қосындысы деп ай
туға болмайды.
Даму логикасы мынаны мегзейді: ц, ч аффрикаты кейінгі дәуірде т, с, ш
сияқты ұсақ дыбыстарға бөлініп жатса, өзінен бұрынғы дәуірде, сөз жоқ,
өзінен күрделі аффрикаттың құрамына енген. Одан әрі тарихтың терең
қойнауына барған сайын диффузды элементке ұласуға тиіс. Уақыт өте келе
неғұрлым ірі бөлшектің орташа бөлшекке, ортақ бөлшектің ұсақ бөлшекке
ауысуы – тілдік дамудың диалектикалық заңдылығы. Аффрикаттардың та
рихқа белгісіз аса ежелгі дәуірлерден қазірге дейін өзгеріп құбылуының
динамикалық жолын кесте арқылы былайша көрсетуге болады: диффуз
ды элемент→...→күрделі аффрикат→ аффрикат→фонема. Осы заңды
лыққа арқа сүйей отырып, тс(ц), тш(ч) аффрикаттарын тарихқа белгісіз
аса ежелгі дәуірлердегі бір күрделі негізден пайда болған аффрикат деп
пайымдаймыз. Ғылыми тұрғыдан болжамдалатын бұл архетипті күрделі
аффрикат деп атауға болады. Анықтаңқырап айтсақ, күрделі аффрикат
дегеніміз қазіргі түсінігіміздегі екі немесе одан да көп аффрикаттың бір
кездегі органикалық құранды қосындысы. ц, ч аффрикаттарының тарих
қа белгісіз аса ежелгі дәуірлерде бір-бірімен біртұтас кірігіп, күрделі аф
фрикат құрағандығына мынадай дәлелдер бар. Біріншіден, бұлардың құра
мындағы т дауыссызы екеуіне де ортақ. Алгебрадағы 2а : 2в = 2 (а : в)
формуласына сәйкес екі аффрикаттың басын біріктіріп, мынадай формула
түзуге болады: тс:тш=т(с:ш). Екіншіден, аффрикаттардың екінші жапсарлары с мен ш тектес. Артикуляциялық-акустикалық жағынан бір-біріне
өте жақын. Шығу төркіні бір болғандықтан, бір-бірімен өзара емін-еркін
ауыса береді. Мысалы, шүйінші~сүйінші, мышық~мысық, машақ~масақ,
ауышқан~ауысқан т.б. Түркі тілдерінде с~ш сәйкестігі ең жиі кездесе
тін сәйкестік: бас~баш, тас~таш, ас~аш т.б. Бұлар аффрикаттардың
құрамында тұрып та бір-бірімен алмаса береді. Мысалы, цецек~чечек
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(шешек), цецен~чечен (шешен, тілмар) сияқты сөздерде ц мен ч өзара
ауысқанда олардың екінші жапсарласы с мен ш ғана ауысады. Бірінші жап
сары т екі аффрикатқа да ортақ болғандықтан, ауыспайды, әрқайсысы өз
орнында тұрады. Бұл – гипотезалық күрделі аффрикаттың екінші жапса
ры бір замандарда екіге бөлінген деген сөз. Осы айтылғандарды ескере келіп, екі элементінің де тектестігі себепті ц, ч аффрикатының басын
қосып, диссертациялық еңбегімізде мынадай формула ұсынған болатынбыз: *Т [С/Ш]. Түркі тілдерінде ұшырасатын тс(ц), тш(ч), дж, дз, т'с',
д'з' аффрикаттарының, тһ, дһ, тй, дй қосар дыбыстарының, т, с, ш, д, з, ж
жеке фонемаларының түпкітегі (архетипі), міне, осы. Гипотезалық күрделі
бұл аффрикатқа ц аффрикатының да, ч аффрикатының да артикуляциялықакустикалық қасиеттері шоғырланғаны анық. Алайда аса ежелгі дәуірлерде
өмір сүрген бұл фонетикалық құбылыстың өзіндік қасиеттерін ашып-ажыратып бере алмаймыз. Себебі, ол дәуірлердегі әр дыбыстың жасалуындағы,
қолданылуындағы қарқынын, белсенділігін, айтылу күшін, әлсіздігін, со
зылыңқылығын, үнін, әуенін, анықтығын, айқындылығын, көмескілігін,
күңгірттігін, үн мен салдырдың ара қатысын, тағы осы сияқты ерекшеліктерін білу мүмкін емес. Қазіргі тілдерде сақталған дыбыстарға қарап, оның
фонетикалық құрамын ғана бағдарлауға болады. Бұл жерде ескертетін бір
жайт «тас», «тау», «тары» сияқты сөздерде ұшырайтын т дыбысы мен ц, ч
аффрикатының құрамындағы т дыбысы бір емес. Аффрикаттардың құра
мындағы т-ны айтқанда тіл таңдайға жабысып қалады. «Тас» деген сөздің
құрамындағы т-ны айтқанда, тіл таңдайға тигенмен, тез ажырап кетеді.
Сондықтан аффрикаттардың құрамындағы т-ны жабыс ыңқы т, «тас»,
«тау», «тары» сияқты сөздердің құрамындағы т-ны жуысыңқы т деп атаймыз [1, 29-31 б.].
Гипотезалық күрделі аффрикат *Т [С/Ш] шын мәнінде қазіргі т, с, ш,
д, з, ж дауыссыздарының түпкітегі бола ала ма, жоқ па, тексеріп көрелік.
Бұл үшін осы күрделі аффрикаттың тарихтың өн бойында қандай-қандай
даму жолдарынан өткендігін, эволюциялық өзгерістерге ұшырай келе одан
қанша аффрикат, қанша дыбыс тіркестері, қанша жеке фонемалар бөлініп
шыққандығын білуіміз қажет. Аталған түпкітектің даму барысы мынадай
шолу жасауға мүмкіндік береді. Түрлі тілдік факторлардың себебінен ең
алдымен гипотезалық *Т[С/Ш] күрделі аффрикатының құрамында с сыбыр спиранты, ш ызың спиранты қалыптасады. Соның салдарынан күрделі
аффрикат қарапайым екі аффрикатқа ажырайды:

54

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

1) *Т [С/Ш]>…>…>…>тс(ц).
2) *Т [С/Ш]>…>…>…>тш(ч).
Кестедегі көп нүктелер біздің заманымызға келіп жеткен тс(ц), тш(ч)
аффрикатының ұзақ даму жолынан өткендігін көрсетеді. Бұл аффрикат
тардың пайда болуы бүкіл алтай тілдерін екіге бөледі: І) тс(ц) аффрикаты
мен солтүстік-шығыс бөлегі, ІІ) тш(ч) аффрикатымен оңтүстік-батыс
бөлегі сөйлеген [1, 32 б.]. Алайда халықтардың бір-бірімен араласуы қан
дай заңды болса, аффрикаттардың да бір-бірімен араласуы сондай заңды
құбылыс. Уақыт өте келе бұл аффрикаттар да жалаң фонемаға айналу
ға бағыт алады. Атап айтқанда, екінші жапсары (яғни с мен ш) елеулі
өзгерістерге ұшырайды. Алтай тілдерінің тарихқа белгісіз ежелгі дәуірле
ріндегі даму заңдылықтарына орай, аффрикат құрамындағы с мен ш эле
менті әлсіреп, бірте-бірте жойылады. Оның орнына эпентезалық һ, й ды
быстары пайда болады. Кестесі:
1) тс(ц)> ...>тсһ>тсһ>тоһ>тһ.
2) тш(ч)>…>тшй>тшй>той>тй.
сһ таңбасы с дыбысының әлсірегенін, орнын иеленуге һ эпентезасының
ыңғайлана бастағанын көрсетеді. сһ таңбасы һ-нің күшейгенін, кішкентай
с оның мүлдем әлсірегенін байқатады. Ақырында с(оһ) мүлдем жоғалады.
шй өзгерісі де осы сипаттас. Алтай тілдерінде осылайша 1) тс~тһ, 2) тш~тй
сәйкестіктері түзіледі. Кез келген сөзді алсақ, олардың құрамындағы ды
быстардың акустикалық, артикуляциялық сапасы бірдей болмайды. Кейбір
сөздер аффрикат құрамында эпентезалық һ, й дыбыстарын қажет етсе, кейбір сөздер бұларды қажет етпейді, қабылдамайды. Осыдан барып аффри
каттардың екінші жапсары мүлде жойылып, жалаң жуысыңқы т фонемасы
дербес қолданыла бастайды. Аффрикат құрамынан шыққан алғашқы жалаң
фонема осы еді. Бұл ретте тш~тй сәйкестіктеріне қарағанда, тс~тһ сәй
кестіктері өзгеруге бейім екендігін байқатады. Сычқан (ДТС)~тышқан, то
қуш (ДТС)~соғыс, таяз~саяз сияқты параллельдер бұл пікірді қуаттайды.
Даму кестесі: тс(ц)>тһ>тһо>тһø>тø>т. Сөз құрамындағы дыбыстарды тү
сіріп айтуға яки жеңілдетіп айтуға тырысушылық – жер бетіндегі бүкіл тіл
дерге тән жалпы заңдылық. Осы фактордың ықпалымен түркі тілдерінде
сөз басындағы, сөз ортасындағы қатаң дауыстылар ұяңдана бастайды. Бұл
құбылыстан аффрикаттар да сырт қалмайды. Аффрикаттар мен қосар ды
быстарының ұяңдануы:
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1) тс>дз
2) тш>дж
3) тһ>дһ
4) тй>дй
5) т>д
Орта ғасырлардан біздің заманымызға келіп жеткен түркі жазба ескерткіштеріне қарағанда, түркі тілдерінің бір бөлегінде тс аффрикаты ұяңданып
қана қоймайды, одан әрі жіңішкеріп, жұмсарады. Жіңішкергенін білдіру
үшін (') белгісін қолдандық.
1) тс>т'с'; 2) дз>д'з'
Сонымен, Алтай дәуірінде, бәлкім кейінірек, түркі тілдерінде мынадай
сәйкестік түзіледі:
1) тс~тһ~дз~дһ~т~д~т'с'~д'з'
2) тш~тй~дж~дй
Осы кезге дейін түркологияда диахрониялық дәуір мен синхрониялық
дәуірдің ара жігі анық та айқын ажыратылған емес. Біз сөз құрамында бірың
ғай қатаңдар мен жуан дауыстылар болған дәуірді – диахрониялық, ұяң
дауыссыздардың, соған сәйкес жіңішке дауыстылардың пайда болған дәуірін
– синхрониялық дәуір деп есептейміз.
Түркі тілдері дамуының келесі кезеңінде сөз басындағы аффрикаттардың
дыбыстық құрамы ыдырап, жалаң жеке фонемалар пайда болады. Алтай
тілдеріндегі барлық аффрикаттар екіге жарылып, бірінші жапсар элементі жабысыңқы т және оның аллофондары т', д, д' мүлдем түсіріліп айтылады. Бұл ыдырауға сөз басында екі дауыссыз дыбыстың қатар айтылмау заңдылығы әсер етсе керек. Бұған екпіннің алғашқы буыннан соңғы
буындарға ауысуының да ықпалы болған сияқты. Бірлі-жарым аффрикаттар қазіргі тілдерде қалдық (реликт) ретінде ғана сақталып қалған. Бұл
айтылғандарды кесте арқылы былай бейнелеуге болады:
1) тс>с; 2) дз>з; 3) тш>ш; 4) дж>ж;
5) тй(дй)>й; 6) тһ(дһ)>һ; 7) т'с'>т'; 8) д'з'>з'.
Сөздің басында кейбір дауыссыз дыбыстардың (оның ішінде аффри
каттардың да) элизияға ұшырап түсіп қалатынын, көмей һ дауыссызының да
ми келе х, қ, к, ғ, г дауыссыздарына айналып кеткенін ескеретін болсақ, түркі
тілдерінде байырғы бір буынды сөздердің құрамында (негізінен сөз басында, сөз аяғында) мынадай ұзақ сәйкестік түзіледі: тс~тш~тһ~тй~дз~дж~дй
~дһ~т'с'~д'з'~т~с~з~ш~ж~д~й~һ~х~қ~к~ғ~г'~с'~з'~т'~д'~ø. Түркологияда
жүз жылдан астам уақыт бойы даулы болып келе жатқан й~дж~ж~т~д~ч~
ш~с~з... сәйкестігінің толық құрамы осы. Әрине, бұл сәйкестіктегі буын
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дардың (звенолардың) бәрін бірдей бір сөздің варианттарының бойынан
іздеуге болмайды. Өйткені тарихи даму біркелкі емес. Бүкіл түркі тілдері
бойынша алғанда, теориялық тұрғыдан осылайша түзілгенімен, оның әр
тілдегі көріністері әр түрлі. Варианттарының саны да әр қилы: кейде екі-ақ
сөзден аспаса, кейде он шақтыға дейін ұласады. Түркологтар аталған сәй
кестіктің түпкітегін ұзақ уақыт бойы не себептен таба алмады? 1) Бір ғана
фонеманы (атап айтқанда, й сонорын) архетип деп таныды. Бұл бар болғаны
эпентезалық сына дыбыс еді, әрі одан өзінен табиғаты күрделі аффрикат
пайда болмақ түгіл, қарапайым аллофон да бөлініп шықпаған. й – тарихтың
бүкіл өн бойында түп-төркіні бір (кездейсоқ сәйкестіктерді есептемегенде)
тектес сәйкестіктер түзілмеген, тұл дыбыс. 2) Алтай, чулым тілдеріндегі тй,
дй дыбыс тіркестеріне мән берілмеді. Мұның тш(ч) аффрикатынан пайда
болғандығы ешкімнің ойына кіріп-шықпады. Тіпті барлық аффрикаттардың,
күрделі қосар дыбыстардың алдында жабысыңқы т немесе ұяң д дыбыстары
келетіндігі ескерілмеді. 3) Жеке жалаң фонемалардың түпкітегі бір бөлек,
аффрикаттардың түпкітегі бір бөлек іздестірілмеді. Жеке жалаң фонемалар мен аффрикаттар тең дәрежеде аралас зерттелгендіктен қиын мәселенің
түйіні шешілмеді.
Қорыта келгенде, т, с, ш қатаңдарының, д, з, ж ұяңдарының түпкі тегі
– гипотезалық *Т[С/Ш] күрделі аффрикаты. Тілден мүлдем шығып қалуы
себепті, тіпті бұл күрделі аффрикатты есепке алмағанның өзінде, түркі
тілдерінің шығыс хун бұтағы үшін – тс аффрикаты, батыс хун бұтағы үшін
тш аффрикаты түпкітек (архетип) бола алады. Тарихқа белгісіз аса ежелгі
дәуірлердегі, одан біршама кейінгі дәуірлердегі архетиптердің (түпкітек
тердің) түркі тілдері арасындағы бөлінісі жинақтағанда мынадай:
*Т[С/Ш] – алтай семьясына жататын бүкіл тілдер үшін түпкітек
*тс – шығыс хун бұтағына жататын түркі тілдері үшін түпкітек
Оның ішінде:
а) *тс – хақас, якут тілдеріне тән
ә) *тһ (тқ) – алтай тілдерінің диалектілеріне, башқұрт тіліне тән
б) *т'с'(д'з') – чуваш, башқұрт, түрікпен тілдеріне тән
в) *дз – қарашай-балқар, башқұрт, татар, әзірбайжан тілдеріне тән
*тш – батыс хун бұтағына жататын түркі тілдері үшін түпкітек
Оның ішінде:
а) *тй(дй) – көне түркі, оғыз, қарлұқ-ұйғыр тілдеріне тән
ә) *тш – алтай, тува, тофалар, хақас, чулым, шор, татар, қырғыз тілдеріне тән
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б) *дж – қазақ, ноғай, қарақалпақ, қырғыз, татар, башқұрт, қырым татар
лары тілдеріне тән*. Жоғарыда ғылыми жолмен қалпына келтірілген ги
потезалық күрделі аффрикаттан жеке жалаң фонемалар, атап айтқанда, т,
с, ш қатаңдары мен д, з, ж ұяңдары қалай пайда болған? Бұл сұраққа тө
мендегі кесте жауап бере алады.
1. *Т[С/Ш]>тс>тһ>тһо> тһø>тø>т
2. *Т[С/Ш]>тс>отс>øтс>øс>с
3. *Т[С/Ш]>тш>отш>øтш>øш>ш
4. *Т[С/Ш]>тс>дз>одз>øдз>øз>з
5. *Т[С/Ш]>тш>дж>одж>øдж >ж
6. *т>д
Кестедегі о, ø таңбалары «бірте-бірте элизияға ұшыраған» деген ұғымды
білдіру үшін қолданылып отыр. Осылардың арасында т қатаңы тс аффрика
тының екінші жапсары с элизияға ұшырап жойылып кеткеннен кейін пайда
болған ең көне фонемалардың бірі. Сондықтан ол (т) тш(ч), тс(ц) аффри
каттары ұяңдағанда қоса ұяңданған. д ұяңының тікелей т қатаңынан, с, ш
қатаңдары мен з, ж ұяңдарының (аффрикаттың алғашқы жапсары элизияға
ұшырағанда) тс(ц), тш(ч), дз, дж аффрикаттарынан шығатындығы сон
дықтан. Енді кестені керісінше құрып, әр жеке фонеманың шыққан тегін,
түпкітегін анықталық.
1. д<т<тһ<тс<*Т[С/Ш]. Сонда д ұяңының шыққан тегі т қатаңы болады да, тһ дыбыс тіркесі мен тс(ц) аффрикаты оның арғы тегі болып есептеледі. Ал *Т[С/Ш] – бәріне түпкітек.
2. с <тс<*Т[С/Ш]
3. ш<тш<*Т[С/Ш]
4. з<дз<тс<*Т[С/Ш]
5. ж<дж<тш<*Т[С/Ш]
6. т<тһ<тс<*Т[С/Ш]
7. т'<т<тһ<тс<<*Т[С/Ш]
8. с'<т'с'<тс<<*Т[С/Ш]
9. д'<т'<т<тһ<тс<<*Т[С/Ш]
10. з'<д'з'<т'с'<тс<<*Т[С/Ш]
* Бұл еңбекте қатаңдар мен ұяңдардың шыққан тегі, түпкітегі қандай дыбыс деген сұраққа ғана
жауап қайтарылып отыр. «Дауыссыз дыбыстар сәйкестігі», «Протезалық, эпентезалық, эпитезалық
сына дыбыстар», т.б. мәселелер туралы толық мәліметті «Қазақ тілі лексикасы дамуының эти
мологиялық негіздері» атты монографиямыздан (2005 ж.) алуларымызға болады.
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Математикада белгісізді белгілілер арқылы табатын мынадай қарапайым
әдіс бар. Х+7=15 теңдеуін құралық. Екі сан белгілі, бір сан белгісіз. Теңдеуді
былайша қайта құрсақ, мән-мағынасы өзгермейді. Х=15-7. Он бестен 7-ні
шегерсек, сегіз саны шығады. Есептің дұрыс немесе бұрыс шыққанын білу
үшін табылған санды белгісіз санның орнына қоямыз.
Алғашқы теңдеуге қайта оралсақ, 8+7=15; 15=15. Бұл есептің тура
шыққанын көрсетеді. Дәл осы әдісті тіл біліміне де қолдануға болады.
Әр дыбыстың шыққан тегі, арғы тектері, түпкітегі белгілі болғандықтан,
оларды бірінің орнына бірін алмастырып, бұрынғы қалпына келтіруге болады. Мысалы, д ұяңының шыққан тегі т қатаңы болғандықтан, «дізе»,
«дұз» сөздерін ойланбастан «тізе», «тұз» деп қабылдай аламыз. Осылайша
түпкітек ұстанымдарына арқа сүйеп, математикалық логиканы пайдалана
отырып, белгілі бір сөздің этимологиясын ашуға әрекет етіп көрелік.
Қазақ үйлерінің есік маңдайшасына қарама-қарсы, төменгі жағындағы
жерге, еденге тиіп тұратын көлденең ағашты табалдырық деп атайды.
Лексикалық мағынасы көмескіленген көне сөз. Бұрын бұл лексема қандай
ұғымда жұмсалған, уәжі қандай десе, ешкім де жауап бере алмас еді. Бұл сөз
дің құрамында жіңішке дауыстылар жоқ, бірыңғай жуан дауысты. Бірақ екі
дыбыс ұяң – б, д. Олардың қатаң жұптары, анығырақ айтқанда, шыққан тектері – п, т. Ал ы-ның көне формасы, шыққан тегі – ұ. Орын-орнына қойсақ,
– *тапал*тұрұқ деген ілгері замандарда делексикаланған сөз тіркесі пайда
болады. Тапал «аласа» сын есімінің синонимі, диалектілерде қолданылады.
Киіз үйді күнде көріп жүрген кісілерге тұрұқ (тұрық) сөзінің «тұрғызылып
қойылған тақтайша» екендігін түсіну қиынға соқпайды. Қалпына келтірілген сөз тіркесінің толық мағынасы: тік тұрғызылып қойылған аласа
тақтайша. Аталған сөзді бүкіл түркі тілдерімен салыстырып шықсақ та,
мұндай нәтиже бермес еді. Шыққан тектерді, арғы тектерді, түпкі тектерді
(көбейту кестесін жатқа білгендей) білу қадам басқан сайын аса қажеттікке
айналатындығын этимологтарға түсіндіріп жату артық болар.
1.2. Х, Қ, К қатаңдарының, Һ, Ғ, Г ұяңдарының түпкі тегі. Бұлар артикуляциясы жағынан да, акустикасы жағынан да, түп-төркіні жағынан да
бір-біріне өте жуық туыс дыбыстар. Сондықтан да аталған дыбыстардың
барлығы өзара дыбыс сәйкестіктерін түзеді. х, қ, к қатаңдарының, һ, ғ, г
ұяңдарының ең ескісі – һ. Себебі, тілдің өзі қаншалықты көне болса, һ дауыссызы да соншалықты көне. Бұл дыбыстың одағайлардың құрамында
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сақталуы – осы пікірдің толық дәлелі. Тілшілердің бір ауызды пікірі бойынша, одағайлар ең алғаш пайда болған сөздердің қатарына жатады. Тағы бір
ерекшелігі, а дауыстысының айтылуында қандай еркіндік болса, ежелгі һ
дауыссызының айтылуында да сондай еркіндік бар. Бұл да оның байыр
ғылығын көрсететін қасиет.
Һ дауыссызы түркі тілдерінде ғана емес, бүкіл дүние жүзі тілдерінде
кездеседі. Бұл дыбыстың артикуляциялық-акустикалық сипаты туралы
фонетист Ж. Аралбаев былай деп жазады: «Жалпы фонетика тамақ арқылы
жасалатын дыбыстардың екі түрін көрсетеді: оның бірі – фарингаль (қа
зақшасы – жұтқыншақ), екіншісі – ларингаль (қазақшасы – көмей) дыбыс
тар. Фарингаль дыбыстар жұтқыншақтан, жұтқыншақ қуысының тарылуы
нан пайда болады, яғни фарингаль дыбыстарды айтқанымызда тілдің
артқы түбі жұтқыншақ – фаринкс қабырғасына тиер-тимес болып жуысады, осыдан барып жұтқыншақ түтігі тараяды. Сол жұтқыншақ қуысының
тараятын жеріне қарап жоғарғы және төменгі фарингаль дыбыстар болып
екі түрге жіктеледі. Жоғары фарингаль дыбыстар күншығыс семит-хамит
тілдерінде жиі ұшырайды. Ал төменгі фарингаль дыбыстары қазіргі ағыл
шын, неміс тілдерінде байқалады (мәселен, немісше – haben, halten). Фарингал дыбыстардың қатаң-ұяң, шұғыл-ызың сияқты түрлері болады.
Ларингаль дыбыстар тамақтағы дауыс түтігі арқылы пайда болған салдырдан, дауыс шымылдығының бір-бірімен жабысып, кенет ашылуынан
пайда болады. Оларды екі сөзбен – көмей шұғылдары деп атаймыз. Кө
мей шұғылдары түркі, моңғол тілдерінде байқалмайды. Ларингаль дыбыс
тардың өзгеше бір түрі – қазіргі грузин, авар тілдерінде кездесетін шұғыл
көмейлері, олар үнемі қатаң болып айтылады. Ал қазақ тіліндегі һ дыбысына келсек, бұл жөнінде мынаны айтуға болады: спирант һ дыбысын
айтқанымызда тілдің түбі фаринкс қабырғасына жуысады да, содан жұт
қыншақ қуысы тараяды. Сондықтан қазақ тілінде һ спирантын фарингаль
дыбысқа жатқызу дұрыс деп табамыз» [2, 56-61 бб.]. Олай болса, қазақ
тіліндегі һ-ні фарингаль, ларингаль дауыссыздары дамуының белгілі бір
буыны деп есептеуіміз керек.
Түркі тілдерінде (атап айтқанда, чуваш, хақас, якут, т.б. тілдерде), сондайақ моңғол, тұңғыс-манчжур тілдерінде қатаң х дыбысы ұшырайды. Лингвистер аталған тілдердегі бұл құбылысты шұғыл қатаң фонема қ-ның спирант
қатаң фонема х-ға ауысуы деп түсінеді. Бұл – бір жағынан, қ дауыссызының
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аса жиі және басым қолданылуына байланысты жасалған тұжырым. Және,
екінші жағынан, фонетикалық заңдылықтардың себебінен қ-ның х-ға ауысуын жоққа шығаруға да болмайды. Сонымен бірге бұл жерде фонетикалық
заңдылықтармен қатар фонологиялық заңдылықтардың қабаттасқан жағ
дайларын да ескеру керек. Тарихқа белгісіз ежелгі дәуірлерде түпкітек –
ата тілде х дауыссызы болып, оның ұштығын (сарқыншағын) кейбір алтай
тілдері сақтап қалмады ма екен деген ой келеді. Типологиялық жағынан
алғанда, дүние жүзі тілдерінде бұл дыбыс бар. Барлық дауыстылар мен
дауыссыздар дүние жүзі тілдеріне негізінен ортақ болғанда х дауыссызы
түркі тілдеріне неге ортақ болмасқа?! Жалпы алғанда, қатаң х – ларингаль,
фарингаль Һ дауыссызы аллофондарының бірі. Ол артикуляциясы мен
акустикасы жағынан, қ дауыссызына қарағанда, һ-ге бір табан жақын.
Әуел баста эмоционалдық сезімдер (қорқу, қуану, ренжу, күрсіну, жөтелу,
ауыру, сырқырау, т.б.) көмейден айтылса, – ларингаль, жұтқыншақ арқылы
айтылса, – фарингаль болып есептелетін Һ дыбысын жарыққа шығарады.
Бұл дыбыс уақыт өте келе фонемалық жүк арқалай бастайды. Алғашқы
адамдардың көкірек-көмейінен шығатын дыбыстар сөйлеудің басты мү
шесі – тіл іске қосылғаннан кейін бірте-бірте күрделенеді. Фонемалар сонау көкірек-көмейден тіл алдынан айтылатын дәрежеге жеткенше, неше
сатыдан өтеді. Сан ғасырлар артта қалғандықтан дыбыстардың эволюциясын тап басып дәл айту мүмкін емес. Солай бола тұрса да, фонемалардың
өзгеру динамикасы, қалыптасу логикасы көкірек-көмей дауыссызының
уақыт өте келе жұтқыншаққа, одан тіл арты мен тіл ортасына жылжуын
эволюциялық дамудың анық та айқын көрсеткіші ретінде қабылдауымызға
мүмкіндік береді.
Һ дауыссызының даму жолын былайша кестеге түсіруге болады:
*Һ
(көкіреккөмей)>

Һ1 (көмей)

>

Һ2 (жұтқыншақ) >

>x
>һ
> к>г
> қ >ғ >(г)

Кесте түпкітек көкірек-көмей дауыссызынан (*Һ) көмей (ларингаль)
және жұтқыншақ (фарингаль) дауыссызының – һ1, һ2 аллофондарының –
шыққандығын көрсетеді, келесі саты һ1 аллофондарынан х мен һ фонема
ларының тікелей пайда болғандығын байқатса, һ2 аллофонынан к, қ фо
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немаларының пайда болғандығын аңдатады. Шығу тегі бір болғандықтан
бұл фонемалар бір-бірімен оңай алмасады. Мысалы, бір ғана кісі аты түркі
тілдерінде Ибраһим болса, орыс тілінде Ибрахим, Ибрагим болып жазыла
береді. Бұдан һ~х~г сәйкестігі түзіліп тұр. Һ дауыссызы әлем тілдерінде
кездесетін болғандықтан, жоғарыдағы кесте де әлем тілдеріндегі ортақ
эволюциялық дамуды бейнелей алады. Түпкітек табу кестесі:
1. х<һ1 (көмей) <*Һ
2. һ< һ1 (көмей) <*Һ
3. г<к<һ2 (жұтқыншақ) <*Һ
4. ғ<қ<һ2 (жұтқыншақ) <*Һ
5. к<һ2 (жұтқыншақ) <*Һ
6. қ<һ2 (жұтқыншақ) <*Һ
К-ден г фонологиялық жолмен туындаса, ғ-дан г фонетикалық жолмен
туындаған. Осы себепті к мен г оппозициялық қатынаста болса, ғ мен г
мұндай қатынаста бола алмайды. Сол үшін оны жақша ішіне алдық.
Көмей дыбысынан пайда болған х, һ, к, г, қ, ғ фонемаларының ең бас
ты ерекшелігі – бірде кәдуілгідей фонемалық қызмет, бірде сөз басында
протезалық, сөз ортасында эпентезалық, сөз аяғында эпитезалық қызмет
атқаратындығында. Бұлар протезалық, эпентезалық, эпитезалық қызмет
атқарғанда фонемалық жүк арқаламайды, тек дауысты дыбыстардың бірбірімен тоғысып кетпеуіне ғана ықпал жасайды. Бұған келесі тарауларда
арнайы тоқталамыз.
1.3. Р, Л, Н, М, Ң, Й, У үнділерінің түпкітектері. Үнді (сонор) дауыссыздар өзге дауыссыздарға қарағанда аса көп өзгеріске ұшырай бермейді.
Тарихтың бүкіл өн бойында өздерінің негізгі артикуляциялық, акустикалық
сапаларын сақтайды. Азын-аулақ өзгерістерді былайша сипаттауға болады.
1.3.1. Р, Л үнділерінің түпкітегі. Бұлар – физикалық сапасы, жасалу
сипаты жағынан бір-біріне өте жақын дыбыстар. Тектестігі өзара оңай
алмаса беретіндігінен де көрінеді. Мысалы, қазақ тілінде шұңқыр (қа
зылған, ойылған жер, шұқыр)~щұңғыл (түбі терең, шұңқыр) сөздерін
бір-бірімен салыстырсақ, р-дің л-ге ауысқандығын бірден байқауға болады. Мағыналарындағы өзгерістер де елеусіз, ортақ семалары сақталған.
Географиялық Түлкібас атауы бір кезде Түркібасы болып айтылған. Мұ
ны тарихшы ретінде академик В.Бартольд өз уағында дәлелдеп берген-ді.
Қазақ тіліндегі Үркер (Торпақ шоқжұлдызының құрамына енетін топ
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танған жұлдыз шоғыры) жұлдызы көне түркі тілінде Үлкәр (ДТС, 625)
аталады. Латынь тіліндегі феврарь орыс тілінде – февраль. Араб тіліндегі
зарар қазақ тілінде – залал (зиян, зарар, кесір). Орыс тілінде – соль, қазақ
тілінде сор (аяқ батып кететін тұзды батпақ; тұз ерітіндісінен қалған ақ
таңдақ белгі). Мағыналарында азын-аулақ ауытқушылық болғанымен, түптөркіні бір екендігінде шүбә жоқ. Бурят-моңғол тілінде кейбір сөздерді лмен айтса да, р-мен айтса да, сөз мағынасына ешқандай нұқсан келмейді.
Мысалы, сууряан~сууляан (громкий, ясный звук), аршуур~аршуул (тряпка), үргэн~үлгэн (широкий, ширь, широкий) [1, 112 б.]. Тараз қаласының
Талас өзенінің бойына салынғаны тарихтан белгілі. Қала ретінде Тараз
атауының, өзен ретінде Талас атауының әр түрлі сөздермен тіркесетіні
белгілі. Дистрибуция бірте-бірте с-ні з-ге, р-ді л-ге айналдырған. Әйтпесе,
екеуі де Тарас болуға тиіс болатын. Ежелгі Тарас атауын Ұлы қоныс аудару
заманында Украинаға қыпшақтар алып баруы әбден мүмкін. Әйгілі есімдер – Тарас Бульба, Тарас Шевченко – осы пікірге куәлік береді.
Түркологтар р-ді ең ескі дыбыстардың қатарына қосады. Татар ғалымы
Р.Г.Ахметьянов сан алуан этимологиялық ізденістерге арқа сүйей отырып,
моңғол, тұңғыс-манчжур, чуваш тілдеріндегі р-ді архетип (түбіртек) деп
таниды [3, 129 б.]. Шындығында, сонор л-дің сонор р-ден шыққандығы тарихи факт. Тіпті қазақ тіліндегі шұңқыр зат есімін шұңғыл сын есімінен
кейін шықты деп айта алмаймыз. Сайып келгенде, л–р-дің бір замандағы
аллофоны. Фонологиялық тұрғыдан алғанда, тектес осы екі дыбыстың
түпкітегі – *Р.
1.3.2. Н, М, Ң үнділерінің түпкітегі. Тарихқа белгісіз аса ежелгі дәуір
лерде н фонемасынан әр түрлі ішкі, сыртқы себептердің әсерінен м аллофоны пайда болған. Тарихи ескерткіштерде н-нің м-ге айналғанын ай
ғақтайтын кейбір фактілер сақталып қалған. Мысалы, унутмақ (забывать)
[4, 377 б.] қазіргі қазақ тілінде – ұмытпақ. Орыс тілінде – на, қазақ тілінде – мә. Бұл ретте н-мен қатарлас келгенде п фонемасының тигізген әсері
де (Жанпейіс>Жампейіс, Құрманбек>Құрмамбек, т.б.) аз болмаса керек.
Еріндік дауыссыздардың барлығы (ф, в, п, б) тарихи тұрғыдан кейін пайда
болған. м де еріндіктердің қатарына жатады. Тіл ұшынан айтылатын н-нің
даму барысында еріндік м-ге айналуы – дауыстылар мен дауыссыздардың
тіл артынан тіл алдына қарай жылжу процесімен үйлесетін – фонологиялық
заңдылық.
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Түркі тілдерінде кейінірек н фонемасынан қ, к фонемаларының тигізген
әсерінен мұрын жолды ң фонемасы пайда болған. Анығырақ айтқанда, тү
бірлер мен қосымшаларда кездесетін ң дыбысын бір заманда н-нің өзгер
ген түрі немесе аллофоны деп түсінген жөн. Уақыт өте келе бұл аллофон
фонологиялық жүк арқалаудың салдарынан тұрақтанып, белсенді фонема
лардың қатарына қосылған [1, 63-67 б.]. Тіпті м аллофоннан фонема болып
әбден қалыптасқаннан соң бірсыпыра сөздердің құрамындағы б дауыссы
зын ығыстырған. м-нің де, б-нің де еріннің бір-біріне жабысуынан жасалуы бұған себепші болған. б-нің м-ге ауысуы – м фонемасының пайда болуынан әлдеқайда кейін пайда болған құбылыс. Қорыта айтқанда, м-нің де,
н-нің де түпкітегі – *Н. Кестесі:
1. *Н>м м<*Н
2. *Н>ң ң<*Н
1.3.3. Й, У үнділерінің түпкітегі. Бірінші буынның соңғы дыбысы,
екінші буынның алғашқы дыбысы дауысты болып, бір-бірімен тіркесуіне
тура келгенде, араларына әрдайым сына дыбыстар қажет болған. Мысалы,
лексикалық мағына беретін де (орыс тілінде до) буыны мен грамматикалық
мағына беретін -ін буыны бір-біріне біріккен жағдайда, сына дыбыс болмаса,
мына екі форманың біріне айналады: не ден, не дін. Себебі, екі дауыстының
бірі екіншісін ығыстырып шығарады. Мұндай жағдайда сыналық – эпен
тезалық қызмет атқаруға таза, салдырсыз дыбысталатын и, у дауыстылары бейім болған. Де және ін буындарының аралығына эпентезалық и ды
бысын қыстырсақ, де+й+ін шылауы пайда болады. Қа және ақ буындары
бір-бірімен біріксе, қақ формасы туындар еді. Ал араларына у дауыстысы
қыстырылса, қа+у+ақ сөзі пайда болады. Оның мағынасы – әр түрлі ыдыс
жасау үшін өсірілетін бақша өсімдігі. Жарыса қолданылатын сағат~сәт,
қабат~қат, тағам~дәм сөздерінен осы сына құбылыстың тілімізде бар
екендігін анық байқаймыз. Таза, салдырсыз дыбысталатын и мен у екі
дауыстының аралығында эпентезалық қызмет атқара-атқара ақырында й,
ў үнді дауыстыларына айналған. Эпентезалық қызмет атқарғанда бұлар
ешқашан ешқандай фонологиялық жүк арқаламайды.
1. *И>й й<*И
2. *У>ў ў <*И
Мұны таза, салдырсыз дыбысталатын и мен у-дың жаңа сапалы үнді й,
ў дауыссыздарына айналуы деп түсінеміз.
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1.3.4. ў үнді дыбысының одан әрі дамуы. п, б, ф, в дауыссыздарының
түпкітегі. Түп-төркіні бір, акустикалық-артикуляциялық табиғаты ұқсас
болғандықтан т~д, с~з, қ~г, к~г қатаң-ұяңдары бір-бірімен емін-еркін ауыса береді. Бұл топқа п~б қатаң-ұяңдары да қосылады. Қазақ диалектілерінде – палуан~балуан, пал~бал, пұта~бұта, болат~полат, бүтін~пүтін т.б.
Түрікмен диалектілерінде – пішір~бішір, қарақалпақ тілінде – пал~бал,
пычақ~бычақ, алтай диалектілерінде – пала~бала, паш~баш т.б.
Сөз ортасында екі дауыстының аралығында б дыбысы кейбір түркі
тілдерінде в дыбысына да алмасады: «*таба (скворода) > уйг. тава, узб.
това; *табыш (звук, голос) > тат. тавыш, башк. тавь, кум. тавуш, туркм.
тавуш, ног. тавьс; *йабыз (злой) > тат. йавьз, к-калп. жавьз, узб. йовуз» [5,
43 б.]. Демек, п~б~в бүкіл түркі тілдері көлемінде алғанда диалектаралық
сәйкестік түзеді. Қазіргі тілдерде кездесетін п~б~в сәйкестігінің қатарына
ғылыми зерттеулерде сонор ў дыбысы көбіне қосыла бермейді. Н.А. Баскаковтың соңғы еңбектерінде ғана бұл кемшілік түзетілген. Ол п, б, в, ф, ў
дыбыстарын п дыбысының аллофондары деп қарайды [6, 98 б.].
Үнді ў дыбысының п, б, в дыбыстарымен тектестігін дәлелдейтін
фактілер жеткілікті. Бірінші: п дауыссызы ў сонорымен мына жағдайда
еркін ауысады: «Қосымша басталатын дауыстының ықпалынан түбір
сөз аяғындағы п қатаңы ў сонорымен алмасады: тап+ып>тауып,
шап+ып>шауып т.б. [7, 253-298 б.]. Бұл факті осы кезге дейін п мен ў-дың
фонологиялық табиғаты бір екендігінің мысалы ретінде қарастырылмай,
жай атала салады. Егер тектес болмаса бұл дыбыстар бір-бірімен алмаса
алмас еді. Екінші: көне түркі жазба ескерткіштерінде бірқатар сөздердің
құрамындағы б (немесе п) қазіргі тілімізде сонор ў-ге айналған. Мысалы,
аб (охота на зверей) (ДТС, І) ~ аў (Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде):
аўға шықты. Сөйл. Аң аулауға, құс атуға барды. Әр екі-үш күнде ауға
шығатын едім. – В.Радлов. Сөздік); қубар (қуар, ағар) [8, 138 б.] ~ құўар
(күнге күю, қурау, құрғау; бозару, қуқылдану); қуван (қуан) [8, 138 б.] ~
құўан (бірдеңеге мәз болу, қуанышқа бөлену, шаттану), т.б. Үшінші: п~б~ў
сәйкестігі негізінде бір кезде варианттас болған сөздер стилистикалықфункционалдық немесе лексикалық-семантикалық өң алғаннан кейін
әдеби тілде, яки диалектілерде жарыса қолданылады. Мысалы, қабақ (әр
түрлі ыдыс ету үшін өсірілетін бақша өсімдігі) ~ қауақ (қабақтан жасалған
ыдыс); кебек (үңгір, қуыс) ~ кеуек (қоянның жатағы, іні); дыбыс (дауыс,
үн) ~ дауыс (дыбыс, үн); қабыстыр (екі қолды бір-біріне жабыстыру) ~
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қауыстыр (ұшырастыру, кездестіру, жолығыстыру) ~ қол қуўсыр (екі
қолын кеудесіне қойып тәжім етті; құрмет қылды); жұбан (жылағанды
қою, уану, тыншығу) ~ ұўан (жылағанын қоя қою, жұбану), т.б. [1, 53 б.]
Төртінші: жоғарыдағы мысалдардан қазіргі кезде п, б дыбыстарының ў
сонорына айналып, қалыптасқанын байқасақ, тарихи тұрғыдан, керісінше, ў үндісінің п-ге өзгеріп, ауысқанын көреміз. Тұйық етістік жұрнағы
у мен ү Орхон-Енисей ескерткіштерінде осы заманғы көсемше етістіктің
-ып, -іп жұрнақтарының орнында пайдаланылған. Мысалы, аңар көрү
білің түрк амты будун беглер (қазіргі түркі халқының бектері, оны [мәңгі
тастағы жазуды] көріп, біліңдер); ілгерү Қадырқан йышқа тегү кірү Темір қапығқа тегі қонтурмыс (ілгері Қадырқан жынысына дейін кіріп, Темір
қақпаға дейін қоныстандырды); түрк будун өлүрейін улуғсыратайын тір
ерміс йоқаду барыр ерміс (түрік халқы жоғалайын, ұрықсыз қалайын деп
еді, жоғалып бара жатыр еді). Осы мысалдардағы көрү~көріп, кірү~кіріп,
йоқаду~жоғалып түрінде аударылады. Яғни ү мен -іп, у мен -ып тең. Екі
түрлі форма болса да, атқаратын қызметі – көсемшелік.
Ежелгі дәуірлерде оқиғаның анық, дәл, нақты болғанын, қалай өткенін
білдіру қажеттігі туған жағдайда -у тұлғалы көсемшеге -ан/-ен жұрнағы
қосылатын болған. Бұл позициялық өзгеріс -у тұлғасын п немесе б-ге айналдырып жіберген. Мысалы, Кісі оғлынта үзә ечүм апам Бумын қаған
Істеми қаған олурмуш. Олурыпан турк будуның ілін тө(рүс)ін тута бірміс (Адамзат баласының үстінде (патша болып) Бумын қаған, Істемі қаған
отырды. Отырып, түрік халқының елін, дәстүрін тұтты, жетілдірді); Бөклі
чөл(л)іг іл табғач түбүт апар пурум қарқаз үч қурықан, отыз татар қытан
татабы бунча будун келіпен сығтамыс (Бөклі шөліндегі елдер табғач, тибет, авар, ұрым, қырғыз, үч қурықан, отыз татар, кидан, татабы – мұнша
халық келіп, жылап-сықтады, жоқтады). Осы мысалдардағы олур+ып+ан,
кел+іп+ен көсемшелері -ан/-ен жұрнағы қосылмаса, олур+у, кел+ү сипатында тұлғаланған болар еді. Мұндай фактілер Орхон-Енисей ескерткіштері
тілінде аз бола тұрса да, сонор ў-дың қатаң п-ға, немесе ұяң б-ге айналуын
тайға таңба басқандай дәлелдейді. Және бұл «п мен б дыбыстары тарихи даму барысында ў сонорынан пайда болған» деген пікірге негіз болып
қаланады. Көсемше жұрнақтарының (-ып/-іп) алдынан қосылатын ы мен і
– сына дауыстылар. Орхон-енисей ескерткіштерінде көсемше қызметін ат
қарған у мен ү ішкі факторлардың себебінен п мен б-ге айналғаннан кейін,
оларға -ан/-ен жұрнағы қоылмаса да, бірте-бірте тұрақтанған [1, 53-54 б.].
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Орта ғасыр ескерткіштерінің тілінде қатаң п-ның сонор ў-дан пайда
болғандығын айғақтайтын тағы бір факті кездеседі. Ол – п мен сонор ў-дың
аралығынды айтылатын y[ф/п] дыбысы. Бұл дыбыс арабша таңбасымен
таңбаланып, Жүсіп Баласағұнидің «Құтадғу билиг», Рабғузидің «Қисас-ул
анбийа», Махмуд бин Али ас-Сараидың «Нахдж-ул Фарадикс», Қутбтың
«Хұсрау уа Ширин» әдеби жәдігерліктерінде, аты белгісіз автордың «Орта
азиялық тәпсирінде» пайдаланылған. Мұны көне түркі тілінің сөздігін жа
саушылар (ДТС) п, ф таңбаларымен, Э.Н.Наджип y таңбасымен транскрипциялайды. Біз әр автор әр түрлі белгілеген осы үш таңбаны біріктіріп, ْ
y[ф/п] түрінде ғылыми айналымға қостық.
Аталған ескерткіштердегі тілдік фактілер п, б, в, ْ y[ф/п] дауыссыздары
ның генетикалық жағынан туыс екендігін, тектестігін шүбәсіз дәлелдейді.
Мысалдар: қыпчақ~қы yчақ(қыфчақ)~қывчақ (этникалық атау); суб~су
yyy(суф)~сув (су); опрақ~оўрақ(офрақ) (ескі, киілген); убут~увут~у
yут (ұят); йалбар~йал yар(йалфар)~йалвар (жалбарын); чаб~чав
(даңқ); себ~се y (сеф)~сев (сүй); йабыз~йа yыз (йафыз)~йавыз (жауыз);
йабаш~йаваш (жуыс); қабса-~қапса-~қавса (қорша-); өпка~ өбка~өْ
ка(өфка)~өвка (өкпе); өп~өб~өв (сүй); упқа~йубқа~йувқа (жұқа) т.б.
(ДТС). Мұндағы кейбір варианттарда ْy[ф/п]~п~б~в сәйкестігі толық
кездессе, кейбіреулерінен жартылай ғана табылады: y[ф/п]~п~в, п~б~в,
y[ф/п]~п, б~в т.б. Бұлар бір кездегі бір фонеманың аллофоны болғандықтан,
варианттар құрамында бір-біріне ауысқанымен сөздің мағынасына ешқан
дай нұқсан келмейді.
Бұл дыбыстардың төркіндес екендігін қазіргі қазақ тілі материалдары
да құптайды: «Екі дауысты дыбыстың аралығында (сөз тіркесінде немесе бір сөз ішінде), кейбір дауыссыздардан (д, ж, с, ш) кейін б>в болып (б
мен в дыбыстарының аралығында немесе б-дан гөрі в-ға жуығырақ) айты
лады. Мысалы, абай бол, қара бала, қаға беріс дегендерде в айтылады; теп
сіну>тебсіну, тепшу>тебшу сипаттас сөздердегі б дыбысы кейде ф дыбысына да ұқсап кетеді» [9, 16-24 б.]. «б шұғылының (б мен в аралығында
кездесетін) спиранттық варианты қазіргі ноғай және қырғыз тілдерінде де
ұшырайды» [2, 45 б.].
Еріннің бір-біріне жуысуынан жасалатын ызың ауыз жолды сонор ў
неліктен түркологияда ұзақ уақыт бойы п~б~в сәйкестігінің сапынан орын
ала алмады? Себеп мынада. Бұл дыбыс бірде дауысты, бірде дауыссыз болып саналғанымен, этимологиясына көңіл бөлінбеді. Эволюциялық даму
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жолы назардан тыс қалды. Қазақ тілінде жүйесі бөлек тілдердегідей таза
айтылатын у дауыстысы жоқ. Бұл дыбыс дауыссыздардан кейін дифтонг
түрінде, дауыстылардан кейін сонор ў түрінде естіледі: дауысты «у-дың негізгі компоненті фонетика жағдайына қарай ұ не ү, ал екінші көмескі компоненті – сонор ў (тау) – өте келте айтылады» [1, 36 б.]. Мысалдар: сұў, бұў,
тұў, рұў, нұў, қауын, жауын, сауын, бау, демеу, егеу т.б. Осы айтылғанның
өзінен-ақ дауысты у-дың үш түрлі күйін (таза, қоспасыз у, дифтонг -ұў, үў,
сонор ў) аңғарамыз.
Бұған орта ғасырларда түркі тілдерінде болған y[ф/п] дыбысын қоссақ,
аллофон саны төртке жетеді. y[ф/п] аллофоны уақытша құбылыс ретінде тілден шығып қалған. Әрине, біз y[ф/п] аллофоны сияқты ұмытылған
фонетикалық-фонологиялық буындарды біле бермейміз. Алайда қолда бар
фактілердің негізінде еріннің бір-біріне нық жабысып, кенет ашылуынан
жасалатын шұғыл қатаң п-ны, сонор ў мен y[ф/п] аллофонының одан әрі
дамуы, жалғасы деп түсінеміз. Сонда өзгеру, қалыптасу кестесі былайша
бейнеленеді: у>ў>ْ y[ф/п]>п. Мұның сыртында ұу, үу дифтонгісі де, м соноры да, өзге тілдерден келген деп есептелетін ф дауыссызы да белгілі бір
дәрежеде қоспасыз таза айтылатын у дауыстысының қатысуымен жасалған
күрделі элементтер [1, 51-52 б.].
Бір замандағы таза у дауыстысының даму логикасы екі ұзақ кезеңді басынан өткізгенін аян етеді: бірінші кезең – қатаңдану кезеңі; яғни дауыстыдан сонорға, сонордан жартылай қатаңға, жартылай қатаңнан қатаңға
ауысу (диахрониялық) кезеңі болса, екінші кезең – қатаңнан ұяңға ауысу
(синхрониялық) кезеңі, яғни п>б; ф>в. Ежелгі түркі тілдерінде сөз басында, сөз соңында дауыссыздардың қатаң айтылуы сонор ў-ды сөз басында
п түрінде айтылуды талап етеді. Дауысты (таза) у-дың дауыссыздардың
қызметін атқаруға икемді табиғаты бүкіл эволюциялық процесті осылайша
шешеді. Топтастырып, басын біріктірсек:
І. у> ў > y[ф/п]>п
ІІ. п>б>(в)
Соңғы п~б~(в) сәйкестігінің пайда болуы (яғни барлық қатаңдардың
ұяңдануы) кем дегенде он мың жылды талап етсе, y дыбысының қатаң п
дауыссызына айналуы үшін бағзы заманда қанша уақыт кеткенін болжам
даудың өзі мүмкін емес. Бұл дыбыстардың бүкіл даму эволюциясын кесте
арқылы бейнелесек:
li

li

li

li

lili

lili

li
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ІІІ. *У>ў> y[ф/п] > ф>в
			
			
п>б>(в)
Кестедегі жақшаға алынбаған в фонологиялық дамудың нәтижесінде,
жақшаға алынған (в) фонетикалық дамудың нәтижесінде пайда болғанын
көрсетеді. Енді кестені керісінше құрып, әр жеке фонеманың шыққан тегін,
арғы тегін, түпкі тегін анықталық.
1. в<ф< y[ф/п]<ў<*У
2. ф< y[ф/п]<ў<*У
3. б<п< y[ф/п]<ў<*У
4. п< y[ф/п]<ў<*У
Сонымен біз бұл тарауда түркі тілдеріндегі барлық дауыссыздардың
шыққан тегін, түпкі тегін анықтадық. Жинақталғанда жеті қатаң, жеті ұяң,
жеті үнді (сонор) бар екендігі анықталды. Олар:
li

li

li

li

li

1. т<тØ<тһ<тс<*Т[С/Ш]
2. c<тс<*Т[С/Ш]
3. ш<тш<*Т[С/Ш]
4. х<h1 (көмей)<*Һ
5. к<Һ2(жұтқыншақ)<*Һ
6. қ< һ2 (жұтқыншақ)<*Һ
7. п< y[Ф/П]<ў<*У

І. Қатаңдар

li

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

д<т<тØ<тһ<тс<*Т[С/Ш]
з<дз<тс<*Т[С/Ш]
ж<дж<тш<*Т[С/Ш]
һ<һ1 (көмей)<*Һ
г<к<һ2 (жұтқыншақ)<*Һ
ғ<қ<һ2 (жұтқыншақ)<*Һ
б<п< y[Ф/П]<ў<*У

ІІ. Ұяңдар

li

л<*Р
м<*Н

ІІІ. Үнділер
1. *Р1>р
2. *Р2>л
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3. ң<*Н
3. *Н1>н
4. н<*Н
4. *Н2>м
5. ў<*У
5. *Н3>ң
6. й<*И
6. *И>й
7. р<*Р
7. *У> ў
Осы келтірілген сәйкестіктер жүйесінің сөздердің түп-төркінін (этимо
логиясын) ашуда көмегі орасан зор. Кейде бір-ақ дыбыстың жаңаруы лек
сикалық мағынаны көмескілендіріп жібереді (мысалы, жоғарыда келтірілген
табал<тапал (аласа)). Қатаңдардың да, ұяңдардың да, үнділердің де бүкіл
болмыс-табиғатын, даму эволюциясын терең меңгеріп алғаннан кейін, бір
дыбысты екіншісімен алгебрадағыдай алмастырып, этимологиялық ізденістер жасауға болады.
2. Дауыстылардың түпкітектері
2.1 Жуанды-жіңішкелі А, Е, Ә дауыстыларының түпкітегі. Дауысты
лардың түпкітектерін анықтау – дауыссыздарға қарағанда жеңілдеу. Себебі, барлық дауыстылар тілдің қалпына байланысты жуан, жіңішке болып
екіге бөлінеді. Жуандар аса ежелгі (диахрониялық) дәуірдің белгісі болса,
жіңішкелер кейінгі (синхрониялық) жаңа дәуірдің жемісі. Соңғы зерттеулер ежелгі дәуірлерде құрамында жіңішке дауыстылар ұшырасатын бірде-бір сөздің болмағандығын көрсетіп отыр. Жүйесі бөлек тілдерден енген жіңішке дыбысталатын кірме сөздерді толықтай шығарып тастағанда,
жалпытүркілік төл сөздердің жуан варианты (қол>көл, доңғалақ>дөңгелек,
одырай>едірей, жалбыра>желбіре, шау>шәу, ажа>әже, ажым>әжім,
бары>бәрі, заңғар>зеңгір, қаны>кәні, орқаш>өркеш, мұжы>мүжі, ұл
ғай>үлкей, уки>үкі, ыны>іні, ун>үн т.б.) көне түркі жазба ескерткіштерінде,
өзге түркі тілдерінде, жер-су атауларында, мақал-мәтелдерде, диалектілерде, тағы басқа дереккөздерде сақталған. Тіпті болмағанда жуан варианттары өлі түбірлердің құрамында кездеседі. Түркі тілдері дамуының бастау
кезеңдерінде бірде-бір жіңішке дауыстының болмағандығы – тарихи факт.
Бұл мағлұматтарға сүйенсек, жуанды-жіңішкелі а, е, ә дауыстыларының ең
ескісі а екендігі өз-өзінен түсінікті болады. Екіншіден, жуанды-жіңішкелі
сингармониялық варианттарды өзара салыстырғанда қай жуан дауыстының
орнын қай жіңішке дауысты басқандығы бірден аңғарылады. Мысалы, кө
не түркілік қары, татлы қазіргі әдеби тілде кәрі, тәтті болып айтылады,
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жазылады. Бұл сөздерден уақыт өте келе а-ны ә-нің алмастырғаны тайға
таңба басқандай анық көрініп тұр.
Түркологияда «ежелгі дәуірлерде ә дауыстысы болмаған, түркі тілдерінің
бірқатарында ол шығыс тілдерінің әсерінен қалыптасты» деген пікір бар.
Парсы сөздері арқылы ә дыбысының парсы тілінен ере келгені рас, бірақ ана
тілімізде бұл жіңішке дауыстының бұрыннан бар екендігін, ана тіліміздің
негізінде қалыптасқандығын жоққа шығаруға болмайды. Жіңішке айтылатын ә дыбысы әуел баста болмаған болса, қашан пайда болған? Түркі тілдері дамуының әуел басында ә дыбысы ғана емес, жіңішке айтылатын бірде бір дыбыс болмағандығын жоғарыда айтып өттік. Жуан дауысталатын
дыбыстардың жіңішкеруінде ең алдымен сыртқы факторлардың ықпалы
аса зор болғандығы сөзсіз. Атап айтқанда, бүкіл жан-жануарлардың, оның
ішінде адамдардың да, органикалық тұрғыдан жаратылыс заңдарына орай
бұрынғы ірі қалпынан бірте-бірте ұсақтала бастауы олардың күш-қуаты
ның кемуіне әкеліп соқты. Айтылатын сөздерді барынша жеңілдетіп айтуға
тырысушылық өмірге жіңішке дыбыстарды әкеледі. Жіңішке буындар мен
жуан буындардың өзара ықпалдасуы тілдің ішкі факторы ретінде бұл процесті одан әрі жеделдетті. «Әлди, әлди», «ән» сияқты сөздерде ұшырасатын
ә дыбысын ең алғаш пайда болған жіңішке дауыстылардың қатарына
жатқызамыз. Ал «әке», «әже», «әжім» сөздері ә-нің бірінші буында қалып
тасқандығын көрсетеді. Осылардың ішінде әке сөзінің аса жиі айтылуы
бұрынғы «аға» ұғымында қолданылған ақа атауын жіңішкерткен сияқты.
Бұрын ата-бабаларымыз «әке» деген ұғымды жалпыхалықтық ата атауы
арқылы жеткізетін болған. Қазірге дейін халық сақтаған дәстүр бойынша,
әке − тұңғыш немересін кенжесі ретінде асыраған. Осыдан келіп бала әке
сінің әкесін «ата» деп атаған да, өз әкесін «ақа» деген. «Ақа» бірте-бірте
«туған әке» деген семаға ие болады. Әке сөзінің шығу тарихы осындай.
Ақа жуан вариантының жіңішкергенде әкеге айналғанын парсы тілімен
байланыстыруға болмайды.
Ә-нің жуан а-ның тікелей жіңішкерген аллофоны екендігін орта ғасыр
ескерткіштері де дәлелдейді. Мысалы, жуан дыбысталатын -лар көптік
жалғауы жіңішке буынды сөздерге қосылғанда жіңішкеріп, жуан буынды сөздерге қосылғанда өз қалпын сақтап отырған: улуғ+лар, расул+лар,
қылур+лар, көңүл+ләр, киши+ләр, берүр+ләр т.б. а бірде жуан, бірде жі
ңішке қолданыла жүріп, ә-нің тұрақтануына негіз болып қаланған. Осы-
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лайша ә-ні жуан а-ның жіңішке варианты деп танысақ, жіңішке е-ні и
мен ә дауыстыларының бір-біріне сіңісіп, тұтастануы, дифтонгке айналуы деп түсінеміз. Бұған қыпшақ тілдерінде бирлан көмекші сөзінің бірте-бірте жалғауға айналуы мысал бола алады. Ең алдымен жіңішке бир
буынының әсерімен лан буыны жіңішкеріп, бирлән болып айтылады.
Қыпшақ тілдерінде алдымен р соноры элизияға ұшырайды. Қазақ тілінде
одан соң л соноры да қысқарып кетеді. Кестесі: бирлан>бирлән>билән
>биән. и мен ә-нің әбден сіңісіп, е-ге айналғаны өз-өзінен түсінікті болады. Мұндай фактілер тілімізде ежелгі дәуірлерде көп болуы мүмкін, бірақ
қазір тап басып дәлелдей алмаймыз. ә жіңішке дауыстысының екінші,
үшінші, одан кейінгі буындарда қолдануға ыңғайсыздығы, оның есесіне е
жіңішке дауыстысының ыңғайлылығы, ықшамдылығы, тілдің айтылу қал
пына жеңілдігі, тағы басқа фонологиялық артықшылықтары ә дауыстысын
ығыстырып шығарып, оның орнына е дауыстысының қалыптасуына, тұрақ
тануына әкелген. Мысалға доңғалақ жіңішкергенде дөңгәләк болудың орнына дөңгелек болып түбегейлі қалыптасқан. Осы себепті а-ға, оның шын
мәніндегі жұптасы ә бола тұрса да, дифтонг е жұптас (оппозиция) ретінде
қызмет атқарады. Демек, ә-нің де, е-нің де түпкітегі −*А. Кейбір зерттеу
шілер е-нің и және і дыбыстарының қосындысынан тұратынын айтады [10,
47 б.]. Әне~әні, бәйге~бәйгі, міне~міні, кәне~кәні, ешкім~ішкім параллельдеріне сүйенеді. Бұл фонетикалық дамудың нәтижесі. Фонологиялық даму
и және ә дыбыстарының қосындысы екендігін айғақтайды.
2.2. О, Ұ, Ы дауыстыларының түпкітегі. Жіңішке дауыстылар жуан
дауыстылардан пайда болғандықтан, оған көңіл бөліп жатпаймыз, бұл
дауыстылардың да түпкітектерін бірыңғай жуан дауыстылардан іздейміз.
Дауысты о-ның дыбыстық құрамында еріндік у дауыстысының әнтек болса
да естілетіні фонетистерге ғана емес, бүкіл тілшілер қауымына белгілі. Дауысты о-ның у мен а дауыстыларының қосындысынан, әбден сіңісіп, кірігуінен жасалғандығын өз тәжірибемізден де білеміз. Тарихи даму барысында қоспасыз таза дыбысталатын еріндік у ашық жуан айтылатын а-ны
өзіне қарай ыңғайлап, бейімдеген. Осы себепті уа мен о өзара сәйкестік
түзеді. Яғни уа=о. Бұған араб тілінен енген уа+қиға сөзінің о+қиға болып
қалыптасқаны да айғақ бола алады. Орыс тіліндегі творить (жарату, жасау, тудыру, туғызу), көне түркі тіліндегі төрат (создавать, творить): билиг
бирла билинүр төраткан иди (Жаратушы тәңірі де білім арқылы таныла-
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ды), қазақ тіліндегі жарат (жоқтан бар ету, дүниеге келтіру, жан бітіру)
етістіктерін бір-бірімен салыстырсақ, мынадай ұқсастықты байқаймыз.
Біріншіден, үш сөздің де, әр түрлі айтылғанымен, ұғымы бір. Екіншіден,
сөз ортасындағы р соноры, сөз соңындағы т дауыссызы үш етістікке де
ортақ. Қазақ тіліндегі жарат етістігі өзге етістіктермен т~ж сәйкестігі негізінде жуысады. Ұяң ж мен қатаң т – тектес дыбыстар. Демек, бұл сөз аса
ежелгі дәуірлерде славян тілдеріне де, түркі тілдеріне де ортақ болып, бір
ұғымды білдірген. Бірінші буындағы дауысты көне түркі тілінде − ө, қазақ
тілінде – а, орыс тілінде – о. Жіңішке ө дыбысының шыққан тегі – о. Сонда
бірінші буында а және о дауыстылары бар екендігі анықталады. Жоғарыда
в дауыссызының түпкі тегі қоспасыз айтылатын таза *У дауыстысы екендігін дәлелдеген болатынбыз. Сонда орыс тіліндегі творить<туорить
түрінде қалпына келеді. Орыс халқы о-ны ауызекі сөйлеу тілінде а сипатында айтатынын ескерсек, *уа дыбыс тіркесін түзіп, көне форманы өз
орнына келтіре аламыз. Қазақ тіліндегі бірінші буындағы а дауыстысы
өзінің алдындағы у дауыстысының элизияға ұшырап жойылып кеткендігін көрсетеді. Сондықтан а өзгеріске ұшырамай, аман қалған. Көне түркі
тіліндегі тоғ (рождаться; возникать, появляться) осы етістіктің түбірі болса
керек. Араб тіліндегі уа шылауы мен орыс тіліндегі сөз бен сөзді байланыстырушы о дәнекерінің мағыналастығы да (сам+о+ход сөзін сам уа ход
деп айтсақ, мағынасына пәлендей өзгеріс енбейді) тегін емес. Дауысты о
дами келе дербес фонемаға айналғаннан кейін сөздің бірінші буынындағы
у дауыстысын еркін алмастыратын дәрежеге жеткен. Мысалы, туғ~тоғ,
туғуш~оғуш, туғул~оғул, туғар~тоғар т.б. Яғни бұрын уа~о cәйкестігі
түзілсе, кейін у~о сәйкестігі өмірге келген. Сонымен о дауыстысының
түпкітегін *уа дыбыс тіркесі деп танимыз. Керісінше, *ау тіркесі де о-ның
пайда болуына себепкер болған сияқты. Араб тілінде т+ау+рат, орыс тілінде т+о+ра (діни кітап).
Қоспасыз таза айтылатын у-дың түркі халықтарының соңғы кездегі
артикуляциялық базасына ыңғайланып қалыптасқан тағы бір аллофоны
– ұ. Осы себептен көне түркілік у-ға жаңа түркілік қыпшақтық ұ фоне
масы толық сәйкес келеді де, у~ұ сәйкестігін түзеді. Көне түркі тілін
де у-мен айтылатын бір буынды сөздердің барлығы қазіргі қазақ тілінде ұ-мен айтылады. Мысалы, туз~тұз, тур~тұр, тут~тұт, буз~мұз
т.б. Түркі халықтарының үлкен бөлегінде еріндік дыбыстардың соңғы
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буындарда әлсіреуі қысаң дыбыстардың көбеюіне әкелді. Екінші, үшін
ші, одан кейінгі буындарда ұ еріндік дыбысының орнына езулік қысаң
ы қолданылатын болды. Ал бірінші буында ол әлге дейін өз сапасын
жоғалтқан жоқ. Ескерткіштерден мысал: қулун>құлұн>құлын, улуқ>ұлұқ
>ұлық, бурун>мұрұн>мұрын, артуқ>артұқ>артық, қутул>құтұл>құ
тыл, йашрун>жасұрұн>жасырын, ағур>ағұр>ағыр т.б. ұ және ы дауыс
тыларының түпкітегі – қоспасыз таза дыбысталатын *У. Қазақ тіліндегі о,
ұ, ы жуан дауыстыларының пайда болу тарихы, міне, осындай.
2.3. Жіңішке Ө, Ү, І дауыстыларының және ҰЎ, ҮЎ, ЫЙ, ІЙ қосар
дыбыстарының пайда болуы. Соңғы жылдардағы зерттеулер тарихқа
белгісіз аса ежелгі дәуірлерде түркі тілдерінде жіңішке дыбысталатын
дауыстылардың мүлде болмағандығын көрсетіп отыр. Құрамында жіңішке
дауыстылары бар түбірлердің тұтасынан құрамында жуан дауыстылары
бар түбірлермен ұғымы жағынан да тең түсіп, варианттас болып келуі осы
тұжырымның нақты ақиқат екендігін дәлелдеп береді. Басқаша айтқанда,
жуан варианты кездеспейтін бірде-бір жіңішке вариантты сөз жоқ. Бұл жуан
вариант көне, ежелгі дәуірдің, жіңішке вариант – кейінгі, жаңа дәуірдің же
місі екендігін көрсетеді. Жіңішке дауыстылар жуан дауыстылардың аллофоны болғандықтан, жіңішке әр дыбыстың шыққан тегін анықтау, оншалықты
қиындыққа соқпайды. Мысалы, мына төмендегі фонетикалық варианттарды өзара салыстырып көрелік: аңыра – еңіре, ажым – әжім, доңғалақ –
дөңгелек, қаудыра – кәудіре, араң – әрең, мұжы – мүжі, шыл – шіл, тыл
– тіл, қаны – кәні, йана – және, бары – бәрі, қары – кәрі, қоп – көп, быш
– піс, шау – шәу, адырай – едірей, арбаңда – ербеңде, тасырай – тесірей,
ажа – әже, абдыра – әбдіре, аламыш – әлеміш, арағырақ – әрегірек, заңғар
– зеңгір, қоңырсы – көңірсі, қолдыра – күлдіре, орқаш – өркеш, ожырай
– ежірей, орасан – ересен, салы – шәлі, ұлғай – үлкей, қол – көл, тансары
– таңсәрі, уки – үкі, ана – ене, ыны – іні т.б. Осы мысалға келтірілген аз
ғана фактілерге назар аударсақ, а дауыстысының бірінші буында ә, екінші,
үшінші буындарда е болып қалыптасқандығын байқаймыз. Бірінші буында
а-ның е-ге айналуы бірен-саран: адырай – едірей, арбаңда – ербеңде, ора
сан – ересен, ана – ене. Алайда бұлар мағына жағынан тепе-тең емес, дами
келе бірқатар мән, реңкке ие болған. Ережеден ауытқушылық (яғни сөздің
басында ә-нің орнына е-нің пайда болуы) осыған да байланысты болуы
мүмкін. Жуан варианттар құрамындағы ы жіңішке варианттарда бірыңғай
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і-ге ауысқан. Жіңішке ө де бірыңғай о жуан дауыстысынан пайда болған:
доңғалақ – дөңгелек, қоп – көп, орқаш – өркеш, қол – көл т.б. Жіңішке ү
әртекті. ұ~ү: мұжы – мүжі, ұлғай – үлкей т.б., о~ү: қолдыра – күлдіре, у~ү:
уки – үкі. у~ұ~ү сәйкестігі қыпшақ тілдеріне, у~о~ү сәйкестігі оғыз тілдеріне тән ерекшелік. Түпкі тек у-дың ү-ге тікелей алмасуы сирек құбылыс.
Сонымен ө-нің шыққан тегі – О, ү-нің шыққан тегі – Ұ, і-нің шыққан тегі
– Ы деп есептейміз. Жіңішке дауыстылардың түпкітектері:
1. ө<о<*уа<*У.

Немесе: *У>

>уа>о>ө.

2. ү<ұ<*У.

>ұ>ү.

3. і<ы<ұ<*У

>ұ>ы>і.

Бұлардың арасында жіңішке і дауыстысының шығу тегі біреу емес, бірнешеу екендігі аңғарылады. Өзге түркі тілдерінде ұшырасатын уткир, ути
рик, теңри, ерин, келин, уки, тил, урик, унгир сөздерін қазақ тіліндегі өткір,
өтірік, тәңірі, ерін, келін, үкі, тіл, өрік, үңгір сөздерімен, көне түркі тіліндегі фактілермен салыстырсақ, таза қоспасыз дыбысталатын и-дің тұрақты
түрде і-ге айналғанын байқаймыз. Сонда – і<*И. Мұның сыртында диалектілерде ү~і сәйкестігі тағы бар: үндеме – індеме, шүберек – шіберек,
түбіт – тібіт, түлік – тілік, түлкі – тілкі т.б. Әрине, мұны, ұ~ы сәйкестігі
сияқты, еріндік дауыстылардың фонетикалық заңдылықтардың әсерінен
езулік дауыстыларға айналуы деп түсінеміз. а>ы, и>ы сәйкестіктері де –
азын-аулақ сөздерде, диалектілерде кездесетін фонетикалық сәйкестіктер.
Түркі тілдерінде екі дауыссыздың сөз соңында, әсіресе, сөз басында
қатар айтылмау заңдылығы протезалық, эпентезалық, эпитезалық сына
дауыстылардың тілдік өмірге келуін талап еткен сияқты. Мұндай қызметті
атқаруға таза қоспасыз у-дан пайда болған еріндік ұ, ү, езулік ы аллофондары, таза қоспасыз и-ден пайда болған і аллофоны аса ыңғайлы болып
шықты. Мысалға көне түркі жазба ескерткіштерінде ұшырасатын арс, барс,
терс, бөрк, көрк сөздері қазіргі қазақ тілінде арыс, барыс, теріс, бөрік,
көрік түрінде айтылады және жазылады. ұ, ү, ы, і дауыстылары әсіресе
жүйесі бөлек тілдерден енген сөздерде сөз басында да, сөз ортасында да,
сөз аяғында да сыналық (протезалық, эпентезалық, эпитезалық) қызмет ат
қарып, ерекше көзге түседі.
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Еріндік ұ, ү дыбыстары тарихи даму барысында қоспасыз таза айтылатын у дауыстысының алдында, езулік ы, і дыбыстары қоспасыз таза айтылатын и дауыстысының алдында пайда болып, қыстырма, сыналық қызмет
атқарады. Олар у және и дауыстыларын сонор дыбыстарға айналдыра отырып, өзара сіңісіп, жартылай дифтонгке айналады. Таза қоспасыз у мен и
тілдік өмірден қол үзеді. ұў, үў, ый, ій қосар дыбыстары қазақ тілінде жиі
қолданылады.
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А. ЖУНИСБЕК
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
ТРАНСКРИБИРОВАНИЯ ТЮРКСКИХ ЗВУКОВ
Мақалада түркі тілдерінің дыбыс құрамы мен олардың үндесім және үйлесім түрле
німі анықталып, транскрипциялау реті ұсынылады. Алғашқы байқау үлгісі ретінде қазақ
тілінің артикуляциялық базасының моделі құрастырылып, мысал ретінде бір дыбыстың
көрнекі талданымы берілді.
В данной статье определены состав звуков, сингармония звуков и их модификация в
тюркских языках, предложена транскрипция, составлены модели артикуляционной базы
казахского языка. В качестве образца и наглядного примера предложен анализ одного звука.
In this article the structure of sounds, sinharmony of sounds and their modification in turkic
languages are defined, transcription is suggested, models of articulation base of kazakh language
are made. Offered as a model and example an analysis of one sound.

В настоящее время тюркологи в своих исследовательских работах, в
основном, используют транскрипцию, основанную на алфавите собственного языка. Поскольку алфавиты тюркских языков заметно разнятся между
собой (т.е. нет единого общепринятого стандарта), это в значительной степени затрудняет исследовательское общение между коллегами. Следовательно, проблема транскрипции является самой актуальной в современной
тюркологии.
Предложенные в свое время транскрипции профессорами Н.А.Баскако
вым и В.М.Наделяевым [1], а также МФА не нашли широкого практического
применения. Такая же участь, по известным причинам, постигла транскрипцию журнала «Советская тюркология». В настоящее время, как известно,
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отсутствует общепринятая оптимальная фонетическая транскрипция для
всех тюркских языков, которая обозначала бы дифференцированно каждый звук в системе вокализма и консонантизма. Намеченная на ближайшие
годы и уже осуществленная рядом тюркских государств реформа письма
на основе латиницы, а также существующее в большинстве тюркских языков письмо на основе кириллицы требуют новой унифицированной фонетической транскрипции. Думается, что для тюркских языков необходимы
транскрипции двух вариантов. Первую, будем называть «ассимилятивной
транскрипцией», для фиксации различных комбинаторных вариантов звуков (фонем), вторую – «сингармонической транскрипцией», для обозначения тембральных характеристик звуков (фонем).
Выбор вариантов будет зависеть от цели исследования. Если будут решаться ассимилятивно-орфоэпические задачи, то будет принят первый ва
риант. Если будут решаться сингармо-орфоэпические задачи, то будет ис
пользован второй вариант. Конечно, не исключен выбор, когда оба варианта
будут использованы вместе для решения всех одновременно ассимилятив
но-сингармо-орфоэпических задач. Итак, работа состоит из разделов: асси
милятивная транскрипция и сингармоническая транскрипция. Также дополнена составлением экспериментальной модели артикуляционной базы
казахского языка и ее описанием, в качестве примера.
Ассимилятивная транскрипция
Согласный [p] – губно-губной, смычный, глухой (с сильным придыхательным оттенком: [pᵓ]): встречается во всех тюркских языках.
Возможные варианты: в интервокальной позиции и в позиции между
гласным-щелевым глухим произносится как губно-губной, щелевой, глухой
– [ɸ].
Согласный [b] – губно-губной, смычный, звонкий: встречается во всех
тюркских языках.
Возможные варианты: в интервокальной позиции и в позиции между
гласным-щелевым звонким произносится как губно-губной, щелевой, звон
кий – [β].
Согласный [m] – губно-губной, смычный, сонорный: встречается во
всех тюркских языках.
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Возможные варианты: вариантов не имеет.
Согласный [t] – кончиковый, смычный, глухой (с сильным придыхатель
ным оттенком: [tᵓ]): встречается во всех тюркских языках.
Возможные варианты: вариантов не имеет.
Термин кончиковый, (каз. тіл ұшы), который указывает на кончик языка,
как на место образования, здесь и далее использован во избежание терми
нов альвеолярный и переднеязычный, которые вводят в заблуждение в определении места образования.
Согласный [d] – кончиковый, смычный, звонкий: встречается во всех
тюркских языках.
Возможные варианты: на стыке морфем (слов) и в конце фразы оглуша
ется, т.е. чередуется с [t].
Согласный [n] – кончиковый, смычный, сонорный: встречается во
всех тюркских языках.
Возможные варианты: перед губными согласными произносится как
губно-губной сонорный согласный, т.е. чередуется с [m].
Перед увулярными (среднеязычными) согласными произносится как
увулярный (среднеязычный) сонорный согласный, т.е. чередуется с [η]-[ŋ].
Согласный [q (-k)] – увулярный (среднеязычный), смычный, глухой (с
сильным придыхательным взрывом [qᵓ(kᵓ]): встречается в абсолютном
большинстве тюркских языков (увулярный [q]: в киргизском языке орфог
рафически не отмечается; в турецком литературном языке из-за орфог
рафической необеспеченности исчез или исчезает).
Возможные варианты: в интервокальной позиции произносится как
увулярный (среднеязычный), щелевой, глухой – [qʰ(-kʰ)], а также на стыке
морфем озвончается, т.е. чередуется с [ɣ-g].
Согласный [ɣ (-ɡ)] – увулярный (среднеязычный), смычный (в начале
слов), звонкий: встречается во всех тюркских языках.
Возможные варианты: в интервокальной позиции произносится как
увулярный (среднеязычный), щелевой, звонкий – [ɣ(-ɡ)].
Согласный [η(-ŋ)] – увулярный (среднеязычный), смычный, сонорный:
встречается в большинстве тюркских языков.
Возможные варианты: вариантов не имеет.
Из-за слабого слухового (перцептивного) различия между увулярным и
среднеязычным вариантами увулярный вариант согласного не отмечен во
всех тюркских языках (кроме последних работ по казахской фонетике).
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Согласный [s] – кончиковый, круглощелевой (однофокусный), глухой:
встречается во всех тюркских языках.
Возможные варианты: перед плоскощелевым глухим произносится
как плоскощелевой глухой, т.е.чередуется с [š].
Согласный [θ] – межзубной, щелевой, глухой: в туркменском языке.
Согласный [z] – кончиковый, круглощелевой (однофокусный), звонкий:
встречается во всех тюркских языках.
Возможные варианты: в конце фразы оглушается, т.е. чередуется с [s],
а также перед плоскощелевым звонким произносится как плоскощелевой
звонкий, т.е. чередуется с [ʒ].
Согласный [ð] – межзубной, щелевой, звонкий: в туркменском языке.
Согласный [r] – кончиковый, дрожащий, сонорный: встречается во
всех тюркских языках.
Возможные варианты: в интервокальной позиции одноударный, в конце слога (слова) многоударный.
Согласный [ʃ] – кончиковый, плоскощелевой (двухфокусный), глухой:
встречается во всех тюркских языках.
Возможные варианты: вариантов не имеет.
Согласный [ʒ] – кончиковый, плоскощелевой (двухфокусный), звонкий:
встречается во всех тюркских языках.
Возможные варианты: в начале слова произносится как аффрикат: [ʤ].
Согласный [l] – кончиковый, боковой, сонорный: встречается во всех
тюркских языках.
Возможные варианты: вариантов не имеет.
Согласный [y(-y)] – увулярный (среднеязычный), щелевой, сонорный:
встречается в большинстве тюркских языков.
Возможные варианты: вариантов не имеет.
Из-за слабого слухового (перцептивного) различия между увулярным и
среднеязычным вариантами его увулярный вариант согласного не отмечен
(не замечен) в классификации согласных во всех тюркских языках (кроме
последних работ по казахской фонетике).
Согласный [w] – губно-губной, щелевой, сонорный: встречается во
всех тюркских языках.
Возможные варианты: вариантов не имеет (исследователи и авторы
учебников часто путают его с русским гласным [u]).
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Примечание. Во многих тюркских языках (турецкий, азербайджанский,
узбекский и др.) отмечено наличие губно-зубных v и f, которые имеют самостоятельные орфографические обозначения в составе тюркского алфавита.
Думаем, это результат перцептивного влияния аналогичных согласных европейских (русского) языков, где данные звуки имеют губно-зубную артикуляцию. Из-за перцептивного эффекта (русские губно-зубные щелевые и
тюркские губно-губные щелевые производят почти одинаковый слуховой
эффект) на тюркский слух губно-зубные щелевые ошибочно включены в
тюркский алфавит и в таблицу классификации согласных. Следовательно,
необходимо внести объективные поправки в таблицы согласных тюркских
языков. А именно, в тюркских языках имеются губно-губные щелевые согласные (губная артикуляция которых легко определяется визуально) и их
необходимо внести в состав алфавита с собственными буквенными обозна
чениями, которые отличало бы их от v и f, а также указать их место в классификационной таблице согласных.
Согласный [ɸ] – губно-губной, щелевой, глухой: встречается в ряде
тюркских языков.
Возможные варианты: вариантов не имеет.
Собственного знака (буквы) пока не имеет (нельзя отмечать как Ff
(Фф)
Согласный [β] – губно-губной, щелевой, звонкий: встречается в ряде
тюркских языков.
Возможные варианты: вариантов не имеет.
Собственного знака (буквы) пока не имеет (нельзя отмечать как Vv
(Вв)
Согласный [kh] – увулярный, щелевой, глухой: встречается в боль
шинстве тюркских языков (в некоторых языках, например, в казахском как
щелевой ассимилятивный вариант [q-k]). В тюркские языки внесен арабской (позже русской) письменной традицией.
Согласный [h] – гортанный, щелевой, глухой: реально встречается в
небольшом количестве тюркских языков, а в большинстве тюркских языков не имеет гортанного произношения (заменяется увулярным щелевым),
хотя знак в алфавите присутствует. В тюркские языки внесен арабской пи
сьменной традицией.
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Согласный [ǳ] – кончиковый, аффрикат, звонкий: встречается в неко
торых тюркских языках.
Согласный [tс] – кончиковый, аффрикат, глухой: встречается в некото
рых тюркских языках.
Согласный [ch] – переднеязычный, аффрикат, глухой: встречается в
некоторых тюркских языках.
Периферийные (ложные) буквы (в казахском и некоторых других
тюркских языках). Для исконно произносительной нормы тюркских языков принятие заимствованных букв и связанных с ними орфографических
правил отрицательно сказывается на слоговой и морфемной структуре, а
также на правилах переноса слов. Слоговое и морфемное нарушение приводят к нарушению ритмики и созвучия тюркской речи. Сингармоническое
и ритмическое нарушение речи особенно заметно на языке подрастающего
поколения, которое воспитывается на так называемом «письменном стандарте». Повсеместное и постоянное насаждение заимствованных букв и
правил в школах и вузах, в учебниках и учебно-методических пособиях
привело к тому, что сами преподаватели тюркских языков и отчасти сами
тюркологи-фонетисты потеряли исконный тюркский фонетико-фонологический ориентир и в результате, как показывает практика казахского языка,
происходит полная путаница в реализации заимствованных букв и звуков.
Буква ю – звуковые значения: [yuw], [yüw]
Буква я – звуковые значения: [ya], [yä]
Буква и – звуковые значения: [ɪy], [iy]
Буква у – звуковые значения: [uw], [üw]
Буква щ – звуковое значение: [ʃʃ] нельзя обозначать знаком долготы
[ʃ:], так как между компонентами проходит морфо-слоговая граница.
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Таблица 1. Сводная артикуляционная классификация согласных
ТРАНСКРИПЦИЯ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

щелевые

кругло-щелевые

дрожащие
боковые
аффрикаты

ɸ
β
w

k
ɡ
ŋ

s
z
r
l
tc
dz

сонорные
глухие
звонкие

ԛ
-ɳ
χ
γ
y

гортанные

увулярные

заднеязычные

среднеязычные

θ
ð

t
d
n
ʃ
ʒ

p
b
m

переднеязычные

альвеолярные

плоско-щелевые

глухие
звонкие
сонорные
глухие
звонкие
сонорные
глухие
звонкие

зубно-зубные

смычные

участие
голоса

губно-зубные

способ
образования

губно-губные

место образования

h

ɡ
y

ch
dǯ

Гласные звуки
Гласный [a] – открытый, неогубленный, заднеязычный: встречается
во всех тюркских языках.
Гласный [ä] – открытый, неогубленный, среднеязычный: встречается
в большинстве тюркских языков, хотя не всегда имеет самостоятельное
буквенное обозначение.
Гласный [ɪ] – закрытый, неогубленный, заднеязычный: встречается в
большинстве тюркских языков, имеет разные буквенные обозначения.
Гласный [i] – закрытый, неогубленный, среднеязычный: встречается
во всех тюркских языках.
Гласный [u] – закрытый, огубленный, заднеязычный: встречается во
всех тюркских языках.
Гласный [ü] – закрытый, огубленный, среднеязычный: встречается во
всех тюркских языках.
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Есть группа гласных, которые по степени открытости/закрытости определяются по-разному, это – е, о, ö. Это происходит из-за ошибочного определения их фонетического (фонологического) статуса как монофтонгов. На
самом деле, эти гласные являются фонологическими дифтонгами, т.е. как
[ʷo], [ʷö], [ʸe], между компонентами которых не проходит морфо-слоговая
граница.
Гласный [ʷo] – напряженно огубленный, заднеязычный, восходящий
дифтонг: встречается в тех тюркских языках, где отсутствует долгота
гласных.
Гласный [ʷö] – напряженно огубленный, среднеязычный, восходящий
дифтонг: встречается в тех тюркских языках, где отсутствует долгота
гласных.
Гласный [ʸe] – напряженно неогубленный, среднеязычный, восходящий
дифтонг: встречается в тех тюркских языках, где отсутствует долгота
гласных.
В тех тюркских языках, где имеется долгота гласных, вводится знак долготы [:].
Тюркские гласные классифицируются по признакам: открытый, закрытый и дифтонг/долгота.
Таблица 2. Сводная артикуляционная классификация гласных
ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

краткие

моно
фтонги

по составу

по вертикальному
положению языка

открытые
закрытые

место образования
место образования
неогубленные

огубленные

(і)

ü)

долгие
дифтонги

среднеязычные

заднеязычные

неогубленные

огубленные

неогубленные

огубленные

ä
і
ä: i:
е

ü
ü:
ö

ü
ü:
ö

u
ü:
о

Сингармоническая транскрипция. В сингармоническом языке каждый
согласный – это система, состоящая из четырёх сингармозвуков, которые,
кроме общих черт (основная артикуляция), присущих данному согласному,
имеют взаимоисключающие артикуляционно-перцептивные характеристики (дополнительная артикуляция). Результатом дополнительной артикуля-
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ции является тот или иной сингармонический тембр согласного звука. Если
при фиксированном (неизменном) месте артикуляции согласного:
- язык в полости рта отодвинут назад, то образуется твердый сингармонический тембр;
- язык в полости рта продвинут вперед, то образуется мягкий сингармонический тембр;
- губы растянуты, то образуется неогубленный сингармонический тембр;
- губы округлены, то образуется огубленный сингармонический тембр.
Из их комбинации образуются тот или иной сингармонический тембр:
твердый неогубленный; мягкий неогубленный; твердый огубленный; мягкий огубленный. Важное фонетическо-фонологическое значение при анализе тюркских звуков имеет сингармоническая транскрипция, которая указывает на артикуляционный и перцептивный характер сингармонических
тембров. Следовательно, в первую очередь, необходимо провести артикуляционное описание каждого тембра. Результатом артикуляции будет перцептивный эффект тембра (более подробно см.: [2]). Основная артикуляция
согласных не содержит информации о ее сингармоническом тембре, так
как последний является результатом дополнительной артикуляции, которая накладывается на основную артикуляцию. Тем не менее, при описании
сингармонизма звуков основная и дополнительная артикуляции должны
рассматриваться как единое целое.
Сингармонический тембр согласных. Описание артикуляции сингармонических тембров согласных осуществляется по единой схеме. Например: согласный [t]. Основные артикуляционные признаки: альвеолярный,
смычный, глухой. Эти признаки, как уже было сказано, одинаково присущи
всей системе сингармонических вариантов согласного [t].
Далее согласный [t] – это система, образуемая четырьмя сингармозвука
ми, которые как сингармозвуки не могут быть противопоставлены друг
другу. Компоненты тюркского слога (слова) взаимно предсказуемы, что
исключает появление двух сингармозвуков согласного [t] в одинаковой фонетической позиции.
Следовательно, фонологическую функцию они приобретают только на
уровне слога (слова): [tɪs], [tis], [tus], [tüs].Сингармосогласные [t], [t'], [t°],
[t'°] образуют просодически обусловленную фонологическую подсистему,
являются реализацией четырёх сингармооттенков одного согласного звука.
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Таким образом, основная артикуляция согласного [t]: альвеолярный, смыч
ный, глухой, которые постоянны для всех сингармотембров согласного.
Сингармоническими артикуляционными признаками являются:
Сингармозвук [t]: отодвинутый (назад), неогубленный согласный
Сингармозвук [t']: продвинутый (вперед), неогубленный согласный
Сингармозвук [t°]: отодвинутый (назад), огубленный согласный
Сингармозвук [t'°]: продвинутый (вперед), огубленный согласный
Перцептивными признаками сингармозвуков являются:
Сингармозвук [t]: твердый, негубной согласный
Сингармозвук [t']: мягкий, негубной согласный
Сингармозвук [t°]: твердый, губной согласный
Сингармозвук [t'°]: мягкий, губной согласный
Аналогичным образом описывается сингармонизм всех остальных согласных. При фиксированном (т.е. постоянном) месте образования того или
иного согласного горизонтальное положение языка в полости рта и участие губ сингармодинамичны. Следует добавить, что в некоторых тюркских
языках в сингармоническом плане варианты [q]-[k], [ɣ-ɡ], [y-y'], [η-ŋ] весьма показательны: в качестве сингармовариантов выступают далёкие друг
от друга по месту образования согласные (увулярный и среднеязычный),
согласный [w] имеет только два сингармооттенка – твёрдый огубленный
[w] и мягкий огубленный [w']; неогубленное произношение исключено.
Таким образом, система сингармонического консонантизма языка образуется из большого количества сингармозвуков.
Сингармонические транскрипции:
[] – отсутствие знака: твердый неогубленный тембр
[ꞌ] – наличие черточки: мягкий неогубленный тембр
[ᵒ] – наличие кружочка: твердый огубленный тембр
[ꞌᵒ] – наличие связки черточка и кружочек: мягкий огубленный тембр
Примеры:
[p] [pꞌ]
[t]
[tꞌ]
[d] [dꞌ]
[q] [kꞌ]
[ɣ] [ɡꞌ]

[pᵒ]
[tᵒ]
[dᵒ]
[qᵒ]
[ɣᵒ]

[pꞌᵒ]
[tꞌᵒ]
[dꞌᵒ]
[kꞌᵒ]
[ɡꞌᵒ]
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Внимание: [q] и [kꞌ], [ɣ] и [ɡꞌ], как и остальные согласные, являются
сингармоническими вариантами одного сингармосогласного. Гласные знаки в тюркском письме традиционно содержат информацию о тембре слова,
поэтому они не нуждаются в диакритических знаках:
Гласные [a ɪ] – твердый, неогубленный тембр
Гласные [ä i e] – мягкий, неогубленный тембр
Гласные [o u] – твердый, огубленный тембр
Гласные [ö ü] – мягкий, огубленный тембр
Таблица 3. Сводная сингармоническая классификация согласных
ТРАНСКРИПЦИЯ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

глухие

смычные

звонкие

сонорные

p p’
p°
p’°
b b’
b°
b’°
m m’
m°
m’°

щелевые

глухие

плоско-щелевые

звонкие

сонорные

t t’
t°
t’°
d d’ dj dj’
d°
dj°
d’° dj’°
n n’ ǌ ǌ’
n°
ǌ°
n’° ǌ’°
ʃ ʃ’
ʃ°
ʃ’°
ǯ ǯꞌ
ǯº
ǯꞌº

k’
k’°

q
q°

ɡ’
ɡ’°

ɣ
ɣ°

ŋ’
ŋ’°

η
η°

χ’
χ’°

χ
χ°
ɣ
ɣ°
y
y°
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гортанные

увулярные

заднеязычные

среднеязычные

переднеязычные

альвеолярные

зубно-зубные

участие
голоса

губно-зубные

способ
образования

губно-губные

место образования

h
h°
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щелевые

глухие

кругло-щелевые

звонкие

сонорные

ϕ ϕ’
ϕ°
ϕ’°
β β’
β°
β’°
w
w’

(ɸ ɸ)
(ɸ
ɸ)
(ß ß)
(ß
ß)

θ θ’ s s’
θ°θ’
s°
°
s’°
ð ð’ ʒ ʒꞌ
ð°ð’ ʒº ʒꞌº
°

ɡ’
ɡ’°

y’
y’°
rr’
r°r’°
l l’
l°l’°
tc tcꞌ
tcº
tcꞌº
dʒ dʒꞌ
dʒºd
ʒꞌº

дрожащие
боковые
глухие
аффрикаты
звонкие

ch ch’
ch°
ch’°
dǯ dǯꞌ
dǯºd
ǯꞌº

Структура и содержание артикуляционной базы казахского языка
Для фонетического (артикуляционного, перцептивного, акустического)
анализа важное значение имеют структура и содержание артикуляционной
базы тюркских языков, в целом, и дл каждого языка, в частности. Результаты фонетического анализа, полученные без опоры на артикуляционную базу,
не будут отражать реальную (материальную) сущность звуков и останутся
бесполезной абстракцией. Как уже было сказано, для примера рассмотрим
структуру и содержание артикуляционной базы казахского языка (рис.1).

Рис.1. Экспериментальная модель артикуляционной базы казахского языка

88

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

Итак, для характеристики звукового строя того или иного языка важное
значение имеет, в первую очередь, артикуляционная база конкретного языка. Артикуляционная база определяется как «…совокупность привычных
для данного языка движений и положений произносительных органов»
[3]. Следовательно, артикуляционная база казахского языка – это совокуп
ность привычных для казахского языка движений и положений произноси
тельных органов.
Модель артикуляционной базы казахского языка составлена с учетом
места образования (2) и способа образования (3), а также участия губ (1) и
голосовых связок (4). Поскольку лишь перечень всех аллофонов всех фонем языка составит перечень его звукового состава, предложенная нами
модель артикуляционной базы обеспечивает артикуляционное описание
всего ассимилятивно-сингармонического состава звуков казахского языка.
Правый вертикальный ряд – условные значки участия губ (группа 1)
сверху вниз:
- открытая неогубленность;
- закрытая неогубленность;
- напряженная неогубленность.
Все три признака обозначают общий признак неогубленности, поэтому
включены в один прямоугольник.
- ненапряженная огубленность;
- напряженная огубленность.
Оба признака обозначают общий признак огубленности, поэтому включены в один овальный круг.
Верхний горизонтальный ряд – условные значки места образования
(группа 2) слева направо.
- губы;
- кончик языка;
- средняя часть спинки языка;
- задняя часть спинки языка;
- язычок (увула).
Правый вертикальный ряд – условные значки способа образования
(группа 3) сверху вниз.
- открытость;
- закрытость;
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- круглощелинность;
- плоскощелинность;
- боковая щелиность;
- дрожащая щелинность;
- смычность.
Варианты щелинной артикуляции объединены в единый артикуляционный признак, поэтому включены в один четырехугольник.
Внизу в правом углу – условные значки участия голосовых связок
(группа 4) сверху вниз.
- верхняя высокая волнистая линия обозначает полное колебание голосовых связок (гласные);
- вторая сверху волнистая линия обозначает неполное колебание голосовых связок (сонорные);
- третья сверху волнистая линия обозначает слабое колебание голосовых связок (звонкие);
- нижняя прямая линия обозначает отсутствие колебаний голосовых связок (глухие).
Внутри модели – условные обозначения положения языка в полости рта
(группа 5).
- задний ряд (отодвинутый), закрытое (приподнятое) положение языка;
- задний ряд (отодвинутый), открытое (приопущенное) положение языка;
- средний ряд (продвинутый), закрытое (приподнятое) положение языка;
- средний ряд (продвинутый), открытое (приопущенное) положение языка.
Поскольку артикуляционная база языка предполагает артикуляционный
анализ, то и термины должны быть артикуляционными. Это мы говорим
потому, что в казахской фонетике (и не только в казахской) при фонетическом описании звуков термины используются недифференцированно, т.е.,
например, при артикуляционном описании используются перцептивные
термины, такие, как глухой, звонкий, сонорный, твердый, мягкий и т.п., которые основаны на эффекте восприятия звуков и никак не связаны с конкретным действием органов речи. Поэтому, в целях систематизации фонетического описания звуков казахского языка, решили строго соблюдать
дифференцированность терминов между артикуляционной, акустической
и перцептивной фонетикой. Например, дифференциальными признаками
участия голосовых связок на артикуляционном уровне является степень их
колебания.

90

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

Модель артикуляционной базы наглядно обеспечивает артикуляционные
характеристики всего сингармонического (75 сингармозвуков) и ассими
лятивно-комбинаторного (около 150 ассимилятивно-комбинаторных зву
ков) состава звуков казахского языка. Каждый сингармо-ассимилятивный
оттенок должен иметь свою транскрипцию. Например, согласный т в составе тi[ti], при отсутствии гласного символа как фонетического ориентира, можно будет получить полное сингармо-ассимилятивное описание [t’ˆ]:
кончиковый, смычный, глухой, мягкий (продвинутый), неогубленный, при
поднятый (Рис.2).
Сингармо-ассимилятивные артикуляционные признаки согласного т[t]
выделены жирными линиями:
- кончиковый, смычный, глухой – артикуляционные признаки;
- мягкий (продвинутый), неогубленный – сингармонические признаки;
- приподнятый – ассимилятивный (в соседстве с узким гласным) признак.

Рис.2. Фонетическая модель согласного т в составе ті[ti]

Конечно, использование диакритических знаков требует доработки. На
очереди создание общетюркской артикуляционной базы.
Артикуляционная база будет служить исследовательской основой при
акустическом анализе, синтезировании речи, речевой организации оргтехники на тюркских языках. Ни один из этих направлений не может иметь положительное решение без опоры на результаты артикуляционного анализа.
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Г.Г. ЛЕВИН
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ
В ДРЕВНЕТЮРКСКО-ЯКУТСКИХ
ЛЕКСИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ
(Наименования явлений общественной жизни)
Мақалада көне түркі және якут тілдеріндегі лексика-семантикалық топтар салыс
тырмалы тұрғыдан қарастырылады. Мақаланың негізгі мақсаты көне түркі және якут
тілдерінің өзара сабақтастығын дәйектейтін белгілерді айқындау. Салыстырмалы ма
териал ретінде шығыс-түркі және монғол тілдерінің деректері алынады. Лексикалық па
раллельдердің сандық-статистикалық және құрылымдық-семантикалық ерекшеліктері
сараланып, негіздердің тұлғалық құрылымының тұрақтылығы мен өзгермелі сипаты, бел
гілі бір құрылымдық типтердің лексикалық мағынасының өзгеруге бейімділігі анықталады.
В статье в сравнительном плане рассматривается взаимосвязь якутского и древ
нетюркского языков в отдельно взятой лексико-семантической группе. Основной целью
данной статьи является определение критериев взаимоотношения между якутским и
древнетюркским языками. В качестве сравнительного материала были привлечены ма
териалы восточно-тюркских и монгольских языков. В работе подробно анализируются
количественно-статистические и структурно-семантические особенности лексичес
ких параллелей. Определяется устойчивость и изменчивость структурных оформлений
основ и характер изменчивости лексических значений рефлексов в конкретных структур
ных типах.
Interconnection of the Yakut and ancient Turkic languages in some lexical semantic group
is compared in this paper. The main aim of the paper is to determine the criteria of interactions
between the Yakut and ancient Turkic languages. The eastern Turkic and Mongol languages
were used as comparative material. Qualitative-statistical and structural semantic peculiarities
of lexical parallels are described in detail. Stability and inconstancy of stem structures and
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character of inconstancy of lexical meanings of reflexes in concrete structural types are
determined here. Keywords: lexical semantic group, тurkic and Mongol languages, Yakut
language, structural semantic peculiarities.

Лексико-семантическая группа (ЛСГ) «наименования явлений общественной жизни» как часть лексической системы языка отражает социальную структуру общества, мировоззренческие взгляды носителей языка,
способы организации жизни людей. Данная ЛСГ относится к неустойчивой категории лексики, она в исторически короткие промежутки времени
может претерпеть такие сильные изменения, которые в других лексико-семантических группах растягиваются на несколько столетия.
В якутском и древнетюркском языках выявляется множество параллелей,
относящихся к ЛСГ «наименования явлений общественной жизни». Отдельные вопросы сравнительного и этимологического анализов якутских слов,
входящих в вышеназванную ЛСГ затрагивались в работах Э.К.Пекарского(1),
Э.В.Севортяна (2), Н.К.Антонова (3), Г.В.Попова (4, с.62-64), Г.Г.Левина (5,
с. 116-121). Однако системное изучение общественно-политической лексики
якутского и древнетюркского языков не проводилось.
В качестве сравнительного материала привлечены лексические параллели алтайского, тувинского, хакасского, уйгурского, киргизского языков из
тюркской группы, средне-монгольского, письменно-монгольского, халхамонгольского, бурятского языков из монгольской группы.
Для определения критериев исторической связи якутского и древнетюркского языков, а также по локальным особенностям рунических памятников, материал древнетюркского языка разделен на 3 группы: а) орхонские
надписи, б) енисейские эпитафии, в) восточно-туркестанские рукописные
тексты.
В ЛСГ «наименования явлений общественной жизни» обнаружено 45
основ: в орхонских памятниках – 40, в енисейских эпитафиях – 21, в восточно-туркестанских текстах – 18. Из них 29 (64%) единиц имеют параллели в якутском языке.
Односложные корни
VС: орх. : li: [МЧ 1, 4; Мог., 27, 28; Тон., 1, 56] ил ‘племенной союз’,
(Малов 1959, 94), ен. : li: ил [Е. 26, 27, 28, 30, 32], äл : l: [Е. 3, 29, 75], :
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lê: [Е. 44, 51], : lb: [Е. 8, 11, 13, 25, 44] : lá: [Е. 10] ‘государство, народ’ (Батманов, 1962, 217, Кляшторный, 1987, 35), уйг(рун.) : li: [Kb. е, 3]
ил ‘племенной союз’ (ЇB, 41) // як. ил ‘мир, согласие’, ср.: алт. эл ‘народ,
племенной союз’(ОРС, 190), хак. ил ‘народ’(ХРС, 57). кирг.эл ‘племенной
союз; род; племя, народ ‘(КРС, 946), уйг. әл I ‘1. страна; 2. село, селение;
3. народ’ (УРС, [1968], 78), монг. элч I ‘нарочный, гонец, курьер’ (МРС,
670), бур. элшэ II ‘уст. посланец’ (БРС, 763), ср.-монг. elĉin ‘послы’ (Поппе, 1941, 149), ср.-монг. эл ‘мирный’ (Сидоров, 1997, 64).
CVC:1) ен. :YB: [Е. 17] баj ‘богач’ (Батманов, 1962, 211), уйг(рун.) :YB
: [ЇB, 40] баj ‘богач’ // як. баай ‘богач, богатый’, ср.: алт. бай ‘богач, богатый’ (РАС, 32), хак. пай I ‘1. бай, богач, богатый (в знач. сущ.), кулак’
(ХРС, 140), тув. бай (кижи) ‘богач; богатый’(РТС, 45), кирг. бай’ богач,
бай; богатый, изобилующий чем-л.; 3. господин; 4. уст. хозяин; 5. уст. муж;
6. южн. старший брат’ (КРС, 94), уйг. бай ‘бай, богач; богатый, зажиточный’ (УРС, [1968], 197), монг. баян ‘1. богач; 2. богатство’ (МРС, 67), бур.
баян I ‘1.1. богач; 2. богатство; состоятельность; 2. богатый ‘ (БРС, 93),
ср-монг., м.-п. bajan ‘богатый, богатство’ (Щербак, 1997, 103); 2) орх. :gb
: [КТм., 1; Тон., 36; Мог., 1; КЧ, 6] бäг ‘правитель, князь’, ен. :gb: [Е. 1, 5,
10, 16, 17, 22, 28, 30, 32, 37, 48, 82], :bg: (г - написано наоборот) [Е. 24] :gê
[Е. 26] бэг ‘князь’ (Батманов, 1962, 213); уйг(рун.) :gb: [TurfIII, b, 4, ЇB, 7]
бäг ‘правитель, князь’ // як. бии ‘родной брат, двоюродный брат, троюродный или внучатый брат’ (Севортян, 1978, 97), ср.: алт. бий ‘уст. начальник’
(РАС, 336), хак. уст. пиг ‘1. чиновник; 2. господин; 3. начальник, высший
чин’ (ХРС, 149), тув. бег ‘бек’ (ТРС, 37), кирг. бек II ‘ист. бек (феодальный
властитель, ниже хана)’(КРС, 125 ), уйг. бәк ‘бек; господин’(УРС, [1968],
204, монг. beji-le ‘княжеские титулы’ (Севортян, 1978, 99), ср.-монг. begi
‘бек’ (Щербак, 1997, 105), п.-монг. beyile ‘титул князя третей степени, бейле’ (Владимирцов, 1989, 292); 3) орх. :DoB: [МЧ. 10; Тон., 60] бод II ‘организация, племя, род’ // як. бодо ‘вид, облик’, ср. алт. бой ‘рост, возраст’
(ОРС, 32), хак. пос ‘сам’ (ХРС, 159), тув. эьт-бот ‘тело’, кирг. бой ‘1. рост;
2. стан, корпус; 3. протяжение (о пространстве и времени)’ (КРС, 139), уйг.
бой I ‘1. корпус, стан; рост; 2. берег, побережье’ (УРС, [1968], 215), монг.
бод I ‘филос. предмет; материя, вещество’ (МРС, 72). ср.: монг. бод II ‘1.
крупный скот; 2. фигуры в шахматах (кроме короля); 3. бодо (условная
единица подсчета скота в переводе на одну голову крупного скота)’ (МРС,
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72), бур. бодо ‘1. крупный (о скоте)’ (БРС, 96), ср.-монг. бодо ‘субстанция’
(Сидоров, 1997, 66), м.-п. boda ‘крупный рогатый скот’ (Щербак, 1997, с.
68); 4) орх. :GOT: [Тон., 26] ту± ‘знамя’ (Айдаров 1971, 364) // як. туо±а
‘знамя’, ср.: тув. тук ‘знамя’ (ТРС, 422), кирг. туу ‘знамя, стяг’ (КРС, 771),
уйг. туð I ‘знамя, флаг; вымпел; штандарт’ (УРС,[1968], 335), монг. туг
‘знамя’ (МРС, 421), бур. туг ‘знамя, флаг’ (БРС, 433), ср.-монг. tuγ ~ tuq
‘знамя’(Хомонов, 1970, 38), м.-п. tuγ (< кит.) ‘знамя’ (Щербак, 1997, 158);
5) орх. :NK: [Тон., 2; О., 4; МЧ, 9] kан II ‘правитель, хан’, ен. :NK: [Е. 3, 8,
10, 11, 13, 25, 29-32, 37, 44, 47, 48, 51], :KN: [Е. 24] :NK: [Е. 38, 42] kан ‘правитель, хан’ (Батманов, 1962, 224), уйг(рун.) :NK: [ЇB, 41] kан ‘правитель,
хан’ // як. хаан ‘хан, ханский’, ср.: алт. каан ‘царь, хан’ (ОРС, 65), хак. хан
‘царь, царский’ (ХРС, 271), тув. хаан ‘хан, царь, король’ (ТРС, 459), кирг.
кан II ‘хан’ (КРС, 338), уйг. хан ‘ист. хан, государь, монарх’ (УРС, [1968],
420), монг. хаан ‘1. хан, царь, монарх; 2. ханский, царский’ (МРС, 492), бур.
хаан ‘1. хан, царь, монарх; 2. ханский, царский’ (БРС, 523), ср.-монг. qa’an
‘каган, верховный правитель’ (Щербак, 1997, 132, 165), п.-монг. χан ‘хан,
царь, раджа’ (Владимирцов, 1989, 351); 6) орх. :LoK: [КТб. 7; МЧ. 13; 33],
ен. :Loq: [Е. 21] kул ‘раб’, :LoK: [Е. 32, 44] kул ‘раб’ (Малов, 1952, 107),
уйг(рун.) :LoK: [Tun. IV, 11, ЇB, 83] kул ‘раб’ // як. кулут ‘раб’, ср.: алт. кул
‘раб, слуга’ (ОРС, 94), хак. хул уст. ‘раб, слуга’ (ХРС, 291), тув. кул ‘раб,
É
невольник’ (ТРС, 263), кирг. кул ‘прям., перен. раб’ (КРС, 439 ), уйг. кул
I ‘прям., перен. раб, невольник’ (УРС, [1968], 616); 7) орх. : GOY : [КТб.,
47, 53; О., 4; Мог., 31] jо± ‘поминальный обряд’, ен. jо± [Е. 42] ‘поминальный обряд’ (Малов, 1952, 106) // як. дьуо±улаа ‘хоронить’, ср.: хак. чы±
‘хоронить кого-л.’(ХРС, 325), кирг. жогол ‘потеряться, исчезнуть, сгинуть,
пропасть’ (КРС, 255), уйг. yoγi ‘печаль, траур’ (ЭСТЯ, 1989, 207), монг. jo
‘о!, ах!’ (ЭСТЯ, 1989, 207), м.-п. yoγila ‘стенать, охать’(ЭСТЯ, 1989, 207);
8) орх. : ROK: [Мог., 36, 40] kур ‘положение, чин, достоинство, пояс’ // як.
кур ‘пояс, кушак, ремень’, ср.: алт. кур ‘пояс, кусок материи, употребляемый вместо пояса’ (ОРС, 95), хак. хур ‘пояс, кусок материи, употребляемый вместо кушака’ (ХРС, 292), тув. кур ‘пояс, кушак, ремень’ (ТРС, 265),
кирг. кур IV ‘1. пояс; большой платок или кусок материи; 2. время; раз; 3.
группа’ (КРС, 447), уйг. кор ’завязка, тесьма’ (ЭСТЯ, 2000, 153), бур. hур
‘ремешок, ремень; 2. ременный, кожаный’ (БРС, 690), ср. -монг. qur ‘колчан’, м.-п. qurči ‘носящий колчаны’ (Щербак, 1997, 143).
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СVСС: орх. : TROy: [Тон., 19] : TROY: [КТб., 49] jурт ‘земля, страна,
родина’, уйг(рун.) : µROY : [ЇB, 18, Tun. b, 2] jурт ‘земля, страна, родина’ //
як. сурт ‘стойбище, жилище’ ср.: алт. дьурт ‘страна, место поселения, место жительства, селение, поселок’ (ОРС, 58), хак. чурт ‘жилище, постройка’ (ХРС, 323), тув. чурт ‘страна; край; местность; стойбище’, кирг. журт
‘1. народ; подданные; 2. родня, близкие; 3. место, где стояла юрта или стоял
аул, пепелище аула, оставленное стойбище; 4. страна; уст. родина‘ (КРС,
270), уйг. журт ‘1. страна; 2. родина; 3. дом, здание’ (УРС, [1968], 481).
Двухсложные корни
VСV: орх. : idi: [КТм., 4; Тон., 11] иди ‘господин, хозяин, властитель’
(Айдаров 1971, 358), уйг(рун.) : idi: [ЇB, 100] иди ‘господин, хозяин, властитель’ // як. иччи ‘хозяин, домовой дух, владелец’, ср.: алт. ээ ‘хозяин,
хозяйка’(ОРС, 195), хак. ээ ‘хозяин, хозяйка’ (ХРС, 335), тув. ээ ‘хозяин,
владелец’ (ТРС, 622), кирг. ээ I ‘1. хозяин; 2. бог; 3. дух-покровитель’(КРС,
971), уйг. игә ‘1. владелец, хозяин, обладатель’ (УРС, [1968], 174), монг.
эзэн ‘1. хозяин, владелец, обладатель; 2. господин, владыка, повелитель’
(МРС, 668), бур. эзэ(н) ‘хозяин, владелец, обладатель’ (БРС, 759), ср.-монг.
eĵen, м.-п. eĵen ‘хозяин, господин; государь, владыка’ (Щербак, 1997, 114).
VСVС: орх. : sLO: [КТб., 52] улыс ‘страна, область’ (Айдаров 1971, 365)
// як. улуус ‘улус, район, обширный родовой союз’ ср.: алт. улус ‘народ,
люд’ (ОРС, 167), хак. улус ‘народ’(ХРС, 249), тув. улус ‘народ’(ТРС, 440),
кирг. улут I ‘нация’(КРС, 803), уйг. улус ‘ист. 1. народ; 2. страна’ (УРС,
[1968], 134), монг. улс I ‘1. государство, держава; 2. люди, народ; 3. династия’ (МРС, 453), бур. улас ‘лит. редко народ; страна; государство’ (БРС,
468), бур. улад(ууд) ‘люди, народ’ (БРС, 467), ср.-монг. ulus ‘народ, государство’ (Поппе, 1941, 158), м.-п. ulus ‘народ’ (Щербак, 1997, 161).
VССV: 1) орх. : :ODRO: [КТб., 48, 49; МЧ, 20] орду ‘орда, лагерь, ставка’, уйг(рун.) : :ODRO: [ЇB, 41] орду ‘орда, дворец’ // як. ордуу ‘логово, пристанище’, ср. алт. орда ‘орда’(РАС, 415), хак .орда ‘орда’(ХРС, 129), тув.
орду ‘дворец’(ТРС, 326), кирг. ордо ‘1. ист. ханская ставка, ханский дворец, ханская юрта феодала; 2. богатая юрта (вообще)’ (КРС,577), уйг. орда
‘ист. в тюрко-монгольских феодальных государствах средневековья ставка
правителя и местопребывания его семьи’ (УРС, [1968], 95), монг. орд(он) I
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‘дворец’ (МРС, 304), бур. ордо(н) ‘1. дворец; 2. ставка’ (БРС, 360), ср.-монг.
орду ‘ставка, дворец’ (Сидоров, 1997, 55), м.-п. ordu qarsi ‘дворец’ (Щербак, 1997, 130); 2) уйг (рун.) : IRGo: [ЇB, 23] о±ры ‘вор, грабитель’ // як.
уоруу ‘воровство’, алт. уур ‘воровство’ (ОРС, 168), хак. оғыр ‘вор’ (ХРС,
123), тув. оор ‘вор’ (РТС, 77), кирг. ууру ‘1. вор; 2. воровство’ (КРС, 811),
уйг оғри ‘вор, расхититель’ (УРС, [1968], 103), ср.-монг. oírçaq ~ ourçaq
‘вор, грабитель’ (Щербак, 1997, 164), бур. оруу I ‘вхожий’ (БРС, 363); 3)
орх. : öröt : [Мог., 2; КТб., 1, 3] тöрÿ ‘власть, обычай, закон’, ен. : öröt
: [Е. 10] тöрÿ ‘порядок, правило, закон’ (Малов, 1952, 110), ен. тÿр ‘закон’
(Батманов, 1962, 238), уйг(рун.) : öröt : [Kb. a, 5] тöрÿ ‘власть, обычай,
закон’ (Orkun II, 37) // як. төрүт ‘предок, родоначальник; корень, основа,
основание’, ср.: алт. тöр ‘место против входа в юрту; почетное место в
доме, главное место у очага’ (ОРС, 156), хак. тöр ‘передний угол, почетное
место в доме’ (ХРС, 235), тув. төре уст.’строй, режим’ (ТРС, 419), кирг.
төрө ‘1. (в эпосе) господин (эпитет властительного богатыря)’, (КРС, 759)
кирг. түр I ‘1. вид, форма; 2. орнамент’ (КРС, 783), уйг. tөr ‘почетное место в доме, главное место у очага’ (УРС, [1968], 157), монг. төр ‘1. строй,
режим; государство, держава; власть; династия; 2. правление, управление
(государственное); 3. закон, законность’ (МРС, 419), бур. түрэ ‘правление’
(БРС, 447), ср.-монг. jÿasaÉ törö ‘законы и установления’ (Щербак, 1997,
158), п.-монг. törü ‘закон, установление, правление, держава’ (Владимирцов, 1989, 164).
СVСVС: 1) (уйг.) ен. : RkB [Е. 28] бакыр ‘деньги; медь’ (Батманов,
1962, 211) // як. ба±арах ‘низкий и широкогорлый горшок для варки молока’ (Пек., 327), ср.: алт. бакрас ‘медный котел’ (ОРС, 26), кирг. бакыр
É
II ‘1. медь; 2. металлическое ведро’ (КРС,102), уйг. пакир
‘ведро’ (УРС,
[1968], 243), монг. бадар ‘уст. сбор пожертвований, подаяний’ (МРС, 55),
бур. бадар ‘уст. подаяние, приношение, подношение, милостыня (странствующим монахам)’ (БРС, 75), ср.-монг. baqir ‘медь’ (Щербак, 1997, 104); 2)
орх. :NDUB [КТм., 1; Тон., 1, 9; О., 3; Мог., 2, Ха 4, 30] будун ‘народ’, ен. :
NDUB : [Е. 1, 5, 15, 29, 38, 43-45, 49] :BuDN : [Е. 19] (Батманов, 1962, 216),
:NuDUB: [Е. 32] будун, :NåUB: [Е. 38] бутун ‘народ’, уйг(рун.) :NoDUB
: [ЇB, 81] будун ‘народ’ // як. бодо ‘вид, облик’ ср.: алт. бой ‘рост, возраст’
(ОРС, 32), хак. пос ‘сам’ (ХРС, 159), тув. эьт-бот ‘тело’=тув. бодо ‘единица
подсчета в переводе на голову рогатого скота’, кирг. бой I ’1. рост; 2. стан,
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корпус’(КРС, 139), кирг. бодо ‘1. южн. годовалый теленок парнокопытных диких животных (уже отделившийся от матери); 2. (точнее бодо мал)
крупный скот (рогатый скот, кони, верблюды) ‘(КРС, 137), уйг. бой I ‘1. корпус, стан; рост; 2. берег, побережье’(УРС, [1968], 315), монг. бод I ‘филос.
предмет; материя, вещество’ (МРС, 72). ср.: монг. бод II ‘1. крупный скот;
2. фигуры в шахматах (кроме короля); 3. бодо (условная единица подсчета
скота в переводе на одну голову крупного скота)’ (МРС, 72), бур. бодо ‘1.
крупный (о скоте)’ (БРС, 96), ср.-монг. бодо ‘субстанция’ (Сидоров, 1997,
66), м.-п. boda ‘крупный рогатый скот’ (Щербак, 1997, с. 68); 3) ен. :RoåB:
[Е. 29] батур ‘богатырь’ (Батманов, 1962, 212), уйг(рун.) :RoµaGì: [Tun.
IV, 12] ба±атур // як. боотур ‘богатырь’, ср.: алт. баатыр ‘богатырь’ (РАС,
32), хак. матыр ‘1. герой; 2. смелый, храбрый, неустрашимый’ (ХРС, 104),
тув. маадыр ‘богатырь’(РТС, 45), кирг. баатыр I ‘богатырь, храбрец; герой
(также офиц.); 2. ист. батыр (предводитель военной дружины, прославившийся своей храбростью или военным искусством; обычно свою деятельность батыр начинал с угона чужого скота, что считалось молодечеством;
батыры в народе делились на шесть категорий) ‘(КРС, 90), уйг. батур ‘богатырь, силач, герой // мужественный, отвавжный, смелый, удалой, храбрый’
(УРС, [1968], 184), монг. баатар ‘1. богатырь, герой; витязь; 2. богатырский, героический, мужественный, храбрый, доблестный’ (МРС, 52), бур.
баатар ‘1. богатырь, батырь, герой; 2. богатырский; смелый, мужественный; отважный’ (БРС, 72), ср.-монг. м.-п. baγatur ‘герой, богатырь’ (Щербак, 1997, 104); 4) орх. :ngit: [КЧ, 24; МЧ, 9] тигин ‘принц’, уйг(рун.) :
Ziÿit: [Tun. a, 16] тигин ‘имя собственное’ (Orkun II, 65) // як. тыгын
‘имя собственное, якутский царь’, ср.-монг. tü:ni ‘тегин’ (Поппе, 1938, 93);
5) орх. :GDY: [Тон., 4, 25; МЧ, 33; Мог., 32] jадаk ‘пехота, пехотинец’ //
як. сатыы ‘пешком’, ср.: алт. д’ойу ‘пеший, пешеход, пешком’ (ЭСТЯ, 68),
хак. чазағ‘пеший, пешеход, пешком’ (ЭСТЯ, 1989, 68), тув. чадаг ‘пеший,
пешеход, пешком’(ЭСТЯ, 68); кирг. жөө ‘пеший, пешеход, пешком’(ЭСТЯ,
68), уйг. йойу ‘пеший, пешком’(ЭСТЯ, 68), монг. jаdaγu ‘бедный, слабый’
(ЭСТЯ, 69), бур. ядамаг ‘1. немощный, 2. неимущий’ (БРС, 795), ср-монг.,
п.-монг. jаda ‘не быть в состоянии, не уметь, не мочь’ (Щербак, 1997, 75);
6) орх. :hLK: kалы² ‘калым, выкуп за невесту’ [Суд. 7] // як. халыым ‘калым, калым за невесту’, ср. алт. калым ‘калым ( выкуп, выплачиваемый
за невесту)’, хак. халым устр. ‘калым (выкуп, выплачиваемый за невесту)’,
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тув. халым ‘калым’, кирг. калы² II ‘этн. калым’(КРС, 334), уйг. кÉалун
II ‘а. закон, законоположение’ (УРС, [1968], 589); 7) ен. : rhöt : [Е. 11]
тÿ²ÿр ‘бубен шамана’ (Батманов, 1962, 237) // як. дµ²µр ‘бубен шамана’,
алт. тÿ²ÿр ‘бубен’ (РАС, 38), хак. тÿÿр ‘шаманский бубен’ (ХРС, 244), тув.
дµ²гµр ‘бубен’ (РТС, 51), кирг. дµ²гµр: дµ²гµр-дµ²гµр ‘подражание однообразным отрывистым звукам (напр. бою узбекского барабана, топоту
множества конских копыт)’ (КРС, 203), уйг. дубурэк ‘пуговка музыкального инструмента шанзы’ (УРС, [1968], 451), монг. äµíãýð II «бубен (шаманский)» (МРС, 163), бур. дµнгинэхэ ‘1. шуметь, гудеть; рокотать; 2. жужжать’ (БРС, 208); 8) орх. : NGK: [МЧ, 1; О., 4; КЧ, 3; Мог., 27, 28; КТм.,
1; КТб., 3; Тон., 9] kа±ан ‘правитель, каган’ // як. инд. ка±ан ‘предводитель, родоначальник’(Воронкин, 1995, 83), ср.: алт. хаан ‘царь, хан’, хак.
хан ‘царь’, тув. хаан ‘хан, царь, корона’, кирг. кан II ‘хан’ (КРС, 338), уйг.
хан ‘ист. хан, государь, монарх’ (УРС, [1968], 420), монг. хаан ‘1. хан, царь,
монарх; 2. ханский, царский’ (МРС, 492), бур. хаан ‘1. хан, царь, монарх;
2. ханский, царский’ (БРС, 523), ср.-монг. xaxan ‘верховный правитель, государь’, qa’an ‘каган, верховный правитель’ (Щербак, 1997, 132, 165), п.монг. χан ‘хан, царь, раджа’ (Владимирцов, 1989, 351); 9) орх. : gr|: [МЧ,
15; КЧ, 9] чäриг ‘солдат, воин’; ен. : grW: [Е. 41] чäриг ‘войско’ (Малов,
1952, 112) // як. сэрии ‘война, войско’, ср.: алт. черу ‘боец, солдат; войско,
армия’, хак. сiрiг ‘войско’, тув. шериг ‘войско, армия’, кирг. черµµ ‘1. войско; 2. поход’ (КРС, 859), уйг. ч³ри ‘пленница, невольница, рабыня’ (УРС,
[1968], 393), монг. цэрэг ‘1. цирик, воин, солдат; 2. воско, армия’ (МРС,
622), бур. сэрэг ‘1.1. войско, армия; 2. воин; 2. атр. военный’ (БРС, 404),
ср.-монг. šerig ‘войско’, м.-п. šerig ‘войско’ (Щербак, 1997, 112).
VСVСV: орх. : þKR: [Мог. 25, 41; КТм., 8] арkыш ‘караван, посольство’ // як. аргыс ‘спутник, попутчик’ ср.: хак. ар±ыс ‘товарищ’, тув. аргы
‘ездить, объезжать, разъежать, совершать рейс’, кирг. аргы ‘(о скаковом
коне) бежать крупным карьером’ (КРС, 66).
СVССV: орх. : AGMT: [КТб., 53] там±а ‘печать’, ен. : AGMå: [Е. 51]
там±а ‘тавро, печать, знак, клеймо’ (Батманов, 1962, 234), уйг(рун.)
:AGMµ: [Turf. IIIa, 4-5] там±а ‘тавро, печать, знак, клеймо’ (Orkun II, 180)
// як. там±а ‘клеймо, печать’, ср.: алт. та²ма ‘клеймо, печать’ (РАС, 245,
486), хак. танъма ‘тавро, клеймо, тамга’ (ХРС, 217), тув. та²ма ‘тамга,
клеймо, печать’ (ТРС, 596), кирг. тамга’тамга, клеймо, жженное тавро (на
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ляжке лошади, на морде овцы); 2. знак, буква’ (КРС, 699), уйг. тамға ‘1.
тамга, тавро; клеймо, отпечаток, знак; 2. печать, штамп, штемпель’ (УРС,
[1968], 285), монг. тамга ‘1. печать, штемпель; 2. клеймо, тавро; 3. туз (в
картах)’ (МРС, 388), бур. тамга ‘1. тамга, клеймо, тавро; 2. печать, штемпель, штамп’ (БРС, 412), ср.-монг. tamÉa, м.-п. tamaÉan‘печать’ (Щербак,
1997, 152).
СVССVС: 1) орх. : KLRY : [Мог., 33] jарлыk ‘повеление, предписание’ //
як. дьаралык ‘ярлык’, уйг(рун.) : QiLRY : [T.II, 19] jарлыk, : GiLRY : [T.II,
19], : GLRY [Tun. a, 3, Tun. b, 2] jарлы± ‘приказ’ (Orkun II, 58) // як. дьаралык ‘ярлык, клеймо; блеск, сияние; счастье, радость победы ’, ср.: алт.
дьарлык ист. ‘последователь бурханизма (антинародного религиозного
течения начала XX века)’, хак. чарла± ‘объявление, обнародование’, тув.
чарлыг ‘указ’; кирг.жарлык ‘указ, распоряжение’ (КРС, 235), уйг. йарликÉ
II ‘ярлык, ханская грамота’ (УРС, [1968], 772), монг. зарлиг ‘1. указ; 2. уст.
повеление’ (МРС, 194), бур. ярлаг ‘1. ярлык, бирка; 2. вывеска; 3. этикетка’
(БРС, 802), бур. зарлик ‘уст. повеление, указ’ (БРС, 252), ср.-монг. ĵarliq,
м.-п. ĵarliÉ ‘повеление, предписание, указ’ (Щербак, 1997, 123); 2) орх. :
NKRT: тарkан [Тон., 6, 34] ‘титул’, ен. : NKRå : [Е. 30, 47], : Nköå: [Е. 32]
тарkан ‘титул’ (Малов, 1952, 110) // як. дархан ‘почтенный, важный’, ср.:
тув. дарган ‘кузнец, почтеный борец’, кирг. даркан ‘1. (в эпосе) кузнец;
2. перен. уважаемый, славный, почетный’ (КРС, 186), уйг.‘’ (УРС, [1968],
монг. дархан I ‘мастер’ (МРС, 148), ср.: монг. дархан II ‘1. священный,
неприкосновенный; заповедный; 2. ист. свободное от повинностей лицо’
(МРС, 148), бур. дархан ‘1. кузнец; мастер, умелец, искусный мастер; 2.
искусный, умелый’ (БРС, 189), ), ср.-монг. дархан ‘кузнец’ (Сидоров, 1997,
47), п.-монг. darχan ‘кузнец’ (Владимирцов, 1989, 353).
Трехсложная основа
СVСVСV: орх. : UGRK: [Тон., 34; 53] kара±у ‘караул, пикет’ // як. кыра±ы
‘зоркий; зоркость’=харабыл ‘караул, сторож’, ср., алт. каруул ‘стража, охрана, караул’(ОРС, 74), хак. харол ‘мушка (ружья)’(ХРС, 277), тув. хараал
‘караул’, кирг. кароол ‘1. стража, караул; 2. место, откуда можно наблюдать
за врагом; караульная вышка, холм; 3. мушка (ружья), прицел’ (КРС, 353),
уйг. кÉаривул ’караул, караульный, сторож’ (УРС, [1968], 584), монг. харан-
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хуй ‘1. темнота; тьма, мрак; 2. темный, мрачный’ (МРС, 514), бур. харуул
I ‘1. караул, дозор; стража; 2. караульный’ (БРС, 556), ср.-монг. qaranÉu
~qaranqu, м.-п. qaraÌÉuj ‘темнота, темный’ (Щербак, 1997, 134),
Слова, не имеющие в якутском параллелей
CV: орх. : ös: [КЧ, 10; МЧ, 6, 7; О. 7, 9; КТб., 2; Тон., 14] сÿ ‘войско’, ен.
ös
: : сÿ [Е. 10, 26, 39, 43] ‘войско’ (Батманов, 1962, 233), уйг(рун.) : ös: [ЇB,
50, Tun. a, 10] сÿ ‘войско’.
CVC: 1) орх. : hÖk: [КТб., 7; МЧ, 13] кÿ² ‘рабыня, служанка’, ен. : ÅÖk
: [Е. 42] кÿ² ‘рабыня’ (Батманов, 1962, 228) ср. кирг. кµ² ’рабыня (рабыни
делились на те же категории, что и рабы)’(КРС, 467), уйг. кµ² ‘рабыня,
служанка’ (КТб, 7); 2) орх. : Rm: [Суд., 7] мар ‘наставник, вероучитель’, ен
: R: m: [Е.2], : Rm: [Е. 47] мар ‘наставник’ [Малов, 1952, 108]; 3) орх. : TT:
[Хб 15] тат ‘чужеземец, иноплеменник’, ср.: уйг. тат ‘таты, татский народ’
(УРС, [1968], 269); 4) орх. : DÞ: [Мог. 28; Тон. 5] : Dò: [МЧ, 19] : Ds: [О., 6, 8]
шад ‘высший титул, министр’, ен. : Dà: [Е. 2, 48] шад ‘титул’ (Малов, 1952,
112), орх. : DS: [Тон., 31] : Ds: [О., 6, 8] сад (с+ад) ‘чин’ (Айдаров 1971, 363).
Двухсложные основы
VCCV: орх. : Uc: [МЧ, 26; КТб., 32] анчу ‘преподношение, воздаяния,
вознаграждение’, ср.: монг. анз ‘уст. 1. пеня, штраф; 2. взыскание; наказание’ (МРС, 39), бур. анза ‘“приданое” жениха’ (БРС, 53).
CVCV: орх. : IGY : [О., 5; Мог., 26; МЧ, 18; Тон., 8; КТб., 2] jа±ы ‘враг’,
ен. : Ygi: [Е. 19], : (I)GY : [Е. 25, 32, 35, 45], : IÕY: [Е. 49] jа±ы ‘враг’ (Малов, 1952, 106), уйг(рун.) : IGY : [ЇB, 51] jа±ы ‘враг’, ср.: алт. jуу, jуу-чак
‘война’ (РАС, 65), хак. чаа ‘война’ (ХРС, 304), тув. чаа ‘война’ (ТРС, 75),
кирг. жоо ‘враг, находящийся во вражде с кем-л.’ (КРС, 260), уйг. йаâи
‘диал. враг’ (УРС, [1968], 775), бур. dajn ‘враг’ (Щербак, 1997, 121), монг.
дайн ‘война’ (МРС, 140), ср.-монг. dajin ‘враг’ (Щербак, 1997, 121), п.монг.
daji(n)> daγi(n) ‘война’ (ЭСТЯ, 1989, 56).
VCCVC: (алт.кирг.) орх. : nKRi: [Мог., Ха 14] иркин ‘титул’, ср.: алт.
эркин ‘1. свобода, воля; свободный, вольный; свободно; 2. активный’
(ОРС, 193), уйг. әркан ‘а. книж. уст. сановники, вельможи, придворные’
(УРС, [1968], 68).
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СVCVC: 1) орх. : KiLB: [ХТ. I. 4; МЧ. 34] : QLB: [МЧ. 44] : KLB: [МЧ.
44] балыk ‘город’, уйг(рун.) : QiLì: [Tun. a, 14, Tun. b, 11] балыыk ‘город’ (Orkun II, 65), ср.: монг. балгас ‘город’ (МРС, 60), ср.-монг. balaγasun
qer ‘дворец’, balaxasun ‘крепость, столичный город’, м.-п. balγasun~
balaγasun ‘город’ (Щербак, 1997, 104); 2) орх. : nöhs: [КТб., 32, 52; Тон.,
9; Мог., 26] сä²ÿн ‘титул табгачского военачальника’; 3) орх. : NKI|: [КЧ,
1] чыkан ‘титул’.
СVCCV: орх. : OGBY : [КТб., 14; МЧ.12; Мог., 28] jаб±у ‘титул верховного правителя у западных тюрков’.
СVCCVC: 1) орх. : GRYB: [КТб., 4; 34] баjра± ‘знамя’, кирг. байрак ‘1.
флаг; 2. ист. пика с бунчуком (выставлявшаяся – только у влиятельных и богатых – острием вверх сквозь)‘ (КРС, 98), уйг. байраķ ‘знамя; флаг’(УРС,
[1968], 198), монг. бадан(г) ‘флаг, знамя, знаки отличия’ (Севортян, 1978,
34); 2) орх. : Ycoq: [КТб., 20] kунчуj ‘принцесса, младшая родственница
ханской крови, женщина ханского происхождения’, ен. : YucoK: [Е. 1, 22,
27, 45], : YcoK: [3, 6-8, 11, 13, 14, 16, 25, 29, 46, 48], : (am)Y : coK: kунчуj [Е.
10] ‘принцесса, младшая родственница ханской крови’ (Малов, 1952, 107);
уйг(рун.) : YucoK: [ЇB, 9] kунчуj ‘младшая родственница ханской крови,
женщина ханского происхождения’, ср.: тув. ķунчуâ ‘свекор’ (ЭСТЯ, 2000,
153); 3) ен. : NGRY: [Е. 47] jар±ан ‘судья’ (Малов, 1952, 106), ср.: алт. jаргы
‘суд’ (РАС, 741) =алт. дьаргычы ‘судья’ (ОРС, 48), хак.чарâы ‘1. суд; 2.
наказание’ (ХРС, 311), монг. яргачин ‘1. мясник; 2. перен. палач; убийца’
(МРС, 695), бур. яргаша(н) ‘редко палач’ (БРС, 801), ср.-монг. jarγuši, м.п. jÿàarγuši ‘судья’ (Щербак, 1997, 123).
А. Орфографические и графические особенности
1. В енисейских памятниках фиксируется написание слов в обратном
порядке: bg бэг [Е. 24], Ygi [Е. 19], BuDN [Е. 19] будун ‘народ’.
2. В енисейских памятниках наблюдается различное написание начального согласного [х] в слове kул ‘раб’ LoK [Е. 32, 44] // Loq [Е. 21].
3. В орхонских памятниках отмечается различное написание начального
согласного [j]: TROy [Тон., 19] // TROY [КТб., 49] jурт ‘земля, страна, родина’. В памянике в честь Тоникука в вышесказанной основе вместо ожидаемого велярного [j¹], встречается его палатальный вид y [ j²].
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4. В памятнике в честь Кюль-Тегина в слове улыс ‘страна, область’ отмечается палатальный вид s [с²], вместо ожидаемого велярного согласного
S [с¹]: sLO [КТб., 52].
5. В енисейских памятниках наблюдается различное написание основы
будун ‘народ’: а) фиксирование корреляции согласных [д~т]: NDUB [Е. 1, 5,
15, 29, 38, 43-45, 49] будун // NåUB [Е. 38] бутун; б) выписывание гласного
U [у] во втором слоге: NuDUB [Е. 32] будун // NDUB [Е. 1, 5, 15, 29, 38,
43-45, 49] буд(у)н.
6. В памятниках констатируется фиксирование гласных во втором
слоге: ен. RoåB [Е. 29] б(а)тур ‘богатырь’, уйг(рун.) RoµaGì [Tun.
IV, 12] б(а)±атур, уйг(рун.) Ziÿit [Tun. a, 16] тигин ‘имя собственное’,
уйг(рун.) QiLRY [T.II, 19] j(а)рлыk, GiLRY [T.II, 19] jарлы± ‘приказ’, орх.
KiLB [ХТ. I. 4; МЧ. 34] балыk ‘город’, уйг(рун.) : QiLì [Tun. a, 14, Tun. b,
11] балыk ‘город’.
7. В восточно-туркестанских текстах выявляется фиксирование корреляции [k~±]: уйг(рун.) QiLRY [T.II, 19] jарлыk // GiLRY : [T.II, 19], GLRY
[Tun. a, 3, Tun. b, 2] jарлы± ‘приказ’.
8. В орхонских и енисейских текстах наблюдается различное написание
основы kунчуj ‘принцесса, младшая родственница ханской крови, женщина ханского происхождения’: а) выписывание гласного [у] во втором слоге:
орх. Ycoq [КТб., 20], ен. YcoK [3, 6-8, 11, 13, 14, 16, 25, 29, 46, 48] kунч(у)
j // ен. YucoK [Е. 1, 22, 27, 45] kунчуj; б) разбиение основы разделительным знаком [:]: Y:coK kунч: уj [Е. 10].
А. Количественно-статистическая характеристика
В текстах древнетюркской рунической письменности всего обнаружено
45 основ, представляющих наименования явлений общественной жизни,
из них 29 [ОС-10/ДС-18/ТС-1] (64%) единиц имеют параллели в якутском
языке. Количественное соотношение параллелей в отдельных видах древнетюркских памятников таково: в орхонских текстах из 40 основ в якутском языке лексические рефлексы имеют 26 (65%) единиц, в енисейских
эпитафиях из 21 отмечается 14 (66,6%), в восточно-туркестанских рукописных текстах из 18 выявляется 14 (77,7%) параллелей.
При количественно-статистическом анализе ЛСГ «наименования явлений общественной жизни» определяется, что по количеству лексиче-
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ских параллелей наиболее близко к якутскому стоит язык восточно-туркестанских памятников. В этом отношении близкую к якутскому языку
позицию занимают из тюркской группы – киргизский (96,5%), уйгурский
(89,6%) языки, из монгольской группы – халха-монгольский язык (79,3%).
В остальных языках данный показатель чуть ниже: в алтайском (85,7%),
в хакасском, тувинском (по 86,2%), в бурятском, средне-монгольском (по
75,8%), в письменно-монгольском (68,9%). Много якутских лексических
параллелей встречается во всех тюркских языках и в письменно-монгольском языке в двухсложных основах в остальных монгольских языках в односложных основах.
По количеству параллелей древнетюркскому языку близко стоят из
тюркской группы – киргизский и уйгурский (по 70,4%), из монгольской
группы – халха-монгольский (63,6%). Несколько отдалены от древнетюркского языка алтайский, хакасский, тувинский (по 61,3%) и письменно-монгольский (52,2%) языки. В тюркских языках большое количество параллелей наблюдается в односложных, в монгольских языках в двухсложных
основах. Сравнительный анализ древнетюркских и монгольских параллелей показывает, что монгольские параллели чаще встречаются в текстах
восточно-туркестанских памятников, чем в орхоно-енисейских надписях.
Здесь интересно отметить, что в данной тематической группе монгольские
языки имеют очень высокую процентную ставку для установления критериев близости исторической взаимосвязи между тюркскими и монгольскими языками.
В. Структурная и семантическая характеристика
Древнетюркские основы представлены структурными типами: ОС: VС –
1, СV – 1, СVС – 12; СVСС – 1; ДС: VСV – 1, VCVC – 1, VCCV – 3, СVCV
– 2, СVCVC – 12, VCCVC – 2, СVCCV – 2, СVCCVC – 6; ТС: СVCVCV – 1.
Распределение якутских рефлексов по структурным типам выглядит следующим образом: в ОС: VС – 1, СVС – 8; СVСС – 1; ДС: VСV – 1, VCVC – 1,
VCCV – 2, СVCV – 1, СVCVC – 9, VCCVC – 1, СVCCV – 1, СVCCVC – 2,
ТС: СVCVCV – 1.
Из выявленных 29 [ОС – 10/ДС – 18/ТС – 1] древнетюркско-якутских
параллелей совпадение структурного оформления основы встречается в 17
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(58,6%) случаях, в том числе в ОС – 5 (50%), в ДС – 11 (61,1%), в ТС – 1.
Сходство структуры древнетюркских рефлексов в других тюрко-монгольских языках представляется таким образом: в алтайском из 27 [8/18/1] в
16 [8/ 8] (59,2%), в хакасском из 27 [9/17/1] в 16 [9/7] (59,2%), в тувинском
из 27 [8/ 18/ 1] в 19 [8/11] (70,3%), в киргизском из 31 [11/19/1] в 16 [9/8]
(54,8%), в уйгурском из 31 [12/18/1] в 22 [12/10] (70,9%), в халха-монгольском из 28 [7/ 20/1] в 6 [3/3] (21,4%), в бурятском из 25 [6/18/1] в 8 [3/5]
(32%), в средне-монгольском из 25 [7/17/1] в 10 [3/7] (40%), в письменномонгольском из 23 [7/15/1] в 7 [2/5] (30,4%).
Как видим, большое количество лексических рефлексов идентичных древ
нетюркским параллелям встречается в тувинском, уйгурском и в средне-монгольском языках.
В якутском языке изменения структурных типов параллелей выявляются в следующих основах: ОС: СVC: д.-тюрк. бäг // як. бии, д.-тюрк. бод //
як. бодо, д.-тюрк. туҕ // як. туоҕа; ДС: VCCV: д.-тюрк. оҕры // як. уоруу;
СVCV: д.-тюрк. тöрÿ // як. төрүт; СVCVC: д.-тюрк. бакыр // як. баҕарах,
д.-тюрк. будун // як. бодо; СVCVC: д.-тюрк. чäриг // як. сэрии; СVCCVC:
д.-тюрк. jарлыk // як. дьаралык. Структурно-фонетические изменения в
якутских основах произошли: а) при выпадении [г], [ҕ]: бии, уоруу, сэрии;
б) при появлении внутриязыковых формообразующих формантов: төрүт,
баҕарах; в) при появлении в середине слова гласной фонемы: дьаралык.
Рассмотрим некоторые фоно-морфологические изменения в якутских
основах: як. төрүт «предок, родоначальник; корень, основа, основание»,
по-видимому, восходит к форме тöр «основание, корень», поздняя репрезентация которой выявляется в д.-тюрк. тöрÿ «власть, обычай, закон»; як.
бодо сопоставима с д.-тюрк. бод «организация, племя, род». По мнению
Г.Дёрфера, д.-тюрк. будун образована из корня бод присоединением аффикса множественного числа -н. (см.: Севортян, 1978, с. 178). Эволюция
лексемы як. ба±арах происходила по схеме баҕар+ах, где -ах является
аффиксом уменьшительной формы имени существительного (Севортян,
1978, с. 46).
Количественный анализ совпадения структурных оформлений тюркс
ких и монгольских рефлексов по отношению к якутским формам представляется так: в алтайском из 24 [8/15/1] в 10 [4/6] (41,6%), в хакасском из 25
[9/15/1] в 10 [4/6] (40%), в тувинском из 25 [8/16/1] в 9 [3/6] (36%), в киргиз-
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ском из 27 [10/16/1] в 12 [4/8] (44,4%), в уйгурском из 26 [10/ 15/1] в 10 [4/6]
(38,4%), в халха-монгольском из 23 [7/15/1] в 4 [1/3] (17,3%), в бурятском
из 22 [6/6/1] в 9 [3/6] (40,9%), в средне-монгольском из 22 [7/7/1] в 9 [3/6]
(40,9%), в письменно-монгольском из 20 [7/12/1] в 5[1/4] (25%).
Как видно, к якутскому языку наиболее близки из тюркской группы –
древнетюркский и киргизский, из монгольской группы – бурятский и среднемонгольский языки. Более отдаленную позицию занимают тувинский и
халха-монгольский языки.
Следует отметить, что в данной тематической группе встречаются оппозиционные к древнетюркским формам якутско-тюрко-монгольские рефлексы: як. уоруу // кирг. ууру, бур. оруу = д.-тюрк. оҕры; як. бодо // кирг.
бодо, бур. бодо, ср.-монг. бодо, м.-п. boda = д.-тюрк. будун; як. сатыы //
алт. д’ойу, уйг. йойу, ср-монг. jаda, п.-монг. jаda = д.-тюрк. jадаk; як. сэрии // алт. черу, кирг. черүү, уйг. чөри = д.-тюрк. чäриг.
Сравнительное рассмотрение семантических особенностей тюркских
и монгольских лексических рефлексов по отношению к древнетюркским
параллелям показывает, что большое количество древнетюркских параллелей с УЛЗ выявляется в киргизском (58%), тувинском (55,5%), уйгурском
(54,8%) и в средне-монгольском языках (56%). В тюркских и в монгольских
языках УЛЗ обнаруживается в односложных основах. Исключение составляет средне-монгольский язык, где УЛЗ рефлексов выявляется в двухсложных основах.
Высокий процент лексических параллелей с УЛЗ наблюдается в якутском языке в структурном типе СVC; в алтайском языке СVC, СVCVC; в хакасском языке СVC, VCCV; в тувинском языке СVC, СVCVC; в киргизском
языке СVC, VCCV, СVCCVC; в уйгурском языке СVC, СVCCVC; в халха-монгольском языке СVC, СVCVC, СVCCVC; в бурятском языке СVC,
VCCV; в средне-монгольском языке VCCV, СVCV, СVCVC, СVCCVC; в
письменно-монгольском языке СVC, СVCV, СVCCVC.
В якутском языке семантические изменения выявляются в следующих
основах: ЗЛИ в ОС: СVC: д.-тюрк. бäг ‘правитель, князь’ // як. бии ‘родной брат, двоюродный брат, троюродный или внучатый брат’, д.-тюрк. бод
II ‘организация, племя, род’ // як. бодо ‘вид, облик’, д.-тюрк. jо± ‘поминальный обряд’ // як. дьуо±улаа ‘хоронить’; ДС: СVCV: д.-тюрк. тöрÿ
‘власть, обычай, закон’// як. т³рµт ‘предок, родоначальник; корень, основа,

107

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

основание’, СVCVC: д.-тюрк. бакыр ‘деньги; медь’// як. ба±арах ‘низкий
и широкогорлый горшок для варки молока’, д.-тюрк. будун ‘народ’ // як.
бодо ‘вид, облик’, д.-тюрк. jадаk ‘пехота, пехотинец’ // як. сатыы ‘пешком’; НЛИ: ОС: VC: д.-тюрк. ил ‘племенной союз’ // як. ил ‘мир, согласие’,
СVCC: д.-тюрк. jурт ‘земля, страна, родина’ // як. сурт ‘стойбище, жилище’; ДС: VCVC: д.-тюрк. улыс ‘страна, область’ // як. улуус ‘улус, район,
обширный родовой союз’, VCCV: д.-тюрк. орду ‘орда, лагерь, ставка’ // як.
ордуу ‘логово, пристанище’, д.-тюрк. о±ры ‘вор, грабитель’ // як. уоруу
‘воровство’, СVCVC: д.-тюрк. тигин ‘принц’ // як. тыгын ‘имя собственное, якутский царь’, д.-тюрк. kа±ан ‘правитель, каган’ // як. инд. ка±ан
‘предводитель, родоначальник’, д.-тюрк. чäриг ‘солдат, воин’ // як. сэрии
‘война, войско’, СVCCVC: д.-тюрк. jарлыk ‘повеление, предписание’ //
як. дьаралык ‘ярлык’, д.-тюрк. тарkан ‘титул’ // як. дархан ‘почтенный,
важный’; ТС: СVCVCV: д.-тюрк. kара±у ‘караул, пикет’ // як. кыраҕы
‘зоркий; зоркость’.
В якутском языке отмечаются следующие виды развития значений слов:
а) расширение значения: напр., як. т³рµт ‘предок, родоначальник; корень,
основа, основание’ // д.-тюрк. тöрÿ ‘власть, обычай, закон’, як. сэрии ‘война, войско’ // д.-тюрк. чäриг ‘солдат, воин’; б) сужение значения: напр., як.
дьаралык ‘ярлык’ // д.-тюрк. jарлыk ‘повеление, предписание’, як. сурт
‘стойбище, жилище’ // д.-тюрк. jурт ‘земля, страна, родина’; в) функциональный и метафорический перенос значения: напр., як. тыгын ‘имя собственное, якутский царь’ // д.-тюрк. тигин ‘принц’, як. ба±арах ‘низкий и
широкогорлый горшок для варки молока’ // д.-тюрк. бакыр ‘деньги; медь’,
як. ил ‘мир, согласие’ // д.-тюрк. ил ‘племенной союз’.
Структурный анализ семантических сдвигов якутских и древнетюркских параллелей показывает, что в якутском языке семантические сдвиги произошли в структурных разновидностях: ЗЛИ: ОС: СVC – 3(8); ДС:
СVCV – 1(1), СVCVC – 3(9); НЛИ: ОС: VC – 1(1), СVCC – 1(1); ДС: VCVC
– 1(1), VCCV – 2(2), СVCVC – 3(9), VCCVC – 1(1), СVCCVC – 2(2), ТС:
СVCVCV – 1(1). Средний процент лексических изменений в якутском языке составляет – 65,5%
В тюркских и монгольских языках количество лексических изменений
составляет: в алтайском – 48,1%, в хакасском – 59,2%, в тувинском – 44,4%,
в киргизском – 41,9%, в уйгурском – 45,1%, в халха-монгольском – 53,5%, в
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бурятском – 52%, в средне-монгольском – 44%, в письменно-монгольском
– 47,8%.
Анализ устойчивости и изменчивости лексических значений тюркомонгольских параллелей по отношению к якутским формам показывает,
что высокий процент лексических единиц с УЛЗ отмечаются в алтайском
(54,1%), в хакасском, тувинском (по 52%) языках. Из монгольской группы
к якутскому более близким оказался бурятский язык (40,9%). Данный показатель в остальных тюркских и монгольских языках таков: в киргизском
(50%), в уйгурском (38,4%), в халха-монгольском (30,4%), в средне-монгольском (31,8%), в письменно-монгольском (35,5%). Здесь следует заметить, что средний процент устойчивости лексических значений оказался
более высоким в якутско-бурятских параллелях, чем в древнетюркскоякутских. Высокий процент лексических параллелей с УЛЗ отмечается в
алтайском, хакасском, тувинском, киргизском языках в структурах СVC,
СVCVC; в уйгурском и монгольских языках в структуре СVC.
Устойчивость структурно-фонетической и семантической канвы тюркомонгольских рефлексов в отношении якутских параллелей характеризуется
так: в письменных памятниках: в орхонских – 2/3 [10/15/1] (19,2%), в енисейских – 2/3 [6/8](35,7%), в восточно-туркестанских – 2/3 [6/8] (35,7%);
в тюркских языках: в алтайском – 4/6 [8/15/1] (41,6%), в хакасском – 4/4
[9/15/1] (32%), в тувинском – 4/3 [8/16/1] (28%), в киргизском – 4/4 [10/17/1]
(28,5%), в уйгурском – 3/3 [10/15/1] (23%), в монгольских языках: в халхамонгольском – 1/2 [7/15/1] (13%), в бурятском 2/2 [6/15/1](18,1%), в среднемонгольском – 0/1 [7/14/1](4,5%), в письменно-монгольском – 1/0 [7/12/1]
(5%).
Итак, высокий процент устойчивости структурно-фонетической и семантической канвы тюрко-монгольских рефлексов отмечается в тюркских
языках: в алтайском, хакасском, в монгольских языках – в бурятском языках.
Здесь необходимо заметить, что высокий процент устойчивости структурно-семантической канвы якутских корреспонденций выявляется в текстах
енисейских и восточно-туркестанских памятников. В данной тематической
группе тексты орхонских памятников отодвигаются на второй план.
Устойчивость фоно-семантической канвы (абсолютная идентичность
лексических рефлексов) параллелей по отношению к якутским репрезентациям наблюдается в следующих формах: СVC: як. хаан ‘хан, ханский’
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// тув. хаан ‘хан’; як. кур ‘пояс, кушак, ремень’ // алт. кур ‘пояс, кусок материи, употребляемый вместо пояса’, тув. кур ‘пояс, кушак, ремень’, кирг.
кур ‘пояс; большой платок или кусок материи ‘; СVCCV: як. тамҕа ‘клеймо, печать’ // орх. тамҕа ‘печать’, ен. тамҕа ‘тавро, печать, знак, клеймо’,
уйг(рун.) тамҕа ‘тавро, печать, знак, клеймо’.
Количественное отношение УФСК параллелей представляется следующим образом: в древнетюркских текстах: в орхонских – 1, в енисейских –1,
в восточно-туркестанских-1; в других языках: в алтайском – 1, в тувинском
– 2, в киргизском – 1.
Анализ количественно-структурных и структурно-семантических особенностей тюрко-монгольских параллелей выявляет, что к якутскому языку
ближе всего расположены из тюркской группы – древнетюркский, алтайский, киргизский (по 47%), из монгольской группы – бурятский и среднемонгольский (по 36%) языки. К текстам древнетюркских памятников близко стоят тувинский (62,5%), уйгурский (62%), средне-монгольский (48%),
бурятский языки (40%) соответственно.
Таким образом, в рассматриваемой лексико-семантической группе отмечается тесная взаимосвязь между тюркскими и монгольскими языками.
Здесь особое место занимает бурятский язык, где устойчивость фоно-семантической канвы лексических рефлексов в равной степени проявляется
как в текстах древнетюркских памятников, так и в якутском языке. Также
определяется тесная взаимосвязь между древнетюркским и средне-монгольским языками.
Список условных сокращений
Условные обозначения памятников
орх. – орхонские памятники
ен. – енисейские памятники
уйг (рун.) – восточно-туркестанские памятники
Языки и диалекты
алт. – алтайский язык
бур. – бурятский язык
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д.-тюрк. – древнетюркский язык
кирг. – киргизский язык
инд. – индигирский (говор якутского языка)
монг. – монгольский язык
ср.-монг. – средне-монгольский язык
тув. – тувинский язык
п.-монг. – письменно-монгольский язык
уйг. – уйгурский язык
хак. – хакасский язык
Прочие сокращения
V – гласный
С – согласный
ОС – односложный
ДС – двусложный
ТС – трехсложный
ЗЛИ – заметные лексические изменения
НЛИ – незначительные лексические значения
уст. – устаревшее слово или значение
ист. – историзм
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Ф.Ю. ЮСУПОВ
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЮРКСКИХ ДИАЛЕКТОВ
(Некоторые итоги системно-синхронного исследования
татарского диалектного языка (индикатив)
Мақалада теориялық ерекше белгілер жиынтығынан тұратын диалектілік тілді
жүйе ретінде модельдеуге талпыныс жасалып, айқындалған жалпы және ерекше бел
гілер негізінде жеке жүйенің жіктемелік сипаттамасы берілді; татар тілі диалек
тілерінің түркі тілдері генетикалық классификациясындағы орны анықталды; линг
вогеографиялық талдау арқылы татар тілдік ландшафын толық қамтитын әртүрлі
изоглосс типтері мен тілдік құбылыстардың ареалдары сараланды.
В статье предпринята попытка моделирования диалектного языка как системы, состоящей из теоретико-множественной суммы признаков; на основе выделения общих и
различительных признаков установлены классификационные характеристики частных си
стем, определено место татарских диалектов в генетической классификации тюркских
языков; на основании лингвогеографической интерпретации выявлены различные типы
изоглосс и ареалы языковых явлений на всей территории татарского лингвистического
ландшафта.
In article attempt of modeling the dialect language as a system consisting of theoretic-multiple
sum of evidences is undertaken; on the basis of allocating of common and distinctive features set
classification features private systems, identify the areas of tatar dialects in the genetic classification
of turkic languages; identified on the basis of linguo-geographic interpretation different types of
isoglosses and areals of linguistic phenomena in the entire Tatar linguistic landscape.

В настоящее время все говоры татарского языка, распространенные на
огромной территории, от Рязанской до Новосибирской областей, изучены методом лингвистической географии и описаны монографически, изданы многочисленные научные исследования, защищены кандидатские и
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докторские диссертации. Составлен Диалектологический атлас татарских
говоров Среднего Поволжья и Приуралья.
При написании этой статьи автор, как и в предыдущих своих работах,
применил метод суммарного описания диалектной системы. В работе не
выделяются отдельные говоры и диалекты, а исследуются все элементы,
известные в диалектах татарского языка. Кроме того, в ней используется
метод моделирования диалектной системы (диасистемы диалектного языка), конструирование которой является исходной точкой синхронного описания диалектных систем.
Национальный язык, кроме литературной, разговорной и других форм
языка, объединяет также собрание говоров и диалектов, выполняющих
функции общения на определенной территории распространения данной
нации. Представление об общем устройстве языка достигается изучением
не только литературных норм, но и его сложных диалектных систем. Поэтому при характеристике общей структуры национального языка диалектные
варианты должны быть признаны равноценными наряду с литературными
нормами. Такой подход к диалектной форме языка позволяет рассматривать
все его элементы как вариативные звенья единой системы национального
языка. Исходя из положения о системности языковой структуры, данные
диалектов должны рассматриваться как элементы единой языковой системы [1, с. 108]. В свою очередь, частные диалектные системы в рамках национального языка взаимодействуют между собой наличием как общих, так и
различительных черт. Данная сложная система общих, так и различительных черт в рамках общей диалектной системы называется диалектным языком, который искусственно моделируется на базе реально существующих
элементов говоров и диалектов татарского языка. Данная модель позволяет
представить диалектную систему как систему, состоящую из постоянных
и варьирующих элементов [2, с. 9]. Полная информация о системе диалектного языка достигается на основе анализа всех частных систем, функционирующих на всей территории распространения национального языка.
Модель диалектного языка (диасистема) максимального типа может быть
построена только после изучения всех говоров и диалектов. Она состоит из
суммы теоретико-множественных признаков, следовательно, его структура определяется общей суммой элементов конкретных диалектных систем.
Именно такого типа модель была построена нами для описания системы
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категорий глагола татарского диалектного языка [3; 4]. Однако модель диалектного языка не совпадает ни с одной из реально существующих частных систем. Для татарской диалектологии степень изученности позволяет
строить модель диалектного языка максимального типа (максимальной диасистемы) [5; 2], которая представляет теоретико-множественную сумму
всех признаков говоров и диалектов.
Изъявительное наклонение. Для изъявительного наклонения диалектов татарского языка характерно многообразие временных форм. Наличие
большого количества временных форм, особенности и функционально-семантические различия объясняются сложностью формирования говоров и
диалектов, древними генетическими связями различных этнических групп
и их многовековыми контактами с современными соседними тюркскими
языками, а также другими особенностями развития.
Настоящее время. Диасистема настоящего времени в диалектах татарс
кого языка реализуется формами на -а (-дыр, -ты, -т, -‘...), -учан, -учы, -уда,
-атыган..., а также рядом аналитических конструкций: -ып утыра, -ып йата,
-а торган. Наличие или отсутствие указанных форм являются дифференциальными признаками диалектов татарского языка. Семантическим ядром
форм настоящего времени является обозначение действия, контактирующего с моментом речи. Однако данные формы или каждая форма в отдельности, кроме употребления в указанных значениях, могут выступать в контекстах, предполагающих отнесенность действия к ретроспективной или
перспективной плоскостям.
Ядерная часть диасистемы настоящего времени образуется формой на
-а, -ә, -й. Изоглосса этого явления охватывает всю территорию распространения татарского языка. В мишарском, а также во многих говорах среднего диалекта форма на -а, -ә, -й является единственной формой настоящего
времени. В окраинных говорах среднего диалекта, в диалектах сибирских
татар настоящее время на -а, -ә, -й существует параллельно с другими формами, выполняя свою строго автономную функцию. Данная форма обладает богатым семантическим потенциалом. Однако основным грамматическим значением этой формы является выражение наличия действия в
настоящем: Сине Әдил тип арап торам – «Тебя признала за Адиля» (ср. д.,
кас. гов.); Әнә көтү кайта, сарыкларны ачып керт тиз генә – «Вон возвращается стадо, быстренько впусти (во двор) овец» (ср. д., нагорн. гов.). Данное
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действие может быть в контакте, как с моментом речи, так и выходить за
его рамки (например, значение, имеющее закономерный, обобщающий характер неактуального времени, подсказываемое главным образом контекс
том, а также семантикой основы глагола).
Значение актуального времени подчеркивается обычно конкретизирующими обстоятельственными словами. Эта форма может выступать в значении других времен. Такое релятивное употребление чаще всего становится
возможным при определенных речевых условиях под влиянием контекста.
Однако, как показывают история развития неличных форм диалектов татарского языка и данные письменных памятников, способность к релятивному употреблению связана, прежде всего, с исторической полифунк
циональностью исходных основ. Под влиянием благоприятных ситуаций
актуализируется семантический потенциал данной индикативной формы,
в результате чего форма настоящего времени на -а, -ә, -й выступает также в
значении прошедшего или будущего времен и некоторых косвенных наклонений. Известно, что форма настоящего времени на -а, -ә, -й в письменных
памятниках отмечена как в значении настоящего, будущего, прошедшего
времен индикатива, так и в значении желания, долженствования, повеления, цели, причины и условия совершения действия. Функция индикатива
закрепляется за этой формой в результате осложнения ее вспомогательным
глаголом турур. Реликты этого архаичного вспомогательного глагола, сохранившиеся в диалектах татарского языка, отражают различные этапы
развития данной индикативной формы. Эти особенности в употреблении
3-го лица характеризуют периферию диасистемы, которые выступают, в
свою очередь, в качестве классификационных признаков частных систем.
Говоры среднего диалекта характеризуются отсутствием специальных
аффиксов в оформлении 3-го лица, хотя данный признак обнаруживается во
всех частных системах. Бала ашаса, уйный, сыктамай – «Если ребенок сыт,
то играет» (ср. д., глаз. гов.). Такое оформление 3-го лица свойственно также многим говорам мишарского диалекта, причем нулевая форма может активно конкурировать в них со специальным показателем этого лица. В этом
отношении говоры татарского языка обнаруживают полное сходство с татарским литературным, кумыкским, крымско-татарским, башкирским языками.
Специфической особенностью мишарского диалекта является оформление 3-го лица единственного, реже множественного, числа при помощи
окончания -дыр, этимологически восходящего к вспомогательному глаго-
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лу торур. Указанный аффикс присоединяется также к модально-предикативным словам бар «есть», «имеется», йук «нет», «не имеется» в позиции
сказуемого: Аның хаты килеп торадыр – «От него постоянно приходят
письма»; Алийа күп сүләшәдер – «Алия говорит много» (миш. д., мелекес.
гов.). Мишарский диалект по этому признаку резко противопоставляется
не только литературному языку, но и другим диалектам татарского языка.
По этнической принадлежности представители этого диалекта являются
татарами-мишарами. В этом отношении мишарский диалект обнаруживает
сходство с караимским языком, а также языком памятников армяно-кипчакской письменности, где элемент -дыр сохранился только в 3-м лице.
Следует также отметить, что в некоторых сибирско-тюркских языках -дыр
представлен во всех лицах.
В диалектах сибирских татар в результате выпадения ауслаутного -р
аффикс -дыр принял форму -ты, а также -т. Данный показатель 3-го лица
единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения присоединяется также к модальному слову кәрәк, кәрәх «нужно», «необходимо»
и вспомогательному глаголу пула «быть», «становиться», выступающих в
позиции сказуемого: Оло гысым мәктәптә эшләйте – «Моя старшая дочь работает в школе»; Туйга өц-түрт пот май кирәкте «Для (проведения) свадьбы
необходимо три-четыре пуда масла» (сиб., тоб. -ирт. д., тобол. гов.). В говоре
мордвы-каратаев мишарского, а также в заболотном, частично в тевризском
говорах тоболо-иртышского диалектов 3-е лицо единственного числа оформляется при помощи аффикса -т – результата усечения вспомогательного
глагола турур, бара турур > барадыр > бараты > барат: Кешеләр йөгөрешәт,
сәмәлүт киләт – «Люди бегут, самолет летит»; Могеттин киләт, атлар туктап
куйат, алтыга пармайт – «Мугутдин идет, лошади останавливаются, дальше
не идут» (сиб., тоб.-ирт. д., тевриз. гов.). Кроме того, в говоре мордвы-каратаев форма на -т конкурирует с аффиксом -’ (гортанно-смычным согласным),
имеющим такое же происхождение, как и другие предыдущие формы: бара’,
бара’лар «идет», «идут», килә’, килә’ләр, «приходит», «приходят».
Другие формы настоящего времени изъявительного наклонения, представленные в диасистеме татарского языка, характеризуются территориальной ограниченностью. Данные формы выступают в качестве дифференциальных признаков частных диалектных систем. Например, настоящее время
на -аты является характерной особенностью диалектов сибирских татар.
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Даже в системе сибирских диалектов данная форма имеет различную
степень распространенности. В тоболо-иртышском диалекте она употребляется только в тевризском говоре, причем из парадигмы спряжения здесь
выпадает 2-е лицо множественного числа. В барабинском диалекте настоящее время на -аты имеет повсеместное употребление и представлено во
всех лицах единственного и множественного числа: барады-м, барады-ң,
барат, барады-быз, барады-к, барады-лар. Настоящее время на -аты, в отличие от формы на -а, -ә, -й, не характеризуется особой полисемантичностью
и полифункциональностью.
Формы настоящего времени на -учы, -ып утыра, -ып йата, -а торган
локализуются главным образом на территории Западной Сибири и Зауралья. Употребление их в некоторых говорах среднего диалекта, распространенных на территории Зауралья, следует рассматривать как результат влияния диалектов сибирских татар.
Формы настоящего времени на -учан, -уда ограничены рамками среднего
диалекта. Например, настоящее время на -учан активно лишь в мензелинском, бирском говорах, а также в говорах, распространенных в западных
регионах Башкирии. Эта форма свойственна также заказанской и нагорной
группам говоров. Основным содержанием настоящего времени на -учан
является выражение действия как постоянного свойства, склонности лица
или предмета: Мин инде бөтен эшне үзем эшләргә җаратучан, кеше күзенә
карап җатучан түгел – «Я люблю делать все сам, я (человек) независимый»
(ср. д., параньг. гов.).
Настоящее время на -уда сохранилось лишь в некоторых говорах среднего диалекта. В индикативном значении эта форма имеет очень ограниченное употребление. Образование ее возможно лишь от узкого круга глаголов
статики. Она выражает длительное действие, начавшееся в неопределенном прошлом и продолжающееся в момент речи: Аwылга кайтканнан бирле Валинтин эшләүдә – «Со времени приезда в деревню Валентин постоянно на работе (работает)»; Әле без җәшәүдә, безгә барсы да кирәк – «Пока
мы живем, нам нужно все» (ср. д., нижн.-прикам. гов.).
Будущее время. План будущего времени в диалектах татарского языка
реализуется формами на -ыр, -ачак, -асы, -мак, -галак, которые образуют
диасистему этой категории. Ядерным элементом диасистемы является
лишь форма на -ыр. По семантическому содержанию форм будущего вре-
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мени диалекты татарского языка не противопоставляются друг другу, хотя
в отдельных говорах или диалектах выделяются специфичные только для
них значения. Особенности в употреблении форм будущего времени, по которым противопоставляются частные системы, прежде всего, проявляются
в спряжении или образовании отрицательных форм. Кроме того, некоторые
формы, будучи специфичными для отдельных диалектов, на территории
татарских диалектов образуют изоглоссы островного характера. Семантическое поле и функции узколокальных форм характеризуются известной
ограниченностью. Это прежде всего относится к формам на -галак, -мак.
Другие же формы на территории распространения частных систем образуют различные изоглоссы в виде обширных линий.
Самой распространенной формой будущего времени является форма на
-ыр. В сходных значениях она употребляется во всех говорах татарского
языка. По способу образования будущего времени на -ыр диалекты татарского языка не обнаруживают специфических особенностей. Однако образование будущего времени при помощи аффиксов с широкими гласными
более специфично для диалектов сибирских татар. В то же время в некоторых говорах этих диалектов наблюдается сужение широких гласных аффиксов, что не свойственно для говоров среднего и мишарского диалектов. Для некоторых говоров среднего диалекта характерно употребление
усеченного аффикса 2-го лица единственного числа -ң, а также сложного
аффикса -сыгыз, -сыңыс множественного числа. В диалектах сибирских
татар употребляются как сложные, так и усеченные варианты. Мишарский
диалект отличается от остальных диалектов унифицированностью спряжения будущего времени на -ыр, обнаруживая тем самым большое сходство
с литературным языком. К числу общих особенностей относится употребление усеченного показателя будущего времени и аффиксов 1-го лица
обоих чисел, особенно после основ, оканчивающихся на согласный р. По
образованию и спряжению отрицательных форм в диалектах татарского
языка наблюдаются некоторые особенности. Для среднего и мишарского
диалектов основной отрицательной формой является -ма, -мас (Мин бармам, син бармасың, ул бармас). В тоболо-иртышском диалекте 1-е лицо
единственного числа, кроме указанных выше, оформляется также аффиксом -ман (мин парман – «Я не пойду»), а множественное число образуется
от основы на -мас (пес пармаспыс – «мы не пойдем»). Это является одной
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из ярких специфических черт тоболо-иртышского диалекта, по которой он
противопоставляется остальным диалектам татарского языка. Кроме того,
диалекты сибирских татар отличаются от других диалектов наличием отрицательной формы будущего времени на -масты: мин пармастым, син пармастын, ул пармасты (-ыр). Отрицательная форма на -мар (мин алмарым,
син алмарсын, ул алмар...) относится к периферийному звену диасистемы
и небольшими островками локализуется в некоторых подговорах пермских
татар и заболотном говоре тоболо-иртышского диалекта.
Основным значением будущего времени на -ыр является выражение
действия, ожидаемого в будущем. Значение будущего времени, как правило, осложняется модальными оттенками предположительности, неуверенности, неопределенности: Анта китсәгес, тис кайтарс, сәмәлүт оцаты
антан – «Если поедете туда, то вернетесь скоро, оттуда летают самолеты»
(сиб., тоб.-ирт. д., заболотн. гов.); Тимә, хәзер әнийегез кайтыр, үзе алып
бирер – «Не трогай, сейчас придет твоя мама, (она) сама тебе отдаст» (ср.
д., нагорн. гов.).
Формы на -асы, -ачак, -мак, -галак представлены не во всех частных
системах. Они образуют отдельные изоглоссы на ограниченной террито
рии определенных диалектов. Например, формы будущего времени на
-асы, -ачак характерны только для некоторых говоров среднего диалекта.
Следовательно, они не входят даже в ядерную часть диасистемы среднего
диалекта. Тем не менее, эти формы являются одним из значительных его
дифференциальных признаков. Формы будущего времени на -мак, -галак
характерны лишь для барабинского диалекта сибирских татар, таким об
разом, имеют четко очерченные границы распространения. Мишарский
диалект характеризуется своей унифицированностью в употреблении формы будущего времени. В этом диалекте единственной формой будущего
времени является форма на -ыр. Кроме того, мишарский диалект сохраняет
также строгое единообразие и в спряжении этой формы.
Прошедшее время. Прошедшее время индикатива в диалектах реализуется множеством синтетических и аналитических форм, которые относятся к различным звеньям диасистемы. К первому типу относится форма на
-ды, -ган, -ганда, -ып, а ко второму – формы, образованные сочетанием деепричастия на -а, -ә, -й или причастия с вспомогательным глаголом иде: -а
иде; -адыр иде; -а торган иде; -ыр иде; -ган иде; -ганда иде; -ды иде; -ачак
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иде; -улы иде; -учан иде. Каждая из этих форм имеет свои индивидуальные
особенности, несмотря на наличие объединяющего значения – выражения
действия, происходящего до момента речи. Из них формы на -ды, -ган, -ып,
-а иде, -ган иде, -а торган иде в той или иной степени активны во всех диалектах и поэтому являются ядерными элементами диасистемы.
Форма на -ды активна во всех говорах. На территории распространения
татарских диалектов она не образует каких-либо значительных изоглосс.
Присоединение к показателю 2-го лица множественного числа аффиксов
-ңкыс, -ңыс, -ңнар, -нар формы на -ды специфично только для диалектов сибирских татар. В отличие от формы на -ды прошедшее на -ган на территории
распространения татарских диалектов имеет ряд специфических особенностей. Отличительной чертой данной формы является многообразие типов
спряжения. Относительным единообразием в ее спряжении характеризуется лишь мишарский диалект. В говорах этого диалекта употребляется главным образом 1-й тип спряжения, осуществляющийся с помощью показателей лица 1-й группы (барган-мын, барган-сын, барган-быз, бараган-сыз...).
Данный тип спряжения имеет также широкое распространение в среднем
диалекте. Здесь, в отличие от мишарского диалекта и диалектов сибирских
татар, в 1-м лице единственного и множественного числа сонорный н аффикса -ган перед губно-губным переходит в м: барган-мын > баргам-мын,
килгәнмен > килгәммен. Для некоторых говоров этого диалекта во 2-м лице
множественного числа характерно употребление сложного аффикса -сыгыз:
барган-сыгыз, килгән-сегез. Изоглосса этого явления на территории распространения среднего диалекта дает четко очерченные границы.
Второй тип, т.е. спряжение формы на -ган с помощью аффиксов принадлежности (барган-ым, барган-ың, барган-ыгыз...), более специфичен для
среднего диалекта, особенно для говоров Заказанья. В барабинском диалекте сибирских татар наблюдается усечение причастного аффикса: баргам, барга-ң, барга-быс... Характерно оно и для говора сафакульских татар,
сформировавшегося под сильным влиянием диалектов сибирских татар.
Аналитический тип спряжения с участием личных местоимений (без- личных аффиксов), как и 1-й тип спряжения, характерен для всех диалектов
татарского языка. Указанный тип спряжения также входит в ядерную часть
диасистемы.
Отрицательная форма во всех диалектах образуется при помощи частицы
глагольного отрицания -ма или модально-предикативного слова йук «нет»,
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«не имеется». Однако диалекты сибирских татар противопоставляются
другим диалектам по способности присоединять личные аффиксы к основе на -ган (парган-мын йук; парган-сың йук, парган-пыс йук, парган-сыс
йук...). В некоторых говорах тоболо-иртышского диалекта личные аффиксы присоединяются к слову йук (парган йук-мын, парган йук-сың, парган
йук-пыс, парган йук-сыс...).
Прошедшее время на -ган в диалектах татарского языка, как и в литературном языке и других тюркских языках, отличается многозначностью.
Основным содержанием данной формы является выражение прошедшего
действия, результат которого обнаруживается в неопределенный момент
настоящего времени. Следовательно, форма на -ган функционирует на грани плоскостей настоящего и прошедшего времен: Идән дә җумаган, аш та
пешермәгән, көн үтеп тә киткән – «И пол я не вымыла, и обед не приготовила, а время пролетело незаметно» (ср. д., заказ. гов.).
Ядерный элемент диасистемы прошедшего времени на -ып известен во
всех диалектах татарского языка, но, по сравнению с формой на -ган, его
распространение несколько ограничено. В среднем диалекте форма на -ып
в 1-м и 2-м лицах обоих чисел употребляется лишь в говоре каринских татар, характеризующемся большим количеством кипчакских черт, чем другие говоры. В мишарском диалекте прошедшее время на -ып свойственно
для мелекесского, сергачского, хвалынского, мордва-каратаевского говоров. Данная форма употребляется отдельными островками на территории
распространения чокающих говоров, контаминируясь в 3-м лице с формой
прошедшего времени на -ган. В тех говорах, где активно прошедшее время
на -ып, заметно ограничивается функционирование формы на -ган в значении прошедшего результативного времени. Следует также отметить, что
отрицательная форма прошедшего времени на -ып, образованная при помощи аффикса глагольного отрицания -ма (-мап), употребляется лишь в
некоторых говорах мишарского диалекта. В тоболо-иртышском диалекте
форма на -ып активна не во всех говорах. Например, в заболотном говоре
она вообще отсутствует. В большинстве говоров этого диалекта используется смешанный тип спряжения: 1-е и 2-е лица обоих чисел образуются от
основы на -ып присоединением личных аффиксов 1-й группы; 3-е лицо,
как правило, представляет форма на -ыпты, которая может быть осложнена
аффиксом -лар: мин парып-мын, син парып-сың, ул парып-ты (парып)...
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В тевризском говоре тоболо-иртышского диалекта отрицательная форма,
как правило, образуется от основы на -ыпты, которая представлена во всех
лицах: мин пармап-ты-м, син пармап-ты-ң, ул пармап-ты...
По значениям прошедшее время на -ып и прошедшее время на -ган в
основном совпадают. Главным в семантике прошедшего времени на -ып
является обозначение действия, совершившегося в прошлом и результат
которого налицо. Вместе с тем форма на -ып, как и форма на -ган, может
употребляться для выражения как очевидных, так и неочевидных действий. Форма на -ып и -ыпты выражает в основном сходные значения. Однако, по нашим наблюдениям, говорящий прибегает к употреблению основы
на -ыпты для особого усиления значения результативности, очевидности
действия: Син безгә килепсең, без үдә булмапбыз – «Ты, оказывается, приходил к нам, нас дома не было» (миш. д., сергач. гов.); Курас керепте, куып
ташла – «Забежал петух, прогони-ка» (сиб., тоб.-ирт д., тюмен. гов.).
Ядерный элемент -а иде в диалектах имеет множество фонетических и
фонетико-морфологических вариантов. Средний диалект характеризуется
стяжением вспомогательного глагола иде: барайы > бара иде. Мишарский
диалект сохраняет автономность этого глагола: бара иде. Диалекты сибирских татар отличаются от других диалектов наличием основы на -аты
иде, спрягающейся при помощи личных аффиксов. Наряду с этим употребляются также стяженный вариант этой основы: алатыйтым, алатыйтың,
алатыйты, ...алатым, алатык. То же самое характерно для употребления
ядерных элементов – форм на -ган иде, -а торган иде: а торганыйы > а торган иде (средний диалект), -ган иде, -а торган иде (мишарский диалект). В
диалектах сибирских татар употребляются как полные, так и стяженные
варианты: -гайынты, -гайты, -ганты, -гайы; -атыган ите, -атыхан ит, -атыгайынты, -атыгайты, -атыгайт, -атыхант, -атыган, которые выступают в качестве дифференциальных признаков этих диалектов.
Формы на -ганда, -улы, -учан иде, -улы иде, -ганда иде, -адыр иде, -ыр
иде, -ачак иде употребляются лишь в частных системах – следовательно,
они составляют ряд необязательных элементов ее периферии. Эти формы
характеризуются диалектной ограниченностью. Из них особый интерес
представляют формы прошедшего времени на -ганда, -ганда иде, не отмеченные до этого как в диалектах татарского языка, так и в других тюркских
языках. Эти формы активны в каринском и глазовском говорах среднего
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диалекта, распространенных на территории Удмуртской Республики и Кировской области. Форма на -ганда, образованная сочетанием причастия на
-ган с аффиксом местного падежа -да, спрягается с участием личных местоимений: мин барганда, син барганда, ул барганда... В форме на -ганда
иде личные аффиксы присоединяются к вспомогательному глаголу иде.
Отрицательная форма образуется: а) при помощи аффикса глагольного отрицания -ма: Мин бүген мунча йакмаганда – «Сегодня не топила баню»;
б) при помощи модально-предикативного слова йук «нет», «не имеется»:
Бүген идәнне йуганда йук – «Пол сегодня не мыли».
Прошедшее время на -ганда отличается многозначностью, однако основным в ее семантике является выражение результативности, завершенности
совершившегося в прошлом действия: Мин икешәр кабат булганда әрмедә
– «Я был дважды призван в армию»; Безне гәепләмәсен, без дә аның хәтле
булганда, кеше арасына да сыйганда – «Пусть она не осуждает нас, и мы
стали такими же людьми, как они».
По употреблению временных форм на -ганда, -ганда иде говоры каринских и глазовских татар отличаются не только от татарского литературного
языка и его диалектов, но и других тюркских языков. Форма на -ганда аналогична по структуре формам изъявительного наклонения на -макда, -уда,
образовавшимся на основе нейтральных к выражению времени имени действия на -мак, -у с помощью аффикса настоящего времени. В прошедшем
времени на -ганда, в отличие от форм на -макда, -уда, в соответствии со
значением исходной основы на -ган и аффикса местного падежа -да, подчеркивается результативность совершенного в прошлом действия.
Системно-синхронные исследования изъявительного наклонения татарского диалектного языка показывают, что ядерная часть диасистемы личных форм глагола состоит из следующих элементов: настоящее время на
-а; употребление этого времени в 3-м лице специальных аффиксов (ул килә
«он идет», кош оча «птица летит»...); прошедшее время на -ды, -ган, -ып, -а
иде, -ды иде, -а торган иде, -ган иде, будущее время на -ыр.
По составу ядерных элементов диасистема диалектного татарского языка обнаруживает большое сходство с кипчакскими языками, прежде всего с
башкирским, кумыкским, карачаево-балкарским, крымско-татарским, караимским, а также в некоторой степени каракалпакским, казахским, ногайским.

123

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

Литература
1. Бромлей С.В. Роль описательной диалектологии в характеристике
общих свойств структуры языка. // Известия АН СССР. Отд. лит. и языка.
– М., 1979. – Т.38. – N38.
2. Калнынь Л.Э., Попова Т.Е. Синхронное описание диалекта как особый вид диалектологического исследования. // Общеславянский лингвис
тический атлас. – М.: Наука, 1981.
3. Юсупов Ф.Ю. Неличные формы глагола в диалектах татарского
языка. – Казань: Изд-во КГУ, 1985.
4. Юсупов Ф.Ю. Изучение татарского глагола. – Казань: Тат. кн. издво, 1986.
5. Холодович А.А Вопросы типологического описания языков. // Совещ. по типологии восточных языков: Тезисы докладов. – М., 1963.
Принятые сокращения
(Диалекты и говоры татарского языка)
бараб. – барабинский
дрож. – дрожжановский
дубъяз. – дубъязкий
заказ. – заказанский
златоуст. – златоустовский
ичк. – ичкинский
красноуф. – красноуфимский
менз. – мензелинский
миш.д. – мишарский диалект
морд. – говоры, распространенные на территории Мордовии
нагайб. – нагайбакский
нагорн. – нагорный
нижн.-прикам. – говоры, распространенные на территории Нижнего
Прикамья
карин. – каринский
параньг. – параньгинский
пенз. – говоры, распространенные на территории Пензенской области
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перм. – пермский
подб. – подберезинский
сафак. – сафакульский
сергач. – сергачский
сиб. – диалекты сибирских татар
ср.д. – средний диалект
тарск. – тарский
тевриз. – тевризкий
тобол. – тобольский
тобол.-ирт. – тоболо-иртышский
чист. – чистопольский
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С. АХМЕДОВ
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В
ТЮРКСКОМ ЭПОСЕ «КИТАБИ ДЕДЕ ГОРГУД»
Мақалада автор эпос мазмұнында сақталған ақпарат түркі халықтарының орта
ғасырдағы әскери жағдаятын зерттеу мәселесі бойынша да маңызды дереккөз бола
алатынын көрсетеді. Эпоста қорғаныс және шабуыл барысында қолданылатын түрлі
қарулар жайлы, жауынгерлерді жасақтау мен қаруландырудың тұтас кешені туралы,
сондай-ақ көздеп лақтыратын құралдар жөнінде мәліметтер сақталған.
Проведенное автором статьи исследование показывает, что содержащаяся в эпо
се информация также является источником по изучению средневекового военного дела
тюркских народов. В эпосе дается информация об оборонительных и наступательных
видах оружия, комплексе индивидуального вооружения воинов, а также метательных
установках.
Conducted by the author of article research shows that the information containing in the
epos also is a source on studying of medieval military science of the Turkic people. In the epos
the information on defensive and offensive types of weapon, a complex of individual arms of
soldiers, and also throwing tools is given.

Письменный эпический памятник огузских племён эпос «Китаби Деде
Коркуд» по своему художественному содержанию и языковым особеннос
тям стоит в одном ряду с народными сказаниями, снискавшими всемирную славу. Эпос, окончательно сложившийся на территории Азербайджана, дошёл до нас в рукописях XVI века, хотя формировался он на основе
преданий, сказаний, мотивов азербайджанских народных сказок задолго до
проникновения ислама на Кавказ. «Китаби Деде Коркут», как и большинство былинно-сказочных эпических памятников азербайджанского народа,
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написан ритмизованной прозой, в которую вкраплены стихотворные фрагменты, большей частью лирического характера.
События, отраженные в эпосе «Китаби Деде Коркут», охватывают период XI-XII веков, происходившие в основном на территории Азербайджана или пограничных землях. Здесь упоминаются средневековые азербайджанские города Дербент, Барда, Гянджа, Шарур (Шерюгюз), Шабран
(Шаберан), крепость Алинджа (в Нахичевани), области Карабах, Дерешам,
Карадаг, гора Гарачухур, озеро Гекче-дениз, описываются столкновения
племен Дыш Огуз и Ич Огуз. Как известно, племена Дыш Огуз (внешние
огузы) проживали на землях Южного (к югу от р. Аракс) и Северного (от р.
Аракс до г. Дербента) Азербайджана и области Ван в Анатолии, в то время
как племена Ич Огуз (внутренние огузы) жили на территории Аррана. В
целом, союз Ич Огуз – Дыш Огуз охватывал земли от Дербента до ИракАджама (Ирак Персидский), диваны главных героев эпоса, Баяндур хана и
Газан-хана, располагались в Миль-Карабахской равнине.
Эпос подробно исследован в работах В.М.Жирмунского, Г.Араслы,
М.Тахмасиба, А.Демирчизаде, А.Султанлы, Ш.Джамшидова, В.Велиева,
Т.Гаджиева, К.Велиева, Е.Алибекзаде, П.Эфендиева, А.Сафарли, Х.Юсифо
ва, Х.Кероглу, Е.Росси, О.Кекйай, М.Еркин, А. Диласар и других, однако
вопросы средневековых военно-технических терминов, упоминаемых в
эпосе, до сих пор не были темой отдельного исследования.
Т.Салимов в статье «О видах оружия и войсках в эпосе «Китаби Деде
Коркут»» осветил некоторые моменты военной истории по эпосу, однако он рассматривал их с филологической точки зрения, без проведения
исторических сравнений и параллелей [1]. В 1998 году мы в статье «Китаби Деде Коркут» и военное искусство Азербайджана» коснулись ряда вопросов военной истории по эпосу, таких, как военные чины и должности,
а также крепости, однако военно-техническая терминология не являлась
целью исследования [2].
В ходе данного исследования нами был использован перевод эпоса на
азербайджанский язык, осуществленный в 1988 году азербайджанскими
учеными Ф.Зейналовым, С.Ализаде, С.Алияровым [3]. Необходимо отметить, что в этом переводе указана та же терминология, что и в оригинале,
в первую очередь по той причине, что письменный (вернее, записанный)
вариант эпоса создавался на основе устных азербайджанских сказаний. Во
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многом это облегчает современное понимание терминов. Часть терминов
уточнялась путем сравнения с Ватиканской и Дрезденской рукописями
эпоса, тексты которых с сохранением языка и формы были опубликованы в
Баку в 2000 году в рамках празднования 1300-летия эпоса [4].
Центральное место в эпосе занимает идея патриотизма, которая проявляется в героическом сопротивлении внутренним и внешним врагам, в
богатырских подвигах. Поэтическое красочное описание схваток, боев позволяет установить применявшиеся в эпоху военно-технические термины.
Обширность военно-технической терминологии в эпосе позволяет, на наш
взгляд, рассмотреть их в отдельной статье.
В эпосе «Китаби Деде Коркут» дается информация об оборонительных
и наступательных видах индивидуального оружия, а также метательных
установках.
Оборонительное оружие. Известно, что в период средних веков индивидуальное оборонительное оружие воина было представлено шлемом (защита головы), доспехом (защита туловища), дополнительными защитными
элементами, предохраняющими наиболее уязвимые части тела – ноги, ру
ки, плечи, живот, грудь, а также щитом. В эпосе указаны образцы оружия,
относящиеся ко всем вышеуказанным типам.
Шлем в эпосе «Китаби Деде Коркут» обозначается терминами «ашук»,
«йышык», «тугулга»:
«Башында гунт йышыглар саглардым сенинчун» [3, с. 70]
(«На голове у тебя будет шлем») и
«Алын-башы гунт йышыгын урардым!» [3, с. 124]
(«Ударю по йышыку, защищаюшему лоб-голову»).
Как следует из этих фрагментов, шлем «ашук», «йышык» защищал не
только голову, но и лоб (алын). Термин «йышык» как вид шлема упоминается в «Диван-и луга ат-турк» Махмуда аль-Кашгари [5, c. I, II, 85]. По
мнению оружиеведов, тюркским термином «ашук», «йышык» обозначался
шлем, составленный из нескольких сегментов, соединенных заклепками и
используемый в IV-X веках тюркскими народами Евразии [6, с. 12]. На наш
взгляд, обозначение шлема термином «ашук», «йышык» – «свет» объясняется тем, что отполированный шлем сверкал на солнце.
В эпосе используется выражение «Алнунда алтун ишыг джуббеси» [3,
с. 124] («На лбу надет золотой йышык»), и это позволяет предположить,
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что налобная пластина шлема была золотой или позолоченной. В эпосе
упоминается шлем типа «тугулга»:
«Башындакы тугулганы не орерсен, мере кафер» [3, с. 43]
(«Чего хвастаешься своим шлемом на голове, злобный враг»?).
Можно предположить, что речь идет о такой модификации сегментного,
конического шлема как куполовидный шлем «тулга» или «тулка». Этот
вид шлема был настолько популярен у тюркских народов, что позаимствованный соседними народами, он обозначался как «торк» или «тарк» [5, c.
I, 64]. В этом типе шлема (невысокая тулея, невысокое коническое навершие, обтекаемая поверхность) идеально сочетались высокая надежность,
невысокая цена, удобство ношения, способность к модернизации (за счет
установки дополнительных элементов можно было защитить лицо, шею,
горло от ударов противника), что и привело к длительному использованию
данного типа. Так, исходной точкой данного типа, пожалуй, можно считать
шлем синдо-меотского типа (скифского типа, VII-IV вв. до н.э.), находки
которого встречаются на территории от восточных границ Центральной
Азии до Ближнего Востока. Последние формы данного типа шлема относятся к концу XVIII века.
Судя по эпосу, некоторые воины носили шлемы с боевыми масками, которые обозначались персидским термином «нигаб»:
«Гызлар айдыр: "Валлах, султаным,
бу йигит йузи нигаблы йахшы йигитдир"» [3, с. 54]
(«Девушки сказали: Поверь, госпожа, этот джигит
с закрытой маской лицом – хороший джигит»).
Также из эпоса следует, что боевая маска поднималась вверх, если надо
было показать лицо:
«Гантуралы нигабыны сярпди Гапаг галдырылды» [3, с. 27]
(«Гантуралы поднял маску, пластина была поднята»).
Шлемы с боевыми масками упоминались в летописях, изображались на
миниатюрах (к примеру, на миниатюрах к дастану «Варга и Гюльшах», записанному в XII веке в азербайджанском городе Хой), были обнаружены в
археологических памятниках, хранятся в музейных коллекциях.
Вышеуказанные металлические шлемы использовались обеспеченными
воинами, небогатые воины использовали шлемы из кожи или вяленой многослойной шерсти (ватно-войлочные шлемы), которые в эпосе обозначаются как «кече бёрклу» («воин со шлемом из вяленой шерсти»).
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Доспех в эпосе «Китаби Деде Коркут» неоднократно упоминается как
«демир дон» (букв. «железное платье»), что указывает на изготовление доспехов из железа:
«Ейни бек демир тоным саглардым» [3, с. 70]
(«У меня есть крепкое железное платье»).
В эпосе применительно к доспеху используется выражение «джейим
гыджылдысы» (букв. «звон одежды»), что позволяет высказать предположение о том, что доспех состоял из отдельных металлических элементов,
издававших звон при движении воина. Конечно, трудно конкретно сказать,
о каком типе доспеха идет речь – кольчатом (из металлических колец) или
пластинчатом (из металлических пластин). Кольчуга предназначалась для
защиты от рубяще-режущего оружия и сплеталась из стальных колец диаметром 5-8 мм в виде рубашки или халата (редко). В большинстве источников кольчуга упоминалась персидским термином «зирех», однаков в эпосе
нет такого термина. В эпосе указывается доспех типа «йараг»:
«Алтмыш йараглы адам сечдилер» [3, с. 113]
(«Отобрали шестьдесят воинов в доспехах»).
В словаре Махмуда аль-Кашгари показано, что термином «йараг» обозначается доспех из металлических частей [5, c. III, 85, 158]. Термин «саийараг» обозначал кольчато-пластинчатый доспех, в то время как «кубе йа
раг» – сугубо кольчатый. В эпосе упоминается доспех типа «джавшан»:
«Ким атын бинер, ким джавшан гейер» [3, с. 74]
(«Кто на коня садится, кто джавшан надевает»).
Персидским термином «джавшан» в VII-XII веках обозначался пластинчатый, в XII-XVII веках – пластинчато-кольчатый доспех, причем в
Азербайджане и сопредельных территориях персидский термин «джав
шан» был более употребителен, нежели аналогичный тюркский термин
«саи йараг». О широком распространении «джавшанов» говорят арабский
летописец Ибн Руста (X в.), поэты Низами Гянджеви и Муджираддин Байлакани (XII в.), военный теоретик ат-Тарсуси (XI в.) [6, с. 13; 7, с. 219; 8, с.
361-362]. Участник войн с крестоносцами, летописец Усама ибн Мункыз
(XII в.) отмечал высокие боевые качества джавшана [9, с. 105]. Пластины
джавшана были найдены из раскопок в Дербенте и Байлакане. Джавшан
состоял из стальных пластин, нашиваемых на кожаную или многослойную
матерчатую основу в районе живота, груди, боков и спины. По сравнению
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с кольчатой броней джавшан был более дешевым и, соответственно, более
широко распространенным. Вообще, оружиевед Д. Николь считает джавшан «классическим доспехом тюрко-персидского (имея ввиду Ближний и
Средний Восток) ареала» [10, с. 31]. В эпосе указывается на то, что под
металлическим доспехом надевалась защитная одежда из ткани:
«Ичин гара тонли, гёк демирли 600 кафер» [3, с. 90].
(«Надевшие черные одежды снизу, 600 врагов в доспехах из синего металла»). Действительно, под металлическим доспехом надевалась защитная одежда из ткани, предназначенная для погашения силы полученного
удара, предотвращения контузии. В качестве дополнительных защитных
элементов в эпосе указаны боевой пояс – куршак, нагрудник, поножи, наколенники и наручи. Так, «куршак» (тур., азерб., «белдик» – казах., «бел бо»
– киргиз., «белбаг» – узб., «гушак» – туркмен.) [11, с. 522-523] представлял
собой широкий боевой пояс из ткани, надеваемый поверх доспеха. Махмуд
аль-Кашгари указывает, что «куршак», «кур» изготавливался из нескольких
слоев ткани или вяленой шерсти [5, с. 86].
Нагрудник в дастане указан как «йагалык», причем в контексте с наручем, обозначаемым термином «йен»:
«Йен-йагалар дикдурейим сенинчун» [3, с. 70]
(«Изготовим наручи и нагрудник для тебя»).
В средние века нагрудник, судя по миниатюрам и музейным экземплярам, был в виде круглого металлического диска, пришиваемого к верхней
одежде или надеваемого на грудь посредством ремней. Если шлемы и дос
пехи в больших количествах имеются в музеях, их фрагменты часто обнаруживают при археологических раскопках, то находки нагрудников довольно
редки. В ходе раскопок в Дербенте были обнаружены два металлических
диска, идентифицированных как пластины доспеха VIII-XIII веков [12, с.
111, таб. 5, рис.4, таб. 11, рис. 3]. Как следует из вышеприведенного фрагмента, наруч обозначен как «йен», хотя обычно этим термином обозначался рукав [11, с. 982-983]. Наручи обычно изготавливались из толстой кожи
или металла. Наколенники и поножи указаны в эпосе в едином контексте:
«Дизчик, гаруджык баглады» [3, с. 112]
(«Привязал наколенники, поножи»).
Как видно, наколенники обозначены как «дизчик» (на всех тюркских
языках «диз» – колено [11, с. 178-179]), поножи – как «гаруджыг». Поно-
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жи редко встречаются в археологических памятниках. В коллекции Национального музея истории Азербайджана хранятся два комплекта (4 экземпляра) поножей (НМИА, Фонд оружия и знамен, инв. № 3082, 3083). Оба
комплекта были найдены в 1991 году в селе Агбиль Зангиланского района
Азербайджана.
Индивидуальное защитное вооружение воина завершал щит. В эпосе
«Китаби Деде Коркут» щит обозначается как «калкан»: «Калкан йапындылар» («взялись за щиты») [3, с. 120]. В современных тюркских языках
термином «калкан», «галхан» обозначаются все типы щитов [11, с. 428429], в то время как в средние века этот термин обозначал круглый щит,
изготовленный из гибких прутьев и укрепленный в центре металлическим
умбоном. В эпосе есть примеры того, как воины щитом пытались отразить
вражеский удар булавой:
«Оглан калканыны гюрзе гаршы тутду» [3, с. 108].
(«Парень поднял щит для отражения удара булавы»).
Щит был не только защитным оружием, но и использовался как «паспорт», так как на него наносились родовые гербы, и вообще щит очень
ярко украшался. В эпосе такой щит указан как «ат аладжа галкан»:
«Ат аладжа калканыны вергил мана!» [3, с. 46]
(«Дай мне твой разукрашенный щит!»).
Известно, что воин держал щит за ремни, прикрепленные с внутренней
стороны щита, наличие таких веревок подтверждается эпосом:
«Ала калкан багыны гыса дюкдилер» [3, с. 71]
(«Ремень большого щита укоротили, завязав узел»).
Конь тяжеловооруженного всадника также был защищен доспехом – металлическим или из шерсти и ткани. В эпосе упоминается металлический
конский доспех:
«Гара айгыры йарагла гетирдилер» [3, с. 56]
(«Привели черного коня в доспехах»).
Наличие таких конских доспехов подтверждается письменными и изобразительными источниками. Среди образцов индивидуального наступательного оружия средневековых воинов особое место занимала сабля, в
эпосе упоминаемая как «гылындж», «кылыч»:
«Гылынджыны не огерсен, мере кафер!» [3, с. 43]
(«Чего ты хвастаешься своим мечом, злобный враг!»).
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Как указывает исследователь А.Заки, термином «гылындж», «кылыч» у
тюркских народов обозначались сабли со слабоизогнутым клинком [13, с.
282]. Термин существовал во всех основных тюркских языках [11, с. 474475]. Сабля – рубяще-колющее оружие с дву- или однолезвийным изогнутым клинком, позволяющим при прямом перпендикулярном ударе проводить обе его фазы (разрубание объекта и извлечение клинка из объекта).
При ударе, нанесенном мечом или палашом, после удара надо было дополнительным усилием вырывать оружие из пораженного объекта. При нанесении удара саблей кривое лезвие разрубает объект, а затем, продолжая
движение, выходит из пораженного объекта. Среди археологических находок в Азербайджане обломки сабель встречаются гораздо чаще, нежели обломки мечей и палашей. Отдельные фрагменты эпоса позволяют высказать
предположения не только о самой сабле, но и тактических особенностях
применения ее в бою. Так, в эпосе есть следующее выражение:
«Гара полад уз гылынджыны чалмайынджа гырым донмез» [3, с. 31]
(«Пока не применил свой острый черный стальной меч, бой не закончен»).
Классическая тактика боя огузов была присуща многим кочевым народам – обстрел противника на большом расстоянии стрелами, быстрое
сближение и по возможности охват с флангов и тыла, прямая атака рассеянных рядов противника копейщиками и, наконец, рукопашный бой. Лук и
стрелы, копья считались вспомогательным оружием, судьбу боя решал рукопашный бой, или, по крайней мере, так полагалось по традиции. В эпосе
клинок сабли указывается как «йылмаг», рукоять – «гебзе», ножны – «гын»:
«Гара полад уз гылынджлар чалынды, йылмагы душди» [3, с. 50]
(«Сшиблись черные большие мечи, клинки были разбиты»), а также
«Зульфугарын гыниле гебзеси агадж!» [3, с. 48]
(«Ножны и рукоять зульфугара из дерева!»). Термин «гебзе», обозначающий рукоять, в этой форме сохранился только в азербайджанском языке, и
в форме «кавза» в турецком. На других тюркских языках рукоять обозначается как «сап» (казах., туркмен., татар.), «тутга» (киргиз.), «десте» (узбек.),
«хап» (башкир.) [11, с. 420-421]. Вышеуказанный фрагмент указывает, что
использовались сабли типа «зульфугар». Так традиционно в странах ислама называлась сабля Али, ближайщего сподвижника и полководца Пророка
Мухаммеда. Считалось, что сабля «зульфугар» имела раздвоенный на конце клинок. В схватке использовались кинжал и боевой нож:
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«Басатын ханджары варды» [3, с. 101]
(«У Басата был ханджар») или
«Оглан бычагына ел урды» [3, с. 36]
(«Парень прикоснулся рукой к своему ножу»).
Из этих фрагментов следует, что кинжал обозначался термином «хан
джар», а нож – термином «бычаг». Один из фрагментов показывает, что
ханджаром не только кололи, но и рубили:
«Ханджарла чалды кесди» [3, с. 101]
(«Ханджаром колол-рубил»).
Кинжал – режуще-колющее оружие с двулезвийным массивным клинком. В кинжале рабочая часть клинка образована двумя параллельными
сторонами (лезвия), плавно переходящими в остриё. Как холодное оружие
рукопашного боя кинжал применялся в тех случаях, когда другие виды оружия оказывались недостаточно эффективными: при единоборстве, схватках в тесноте, внезапных и бесшумных нападениях. У профессиональных
воинов кинжал был дополнительным оружием, у воинов ополчения он часто выступал как основной вид режуще-колющего оружия. Как показывают азербайджанские миниатюры, средневековые кинжалы имели прямой
клиновидный клинок (такие кинжалы в письменных источниках упоминаются как «ханджар»), а также кривой клювовидный клинок (в письменных
источниках упоминаются как «бейбут»). В ходе археологических раскопок
обнаружены как прямые, так и кривые кинжалы.
Боевой нож – режуще-колющее оружие с однолезвийным клинком. Но
жи по своим возможностям являются наиболее универсальным, широко
распространенным во времени и пространстве оружием, составляющим
в том или ином виде необходимый элемент практически всех исторических культур. Большинство ножей с равным успехом могло использоваться
и в бою, и при выполнении целого ряда производственных операций. По
своим основным параметрам боевые возможности ножа ограничиваются
рукопашной схваткой. Вопрос о том, являются ли ножи боевым оружием,
долгое время вызывал споры, однако еще в XIII-XIV веках Рашид ад-Дин
ножи упоминал в списке оружия наряду с мечами и кинжалами [14, с. 348349]. На данный момент в оружиеведении среди ножей принято выделять
следующие виды: боевые (применяются только в бою), универсальные
(применяются и бою и в хозяйстве), хозяйственные (производственные).
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Больше всего споров вызывали критерии распределения ножей по видам.
Дело в том, что сила удара рукой взрослого мужчины достигает порядка
несколько сот килограммов, а для уничтожения врага достаточно нанести
удар колющим предметом длиной более 10 см силой в 11-12 кг [15, с. 85]. С
этих позиций практически любым ножом может быть нанесено серьёзное
повреждение. В конце концов, было принято решение считать ножи с клинком длиной более 20 см боевыми, а ножи с клинком длиной более 15 см
– универсальными. Основным отличием боевого ножа от кинжала является однолезвийность клинка ножа. На всех основных тюркских языках нож
обозначается также как в эпосе – «бычаг» (пышак, пичак) [11, с. 66-67].
В эпосе дается различная информация о копьях. Так, здесь упоминаются термины «джида», «гёндер», «сюнгу». Принято считать, что термином
«джида» обозначалось метательное копье длиной 1,5 м. Однако в эпосе
дается несколько другая информация:
«60 тутам сур джидасын голтуг гысыб» [3, с. 96]
(«Зажав в подмышке красное копье, длиной 60 ладоней»).
Если учесть, что длина 60 ладоней – это около 6 м, то получается, что
герой эпоса имел классическое копье тяжеловооруженного всадника, которым шел на таранный удар, зажав его в подмышке. Такое копье имело крепкое древко, часто выкрашенное в красный цвет (как показывают миниатюры) и мощный стальной наконечник. В свою очередь наконечник состоит
из пера (боевая часть) и части, надеваемой на древко. Размеры наконечника
и древка определялись тактикой периода, формой пера и оборонительным
вооружением врага. Плоские, листовидные и скальпелеобразные наконечники использовались против легковооруженного врага или врага без доспехов. Граненые ромбические, круглые и игловидные наконечники использовались против врага в доспехах.
Один из фрагментов показывает, что характеристики копья «джида»
разнились в зависимости от социальной принадлежности воина:
«Гаргы джида ойнаданлар варды, гелди,
Алтун джида ойнадана, йареб, нолду?» [3, с. 72]
(«Те, кто используют тростниковое копье – вернулись,
О созидатель, где же тот, кто использует золотое (красное) копье?»).
Из приведенного фрагмента следует, что, если зажиточные воины использовали копья с деревянными, выкрашенными в золотой или красный
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цвет копья, то небогатые воины использовали копья, древки которых были
из особо крепкого сорта тростника – гаргы. О копье типа «сюнгу» в эпосе
дается краткая информация:
«Гаргы дилли уз сюнгуму гапдым» [3, с. 95]
«Я схватил сюнгу с тростниковым наконечником».
Термином «сюнгу» обычно обозначались легкие копья – пики легковооруженных всадников. В ряде современных тюркских языков Центральной и
Средней Азии вместо термина «сюнгу» используется термин «найза» [11, с.
802-803]. В эпосе приводится информация о копьях типа «гёндер», «кондер»:
«60 тутамлыг гёндер» [3, с. 43]
«Гендер, длиной 60 ладоней» или
«..ала гендерин аванмасун» [3, с. 51]
«да не искривится твой разукрашенный гёндер».
В Османской Турции термином «гёндер» обозначались короткие метательные копья – дротики, хотя как видим, в эпосе, созданном за несколько
веков до появления на исторической арене Османского государства, термин имеет несколько другое значение. Интересно, что в ряде современных
тюркских языков, например, казахском (синоним «ялав сап»), киргизском
(синоним «байраг сап»), туркменском (синоним «байдак сутуну») термин
«гёндер» используется для обозначения древка знамени [11, с. 280-281].
Интерес представляет пожелание «да не искривится». Дело в том, что
слабым местом древкового колющего оружия всегда было его длинное
древко, которое в зависимости от перепада температур или удара могло
искривиться, покоробиться или даже переломиться. Поэтому вышеуказанное пожелание копьеносцу вполне объяснимо. В рукопашном бою широко
применяли ударное оружие. Так, в эпосе встречается упоминание ударного
оружия «депер», «дапар»:
«Дели бек диледи ки, Дедейи деперле чала…» [3, с. 56]
(«Дели бек захотел ударить Деда топором»).
На наш взгляд, к странному на первый взгляд термину «депер», «дапар»
этимологически наиболее близким является термин «тебер» – по-фарсидски «топор». Все топоры периода средневековья обычно делят на боевые
(применявшиеся только в бою), универсальные (их конструкция позволяла
применять как в бою, так и в хозяйственных делах) и хозяйственные (применяются исключительно в хозяйстве). Термином «тебер» обозначались
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боевые топоры с «луноподобной» боевой частью (легкий боевой топор
всадника назывался «теберзин» – «седельный топор»). «Тебер» был очень
крупным и тяжелым оружием, соответственно, не каждый воин мог эффективно его применять, что возможно объясняет единственный раз упоминания этого оружия в эпосе. Более часто в эпосе упоминаются ударные виды
оружия «чомаг», его вариация «чокан» и оружие «гюрз»:
«Гюни гелди, габа чомаг алтында йоградым сенин учун» [3, с. 70]
(«День пришел, повоюю за тебя с большим чомагом»),
«Егри башлы чоканымджа гелмез мана!» [3, с. 43]
(«Не стоит моего чокана с закругленным концом!»),
«Оглан галканыны гюрзе гаршы тутду» [3, с. 108]
(«Парень поднял щит для отражения удара булавы»).
Один из фрагментов указывает на использование терминов «гюрз» и
«чомаг» как синонимов:
«Перли гюрзуну елине алуб Газаны чалды.
Газан… чомагыны елинден алды» [3, с. 120]
(«Он взял в руки свой пернатый гюрз и ударил Газана.
Газан.. выбил чомаг из его рук»).
В словаре Махмуда аль-Кашгари есть упоминание термина «чомаг».
Термины «чомаг», «чокан» обозначали большую дубину (палицу) с закругленным концом. Не случайно, что до сих пор в современном азербайджанском языке термином «чомаг» обозначают посох пастуха-чабана (посох с
закругленным концом, позволяющим отгонять волков при нападении на
стадо и, вообще, использовать для ударов). В ряде современных тюркских
языков слово «чомаг» больше используется как синоним слова «таяк»,
«даяк» (букв. «опора») [11, с. 136-137].
Термином «чокан» обозначалась клюшка для игры в очень популярную
на мусульманском Востоке одноименную игру – конное поло. Что же касается «пернатого гюрза», то термин «пер», «пар» в переводе с фарсидского
обозначает «крыло», «перо», в то время как «гюрз» (от персидского «горз»)
– булаву. Получается, что «пернатый гюрз» – это обозначение такого распространенного в средние века ударного оружия, как шестопер [16, с. 77].
Шестопер состоял из короткой рукояти, на боевую часть которой были насажены шесть стальных пластин – перьев (отсюда и название). Это подтверждает следующий фрагмент из эпоса:
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«Алту берли гюрз иле депесине гаты урды» [3, с. 50]
(«По голове сильно ударил гюрзом с шестью перьями»).
Умение джигитовать с ударным оружием считалось особым искусством,
и только физически сильные воины могли похвастать этим:
«Йукрек атын йукурдуб Гантуралы гюрзун гёке атар,
Енуб йере душмеден гарвар – тутар» [3, с. 87]
(«Разогнав своего быстрого коня, Гантуралы подбрасывал вверх свой
гюрз
И подхватывал его до того, как тот успевал упасть на землю»).
Другой фрагмент показывает, что ударное оружие было опасным оружием в руках тех, кто умел владеть им:
«Чала билен игиде огла гылычдан бир чомаг йек!» [3, с. 32]
(«Для того, кто умеет наносить удары, чомаг гораздо лучше, чем сабля
и стрела!»).
Для боя на больших и средних расстояниях герои эпоса использовали
лук и стрелы, пращу и аркан. Несколько фрагментов довольно подробно
описывают материалы, из которых был изготовлен лук, обозначаемый в
эпосе как «йай»:
«Тул толара гирдигим, туладары, дохар пайы годыгым,
Йагы йорды елумда гыл кишлим, айгыр малы,
Айгыр веруб алдугым, тозлу гаты йайым,
Буга веруб алдыгым богма гиришим» [3, с. 63] или
«Овда узун говхагова гирдигим, туладары, шахинчини говдугум,
Душман йорду гыл кишли йайым, айгыр джинсли
Айгыр вериб алдыгым, дястяйи аг тозлу мохкам йайым.
Буга вериб алдыгым боган киришим» [3, с. 161].
Как следует из фрагмента, в котором герой эпоса восхваляет свой лук,
он приобрел лук, заплатив за него жеребца («айгыр вериб алдыгым»; словом «айгыр» на всех тюркских языках обозначается жеребец [11, с. 36-37]).
В Азербайджане в этот период использовали как простые (из единого куска дерева), так и сложносоставные (из нескольких кусков, укрепленных
костяными накладками, сухожилиями, клеем, обмоткой) луки. На рукоять
лука была намотана кора агджагайын (в эпосе – «дястейи аг тозлу йай»).
Сложносоставной лук, на изготовление которого по всем правилам уходило несколько лет, действительно стоил очень дорого. Интересно, что герои
эпоса часто брали с собой два лука:
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«Сагына-солуна еки гоша йай чякярди» [3, с. 85]
(«Слева и справа носил и натягивал два лука»).
Обычай идти в бой с двумя луками был не редкостью у тюркских народов [3, с. 83]. Остается добавить, что лук на всех основных современных
тюркских языках обозначается термином «йай» [11, с. 976-977].
Вышеуказанные фрагменты показывают, что тетива («кириш») приобреталась отдельно и тоже недешево – заплатив за нее быка («буга веруб
алдыгым богма киришим»). Тетива («кириш») не должна была коробиться
и портиться от влияния погодных факторов и потому изготавливалась из
кожи «худого верблюда», дикого осла, оленя, кишков или сухожилий животных, «из шемахинского шелка» [5, 172]. Интересно выражение «душман
йорду гыл кишли йайым», буквально переводимое как «лук, тетива из сухо
жилий которого заставляет уставать врага». Вероятно, имеется в виду
то обстоятельство, что по огузской тактике боя противника долго и на большом расстоянии обстреливали из луков, изматывая и заставляя устать. Рукоять лука также как и рукоять меча называлась термином «гебзе»:
«Гябзядян йай еки пара олды» [3, с. 63]
(«Лук разломился по рукояти на две части»).
Лук часто носили, надев на плечо, что следует из следующего фрагмента: «Йайы гарусына бырагды» [3, с. 101].
В эпосе дается интересная информация и о стрелах, обозначаемых термином «ок», «ог»:
«Аг йялякли откун огдан гайыгмыйан…» [3, с. 88].
«Уч йялякли гайын ог атылды, демрени душди» [3, с. 50].
Как следует из этого фрагмента, стрела изготавливалась из дерева
«гайын», к стреле привязывалось оперение из белых перьев («аг йялякли»),
оперение состояло минимум из трех перьев («уч йялякли»), наконечник
обозначался термином «демрен». Древко стрелы часто изготавливалось из
тростника:
«Ол гюн гаргу диллу гаим оглар атылырды…[3, с. 71]
(«В этот день метали тростниковые стрелы»).
Находки наконечников в Азербайджане довольно многочисленны, однако цельных древков стрел не обнаружено (найдены фрагменты, сохранившиеся у древков). Возможно, это объясняется органическим характером
материала и климатическими условиями. Однако восстановить внешний
вид древка позволяют многочисленные миниатюры, а также проведение
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параллелей с находками на Северном Кавказе и Средней Азии. Так, древки
стрел имели диаметр 0,7- 1,2 см, были круглыми в сечении. Азербайджанские миниатюры показывают, что концевая часть древков стрел окрашивалась в различные цвета. Вероятно, это было связано с тем, что стрелы
имели различный характер (в зависимости от цели, для которой предназначались) и в колчан укладывались оперением вверх. Окрашивая концы
стрел в тот или иной цвет воин, даже не вынимая стрелу из колчана, мог
безошибочно определить, какая стрела ему нужна в данный момент. Длина стрел была различной – от 35 до 110 см. Существовали обязательные
требования к любым типам стрел, связанные с соотношением их массы и
размеров. Так, длина стрелы зависела от размеров лука и длины натяжения
его тетивы. Толщина – от силы натяжения лука (слишком тонкая может
прогнуться). Иногда, если древко стрелы было камышовым, оно обматывалось тонким слоем сухожилий, предотвращавших раскалывание. Древки
стрел изготавливались из камыша, самшита, березы, тополя. Древко оканчивалось небольшим ушком – разрезом для зацепления за тетиву.
Для лучшей устойчивости в полете к древку в его концевой части приклеивалось оперение (в эпосе «Китаби Деде Коркут» обозначено «йяляк»)
из нескольких жестких перьев хищных птиц (орла, сокола, коршуна, филина). Интересно, что при полете стрела с оперением из перьев правого крыла вращалась вправо, с оперением левого крыла – влево. Поэтому на стреле
оперение делалось из перьев только одного крыла. Бой стрелы зависел от
расположения оперения: при расположении оперения ближе к ушку повышается точность боя, дальше – увеличивается начальная скорость полета.
Футляры для ношения лука и стрел в эпосе обозначены терминами
«тиркеш» [3, с. 90] и «садаг» [3, с. 46]. Один из фрагментов позволяет
предположить, что в колчане типа «садаг» носилось до 80-90 стрел:
«Садагындан 80 огын вергил мана!» [3, с. 46]
(«Дай мне из твоего саадака 80 стрел»), а также
«Садагындан тогсан огын йере дёкди…» [3, с. 92],
(«Высыпал на землю 90 стрел из саадака»).
Как следует из эпоса, садак привязывался к поясу [3, с. 43]. Термином
«садак», «саадак» принято обозначать единый колчан для лука и стрел.
Для обучения стрельбе из лука использовали мишени, обозначаемые в
эпосе как «бута», «пута» [3,с. 44, 55], состоявшие из собственно самой
мишени («джыгыр») и опорного столба («джанбаджуг») [3, с. 63].
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Аркан в эпосе указан как «оркен» [3, с. 57], «гыл сиджим» [3, с. 40]. Первый термин довольно употребителен и в современных тюркских языках в
форме «аркан», «урган» [11, с. 918-919]. Второй термин буквально переводится как «волосяная петля», что позволяет узнать, из какого материала
изготавливали аркан.
Более подробная информация содержится в эпосе о праще – «сапан»:
«ала голу сапанын елине алды» [3, с. 43]
(«взял в руки сапан с большими «рукавами»).
Здесь под термином «гол» (рукав») имеются в виду веревки пращи. Другой фрагмент подробно описывает пращу:
«Чобанын учйашар тана дярисиндян сапанынын айасыйды,
уч кечи туйиндян сапанын голларыды.
Бир кечи туйиндян чатлаг-учыйды [3, с. 48]
(«Петля для камней пращи чабана была из кожи трехлетнего теленка,
Рукава пращи были из меха трех коз,
Петля пращи была из меха одного козла»).
Таким образом, повсеместно распространенное метательное оружие
праща состояло из ремня или веревки с «корзиной» (в эпосе – «айа») посередине. Термин «айа» является синонимом слова «овудж» (азерб.), «кефт»
(узб.), «уч тоби» (татар.), «алакан» (казах., киргиз.), «ус тобо» (башкир.),
«аликан», «овуч» (уйгур.), означающих «ладонь, сложенная в виде ковша»
[11, с. 34]. Воин надевал петлю на одном из концов пращи на большой палец правой руки, укладывал камень в «корзину», другими пальцами той
же руки зажимал другой конец веревки и начинал вращать пращу. При достижении требуемой силы броска воин отпускал свободный (без петли) конец пращи, и камень летел в цель. Расстояние до цели зависело от длины
пращи, скорости ее вращения и веса камня. И охотничьи, и боевые пращи
изготавливались из кожи теленка или быка, волокон тута, ивы, женских
или конских волос, шерстяных нитей. Камни для пращи так и назывались
– «сапан ташы».
Таким образом, информация, содержащая в эпосе, позволяет реконструировать комплекс оборонительного и наступательного оружия воина. Так,
основу войска составляли всадники, которые были одеты в матерчатые
плотные одежды, поверх которых надевались доспехи – пластинчатые или
кольчатые. На голову всадник надевал шлем, на ноги – поножи, наколенни-
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ки, на руки – наручи, повязывал широкий матерчатый или кожаный боевой
пояс. В левую руку воин брал щит, в правой мог держать наступательное
оружие. Всадник имел по одному-двум образцам оружия дальнего, среднего и ближнего боя: лук-стрелы, аркан, копье, дротик, гюрз (булава), меч
(саблю), а также кинжал или боевой нож. Конечно, в зависимости от физических и материальных возможностей комплекс всадника мог быть более
разнообразным. Оружие простолюдинов, показанное в эпосе на примере
оружия чабана, в тяжелую годину отправившегося на войну, состояло из
простых матерчатых доспехов, пращи, чомага (палица).
В эпосе «Китаби Деде Коркут» упоминается метательная установка:
«Агыр манджылыг ташна атам, дердим…» [3, с. 102]
(«я сказал, метну камень тяжелым манджаником»).
«Манджылыгы агыр ташдан гызылдайуб гаты енан…» [3, с. 88]
(«Со свистом упал тяжелый камень манджаника…»).
Термином «манджаник» (араб., от византийского «манганон») обозначались метательные установки – катапульты.
Вероятно, в качестве военно-технического термина можно указать и термин «алам» (араб. – «знамя»), встречающийся в эпосе:
«Габа алам гётурен ханымыз – Байандыр хан!» [3, с. 102]
«Наш хан, несущий большое знамя – Баяндур хан!».
Таким образом, эпос «Китаби Деде Коркут» отображает, прежде всего,
быт кочевых огузов, живших на территории Азербайджана в X-XI веках, и
хотя это поэтическое произведение, все же бесценный источник, позволяющий изучить этнографию, историческую географию, язык, образ мышления, мировоззрение, социально-политические и нравственные взгляды.
Проведенное исследование показывает, что содержащаяся в эпосе информация также является источником по изучению средневекового военного
дела тюркских народов.
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Ш. БЕКМАҒАМБЕТОВ
КӨНЕ ТҮРКІ ӘЛІПБИІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ
ДҮНИЕТАНЫМДЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Мақалада көне түркі әліпбиінің шығу тегі жайлы көзқарастар сарапқа салынып,
түркі руникасының генезисін айқындау мәселесі антропоөзектік парадигма аясында қа
растырылады.
Проанализировав гипотезы о происхождении древнетюркского алфавита, автор в
статье рассматривает вопрос о генезисе тюркской руники в контексте антропоцен
тричной парадигмы.
Analysing hypotheses about an origin of ancient turkic alphabet author considers a question
in article about genesis of Turkic runic in context of an antropocentric paradigm.

1. Жазудың пайда болуы туралы мәселе. Жазу мен тілдің өзара байланы
сының жайы жалпы тіл білімінде, жазу ілімінде (грамматалогия) бұрын
нан сөз болып келе жатса да, мұның негізгі мәселелерінде ғалымдар ара
сында нақты тұжырым жоқ. Кей авторлардың пікірінше, бұл – қазірде
орнығыңқырап қалған көзқарас, жазу ауызша тілден әлдеқайда кейін,
адамзат мәдениеттің белгілі бір биік деңгейіне (өркениетке) жеткен кезінде
ғана пайда болған құбылыс ретінде түсіндіріледі. Бүгінгі күнгі жазудың
қызметі тұрғысынан келгенде, айтылып жүрген пікір, сырттай қарағанда,
дұрыс-ақ сияқты көрінуі де мүмкін. Дегенмен, бұл көзқарастың терең не
гізі жоқ екендігін аңғару қиын емес. Енді бір ғалымдардың пікірінше, жазу
таңбалары тілден бұрын пайда болған (Н.Я.Марр, И.И.Мащанинов, Ч.Лоу
котка, О.Сүлейменов, т. б. [1, 39 б.].
Бірақ осы тұста мына бір жайға назар аударғанды жөн көреміз: қазіргі
айтылып, жазылып жүрген пікірлерге назар аударғанда, авторлар мәселеге
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әр түрлі тарихи кезеңдер тұрғысынан келетіні көрінеді, ал тіпті кейде сол
тарихи кезеңдер дегеніңіздің өзін шатыстырып, қай кез туралы айтып отыр
ғанын өзі де аңғара алмай қалатындай. Мәселе мынада – «Жазу мен ойлау
– бірімен-бірі байланысты егіз ұғым. Жазу – ойды сақтау мен жеткізудің
коммуникативтік құралы» – деген пікірді бүгінгі күн тұрғысынан қарап та
айтуға болады, ең ежелгі жазу пайда болуы тұрғысынан да айтуға болады. Авторларымыз көбіне бүгінгі күн тұрғысынан келетіні белгілі. Осылай
келгенімен, енді бір тұста жазу ілімінің терең қабаттарына да, яки жазудың
пайда болу мәселесіне, қалай сүңгіп кеткенін өзі де білмей қалады да, екеуін шатыстырып жібереді. Қазіргі жазудың қызметі тұрғысынан айтылатын
әңгімені жазу пайда болуы туралы мәселемен шатыстырудың еш реті жоқ.
Ф. де Соссюр көзқарасы бойынша, жазу ауызша тілдің көшірмесі және
екеуі екі түрлі, екі басқа таңбалық жүйе болып табылады екен. Жазу сөйлеуді
бейнелеу мақсатында ғана қолданылады екен. Әрине, қазірде де үстем болып отырған соссюрлік «сөз-таңба» түсінігі біздің танымымыздағы «базистік сипаттағы таңба-нышандық жүйе» ұғымымен сәйкеспейтіндіктен,
біз бұл жерде тек Соссюр пікірінің ақиқаттан барынша алшақ екендігін
айтумен ғана шектелеміз.
Б. де Куртэне де жазудың ауызша тілден, яки тілден дербестігін, жазуды
психологиялық тұрғыдан зерттеу керектігін айтқанда, мәселеге тек бүгінгі
күн тұрғысынан ғана қараған. Сондықтанда ол «жазу мен тіл екі басқа
дүние, бір-біріне сәйкеспейтін жүйелер: жазу оптика, не геометрияның пәні
болса, дыбыс жалпы акустиканың пәні» – деп білген. (ҚК – 35 б.). Мұның
арғы жағындағы тіл мен ойлау және жазу арасындағы байланыстар мүлде
ескерілмейді. Ғалым жазу мен тілдің арақатынасын ажыратқанда: «Произносительно-слуховое может возникать и мыслиться совершенно независимо
от писано-зрительного: писано-зрительное не имеет смысла, осмысливается
только в связи с произносительно-слуховым» [2, с. 219] – деп, жазуды дербес алғанда еш мән-мағынасыз, тек сөйлеумен байланыста ғана түсінілетін
құбылыс деп біледі. Жазуды «таңбаның таңбасы» деп түсінетін лингвистер тілді, яки тілдегі сөзді алғашқы таңба, ал жазуды сөзді, яки алғашқы
таңбаны бейнелеуші екінші таңба деп түсіндіргенде, сол қалыптасқан соссюрлік түсініктегі «сөз-таңба» төңірегінен шыға алмайтындығын көреміз.
Ал шындығында, сөзге де (тіл), жазуға да негіз болатын таңбалар жүйесі
екеуіне де ортақ болып табылады. Сөз пайда болуына негіз болған біздің
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түсінігіміздегі таңба-нышандық жүйе жазу (әріп таңбалары) негізіне де
алынған. Тек бұлардағы осы нышандық сипаттағы таңба-бейнелердің материалдану формалары ғана әр басқа: тілде ол дыбыстық материал арқылы
берілсе, жазуда сызба бейнелер арқылы беріледі.
Қазіргі жазу ілімін зерттеуші ғалымдар жазудың қазақ (асса – түркі)
топырағындағы тарихын айтуға талап етеді, көне түркі әліпбиінің оқылуы
мәселесін қаузайды. Біз бұл жайлардың да ғылым үшін зор маңызы бар
екендігін мойындай отырып, жазу өнерінің генетикалық негіздерін тануға
тиіс жазу ілімінің теориялық бағытын ең ежелгі адамзат ойлауы мен тілі
тұрғысынан қараған жөн деп білеміз. «Ойлау – Тіл – Жазу» үштігі – біртұтас
құбылыс. Генетикалық тұрғыдан бұл жүйені «Ойлау – Жазу (Таңба) – Тіл»
құрылымында түсінеміз.
Адамзат тілі – дүниетанымдық ойлаудың жемісі. Бірақ осы пікірді қа
лай ұғу керек? Біріншіден, дүнитанымдық ойлау деген не? Философия ғы
лымында бұл мәселелер де қазіргі ойлау тұрғысынан қарастырылады да,
өте бұлдыр баяндалады. Біздің көзқарасымыз бойынша, дүниетанымдық
ойлау дегеніміз, тіл пайда болуына қатысты алғанда, – ең ежелгі тілжасам
дәуірі адамдарының ҒАЛАМ, оның бөліктері мен тараптары туралы ойлауы және осындай сипаттағы ойлаудың нәтижелері. Ғылымда «Ең ежелгі
тілжасам дәуірі адамдарының данышпандығы» деген түсінік бар. Ең ежелгі тілжасам дәуірі адамдарының Ғаламды, жаратылыс-болмысты тануы,
шынына келгенде, қазіргі космос дәуірі адамдарының түсінігінен кем емес,
тіпті әлдеқайда жоғары да терең болғандығын тілдік құбылыстың өн бойынан айқын аңғаруға болады.
Кеңестік кезеңдегі маркстік идеологияның «адамды адам еткен – еңбек»
деген постулаты адамның маймылдан пайда болуында қол еңбегінің, яки
еңбек құралдарын жасауының аса маңызды болғанын баса айтатын. Бірақ
мұның да арғы жағында ғаламат ой еңбегі жатқанын қалай ескермеске!
Еңбек құралдарын жасаған адамзат баласы таңғажайып ойлаудың да иесі
болған. Олай болса, адамды адам еткен қол еңбегі емес, ең әуелі ой еңбегі
екенін түсіну жөн болмақ. Біз «дүниетанымдық ойлау» дегенде, осы ең
ежелгі тілжасам дәуірі адамдарының ғаламтанымдық ойлауын алғашқы
орынға қоямыз.
Адамзат баласының алғашқы ойлауының сипаты туралы да көзқарастар
қайшыласып жатады: бір ғалымдар оны конкретті ойлау болған десе, екін
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ші бір ғалымдар абстрактылы ойлау дәрежесінде болған деп біледі. Ал
ғашқы пікірге жол ашқан – Л.Брюлл еңбектері болды [3]. Алғашқы ойлау
конкретті ойлау болды деушілердің көзқарасы ежелгі адамдардың абстрактылы ойлауға қабілеттері жеткен жоқ, – дегенге саяды. Мұның өте таяз
пікір екендігін тілдік таным жүйесін түсіну арқылы оңай көре аламыз.
Біз, мақаланың көлеміне орай, тілдік таным жүйесі туралы мәселеге шолу
түрінде ғана тоқталып өтеміз. Зерттеулеріміз адамзат баласының алғашқы
ойлауының өзі жалпы ғаламдық деңгейдегі абстрактылық сипаттағы ойлау болғанын айқын көрсетеді. Өйткені тіл негіздеріне алынған логикалық
ұғымдар жүйесі осы ғаламдық сипаттағы ұғымдар: кеңістік, оның тараптары, қозғалыс, уақыт категориялдары және осыларға қатысты өзге де
кейбір ұғымдар болып келеді. Ғаламдық жаратылыстың жетілік жүйесіне
негізделген тілдік жүйе құрылымы да түгелдей осы базистік сипаттағы логи
калық ұғымдарға негізделеді де, ондағы әрбір элемент – тілдік-дыбыстық
бірліктер мен олардың білдіретін ұғымдары – тілдік таным жүйесінің заң
дылықтары бойынша қызмет етеді [4]. 1-сызба: тілдік таным жүйесі.

1-сызба. Тілдік таным жүйесі

Қазақта «Дүниені бір тарының қауызына сыйғызған» деген сөз бар,
біздіңше, құпия-жұмбақ тәрізді осы бір тәмсілдің арғы негізінде жалпы
адамзат баласы үшін аса маңызды түсінік жатыр. Ол – тарының қауызы
– «ғаламдық қоршау» ұғымы. Біз тілдік құбылыстың негізінде «Ғалам»
ұғымын білдіретін УП «шар-қоршау» ұғымы тұрғандығын көрсеткенбіз
[4]. Біздің дүниетанымдық ұғымдар деп отырғанымыз, жоғарыда айтып
өткеніміздей, осы «ғаламдық қоршау» түсінігінен шығатын «шар-қоршау»,
«шеңбер қоршау», «бүкіл әлемдік өзек» (У / игрек өзегі), «координат
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жүйесі», «бүк», «ойыс», «алд», «арт», «кіндік» (центр) т.б. ұғымдар болып келеді. Бұларды біз, олардың мағыналық сипаты жағынан, екінші
сөзбен, логикалық ұғымдар деп атадық. Егер қосып, біріктіріп айтсақ, бұ
лар дүниетанымдық сипаттағы логикалық ұғымдар болып табылады.
Ғаламды көз арқылы қабылдаған адамзат баласы оны санаға бейне-нышандар түрінде түсірді. Жоғарыда аталған логикалық ұғымдар осы бейненышандар түрінде көрінеді де, тілдік құбылыстың негізіне алынады. Біз
мұның бір ғана мысалын келтіріп өтелік. Айталық «үй» сөзінің негізіне
алынған ұғым – «шар-қоршау» ұғымы, оның нышандық бейнесі УП «шарқоршау» бейнесі (сызбада «шеңбер-қоршау» түрінде көрінгенімен, біз оның
«шар-қоршау» (сфера) түріндегі бейнесін танимыз. Өйткені ол – Ғаламды
(космосты) бейнелеп тұр. Бұл негізгі логикалық ұғым болып табылады
да, өзге логикалық ұғымдар осы «Ғаламдық қоршау» ұғымынан тарайды.
Біздің түсінігіміздегі «Ғаламның тілдік бейнесі» түсінігі де осы таңбанышаннан бастау алады. Бұл – өз алдына үлкен мәселе. Жоғарыда аталған
УП-«шар-қоршау» ұғымынан келіп, тілде УП > ... ЕВ / ЭВ > ҮЙ түріндегі
сөз шығып отыр. Яғни «үй» дегеніміз – «қоршау». Ал көне түркіде ол б-1
[ ] таңбасы арқылы бедерленіп, «үй» мағынасын бергені белгілі. Біз осы
әріп таңбасының негізгі элементі ретінде өзгені емес, «шар-қоршау» бейнесін көреміз.
Қазіргі қалыптасқан көзқарастар бойынша, жазудың пайда болуы, графема мен дыбыс арасындағы табиғи-логикалық-дүниетанымдық байланыс
тар жайы, жазу мен тіл (сөз) арақатынасы, т.б. мәселелер сол кешегі кеңес
тік кезеңде қалыптасқан белгілі көзқарастар, бұлдыр теориясымақтар
төңірегінен ұзап кете қоймайды. Сондықтанда жазу дегеніміз – ауызша
тілге көмекшілік үшін ғана қажет болған шартты таңбалар жиынтығы,
жазу тілден әлдеқайда кейін пайда болған құбылыс, тіпті оның тілмен
өзара еш байланысы да жоқ, екеуі мүлде екі басқа жүйе, т.б. деген тәрізді
түсініктерді қоғамдық санаға сіңіре, барынша тықпалап жатқан жайымыз
бар. «Ойлау – Жазу (Таңба) – Тіл» үштігінің, ең ежелгі тілжасам дәуірі
кезеңіндегі жүзеге асу процесі былайша өтеді: зат, нәрсе (мысалы, жоға
рыда келтірілген ҮЙ заты) туралы адам санасында сезімдік қабылдау (көз)
арқылы келіп, түйсіну, ойлау нәтижесінде пайда болған логикалық ұғым
(ҮЙ затына қатысты алғанда, ол – «шар-қоршау» ұғымы) белгілі бір формада материалданбаған жағдайда коммуникативтік қызмет атқара алмай-
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ды, тек санада ғана тұрады. Ал санадағы осы «үй» мағынасын беретін
«шар-қоршау» ұғымы материалдануы үшін тіл (сөз) керек. Дыбыстық
(вербальды) тілге дейінгі дәуірде бұның қол тілі (хорема) арқылы берілу
мүмкіндігі болды. Қол қимылы арқылы «қоршау» ұғымын бейнелеудің
мүмкіндігі бар. Бұл дегеніміз – ең алғашқы сөздер ауаға қолмен жазылған
жазу (бейне) түрінде болған дегенді білдіреді. Жазудың басы, біздіңше,
осы кезден басталды. Біз сөздің (тілдің) пайда болу негізінде санадағы
логикалық ұғымдарды бейнелейтін таңба-нышандар тұрды десек, қолмен
ауаға (кеңістікке) жазылған ең ежелгі сөздер де осы таңбаларды бейнеледі. Яки ауадағы ( кеңістіктегі) қол арқылы бейнеленген жазу таңбасы
– өзі «жазып» бейнелейтін сөздің негізіне алынған таңба. «Үй» ұғымын
білдіретін «шар-қоршау» таңбасы ауаға сол «шар-қоршау» түріндегі жазубейне (таңба) ретінде бейнеленеді. Ал кейін, сан мыңдаған жылдар өтіп,
дыбыстық тілдің пайда болған кезеңінде әлгі «үй» мағынасындағы «шарқоршау» ұғымы УП дыбыстық бірлігі (тұтастығы) арқылы берілді. Бұл мә
селелерге біз аталмыш монографиямызда тоқталғанбыз.
Жазу да, тіл де – екеуі де санадағы бейне-нышандық сипаттағы логикалық
ұғымды (мысалы, «шар-қоршау» ұғымын) бірдей етіп, дәл сол санадағы
бейне-нышанның өзіндей етіп бейнелейді. Жазуда ол бейне-таңба түрінде
материалданып, әуеліде – ауаға, кейіннен нақты материалға жазылса, тілде ол бейне-таңба ГС не СГ түріндегі дыбыстық тұтастықтар арқылы сөз
негізіне қаланады (мысалы, еб / эв / үй сөзінің негізінде УП тілдік негізі
және оның «шар-қоршау» ұғымы тұр). Демек, жазуға (әуелде – ауадағы
жазуға, мұның өзі алғашқы сөз, яки бейне түріндегі сөз болды) айналатын
«шар-қоршау» ұғымы – әуелде санада пайда болған ұғым. Сонда біз мұнан
«Ойлау – Жазу (Таңба) – Тіл» үштігінің біртұтастығын көре аламыз.
Көне түркі руникасын зерттеуші А.Мектептегі: «Жазу тарихын зерттеу
ші оқымыстылар тек қана лингвистикалық талдау тұрғысынан түсіндіруге
әрекеттенгендіктен, руниканың ақпараттық мәніне тереңірек дендеп назар
аудара бермейді. Жазу мен ой бірі мен бірі байланысты егіз ұғым. Жазу –
ойды сақтау мен жеткізудің коммуникативтік құралы» [5, 132 б]. – дейді. Біз
бұл жерде автордың жазуды тек қана лингвистикалық тұрғыдан (оқу, емле,
т.б.) қарастырмай, ондағы терең танымдық ақпараттарды ұғу қажеттігі
туралы және тіл мен ойдың егіз ұғым екендігі туралы пікірлерін қолдай
отырып (онда да біздің түсінігіміз басқаша сипатта болмақ), жазу тек қана
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ойды сақтау мен жеткізудің емес, ол ең әуелі ойды материалдандырудың
негізгі құралы болғанын түсінуіміз керек болатынын аңғармайтындаймыз.
Жоғарыда көрсеткеніміздей, жазу өзінің алғашқы бастауларынан-ақ тілмен
бірге-қатар пайда болып, санадағы ойды материалдандырудың да құралы
болды. Мәселенің қиыны да осы тұстан көрінеді, яғни тіл (сөз) пайда бо
луының генетикалық негіздерін дұрыс түсіне алмай отырған қазіргі жағ
дайда осы тіл (сөз) пайда болуымен тікелей байланысты болып, егіз-қатар
жүретін жазу (таңба-нышан) пайда болуын, оның тілмен арадағы байланы
сын түсіну өте күрделі көрінетін сияқты.
2. Көне түркі жазуының генезисі туралы. Көне түркі әліпбиінің пайда
болу тарихы туралы көзқарастарда кеңестік кезең ғалымдары сол кездерден белгілі теорияларға сүйене отырып, оны арамейлік және соғдылық негіздермен байланыстырады. Кейінгі кезде түркі жазуы тарихының түркілік
төл табиғаты туралы пікірлер де айтылуда (Н.А.Аристов, Д.Н.Соколов,
А.Махмудов, Қ.Сартқожаұлы т.б.). Біз адамзат тілі пайда болуының бір
негізділігі принципін жақтайтындықтан, оның жазуының да түп негізі бір
дәннен, бір негізден тарайды деп білеміз. Ол арамейлік пе, соғдылық па,
басқа ма – біз үшін оның маңызы жоқ. Өйткені жалпыадамзаттық ортақ
игілікті бөле-жара қарастыру идеясы кейде әр түрлі саяси астарға мегзейді.
Мәселе осы жазу таңбасының жаратылыс табиғатын дұрыс түсіне білуде.
Бұл тұста біз түрік бітіг жазуының жалпы адамзаттық дүниетанымдық не
гіздері туралы мәселеге қатысты аз-кем уәж айтқымыз келеді. Біріншіден,
көне түркілік әріп таңбаларын рулық таңбалардан не малға салынатын
таңба-белгілерден шығару идеясы онан әрі осы «малға басатын» таңба
лардың өздерінің қайдан шыққандығы туралы ойларға жетелейді. Олай
болса, мәселені әріден, тереңнен қарастырған жөн болмақ.
Түркілік жазуды идеограммалық (логограммалық) жазу ретінде танып,
оны түркі халқы өзі жасаған деген пікірдің түбі де осы рулық таңбалық текке келіп тіреледі екен. Бірақ түркі жазуына негіз болған осы логографиялық
(идеограммалық) таңбалар нақты қандай таңбалар екендігі туралы айтылмайды, тек жалпылама идеограмма деумен шектеледі. Қ.Сартқожаұлы бұл
бағыт туралы: «Ол зерттеушілердің кемшілігі жаңа замандағы (ХІХ-ХХ ғғ.)
түркі халықтарының малға басатын таңбасынан бітіг жазуы шыққан бо
луы мүмкін деген ұсыныс. Олар б.з. V-ІХ ғғ. арасында қолданыста болған
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Орхон-Енисей алфавиттері кейін түркі халықтарының таңбасына айналуы
мүмкін екендігін есепке алмаған» [6, 98 б.] – деген уәж айтады. Бұл жерде
де тиісті сұрақ туады: әуелі, малға басатын таңбалардың кейінгі кезде пайда болғанына дәлел қайсы? Олар – өте ежелден келе жатқан таңба-белгілер
болуы да мүмкін ғой. Сондай-ақ, кейін ру таңбаларына айналды дейтін
түрік бітіг жазуларының арғы негізі туралы мәселе мұнда да басы ашық,
жұмбақ күйінде қалады.
Орхон-Енисей, яки көне түркі жазу таңбаларының арғы негіздерін қай
дан іздеу керек? Ғалым Қ.Сартқожаұлының пікірінше, ежелгі және байыр
ғы түрік әліпбиі өзінің пайда болып, қалыптасу тарихында бірте-бірте
дамып, үнемі байып, сұрыпталып, жетіле отырып, Орхон дәуіріне жеткен [6, 176 б.]. Зерттеуші Орхон әліпбиі жүйесінде б.з.б. ХІV–Х ғасырдан
бастап, кейінгі дәуірлердегі көптеген жазу үлгілерінің белгілері бар екендігін бірқатар деректермен көрсетуге талап жасайды. Бірақ жалпы әлемдік
жазу жүйесі барлық жерде бірдей «Пиктографиялық жазулардан басталып,
сонан соң баршаға бірдей жүйемен логограмма, морфемограмма, силлабограмма (буындық), консонанттық-дыбыстық, дауысты-дыбыстық және
аралық деген кезеңдерді рухани даму барысында кесіп өтеді екен» – деген
пікір де ойлана түсуді қажет ететін тәрізді. Өйткені суретті жазудың дамып
жетілуі мен әріптік жазудың пайда болып, дамуы туралы көзқарастар үнемі
бірдей болып келе бермейді. Айталық, суреттен пайда болды делінетін логограммалар, яки қытайдың иерогливтері типтес жазулар сол иерогливтік
деңгейде тоқтап қалған тәрізді. Сурет жазулардың әріптік жазуларға айналуы туралы көзқарас бірқатар ғалымдар тарапынан сенімсіздік туғызады.
Тіпті ежелгі пиктографиялық сызбаларды жазу деп танудың өзі де күмәнды
екені көрінеді. Біздіңше де, әріптік жазулардың табиғаты басқаша негізден
– таңба-нышандық бейнелерден тарағаны деген түсінік орынды көрінеді.
Кей авторлар тілдегі «жазу» ұғымын жазу құралымен (пышақпен) байланыстырып жатады. «Пішін кестесі» деп аталатын құрылымды жасаған
Т.Досанов пікірін жақтай отырып, А.Мектептегі жазу таңбаларының сырт
қы пішінін (формасын) қалыпқа түсіріп пішетін, яки кесетін және осы
функцияны орындайтын құрал пышақ деген түйінге тоқталады да, «пішу»
сөзінің лексикалық тұлғасы мен семантикасы өзгермей, тегі мен жүйесі мүл
дем бөлек үндіеуропа, монғол, тұңғыс-маньчжур тілдеріне «жазу» мағы
насында көшірілгендігі байқалады» [7, 409 б.], – деп, мысал ретінде славян
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тілдеріндегі «пишу» сөзін келтіреді. Осының өзінен-ақ автордың мәселенің
байыбына дұрыс бара алмай жатқаны айқын көрінсе керек, өйткені аталған
сөздердің жаратылыс табиғаты мүлде өзгеше. Аталмыш мәселенің шешімін
табуда тілдік таңба-нышандық негіздер теориясына сүйену табысты бол
мақ. Қазіргі тіл білімінде қалыптасып отырған «сөз – таңба» түсінігі тілдік құбылыстың жаратылыс табиғатын түсіндіре алмайды. Тілдегі әр сөзді
бір таңба деп танудың қате түсінік екендігі туралы айтқан болатынбыз
[8, 196 б.].Тілдің таңбалық жүйе екендігін мойындай отырып, біз тілдік
таңбалардың, нақтырақ айтсақ, таңба-нышандардың сөз пайда болуына
негіз болатын базистік сипаттағы негіз ұғымдарды (логикалық ұғымдар)
бейнелейтіндігін түсінуіміз керек. Жазу таңбаларының (әріптердің) пайда
болуының арғы негіздерінде де осы тілдік таңбалар тұр.
Жалпы, таңба атаулының, оның ішінде біз бүкіл басқа таңбаларға негіз
болған ең ежелгі таңбалар деп білетін тілдік таңбалардың, арғы негізде
рінің адамзат баласына ортақ екеніне күмән келтірудің реті жоқ. Тілдердің
жалпыадамзаттық бірнегізділігі тәрізді жазу таңбаларының (әріптердің)
пайда болуының да арғы негіздері бір тектен тарайды және тіл мен жазуға
негіз болған таңбалар әрбасқа емес, бірдей таңбалар, екеуіне де ортақ таң
балар, сондай-ақ олар жалпыадамзат тілі мен жазуына да ортақ, әмбебап
таңбалар. Бұған тіл мен жазудың жаратылыс табиғатын тілдік негіздер теориясы арқылы зерттеу барысында толық көз жеткізуге болады. Мұның бір
мысалы жоғарыда «үй» сөзіне байланысты көрсетілді. Сондай-ақ, әлемнің
алуан аймақтарында ұқсас таңбалардың кездесетіні туралы әртүрлі ғылыми,
танымдық сипаттағы еңбектердегі пікірлер де мұны айғақтай түседі. Мысалы, Еркін Ауғалиұлы: «Жаңа эрадан бұрынғы 3500 жылдың алдында
Месопотамиядағы Шумер тілінің өзінде түркі тілдерімен сәйкес келетін
элементтер табылады. Шумер идео-иероглифтерінен түркі руникалық таң
баларына жақын, тіпті ұқсастық таңбаларды кездестіруге болады» (93 б.),
дейді. Бұны автор тілқатыстық процесс тарихымен байланыстырады да,
Орта Азия мәдениеті мен Батыс мәдениетінің тоғысуы өте ертеден басталатынына назар аударады. Дұрысында, бұл жалпыадамзатқа ортақ ойлау, сөй
леу және жазу тектерінің бірнегізділігінің көрінісі боп табылса керек.
Жазудың тіл пайда болуымен бірге-қатар пайда болып, әуелден-ақ сол тіл
негізіне қаланған ең ежелгі және ең маңызды таңбаны – УП «шар-қоршау»
таңбасын – бейнелегенін ескерсек, осы УП «шар-қоршау» ұғымының өзі
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ең алғашқы жазу, яки жазу таңбасы болғанын түсінуге болады. Яғни, ең
алғашқы жазу таңбасы тіл негізіне қаланған УП «шар-қоршау» таңбасы
болды. Бұл алғашқы әріп таңбасы (УП «шар-қоршау») жалпы адамзат тіліне бірдей ортақ болғаны сияқты, адамзат жазуына да ортақ негіз болып
табылады. Тіл-тілден УП тілдік негізі арқылы пайда болған «жазу» ұғымы
ның әралуан нұсқаларын көре аламыз. Қазіргі тіліміздегі арабтан енген
делініп жүрген әріп (ур + іп / оп «жазу, таңба), орыс тіліндегі писать (пи
«әріп / таңба» + са «сөз» + ать (ет / ету), көне түркідегі бәдіз (бә «әріп» + ді
(ет / ету) + із / ыс «сөз») сөздерін келтірер едік. Қазақ тілінің «жаз / жазу»
сөзін біз б > ж > й дыбыстық сәйкестігі негізінде «бас / басу / пись / писать» түрінде тани аламыз.
3. Көне түркі әріптік таңбаларының сипаттары, шығу негіздері.
Қ.Сартқожаұлы: «...түрік бітіг жазуы пиктограммадан басталып, фонограм
маға дейінгі даму барысында морфемаграмманы аттап өткен сияқты.
Морфемограммаға сай келетін сипатын біз көре алмадық» [6, 122 б.] –
дейді. Біз өзіміз аңғарған тілдік-таңбалық жүйе негіздеріне көз салсақ,
ежелгі түрік әліпбиіндегі әріптік белгілердің ежелгі тілдік екі дыбыстан
тұратын морфемаларды (буын-сөздерді) бейнелегенін көреміз. В.Г. Гузев
көне түркі жазуының буын жазуы болғандығын айта келіп, ондағы дауыссыз дыбыс әрпі дауыстыны да білдіретініне оқ / уқ / өк / үк / әк / ек түрінде
оқылатын қ дыбысының әріптік таңбасын [ ] мысалға келтіреді [9, 64 б.].
Сонда көне түркі жазуында дауыстылардың белгілі бір жүйелі түрде бірде
жазылып, ал бірде жазылмай тұруының өзі дауыссыз дыбыстың міндетті түрдегі дауысты сыңары болатындығын, яки ондағы әріп белгілерінің,
негізінде, дауысты дыбысты емес, дауыссыздарды бейнелеуге құрылғанын
байқатады деп ойлаймыз. Ал мұның өзі, түптеп келгенде, ол жазудың буын
жазуы, қазіргі тілмен айтсақ, морфологиялық жазу болғандығын көрсетеді.
Шындығында, біздіңше, ежелгітілдік буын дегеніміз ол әрі екі сыңардан
тұратын (дауысты/дауыссыз) ежелгі тілдік дыбыс, сондай-ақ ол өз алдына бөлек буындық сипатқа ие тілдік элемент, әрі ол – информативтік бірлік – сөз, тіпті – сөйлем. Сондықтан, дәстүрлі танымдағы фонологиялық,
морфологиялық, буындық дегендер тіл пайда болуына генетикалық тұрғы
дан келгенде, жеке-жеке мәнін жойып, бірыңғайланып, бірдейленіп кетеді.
Адамзат ойлауының, жазуының алғашқы пайда болу, даму жолдарында
пиктограммалық жазудың болғанын жоққа шығармағанымызбен, біз бү
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гінгі әріптік жазуымыз сол суреттерден пайда болған деген пікірге қосыла
қоймаймыз. Жалпы, әріптік жазудың табиғаты әдетте бір ғана ойды білдіреді дейтін көп элементті пиктограммалық картиналардан мүлде бөлек.
Пиктограммалардан пайда болғаны айқын деп танылып жүрген қытай
йероглифтерінің өзінің арғы негізінде суреттің жеке элементтері ғана бол
ған тәрізді. Тау-тастардан, алуан түрлі археологиялық қазбалардан, басқа
да дереккөздерден табылып жатқан суретті бейнелер мен олар арқылы
кодталған информациялар ғылымда белгілі. Бірақ, біздіңше, осындай жазулар коммуникацияның өзінше бір бөлек формасы ретінде таңбалық жазулармен қатарласа қолданылған болса керек. Өйткені біз таңбалық негізде пайда болған жазулар деп танитын көне түркі жазуларынан, пиктографиялық
элементтерді емес, өзіміз ежелгі тілдік негіздерге қаланған деп білетін
таңбалық белгілерді айқын көреміз. Әріптік жазуымыздың арғы негізінде, жоғарыда айтып өткеніміздей, жалпы адамзатқа ортақ дүниетанымдық
ұғымды – ҒАЛАМ ұғымын білдіретін ең ежелгі таңба-нышандық бейне
УП «шар-қоршау» (сфера) бейнесі тұр. Яки біз ең ежелгі дүниетанымдық
сипаттағы таңба (жазу) ретінде және кейінгі дәіурлерде олардан пайда болған дыбыстық таңба-белгілер (әріптер) ретінде пиктограммалық
не йерогливтік реликттерді емес, тілдік негіздерден көрінетін нышандық
сипаттағы нақты таңба-бейнелерді түсінеміз. Енді көне түркі әліпбиіндегі
әріптердің таңбалану табиғатына назар аударайық. Айталық, біздің зерттеулерімізде ғалам бейнесінің тілдік негіздердегі көрінісінің ең айқын және
негізгі бейнесі, жоғарыда айтып өткеніміздей, – УП шар-қоршау бейнесі.
Көне түркі әліпбиін саралай келе, біз осы ғаламдық бейне мен оның негізгі элементтері өзек және координата жүйесі бейнелерінің, сондай-ақ
бұлардың құраушы элементтерінің (бүк, ойыс, кіндік, т.б.) жазу негізіне
алынғандығын байқадық. Г. Мухтарова: «По исследованиям Аристова тамга тюркских племен во многом схожа с изображениями знаков-символов
на скалах Северной и Южной Америки и калифорнии. Это подтверждает гипотезу, что «танба» с древних времен используется всем человечеством. Тамга состоит из элементов круга, двух кругов, полкруга и ровных
черточек...» [10, 85 б.] – дейді. Біздің «шар-қоршау» бейнесіндегі ҒАЛАМ
мағынасын білдіретін жалпыадамзаттық сипаттағы дүниетанымдық негіз
ұғым деп отырғанымыз да өзінің жекелеген элементтерінде өзек, шеңбер,
доға, координат жүйесі т.б. түрінде көрінеді.
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Біздің түсінігімізде, ең ежелгі адамзат қауымына ғаламдық жүйенің
бірте-бірте танылуы былайша қалыптасқан: ең әуелде адамзат баласына
бүкіл ғалам бір ғана тұтастық болмыс сипатында (біз мұны «шар-қоршау»
түріндегі «Ғалам бейнесі» дедік) көрінді де, алғашында, яки дыбыстық
тілдің әлі де толық қалыптаспаған кезеңінде қол тілі арқылы бейнеленген
осы ұғым адамзат тілінде бірте-бірте қалыптасқан УП дыбыстық тіркесі
арқылы бейнеленді. Біз мұны УП «шар-қоршау» ұғымы деп атадық [4].

2-сызба: УП «шар-қоршау»
(Ғаламдық қоршау) таңбасы.

Кейін келе адамзат танымы Дүние-Ғаламды жұптық, үштік, төрттік
жүйе түрінде тани бастаған. Осы жүйелер тілдік болмыста да бейнеленеді.
УП «шар-қоршау» ұғымы «ойыс» (1-а), «бүк» (1-б) немесе «алд» (1-в)
«арт» (1-г) ұғымдары түрінде көріне алады және бұл бөліктер де бір ғана
негіз элемент –УП дыбыстық негізімен белгіленеді. Сызба:
1-а УП «ойыс»

1-б УП-«бүк»

1-в УП «алд»

1-г УП «арт»

Мұнан біз УП «шар-қоршау» бейнесінің жұптық және төрттік бөліктерін
көреміз. Мұндағы «ойыс» ұғымы «төмен» ұғымын, ал «бүк» ұғымы «жо
ғары» ұғымын да бейнелей алады. Тіл-тілде бұл таңба-нышандардың әр
қайсысы көптеген сөздер жасай алады. Үштік жүйе заңдылығы тілдік
құбылыстың жаратылыс-болмысында ғаламның негізгі үш бөлігінің – жо
ғарғы әлем, төменгі әлем және ортаңғы әлемнің – тілдік бір ғана негіз элемент арқылы бейнелену ерекшелігінен көрінеді. Бұл, біздіңше, тілдегі УН,
УС, УҚ, УП тілдік элементтері арқылы көріне алады. Яғни осы тілдік негіз элементтердің әрқайсысы-ақ тілде жоғары ұғымын да, төмен ұғымын
да, орта (аралық) ұғымын да білдіре алады. Мысалы, бір ғана УС тілдік
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негізі үст, аст, осы (орта) ұғымдарын білдірсе, УП тілдік негізі дөңес,
ойыс, бар/бұл (орталық) ұғымдарын, УН тілдік негізі жоғары, төмен,
нәт (орталық) ұғымдарын білдіреді [4]. Мұның өзі тілдік құрылымның
ғаламдық құрылымды бейнелеуге сәйкес жаралғандығының және оның барынша әмбебаптығының көрінісі. Ал негізгі жеті түрлі тілдік негіздің қал
ған үшеуі (УТ, УР, УЛ) мұндай мүмкіндікке ие емес. Бұлар тілде, негізінен,
ғаламдық деңгейлерді байланыстырушылар қызметін атқаратын тәрізді.
Грамматалогияның негізгі мәселесінің бірі графема мен тіл дыбысының
арақатынасы, олардың өзара байланысы туралы мәселе болса да, күні
бүгінге дейінгі тіл білімі ғылымы олардың арасындағы жақындық, туыстық
байланысты тани алмай, жазуды шартты таңба, көмекші құрал, кездейсоқ
таңбалар жиынтығы деген көзқарастан аса алмай келеді. Шындығында
солай ма? Жазу және әріп арақатынасын түсіну үшін ең әуелі біз тіл ды
быстарының (ГС немесе СГ түріндегі ежелгі тілдік дыбыс-сөздердің) ге
нетикалық ерекшеліктерін түсінуіміз керек.
Тілдік-дыбыстық жүйеге келгенде, біз дауыссыз дыбыстардың бірқата
рының өкілі ретінде негізгі төрт дыбысты – П, Қ, С, Т дыбыстарын танимыз,
бұлар тілдік таным жүйесінде УП, УҚ, УС, УТ негіздері арқылы бейнеленген [4]. Ал, қалған дауыссыздар (үнді дауыссыздардан басқалары) осы
негізгі қатаң дыбыстардан пайда болған туынды дыбыстар, яки солардың
кейіннен бірте-бірте пайда болған генетикалық тармақтары болып табылады. Үнді дауыссыздар да тек үшеу ғана: Р (УР), Л (УЛ), Н (УН). Ал қазірде
үнді дауыссыздар қатарында танылып жүрген кейбір басқа дыбыстар (м,
ң, у, й ) жоғарыда аталған П, Қ, Т дыбыстарынан генетикалық туыстық
негізінде (м, у, й) немесе дыбыстық сіңісу құбылысы негізінде (ң) пайда
болған туынды дыбыстар. Біз дараланған тіл дыбыстары пайда болуы мен
дамуының жетілік жүйесін былайша айқындаған болатынбыз:
1. П – Ф – Б (М) – В – Й (У) / 7 /;
2. Қ – Х – К - Ғ – Г – Й – (У) / 7 /;
3. Т – Д – С – З - Ш – Ж – Й / 7 /;
(3-топты негізгі дыбыстар жүйесінде қысқартып келтіріп отырмыз).
Бұларға аталған 3 үнді дыбысты қосқанда, барлық дауыссыздар деп аталып жүрген дыбыстар саны 24 болады. Біз шартты түрде, пайда болуы
тұрғысынан ең көне дыбыс ретінде алған дауысты У дыбысы генетика
лық тұрғыдан келгенде, тіл-тілдегі барлық дауысты деп аталып жүрген ды

156

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

быстардың өкілі ретінде алынады. Біздің түсінігімізде дара дауыссыз дыбыс
деген болмайды, оның жанында міндетті түрде дауыс элементі (дауысты дыбыс) тұрады. Ол әуелде дыбыстың тыңдаушыға жетуін қамтамасыз ететін
өткізгіш (ауа толқындары) қызметін атқарған. Ал мағыналық қызметке
кейін келе йе болған. Орхон жазбаларындағы аталмыш қатаң дауыссыз
дыбыстардың әріптік бейнеленулерінен біз жоғарыда айтып өткен УП «шарқоршау» түріндегі ҒАЛАМ бейнесінің ең негізгі элементтерін байқай аламыз. Солардың ішіндегі ең бастысы – П-негізді дыбыстар арқылы көрінетін
шар-қоршау [ ] бейнесі. Мысалы, П-негізді дыбыстардың кейбірінің
бейнеленуіне назар аударайық: Б [ , ], М [ ]. Келтірілген әріп кескіндемелерінен көрінетін б және м дыбыстарының бейнелерінде «қоршау»
элементінің әрқилы көріністері бар екендігін түсінуге болады.
Көне түркі жазуларын идео-иероглифтер ретінде танымақ болған Еркін
Ауғалиұлының кейбір көзқарастары мына төмендегідей болып келеді. «19ғасырдың алғашқы жартысында түрік руникалық жазудың сыры мәлім
болмай тұрып, ғалымдар осы жазудың кезінде сол өңірде өмір-тіршілік
еткен түріктердің ру таңбаларымен жақын байланысты екеніне назар аударады. Сонымен бірге руникалық жазудың ішінара, не барлығы идео-иероглиф жазудан, не таңбадан ауысып, кемелденген деген пікір мен теорияларды ортаға қояды», дей келіп, автор кейбір көне түркі әріп таңбаларынан
идео-иероглифтік астар іздейді. Мұнда автордың тілге тиек ететіні – көне
түркідегі «үй» мағынасын беретін b-1 [ ], «ай» мағынасын береді дейтін й-1[ ], және «оқ» мағынасын беретін «қ» [ ] дыбысы әріптерінің өз
дері атап тұрған сөздердің бейнесіне ұқсап, иерогливтік сипат алып тұ
ратындығы екен [11]. Дегенмен, біз де, автордың өзі айтып өтетіндей, «...
жазу тегі мәселесін талқылауда оның жүйелік заңдылығы мен тарихи жал
ғастығы елеусіз қалуы, жазу бейнесіне сырттай мән-мағыналық тон пішу
сияқты таным тәсілдерін құптай алмаймыз». Осы сияқты пікір О. Бекжан
мақаласында да көрінеді. Ол қисық аша түріндегі С таңбасы [ ] туралы
мынандай болжам айтады: «Осы ескерткіштегі С таңбасы өзенге, суға,
оның бейнесіне балама түрде қолданылған. Яғни бұл таңба ежелгі заманда
нақты өзен бейнесінде сурет жазуда қолданылып, кейін идеограммаға ай
налған деп батыл айтуға болады» [12] – дейді. Біздіңше, бұлай ойлау әлі
де мәселенің байыбына толық бара алмау болып көрінеді, өйткені адамзат
баласы өзенге, көлге, тауға, яки табиғат, жаратылыс-болмыстағы әр нәр
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сеге бір таңба белгілейтін болса, онда әріп таңбалары шексіз көп болып
кетер еді. Екіншіден, бұл таңба тек қана өзенге, суға қатысты емес, басқа
жағдайларда да қолданыла береді.
Адамзаттың алғашқы ойлауының конкретті емес, абстрактылы сипатын
еске алсақ, біз ежелгі жазу таңбалары да абстрактылық сипатта болған
деп білеміз. Сондықтан аталған таңба (С дыбысының таңбасы) тек өзенге
ғана емес, әуелден-ақ жалпы алғандағы сынық, қисық сипаттағы, бөліну,
бөлінгіштік сипатындағы заттар мен құбылыстарға байланысты пайда
болған деп білеміз. Ал су затының табиғатына бөлінгіштік қасиет тән екені
белгілі. Сондай-ақ, сыну сөзінде де С дыбысының қолданылуы тегін емес.
Бұл орыстың осколок сөзінде көрінеді. С дыбысының аталған түрі қытай
тіліндегі аша ұғымын білдіретін иероглифке де ұқсас. Шындығында, осы
С дыбысының аса (аса таяқ) ұғымын білдіруі де заңсыз емес. Яғни, біздің
айтайын дегеніміз – С дыбысын бейнелейтін қисық аша түріндегі әріпті
өзенге байланысты пайда болған пиктографиялық жазудың реликті деп
түсіну жөн болмайды.
Жоғарыдағы пікірлерге келетін болсақ, біздіңше, аталмыш таңбалардың
бейнелерін белгілі заттармен салыстырып, олардың арасынан ұқсастық
табу және кей элементтерінің жақындығын долбармен ойша жасап, әріп
таңбасын соның суретіне таңу орынды болмайды. Әдетте рулық таңбаларды
атауда олардың пайда болуының арғы негіздерінің ұмытылуына байланыс
ты, сурет-бейне ретінде қабылдап, солайша атайтыны бар. Мысалы, ол
атаулар күн таңба, әліп таңба, аша таңба, абақ таңба, босаға таңба, т.б. тү
рінде келеді. Көне түркідегі аталмыш әріп таңбаларының да «үй», «ай»,
«оқ» түрінде оқылуын осылайша түсіндіру жағдайы болуы мүмкін, бірақ
бұл ақиқатқа сай болмайды. Біріншіден, сурет бейнелер немесе идеографтар қалайда өте тар ауқымдағы ұғымдарды ғана білдіреді. Бұлар конкретті
ойлаудың жемістері болып табылады да, нақты заттармен ғана байланысты
болады. Ал әріп таңбалары олай емес, бұлар дүние-ғалам туралы абстрактылы ойлаудың жемістері, сондықтанда, әрбір әріп таңбасы, оның негізіне
алынған тілдік таңба алуан түрлі мағыналарды білдіру мақсатында әмбебап
қызметте қолданыла алады.
Біз жоғарыда келтірілген Б және М әріптерінің бейнелерінен суреттерді
емес, таңбаларды, нақтылай айтқанда «қоршау» таңбасының әртүрлі нұс
қаларын көреміз. Ал бұл әріптердің ұқсас таңбалармен бейнеленуі олар
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дың генетикалық туыстығын білдіреді. Ал П дыбысының өзі өзек бейнесі
арқылы көрінеді: П [ ]. Себебі – «өзек» бейнесі «шар-қоршау», яки ҒАЛАМ
ұғымын бере алатын негізгі төрт түрлі таңба-нышанның («қоршау», «өзек»,
«координат жүйесі», «кіндік» (центр) бірі болып табылады. П дыбысының
з, м, ң, ч, ш дыбыстарымен қатар бір мәнді таңбалармен берілуін кей
ғалымдардың оның кеш пайда болған туынды дыбыс болуымен байланыстыруын (ҚК, 110 б.) қолдаудың да реті жоқ, өйткені тарихи тұрғыдан П дыбысы ең ежелгі тіл тыбысы болып табылатыны күмән туғызбайды. Ал басқа
туынды дыбыстар шар-қоршау бейнесі арқылы емес, осы негізгі бейнеден
(«шар-қоршаудан)» туындайтын өзек [ ] бейнесі (У-игрек өзегі), координата жүйесі [ ] бейнесі арқылы немесе олардың белгілі бір элементтері
, , т.б. арқылы әліптелгенін байқаймыз. Әрине, шар-қоршау бейнесінің
әліпбидегі әр түрлі әріптік таңбаларда көрінуінің өзіндік ерекшеліктері
болуы да заңды. Әліпби таңбаларынан Б әрпінің қай нұсқасы болса да,
міндетті түрде шеңбер (қоршау) элементі арқылы жасалғанын көрсек, Т
дыбысы әрпінің бейнеленуінде шеңберден (қоршаудан) бөліну нышаны бар [ ]. Мұның өзі осы Т дыбысының (УТ тілдік негізінің) «бөліну»
ұғымын білдіретін ерекшелігімен сәйкесіп тұр. УТ негізді сөздердің (ат, от
т.б.) білдіретін негізгі ұғымы осы «бөліну» ұғымы болып табылады және
ол тіл-тілдің деректерінен молынан көрінеді.Т негізді Д-1 және Д-2 дыбыс
әріптерінің бейнесінен де біз «бөліну» ұғымының көрінетінін байқаймыз:
Д-1 [ ]; Д-2 [ ]; Мұнда алғашқы Д-1 таңбасының «бөлінуі» – шеңбердің
қисық сызықтар түрінде екіге бөлінуі түрінде көрінсе, соңғы Д-2 таңбасы
айқасқан өзектер түрінде көрініс тапқан. Қ дыбысының әріптік бейнеленуінде де өзек элементі негізгі болып көрінеді: [ ]. Оның Ғ вариантында
шеңбер және өзек элементтері бар: [ ]. Мұны да түсінуге болады деп ойлаймыз: тілдік таным жүйесінде, әдетте, Қ дыбысы (УҚ тілдік негізі) УП
тілдік негізінен кейінгі екінші орында тұрып, шеңбер-қоршау таңбасымен
бейнеленсе, енді бір жағдайда ол ҺУ түрінде көрініп (Қ дыбысының шығу
негізінде осы ҺУ тұрғаны туралы аталмыш еңбекте көрсетілген), У (игрек
өзегі) арқылы да бейнеленеді. Сондықтан, біз Қ дыбысы әрпінің өзек арқылы
бейнеленуі де, шеңбер арқылы бейнеленуі де тілдік таным жүйесіне қайшы
емес деп білеміз. Қ дыбысы әрпінің оқ бейнелі [ ] таңбасы да орын, қоныс
(ұя) ұғымын бейнелейді. Оқ сөзінің көне түркідегі негізгі бір мағынасы да
осы – ұя, ұрпақ мағынасы екені белгілі.
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Яғни, Қ, Ғ дыбыстарының әліптелуінде шеңбер (қоршау) және өзек элементтері қатар қолданылғанын көреміз. Өзге дауыссыз дыбыстардың жазылуында, негізінен, өзек бейнесі басты орында көрінеді. Бұл бейне де –
шар-қоршау бейнесімен бірдей Ғалам ұғымын білдіретін төрттік жүйенің
негізгі бір элементі. Осы өзек бейнесі арқылы әліптелген әріптік таңбалар
да өзіндік ерекшеліктерімен көрінеді. Біз әуелгі кезекте өзек бейнесіне барынша жақын көрініп түрған таңбаларға тоқталамыз. Айталық, осындағы
С әрпінің У (игрек) өзегі ретінде (алиф таяқшасы іспеттес) көрінуі оның
«ось/өзек», «аралық», «бөліну», «байланыстырушы» ұғымдарын білдіру
ерекшелігімен сәйкеседі. Бұлар – УС тілдік негізінің білдіретін ұғымдары.
[ТТН]. Көне түркіде бұл әріптер былайша бейнеленген: С/Ш: , , . Осы С
дыбысының аша түрінде келетін мына [ ] нұсқаcының да жасалу негізінде белгілі бір мағыналық байланыс жатқанын байқауға болады. Қ.Сарт
қожаұлы үйлестіруші дауыссыздар деп атаған алты дыбыстың ішіндегі
С (Ш) әріптерінің бейнеленуінен біз тілдік таным жүйесіндегі УС тілдік
негізінің басты ұғымдарын оқи аламыз. Мысалы, олар мыналар: 1) іш,
іші ұғымы. Бұл ұғым аша таяқшаның аша тармағы арқылы білдіріле ала
ды; 2) аш, ашу ұғымдары да осы аша арқылы түсініле алады; 3) УС тілдік
негізіне тән «сыну», «бөліну» ұғымдары да осы негізде түсінікті болады;
4) жоғары тартылған таяқша арқылы «ес-ой» ұғымы да нышандала алады деп білеміз. Генеалогиялық жақтан осылармен туыс болып келетін З,
Ш дыбыстарының әріптік бейнеленуінде де өзек элементі негізгі мәнге
йе болатындығын көреміз [ , ].Бұларда да аталған «сыну, бөліну»
ұғымдары айқын көрінеді. Тіліміздегі Ж және Й дауыссыздарының жаратылыс табиғатын түсінудің қиындықтары мол. Ғалым Қ.Сартқожаұлы
бұл мәселеге арнайы тоқталып, Ж дыбысының таза қыпшақтық сипатын
бірқатар айтып өткен [6, 210 б.]. Көне түркі әліпбиіндегі және басқа да
бітіг жазбалардағы Д және Й әріптерінің шеңбер элементі арқылы (шарқоршау) жазылуы [ ], біздіңше, осы дыбыстардың П (Б)-негізді дыбыстар болғандығынан тәрізді. Қазіргі тіліміздегі бірқатар сөздерде келетін
дауыссыз Й дыбысының арғы негізі туралы мәселенің басы ашылмаған.
Бірақ біз осы дыбыстың кей нұсқаларын ежелгі П негізді Й дыбысы деп
таныған жөн деп ойлаймыз. Бұған мынадай мысалдарды келтіре кетелік:
жай – баяу, жағыну – бағыну, жала – бәле, жалғау – байлау, жалғыз – бір,
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жалпаю – балпаю т.б. сөздердегі сөз басы ж/б сәйкестігі тегін емес. Біз
тіл-тілдің негізі бір деген ата тіл гипотезасына сүйенетін болғандықтан,
тілдік деректерді өзге тілдерден де еркін алуға болады деп білеміз. Осылайша, қазақ, орыс тілдерінің бірқатар деректерін салыстыра қарағанда да
осы пікіріміздің бекер емес екенін байқадық Мысалы, мына сөздерде де
сөз басы ж/б сәйкестігінің куәсы боламыз: жалпы – общий, жалау – флаг,
жалған – вранье, жаға – воротник, жағалау – берег, жазу – писать, жақ
(жан) – бок, жалтыр – блеск, жалтарыс – увертка, жалын – пламя, жа
лыну – умолять, жамағат – публика, жаман – плохо т.б.
Дауыссыз дыбыстардың ішінде Л [ ] және П [ ] дыбыстары әріптерінің
таңбалық бейнелерінде сырттай өзара ұқсастық бар: екеуі де тік өзек эле
ментіне негізделіп жасалған. Бірақ олардың қосымша детальдары бірі
не-бірі қарама-қарсы сипатта орналасқан. Бұлай болуының сырын бұл
дыбыстар білдіретін «ұласу» және «бірігу» ұғымдарының қарама-қарсы
лығынан іздеген жөн тәрізді. Біз Л дыбысы әрпінің ілмек сипатта жасалуын тілдік таным жүйесінің заңдылықтарына сәйкес келеді деп білеміз.
Өйткені «ілу» (іліну, байланысу, жалғасу, ұласу) семасы УЛ тілдік негізінің
ең басты ұғымдық өрісі болып табылады. Тіл-тілдегі Л дыбысы әріптік
таңбаларының бейнеленуі, негізінен, бірдей: көне түркіде [ ], латында
[L], кирилл жазуында [Л], бұл сәйкестік араб харпінде де бар. Бұл әріптің
таңбалануында Л дыбысының, яки УЛ тілдік негізінің семантикасына тән
«бірігу, ұласы, жалғасу, қосылу» ұғымдары тұр. Осы ұғым тіліміздегі ЕЛ
сөзінің пайда болуына негіз болып тұр деп білеміз. Сондай-ақ, жіңішке Л-2
[ ] әрпінің бейнесі де осы дыбыстың ұғымдық табиғатына қайшы келмейді, керісінше бұл да оның «ұласу», «жалғасу», «бірігу» семаларын дәл
бейнелейді. Ш [ ] дыбысы әрпінің төңкеріліп түскен «аша» бейнесі осы
дыбыстың тілдік негіздер жүйесіндегі «бөліну» мағынасына сәйкес келеді
де, таңбалық жақтан Л-2 ге қарама-қарсы бейнеленеді. Біз мұнан «ұласу»
және «бөліну» ұғымдарының қарама-қарсылығын көреміз. Ал, Н дыбысы
өзіндік ерекшеліктерімен көрінетіні байқалады. Біздің түсінігімізде УН тілдік негізі УП тілдік негізімен өте ұқсас: алғашқысы «нәт», «негіз» семасын
білдірсе, кейінгісі – осы негіздің толысқан түрі. Яки, салыстырмалы түрде
айтсақ, алғашқысы дән болғанда, екіншісі содан өсіп шыққан жеміс іспеттес. Сондықтан да, жарты шеңбер түріндегі Н-2 таңбасын бүтін шеңбердің
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(Б дыбысының) элементі деп түсінуге болады. Ал, өзек элементі арқылы
бейнеленген Н-1 таңбасын координат жүйесі бейнесінде ұғамыз. УН тілдік
негізі координата жүйесінің кіндік нүктесі (центрі) болып табылады.
Жуан Р дыбысы [ ] жуан Қ дыбысына [ ] және жіңішке Т [ ] дыбысына ұқсас. Бұлардың үшеуі де координат жүйесінің элементтері тәрізді.
Ортақ элементтері – тік өзек (игрек), ал ерекшеліктері – қосымша элемент
терінің орналасу түрінде. Тілдегі негізгі қатаң дауыстылардың [П, Т, Қ]
ішінде П дыбысы мен оның аллофондарының «қоршау» таңбасы арқылы
көрінетінін айттық, ал қалған екі қатаң дыбыстың бейнеленуінде осы қор
шаудың тік өзек (игрек өзегі) элементі (бұны – Тәңір өзегі, Ес-ой өзегі деп
те атағанбыз) қолданылуы түсінікті. Р (УР) және Т (УТ) тілдік негіздері
әдетте қозғалыс ұғымын білдіріп, тілде етістіктер түрінде (ұр, ер, өр т.б.;
және ет, өт, ат, т.б.;) көрінеді. Ал қимыл-қозғалыс әрекеті Тәңір бұйрығы
болып саналады да, Жоғарғы әлеммен – тәңірлік әлемді бейнелейтін У (иг
рек) өзегімен байланыстырылады. Бұл жіңішке Р дыбысына да тән [ ].
Қозғалыс семасы Қ (УҚ) дыбысының семантикалық өрісінде де бар, сонымен қатар мұндағы негізгі сема – «ұғу, байланысу» семасы да (ұғу дегеніміз – Тәңірмен байланыс) У (игрек) өзегі арқылы жүзеге асатыны белгілі. Қ.Сартқожаұлы: «Байырғы түркі түсінігі бойынша, әлем – төрт бұрыш
(төрт булуң). Әлемнің төрт бұрышын төрт кескінмен белгілеген. Сонан
соң оны сегіз бағытқа бөліп, сегіз дауыстымен кескіндеген» – деп, сызба
беріпті [6, 185 б.]. Біздіңше, біріншіден, автордың байырғы түркі түсінігі
бойынша, әлем төрт бұрышты деген пікірі сендірмейді. Арғы бастауы орыс
түркологтарынан бастау алып келе жатқан бұл түсінік ақиқатқа сай емес.
Ғаламның төрт тарабы мен ғалам ұғымын шатастыруға болмайды. Төрт
бұрыш ұғымы қай халықта да, қай кезде де болған, қазір де бар, бірақ бұл
ғалам төрт бұрышты дегенді білдірмейді. Біз байқаған тілдік деректерде
тек түркі жұрты ғана емес, жалпы адамзат баласы ғалам бейнесін шарқоршау түрінде танығаны айқын көрінеді. Ал, ғаламның төрт тарабы туралы ұғымның жөні басқа. Екіншіден, төрт тарапты төрт кескінмен белгілеген деген пікір де жасанды көрінеді. Автордың айтуынша, шығыс, оңтүстік,
батыс, солтүстік тұсын меңзеп белгілеген таңбалар көне түркі әліпбиіндегі
дауысты дыбыстарды бейнелейтін негізгі төрт таңба екен. Олар мыналар:
А, О, Ы, Ұ және бұлар өздерінің жіңішке сыңарларымен келгенде, сегіз

162

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

дыбыс болатыны белгілі: А / Е [ ], Ы / І [ ], Ө / Ү [ ], [ ] дыбыстары [6,
181 б]. Ал енді автордың осы сегіз дыбыстың ғаламдық төрт бұрыштағы
орналасу жүйесін (ретін) қалай белгілегені түсініксіз. Айталық, сызбада
У және О дауыстылары У (игрек) өзегінің оң және сол жақ тараптарына
(полюстеріне) орналастырылған. Ал Ү және Ө дауыстылары горизонталь Х
(икс) өзегінің оң және сол жақ тараптарында тұр. Бұлардан басқа Ы, І және
А, Е дауыстылары бұрыштардан орын алған. Десе де, осы орналасу реті
кездейсоқ алына салған тәрізді, өйткені автор олардың осылайша орналасу
тәртібінің себептерін, негіздерін түсіндірмеген.
Біз ғаламдық құрылымның жетілік жүйесіне негіздей отырып, әр архетип
дыбыстың өзгеріп, дамуының жетілік жүйесін көрсеткенбіз [4]. Автордың
ғаламдық бейнені тек дауыстылар арқылы ғана бейнелеп, ал дауыссыздар
ды бұл қызметтен тыс қалдыруы да ойландырады. Мысалы, біздің түсі
нігімізде ғаламдық бағыттарды бейнелеуде дауыссыз дыбыстардың да
орыны зор екендігі координат жүйесінің горизонталь және вертикаль ба
ғыттары арқылы көрінеді.
Көне түркі әліпбиіндегі дауысты дыбыстардың бәрі де тік өзек (игрек)
элементі арқылы бейнеленген және олардың таңбалық бейнелерінде белгілі бір сипаттағы жүйелілік бар: Дауысты дыбыстардың баршасы бір негізден пайда болғандығы туралы айтып өткенбіз. Сондықтан да олардың
әріптік таңбаларының да бір ғана өзек элементі арқылы бейнеленуін түсі
нуге болады. Әсіресе, А/Е, Ы/І, Ө/Ү дыбыстары әріптерінің жасалуында
бұл жақындық айқын көрінеді. Ал, О/Ұ/У дыбыстарының таңбасы оңға
бағытталған «бұрыш» таңба түрінде келген. Мұны, біз қоршау бейнесінің
элементі ретінде түсінеміз. Өйткені, бұл дыбыстардың (О, Ұ, У) пайда болу
негізінде ғаламдық қоршауды бейнелеудің бір нұсқасы – УП дыбыс-сөзі
тұр. Яки П дыбысы (УП тілдік негізі) арқылы таңбаланатын «қоршау» немесе «бұрыш» ұғымдары арқылы аталған еріндік дауыстылардың бейнеленуі бұл дауыстылардың П дыбысына (УП тілдік негізіне) жақындық сипатын білдірсе керек. Тілдік-дыбыстық даму заңдылықтары П дыбысының
У- ға айналатынын айқын көрсете алады. Сондай-ақ мұнда сынық өзек (игрек) ұғымы тұр деп жобалауға да негіз жоқ емес.
Ғалым бітіг текстеріндегі «күн» (күүн), құл (құұл), құт (құұт), көк (көөк),
т.б. сөздердегі созылыңқы дауыстылар туралы айта келіп: «Мәтінде қалай
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қашалса, ерекшелігін өзгертпестен біз солай транскрипция жасаған едік.
Одан соң неге осылайша екі түрлі жазылғанын зерттегенімізде, бізге мына
мәселе белгілі болды. Байырғы көк түріктер эмоционалды – экспрессивтік
қисынды (логика) тыңдарманына жеткізіп беретін (коммуникатив) айтылымын созылыңқы дауысты дыбыспен берген. Сөйтіп коммуникативтіэмоционалдық түрленім жасаған» [6, 199 б.] – деген уәж айтады. Біздіңше,
мәселе басқада тәрізді. Сөйлем ішінде автор айтқандай, эмоционалды
сөздер көп болуы мүмкін, тіпте кейде қай сөздің осындай мәні бар екенін
айқын ажырата қоюдың өз қиындықтары болуы да ғажап емес. Ал кейде
бір сөз бір орында осындай мәнге ие болғанымен, басқа бір ретте ондай
мәнге ие болмауы да мүмкін. Сонда бір сөздің өзінің әр түрлі жазылуы
қажет болар еді. Ежелгі тілдегі сөздер екі дыбыстан ғана, СГ немесе ГС
типті дыбыстық тұтастықтан, құралғаны белгілі. Бертін келе осындай типтегі дара сөздер өзара бірігіп жаңа сөздер, жаңа мағыналар бере бастаған.
Мысалы, қазіргі тіліміздегі құл (Алланың құлы) сөзін біз құ (ҺУ – Алла,
Тәңір) + ұл (УЛ – ұласу, байланысу, берілу, елігу...) түрінде ажыратамыз.
Яғни, бұлар әуел баста екі бөлек сөздер. Ал енді бұлар бір сөздің бойына біріккен кезде жазуда әуелде олардың құрамындағы дауыстылардың
екеуі де сақталып жазылуы заңды. Тек кейіннен ғана осындай қосарлы
(созылыңқы) дауыстыларға семантикалық мән беріліп, сөз жасаудың бір
тәсілі ретінде пайдаланылуы мүмкін.
Әдебиеттерде «нүктелі шеңбер» таңбасы нқ/нғ кейде нт/нд қос дыбыс
тарының мәнін білдіретіні туралы айтылады [13, 80 б.]. Бірақ мұның себептері көрсетілмейді. Біздіңше, бұл осы таңбаның тілдік таным жүйесінде
УН+УҚ және УН+УТ тілдік негіздерінің мағыналарын білдіруімен байланысты. Алғашқы жағдайда бұл УНУҚ > нуқ >... нек > ұғымын білдіріп,
қазіргі тіліміздегі «негіз» сөзінің құрамындағы алғашқы морфеманы (нек)
білдіріп тұр. Бұл бүгінгі тілімізде нақ (дәл) сөзі түрінде де кездесетіні белгілі. Ал сондай-ақ мұның кон / кен нұсқалары да бар. Бұлар туралы сөз бөлек.
Енді аталмыш «нүктелі шеңбер» таңбасының келесі нд/нт дыбыстық тіркесін білдіруі оның УН+УТ > нут/нот > нәт> ұғымын білдіруімен байланысты. Нәт ұғымы да негіз ұғымымен бірдей, бұл соңғы жағдайды (нәт) біз
былайша түсіндіреміз: УН (нүкте, негіз, іші....) + УТ (орын). УТ негізінің
«орын» мағынасын білдіретіні туралы бұрын да айтқанбыз [4].
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Қорыта келгенде, біз әріптік таңбалардың пайда болу негіздерінде
ҒАЛАМ ұғымын білдіретін «шар-қоршау» бейнесіндегі жалпы адамзатқа
ортақ базистік сипаттағы дүниетанымдық түсінік және оның логикалық
қисындар арқылы түсіндірілетін негізгі құрамдас элементтері маңызды
қызмет атқарады деп білеміз. Қосымша-1 де тілдік негіздердің таңбалық
нышандары көрсетілген.
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Ә.К. ШАШАЕВ
ШУМЕРЛЕР МЕН ТҮРКІЛЕР ПАРАЛЛЕЛІ
Мақалада шумер этнониміне бірнеше этимологиялық талдаулар жасалады, сондайақ шумердердің түркілік негізі сараланады. Салыстырмалы талдау негізінде тілдік па
раллельдер анықталып, шумерлер мен түркілердің жазба дәстүріндегі, наным-сенім
деріндегі, киім үлгілеріндегі ұқсастықтар сөз болады.
В статье рассматриваются несколько вариантов этимологии названия шумер, а так
же тюркские корни этого народа. На основе сравнительного анализа проводятся парал
лели языка, верований и идентичности одежды, письменности и т.д.
This article discusses several options for the etymology of the names of Shumer andTurkic
roots of this nation. on the basis of comparative analysis is parallel language,beliefs and identity
apparel, writing, etc.

Ежелгі адамдардың алғашқы қонысы Африка болса, алғашқы өркениет
ошағы Шумер мемлекеті болып табылады. Ең алғашқы дегеннің барлығы:
мемлекеттік құрылым, жазу-сызу, білім-ғылым, мәдениет-өнер – осының
бәрі Шумерде бастау алып, өркендеген. Міне осы жерде ең қызықтысы Шумер мемлекетін құрғандардың этникалық негізі, олардың жазу-сызуының
тілдік негізі, наным-сенімдерінің түбірі, батыстық зерттеулер үшін әлі күнге
құпиясын ашпай келеді. Сірә да Шумерлік «баба тарихы» өзінің мұрагері
болып табылатын ұрпағына өкпелеп, құпиясын соған сақтап, тарихтың
қойнауында тығып отырған болар. Іздеушісі, жоқтаушысы болмаған соң,
солай етпеске амалы бар ма?
Профессор Х.М.Әбжанов Қазақстан тарихының зерттелу әдістеріне
тоқтала келе: «Ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстанды мекен еткен
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этностар, мемлекеттік құрылымдар аспаннан түсе қалғандай баяндалады.
Олардың арасындағы генетикалық, нәсілдік, тілдік, экономикалық, сая
си, рухани ортақтық, сабақтастық, жалғастық мәселелері кешенді, Һәм
қисынды ашылмаған күйде қала береді. ...Қазақстан тарихының мазмұ
нын, ерекшелігін әу бастан автохтонды тұрғындар, олардың төл мемлекет
тері анықтаған. Байырғы халық пен оның мемлекеттілігінің етене бай
ланыстылығының тарихын адал ашатын методология бірінші орынға
қойылуы керек» деген болатын [1].
Біздің мақсатымыз да көзі қарақты зерттеушілер үшін түрткі ой болсын
деп, мақаланың көлемі көтергенше Шумерлер тарихының түндігін түруге
тырысу.
Евфрат (шумерлер Буранун (Дала деген мағына беретін) деп атаған)
жазығына алғаш егіншілер шамамен б.д.д. 7000 жылы келіп қоныстана
бастаған, ағашы, тау-тасы жоқ бұл жазықты қамыс-қоғаның көптігіне орай
олар «Қамыс-ши иелігіндегі жер» деп атаған. Шамамен б.д.д. 3500 жылы
Қосөзеннің оңтүстігінде шумерлер пайда болды. Зерттеуші ғалымдардың
айтуы бойынша, олар Евфрат жазығына солтүстік-шығыстан түскен және
олардың тілі айналасындағылардың ешбіріне ұқсамайтын.
Ірі шумертанушы А.Фалькенштейннің пікірі бойынша, шумерлер бұл
жерге тіпті тас дәуірінде келген. Ал белгілі тарихшы И.М.Дьяконов шумер
лердің қайдан келгендігі әлі күнге құпия болып келеді дейді [2]. Сонымен
қатар ол антропологтардың еңбектеріне сүйене отырып, оларды европоид
тық үлкен нәсілдер қатарына жатқызады [2, 93 б.].
Келесі бір зерттеуші Г.Фр. Кольб өз еңбегінде (История человеческой
культуры, 1897): «Полагают, что клинопись есть изобретение туранского
народа, который в продолжение двух столетий господствовал в Месопота
мии; это были финско-татарское племя, которое эллины называли азиатскими скифами» – деп жазған болатын [3]. 1837 жылы ағылшын дипломаты,
лингвист ғалым, ассирологияның атасы деп аталған Генри Роулинсон (18101895) Бехустин жартасындағы үш тілде жазылған жазбаларды көшіріп алып,
үшінші тілдік сына нұсқасын 1853 жылы терең зерттей келе оны «скифтік
немесе түркілік» деп атап, шумерлердің өзін «вавилондық скифтер» деген
болатын.
Шумерлердің ата жұртының Шығыстық тегін ғалымдар одан әрі шы
ғысқа сүйреп Алтайға жақындатқан сайын ғылыми әдебиетте шумерлер
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мен түркілер тілін салыстыра қарастырудың алғашқы әрекеттері қалыптаса
бастады. Солардың бірі, Ф.Хоммель, шумерлер мәтіндеріндегі түркі тілімен
сәйкес келетін 200 сөзді атап көрсетті, сол үшін әжуалау мен масқаралауға
ұшыраған болатын [4]. ХХ ғ. 60-шы жылдары неміс ғалымы Курт Вальтер
Керам: «Шумерлер тілі көне түркі тіліне ұқсас» деп кесіп айтқан еді.
Қазақстан ғалымдары арасында осындай пікірді түркітанушы ғалым
А.С.Аманжолов 1969 жылы Германияда өткен конференцияда жасаған
баяндамасында айтқан болатын. Кеңес өкіметінің лингвист ғалымдары
өре түрегеліп қарсы шықты – бұл сол кездегі идеологиялық, шовинистік
пиғылдармен сай келмейтін [5]. Расында, бұл тақырып қазақ ғалымдары
арасында қолдау таппады. Олар Алдыңғы Азиядағы өлі тілдер бойынша
Кеңестік мектептің ірі маманы болып табылатын И.Дьяконовтың сөзсіз
авторитеті алдында бас иіуге мәжбүр болды. Осы Германиядағы конференцияда И.Дьяконов: «В настоящее время шумерский язык приходится считать
изолированным и родство его с каким бы то ни было другим языком – неустановленным» деген еді. Кейінгі зерттеулер А.С.Аманжоловтың келтірген
деректерінің дәлдігі мен ақиқатын айқындай түсуде. Осы уақыт аралығында
көптеген шетелдік ғалымдардың, шумерлер мен түркілер тілінің туыстығын
растайтын зерттеулері жарық көрді.
И.М.Дьяконовтың шумерлер мен түркілер тілінің туыстығын байқамаған
дығын көрсете отырып, Олжас Сулейменов оның кітабындағы түркі тіліне
ұқсас 60 шумерлік сөзді атап көрсетті (ада – отец(ата), ама – мать(ана), ту –
родить(ту, туу), ере – муж(ер, еркек), рядовой воин(өрен), угу – стрела(оқ),
таг – прицепи(тақ), заг – сторона(жақ), бильга – мудрый(білгір), предок,
ме – я(мен), зе – ты(сен), ане – вот(әне), гуд – бык, гаш – птица(құс), кир –
грязь (кір), земля(жер), уш – три (үш), у – десять(он), кен – широкий(кең),
узук – длинный(ұзын), туш – спуститься(түс), уд – огонь(от), удун –
дерево(отын), дрова, дингир – бог(тәңір), небо, тенгир – бог, небо және
т.б.). О.Сулейменов әрбір сөзді тыңғылықты талдауға алып, шумер-түркілік
түбірінің сәйкестігін анықтай отырып, төмендегідей қорытынды жасады:
а) ұқсастықтардың жүйелігі бар, өйткені олар өмірмен байланысты;
б) шумер және түркі тілдері ұзақ уақыттар бойы өзара анық ықпалдас
тықта болған;
в) бұл тілдер генетикалық жағынан емес, керісінше өзара мәдени ықпал
етулер нәтижесінде туыстасқан [6].
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Шумер-түркі тілінің байланыстары туралы 1947 жылдан бастап талмай
зерттеу жүргізген түрік ғалымы Осман Недим Тун болды. Өз зерттеуле
рінің нәтижесімен халықаралық конгрестерде баяндама жасап, көптеген
мамандардың ақылына жүгініп, тек 1990 жылдан кейін ғана шумер-түркі
тілінің байланыстарына арқа сүйей отырып, түркі тілінің жасын анықтауға
арналған еңбегін жарыққа шығарды. Бұл кітапта О.Н. Тун көне түркі тілімен
түбірлес 168 шумер сөздеріне тарихи-салыстырмалық зерттеу жүргізіп,
екі тілдің фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерін талдауға алған.
Нәтижесінде ғалым шумер және түркі тілінің генетикалық туыстығы бар
деуге дәлелдердің аздығын алға тарта отырып, осыған дейін табылған мате
риалдар екі тілдің бір-біріне өте қатты ықпал етіп отырғанын атап өтеді [7].
О.Н.Тунның айтуынша түркі тілі 5500 жыл бұрын-ақ, оны пайдаланушы
лар арасында логикалық дамуға ие болып, фонетикалық құрылысы мен
грамматикалық жүйесі қалыптасқан. Егер де бұл жүйенің дамуына дейін
тағы да 5500 жыл қажет болғанын ескерер болсақ, онда түркі тілінің жасы
шамамен 11 мың жыл болуға тиіс деді. Ал түркі тілінің жазбаша көрінуінің
мерзімі (шумер сына жазуы), ол 8000-8500 жылдар бұрын орын алды деуге
болады (Туна О.Н., 1990, 49).
Шумер атауының шығу тегіне көп көңіл аударғандардың бірі – Олжас
Сүлейменов. Ол өзіне дейінгілердің талдауындағы кеткен олқылықтарды
келтіре отырып, шумерлер жазуындағы таңбаларды терең талдауға алған.
«Қосөзендегі батпақты сулы, нулы ел – Суб-йер» дей келе, «Таңба мен атау
дың түркілерден шыққандығының ең нанымды дәлелі – түркілер иероглиф
пен таңбаның шын мағынасын білді, сондықтан олар Суб-йер тіркесімен
байланысты қияли аңыз шығармады. Демек тіркес құпия сырға толы әлдене
болып көрінбейді»[6, 246 б.]. Сонымен Олжас Сүлейменов Шумер атауын
«Су-жер» сулы жер атауынан таратады.
Әрине алғашқы егіншілердің өзен, көлдер жағасына келіп орналасқанын
ескерер болсақ, бұл атаудың өмір сүру құқы бар екендігін айта аламыз.
Осы жерде өзіміздің де жорамалымызды айта кетуді жөн көрдік. Шумерлер өздерін «санг-гиг» – «басы қара», яғни қарабастылар деп атаған. Дьяконов – санг – бас – деп аударған. Сонымен қатар, ең ежелгі оқулықтарды
жазғандарды – «санга» (абыз) – титулымен атаған. Бұған қарап, «сана»,
«дана» – сөздерінің шығу тегі де осында жатыр ма деген ойға қаламыз.
Гректер сақтардың бір бөлігін «шошақ бөрікті» (тиграхауда) деп атаған се
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кілді, орыс жылнамалары да «қарақалпақтарды» «черные клоубоки» деп
атаған, сонымен қатар албандар арасында «қоңыр бөрік», «қызыл бөрік»
деген рулардың бар екендігі мәлім. Қазақтың ертедегі жыр-дастандарында парсыларды «қызылбастар» деп айтатыны белгілі. Мінеки бұл кейінгі халықтардың жадында сақталған естеліктер, ал ежелгі Шумерлердің
мәдени мұрасына жүгінсек, олардағы бас киімдер бөрік, тақия секілді, бұл
мүсіндерден айқын көрінеді (Төмендегі 1-2, 3-4-ші суреттерді салыстыра
отырып қараңыз). Шумерлердің «угула гуруштері» (әскербасылар), дулыға
секілді бас киімдер кисе, билік басындағылар бөрік және тақия киюмен
шектелген. Ал бөрік пен тақия қазақтарда қазірге дейін қолданыста. Оны
салыстырмалы түрде берілген төмендегі суреттерден анық байқауға болады. Яғни, б.д.д. ІІІ ғасырда табылған мүсіндердегі бөрік пен тақияның
кейінгі ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақтың бас киім үлгісіне сай келетінін
айта аламыз.
Шумерлердің өздерін қалай атағанына қатысты Тенгиз Гудава: «Себя
называли «черноголовыми» – «саи» или «саига» – sa-i (-ga), а шумерский
народ – «унсаи» – un sa-i» деп атап көрсетеді. Бұл жерде бірнеше жорамал
дар да жасауға болады: «қара» деген сөздің көне түркілерде халықты
(қара будун) немесе күштілікті (Қара Алып Ер Тоңға) білдіргенін ескерсек
«санг-гиг» – «басы халық», «басты халық», «басшы халық» деген түсінікті
– қазақы мағынада: «ата-баба», «шыққан тегі» деп аударған дұрыс секілді,
өйткені европалық аудармашылар түркі тіліндегі бір сөздің бірнеше мағы
нада аумағының кең болатынына көп көңіл бөле бермеген. Ал, «ун-саи»
– «үлкен-бас» деп аударылады, мағыналық тұрғыдан «Үлкен халықтың
ұрпақтары», «Ұлы халықтар» болып шығады (Арилік теорияның тарауына да «аз, ас, ар» рулық атаулардың (Мыс: Авестадағы) үлгі болғандығы
белгілі емес пе?). Олардың сырттан келгенін ескерер болсақ, жергілікті
халықтан өздерін жоғары ұстау дәстүрімен (Түркілердің «Ұлыг», «төре»
және «қарача», «қара будун» деген әлеуметтік бөлінісіне сай) және билікті
өз қолдарында ұстап тұру үшін осындай әлеуметтік сатының атауын енгізуі де мүмкін. Тіпті кейінгі сақтардың атауының шығуында осы шумерлік
«санг», «саи», «саига» (sa-i (-ga) -са-и-ка, «сақтың», ал, үйсіндерде «усун»
- ун са-и (un sa-i) жатпасына кім кепіл.
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1. «Хаммурапидың басы» деп
аталатын мүсін (б.д.д. ІІІ ғ.)

2. Ж.Жабаевтың мүсіні
(1846-1945)

4. Иштуп-Иль
билеушісінің
мүсіні

3. А.Құнанбаев (1845-1904)

172

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

Енді Шумер деген сөзге тоқталайық. Менің жорамалым бойынша, бұл
сөздің мәнін Ши-жер, «Шилі жер» дегеннен іздеген жөн шығар, өйткені
«GI» – ши Шумер тілінде «қамыс, ши» (gi «қурай, қамыс» (тростник) –
ежелгі түркілік ï «өсімдік; қоға) деген мағына береді. Қызылорда облы
сындағы Шиелі елді мекенінің атауы (сонымен қатар, Шу өзені және
Шілікті, Қоғалы, Шулы-Нулы); аңыздардағы Геракл (шумерлерде «Dau»
немесе «Azan» деп аталған) – Шығыста «Шулен» деген жерде туған, сол
жақтан келген делінеді) халықтың жадында жатталған атаудың тамыры тереңдігін көрсетеді. Бұның себебі, Шумерлер бастапқы қоныстарын
қамыстан салған, кейіннен саз балшықтарға сабан араластырып кірпіш
құйып, күнге кептірген, негізгі құрылыс заты кірпіш болғанымен, қамысши ғимараттар төбесін жабатын материал болды, олардың қайықтары,
ыдыстары, жиһаздары да осы қамыс-шиден тоқылды. Қамыс-шидің қаптап
өскен елі ретінде танымал болуы және оның тұрмыстық өмірдегі маңызына
орай бағаланғандығы себепті – Ши-елі, Ши-жері (Шумер, Шимер, Шижер)
деп аталуы да шындыққа жанасымды болар. Ал Шумерлерде ағаш пен
тастың табылмайтыны себепті оны қиыр солтүстіктен азаптанып, қауіпқатерге толы су жолымен әкелген және ол тек ауқаттылардың ғана үлесіне
тиетін.
Енді тағы бір пайымдауымызға жүгінейік. Ежелгі Шумерлердің сөзді
гінде «шу» – қол, «уыс – уус, ус» – деген түсінікті де береді. Ал көне түркі
тілінде қол, уыс кең мағынада – тұтастықты, жалпылықты немесе ұлысты,
тайпалық одақты білдіретін. Мысалы «оң қол», «сол қол» немесе «оң қа
нат», «сол қанат» (Шыңғыс хан моңғол ұлысын үш бөлікке бөлген: оң қанат
(қол), сол қанат (қол), орталық (кель)). Егер осы мағына тұрғысынан алсақ,
онда – Шумер – Ұлыс жері, халық (ел) жері (Шу – уыс, ұлыс; мер – йер,
жер). Түрік ғалымдары, әсіресе З.В.Тоган әл-Масуди мен М.Қашқаридің
деректеріне сүйене отырып, Хазарды Cібір немесе Сувармен теңестіреді.
Алтай өлкесінде өмір сүрген қауымдарды, жалпы осы Субар атауымен
атағанды жөн көреді. Ол шумерлер атауына қатысы бар деген Субар және
Субари атауларын -суб-ер, суб-ері, яғни Сүй-ер, Сүй-ері деп түсіндіреді.
Сібір атауы Субардың бір түрі деген пікірді Макварт да қостайды (Marguart
J. Ungar Jahrbücher, ІV. – C.272).
Тенгиз Гудава («До и после Библии. Глава 2. Шумеры») мынадай мәлі
меттер келтіреді: «Народ сей называл страну «кенги» – KI.EN.GI (r) –
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«земля праведников», «земля надежных хозяев», «земля хозяев цивилизации», из чего ясно, что шумеры вполне осознавали свое избранничество
и свою роль. Более того, шумеры были убеждены, что цивилизация и
все ее атрибуты – суть ДАР НЕБЕС, и они только слуги и исполнители
БОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА. Это важно отметить, дабы понять смысл
Шумер, как произведения Божия. Другие самоопределения страны шумеров: Общественно-гражданское: KALAM – «страна (шумер)», «отчизна»,
«нация» и религиозно-философское: KUR.GAL – «великая гора», метафора для Шумера как места, где земля встречается с небом. На самом деле
в Шумере не было гор и само понятие KUR («гора») синонимично таким
понятиям как «чужеземье», «иной мир». В данном случае шумерские жрецы ассоциировали свою родину с «горой», дабы подчеркнуть ее близость
Богу».
Міне бұл мәліметтерден өзімізге етене таныс бірнеше түсініктерді ала
аламыз: «киелі», «киелі мекен», «ғалам», «Ұлы тау немесе Қара тау» (осы
жерде сақ қорғандарын еске алыңыз, ол да жадта сақталған қасиетті таудың
көрінісі емес пе деп кім айта алады?)».
А.Фалькенштейн де Шумер атауын Ки-эн-ги(р) (Энлил құдай храмы
орналасқан жердің атауы) (šumeru – искаженная аккадская передача собственно «шумерского» названия Kenger или Keηer (Kenger) топонимінің
фонетикалық өзгеруінен іздеуді ұсынады (Falkenstein A. Das Sumerische. –
Handbuch der Orientalistik. Abt. I, Bd. II, Absch. 1-2, Geschichte der Forschung,
Sprache und Literatür, Leiden 1959, S. 9, 11, 14-15). Дат шумеролыгы А.Вес
тенхольц Шумер атауын «ки-эме-гир» (земля благородного языка) (дәл аудармасы «киелі жер ана» – Ә.Ш.) деп аталған сөздің өзгеруінен іздеу керек
дейді.
Ал енді біз осыған қатысты өз топшылауымызды келтірейік, жоғарыдағы
зерттеулердегі келтірілген атаулардан «Кимер», «Канг, Канһа, Қаңлы» тү
бірлері көрініс беретін секілді. Үндестік заңын ысыра тұрып, шумер сөз
дігіне жүгіне отырып талдап көрелік. «Ki» – ки – жер деген мағынада
қолданылады, ал «эn» – эн – қожайын, ие, иелік етуші (яғни, екі сөздің қо
сындысынан: «Ки-эн» түркілік – Кі(р) – ие, дәл мағынада Жер-ие (қазақтың
«Кие» сөзі де иелікпен, жермен байланыстырылады) туындайды. Gi – ги(р)
жинақтық ұғым береді. Сонымен: «Ши-жер-ие» – «Шилі жерлердің иелері»
– «Шумер». Сонымен Шумер атауының бірнеше нұсқасын көрсеттік: Су-
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жер, Ши-жер (Шиелі), Ұлыс жері. Әрине, бұл талдаулар, болашақта басқа
да көптеген нұсқалармен түсіндірілуі арқылы көбейе түсетіні анық.
Атауларды қоя тұрып шумерлер мен түркілердің жақындастығын олар
дың жазу-сызуларынан, наным сенімдерінен іздестіріп көрелік. Ежелгі шумерлердің қаласы Э–Анада табылған жазба мұрағаттары жазбаға
дейінгі кезеңнің (шамамен б.д.д. 3000 ж.) алғашқы дәуіріне жатады. Ойды
белгілі бір суреттер мен шарты таңбалар арқылы беру жаңа тас ғасыры
адамдарының табысы болып табылады. Міне сондықтан шумерлердің ал
ғашқы таңбаларын жазу деп атауға келмейді, өйткені олар нақты сөзді немесе әріпті бере алмайтын, бұлар, оны баяндаушыға ой салатын түрткі, есте
сақтауға тиісті белгі секілді болды. Бірақ таңбалар жетілдіріле келе, жеке
ойды ғана емес, енді буынды, содан кейін әріпті білдіретін шартты белгі
лерге айналды. Мысалы Эламда табылған саз таблицада «Әлемнің төрт
тарабын» (шартарабын) бағындырған Шаркалишарриден кейінгі Қосөзен
патшасы Кутик-Иншушинак (немесе Пузур), өзін Суздың қарапайым ғана
билеушісі «ишши аккум» (энси) және Эламның шаккана аккумы (шаған)
деп атаған, яғни біздің тілмен айтқанда – Суздың – ішкі немесе кіші әкімі,
Эламның шаған немесе қаған әкімі.

6. Кутик-Иншушинак жазба
таңбалары (Элам патшасы, б.д.д.
ХХІІ ғ.)

5. Шивэт-Улан (Бағана тас)

Монғолия территориясында табылған түркі дәуірінің көне жазбалары
на жататын (5-сурет) бағана тастағы таңбалардың шумерлік (6-сурет)
таңбалармен ұқсастығын осы суреттер арқылы байқауға болады. Ал бұ
лардың арасын қаншама ғасырлар бөліп жатқанына қарамастан, дәстүр мен
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жадтың сабақтастығының бұзылмай жеткеніне сүйсінбей тұра алмаспыз.
Түркілердің есте сақтау қабілеті мен көшпенді ғұмырына сай мәдениетті
тасымалдаушы әрекетінің зор болғандығы сөзсіз.

7.Үстіртте табылған таңба тас.
Сармат (дай-массагеттер) кезеңі
8. Блау таблеткасы. Жерді бөлудің ең
ежелгі құжаты. Б.д.д. 2900-2800 жж.

Келесі суретте (8) жерді бөліп бергендігін растайтын ең ежелгі (еншілік)
құжат (шамамен б.д.д. 2900-2800 ж.ж.) Блау таблеткасында белгіленген.
Бұнда жерді берудің рәсімі (салты) көрсетілген. Үлкен ауқатты отбасылар
немесе храмдар жерді йарду(м), уарду(м) – (орыс тілінде «нисшедший,
низведенный» қазақша дәл мағынасында жарлы, жалқыбайларға (кедей,
құлдарға) жалға берілетіндігі айтылған. Жетінші (Үстіртте табылған (б.д.д.
ІІІ ғ.) тастағы белгі) және сегізінші суреттегі (Блау таблеткасы. Б.д.д. 29002800 жж.) басы ромб жалғасы крест секілді таңбалардың бір-бірінен аумайтынына қалай таңданбауға болады.
Шумерлер оқулықтар жазбас бұрын алдымен шумер-аккад сөздігін жа
саған. Олардың екі түрі бар: жалпы және терминдік (мыс. ботаника, фар-
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мацевтика, зоология, минералогия және т.б.) сөздіктен үзінді: шумерлік
– дир, дири – аккадша – ватру – превосходящий (асып түсетін) қазақша
– аса, дүр, дүрдей. Шумерлік оқулықтардың үлгісі «қыш кітапханалар»
арасынан табылған э – дуба (оқу, оқыту, оқулық, яғни әдаба) шумерлердегі бала оқытуды, мектепті және оқу құралы әдебиетті айқындаушы болып
табылады. Мұнда, мысалы емші – «ашутасу», дұғалаушы – «машмаш» деп
берілген (қазақта аштау, ұшықтау деген сөздер бар, ал «машмаш» – шаман
дегенге келеді). Шумер тілін грамматикалық жағынан зерттеу үшін арнайы
оқу құралы (өзгерген сөздер, оның айтылуы туралы) жасалды. Оны «Ана
иттишу» – «согласно извещению об этом» – «анадай айтылуы», яғни бұл
туралы айтылуына сәйкес деп атаған. Сол оқулықтардың бірі жорамал кі
табы.

9. Көне бабылдық жорамал
кітабы (малдың ішек
қарнымен)

10. Үстірт. Әктастағы сызба
(Тас, қола дәуірі). Бәйте
– І-ІІІ.

Міне бұл жорамал оқулығындағы сызбалардың бейнесіне қарап отырып
(9-сурет), одан адам ұрығын (эмбрионын) көруге болады. Сірә, шумерлердің
қалалары – Ур, Урук, Умма – деп аталуы, ру тайпаларының – уру, урут деп
аталуы да осы «ұрық» сөзінен шығып жатқан секілді. Бұл «алғашқы, жаратылыс» дегенді білдіруі де мүмкін. Гректердің лабиринті, сақтардың
мұртты обаларының осындай ирек шеңберлер жиынтығынан тұратыны да
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шумерлерден қалған мұралар болар. Маңғыстау өңірінде табылған сарматтар дәуірінің ескерткішіндегі сызбаның (10-сурет) шумерлердің жорамал
кітабындағы сызбалармен ұқсастығы айқын көрінеді. Түркілердің, кейіннен солардың ұрпағы қазақтардың шаруашылық тәсіліне орай, түрлі әдет
ғұрыптық рәсімдерді, соның ішінде, мал ішегін (қан-жыны), жауырынын,
жіліктерін жорамал жасауға пайдалануы, тіпті, біздің заманымызға дейін
келіп жеткен. Олай болса, түркілік дәстүрлер мен шумерлік ырым-жорал
ғылардың сабақтасып жатқандығы негізсіз емес.

11. Мели-Шиха патшаның
кудуррасы Б.д.д. ХІІ ғ.
(Шекералық тас).

12. Үстірт.
Мәңгілік от
нышаны

13. Күлтегін ескерткіші қышайша-
сындағы диск

Шумер тіліндегі құдайлар атауына тоқталайық. Урдың үшінші әулеті ке
зінде шумер құдайларының алатын орны тәртіпке келтірілді, ең басында
– Энлиль оның жанында аспан құдайы – Ан және су асты мен даналық
құдайы – Энкі және жеті немесе тоғыз құдайлар (аспан кеңесін құрайтын),
соның ішінде күн құдайы – Ут (От), (11-сурет), ай құдайы – Нана немесе
Зуэн, таңғы жұлдыз құдайы – Инана, тозақ құдайы – Не – уну – галь және
т.б. Күн құдайы Ут (От) таңбаларын кейінгі түркілік кезеңнен де табуға
болады (12-13 сурет).
Әрбір тайпа немесе «уру»(ру) – қамқоршы құдайы – мырзасын «Басал
немесе бел» ал құдай анасын «астар немесе иштар» деп атаған. Иштар
(Урукта – Инана – Иннин) – ұлы күрескер, махаббат және құнарлық құдайы
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(15-сурет). Европалық зерттеушілердің көпшілігі Иштар атауын «астра»
түбірінен іздестіреді. Ал, біз оны Уруктағы аталуы бойынша Инана «Ұлы
Ана» (қазақтың Ұмай анасы) деп қарастырғанды жөн санаймыз. Сонымен
қатар Иштардың махаббат және құнарлық құдайы және тіршілікті оятушы
(тірілтуші) екендігін ескерсек, сол мағынада «Құштарлықты» да бере алады. Бұл құдай ананың түркілік дәуірдегі мүсіндік көріністері бүкіл далалық
өлкеде тас балбалдар, кемпіртастар, әйел-тастар арқылы таралған (14, 16
сурет). Оны төмендегі мүсіндік салыстырулар арқылы да байқауға болады.

14. Алтай өлкесі,
кемпіртас
15. Иштар (Ұмай),
құдай ана
16. Қыпшақтардың әйел-тас
мүсіндері
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Шумерлер культінің сакральды кеңістігі тігінен (вертикаль) және көл
денеңінен (горизонталь) орналасқан. Тігінде: Жоғарғы – «Ан» (Аспан –
Ә.Ш.) – ғаламшарлар мен жұлдыздар әлемі (астра); Орталық – «Ки» (ЖерӘ.Ш.) – тіршілік, өмір әлемі. Ол екі бөліктен тұрады: «Абзу» (Апсу, Алып
су, Мұхит – Ә.Ш.) – жер асты сулары; «Кур» (Көр-Ә.Ш.) – өлілер әлемі
деп бөлінеді. Жоғарғы әлем бірнеше бөліктен тұрады (Жеті қаттан – Ә.Ш.).
Орталық әлем: «калам» (ғалам, дәл аудармасы – «біздің ел» – Ә.Ш.) және
«эден» (дала), содан кейін «кур» (бөтен жер – Ә.Ш.) деп бөлінеді. Енді бұ
ларды талдап көрелік: а) «калам» – бұл қала-мемлекеттің территориясы,
сырты мықты қорғанмен қоршалған, орталықта қала құдайының храмы
орналасқан; ә) «эден» – қала қорғанының сыртындағы далалық аймақ (құла
дүз, аймақ) – құдайлар да, жын-перілер де қатар жүретін жер; б) «кур» –
даланың ар жағындағы жат жерлер, өлілер мекеніне теңестіріледі, өйткені
«калам» тұрғыны үшін ол жерлердің тәртіптері мен заңдары (табиғаты)
мүлдем жат, түсініксіз.
Ежелгі түркілік іздерді Шумерлерден іздегеніміз де тегін емес, еуропа
лық ғалымдар Халфен, Мюллер, Франке, Де Груут, Менген, Кастрен, Ха
васи, Халоун, Харлейз, Копперз, Котвич және т.б. ежелгі түркілердің әлем
нің төрт бұрышында да қалдырған іздері туралы жан-жақты зерттеулер
жүргізгенін З.В. Тоган дәлелді келтірген. Шевеста, Кзермак, Шмидт, Коп
перз зерттеулерінде көне түркілер мәдениетін б.д.д. ІІ мыңжылдықта Ніл
өзені аңғарынан жиі кездестіруге болады деп атап өткен. Ал, М.А.Кастрен
Орталық Азиядағы, әсіресе Алтай өлкесіндегі тайпалардың ежелгі Шумер
жеріне қоныс аударғаны туралы жазады [8]. Бұл пікірді қолдаған В.Шмидт
пен О.Менген Таяу Шығыс пен Ніл аңғарында ежелгі және үлкен мемлекетті, өркениетті Орта Азиядан әскери-көшпенді қауымдар әкелген деп
атап көрсетеді. О.Менген бұл деректерді жануарлар сүйегіне, әсіресе,
жылқы сүйегінің табылған жерлерін зерттей келе, оларды қолға үйрету
соңғы тас пен жаңа тас дәуірінде Орал-Алтай және Солтүстік пен Орта
Азия тайпаларында орын алғанын, атқа мініп алапат жорықтарға аттанып, өркениет тасымалдаушылары болғандығын айтады. Темір өңдеуді
де б.д.д. ІІ мыңжылдықта Мысырға (Египет) осы көшпенділер жеткізген.
Ал Шумерлердің ежелгі Шығыстағы өркениеттің басында тұрғаны барша
мызға мәлім.
Помпей Трогтың (б.д.д. І – б.д. І ғғ.) 44 томдық «Филипптің тарихында» сақ, массагеттер туралы айта келе: «Скифтер барлық заманда көне ха
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лық болып есептелген, көнеліктен олар мысырлықтардан кем түспейді»
деп атап көрсетеді [9]. Скиф-сақтардың патшасы Мадиез (Мади) (б.д.д.
652-624 жж.) Кіші Азияда 28 жыл билік құрған. Ассирияның атақты пат
шасы Ашшурбанипалдың күйеу баласы болған Мадиді Мидия билеушісі
Киаксар (Кейқұсырау) қастандықпен у беріп өлтіріп, ежелгі дәуірдегі ең
ірі Ашшурбанипалдың кітапханасын өртеп жіберген. Сол кітапханада
(Шыңғысхан күйреткен Отрар кітапханасын да еске алайық) скиф-сақтар
дың ата-бабаларының тарихына қатысты қаншама деректер жойылып кетті
десеңші. Б.д.д. VIII-VII ғғ. Шығыс Түркістан жерін мекендеген «Шулардың»
түркі тектес қауымға жататынын көптеген еуропалық ғалымдар (Мысалы:
Харлейз: (JA), 8-ХХ. –1892) атап өткен. Көне түркі аңыздарында да Сақ
пен Шу туыстас халықтың екі бөлігі ретінде көрсетілген. Сақтардың бір
бөлігін Сулер (Жүнгүсі) деп аталғандығы б.д.д. 989 ж. Қытай деректерінде айтылған. Оларда сү (сэ) және су атаулары сақтарға қатысты айтылады. Мюллер, Франке және З. Тоган бұларды түркілердің ата-бабалары деп
көрсетеді [10].
Олай болса бұл атаулардың да Шумерліктерге қатысы болу мүмкіндігі
жоққа шығарылмаса керек.
Ниневияны қазу барысында табылған саз тақташалар, сөздіктер ең көне
деген тілдің түбірін анықтауға мүмкіндік береді. Оны лингвист ғалымдар
агглютинивтік (жалғанбалы) тіл ретінде бағалаған. Атап айтқанда бұл тілдегі сөздер бір буынды немесе ешбір жалғаусыз болып келеді. Расында,
бұл ежелгі түркі тіліне де тән болған ерекшелік. Олай болса, шумерлердің
тілі түркілік тілге өте жақын деп айтуға болады.
Қосөзенде Урдың ІІІ әулеті құлаған кезде, б.д.д. 2 мыңжылдықта Иссин
(исседон-үйсін-?) және Ларса патшалығы құрылады. Иссин патшасы (б.д.д.
1953-1935 жж.) Ишме Даған (Ісме Қаған – Ә.Ш.) арнайы салық «гун» (құн
– Ә.Ш.) енгізді. Жалпы храмдық салық «саттуккум» (садақа – Ә.Ш.) (постоянная приношения) немесе «са-ду(г)» (жертвенные дары) құрбандыққа
арналған төлем берілетін. Сонымен қатар, «а-руа» (аруақ – Ә.Ш.) (приношения по обету) ғұрыптық рәсімдерге де сый жоралғылар берілетін.
Шумер тілінің түркілік түбірі тіпті қазіргі қазақ тілімен жай ғана
салыстырғанның өзінде анық байқалады (Кестені қараңыз).
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Шумер тілінде

Қазақ тіліндегі
баламасы

а-руа

аруақ

аба-уру
ага-уш

ата ру
аға күш

Уру
Ур, урук
Дингир
энгар
калам
Кен
Ун кен
Ген
Уру-рим, уру-ген

ру
ұрық
Тәңір
егінші
ғалам
кеңес
Үлкен кеңес
Кел,кет
Рудан өру, үрку

Нун-кур-гу

Нөкер

гуруш
Эрен

құрыш
ерен

Нгешту(г)

естілік

Иги ку(г)

Игі көз

Уту
Ишкур

От
Ұшқыр

Мағынасы
Ғұрыпқа байланысты
құрбандық беру рәсімі
Ру ақсақалы
Жауынгерлер мен күзетшілердің
бас басшысы, қолбасшы
Қауым
Тек, орда, қала
Құдай
Егу жұмысын басқарушы
Тарап, бағыт
Кеңесу, жиналыс
Халық жиналысы, кеңесі
Жүру бағыты, жүрген, келген
Рудан немесе қаладан(ордадан)
кету, үрку, босып кету
Билеушінің қол астындағы көмекші
қызметшісі
Еркек, жас мықты жігіт, жұмыскер
Әскери топқа біріккендер,
жауынгерлер тобы, сарбаздар
Құлақ немесе даналық дегенді
білдіреді
Тұнық көз немесе құлақ пен көз,
даналық көзі дегенді білдіреді
Күн құдайы
Найзағай құдайы

Алғашқы жыр – дастан болып табылатын Шумерлік Гильгамеш жыры
(Бильгамеш) (мыс., қаз. Өтеміс, Тоқтамыс) түркілік түбірлерге толы. Мысалы: отқа салса күймейді, суға батпайды (Алпамыс секілді), өлімнен қашып,
мәңгілік өмір шөбін іздейді (Қорқыт секілді). Мәңгілік өмірге ие болған,
топан судан аман қалған ата – бабасы Утнапиштиді (өмірдің қыспағын
көрдім, отына пістім, бірақ та адамдар ішінде жалғыз өзім мәңгілік өмірге
ие болдым) іздейді. Сонымен Шумер мен түркі тілінің терең тілдік талдауына бармағанның өзінде, олардың арасындағы түбірлік мәндегі ұқсас
тықтардың бар екендігін жоққа шығаруға болмайды. Бұл паралельдер
қазіргі кезде татар, азербайжан, хакас, өзбек, түркімен ғалымдары да тара-
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пынан өз тілдерінің тарихымен салыстырмалы түрде қаралу арқылы жасалуда (Т.Таиров, Н.М.Зеляев және т.б.).
Қазіргі заманда ғылым дамуының жылдамдығының артуы нәтижесінде
бұрындары алға тартылған қорытындылар тым ескіріп қалғаны анықталды:
жаңа деректер – заттай және жазбаша табылды, оларды зерттеудің әдістәсілдері неғұрлым жетілдіріліп, біздің тарихи танымымыз анағұрлым
кеңейе түсті. Осы тұрғыдан алғанда, ешкімге жалтақтамай, тарихымызды
тереңінен талдауға жолдың ашылғандығы сөзсіз. Кеңестік кезеңдегі «тарих жұтаңдығына» ұшыраған қазақ тарихының жазба деректерін тек орта
ғасырлардан ғана алады деп, ежелгі тарихын археолог, антрополог, этнограф ғалымдардың үлесіне ғана қалдырып, дерекке тұнып тұрған Ежелгі
шығыс, антика авторларының шығармаларына үстірт қарау немесе тек
шетелдік зерттеушілердің түсіндірмесімен ғана пайдалану бүгінгі күн талабына сай келмейді. Қазақстан тарихының берік іргетасын оның ежелгі
тарихы құрайды. Олай болса осы іргетастың анағұрлым мықты, мызғымас
болуы оның тарихи тамырларының тереңдігімен, дәлдігімен және жазбаша
деректерімен өріледі. Еуропа тарихшыларының «көшпенді», «жабайы»,
«жазу-сызу жоқ» деген терминдік түсініктерінің түбірі бос екендігі қазір
баршамызға белгілі. Соған қарамастан, ежелгі Қазақстан тарихын зерттеу
мектебінің жоқ екендігі, түп-нұсқалық деректермен жұмыс істей алатын
маман-тарихшылардың саусақпен санарлығы, осыған орасан зор кедергі
келтіріп отырғандығы айқын.
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Г.А. ДОСЖАН
ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНІҢ
ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНА АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ ЫҚПАЛЫ
Мақалада түркі тілдері терминологиялық жүйесіне ағылшын тілінен енген сөздердің
бейімделу ерекшеліктері, олардың құрылымдық-мағыналық өзгерістері талданады. Сон
дай-ақ түркі тілдерінің ағылшын сөздерін қабылдау барысындағы орыс тілінің ықпалы
сөз болады.
В статье проанализированы особенности адаптации в системе тюркских языков
слов, заимствованных из английского языка, их структурно-семантические изменения.
По мнению автора, на процесс адаптации слов из английского языка имеют влияние сло
ва из русского языка.
In article features of adaptation in system of turkic languages the words taken from English
and their structural-semantic changes are analysed. In author’s opinion, in process of word
adaptation from English, the words from russian language have the influence.

Түп-төркінін ескі сақ, ғұн жазулары, көне түркі жазбаларынан (Орхон,
Енисей, Талас ескерткіштері) алатын түркі тілдерінің ұлттық лексикалық
қоры төл сөздерге бай. Алайда үш ғасырдан астам уақыт бұрын басталған
Ресей империясының отарлау саясаты және жетпіс жыл бойы жүргізілген
кеңестік орыстандыру саясаты Кеңестер Одағына бағынышты түркі ха
лықтары тілдерінің әліпби жүйесін, терминографиялық нормаларын, орфо
графиялық емле-ережелерін, грамматикалық құрылымына кері өзгерістер
алып келді.
Түркі тілдері – дүние жүзіндегі лексикалық қоры жағынан ең бай тілдерге жатады. Түркі тілдерінің лексикалық, фонетикалық сипаты мен
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оның генеалогиялық жіктелу ерекшеліктері ХІХ ғасырдан бастап Еуропа
және Ресей ғалымдары тарапынан терең зерттеле басталды. Түркі халық
тарының тілдік және мәдени өркениетінің тамыры тереңдігін сезген өзге
ел миссионерлері осы халықтарды отарлап алуды жөн санап, ең әуелі істі
экспедициялық зерттеулерден бастады.
Кеңестік кезеңдегі орыстандыру бағытында атқарылған жұмыстар нәти
жесінде түркі тілдерінің ортақ жазу кеңістігі бұзылып, араб жазуы арқылы
ұғынысып, хат алмасып келген түркі халықтары орыс тілінсіз бірін-бірі
ұға алмайтын жағдайға жетті. Түркі халықтарының тілдік құрамындағы
шет тілдік сөздер орыс тілінің заңдылығымен бірге еніп, осы тілді тұтыну
шылардың өз тілін ұмытып, орысша таза сөйлеуіне, соның салдарынан
әлеуметтік ұлтішілік ыдырауға алып келді. Бүгінгі таңда қазақ, әзірбайжан,
алтай, башқұрт, татар, ұйғыр т.б. түркітілдес халықтардың өз ана тілдерінде сөйлейтін және орыстілді болып бөлінуін кеңестік кезеңде жүргізілген
тіл саясатының салдары деп айтуға болады.
Соңғы кездері түбі бір түркі тілдес халықтар терминология саласында біріге қимылдап, өзара сөз алмасып, ортақ тілдік қор құрып, солайша
шет елдерден кіретін кірме сөздерге тосқауыл қою керек деушілер де жоқ
емес. Мәселен, филология ғылымдарының докторы, профессор Шерубай
Құрманбайұлы өзінің «Туыстас тілдерге ортақ терминологиялық қор қа
жет» деген мақаласында мынадай ой айтады: «Ортақ терминдер қорын құ
ру бағытында кезінде Кеңес Одағында көп жұмыс жүргізілді. Ондағы мақ
сат КСРО кеңістігінде ғылым тілі ретінде орыс тілінің ықпалын жүргізу
болды. Одақтың орталығы Мәскеу арқылы жүргізілген жоспарлы жұмыс
нәтижесіз қалмады. Орыс тілінің терминологиясына тән мыңдаған терминдерді тілімізге еш өзгеріссіз қабылдадық, өз тіліміздің термин жасау
мүмкіндігін дамытудың орнына, оған шек қойдық. ХХ ғасырдың отызыншы жылдарына дейін ұлт тілінде сәтті жасалған көптеген терминдерімізді
қолданыстан шеттетіп, олардың орнын кірме терминдермен толықтырдық.
Тілімізге қабылданған сол терминдердің белгілі бір бөлігін туыстас түркі
халықтарының тілдерінен қабылдағанда, олар өз сөзіміздей айтуға жеңіл,
мағынасы түсінікті болғандықтан, тез сіңісіп, терминологиямызға ұлттық
сипат беріп тұрар еді» [1, 30 б.].
Зерттеуші-ғалым бұл пікірін қазақ тілінің негізін салушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлының кезінде алға тартқандығын айта келе сөзін былай
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жалғастырады: «Өз тіліміздің негізінде термин түзу мүмкіндігі болмай жатса, туыстас тілдерден сөз алу қажеттігін кезінде 1924 жылы А.Байтұрсынұлы
айтқан болатын. Ахаң оны терминологияны қалыптастырудың басты бір
принципі ретінде ұсынды. 1924 жылдың маусым айында Орынборда өткен
қазақ ғылыми қызметкерлерінің бірінші съезінде бұл принцип мақұлданып,
бекітілді. А.Байтұрсынұлының орысша жасалған баяндамасында былай
делінген: «В отсутсвие в казахском языке подобного рода слов, (термины –
Ш.Қ.) заимствовать таковые из родственных казахскому языков. Это делает
ся по тем соображением, что: 1) большинство слов родственных языков
хотя и не имеют общих форм, но имеют общие корни, следовательно, они и
для понимания легче, и для слуха, и для выговора не так чужды, как слово
неродственного языка; 2) тюркские народности имели и имеют постоянное
общение между собою, а потому большинство слов одного языка, без наличия общих корней, может быть знакомо представителям другого языка» [1,
31 б.]. Автор сондай-ақ бұл тәжірибені өзге елдердің қалай қолданатынына
да көз жүгіртеді: «Ортақ терминологиялық қор құрып, туыстас тілдер ара
сындағы байланысты күшейту үшін соңғы 30-40 жыл ішінде Еуропаның
герман тілді елдері мақсатты түрде жұмыс жүргізуде. Австрия, Бельгия,
ГДР, ГФР (қазіргі біртұтас Германия), Швейцария елдерінің аумағында
туыстас тілдер негізінде арнаулы мақсаттар тілін (SLP) – (Special Language
Pecularities – ред. Д.Г.) қалыптастыру идеясын осы елдердің ғалымдары
қолдап отыр. Араб елдері мен Шығыс Азия елдерінде де туыстас тілдер
арасындағы байланыс, өзара сөз алмасу үрдісі бар. Тәуелсіздігін алған түркі
тілдес халықтардың да кезінде саяси себептермен шек қойылған табиғи
тілдік байланысын қайта жандандырудың маңызы айрықша» [1, 31 б.].
Алайда, бұл айтылған пікірге қарсы шығушы ғалымдар да жоқ емес. Олар
да өз себептерін келтіріп, туыстас тілдер арасында ортақ терминологиялық
қордың болуына қарсы уәж айтуда. Мәселен, лингвист-зерттеушілер Ж.Ра
химова мен Д. Қадыров жоғарыдағы пікірге қосылмайды. Осы ретте авторлар: «Терминология проблемасы бүгінде барлық тілдерге, соның ішінде
туыстас түркі тілдеріне де тән ортақ құбылыс. Ал солай болса, неге біз, әсі
ресе тілдері жақын, туыстас халықтар (мәселен, қырғыз, өзбек, татар т.б.)
ортақ терминология мәселелерін ортақтаса отырып, тәжірибе алмасу ар
қылы оп-оңай шеше салмаймыз? Өйткені олардың шығу тегі мен түбі бір
бола тұрса да, дербес тіл болып қалыптасу тарихы бөлек, грамматикалық
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құрылымы мен дыбыс жүйесінде, лексикалық құрамы мен сөз саптау мә
нерінде, мағына айыру дәстүрінде өзіндік ерекшеліктер қалыптасқан. Тіл
дердің өзін жақындатқанымызбен, сол тілді тұтынушы иегерлерін жақын
дату оңай емес. Өйткені олардың болмысында қалыптасқан ой, сана, жан
дүние, сезім, таным, т.б. зиялы қасиеттерде де баяғы бірдейлік жоқ. Міне
сондықтан да 30-ға тарта ірілі-ұсақты түркі тілдес халықтар бүгінгі таңда
терминология проблемасын өз тұрғысынан шешуде. Оның тағы басқа (тарихи, саяси, әлеуметтік, географиялық, дәстүр, идеология, жазу т.б.) себептері де жоқ емес» – дейді [2, 12 б.].
Бұл екі автордың пікірлерін салыстыра отырып, ғалымдар жасаған са
раптамалардың әрқайсысының да жаны бар екендігін түсінеміз. Терминоло
гия көп зерттеуді, қоғаммен санасуды қажет ететін ғылым болғандықтан, бұл
мәселенің шешімін көпшіліктің талқысына қалдырғанды жөн санаймыз.
Өйткені тілде, оның ішінде лингвистикада гипотезаға, яғни болжамдыққа
бару ойды ақтай бермейтін, қоғам, заман ауысқан сайын мың құбылатын
процесс.
Қазіргі қазақ терминологиясы өзінің даму, қалыптасу тарихында бірне
ше кезеңдерден өтті. Ол кезеңдердің әрқайсысы қоғамымыздың саяси-эко
номикалық, тарихи-мәдени өмірінде болған өзгерістермен тығыз байланысты. Қоғам өмірінде болған ондай өзгерістер терминологиялық лексиканың
қалыптасуына тікелей әсер етті. Аяқталған ғасырдың тоқсаныншы жылдарынан бастап қазақ терминологиясының тағы бір жаңа кезеңі басталды. Бұл
кезең еліміздің тәуелсіздігін жариялап, тіліміздің мемлекеттік мәртебеге ие
болуымен байланысты.
Термин сөздердің көп бөлігі жеке сөздерден құралады. Себебі, қандай да
бір құбылыс пен заттың атауын бір сөзбен беріп, мағынасын ашып көрсету
– терминге тән қасиет. Ал, сөз тіркесімен, не күрделі сөздермен берілетін
терминдер көп жағдайда құлаққа тосын естіледі, қоғамдық қабылдауға ие
болмайды. Кейбір терминдердің өзі сөз тіркесінен тұрады.
Біздіңше, терминдерді морфологиялық тұрғыдан беске бөліп қарастыруға
болады:
1. Атау тұлғалы, жеке сөзден тұратын термин (мысалы: блокада – ағ.
blockade – қазақша баламасын ереуіл немесе қоршау деп жүрміз);
2. Сөз тіркесінен тұратын термин (мысалы: базовая память – ағ. con
ventional memory – қазақша – базалық жад);
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3. Біріккен сөзден тұратын термин (мысалы: международный – ағ. in
ternational – қазақша – халықаралық);
4. Қос сөз тұлғасындағы термин (мысалы: Масс-медиа – ағ. mass-me
dia – қазақша – масс-медиа немесе бұқаралық ақпарат құралдары деп те
қолданамыз);
5. Қысқарған сөз түріндегі термин (мысалы: ЮНЕСКО – ағ. UNESCO
– қазақша – ЮНЕСКО).
Термин сөздердің ағылшын және қазақ тілдеріндегі баламаларын зерттеу барысында анықталғандай, ағылшын тіліндегі термин сөздер көбіне
жеке сөз түрінде келеді. Бұл ағылшын тілінің көп ойды бір сөзбен бере
алатын жиынтық қасиетінде жатыр. Мәселен, ағылшынның «access» сөзін
қазақшаға аударғанда оны дәл ағылшын тіліндегідей бір сөзбен бере алмай келеміз. Бұл сөзді сөздік құрушы мамандар «құрылғыларға кіру мүм
кіндігі» деп беріпті. Қазақ тілінде үш сөзге айналып шыға келген бұл сөз
орыс тілінде «доступ к устройствам» деп аударылыпты. Орысшасында да
жалқы сөзбен беру мүмкіндігі көзге көрінбей тұр. Бұл – компьютер саласына
қатысты термин сөз. Жалпы, адам санасына сөз тіркестерінен гөрі, жалқы,
дара сөздердің қабылдану, жатталу мүмкіндігі басымырақ. Сондықтан да,
қазіргі буын кейбір термин сөздерді қазақшалап жатудан гөрі, ағылшын
тіліндегі баламасын қолданған жөн деп есептейді.
Бәрімізге белгілі термин сөздердің басым бөлігін латын және грек тіл
дерінің сөздері құрайды. Бір өкініштісі, латын тілі бүгінде әлемдік жазба
тілінің деңгейіне жете қабыл дәрежеге жетіп отыр. Сондықтан да латын
тілі бүгінде бұрынғысынша барлық терминдердің негізін құрайтындай
белсенді халде емес. Оған себеп, бұл тілді тұтынатын халықтардың азай
ғандығында. Латын тілінің ғылымдағы қызметін сөз еткен ғалым Мұхтар
Құл-Мұхаммед термин мәселелеріне арналған баяндамасында мынадай
дерек келтіреді: «Латын тілі Рим империясының дәуірлеп тұрған кезінде
әлемдегі ең қуатты тіл болғандығы ешкім күмән келтірмейтін ақиқат. Әйгілі
император Цезарь, сөз атасы Цицерон, Вергилий, Гораций, Овидийлер осы
тілде сөйлеп, осы тілде өлмес туындылар қалдырған. Ол заманда латын
тілінің болашағына оның достарын қойып, жаулары да күмән келтірмейтін
еді. V ғасырда Рим империясы ыдырағаннан кейін латыннан да қауқар кете
бастады, бірақ біржолата құрыған жоқ. Роман тілдер тобын құрайтын (рома-Рим деген сөз) итальян, испан, француз, португаль тілдеріне өмір беріп,
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ғылыми терминологияның алтын қазығына айналды. Бүгінде латын тілі
бір мыңнан асатын халқы бар Ватиканның ғана ресми тілі, бірақ жоғарыда
аталған төрт тіл оның бүгінгі күндегі жайқалған жапырағы сияқты», – дей
келе: «Х-ХV ғасырларда ағылшын, неміс, норвег, дат, швед т.б. дербес тілдерге айналды» деп, тілдердің тарихына шолу жасаған [3, 26 б.]. Латын
тілінің кең ауқымды қатынас құралы деңгейінен айырылуы ғалымдарды
таң қалдырмай қоймайды. Ал, керісінше, қазақ тілінің ауызекі сөйлеу тіліндегі белсенділігі басым. Қазақтар арасында қазақша шала сөйлей алатын,
бірақ өз тілінде жаза алмайтындар көп. Бұлар қазақтың төл дыбыстарын
таңбалауға келгенде сауатсыздық танытады. Ал, мұндай құбылыстың соң
ғы кезде жиіліп кеткенін ескерсек, қазақ тілінің лексикалық байлығын қа
зақтардың өзіне жете түсіндіріп, содан соң барып, қазақ тілінің ғылыми
тіл бола алатындығын, қазақ тілінде термин сөздерді айтудың және қолда
нудың өрісі кеңейе түсері даусыз.
Қазақ тілі білімі теориясының негізін салушы лингвист-ғалым Ахмет
Байтұрсынұлы: «Біз сияқты мәдениет жемісіне жаңа ауызы тиген жұрт өз
тілінде жоқ деп, мәдени жұрттардың тіліндегі даяр сөздерді алмастыра,
ақырында ана тілінің қайда кеткенін білмей, айырылып қалуы ықтимал.
Сондықтан, мәдениет тіліндегі әдебиеттерін, ғылым кітаптарын қазақ тіліне аударғанда пән сөздерінің (кірме терминдер – ред. Д.Г.) даярлығына
қызықпай, ана тілімізден қарастырып, сөз табуымыз керек. Сонда біздің
әдебиетіміздің тілі таза болады» – деп, кірме сөздер мен төл сөздердің ара
сындағы ара-қатынасқа абай болуымызды ескерткен [4, 350-351 б.]. Осы
ғылыми тұжырымды айтқан ғалым оны іс жүзіне дәлелдеп, кейінгі ұрпаққа
үлгі көрсетті. Ахмет Байтұрсынұлының терминдерді дәл, ұтқыр және та
маша аудара білетіндігі соншалық, бүгінде ғалымның жеке өзі баламасын
тауып ұсынған терминдері қазақ сөз өнерінің сәулелі, жанды қалпын арты
рып келеді. Ахмет Байтұрсыновтың термин аудару ісіндегі үлкен жетістік
терінің бірі сөздің мағынасын айқын жеткізе алуында. Мәселен, жалпы
тіл білімінде сөйлем мүшелері болып табылатын бастауыш, баяндауыш,
анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш деген сөздерді қазақ тілінде берген
де осы ғалым. Ал, бұлардың орыс және ағылшын тіліндегі баламалары дәл
Байтұрсынұлының тапқан баламаларындай сәтті шықпаған. Тек толық
тауышты беруде орыс және ағылшын тіліндегі баламалары ойдың негізгі
мәнін бере алған.
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Айталық, бастауышты орысша подлежащее, ағылшынша subject дейміз.
Подлежащее, subject сөздері сол сөздің дәл мағынасын ашып беруде әлсіздік
танытады. Бастауыш сөзі «сөйлемде басты роль атқарады, сөйлемнің негізгі ойын бастайды, басқы мәнге ие сөз» деген ұғымды толық ашып тұр.
Яғни, атау сөз өз қызметін толық түсіндіре алған. Сол сияқты баяндауыш
сөзі орыс тілінде сказуемое, ағылшында predicate деп айтылады. Баяндауыш сөзі өзі аты айтып тұрғандай, сөйлемдегі оқиғаның қимыл-әрекетін
баяндайтындығын білдіреді. Сказуемое, predicate сөздері де атқаратын
функционалдық қызметтің мәнін толық аша алмайды. Дәл осы сияқты мы
салды пысықтауыш (орыс. обстоятельство, ағ.adverbial modifier); анықтауыш (орыс. определение, ағ. attribute) cөздеріне де қатысты айтуға болады.
Жоғарыда келтірілген мысалдардан Ахмет Байтұрсынұлының «у» ин
финитивтік мәнге ие тұйық етістік жұрнағы мен «ыш» атау тұлғалы сөз
дерге рең беретін қосымшасын сәтті пайдаланғандығын көреміз. Баста,
баянда, анықта, толықта, пысықта деп келетін бұйрық райлы етістіктерге
«у+ыш» сөз тудырушы жұрнақтарын қосу арқылы терминдерге ұлттық рең
беріп тұр. Терминдерді қазақылап беру жөнінде ғалым, ағартушы Халел
Досмұхамедұлының мына бір сөзі көкейге қонады: «Тілге кірген жат сөз
дер сіңу үшін, тілге «өзілік» болуы үшін сол тілдің заңымен өзгеріп, танымастай халге келуі керек. Бүйтпесе, жат сөздер бұралқы болып, тілдің
шырқын бұзады, тілге зиян келтіреді. Жат сөздерді қолданғанда тіліміздің
заңымен өзгертіп, тілімізге лайықтап алуымыз керек. Жат сөздерді өзгерт
пей, бұлжытпай қабылдай алатын дүниеде тіл жоқ деп айтса да болады» [5,
131 б.].
Қазақ терминологиясының әр кезеңінде термин жасауға, терминологияның қалыптасуына айрықша атсалысқан, оның даму бағыттарын белгілеп,
ғылым ретінде өркендеуіне үлкен үлес қосқан тұлғалар, ғалымдар мен сала
-лық мамандар болды. Олардың тіл біліміндегі бірегейлеріне А.Байтұрсынұлы, Х.Досмұхамедұлы, І.Кеңесбаев, С.Аманжолов, Н.Сауранбаев, М.Балақаев, Ғ.Мұсабаев, А.Ысқақов, Қ.Жұбанов, Т.Қордабаев, Ә.Қайдаров,
І.Жарылғапов, Б.Сағындықов, О.Жәутіков, Р.Сыздықова, С.Исаев, Ө.Айтбаев, М.Серғалиев, Ә.Жүнісбеков, А.Әбдірахманов, Н.Уәлиев және тағы
басқаларды айтуға болады.
Қазақ тіліндегі ғылыми терминдердің әлі күнге бір ізге түспеуі – бүгінгі
қоғамның өзекті мәселелерінің бірі. Осы орайда филология ғылымдарының
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докторы Байынқол Қалиев былай дейді: «Шала жансарлықтың тағы бір
дәлелі – қазақ тілінің ғылыми терминдері. Оның 60-70 пайызы орысша.
Тек 30-40 пайызы ғана қазақша. Академик Әбдуәлі Қайдаровтың мәліметі
бойынша, қазақ тіліндегі халықаралық терминдердің саны жүз мың екен»
[6, 46 б.].
Термин сөздерді қазақ тілінде сауатты беру үшін лингвистердің этимологиядан хабары мол болуы керек. Ең бастысы, терминді аударған дұрыс
па, әлде сол күйінде қалдырған дұрыс па, соны анықтап алуы қажет. Термин ғылымның түрлі саласын, оның ішкі заңдылықтарын білдіретін арнаулы сөздер болғандықтан, оны аударғанда абай болып, мағынасын ашып тұ
руына мән берген абзал.
Сөздердің ену жайы әр халықта әр түрлі. Шығу төркіні жағынан алып
қарағанда, сөздердің тілден тілге ауысуының тікелей ауысу және жанама
түрде ауысу деп аталатын екі түрі бар. Бірінші тәсіл бойынша белгілі бір
сөздер бір тілден екінші тілге тікелей енеді де, екінші тәсіл бойынша кейбір сөздер бір тілден екінші тілге тікелей емес, басқа бір тіл арқылы енеді.
Мысалы: қазақ тіліне көшір, түрме деген сөздер орыс тілінен енген. Ал бұ
ларды шығу тегі жағынан алып қарасақ, олар неміс тілінің сөздері болып
табылады. Біріншісі, неміс тілінде – kutcher, екіншісі – turm түрінде дыбысталады. Бұл сөздер қазақ тіліне тікелей неміс тілінен енбеген. Олар неміс
тілінен орыс тіліне, орыс тілінен қазақ тіліне сатылап енген. Дәл осындай
заңдылық терминдерде де бар. Мәселен, ағылшын тілінен орыс тіліне енген «affect» сөзінің негізгі шыққан жері – латын тілі. Ол латынша «affectus»
– жан жүйелік толқыныс, эмоционалдық күйзеліс дегенді білдіреді.
Сөздердің интернационалдық тобының ішінде, әсіресе грек, латын тіл
дерінің элементтері, кейде осы екеуінің қосындысынан жасалған сөздер жиі
ұшырасады. Ғылыми-техникалық терминдер жасауда белгіленетін кейбір
ұғымдардың ертедегі грек пен латында болмағандығына қарамастан, сол
тілдердің сөздері пайдаланылып келді. Мысалы: дүниежүзіндегі көптеген
тілдерге енген телефон (грек тілінің tele – «алыс» және «phone» – «дыбыс»
деген сөздерінен жасалған. Сөздің тікелей мағынасы: «алысқа естілетін
дыбыс». Телеграф (гректің «grapho» – «жазу» деген сөздерінен жасалған),
автомобиль (гректің autos – «өзі» және латынның mobiles – «қозғалушы»,
«жүруші» деген сөздерінен жасалған) деген сөздер ежелгі грек, латын тіл
дерінің сөздері болып табылады. Бірақ бұлардың білдіретін ұғымдары сол
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сөздердің өздеріндей ежелгі қолданыста емес. Көне Греция мен ертедегі
Римде телефон да, телеграф та, автомобиль де болған емес. Демек, ерте
дәуірде оларда аталған ғылыми-техникалық ұғымдар да болған емес. Ғы
лым мен техниканың ХІV ғасырдың аяқ шеніндегі үлкен жаңалықтары – те
лефон, телеграф, автомобиль, т.б. жасалғанда оларды атау үшін сол кездегі
дәстүр бойынша ежелгі классикалық тілдердің сөздері халықаралық ғылы
ми терминдердің жасалып келген негізі ретінде пайдаланылған.
«Жеке бір ғылымның өзіне тән негізгі терминдері мен терминологиясы болады. Мәселен, жігерсіздік (безволие), жасықтық (молодушие), сел
қостық (равнодушие), жасқаншақтық (робость), ұяңдық (застенчивость),
ұялшақтық (стеснительность), т.б. – психология терминдері.
Қабат (слой), қабатша (прослойка), қыртыс (кора), қабыршақ (корка),
қатпар (складка), пласт қалыңдығы (мощность пласта), т.б. – биология терминдері.
Қазынды (ископаемый), пайдалы қазындылар (полезные ископаемые),
қазба (выработка), тік қазба, көмекші қазба, жатық қазба, күрделі қазба, ең
кіш қазба, т.б. – тау-кен терминдері.
Құрама конструкция (комбинированные конструкция), құрамды, құран
ды конструкция, т.б. – техника терминдері.
Құн, қосымша құн, өндіргіш күштер, нұсқау, демократия, қайта құру,
жариялылық, революция, плюрализм, т.б. – қоғамдық ғылымдар терминде
рі» [7, 102-103 б.].
Терминдердің қазақ тіліндегі баламасын топтастырып, сөздік етіп ұсы
нуда қазақ лингвистикасында кенжелеп қалушылықтың бар екендігін жоқ
қа шығармаймыз. Бұрынырақта зерттеліп, кейіннен басылып шыққан тер
минологиялық сөздіктердің бырқатары сын көтермейтіндігі баспасөзде
талай мәрте көтерілді.
«Терминдердің көпшілігі халықаралық, интернационалдық болып келеді.
Олардың дені – латын, грек тілінен алынғандар. Сондай-ақ, орыс тілі не
гізінде жасалған көптеген кеңестік термин қалыптасқан. Ондайлар орыс тілі
арқылы көптеген шетел тіліне ауысқан (колхоз, совхоз, совдеп, МТС, т.б.).
Терминдермен тығыз байланысты арнаның бірі – интернационалдық
лексика. Бұл – көптеген тілде бір мағынада қолданылатын, бірақ фонети
калық, морфологиялық тұрғыдан өзін қабылдаған тіл нормасына сәйкес
тендірілген сөздер.
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Мұндай лексика дені – ғылым мен техникаға қатысты терминдер (логи
ка, лингвистика, телеграф, микроскоп т.б.); қоғамдық-саяси терминдер
(партия, социолизм, коммунизм, революция, республика т.б.); экономикаға
қатысты терминдер (импорт, экспорт, банк, кредит, процент т.б.); әдебиет
пен искуствоға қатысты терминдер (жанр, драма, комедия, опера, балет,
стиль т.б.)» [7, 103 б.].
Енді интернационалдық терминдерге тоқталар болсақ, ол жалғыз бір
тілдің аясында шектелмей, көптеген тілдерге ортақ кең шеңберде қолданы
лады. Мысалы: математика, физика, биология, химия, театр, демократия
және т.б. Интернационалдық терминдердің негізінен грек пен латын тілдерінен қазақ тіліне, сондай-ақ басқа да тілдерге енгендігі баршаға аян.
Мысалы: драма, кафедра, телефон, телеграф, филология, т.б. сөздер грек ті
лінен енген; архив, диктатура, операция, террор, конституция деген сөздер
латын тілінен алынған. Қазіргі қазақ тіліндегі интернационалдық сипатқа
ие болған сөздер: танк (tank); комбайн (combine); трактор (tractor), футбол (football); гандбол (handball); нокаут (knock-out); бокс (box); атлетика
(athletics); хоккей (hockey) т.б. ағылшын тілінен енсе; ансамбль, буржуазия,
бюро, глобализм, десант, массаж т.б. француз тілінен қабылданған сөздер;
бухгалтер, вахтëр, парикмахер, вальс т.б. неміс сөздері болса, опера, дуэт,
тенор, квартет т.б. музыкалық терминдер итальян тілінен енген. Ал, спутник, совет, колхоз, совхоз, большевик т.б. орыс сөздері дүниежүзіндегі
көптеген елдерге кең тараған.
Республикамыз тәуелсіздікке ие болған 1991 жылдан бастап, күнделікті
тіршілікке, тұрмыс-салтқа байланысты сөздермен бірге енді халықаралық
мәні бар терминдік сөздерге балама табу талабы арта түсті. Ол үшін қазақ ті
лінің ішкі қорындағы мүмкіндіктер пайдаланылып, қаншама терминдердің
қазақша баламаларының ағылшын тілінен еніп қалыптасқанын аңғарамыз.
Мысалы, ақпарат (информация) – ағ.: information; хатшы (секретарь) –
ағ.: secretary; жал (аренда) – ағ.: rent, lease; бағдарлама (программа) – ағ.:
programme; Ата Заң (конституция) – ағ.: constitution; әдіс (метод) – ағ.:
method; зейнетақы (пенсия) – ағ.: pension; мәселе (проблема) – ағ.: problem;
қолтаңба (автограф) – ағ.: autograp; бедел (авторитет) – ағ.: authority; дәлел
(аргумент) – ағ.: argument; сапар (визит) – ағ.: visit; ұран (девиз) – ағ.: device;
мысқыл (ирония) – ағ.: irony, motto, slogan; біліктілік (квалификация) – ағ.:
gualification; топтастыру (квалификация) – ағ.: classification; әріптес (кол-
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лега) – ағ.: collegue; бақылау (контроль) – ағ.: control; дағдарыс (кризис)
– ағ.: crisis; көшбасшы (лидер) – ағ.: leader; ресми (официальный) – official;
жоспар (план) – ағ.: plan; саясат (политика) – ағ.: politics; жоба (проект) –
project; жүйе (система) – ағ.: system; сарапшы (эксперт) – ағ.: expert; әнұран
(гимн) – ағ.: hymn, anthem т.б.
Кірме сөздердің табиғатын зерттеу барысында тілімізге өзге тілден енген сөздердің көпшілігі негізінен термин сөздер екені назар аудартады. Терминді дәл түсініп, оның негізгі функционалдық қызметі мен лексикалық
мүмкіндігіне және оны аударған кезде оның көп мағына беретіндігіне, не
оның қазақшалаған кезде мәтінге (контекст) қарай құбылатынына мән беріп
жүрміз бе? «Ия» деп жауап беру қиынырақ. Әсіресе, интернационалдық
лексиканы төл тілімізге аударуда халықаралық термин сөздер жинағы мен
түсіндірме сөздіктердің жетіспеушілігі, не сауатты жазылған сапалы, сенім
ді еңбектердің аздығы бүгінде тек лингвист-филолог мамандарының ғана
емес, іс қағаздарын жүргізетін мемлекеттік қызметшілер мен әр түрлі сала
мамандарының (заңгер, дәрігер, журналист, мұғалім, инженер, кәсіпкер
т.б.) да басты мәселесіне айналып отыр.
Тіл зерттеушісі Худайбергенова Әйгерім банк терминологиясының қазақ
тіліне енуіндегі заңдылықтары туралы мынадай ой айтады: «Основное
требование, предъявляемое к заимствованию терминов, – не употреблять
иноязычное слово, если в родном языке уже функционирует привычный
и мотивированный термин с аналогичным значением. Терминологические
лакуны желательно заполнять имеющимися интернационализмами. В случае неодинакового уровня мотивированности синонимичных терминов
предпочтение должно отдаваться наиболее мотивированным терминам»
[8, 10].
Ғалым Ш.Құрманбайұлы өзінің «Халықаралық терминдер туралы» деп
аталатын мақаласында: «Қоғам дамуының, терминология қалыптасуының
әр кезеңіндегі шет тілдерінен енген сөздердің түрліше аталуы бір қарағанда
соншалықты назар аудара қоятындай мәселе сияқты көрінбеуі де мүмкін. Ал
шын мәнінде бұған елеусіз қалдыра салатын ұсақ-түйек нәрсе деп қарауға
да болмайды. Өйткені, дәл сол атаулар арқылы ұлт зиялыларының, ғылыми
жұртшылықтың, көпшілік қауымның кірме сөздерге берген бағасын көруге
болады. Өзге тілден енген терминдердің мұндай атаулары тек атауыштық
қана емес, сонымен бірге бағалауыштық қызмет те атқарып тұр. Бұл әлеу
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меттік лингвистикалық, психолингвистикалық тұрғыдан қарастыруды, арнайы мән беруді қажет ететін тіл үшін маңызды мәселе» – деген ой түйеді.
Ғылымның белгілі бір саласына арналған терминдерді – салалық терминдер дейміз. Тіл білімінде терминді тек терминолог, филолог, не журналист
аударып, баламасын тапсын деген түсінік жоқ. Қазақ тілінің, жалпы қара
сөздің қадыр-қасиетін, мән-мазмұнын терең түсінетін, не белгілі бір салада
ұзақ жұмыс істеп, сол салаға қатысты заңдылықтар мен құбылыстарды бес
саусағындай жете білетін азаматтар араласқанда ғана термин өзінің сәтті
баламасын табады. Әсіресе, интернационалдық мәнге ие терминдерді аударуда бір мағынаға ие сөздердің әр түрлі тілде сыртқы тұлғасы жағынан
ұқсас болып келетіндігі белгілі.
Интернацоналдық сөздер көбіне қандай да бір шет тілінен өзге тілдің қа
тысуымен кірігіп келіп, тілдік қорымызға қосылады. Мәселен: ағ.: accumu
lator (аккумулятор); ағ.: alpha (альфа); ағ.: alphabet (әліппе); ағ.: ampere (ам
пер); ағ.: atlas (атлас); ағ.: atom (атом); ағ.: banjo (банджо); ағ.: barbarism
(варваризм); ағ.: benzol (бензол); ағ.: billiards (биллиард); ағ.: bulldog (бульдог); ағ.: cafeteria (дәмхана); ағ.: catastrophe (апат); ағ.: energy (қуат); ағ.: legal
(заңды).
Осы тәріздес ағылшын тілінен еніп, өз кезегінде кейбір термин сөздер
өздеріне қазақша балама тауып жатса, кейбір ағылшын термин сөздері еш
өзгертілместен сол күйінде қалған.
Мысалы: ағ.: accumulator (аккумулятор); ағ.: alpha (альфа); ағ.: ampere
(ампер); ағ.: atlas (атлас); ағ.: atom (атом); ағ.: banjo (банджо); ағ.: barbarism
(варваризм); ағ.: benzol (бензол); ағ.: billiards (биллиард); ағ.: bulldog (бульдог); ағ.: chaos (хаос); ағ.: dynamo (динамо); ағ.: economic (экономикалық);
ағ.: electric (электрлік); ағ.: element (элемент); ағ.: film (фильм); ағ.: minimum
(минимум); ағ.: philosopher (философ) т.б. сөздер бүгінде ағылшын тілінде
сөйлейтіндерге ғана емес, жалпы қауымға ортақ таныс сөздер. Бұл сөздер
интернационалдық сипатқа ие болғандықтан, қазақшаға аударған кезде де
тұлғалық жағынан кірме тілдегі күйінде қалады.
Біз термин, не кірме сөздерді аударған кезде әуелі орыс тіліндегі нұсқа
сына мән беретініміз белгілі. Себебі ағылшын тіліндегі терминдердің көбі
әуелі орыс лексикасына сіңісіп барып, кейінірек қазақ тіліне енеді. Кейде
біз ағылшын тілінен орыс тіліне енген терминдерді қазақша тәржімалауға
ерініп, не қиынсынып, орыс тіліндегі баламасын қолданып жүре береміз.
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Ал бұл өз кезегінде қазақ тіліне орыс лексикасының заңдылықтарын көшір
генмен бірдей құбылыс.
Тіл саласының мамандары шет тілінен қазақ тіліне енетін сөздерді ау
дарған уақытта қазақ тіліндегі баламасын қолдануға әлі біршама уақыт керек деп, орыс тіліндегі баламасын ұсынып, оны өз қолдарымен өміршең
етіп жатқандығын байқай бермейді. Мәселен, аудитория сөзі ағылшын
тілінен енген. Ағылшын тіліндегі жазылуы – auditorium. Орыс тіліндегі
бұл сөз аудитория читателей, аудитория слушателей (оқырмандар аудиториясы, тыңдармандар аудиториясы) деген тіркесімділікке ие бола отырып
қолданылса, ағылшын тіліндегі осы мағынаны беру үшін мынадай эквиваленттер қолданылады: the readership; the reading audience; the readers т.б. Біз
де ағылшын тілі тәрізді сөзді құбылтып, мағынасын сақтап қолдануымызға
болады.
Кей сөздерге балама қарастырған уақытта аудармашылар қателесетін
жайттар аз емес. Олар сөздің негізгі мағынасына емес, сыртқы тұлғалық
дыбысталуына қарап тәржімалаймын деп, терминнің мағынасынан мүлдем
қашық кетіп жатады. Мәселен, direction сөзі – дирекция, директорлық деп
емес, бағыт-бағдар; magazine сөзі – магазин, дүкен емес, журнал деп, sym
pathetic – cимпатичный, тартымды деп емес, контекстке қарай сочуствующий яғни бірлесіп қатысушы, не сезінуші деп қолданылады.
«Көп жағдайда нео-, анти тәріздес интернационалдық префикстермен
келген сөздерді қазақ тіліне аударғанда ала-құлалық ұшырасып отырады.
Бұл префикстердің бірінің (нео-) «жаңа» сөзіне ұқсас болатыны белгілі,
бірақ терминге тән жинақтылық пен қысқалық талаптары тұрғысынан кел
генде аударылмағаны дұрыс. Сондықтан да неопозитивизм – жаңа позитивизм; неоколониализм – жаңа отаршылдық; неомарксизм – жаңа марксизм
деп берілген аудармаларды қате деп есептейміз. Оның үстіне мұндағы «жа
ңа» сөзі одан кейінгі сөздің анықтауышы болып кетеді, ол екі сөздің (мәсе
лен, жаңа позитивизм) бірге жазылуына еш негіз жоқ, сөйтіп олар терминдік қасиетінен айырылып қалады.
Ал «анти»-ге келер болсақ, оны қарсы деп аудару тіпті де ақылға қонбай
ды. Антидемократический – демократияға қарсы; антиимпериалистический
– империализмге қарсы; антимонополический – монополияға қарсы; антифашизм – фашизмге қарсы; антифеодальный – феодализмге қарсы. Мұнда
да «қарсы» префиксінің толық мағыналы сөз ретінде алдыңғы сөзбен тір-
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кесіп келуі терминге тән принципті сақтаушылықтан туатын қателік болып
табылады. Солай болғандықтан халықаралық термин ретінде (мәселен, антифашист, антимарксист, т.с.с.) қала бергені дұрыс болады» [9, 29 б.].
Тіл білімінде әлем бойынша тілдің терминологиялық лексикасының
қалыптасуының 2 қайнар көзі бар. Біріншісі – ұлттық тіл, екіншісі – өзге
елдің тілі. Алғашқысы – терминжасамның ішкі көзі, ал кейінгісі – сыртқы
көзі деп аталады. Кейбір әдебиеттерде терминологиямыздың 70-80 пайызын кірме терминдер құрайды деген дерек кездеседі. Өкініштісі сол, кірме
терминдер мен қазақ тілі негізінде жасалған терминдердің ара-жігі әлі де
анықталмаған. Оны анықтау және терминологияны жетілдіру жолындағы
өзге де жұмыстарды жүргізу үшін терминологиялық лексика компьютерге
енгізіліп, әр терминнің шығу тегі, қай тілдер арқылы енгені көрсетілуі керек. Ғалымдар жоспарлап отырған бұл жұмыс компьютерде арнайы базалық
әдіспен көрініс табуы үшін әуелі елімізде кірме сөздер мен терминдердің
толық этимологиялық сөздігі жасалу керек деп білеміз.
Қазіргі таңда ғылымда терминдену процесінің қарқын алғанын көріп
отырмыз. Ал, «терминдену дегеніміз, – Л.А.Капанадзенің айтуынша, – сөз
дің лексикалық мағынасын «кесіп», оған дефиницияны «таңып беру» – дегенді білдіреді екен [10, 152 б.] .
Қазір әлем елдері тіл тазалығы процесіне мән беріп жатыр. Себебі, тіл
дің шырқын шет тілінен енген сөздер бұзады деген ұстанымға мойынұсы
нушылық басым. Алайда, бұл кірме сөздер мен термин сөздерді тіпті тілдік қолданыстан алып тастау дегенді білдірмесе керек. Себебі, тілге кірме
сөздердің енуі – көп жылдық үрдіс. Біз кей ғалымдардың өзге тілден енген
сөздерді түбегейлі қолданыстан алып тастау жөніндегі пікірімен келіспейміз. Өйткені, тіл әлемдік сананың, адамзат ақыл-ойының, бүкіл ғаламдық
ғылымның дамуымен қатар жүретін құбылыс. Әлемдік ғылымға қосылған
жаңалықты бүкіл әлем қалай пайдаланса, сол ғылыми жаңалықпен бірге енген жаңа сөздерді де солай пайдаланған абзал. Мәселен, «компьютер», «инновация», «технология», «кластер» т.б. шетел сөздерін өгейсініп, тілімізге жат сөз деп алып тастау – әбестік. Бұған әлемдік тіл білімі де қарсы.
Осындай ой айтуымызға кейбір ғалымдардың пікірі әсер етті. Мәселен,
Абылайхан атындағы Қазақ ұлттық халықаралық қатынастар және әлем
тілдері университетінің кафедра меңгерушісі, филология ғылымдарының
докторы Байынқол Қалиев өзінің «Қазақ терминдерін жасау мен реттеудің

198

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

және оны қалыптастырудың кейбір мәселелері» деген мақаласында былай
дейді: «Терминдерді реттеп, жүйелеп отыру сөзсіз қажет. Қажет қана емес,
ол – міндетті түрде істелініп тұруға тиісті іс. В.И.Лениннің өзі бастап орыс
тілін жат сөздерден тазартуы, Ф.Миттеранның басшылығымен француз
зиялыларының француз тілін ағылшын сөздерінен тазартуға әрекеттеніп
жүргендері (француз тілінде 3500 ағылшын сөзі бар екен), міне, сол тазар
тудың қажеттілігін сезгендіктен болған нәрсе. Егер ондай мақсатты істер
болмаса, яғни тілді жат сөздерден дүркін-дүркін тазартып отырмаса, тілдің
кірленіп, бұлғанып кетуі ғажап емес» [6, 47 б.].
Ғалымның тіл тазалығын сақтауға шақыруы гуманистік тұрғыдан
жақсы бастама болғанымен, тілді қайтіп тазарту керектігі – өз алдына бір
мәселе. Біз ойымызды қазақша сөйлеген кезде жөн-жосықсыз орысша, не
ағылшынша араластырып айтпағанда ғана ұтамыз. Ал, жалпы тілді жат
сөздерден тазарту дегенді қалай ұғуға болады? Қазақ тілінің қолданыс шең
беріндегі мыңдаған, миллиондаған сөзі татар, араб, қыпшақ, шағатай, латын, грек, орыс, ағылшын, неміс, түрік, ұйғыр, француз, португаль, жапон,
т.б. тілдерден енген сөздерден тұрады. Бұлардың барлығы қарап тұрсақ кірме сөздер. Егер оларды жатсынсақ, қазақ тілінде толық ой жеткізе алатын
бір сөйлем құраудың өзі қалай болар екен?! Біздің айтқымыз келгені тілді
тазарту дегеніміз – өзге тілден енген жаргон, не қазақ тілінде баламасы
бола тұра, жат сөздерді араластырып сөйлеуден, тілді қалай болса, солай
шұбарлаудан сақтану керек деген ұстаным. Бүгінгі таңда ешкімге ешкім
«былай сөйле, олай емес, былай айт» деп, тілдік тұрғыдан әмір жүргізе алмайды. Өйткені, тіл бостандығы – ол ой бостандығы. Тіл тазалығы қоғам
дық мәселе болғанымен, айналып келгенде, ол – жеке адамдардың санасына, мәдениеті мен біліміне тікелей қатысты шаруа.
Терминжасам мен терминдену мәселелері сан-салалы тақырыптарға
ой жетелейтіндіктен, ғылыми жұмыстың бір тарауымен термин мәселесін
түгесу мүмкін емес. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі терминдердің семан
тикалық, морфологиялық қырлары келесі тарауларда да сөз болады.
Лексикалық қорды байыту жолдарының бірі тілімізге жаңа сөздердің
енуімен тығыз байланысты. Мұндай сөздерді тіл білімінде неологизмдер
деп атаймыз. Неологизм (гректің neios – жаңа, logos – сөз) – тілге қоғамдық
қатынастардың, ғылым мен техниканың, мәдениеттің өсіп дамуына байланысты енген жаңа сөздер мен сөз тіркестері, фразеологиялық оралымдар.
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Неологизм алғашында белгілі бір шаруашылық немесе мәдениет, ғылым
салаларында қолданылады да, кейін жалпыхалықтық қолданысқа ауысады. Мысалы: «социолизм», «утопия», «космос», «трактор», «экскаватор»
тәрізді сөздер дүниеге келген кезде тек қоғамдық ғылымның немесе тех
никалық ғылымның терминдері ретінде жұмсалды, кейінірек баршаға
түсінікті сөздер болып қалыптасты. Неологизмдер көпшілікке кеңінен
таралғанмен, олар терминдік қасиеттен айырылмайды. Неологизмдердің
пайда болуы кей жағдайда жекелеген қоғам қайраткерлерінің, мәдениет
өкілдерінің, жазушылардың есімдерімен байланысты болып келеді. Ұлт
тық тілдің байып, дамып отыруы үшін оның жаңа мағыналы сөздермен
толығып отыруының да маңызы зор.
Көрнекті профессор Қ. Аханов неологизмдердің тілімізде пайда болу
тарихы жайында мынадай тарихи ой айтады: «1970-80 жылдары жаңа сөз
дер қатарында болған желдеткіш, сарапшы, бұрыштама, автотұрақ, былау,
дөңгелек стөл, дәрісхана, демеуші, жағажай, жанкүйер, жанұя, жарияла
ным, жарнама, жәдігерлік, желкөз, жолдама, жолсерік, зейнетақы, кәсіпқой,
кеніш, кепіл, кепілдеме, көкөніс, күйтабақ, саябақ, саяжай, саясаткер, сілтеме тәмсіл, тілашар, уәждеме қазіргі кезде жиі қолданылатын сөздерге айналып отыр. Қолданысқа 1990 жылдары енген егемендік, елтаңба, жалгер,
жеделхат, жекешелендіру, күнпарақ, заңгер, зейнет, зейнеткер, кәдесый, кесене, кешен, сенімхат, тапсырыс, сынып, төраға, төлқұжат тәрізді атаулар
сөйленімде де, жазба тілде де толыққанды қолданылуда. Бұлардың ішіндегі сынып, төраға, төлқұжат сияқты атаулар – бұрын қолданыста болған
сөздердің түрленіп, тілге қайта енген тұлғалары. Аталған атаулардың өзі
бірқатар сұрыптаудан өткен сөздер екендігі белгілі. Жұртшылыққа бұрыш
тама / қиғаштама /демеуші / қаражатшы / жанкүйер / сүйермен / күнпарақ /
күнтізбе / күнтізбек / жылпа / көкөніс / көктат / сенімхат / сенімқағаз тәрізді
жарыспалы варианттардың болғандығы анық. Осылардың алғашқылары
ғана екшеуден өтіп отыр» [11, 101-102 б.].
Экономика мен техника, мәдениет пен ғылым салаларындағы жаңа сөз
дер, жаңа атаулар, жаңадан жасалынған сөз тіркестері өте көп: космос, космодром, космонавт, спутник, телевизор, конференция, архитектор, гвардия,
капитан, коммунизм, социолизм, комитет, т.б.
Газды ойлап тапқан голланд физигі Ван-Гельмонттың айтуынша, өзі
тапқан пәлендей қатты да емес, сұйық та емес затқа атау іздегенде, гректің
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chaos («хаос») және немістің Geist («рух») сөздері есіне түсіпті. Ғалым жаңа
затқа атау ойлай отырып, жаңа сөз де жасағанын байқамай қалса керек.
Ал халықаралық емес терминдер мен советизмдер енді бір алуаны әр
түрлі жолдармен қазақшаға аударылып жасалды. Біразының баламасы табылса, екіншілері сөзбе-сөз аударылып, үшіншілері калькаланып жатты.
Мысалға айтар болсақ, мына термин сөздер:
қолтаңба (автограф) – неміс сөзі – autograp; ағылшынша – autograph;
әкімшілік (администратор) – латын сөзі – administrator;
ұран (девиз) – француз сөзі – deviсe;
мүгедек (инвалид) – неміс сөзі – invalide;
қызығушылық (интерес) – латын сөзі – interesse; ағылшынша – interess;
кеңсе (канцелярия) – латын сөзі – cancellarii;
апат (катастрофа) – неміс сөзі – katostrophe; ағылшынша – catastrophe;
талдау (анализ) – латын сөзі – analysis;
алқа (коллегия) – латын сөзі – collegium.
Сөздерді неологизм қатарына жатқызу – өте шартты нәрсе. Өйткені, бір
кезде жаңадан пайда болған сөз дегеніміз өзінің «жаңалығы мен жастығын»
тез-ақ ұмыттырып кетеді. Мәселен, бір кездерде қазақ тілінде жәшейке, қос
шы, осоавиахизм, т.б. неологизм еді, қазірде бұлар архаизмге айналып кетті.
Ал 1957 жылғы 4 қазанда туған искуственный спутник земли (жердің
жасанды серігі – ред. Д.Г), 1961 жылғы 12 сәуірде туған космонавт дәл
сол күні дерлік қана неологизм болды да, көптеген тіл лексикасының актив
қорына тез-ақ еніп алды.
Тілдің лексикалық-лингвистикалық өлшемдерін зерттейтін ғалымдар
жаңа сөздер (неологизм) мен көнерген сөздер (архаизм) арасындағы қол
дану уақытын дөп басып айта алмайды. Өйткені, кейбір жаңа сөздер өз
жаңашылдығын сақтап, ғылымның белгілі бір саласында жылдар бойы
қолданылса, ал кей жаңа сөздер тілдік қолданысқа сол мағынаны білдіретін
өзге жаңа сөз келіп қосылғанда, көнерген сөз болып қалады. Ондай сөздер
қазақ тілінде ғана емес, барлық тілде де кездеседі. Мәселен, орыс тіліндегі
небо, луна, мать, брат, новый, два, дом т.б. сөздер бірнеше жүздеген жылдар бойы қолданылып жүрсе де, оларды архаизмдер деп айта алмаймыз.
Орыс тіліне кірген геликоптер сөзін бұл тілдегі вертолет сөзі, аэроплан
сөзін – самолëт сөзі ығыстырды. Ал қазақ тілі тіпті бұл сөздерге ұшақ,
тікұшақ деген балама тауып та (негізінде ұшақ, тікұшақ – түрік сөздері
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– ред. Д.Г.), оны актив лексика қатарына қосып та үлгерді. Мұндай мысалдарды орыс тілінде спорттық лексика қатарынан да көруге болады: голкипер – вратарь (қақпашы), бек – защитник (қорғаушы), хавбек – полузащитник (жартылай қорғаушы), корнер – угловой удар (бұрыштама доп). Осы
атаулардың қазақша баламасын біз орыс тіліндегі жаңа сөздерге сәйкес
аударып қолданып келеміз.
Тілге жаңа сөз тек шет тілінен енеді деу қателік. Оны жасаушы авторлар
да болады. Мәселен, утопия сөзін ХV-ХVI – ғасырлардағы гуманист-ғалым
Томас Мор, фауна сөзін ХVІІІ ғасырда швед жаратылыстанушысы Карл
Линней, лимпуд сөзін ХVІІІ ғасыр басында ағылшын жазушысы Джордж
Свифт ойлап тапқан. Тағы да бірнеше жаңа сөздерді тапқан авторларды келтіре кетсек. Газ сөзін – Я.В.Гельмонт, промышленность сөзін – Н.М.Карам
зин, робот сөзін – К.Гапек, заимь сөзін – А.Кручëнных жасаған.
Орыс тіліне енген сөздердің этимологиясын зерттеген ғалым Ю.В.Откуп
щиков 1950-1970 жылдар аралығында орыс тіліне енген жаңа сөздерді кірме сөздер ретінде де көрсетеді. Тілге енген жаңа сөздердің арасында кірме
сөздер мен кірме емес сөздер жеткілікті. Мәселен, стаж (француз сөзі –
stage); смог (ағылшын сөзі - smog), диспут (латын сөзі - disputatio); престиж
(француз сөзі - prestige); пресса (неміс сөзі - presse) т.б.
Этимологиялық тұрғыдан қарасақ бұл сөздер жалпылама, кейбірі кірме
сөздер. Бұлардың кейбірімен (лавсан, акваланг, селаж) бұрыннан таныс
пыз. Ал, венерианский, болонья сөздерінің шығу төркіні түсінікті. Мәсе
лен, болонья сөзі Итальяның Болонья қаласының атауы. Сондай-ақ, ағыл
шын тілінен кірген смог – «smog» сөзі «қалың тұман» деген мағынаны
білдіреді, яғни, «түтінмен және күлмен араласқан тұман» деген мағынада.
Біз осы сөздің шығу төркінін осыдан 20-30 жыл бұрын шыққан ағылшын
сөздіктерінен іздегенбіз. Сөйтсек, «smog» сөзінің өзі ағылшын тілінде неологизм болып саналады екен. Ол fog [фог] «тұман» және smoke [смоук]
«түтін», «күл» сөздерінің қосылуынан туған екен [12, 138-139 б.].
Енді біз зерттеуімізді бүгінгі таңдағы ағылшын тілінің лексикалық молаю қарқынымен сабақтасақ.
Бүгінгі таңда ағылшын тілі жедел қарқынмен дамуда. Бұл тілдің дамуына негізінен неологизмдік қатарлардың тигізіп отырған әсері зор.
Ағылшын тілінің дамуын зерттеп жүрген ғалым Р.Бечфильд (R. Berchfield)
қазіргі ағылшын тіліне жыл сайын 800-ден астам неологизмдердің енетінін
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дәлелдеп отыр. Англияда компьютерлік технология дамуының нәтижесінде
жаңа сөздердің тілге ену процесі де қарқын алған.
Соңғы 40 жыл ішінде тілдік қорға енген жаңа сөздерді екі түрлі әдіспен,
яғни, тілге бейімдеу және қалыптастыру арқылы АҚШ лексиканың қата
рын байытты. Олар негізінен ғылым мен коммуникацияның: телевизия,
киноиндустрия және жазба (запись) саласында айрықша дамыды. Жаңа
лексикалық бірліктің көпшілігі лексикограф ғалымдардың жеке сөздік
құру тәжірибесінде жаңа сөз орамдарын, мағынасы өзгеріске түскен морфемаларды, сленгтерді, кірме сөздерді тілге бейімдеумен қалыптасып
отыр. Біз күнделікті өмірде өз ойымызды, идеяларымызды жаңа сөздермен
немесе тілдік қолданысқа ене қоймаған сөз тіркестерімен беруді әдетке айналдырырып келеміз. Дәл осы әдіс ағылшын тіліне де тән. Өз ойын жаңа
сөздермен жеткізетін адамдарды ағылшын тілінде «originator» – жаңашыл
адам деп атайды. Бұларға университет мұғалімдері, газет тілшілері мен
жалпы бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері жатады.
Халықаралық байланыстар өрісінің кеңеюін және интеграциялық про
цестердің күшеюін ескерсек, ағылшын тілінің әлемдік тілдік-коммуникативтік кеңістіктегі рөлінің артуын табиғи заңдылық деп қарауға болады.
Алайда, әрбір мемлекеттің өз ұлттық тілін дамытуға да мүдделі екендігін ескеруіміз керек. Осы ретте түркі халықтары тілдеріне ортақ терми
нологиялық қор құру – кірме терминдерге түркілік сипат беру арқылы
жаһандану дәуіріндегі түркі әлемінің ұлттық бет-бейнесін нығайтуға негіз
болатын жалғыз қадам екенін түркітілдес мемлекеттердің ескергені жөн.
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Ф.С. САЙФУЛИНА
СУФИЙСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СИБИРИ
Мақалада Сібір және Түмен аймағын мекендейтін татар халқының әдеби мұрасы
талданады. Автор жүздеген жылдар бойы түркі халықтарының рухани қажеттілігін
қамтамасыз етіп, ағартушылық миссиясын атқарған – суфистік бағыттағы поэзия
өкілдері – Икани, Хувайды, Амдами шығармаларының – эстетикалық-идеялық, дидакти
калық-ағартушылық және адамгершілікке үндеуге бағытталған мазмұны сараланады.
В данной статье анализируется литературное наследие татарского народа, прожи
вающего на территории Сибири, в частности, в Тюменском регионе. Здесь автором рас
сматривается поэзия суфийского направления – Икани, Хувайды, Амдами, творчество
которых так или иначе связано с этим краем, выявляется идейно-эстетическая направ
ленность дидактико-просветительского, нравоучительного содержания поэтических
творений, на протяжении нескольких столетий выполнявших очень важную просвети
тельскую миссию и отвечавших духовным нуждам и запросам представителей разных
тюркоязычных народов.
The literary heritage of tatar people living on the territory of Siberia, especially, in Tyumen
region is analysed in this article. The author examines works of poets of sufistic schools – Ikany,
Khuvayda, Amdamy and scrutinizes ideologically-esthetic line of their didactic-educational and
moralizing contents of poetic works, which played important educational role for a long time
and satisfied spiritual needs and requirements of representatives of people Turkic language.

В современном литературоведении актуальным остается вопрос исследования средневековых письменных памятников, не находивших до нас
тоящего времени внимания ученых. Безусловный научный интерес имеют
литературные произведения средневековья, в том числе суфийской направленности, обнаруженные во время научных экспедиций, хранящиеся
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в государственных и частных архивах. До настоящего времени обнаруживаются еще не исследованные литературные произведения, которые имеют
как научную, так и эстетическую и воспитательную ценность.
При анализе тюрко-татарских письменных памятников древности и
средневековья современная литературоведческая наука часто встречается
с проблемами объяснения, трактовки и комментирования данных текстов,
так как зачастую только этот подход к первичному анализу произведения
помогает понять и воспроизвести основную мысль, заложенную в них для
современного читателя. Учеными-текстологами на протяжении ХХ века
проводилась объемная работа по восстановлению подлинных текстов, выяснению множества обстоятельств создания произведения, также определению места написания, что помогает раскрытию их идейного замысла,
ответить на некоторые вопросы по уточнению содержания, выяснению
языковых особенностей анализируемых произведений.
Краеведение, направленное на исследование письменных литературных
текстов отдельного региона, является также одним из приоритетных направлений современного литературоведения. Изучение и анализ местного
литературного разнообразия открывает исключительную возможность общего взгляда на литературное наследие края, позволяет многое прояснить
в современном состоянии литературы, в выявлении духовных приоритетов
народа как в историческом плане, так и в современный период развития.
Это касается также татарской литературы Сибири (Тюменского региона),
которая является объектом исследования в данной работе.
Нужно отметить, что в последнее десятилетие особо актуализировалось
изучение татарской литературы края, как современного ее состояния, так и
истории ее развития. Комплексное исследование истории формирования,
развития татарской литературы Тюменского региона и ее современного состояния является назревшей проблемой татарского литературоведения, так
как она связана с актуальной проблемой современности – проблемой сохранения родного языка, возрождения и развития национальной культуры
в регионе.
К настоящему времени в литературоведении определилось несколько
взаимосвязанных подходов к изучению и анализу краеведческого материа
ла: текстологический, исторический, литературоведческий, литературнокритический. Эти направления дают возможность комплексного иссле-

206

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

дования литературного процесса в регионе и помогают в восстановлении
утраченных культурных ценностей, многовековых литературных традиций, выявить, с одной стороны, особенности изучаемого материала в контексте литературы Сибири, с другой – определить место регионального
словесного наследия в едином процессе национальной тюрко-татарской
литературы.
Татары являются одними из коренных жителей региона, этим и объяс
няется сравнительное богатство региональной татарской литературы. Обнаружение учеными все новых и новых письменных памятников тюркотатарской литературы древности и средневековья, созданной в Сибири,
объясняется также этим обстоятельством.
Исследования ученых-литературоведов последнего десятилетия ХХ
– начала ХХI вв. дают возможность вести речь о татарской литературе, с
одной стороны, как о составной части литературы сибирского региона, с
другой, как о неотъемлемой части татарской национальной литературы.
Вместе с активным изучением современного состояния татарской региональной литературы, особое внимание уделяется выявлению новых имен,
а также анализу и комментариям обнаруженных литературных памятников
древности и средневековья. Данные работы дают некоторое представление
о состоянии образованности, культуры и мировоззрения народа, о его приоритетах и нравственных устоях в определенную эпоху развития [1, с. 296;
2, с. 180; 3, с. 124-127; 4, с. 415].
Одним из оснований научных исканий в области региональной литературы является компетентное мнение известного во всем тюркском мире
писателя и историка-богослова Ризаутдина Фахрутдинова, автора многотомного именитого труда «Асар» («Памятники»), который еще в ХIХ в.
писал о том, что в Сибири мусульмане делают намного больше полезного
по сохранению наследия отцов и дедов, чем мусульмане Поволжья, и, что
литературные памятники древности необходимо искать в Сибири: именно
сибирские татары в средние века оставили лучшие поэтические произведения [5, с. 30-31].
Вслед за ученым можем утвердительно сказать о том, что к XVIII-ХIХ
вв. Тобольская губерния стала неким культурно-просветительским цент
ром, объединяющим ученых-просветителей, выходцев из Сибири, Поволжья, Средней Азии, так как она была местом пересечений и взаимовлия
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ний многих исторически родственных тюркских литератур и культур:
уйгурского, казахского, татарского и др. Здесь для образованных людей
была возможность заниматься литературным творчеством, переводческой
деятельностью. Под влиянием разных литературных взаимосвязей и взаимовлияний татарская литература вобрала в себя многие качества восточной литературы, обогащаясь и развиваясь на основе богатых литературных
традиций.
Наличие в крае в ХIХ веке библиотек, где хранились многочисленные
редкие издания, привезенные из Бухары, Саудовской Аравии, Турции и др.
мусульманских стран говорит о том, что сибирские татары были весьма
образованными людьми. Только в библиотеке Ембаевского медресе (с. Ембаево Тюменского района), собранной и организованной известным купцом Нигматуллой Кармышаковым, хранилось более 2200 книг и рукописей. Есть достоверная информация о том, что в городах Тобольске, Таре
также функционировали библиотеки [6, с. 52-55].
Отдельные ученые-историки края, опираясь на новые находки и исследования по ним, так же склонны утверждать, что Тобольская губерния, в
частности, Карагайские юрты (д. Карагай Вагайского района), некогда являлись если не «оплотом суфизма», то непременно «центром мусульманского
района»; «своего рода резиденцией сибирско-татарских или сибирско-бухарских хаджей, так или иначе связанных с конгрегацией Накшбандийа»
[7, с. 480-502; 8, с. 33-36; 9, с. 32-36], что также предполагает наличие художественной литературы суфийского направления. Добавляет уверенность
в этом обнаружение учеными в 2005г. в деревне Большой Карагай Вагайского района рукописной книги, представляющей сборник, составленный
по аналогии современных хрестоматий, включающий различные тексты
суфийского содержания – «краткого курса» обучения ритуальной практике
исламского мистицизма. К сожалению, ученые края пока не располагают
достоверной исторической информацией ни об одном имени из ишанов
предполагаемой суфийской обители в Карагайских юртах XVII-XIX вв., ни
о местах их захоронений, которые могли бы явиться объектами почитания среди местного мусульманского населения. Но все же, данные находки
ученых также могут стать косвенной причиной, наталкивающей на поиски
неизвестных литературных памятников, созданных тюрко-татарскими авторами, чья жизнь так или иначе связана с Сибирью.
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В подкрепление основной мысли данного исследования, касающейся
духовного состояния татарского общества, смеем привести в пример творчество поэта Икани, который также введен в научный оборот в последние
годы, в связи с тем, что открылось новое видение его творческого наследия. Стихи поэта сохранились включенными в популярный некогда среди татарского населения сборник «Бакырган китабы» [10, с. 209], который
объединяет произведения тюрко-татарских поэтов-суфиев XII-XVIII веков.
Несмотря на многократные переиздания этого сборника до конца ХХ столетия, о поэте Икани ничего не было известно: ни в списках суфиев-шейхов, ни в энциклопедических словарях знаменитых ученых прошлых веков
Востока о нем не упоминается [11, с. 189].
Публикация Н.Ф.Катанова «О религиозных войнах учеников шейха
Багауддина против иноверцев Западной Сибири», основанная на двух ру
кописях, написанных арабской вязью Сагъди Вакассом-ибн-Реджебом,
Кашшафом-ибн-Абу-Саидом («Шайхларнинг гарбий Сибирдаги диний жасоратлары»), хранящихся в Тобольском музее [12], натолкнула ученых на
некоторые размышления по поводу поэта Икани. В упомянутом источнике,
наряду с именами многочисленных шейхов, проповедовавших в этих краях
ислам, есть упоминание о мавзолее «почтенного шейха Айкани/Икани»,
находящегося «в Искере», что подвигло на размышления по поводу поиска
ответа на вопрос об идентичности этих личностей.
Последние находки (протограф родословной сибирско-татарских святых
(сәчәрэ-шәҗәрә), список которых был опубликован в свое время Н.Ф.Ката
новым, свод суфийских текстов), обнаруженные историком, исследователем края И.В. Беличем в деревне Карагай Вагайского района Тюменской
области летом 2004 года, прочитанные литературоведом Ф.З.Яхиным, ук
репили эти предположения. По данным так называемого «Карагайского
свитка» ученый пришел к выводу о том, что именно поэт Икани, который
представлен как автор стихов, включенных в «Бакырган китабы», является одним из 366 шейхов, прибывших на Сибирскую землю в 1394 году с
целью распространения ислама среди местного населения. Опираясь на
содержание этой ценной исторической находки, можно утвердительно сказать, что поэт был похоронен на берегу реки Иртыш (Абу-Джирс). Других
данных о поэте Икани, к сожалению, не обнаружено. Таким образом, есть
основание предположить, что автором 18 стихотворений, сохранившихся
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до настоящего времени в вышеуказанном сборнике, является поэт Икани
– один из шейхов, которые были «вооружены верой в Аллаха» и единым
желанием и стремлением помочь другим в познании ислама. Косвенные
подтверждения этому можно обнаружить и в его произведениях.
Имя Икани, переводимое как «Иманлы» («верующий»), также дает ключ
к пониманию содержания его известных стихов, написанных под влиянием
суфийских представлений автора. Произведения поэта Икани являются продолжением суфийских традиций, весьма распространенных в Средневековье. Суфизм, являющийся одним из основных направлений литературы средних веков, был распространен среди народов, придерживавшихся ислама.
На протяжении целого ряда столетий, суфизм – как сокровенное учение, направленное на познание Истины с целью возвышения человека на
более высокую ступень совершенства, был объектом самого серьезного
внимания со стороны философов, историков, филологов Запада и Востока.
В разные периоды развития татарской духовной культуры, в зависимости
от политических и социокультурных условий, мыслители, ученые и поэты по-разному истолковывали пути достижения человеческого нравственного совершенства. Суфии провозглашали свою приверженность учению
Пророка. Они размышляли над смыслом стихов Корана, строго следовали
предписаниям и сунне Пророка, много молились, постились, придерживались культа бедности, трудились лишь для удовлетворения повседневных
потребностей. Также суфиев отличали глубокий анализ тончайших переживаний человека, как известно, суфизм шел от практики к теории. Стремление суфиев к их главной цели – восхождение к Истине.
В «Книге Бакырган», состоящей из 143 лирико-философских и лироэпических произведений, стихотворения с девяностого – по сто восьмое
принадлежат поэту Икани. Стихи написаны с широким применением суфийско-религиозной терминологии. Хотя данная хрестоматия издавалась
несколько раз в Казани, начиная уже с 1847 года, стихи изучаемого автора
не подвергались анализу, в литературно-художественном плане также не
исследовались.
Судя по содержанию стихов поэта Икани, мы можем рассуждать об их
суфийской направленности. Поэт говорит о том, что «Абсолютную истину» не стоит искать вне человека, истина, как и вера в Аллаха, хранится в
его душе. По мнению поэта, «Зикр» – обращение к Всевышнему, очищает
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душу человека для познания абсолютной истины. (Зикр (араб. رکذ «поминание») – исламская духовная практика, заключающаяся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Бога.
Зикр в исламе развился в основном как медитативная практика суфизма)
Иногда в своих стихотворениях Икани вместо слова «зикр» пользуется
тюркским вариантом этого понятия – «яд кылу», что означает «помнить,
вспоминать». Но в понимании суфиев «помнить Всевышнего» не значит
просто «держать его в памяти». Икани утверждает, что Всевышнего необходимо помнить, понимать и воспринимать не умом, а душой.
Икани неоднократно пишет о том, что «помнить всегда о Всевышнем,
нести его в душе» – это не религиозный ритуал, а определенное состояние
души верующего человека в каждодневном бытии. В своих стихах поэт
часто напоминает о том, что при общении со своим духовным учителем не
следует пребывать «в сонном» состоянии, а необходимо получить от него
«батыйн» – «тайну знания», которая связана с Абсолютной истиной, стать
его «другом» и идти за ним. Известно, что «пробуждение ото сна» в суфийском понимании – переход из материального мира в мир духовный.
В стихотворении, посвященном «закиру» («Человеку, молящему Всевышнего»), он пишет:
Мунис иткел ядыны күңлең едә даимә,
Калмагай сән, әнәс, һәргиз нәфсе-шәйтаның белән.
Поэт утверждает, что если будешь носить в душе (т.е. искренне верить)
Всевышнего и сделаешь «пристанищем истины» свою душу, то тогда ты
сможешь победить свою страсть, алчность. По утверждению суфиев, алчность, ненасытность, жадность, страсть – это черты характера, порожденные Дьяволом, присутствуют в каждом человеке. Если эти пороки одержат
верх, то нет сомнения, что ты становишься прислужником Сатаны. Но дьявольские чувства можно победить, если быть искренне верующим человеком. Познающий вечную истину человек не может быть алчным, жадным,
ибо для него материальный мир, бытие являются временными. Алчность
и жадность разрушают веру, поэтому, как пишет Икани, верующий должен быть всегда «полным слез», помня о Всевышнем. Человек «гирйан»,
то есть «полный слез», не тратит время на веселье, а постоянно думает,
мыслит. Продолжая традиции поэтов-суфиев, он также преподносит мысль
о том, что бездеятельность, лень является самым постыдным качеством че-
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ловека. Веселье и бездеятельность в их понятиях суфиев имеют один и тот
же смысл. Имея это в виду, поэт Икани пишет:
Мәгърифәт хасил кыл вә бул әһле-гыйрфан хийледин,
Сийде кылгыл үзеңә галәмне гыйрфаның белән.
Поэт утверждает, что нельзя жить в невежестве, так как в конце жизненного пути каждый остается только со своей верой, то есть с достигнутой
за всю жизнь истиной. Материальные блага, богатства – все остается на
бренной земле, никто их с собой не сможет унести в мир иной, а Истина,
которая прочно заняла место в душе, не исчезает, так как душа бессмертна.
Поэтому Икани призывает «закира» (человека молящегося, верящего во
Всевышнего) познать и ввести Истину в свою душу.
Здесь можно обратить внимание на то, что в стихах Икани довольно часто встречается обращение к Всевышнему Аллаху как к Тангере, что также часто используется как в тюрко-татарской поэзии, так и в современной
речи у сибирских татар.
Одно из стихотворений Икани, отражающее суфийские размышления
поэта о человеческой душе, о возможности его очищения, начинается словами: «Егълагыл у хәлеңә…» («Оплакивай свое положение…»). Идея суфийского плача, которая помогает духовному очищению, звучит также и
в других стихотворениях Икани: «И бихайр» («О негодный»), «Үлемнең
илчесе» («Посол смерти»), «Үлем килде» («Пришла смерть») и др.
Стихотворение Икани «Бивафадыр ошбу дөнья» («Не постоянен этот
мир») посвящено рассуждениям о смысле жизни человека на Земле. На
этот бренный мир, по мнению поэта, положиться нельзя, так как, кроме
смерти, в конечном счете, он ничего не может дать. В этой жизни человеку
поможет только вера, а вера не может обойтись без «зикра». Исходя из та
кого представления о вечной жизни в мире ином, человек должен искать
истину, помня о Всевышнем, совершать благие дела. Но, вместе с тем, в
поэзии Икани звучит мысль о том, что жизнь бесценна. Идея значимости
жизни человека раскрыта в его стихотворении «Гомер кадере» («Ценность
жизни»). Поэт убежден, что жизнь бесценна, но в невежестве, без познания
Истины она станет бессмысленной.
Суфийские нравоучения и назидания характерны и для других стихотворений шейха Икани, в которых он напоминает о нужности совершения праведных поступков, необходимости совершения намаза, чтения Корана и т.д.
В стихотворении «Уянгыл» («Проснись») поэт, как бы обращаясь к самому
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себе, просит читателя не быть невеждой. Автор пишет следующие строчки, которые привлекло наше внимание: «Гариплыкта үләр ирмеш Иканый»
(«Находясь на чужбине, умрет, наверное, Икани»). Эти строки усиливают
предположение о том, что поэт и шейх Икани – одно и то же лицо.
Некоторые биографические данные о поэте можно обнаружить и в других его произведениях. Например, в стихотворении «Көлли гөлзари» («Все
цветущие сады») поэт, используя поэтическую образность, пишет о том,
что и в цветущие сады приходит осень. Так и жизнь человека: цветет в положенное время, а потом приходит время его ухода. Поэтому он предлагает
не считать своих денег, ибо они не смогут спасти в судный день, а вести
счет своим грехам, что означает раскаяние в совершенных грехах, чтобы
далее не совершать их совсем. В другом стихотворении, «Булыбән хәүфе»
(«Ощущая страх»), он пишет, что:
Иканый, ятма гафил, иртә купкыл,
Карый булдым тию кылма бәһанә.
Данные строчки указывают на преклонный возраст написавшего эти
строчки автора.
Поэзия Икани призывает читателя хранить в душе мысль о Всевышнем,
заниматься познанием Абсолютной Истины, очищать душу от грехов и не
допускать совершения дурных поступков, быть трудолюбивым, ненавидеть
невежество, леность. Даже в пожилом возрасте человек не должен остановиться в познании истинного смысла жизни, ссылаясь на свой почтенный
возраст. Человек с таким мировоззрением и суфийскими взглядами вполне
мог быть среди тех, кто проповедовал в этих краях (в Сибири) ислам.
Объемное поэтическое произведение «Рәхәте-дил» – «Җан рәхәте»
(«Душевная благодать») поэта средневековья Хувайды (Һөвәйдә), по рассуждениям литературоведа Ф.З.Яхина, подготовившего к изданию данное
произведение, также может иметь «сибирское происхождение».
Как и многие произведения средневековья, «Душевная благодать» создана автором в жанре стихотворного дастана. По традиции тюрко-татарской литературы, в одном из глав, озаглавленном как «О книге и его авторе
(да будет ему благословение Аллаха)», поэт оставляет некоторые биографические факты, откуда узнаем, что настоящее имя автора Хужа-Назар сын
Гаиб-Назара:
Кәминә аты – Хуҗа-Нәзәрдер,
Атасының аты – Гаиб-Нәзәрдер.
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Многие авторы древности и средневековья в своих произведениях
оставляют некоторые данные о себе, о своем окружении. Иногда даже эти
довольно скудные материалы, бесспорно, являются очень ценным источником для определения авторства, времени и места написания литературного памятника, так как в большинстве случаев содержание произведения
является единственным источником, откуда можно черпать данные об авторе произведения, о его мировоззрении и литературных пристрастиях. В
анализируемом произведении автор называет себя Хуҗа-Назар, что привлекло наше внимание, по причине того, что именно так некогда называли
себя знатные личности из сибирских татар. Здесь важно также обратить
внимание на имя отца поэта, который в стихотворных строчках назван как
Гаиб Назар, первая часть из которых является религиозным дополнением
к имени, которое подчеркивает о приверженности данной личности к суфийскому сану. Таким образом, упоминая о своем отце, поэт выделяет то
обстоятельство, что он был приверженцем религиозных идей, известным в
свое время суфием. Здесь также следует подчеркнуть, что в рукописных сибирско-татарских «Шәҗәрә» (родословная), касающихся истории распространения Ислама в Сибири, которые бережно хранятся и передаются из
поколения в поколение, среди многих имен шейхов упоминается также имя
шейха Назара. По вышеупомянутым записям Н.Ф. Катанова («О религиозных войнах учеников шейха Багауддина…») читаем: «Из почивающих на
берегу Иртыша святых – в Искере почтенный шейх Айкани/Икани; там же
перед Искером шейх Бирий, шейх Назар, шейх Шерпети – все трое были
родные братья из внуков Зенги-баба…».
Предположение о том, что отцом поэта Хувайды являлся не кто иной
как шейх Гаиб-Назар, являвшийся одним из 366 шейхов, проповедовавших
в Сибири Ислам, получает косвенное подтверждение в анализируемом
тексте.
Поэт пишет, что их род известен добрым именем. В произведении также
упоминается название местности «Җәмйан», которую автор считает местом своего рождения. Для данного исследования может быть важным также то, что автор пишет о том, что он оторван от родной земли (тоскует на
чужбине). Возникает справедливый вопрос: откуда родом этот поэт. Составитель книги осмеливается провести ассоциативные параллели, рассуждая
по поводу того, что эта местность может быть не что иное, как современ-
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ный город Демьянка, расположенный на одноименном притоке Иртыша,
хотя допускает и то, что поселения с таким названием есть также и в Узбекистане, а также в Иране.
Күңел шәһрегә Йегәнә газем кылды,
Китабым нәсриде, мән нәзым кылды –
продолжает автор, знакомя читателя с теми обстоятельствами, которые
предшествовали написанию данного произведения. Здесь сообщается о
том, что он, человек, преклоняющийся Единственному Всевышнему Аллаху, решил создать на основе прозы стихотворное произведение. Таким
образом, остается возможность предположения о том, что данное произведение может быть создано на основе уже известного прозаического произведения. Далее также следуют интересные факты:
Бу Җәмйан шәһренең пирү-җәвани
Тәмамысы ирерләр төрки хани.
Алар гәрчә сүзегә биһөнәррак,
Дидем, булса китабым төрки бәһрак.
Следуя традициям поэзии Средневековья, по ходу текста автор несколько раз обращается к себе, делится с читателями своими размышлениями и
чувствами по отношению своего творения, или же к содержанию написанного произведения.
Композиция многих средневековых тюрко-татарских литературных текстов имеют традиционную основу. Художественные произведения средневековья строились по определенному принципу, где выделялись обязательные части: глава «Башлам» (где обычно располагалось обращение поэта к
Всевышнему о разрешении написать произведение, просьба благословить
его на это дело; нередко встречается глава-обращение к государю, на территории которого жил поэт в момент написания произведения или служил
при дворе), часто также присутствует так называемая глава «Мунаджат»
(в данной части автор традиционно предоставлял некоторые автобиографические данные, отдельные важные моменты из жизни или же излагал
свою жизненную позицию). Основная часть, которая обычно состоит из
многочисленных глав, служила раскрытию сути основной идеи. Нередко
в такого рода литературных памятниках присутствовала и такая часть, как
концовка произведения.
Композиционное построение анализируемой книги, в основном, также
подчинено данным традициям. Произведение «Рәхәте дил» состоит из вве-
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дения (Башлам), здесь можно найти также строфы, которые можно отнести
к части Мунаджат, основную часть книги, несомненно, занимают многочисленные главы-хикаяты (рассказы), объединенные между собой единой
проблемой – религиозными наставлениями и назиданиями.
Вводная глава произведения Хувайды, как было упомянуто выше, является традиционной для тюрко-татарской литературы данного периода и
также начинается с главы Башлам, где автор посылает восхваления в адрес
Всевышнего Аллаха:
Сәнау-хәмде Халлакы җиһанга
Ки хөкмен күрсәтеп яхшы-яманга,
Тотыптыр бисәтүн күкне мөгаллак,
Биреп шамсү-камәр дөнъяга раунак...
В этом мире все подчинено воле Всевышнего: ничего не может произойти без его дозволения, – рассуждает автор в начале своего произведения.
Сравнительно объемная глава, которой выделено чуть меньше десяти страниц поэтического произведения, дает читателю Кораническое представление о мире, где все сотворено могуществом Всевышнего Аллаха и подчинено определенной гармонии. Здесь присутствуют поэтические отсылки на
события, происходившие с библейскими пророками, при этом поэтическая
образность подразумевает религиозно образованного читателя:
Биреп җан, мөште хакьга кылып җисем,
Ушал дәм әйтте данаи һәр исем.
Здесь говорится о том, что Всевышний «вдохнул жизнь горстке земли»
(т.е. подразумевается сотворение Аллахом Адама (саллаху галэйхиссәлам)
и что «в ту же минуту дал понятие обо всем». Эта строфа напоминает верующим о том, что уже при сотворении Всевышним Адаму (с.г.с.) все знания
были уже предоставлены. В таком же плане в этой части идут упоминания,
связанные с другими пророками. Поэтическими образами и символами автор уже в начале произведения приводит к мысли о том, что в этом мире
все создано Всевышним Аллахом и, в конечном итоге, вернется к нему же.
Простому человеку не постичь всего того, что сокрыто от обычных глаз,
все в природе подчинено только Ему, по Его воле собираются облака, а из
воды рождается огонь (т.е. молния).
Кылыр һәм ут белән суны муафыйк,
Чыкарыр су эчендин бәрку-офык.
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Ни кыдса ирке бар вә кодрәте бар,
Аның алдында асандыр һәммә кәр.
Таким образом, глава Башлам настраивает читателя на то, чтобы воспринимать произведение, основанное на религиозной дидактике и направленное исправлению нравов, что соответствует основной цели средневековой суфийской литературы.
Далее по тексту следует также традиционная глава, посвященная восхвалениям последнего пророка Мухаммада (с.г.с): «Фи нәгътин Рәсүлуллаһи
саллаллаһу галәйһү вәссәлләм» («Мөхәммәд пәйгамбәрне (Аллаһының аңа
сәламнәре ирешсен) мактау өлеше» – глава, посвященная восхвалениям
Мухаммада (да благословит его Аллах).
Автор здесь восклицает:
Бихәмдуллаһ – Мөхәммәт өммәтемез,
Кыямәт көн өмиде шәфкатемез.
Йир өстедә аты булды Мөхәммәд,
Бетелде гарше сакыйдә ки – «Әхмәд»
Хувайда с благоговением упоминает имя последнего пророка, называет
его эпитеты: «Мостафа» («Избранный Всевышним»), «Хабибе Хак» («Тот,
кто достоин любви Истины (Всевышнего)), «Нәгине әнбия» – пәйгамбәрләр
таҗы, пәйгамбәрләрнең йөзек кашы (ягъни Мөхәммәд пәйгамбәр), что означает самый драгоценный (значимый) из пророков, (подобно самой драгоценной короне) – такие эпитеты, без сомнения, были понятны читающей
аудитории того времени.
Здесь поэт упоминает о том, что пророк Мухаммад (с.г.с.) является тем,
кто по дозволению Всевышнего Аллаха придет на помощь правоверным в
Судный день и даст шафагат (заступничество).
Обращает на себя внимание красочность поэтического слога Хувайды
при описании достоинств последнего пророка:
Вөҗүдедин мөзәййән булды фәреш,
Гобары кадмедер зиннәте гареш,
– пишет поэт о Мухаммаде (с.г.с). В данной главе автор еще и еще раз
подчеркивает значимость пророка для всех людей, который взял на себя
обязанность защиты всех тех, кто верует во Всевышнего Аллаха и в Судный день ждет от пророка защиты.
Глава заканчивается словами обращения к читателю, где поэт выражает
свое негодование по поводу того, что люди, зная о том, что все в мире им
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даровано Аллахом, не живут по предписаниям Корана, не следуют требованиям религии ислама, довольствуясь земными благами, забывают о духовном, при этом ожидают заступничества в Судный день. Если человек при
жизни ничего не делает для того, чтобы получить защиту и заступничество, как же он может ожидать этого?
Эшең сәнең даим эчмәк-йиймәклек,
Гаҗәптер сәндин «өммәт мән» димәклек.
Берәүгә бирсә буручә нәмәрсә Кылыр хөрмәт аны алган кем ирсә.
Сәңа рузы Җәза ул кылса шәфкать,
Нигә кылмәң аның әмрене хөрмәт?
Айа и шом юк шәрмәндәи өммәт,
Кани кылган намазың фарзу-сөннәт?
Намазу-руза кылмай, и бөрадәр,
Ничек шәфкать теләрсен рузы-Мәхшәр?
Следуя литературным традициям средневековья, автор посвящает также
отдельные небольшие главы последователям пророка Мухаммада – праведным халифам Абу-Бакру («Бәяне Әбү-Бәкер Әс-Сыйддыйк разаллаһу
тәгалә ганһ»), Умару («Бәяне Гомәр-Фәрук разаллаһу тәгалә ганһ»), Осману
(«Бәяне Госман Зин-Нурин разаллаһу тәгалә ганһ») Али («Бәяне Гали бине
Әбү-Талип разаллаһу тәгалә ганһ»). Известно, что Абу-Бакр по наставлению Умара распорядился о сборе воедино подлинных записей Корана;
Осман пригласил переписчиков, сам тщательно проверял их и занимался
распространением священной Книги, Али также занимался распространением Корана и следил за тем, чтобы не было искажений в его содержании. В указанных главах упоминаются их хвалебные имена – Абу Бакр
называется преданным, Умар – мудрым (постигающим мудрость), Осман
– светлым (излучающим свет, лучезарным), Али – сильным (как лев). Здесь
можем отметить, что примерное такое же содержание имеет глава Башлам
«Насихатнамэ» Амдами, к произведению которого обратимся чуть позже.
В главе, посвященном Хасану и Хусаину – детям Мухаммада (с.г.с)
(«Бәяне Хәсәнү-Хөсәен разаллаһу тәгалә ганһум»), которая следует далее,
поэт пишет об их трагической смерти, называя их «Коррәтел-гайнин» (ике
күз карасы – драгоценные, как зеницы ока дети), «Җәкәр бәнде Солтаны
Шаһы Кәүнәйн» (ике галәм шаһы Мөхәммәд пәйгамбәрнең кадерле бәгырь
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кисәкләре – бесценные сокровища души падишаха двух миров Мухаммада
(с.г.с.).
Заканчивая главу, поэт Хувайда просит прощения у Всевышнего за бесконечные грехи, которые он совершал, и признается в том, что «нет у него
добрых деяний, что бы он делал все эти годы – все неправильно»:
Тофиле яхшылар, и Падишаһым,
Кичергел гәрчә бихәддер гөнаһым.
Ки мәндә юк торыр һич яхшы әгъмал,
Ни кылганым хата ирер һәммә сал.
Такое уничижительное высказывание по отношению к себе присуще авторам поэзии суфийского направления, в частности, наставлениям упомянутого ранее поэту Амдами.
Автор в данной главе еще и еще раз напоминает о милости Всевышнего
Аллаха, о благах, дарованных им людям, а также о том, что нужно довольствоваться тем, что мы имеем по воле Всевышнего:
Ходайа, юк идек без, бар кылдың,
Тәне сәлам биреп, дәркәре кылдың.
Кани бездә фәрасәт, фәһм кылсак –
Сәнең нигъмәтләреңгә шөкер кылсак?
Далее поэт Хувайда перечисляет те блага, которые дарованы человеку
Аллахом, что также часто встречается в произведениях поэтов суфиев: это
острые глаза, которыми человек воспринимает окружающий мир; уши дарованы для того, чтобы услышать слова Корана (при этом поэт отмечает,
что не нужно слушать плохие слова, не осквернять свой слух их звучанием,
не быть тем, кто сошел с пути истины). Язык дан человеку, чтобы он повторял имя Всевышнего, истинная вера (иман) дана человеку для того, чтобы
он понял и оценил все блага, которым наделен человек уже при рождении:
Биреп сән, шөкруллаһи, чәшме бина
Кылырмыз һәр тараф бакып тамаша.
Колак бирдең ишет дип, ләфзы иман,
Яман сүздин ишетмә, юл гөризан.
Кылып мән, телне биреп, безне гүя
Үзеңнең зикреңә кылгыл мөһәййа.
Агыз бирдең кылырга зикру-тәсбих,
Күңел бирдең, иман һәм аңа мөслих.
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Аяк бирдең йөрергә сәви тагать,
Барып мәсҗид сари кыл дип гыйбадәт.
Дәмаг бирдең кылырга хуш мәшамә,
Белергә тәлху-ширин бирде кәмә.
Биреп сән безгә мондаг нигъмәте хас –
Моның шөкрене әйләргә кани нас?
Поэтому нужно быть Благодарными Всевышнему. Данные строчки также являются поэтическим изложением известных сур Корана.
Подытоживая свою мысль к концу данной главы, Хувайда опять же напоминает читателю о том, что за все это мы должны быть благодарны Всевышнему:
Ходага шөкер бездин иртә вә шам,
Салыпдыр ватанымызны дар шәһрислам.
В этой части произведения далее следуют размышления автора по поводу своей жизни, о том, насколько он сам живет по предписаниям Ислама.
Обращаясь к себе, поэт еще и еще раз пишет о довольстве, обращается ко
Всевышнему с тем, чтобы Он принял наши молитвы и отвел от неправильных поступков. Мы желаем этого, так как нет другого, на кого могли бы мы
полагаться, – рассуждает автор:
Булай шакир, ҺӨВӘЙДА, и кәминә,
Ходайның һәр ни биргән нигъмәтенә.
Кабул кылгыл, Ходайа, шөкремезне,
Кабәхәтлыкга салма фикремезне.
В этой главе автор еще раз упоминает свое имя и рассуждает о смысле
жизни. Умудренный жизнью поэт обращается с высоты своих лет к тем,
кто остается после него: «Не радуйся нажитому богатству, так как многие,
также как я, держались за земные блага, стремясь найти в них поддержку,
опору, создали семью, строили дом. Но пришло время, оставив все, ушли,
легли в землю. Всех постигло это – и друзей, и близких, и знакомых, все
ушли: и стар, и млад. Все ушли в иной мир, не оставив после себя ни имени, ничего». Вот философия автора, касающаяся смысла жизни. При этом
поэт думает о душевной и телесной чистоте, пишет с надеждой на то, что
он оставит после себя в память книгу, которая даст успокоение его душе:
Күңелдә әйләем ошбу бәһанә,
Дидем: «Булгай бу мәктүвим нишана”.
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Ки мәндин калса, ди, ядым ядкәри,
Китабым китсә һәр шәһре-дийари.
Улып шайәде ираннар шат булгай,
Догада рухы пакем йәсәд кылгай».
Таким образом, автор указывает причину того, зачем он написал данное
произведение: //«Подумал, пусть мои мысли (секреты), будут известны,/
И пусть после меня останется в память обо мне Книга,/ которая была бы
известна в каждом городе-округе./ Надеюсь, что истинные мужчины будут
рады (моей книге),/ И будут вспоминать в молитвах мою чистую душу».//
Так заканчиваются главы, которые по смыслу и содержанию можно отнести к части Башлам.
Далее по тексту следует вышеупомянутая глава «Дәрбәяне китабу вә
исме мөсәнниф рәхмәтуллаһу тәгалә, которую по содержанию можно отнести к главе Мунаджат. Кроме вышесказанного, об имени автора и некоторых биографических данных, здесь также можно узнать о названии и о
цели создания автором данного произведения.
Китабымның атыдыр – «Рәхәте-дил»,
Ирер һәрбер сүзе тәнбиһе гафил.
Укып яд әйләңез: «Аллаһү әкбәр!”
Дога әйләп диңез, яру-бөрадәр.
Догадин үзгә сезләргә сүзем юк,
Бу дөньяда сүзем калгай, үзем – юк».
Как следует из этих строк, название произведения – «Душевная благодать», она предназначена для предупреждения (назидания) необразованных (неучей). Автор надеется на то, что всякий, кто познакомится с этим
произведением, скажет «Аллах велик!», словами молитвы вспомнят его.
Таким образом, поэт приравнивает свое произведение некоей молитве за
тех, кто остается в этом мире.
Основная часть произведения состоит из многочисленных рассказов,
разных как по объему, так и по содержанию, но объединенных единой целью. Книга направлена на назидание и наставление читателей на праведный путь, воспитание людей по канонам шариата. В самом начале произведения возникает конфликт между деяниями человека, направленными на
получение земных радостей, физического удовольствия от вкусной еды,
богатой одежды и др. и служению Всевышнему Аллаху, выражаемое чте-
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нием Корана, пятикратного намаза, совершением добрых дел. Суть основного конфликта, заложенного в идейный замысел изучаемого произведения, можно оформить как конфликт духовного и материального.
В отличие от некоторых суфийских поэтов, которые напрямую призывают совершать благие дела, и, наоборот, не поддаваться соблазну мирских
удовольствий, не подчиняться чувству нафса (алчности), поэт Хувайда
демонстрирует это более доходчиво, на жизненных примерах. Одним из
таких глав является «О том, как три брата нашли в дороге клад и из-за
своей алчности погибли» («Хикаятүл-хамсүн. Өч карендәш сәфәрдә кәнҗе
табып, нәфсе вә Шәйтанга әүварә булып һәлак булганнары»). Замысел сюжета не сложен, он уже заложен в его заглавии. На этом жизненном примере автор произведения обращает внимание читателя на последствия человеческой алчности. Все главы посвящены назиданиям по поводу веры и
преклонения Всевышнему Аллаху, и наоборот, поэт призывает читателя не
быть рабами своих страстей, не преклоняться мирским богатствам, не служить дьяволу в обличии денег и богатств. Иначе, пишет автор, всех ждет
наказание в виде адских мук. В Судный день не будет таким людям покровительства, не поможет отец – сыну, мать – дочери. Каждый человек, в
конечном счете, получит по заслугам, по тем богоугодным делам, которые
совершал, пребывая на земле. Человек, не знающий и не думающий о будущей загробной жизни, будет раскаиваться, но будет поздно, напоминает
автор. Все люди предупреждены об этом, но в мирской суете они забывают
о своей вере, о служении Всевышнему, размышляет поэт. Он призывает
читателей не быть равнодушными, задумываться о своей душе, не предаваться мирским утехам, не собирать материальные блага, так как все в этом
мире – бренно, а вечна только душа.
Логически обосновано и то, что в тексте произведения довольно часто
упоминается имя пророка Мухаммада, звучат выдержки из сур Корана, тем
самым, подтверждается мысль о том, что поэт пишет не только свои умозаключения. Наставления, подтвержденные сурами из Корана, рассказы из
жизни пророков вызывают у читателя доверие, возникает некое правдоподобие рассказанного события.
Язык и стиль его историй сравнительно просты, но часто встречаются
метафоры, эпитеты пророков, что, в основном, было понятно образованному человеку своего времени. Рассматриваемое нами в рамках региональной литературы произведение суфийского направления сближает с литера-
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турой адаба целевая установка на назидательность и нравоучение. Данное
произведение основано на исламской теории и направлено передать читателю специальные религиозные познания и преподать уроки моральноэтического характера. Главная цель человека в такого рода произведениях
– подготовка человека к иной жизни.
Благодаря научным изысканиям ученых-литературоведов, одним из
первых объемных литературных произведений, созданных в Сибири, была
исследована «Книга наставлений» («Насихатнамэ») поэта Амдами. В вышеупомянутом труде Р.Фахрутдинов отмечает, что у него имеется рукопись
«Книги наставлений», где указана точная дата написания произведения
(конец XVII – начало XVIII вв.) и имя его автора – Худжа Шукур бине
Гавас-бай, там же отмечается, что автор, посвятивший свое произведение
«Стару и младу народа Таб», являлся «главой» – духовным наставником
народа тобольских татар, исполнял обязанности ахунда-священнослужителя [13, с. 4-35].
Содержание произведения религиозного характера, этим можно объяснить тот факт, что издававшийся несколько раз в XIX веке, в советский
период был предан забвению. Об авторе данного поэтического сочинения
известно очень мало. Некоторые биографические данные о нем удалось
обнаружить только в его произведении. Автор в своем творении называет
себя именем Амдами (Һамдам), смысл которого близок к словам «близкий
друг», «ближний»:
Нәфсе әhледин әвергел йөзеңне,
Һәмдәме ит дәрвишләргә үзеңне.
Или:
Һәмдәм улдыр, ул сәңа биргәй үгет,
Юк ки, бер файдасыз коры сөкүт.
В каждом из этих строф упоминается псевдоним самого автора, который, обращаясь к читателю, объясняет замысел своего произведения, который заключается в том, чтобы дать некоторые назидания, наставления по
поводу морально-этических норм поведения человека в обществе. Автор
также подчеркивает, что его произведение – это дар, переданный из рук
самого Гаттара.
Бу «Нәсыйхәтнамә»не, кем, кылдым бәян,
Шәйхе-Гаттар әйтеп ирде, бел гәян.
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Башта таҗиклар теле берлә иде,
Һәмдәми төрки теле берлә тиде.
Это указывает на переводной характер произведения, и что оно создано на основе идей суфизма и под влиянием поэмы персидского поэта
Ф.Гаттара «Панднамэ». При этом в следующих же строчках Амдами подчеркивает также свое авторство:
Һәмдәми бирде сәңа бу пәндне,
Һәмдәми изде сәңа бу кандне.
Һәмдәми әйтер сәңа, кем, и газиз,
Кер үзең дә, бар исә гакыл тәмиз.
Многие поэтические строки «Насыйхатнамэ» и «Панднамэ» по содержанию и идейно-смысловой нагрузке сходны. Амдами придерживается
основных идей Ф.Гаттара, но не всегда соблюдает до конца этот принцип.
Можно считать, что на основе произведения «Панднамэ» Амдами создал
свое творение, которое соответствует новому времени и новым представлениям о морально-этических нормах поведения человека в обществе.
Как отмечено самим поэтом в стихотворных строфах, чтобы понять
главную идею произведения, нужно иметь чистые намерения и светлый ум.
Так, в ходе ознакомления с текстом можно встретить некоторые разъяснения автора по поводу написания своей книги, своих желаний и намерений.
Поэма состояла, по утверждению исследователей и самого автора, из
тысячи строф-баитов, но до нас дошло всего 930-950 строк (хотя «тысячи
строф» может быть и поэтизированной метафорой). В самом произведении
есть следующие строки:
Бу «Нәсыйхәт-намә» булды мең бәет,
Дусларга бәян мәндин ит.
Тематика поэмы Амдами «Насихатнамэ» довольно обширная. Поэма
подчинена дидактическим задачам; но здесь нет логически выстроенного единого сюжета, нет и отдельных героев. В каждой главе произведения
Амдами затрагивается определенная проблема морально-этического характера, после которой обязательно следуют наставления автора по поднятой проблеме.
В период Средневековья дидактика, назидания, советы и увещевания
становились традицией тюркоязычной поэзии. Следуя данным традициям,
в своей книге Амдами преследует ту же цель, которая стояла перед суфийской литературой: указать путь, ведущий к познанию мудрости правления,
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житейского обихода и общения с людьми. Поэт-суфий призывает быть терпеливым всегда и во всех ситуациях: в дружбе и во вражде, в горе и в радости. Произведение состоит из многочисленных глав, направленных на
религиозную дидактику и наставления. Здесь же нужно подчеркнуть, что в
рассуждениях суфийских писателей было много общего и традиционного,
к тому же и «литературные традиции Средневековья не очень поощряли
оригинальность темы, ценно было раскрытие уже известной тематики из
различных и новых аспектов» [14, с. 28].
Анализируемое произведение направлено начитанному читателю, который разбирается в вопросах религиозной морали и философии, а также
имеет жизненный опыт. Композиционное построение служит раскрытию
авторского замысла.
Книга «Насихатнамэ» начинается с традиционного предисловия, где
возносится хвала Аллаху, затем пророкам, после чего объясняется причина
написания данного произведения.
Итәләм Аллага шөкер бикыяс,
Кем, бирептер безгә мөлек бикыяс.
Разумеется, что для поэта-суфия под богатствами имеются в виду не
материальные, а духовные ценности, о чем дает пояснения автор в своем
произведении. Здесь автор упоминает о пяти дарах Всевышнего, данных
человеку – это глаза, язык, сила слова, руки, ноги. Как мы уже встречали у
поэта Хувайды, Амдами также пишет о том, что человек – это само совершенство, ибо ему все даровано Аллахом:
Кайсыдыр ул мөлек гәр сорса кеше,
Безгә тиде ул җавапның итеше.
Гакыл бирде белмәгә, күрмәгә – күз,
Әйтмәгә телне бирде, телдә – сүз.
Тотмага ал бирде, гизмәгә – аяк,
Бармыдыр мөлкәт болардин яхшырак?
При этом автор напоминает читателю о том, что, имея руки для того,
чтобы держать, ноги для того, чтобы ходить, можем ли мы говорить, что
есть богатство лучше?
Многие мысли, заложенные в стихотворные строчки поэта, являются
своего рода пояснением, трактовкой отдельных сур Корана.
Кем, бер уч туфракка бирде гакылдин,
Афәрин, ул падишаһа әфәрин!

225

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

Ул ки Адәмгә киередер рухны,
Саклады туфран суыдин Нухны.
Автор восхваляет Всевышнего Аллаха, так как только ему подвластно
все мироздание, перечисляются его деяния, за которые человек должен
быть благодарным и не должен ни на минуту забывать о нем.
В главе «Мунаджат», где по традиции суфийской литературы автор должен оставить о себе какие-либо данные. Здесь у Амдами следуют философские рассуждения о жизни, о том, что уже упущено, как следовало бы
жить, чтобы стать на праведный путь. Конкретные данные по биографии
поэта, к сожалению, в произведении отсутствуют.
В основной части следуют многочисленные главы (автор их называет
как у Ф. Гаттара «Пәнду-нәсыйхәт» («Назидания и наставления»), направленные на нравоучение и религиозную дидактику.
Основная идея связана с понятием «нафса», которая трактуется как
одно из главных зол общества и преподносится как алчность, жадность, ненасытность. Совершенным для суфия является человек, который победил в
себе это чувство, он подобен Ною, который был предупрежден Всевышним
и смог пережить на своем ковчеге всемирный потоп. По мнению поэта,
только с помощью Всевышнего Аллаха можно бороться с нафсом, с самым
главным пороком человечества. Автор предупреждает образованного читателя о том, что он должен соблюдать четыре правила: держаться подальше
от злых людей, самому не совершать зло и избегать его, не соблазняться
богатствами и обманчивостью жизни, не дружить с людьми, имеющими
плохие привычки.
Таким образом, Амдами по всему тексту излагает дидактические умозаключения, перечисляя правила (нормы) поведения в обществе с позиции
поэта-суфия. Основное, что должен делать человек, борющийся с чувством
нафса, по мнению автора, это – читать Коран, говорить правду, быть в молитве и восхвалять имя Аллаха. Не греши, ибо ты отдалишься от Всевышнего, не живи понапрасну, говори и молись во имя Аллаха – вот основной
смысл назиданий автора данных поэтических строк. При этом автор считает, что упрямство, жадность, обидчивость и зависть – это четыре качества
человека, которые не достойны уважения.
В произведении лирический герой много размышляет о праведной жизни, глубоко задумываясь о совершенных деяниях. Он желает спасти свою
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душу и надеется, что в этом ему поможет крепкая вера. Из немногочисленных биографических данных известно, что Амдами был образованным человеком своего времени, принадлежал к высшему сану духовенства, он не
мог не соблюдать основных требований шариата, которых придерживался
каждый мусульманин, следовательно, не могло бы быть ничего предосудительного в его деяниях и поступках, что могло послужить причиной для
огорчений и сожалений. Поэтому можем предположить, что содержание
«Насихатнамэ» – это поэтическое обращение к читателю поэта-суфия, напоминающее ему о том, что всегда нужно помнить о Всевышнем и строить
свою жизнь по канонам ислама. Поэма адресована грамотному и религиозно образованному читателю, который знаком с идеями суфизма, так как познание сути этого произведения требует глубокой образованности в сфере
учений ислама.
Сам факт написания такого объемного произведения в стихах , а также
результаты подробного разностороннего исследования «Книги наставлений» дают возможность сделать выводы о том, что в изучаемом регионе
были развиты литературные традиции, и что этот автор не мог быть единственным писателем данного направления.
Таким образом, можем обратить внимание на то, что в рассмотренных
произведениях много перекликающихся моментов. Как Амдами, также и
Икани, веря в силу художественного слова, служили одной идее. Произведения носят философско-нравоучительный характер, направлены на воспитание у читателей морально-этических норм поведения по требованиям
религии ислама. Поэты поднимают проблему воспитания и самовоспитания личности. Здесь удачно сочетаются мистические и мифологические
представления о мире, использование религиозно-мифологических и мистических символов и образов усилило смысл и идейное содержание дидактических наставлений.
Таким образом, можем сделать следующий вывод о том, что на протяжении нескольких столетий художественная тюрко-татарская литература
дидактико-просветительского, нравоучительного содержания выполняла
очень важную просветительскую миссию и удовлетворяла духовные нужды и запросы представителей разных тюркоязычных народов. К таким произведениям, которые в свое время, бесспорно, занимали достойное место в
образовании и воспитании людей, можем отнести анализируемые в данной
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работе творения поэтов средневековья Икани, Хувайды и Амдами, введенные в научный оборот благодаря изысканиям ученых в последние десятилетия.
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А. ГУЛИЕВ, А. АЗИМЛИ
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И
ТЕОРЕТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ
ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА И
СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА
Мақалада әдебиет тарихындағы әдіснамалық жүйе бойынша ғылыми-типологиялық
құрылымдар қатары анықталады. Әзірбайжан әдебиеті тарихи даму кезеңдерін
классикалық әдебиеттің заңдылықтары негізінде талдаудың өзектілігі көрсетіліп,
антикалық дәуір әдебиеті тарихындағы жалпытүркілік әдебиеттің орны мен маңызы
дәйектеліп, өзіндік ерекшеліктері сараланады.
Выявлен ряд научно-типологических структур по методологии истории литературы.
Появилась необходимость определения методологии процессов развития периодов исто
рии азербайджанской литературы через синтез закономерностей классической литера
туры. Одна из проблем – несовершенство анализов литературных периодов, в которых
не полностью нашли отражение исторические периоды литературы, в особенности, ме
сто и роль общетюркской литературы в истории античной литературы.
The first problem has revealed a number of scientifically-typological structures on methodology
of history of literature. There was a necessity of definition of methodology of developments of
the periods of history of the Azerbaijan literature and through synthesis of laws of the classical
literature. The second problem has revealed imperfection of analyses of the literary periods in
which not completely have found reflection the historical periods of the literature, in particular,
a place and a role общетюркской literatures in the history of the antique literature.

История культуры и литературы тюркских народов является историей
их бытия и существования. В истории всемирной литературы тюркская
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литература обладает свойственной ей художественностью, культурой и морально-духовными ценностями [1, с. 49].
Прошедшее тысячелетие характеризуется как эпоха изучения тюркской
культуры и литературы, которые за последние столетия приобрели новую
значимость. Вопросы общетюркской культуры, языка и литературы исследовались в двух направлениях, как с национальной принадлежности, так
и с всемирно-исторической. Тысячу лет тому назад в тюркологии существовала систематика Махмуда Кашгари – семантика языка и слова. Тюркология изучает также исследования, анализ и классификацию литературы. К сожалению, в существующих тюркских языках и литературах нет
концептуального единства, они находятся в изолированном друг от друга
положении. В результате до сегодняшнего дня не подвергнуты систематическому исследованию проблемы места, роли и значения тюркского мира в
общечеловеческой цивилизации. За последнее столетие каждым тюркским
государством написана история своей литературы. По выражению Бекира
Чобанзаде, «из всего написанного в древний, средневековый и современный периоды нельзя создать точную и ясную картину общетюркской литературы» [2, с. 17].
В начале ХХ века планировалось издание истории азербайджанской
литературы. С этий целью изучались древние литературные памятники,
рукописи, мемуары, диваны. При исследовании литературы был выявлен
ряд общих научно-типологических структур. Прежде всего, была осознана
необходимость определения методологии исследования и анализа литературных произведений, исторических периодов и процессов развития азербайджанского литературоведения. Исследователи анализировали определенные периоды литературы, издавали книги.
Однако эти исследования не отличались сoвершенством, прежде всего, на нужном уровне не освещались исторические периоды литературы.
Периодизация литературы проводилась не на основе национальной, а на
основе европейской, особенно русской периодики. Европейское и русское
литературоведение подходило к периодизации мировой литературы на основе античной греческой и европейской периодизации. Главным недостатком всемирного литературоведения было прохладное отношение к истории
восточной литературы. В результате этого к истории азербайджанской литературы в течение десятка лет подходили на основе старых фактов. Чтобы
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преоделеть этот барьер, азербайджанское литературоведение во второй половине ХХ века стало проводить серьезные, фундаментальные исследования [3; 4; 5].
Но несмотря на это, до сегодняшнего дня не написана совершенная полная история азербайджанской литературы.
В истории общетюрской, в том числе азербайджанской литературы, вопросы периодизации занимают значительное место, так как каждая литература обладает свойственной ей семантикой художественного творчества и
поэтической систематикой.
Общетюркская литература является составной частью всемирной литературы. История тюркской литературы – это история всемирной цивилизации. История всемирной литературы, в основном, исследована по четырем
периодам: древний период, средние века, новый период, современный период. Периодизация истории азербайджанской литературы является до сих
пор нерешенной проблемой и ждет своего полного научно-концептуального разрешения.
Отношение к литературе – это отношение к ее исторической памяти.
История литературы связана с историей общественно-политического и ку
льтурного развития народа, к которому она относится. Азербайджанская
литература является частью тюркской литературы. В этом значении азербайджанская литературно-художественная и эстетическая мысль является
историей общетюркского этноса, общетюркской памяти. Культурное отношение к литературе на пространстве Азербайджана с древних времен
берет начало от каменных шумерских, еламских, аккадских надписей. В
создании этих культур и литератур немалая роль принадлежит и тюркам,
живущим на территории современного Азербайджана.
Первая стадия периодизации истории азербайджанской литературы относится к первому тысячелетию до нашей эры. История лирического, эпи
ческого жанров, время создания мифов, эпосов относится к этому тысячелетию. Написанные на камнях и глиняных дощечках тексты, события,
дастаны можно считать первичными источниками литературы. Благодаря
им мы получаем достоверные сведения о древних периодах истории.
Вторыми письменными источниками тюркской литературы являются
произведения греческих античных ученых, живших и творивших до нашей
эры. Эти источники можно назвать первым периодом народного и исторического подхода к литературе.
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Новая эра отношения к слову, литературе начинается с появлением священной книги мусульман Корана. В арабоязычных научных трудах, антологиях, исторических, географических произведениях VIII–IX вв., а также
X-XI вв. можно получить сведения об исторических периодах литературы.
Антологии Мифаддала Дали (VIII в.), А.Таммама (796–843 гг.), а также диваны (сборники сочинений) других поэтов и пояснения к ним азербайджанского ученого Х.Табризи явились новым видом научного и исторического
подхода к литературе. В последующие столетия произведения А.Исфагани,
ибн Гутейба, Я.Хамави, аль-Бахарзи, ас-Самани, Д.Самарганди, Рашидеддина и др. дают нам сведения о раннем средневековье, современниках
поэтов, поэтах и ученых, литературных течениях, поэтических средствах
выражения. Начиная с ХIII в. мемуары, сборники и научно-теоретические
произведения Н.Туси, Ш.Рами, В.Табризи, А.Табризи, С.Афшаря, Сам Мир
зы, Мухаммеда Рафи, Азера Бейдили и др. привнесли новые особенности в
историю литературоведения средних веков.
Исторические периоды, эры, века находят свое самовыражение в общественной, политической жизни каждого народа. Они могут подразделяться
на следующие периоды:
1) доисторическое время
2) древний период
3) средние века
4) новый период
5) новейший период
6) современный период
При написании истории литературы должен приниматься во внимание
ряд научно-методологических факторов.
В последнюю четверть ХХ века, в 1970-1990 гг., в области исследования
художественных произведений был достигнут ряд успехов, написаны книги, монографии.
В последней четверти ХХ века в литературоведении сформировались
два методологических подхода в отношении проблем исторического анализа. Первый – филологический анализ художественных произведений поэтов и писателей. Второй – собрание библиографических фактов и сведений
о поэтах и писателях. К сожалению, до сих пор нет данных о многих азербайджанских писателях и литературоведах.
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В исследовании классической литературы и периодизации были достигнуты успехи. Например, изданы серии журналов под названием «Вопросы азербайджанской литературы ХХ века», вышли в свет исследования по
древней литературе и литературе средних веков Алияра Сафарли и Халила
Юсифли [6], книги, посвященные лексическому поэтизму древнетюркских
памятников [7]. Исследования Малика Махмудова, посвященные азербайджанским поэтам и писателям VII-XII вв., творившим на арабском языке,
явились новым научным событием в азербайджанском литературоведении
[8; 9]. Результатом исследований стало издание четырехтомной «Антологии литературы Южного Азербайджана» [10]. Увидели свет фундаментальные исследования Камала Талыбзаде [11], Яшара Гараева, посвященные
литературе XIX-XX вв. [1; 12].
Исследования Азиза Мирахмедова, Мамеда Джафара Джафарова явились
новой вехой в азербайджанском литературоведении. Конец 80-х и начало
90-х годов в Азербайджане характеризовались концептуальным подходом
в призме достоверности изображения исторических фактов. Исследования
вопросов метода, стиля, поэтики романтизма Камраном Алиевым явились
ответом на ранее существующий схематичный и беспристрастный подход
к этим вопросам [7; 13].Классификация вопросов изучения критики литературы современного периода (XIX–XX вв.) свидетельствовала о новом
концептуальном подходе к критике и литературоведении XIX–XX вв.
90-е годы XX в. стали годами независимости и в азербайджанском литературоведении. Именно в это время появились на свет фундаментальные
исследования по истории литературы и культуры, мифологии, «повысился
интерес к общетюркским ценностям, влиянию общетюркских средневековых цивилизаций на современную тюркоязычную литературу, и определению их роли на периодизацию азербайджанской художественной мысли»
[14, с. 76] .
В XXI в. литературоведение представлено тремя томами вместо намеченных шести «Истории азербайджанской литературы», первый том которой вышел в 2004 г., второй – в 2007 г., а третий – в 2009 г. [15]. Первый том
«Истории азербайджанской литературы» посвящен фольклору. Здесь анализируются мифология, фольклор, традиционные жанры устного народного творчества. Фольклор играет главную роль в историческом сознании,
которое формирует закономерности жанров.
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Начиная с XX в., основной проблемой литературоведения был анализ
периодов текущих литературных процессов, творческих лабораторий писателей. До сих пор изданные книги по истории литературы с научно-методологической точки зрения не являются совершенными и полными по ряду
причин: 1) не обозначено место общетюркской литературы во всемирной
литературе; 2) не полностью исследованы исторические памятники письменности. Для этого надо подходить к этим проблемам с призмы всемирной глобализации. Вопросы периодизации должны решаться на основе методологии литературоведения; также надо окончательно определить место
и роль тюркской литературы во всемирной литературе.
Конечно, намеченные к изданию шесть томов «Истории азербайджанской литературы» – это не конечный результат [16]. Говоря словами академика И. Габиббейли, «сегодня в Азербайджане имеется большая необходимость в создании нового типа истории литературы и теории литературы».
Богатая, многовековая азербайджанская литература имеет все основания
быть в полной мере представленной во всемирной литературе произведениями своих выдающихся сыновей.
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С. СУБАНАЛИЕВ
КУЛЬТУРА АРАБОВ, ИСЛАМ И
ЭПИКО-ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КЫРГЫЗОВ
(ПРЕЛИМИНАРНЫЕ ЗАМЕТКИ)
Мақалада қырғыздардың эпикалық жырларындағы араб мәдениеті мен ислам дінінің
орны талданады. Эпика-поэтикалық түркі мұраларының мазмұны негізінде жалпытүркілік
дүниетаным мен рухани-мәдени құндылықтар жүйесінің қалыптасуындағы эпикалық
сананың мәні анықталады.
В статье анализируются роль и место арабской культуры и исламской религии в кыр
гызском эпосе. Определяется значение эпического сознания в формировании общетюркс
кого мировоззрения и системы духовно-культурных ценностей на примере эпико-поэти
ческого тюркского наследия.
In article the role and place of arabic culture and islamic religion in kyrgyz epic song is
examined. The value of the epic consciousness in forming of turkic world view and system of
spiritual and cultural values on the basis of the example of the poetic epic-turkic heritage is
determined.

Одной из главных и отличительных черт перемен, происходящих в наши
дни, стало пробуждение исторической памяти кыргызского народа, с его
глубоким интересом к духовным истокам национальной культуры. В этом
многогранном процессе приоритет первенства, несомненно, принадлежит
эпико-поэтическому искусству, мощному и универсальному средству выражения подлинной духовности. Бесспорно, понятия «дух», «духовность»,
«духовное производство», «духовная культура», «духовный мир» принадлежат к числу самых фундаментальных и сложных характеристик интеллектуальной деятельности человека. Во многих работах, посвященных этой
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проблеме, духовность характеризуется как основополагающее качество человека разумного, принципиально отличающее его от мира животных [1, с.
3-33]. Не случайно, если понятие «дух» определяется как нематериальное
начало, тождественное понятие «идеальное», то «духовное производство»
характеризуется как разработка и распространение идей, теорий, духовно-культурных ценностей в формах религиозной, философской, научной,
нравственной и художественной деятельности. В то же время подчеркивается, что духовность не совпадает с сознанием и не исчерпывается мыслью,
не ограничивается словами и высказываниями. Духовность человека глубже, шире, масштабнее, могущественнее и богаче этого. По глубоко справедливому утверждению Ильина И.А. – священнее [2, с. 31]. Она служила,
служит и будет служить выражением высшего уровня интеллектуального
освоения, осмысления мира человеком. Духу, отсюда и духовности свойственны некие высшие неуловимые современной наукой состояния.
В работах философов последнего десятилетия, посвященных этой проблеме, подчеркиваются три основополагающих начал духовности: а) познавательное начало, реализуемое через научное знание и философское
осмысление; б) нравственное начало, реализуемое посредством морали и
этических норм; в) эстетическое начало, реализуемое через искусство, через творчество. По мнению указанных мыслителей, им соответствуют три
высшие ценности: истина, добро, красота и три типа духовных творцов:
первое – это мыслитель, мудрец, познающий истину; второе – это святой
праведник, несущий человечеству добро, и третий – это художник, создающий красоту. Именно они, и в особенности художественно одаренные
личности, являются, по утверждению многих философов, обладателями
счастливого божественного дара – творить [3, с. 27-29].
Разумеется, все три основополагающих начал тесно связаны между собой. Ни одно из них не является ни чисто нравственными, ни чисто интеллектуально-познавательными, ни чисто эстетическими. Все они тесно
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Стержнем ее морально-этической,
интеллектуальной и эстетической основы является глубоко органичное сочетание мощи и величия человеческого духа, находящегося в неустанном
творческом поиске истины, добра и красоты.
Обладателями именно такого духа наряду с другими, являлись и до сих
пор являются носители и создатели эпических сказов и поэтических произведений устной традиции. Они были создателями и бессменными но-
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сителями высокой духовности, т.е. истины, добра и красоты в подлинном
их понимании. Именно они аккумулировали в своем сознании многовековый жизненный опыт, научно-практические знания, этико-нравственные
нормы, приемы, способы, методы эстетического осмысления, восприятия
и оценки окружающего мира. Они, являясь центральной фигурой данной
системы, а значит и всей истории человечества, были теми, кто передавал
из уста в уста, от человека к человеку, от одного поколения людей к другому всю сумму знаний и опыта. Тем самым они становились учителями
с большой буквы, имеющие помимо всего прочего сакральную семантику.
Успешное функционирование духовно-культурных ценностей как системы
формирования, накопления, эволюционного развития коллективных знаний, коллективного творчества, нравственности и памяти народа связано
с их деятельностью, являющейся мощным стимулятором общественного
прогресса. Не случайно сегодня особенно подчеркивается роль учителя с
большой буквы. Бесспорной истиной принят постулат о том, что именно та
нация, которая сегодня сумеет создать более современную систему «Учитель», сделается лидером XXI века [4, с. 44].
К счастью, такая система, пусть изначальная, синкретичная по своей
сущности, была создана и успешно функционировала веками, в кочевых
цивилизациях как Ближнего Востока, так и великих Евроазиатских Степях
и Гор. В отличие от постулируемого современными учеными-философами системы «Учитель», в кочевых цивилизациях она функционировала с
важным дополнением, изначально направленной именно на передачу накопленных знаний, умений из поколения к поколению, из уста в уста, и
имели более мобильную и возможно более актуализированную формулу в
виде «Учитель-Ученик». Такова, на наш взгляд, фигура арабского равии и
ша’ира, которым были ведомы прошлое и будущее, и их стихи имели особую силу, ибо они были не только рапсодами, аэдами, ораторами-хатибами,
но и знатоками и ведунами. Этими же дефинициями можно охарактеризовать ашугов, бахши, жырау, акынов тюркской кочевой цивилизации.
Сюда же следует присовокупить неповторимо-легендарную и по своему
феноменальную фигуру сказителя грандиозной кыргызской эпической
трилогии «Манас» – манасчи.
Нас не может не поразить обилие признаков, характеризующееся как
семантико-типологические параллели между вышеназванными представителями кочевой арабской и тюркской цивилизаций, находящихся на значи-
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тельном географическом, да и хронологическом удалении друг от друга.
Тем не менее, исследователи вынуждены подчеркнуть, что кочевники великих Евроазиатских Степей и Гор, как и Аравийского полуострова, любили поэзию. Многие из них сами обладали способностью к поэтическому творчеству. Слагать стихи, умение излагать свои мысли рифмованной
прозой в обеих кочевых цивилизациях были столь распространенными, что
считалось вполне обыденным явлением и никого не удивляло. Многие из
них, в том числе и женщины, часто выражали свои мысли и чувства в поэтических импровизациях. Удачно сложенные стихотворные строки, поэтические выражения становились широко известными и распространенными.
Превращались в пословицы и поговорки. Использовались в качестве веского аргумента в решении судебных тяжб членами традиционного института
правосудия – суда биев и хакамов. Они играли важную социальную роль,
ибо каждое крупное племя кочевников имело своего признанного поэта
(акына, жырау, ша’ира и т.д.), который защищал его интересы, восхвалял
подвиги своих сородичей, участвовал в поэтических состязаниях, был центральной фигурой в празднествах, тризнах, ярмарках и боролся с врагами,
силой своего таланта и поэтического слова [5; 6; 7].
Множество типологических параллелей существовали (добавим, что исследования, проведенные в наши дни в арабских странах, показали, что они
существуют и сегодня) в их художественно-творческих методах [6; 5; 8; 9;
10; 11; 12]. В этом плане обратим внимание читателя на то, как они сами
характеризуют свое поэтическое искусство. Определяя свой творческий метод, кыргызский акын никогда не пользуется термином пишу, написал, ибо
он представитель устно-поэтического искусства. Для этого он употребляет лексему төк (изливать, лить), под которой подразумевается поэтическое
«излитие», поэтическая импровизация. Их самих в народе именуют төкмө
акын – поэт-импровизатор. Как известно, и в наши дни ша’иры бадави, т.е.
бедуины, культивирующие в своем творчестве традиционные способы слагания стихов, для характеристики своего метода употребляют термин «култ
ал-касыда – я произнес касыду, а не катабт ал-касыда – я написал касыду». Акын как ша’ир никогда дважды не повторяет свои стихи, не говоря
уже о поэтических произведениях других. Сюда же добавим айтыш кыргызских акынов, где в поэтическом состязании они оттачивают свое мастерство
и доводят свое искусство поэтической импровизации до совершенства. Мы
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знаем, что аналогичное, т.е. поэтическое состязание двух ша’иров существовало и у арабов под названием – му’назара [10; 11].
В обеих кочевых цивилизациях поэты устной традиции описывали конкретные явления и события, а также исторические факты. Нередко они указывали реальные топо-гидронимы, упоминали подлинные названия родов,
племен, народов и их невымышленных предводителей. Часто темой их поэтических произведений становятся собственные наблюдения, размышления о социальном и природном окружении. В их сознании «мое» и «наше»,
общее и единичное, личное и коллективное (естественно, на уровне собственного племени) неразрывно связаны.
Творцы-кочевники, авторы произведений – акыны, жырау, бахшимансчи, равии и ша’иры, хотя, как мы подчеркнули выше, жили в разных
хронологических измерениях, принадлежали к разным этносам, и этно- социальным группам, носили индивидуальные имена, но изображенные ими
действительность, главные персонажи созданных ими произведений сходны в своих основных чертах. Фундаментом такой общности служил этико-нравственный и эстетический идеал, выработанный этносоциальным
сознанием кочевника и ставшей затем незыблемым каноном.
Поэтов-кочевников всегда отличало тонкое восприятие окружающей
среды, одухотворение свойства объектов природы для изображения внутренних чувств своих соплеменников. При помощи психологических параллелизмов они достигали глубокой рельефности, яркости и реалистичности созданных им образов.
Следует подчеркнуть, что все вышеперечисленные семантико-типологические параллели и сходство характерны для поэтического искусства
обеих кочевых цивилизаций в их дописьменный период. Естественно, те
крупномасштабные исторические события и процессы, происходившие в
VII - VIII вв., в первую очередь внесли резкие перемены в судьбу народов
и стран Ближнего и Среднего Востока. С зарождением и широким распространением ислама началась коренная перестройка социальных отношений, форм социальной организации. Начал осуществляться интенсивный
процесс интеграции разнохарактерных, разномасштабных элементов в религиозном, культурном, политическом, в том числе и языковом отношениях. В результате разнородное население огромного региона стало использовать арабский язык в качестве основного средства самовыражения во
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всех сферах духовной деятельности – в науке, литературе, не говоря уже о
теологии, философии, юриспруденции ислама. Таким образом, зарождение
ислама предопределило решительный поворот в истории арабской кочевой
цивилизации, а широкое распространение новой монотеистической религии ислама обусловило складывание языковой общности нового типа и появление литературного памятника неведомого прежде жанра. Часть того,
что было связано с кочевым прошлым арабской доисламской эпохой, была
безвозвратно утеряна, а часть, к счастью, была значительно переработана в
соответствии с требованиями новой религии. Сложился совершенно новый
статус поэта-письменника.
Бесспорно, религия ислама в этот период составляла не только общий
знаменатель мусульманской цивилизации, но и ее ось и основу. Все стороны социальной жизни – материальной и духовной, экономической и политической, общественной и художественной – успешно функционировали и
развивались под ее влиянием, ибо ислам носит более всеобъемлющий характер, чем другие религии. Ислам способен охватить не только те стороны
личности, которые связаны с религиозным сознанием и практикой, а всего
человека целиком и полностью. Он воспитал первое поколение мусульман,
которые были носителями особого самоощущения и гордости. Они, как и
их предки, искренно считали, что поэзия является основной, если не единственной формой духовности и единственным средством самовыражения.
Творчество мутакаддимун – древних поэтов, таких, как Антара, Алкама,
Имруулкайса, Лабида, Нагиба аз-Зубйана, Тирафа, Зухайра – рассматривались образованными мусульманами – арабами и не арабами как недосягаемый образец, которому следует подражать [6; 5; 11].
Известно, что мусульманская литература в своем многовековом развитии и на всей огромной территории своего распространения успешно
функционировала на основе взаимовлияния и взаимодействия двух важных составляющих: местного, национального, глубоко содержательного,
несмотря на свою простоту форм и элементов, и второго, религиозного,
межнационального, всеобщего и интегрирующего компонента. Открытость второго компонента, для контактов и взаимного обмена друг с другом, а также немусульманскими цивилизациями во многом обеспечили ее
жизненность и действенность. Существование этих двух компонентов придало и до сих пор придает всей мусульманской литературе классического
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периода широкий размах, глубинность и определило многокрасочную палитру мнений, интересов, а также обеспечивает ее приоритетность во всем
цивилизованном мире.
В наше время утвердилось деление литературы исламского мира на три
разные ветви: собственно арабоязычную, персидскую и тюркоязычную.
Существует также мнение, что с распространением и утверждением ислама ни собственно арабы, ни персы, ни тюркоязычные этносы уже не культивировали традиции устной поэзии, бытовавшие у них в доисламский
период. Данное утверждение верно только отчасти, ибо у многих тюркоязычных народов современной Центральной Азии, вовлеченных в орбиту
исламской религии, до настоящего времени сохранились и функционирует большинство жанров устного поэтического творчества. Такая картина
характерна в первую очередь для тех этносов, которые составляли костяк
кочевой цивилизации великих Евроазиатских Cтепей и Гор. Среди них и
современные кыргызы.
Справедливости ради надо отметить, что все эти жанры устного поэтического творчества не избежали мощного влияния религии ислама. В
преданиях, легендах, эпических сказах и в их сюжетах, в характеристике
и обрисовке образов главных персонажей на первый план выходят этические, философские, религиозно-идеологические задачи, связанные с исламом. Признаются его приоритеты, ибо создатели и носители жанров устного поэтического творчества были широко вовлечены в процесс глубокого
освоения тех духовных ценностей, которые несла с собой священная книга ислама Кур’ан, ниспосланная на «лисан аль-араби» как несотворенное
слово аллаха [13; 14]. Этот интеграционный процесс был облегчен тем изначальным синкретизмом, полифункциональностью искусства создателей
и носителей устной поэтической традиции. Эти два фактора способствовали также и тому, что поэзия и религия стали взаимодействовать еще более
теснее, ибо как и предыдущий доисламский период, жанры устного поэтического творчества тюркоязычных кочевых этносов продолжали формировать мораль и идеологию своего общества, своей цивилизации. Выступая блюстителями нравов, регулировали социальные отношения, так как
устная поэзия у большинства тюркоязычных кочевников, в том числе и
кыргызов, как и религия ислама, изначально имела сакральные функции.
Естественно, эта особенность в специфических условиях феодального, с
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сохранившимися признаками родового строя кыргызов, где безраздельно
господствовало устное художественное творчество, религиозные ценности
могли легче всего освоены с помощью искусства акынов и сказителей эпосов. Благодаря этому религия ислама становится верой, идеологией, философией, образом жизни и священным законом одновременно.
Естественно, в гуманитарной науке советского периода сознательно
принижалась роль ислама в историко-культурном развитии кыргызов. В
действительности религия ислама была для духовной культуры кыргызов
не просто одной из составляющих, а центральным системообразующим
компонентом всего интеллектуального мира, всего искусства. Лингвистические, литературоведческие и исторические данные свидетельствуют, что
уже с эпохи Караханидов социальные отношения, духовная жизнь кыргызов основывались на мусульманских ценностях и канонах ислама.
Несмотря на эту очевидную истину религиозный аспект, религиозная
тематика в устно-поэтическом наследии кыргызских акынов и манасчи
до сих пор остается мало изученной. Еще не опровергнуто утверждение
о неприятии, а в лучшем случае об индифферентности акынов и манасчи
к исламу, о несовместимости народного поэтического творчества с арабоязычной письменной культурной и мусульманской цивилизацией. Если
признавалось наличие в поэтическом наследии кыргызов влияния религии
ислама, мусульманских духовных ценностей, то только в качестве объекта беспощадной критики и патологического неприятия как антинаучного
и реакционного. Такой подход в наиболее концентрированном виде был
сфокусирован на процессе письменной фиксация и научного осмысления
грандиозной поэтической трилогии «Манас», бессмертного творения кыргызских эпических сказителей – манасчи.
Действительно, устное народно-поэтическое творчество кыргызов, репрезентируемое в первую очередь эпической трилогией «Манас», представляет собой не столько реальный его духовный потенциал, наглядное
свидетельство его художественных способностей. В нем в течение многих
столетий шел интенсивный процесс производства идей, понятий, формирования научного, нравственного, мировоззренческого, художественного сознания, выработка правовых, этических норм и идеалов социальной справедливости и государственного устройства. Эпическое наследие «Манас»
свидетельствует об уровне художественного потенциала кыргызов, кото-
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рое заключается не только в накопленных в эпосе духовных ценностях, но
и главным образом, в способности производить эти ценности, в способности воспроизводить само художественное творчество как часть целостной
системы национальной культуры, национального искусства, национальной
формы духовности, во многом обусловленной ценностями религии ислама.
Особенности эпоса «Манас» убеждают нас в том, что каждая эпоха познает себя в искусстве своего времени, закрепляя в нем социально значимую
информацию для передачи ее другим поколениям. А искусство сказителей
эпоса – манасчи – свидетельствует о том, насколько верно осознало реалии
времени, эпохи, насколько объективно оно в своем стремлении отобразить
жизнь общества художественными, в частности, поэтическими средствами.
Здесь в первую очередь речь идет не столько о личных пристрастиях, симпатиях сказителей, сколько об объективном отображении действительности, то есть о том, что искусствоведы называют правдой искусства, которое
у великих талантов стоит выше правды их личных интересов и предрассудков. Сказители эпоса «Манас» как творцы, помимо особого художественного интереса, испытывали познавательные, эстетические, нравственные и
тесно связанные с исламом религиозно-мировоззренческие, словом, высшие духовные потребности. Без них художественный интерес сказителейманасчи был бы бедным, социально неполноценным. Иными словами, без
наполнения творческого интереса сказителей всеми богатствами социальных отношений и духовных потребностей, эпическая трилогия «Манас» не
была бы такой общественно значимой, какой она является сегодня. Художественный интерес манасчи – это гармония социальных интересов, переломленных через поиски истины, в том числе и религиозной, эстетические
переживания, нравственные страдания, раздумья о мире, о человеке, т.е.
переход через все то, что составляет основу высокой духовности, высокого
искусства и определяет его социальную роль и социальную значимость.
Широко известно, что если само существование человечества является важнейшей самоцелью, то функционирование искусства нацелено на
человека. Оно служит обществу и необходимо для достижения его целей,
представляет собой одно из главных средств духовного саморазвития человеческого общества. Отсюда неминуемое вовлечение эпоса «Манас», как
явления искусства, в игру общественных интересов, политических страстей. Ибо, во-первых, эпос особым образом отражал реальную жизнь, где
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кипят эти страсти, во-вторых, потому, что художественные образы эпоса
не могут не выразить господствующую социальную идею, облаченную в
форму нравственных, в том числе религиозных понятий и норм. Причем
не абстрактную, не «чистую» идею, и идею общественно значимую и общественно содержательную: нравственно-этическую, философско-мировоззренческую и религиозную. Такой идеал в эпосе преломляется через
специфику художественного интереса сказителей манасчи, как социальных
индивидуумов.
Как явление искусства эпос «Манас» всегда был теснейшим образом и
теснейшими узами связан со своей эпохой, с насущными задачами своего
времени. Однако подобная связь никогда не превращала творчество создателей и носителей эпоса в политику, а политику в художественное творчество. Наоборот, эпос как явление искусства, сохраняя свою специфику, был
политичным только в той мере, в какой он своими образными средствами
отражал реалии своего времени, эпохи, выражал религиозные, философские и национально-мировоззренческие идеи. На протяжении длительного
периода истории кыргызов эпос «Манас», как явление искусства, наряду
с другими жанрами и видами устного поэтического творчества, был основной и наиболее универсальной формой познания, включивший в себя
религию и политику, утопии и идеалы, мораль и философию, выраженные
в виде художественного слова сказителей поэтической эпопеи – манасчи.
Следовательно, эпос «Манас» как духовная ценность, рожденная в одно
время, в одну эпоху способна воспроизводить себя в другое время, в другой
эпохе, одновременно воспроизводя сущность своего создателя и носителя
– манасчи – как социального индивида. Точно так же эпосом производится духовное обогащение многих поколений кыргызских слушателей, что
apriori умножает духовные достижения и последующих эпох. Вот почему
духовная ценность, рожденная эпосом «Манас», – это факт огромного непреходящего значения не только в масштабе одной нации, одной культуры, но и в масштабе всей мусульманской цивилизации, в масштабе всего
человечества.
Духовные ценности, духовное богатство, заложенное в эпосе «Манас»,
как в продукте духовного производства, является национальным богатствам кыргызов, предметом его национальной гордости. Поэтому эпос «Манас», как духовное сокровище прошлого кыргызов – залог и предпосылка
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его интенсивного интеллектуального развития и обогащения в настоящем
и будущем. Сегодня, в условиях суверенного кыргызского государства, для
этого создались более благоприятные социальные условия. Вот почему
изучение, сохранение и бережное отношение к накопленным в эпосе духовным ценностям есть задача первостепенной важности для строительства будущего кыргызского народа. Естественно, в свете сказанного трудно
переоценить значение тщательного изучения роли арабского языка, религии ислама в формировании и эволюции образного содержания, тематики,
идеи, эстетических, философских концепций эпоса «Манас» и этико-нравственных воззрений самих манасчи и акынов как одного из важных составляющих духовного творчества, духовного богатства кыргызов.
Как мы подчеркнули выше, изучение роли и влияние религии ислама,
арабо-мусульманской культуры на творчество кыргызских акынов и манасчи, если и не запрещалось, то не одобрялось, или страдали однобокостью и односторонностью. Во всех научных, энциклопедических и справочных изданиях этот вопрос рассматривается вскользь, а в большинстве
случаев только в негативном аспекте. В частности, в послесловии к I тому
академического издания эпоса «Манас» из серии «Эпос народов СССР»,
выпущенного в Москве в 1984 г. по одному из лучших существующих вариантов эпоса, созданного (точнее сказанного по терминологии манасчи)
Сагынбаем Орозбаковым, особо подчеркивается, что «В цепь эпизодов о
битвах Манаса вставлен краткий рассказ о принятии героем ислама. Это
позднее привнесение, не связанное с общей сюжетной линией повествования» [15, с. 448]. Если до конца придерживаться этой логики, то большую часть эпоса надо будет считать привнесенным, искусственным и т.д.,
ибо все содержание поэтической эпопеи пронизано образами, мотивами
ислама и арабо-мусульманского мира. С самого начала повествования, на
праздничные торжества по случаю рождения долгожданного сына, отец
эпического героя Джакып, наряду со всеми приглашает исламских религиозных служителей – ишанов, ходж, мулл и других. Счастливым именем
Манас героя эпоса нарекает дувана (дервиш) – странствующий мистик-суфий в одних вариантах, а других это происходит с участием порока Хизра и четырех халифов ар-Рашидун. Если Хизр (ал-Хадир, ал-Хидр, Хидр,
Хазрати Хизр, Ходжа Хизр) – это известный персонаж мусульманских преданий, праведник, человек, которому даровано бессмертие, чтобы поддер-
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жать и укреплять в людях веру в Аллаха, то дувана (дивана), точнее дербиш
(дарвиш) – это синоним суфия (кырг. сопу), точнее странствующего члена
суфийского братства – накшбандийа или каландарийа. Если даже ограничиться только этим, то и это является несомненным доказательством тесной связи содержания эпоса с религией ислама.
Но таких эпизодов, отражающих глубинные связи с арабо-мусульманской культурой, достаточно. В дальнейших повествованиях герой эпоса
«Манас» встречается и получает благословение пророка Илйаса, т.е. опять
встречается с персонажем священной книги ислама Кур’ана. Становится
истинным аль-муслинином, удостаивается волшебной поддержки сорока
сподвижников Илйаса – чилтенов (чилтен-от персидского чил-сорок; кыргызский кырк является калькой – чил). Герой эпоса принимает ислам под
руководством пророка Хизра, от него же получает богатырские доспехи,
переданные ему самим посланником Аллаха. Среди этих доспехов манасчи
перечисляет и волшебный меч – Зулпукор. Современный читатель осведомлен, что такой меч в действительности существовал и принадлежал
Пророку. По-арабски он назывался Зу-ль-Факар – бороздчатый, с волнистыми разводами [16]. Он был одним из самых знаменитых мечей еще в
доисламской Аравии. По поверью кыргызов, меч Манаса Зулпукор обладал волшебными свойствами, в том числе способностью то удлиняться, то
укорачиваться. Именно это поверье, широко распространенное в арабо-мусульманском мире, отражено сказителем эпоса в данном эпизоде.
Одним из центральных циклов эпической трилогии «Манас» является
история Алмамбета – соратника и сподвижника эпического героя. В основе этого цикла, точнее, самостоятельной сюжетной линии, объединяющей
группу завершенных эпизодов, органично связанных друг с другом, из которого состоит весь эпос, лежит традиционный для многих эпосов мотив
побратимства двух иноплеменных богатырей. Центральной идеей данного цикла эпоса является принятие Алманбетом, сыном правителя кытаев
(киданий) ислама вопреки сопротивлению своих родителей. Всю ткань
данного цикла эпоса «Манас» пронизывают идеи, связанные с позитивной
оценкой принятия ислама новыми его адептами. И здесь пророк Хизр выполняет свою роль помощника верующих и нарекает данного персонажа
эпоса именем – Алмамбет.
Данный цикл является одним из важных в «Манасе», что несомненно еще
раз подчеркивает и свидетельствует о глубоком проникновении ценностей
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ислама в эпос. Одним из последних эпизодов первой части эпической трилогии «Манас» является повествование о подготовке шестидесятилетнего
эпического героя к поездке в священную Мекку для испрощения у Аллаха
ребенка и совершения хаджа. Как видно, даже краткий экскурс по основным циклам, включенным только в первую часть эпической трилогии, свидетельствует о том, насколько важное принадлежит ценностям ислама в
этом устно поэтическом наследии кыргызов.
Если во всех сказительских вариантах эпоса «Манас» сюжетная канва,
основные персонажи так или иначе сохраняются, то конкретное раскрытие
образа, обрисовка персонажей, событий более детально и подробно излагаются со множеством различий, вариаций. Все это зависит от мастерства, поэтического дарования, таланта, от выучки в индивидуальном плане каждого сказителя – манасчи. Эти вариации и изменения в деталях зависят также
от интеллектуального уровня, знаний традиций, понимания и восприятия
тех духовных и религиозных ценностей, функционирующих в обществе,
где творил и творит, где жил и живет сказитель. Немаловажную роль играет
также образованность (в самом общем смысле), осведомленность, поверхностное или глубокое освоение основ исламской религии, ибо кыргызы,
как и другие народы, вовлеченные в орбиту мусульманской цивилизации,
рассматривали арабский язык, арабское письмо, арабоязычные рукописи
любого содержания как символы мусульманской религии. Все это так или
иначе требовало обучения определенной части населения арабскому языку,
для освоения начальной грамоты на арабском языке для овладения традиционным кругом знаний, связанных с исламским религиозным ритуалом,
молитвой и т.д. В свете этого было неслучайным появление людей, владеющих арабским языком, а также знакомых с основой исламской юриспруденции – фикхом и исламской философии – аль-каламом и т.д. Известно,
что среди небольшой прослойки кыргызского общества имели хождение
такие рукописи, как «Чор китаб» – учебник, предназначенный для начального периода обучения, где содержались правила совершения омовения,
молитв, соблюдение поста и «Аввалу илм», где излагались необходимые
религиозные знания, с которого начинался курс обучения в медресе. Имела хождение также рукопись книги известного факиха аль-Маргилони
«Мухтасари Викая», где содержался сокращенный вариант свода по мусульманскому праву, т.е. по фикху. Редко, но встречалась рукопись книги
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Омара аль-Катиби аль-Казвини «Хикмат ал-айн», служившая учебником
естествознания и метафизики в медресе. В археографических экспедициях наших дней были найдены рукопись учебника по грамматике арабского
языка Абдрахмана Джами, датируемая второй половиной XVI в. и экземпляры «Маслак аль-мута’кин» – сборника занимательных рассказов о
мусульманских праведниках [17; 14; 18].
Несомненно, среди сказителей эпоса «Манас» – манасчи – часто встречались не только художественно одаренные личности, выдающиеся таланты,
но и отлично знающие каноны религии ислама, владеющие арабским языком и письмом. В недавнем прошлом целенаправленные исследования на эту
тему практически не проводились и сегодня трудно абсолютно достоверно
утверждать, что тот или иной сказитель был грамотным и владел арабским
языком и письмом. Сегодня мы можем только строить предположения, догадки и выдвигать те или иные гипотезы, исходя из имеющегося в нашем
распоряжении зафиксированного поэтического текста сказителей эпоса – манасчи. Первые такие попытки были осуществлены в XIX в. русскоязычными
учеными-путешественниками – Ч.Ч.Валихановым и В.В.Радловым. Но они
зафиксировали только отдельные и небольшие эпизоды эпоса.
Более успешная попытка записи полного текста эпической трилогии
«Манас» была осуществлена в 20-х годах XX столетия. Это К.А.Мифтаков
и И.Абдрахманов. Они, начиная с 1923 г. до 1926г., записали при помощи
арабской графики полный текст первой части эпической трилогии «Манас» от знаменитого сказителя – манасчи Сагымбая Орозбакова (1867-1930
гг.). К сожалению, болезни, а затем кончина сказителя помешали записать
от него остальные две части эпической трилогии «Семетей» и «Сейтек».
Именно их, по мнению исследователей – манасоведов, он исполняет более
вдохновенно и полнее, хотя и первая часть эпоса «Манас» в его варианте
отличается сюжетной полнотой, высокой художественностью и считается
классической версией кыргызской героической эпопеи.
Следует особо отметить, что более или менее развернутая обрисовка
эпизода имянаречения главного героя встречается только в первой книге
академического издания эпоса «Манас», осуществленного в 1984г. по варианту С.Орозбакова [15, с. 68, 272]. Во всех предыдущих популярных изданиях, включая и вариант С.Орозбакова, этот эпизод значительно сокращен,
и характеристика названий букв арабского алфавита «мим», «нун», «син»
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в качестве этимонов имени Манас не встречается. Такая или близкая этому трактовка не встречается и в вариантах других сказителей, доступных
в наши дни для широкого круга читателей. По существу, в плане интересующего нас вопроса – о влиянии ислама на устное эпико-поэтическое
наследие кыргызов – этот эпизод является уникальным явлением в плане
полноты и глубины охвата этой проблемы. Естественно, возникает вопрос.
Почему? Попытаемся проанализировать этот эпизод более подробно. Начнем со строк, связанных с буквой «мим».
«В начале пусть будет «мим» –
В начертании имени пророка».
Как известно, «мим» – это двадцать четвертая буква арабского алфавита,
и с этой буквы начинается имя Посланника Аллаха – Мухаммада [см. 19].
Во второй строке текста манасчи подчеркивает это. В оригинале, т.е. в кыргызском языке, употреблены лексемы «пайгамбар» и «сүрөт». Интересно,
что оба они являются заимствованными словами. Первый «пайгамбар» (мы
проводим кыргызскую транскрипцию этой лексемы) в кыргызский язык
вошел из персидского и употребляется для обозначения ономии – Пророк.
Он и сегодня является активным элементом кыргызской языковой системы.
Вторая лексема вошла в кыргызский язык от арабского ас-сурат, обозначающий облик, внешний вид. В кыргызском языке, в отличие от арабского,
семантическое поле ас-сурат было значительно расширено, и сегодня эта
лексема употребляется в качестве ономии существительного рисунок и
глагола – рисовать. Отсюда обрисовать, охрактеризовать (сүрөттө) и имя
существительное – рисунок (сүрөт) [20]. Исходя из этого, буквальный перевод второй строки звучит так: «Это облик Пророка». Даже эти две строки
поэтического текста эпоса могут убедить нас в том, что «Манас» не только
проникнут идеями ислама, но и создан при активном использовании лексических единиц, вошедших в кыргызский язык под влиянием арабо-мусульманской цивилизации и разносторонним культурным контактам в рамках
этой цивилизации. Теперь остановимся на поэтических строках, характеризующих букву «нун».
«В середине пусть будет «нун» –
В начертании имени святого».
Буква «нун» арабского алфавита является двадцать пятой и идет за
«мим» [19]. Для тех, кто знаком или владеет арабским языком, не является
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секретом, что в этих строках речь идет об арабском эквиваленте персидского «пайгамбар». Это ан-Наби – Пророк. В кыргызском языке использование слов ан-Наби – Пророк, ан-Нубувва – Пророчество и других производных от него практически не встречается и широкой общественности
неизвестно. В повседневной практике их успешно заменяет персидский
«пайгамбар». Но как мы видим, среди кыргызов были и те, кто имел об
этой лексеме не только представление, но и использовал ее в своем творчестве. К ним мы, в первую очередь, можем смело отнести Сагымбая Орозбакова. Нашу мысль о том, что этот сказитель владел основами арабского
языка, арабской графикой и был хорошо знаком с обязательными канонами
своей веры – исламской религией, свидетельствует, ярче всего, вторая строка поэтического текста, анализируемая нами. Как и в предыдущем тексте,
вторая строка требует более точного разъяснения, ибо и здесь сказитель
использовал лексему, вошедшую в кыргызский из арабского. Это оолуя –
святой. В кыргызский язык вошел и активно используется вариант этой
лексемы во множественном числе аулийа – святой. В единственном числе
она произносится как вали [16]. Естественно, возникает еще один вопрос,
какая же связь между словом ан-Наби – Пророк, которое действительно
начинается с буквы «нун» и лексемой аулийа – святой, где вышеназванная
буква вообще не употребляется. На наш взгляд, разгадка этого «противоречия», притом мнимого, кроется в суфийских представлениях о Пророчестве – ан-Нубувва.
Как известно, начиная с середины IX века, крупнейших суфийских учителей и подвижников, прославившихся своими глубокими познаниями и
благочестием, стали именовать «святыми» – аулиа или «божественными
полюсами» - кутб. В трудах таких великих суфийских теоретиков, как атТирмизи, ибн-Араби, аль-Хакими [16] и других, было обосновано фактическое уравнение в правах аулийа и ан-Наби, ибо они считали, что деятельность аулийа является новым этапом пророчества – ан-Нубувва. Если
учесть также тот факт, что во многие тюркоязычные регионы ислам проникал в IX-XII вв. исключительно в суфийской форме, проповедуемой странствующими дервишами (дувана, календер), то становится понятным вышеназванное «Противоречие» [16]. Сказитель эпоса, воспитанный в духе
суфийского учения, возможно, даже получивший от них уроки арабского
языка и письма, в своем творчестве, в своих представлениях воспринимал
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фигуру ан-Наби и аулийа равнозначными, в какой-то мере идентичными.
Таким образом, эти строки не только подтверждают факт широкого и глубокого проникновения ценностей, понятий, положений ислама, но и свидетельствуют о том, что мусульманство, в том числе и деятельность суфиев,
во многом определили направление, содержание дальнейшего развития интеллектуальной и духовной культуры не только своей метрополии в целом,
но и таким окраинам как кыргызский в том числе.
Поэтические строки, характеризующие последнюю буку «син», звучит так.
«В конце пусть будет «син» –
Это образ льва».
Анализ этих строк еще раз свидетельствует, что сказитель эпоса – манасчи С.Орозбаков – был человеком грамотным для своего времени, для
своей эпохи, знакомый с арабским языком, правилами «огласовки» арабского письма и с особенностями графики. Об этом опять-таки свидетельствует вторая строка поэтического текста, звучащая в буквальном переводе
– «Это форма льва». Такая уверенность подкреплена также тем, что сказитель в качестве конечной завершающей буквы имени Манас указывает на
двенадцатую букву арабского алфавита «син», а не на четвертую «се» или
на четырнадцатую «сад». Следовательно, он знает арабское наименования
льва – ‘асад. Действительно, для обозначения названия этого животного в
арабском языке употребляются следующие буквы: первый «алиф» с «хамзой», второй «син» с «фатхой» и третий «дал» с «сукуном» [19]. В итоге,
буква «син» в имени Манас, согласно такой интерпретации С. Орозбакова, должна производиться как «ас», т.е. как первый слог арабской лексемы
‘асад – лев, тем самым логически завершая всю конструкцию имени эпического героя, как грамматически, так и художественно-эстетически.
Другое доказательство того, что сказитель знаком с особенностями
арабского языка, мы находим здесь же. Это первое предложение в характеристике буквы «нун», где говорится о том, что он будет серединным. По
логике вещей сказитель должен был бы сказать, точнее назвать его второй.
Но он подчеркивает, что «нун» – буква, расположенная в середине слова.
В действительности он прав, ибо особенностью арабского языка является то, что в нем обычно согласные несут основную смысловую нагрузку,
определяя семантику корня, обычно состоящего из трех согласных. Они,
т.е. согласные, должны быть обязательно «огласованы». Это связано с фо-

253

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

немным составом арабского языка, где согласных более двадцати, а качественно различных гласных всего три – «а», «и», «у». Здесь также следует
учесть, что соединение согласных и гласных при образовании языковых
единиц подчиняются строгим правилам, как-то: не допускаются согласные
более двух кряду; два гласных не могут следовать непосредственно друг за
другом; слог или слово начинается только с согласного и т.д. [19].
Все эти условия правописания, точнее «огласовки» и создания новых
лексем, употребляя гласные фонемы, в принципе сохранены сказителем
при образовании новой ономии Манас, и С.Орозбаков в своих поэтических строках подчеркивает это. Что касается «огласовки» буквы «мим» манасчи, естественно, подразумевает гласную «а». В-первых, от букв, входящих к имени Пророка, он использует только начальную «мим», во-вторых,
кыргызский традиционный вариант имени Пророка автоматически подразумевает «огласовку» «мим» буквой «алиф», т.е. гласную «а». Более того,
этим эпизодом, он на наш взгляд как бы подтверждает одну из особенностей арабского письма. Это зависимость любого индивида от знания самого языка, его лексики и грамматики для проникновения в смысл ал-катабт,
т.е. написанного. Сказитель еще раз убеждает нас в глубокой обоснованности нашего предположения о владении им арабским языком и письмом
на уровне, достаточном для построения гипотетически восстановленной
нами семантико-этимологической конструкции возникновения имени главного героя кыргызской эпической трилогии – Манас.
Более того, мы склонны считать, что сказитель эпоса был знаком с тем
постулатом ислама, где подчеркивается, что создание букв Аллахом предполагает только одну цель – это обозначение праведных и священных слов,
в том числе запись Кур’ана, сунн и хадисов. Как все те, которые знакомы
с основными канонами ислама; С.Орозбаков, думается, был убежден, что
арабское письмо, арабский язык являются неотъемлемыми компонентами религии ислама, религиозными символами первостепенного значения.
Он, как и все мусульмане, видел в письме воплощение красоты самого
создателя и его творение. Именно поэтому он в своих поэтических строках относится к письму как художественно-сакральному средству, и своим
искусством сказитель подтверждает мысль о том, что это явление стало
закономерным на всех уровнях мусульманской цивилизации. Вероятно, он
не был знаком с теорией особых свойств, внутренне присущих буквам, при
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помощи которого богословы ислама стремились объяснить тайну природы
и явлений. Но одно несомненно. Он знал и верил в священный характер
арабского письма, тому сакральному значению, который Кур’ан придал
письменным памятникам.
В этом же эпизоде сказитель в качестве человека, который выполняет
сакральную (для всех времени и народов) функцию имянаречения, обрисовал колоритную фигуру дуваны (дивана) – дервиша. В народной среде их
также называли календер. Оба они, т.е. дувана и календер, наименования
странствующего члена суфийских братств, распространенного у народа
Центральной Азии. Как указывает само их название, он является членом
бродячих нищенствующих дервишей-каландарийа. Члены этого братства
были одержимы идеей достижения душевного равновесия, предпочитали
душевное очищение, их не привлекали земные радости, так как считали,
что все в этом мире преходяще, относительно. Существовали за счет милостыни, презирали богатство, не признавали какой-либо собственности, за
исключением немногих личных вещей. Большинство членов каландарийа
принимали обет безбрачия. Их отличал экзотический внешний вид. Одним
из основных их атрибутов был посох с железными украшениями, издающими своеобразные звуки. Принцип упования на волю Аллаха – таваккул
и отказ от мирских благ или культ – факр создавали в глазах простого народа ореол сакральности [16]. Не случайно сказитель эпоса в своих поэтических строках подчеркивает именно эти качества.
«Что взял, то отдал», – сказал
Тот самый дувана
И вернул ей халат.
Несомненно, что прототипом дуваны в эпосе является собирательный
образ странствующего суфия, внешними атрибутами которого были посох,
нарочито грубая одежда и кулох. В русскоязычной исторически-мемуарной литературе XIX в. (П.П. Семенов-Тяньшанский, Н.А.Северцев) упоминается кыргызский дувана с головным убором из белого лебяжьего пуха
и тяжелым металлическим посохом [21; 22]. Если нарочито грубая одежда
– это шерстяное одеяние суфия – хирка, получаемое из рук своего учителя
– шайха, муршида или пира, то кулах, т.е. головной убор суфия, в том виде
как описывается в эпосе, более всего напоминает головной убор суфия ордена накшбандийа, который представлял собой невысокий войлочный колпак белого цвета. Все это также красочно обрисовано в этом эпизоде эпоса.
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«Двана в белом куле,
Громыхая посохом, который держал в руке,
Внезапно перед ними предстал –
Откуда явился он, никто не знал».
Семантика кулоха (по-кыргызски күлө) в виде шапки особой формы, а
также михра (перстень) и камара* специального пояса как инвеститурных
знаков власти, знатности (отсюда их семантика как знака обособленности
от остальных, исключительности) восходят к доисламской эпохе, точнее к
ахаменидско-сасанидскому Ирану. Здесь, на этом примере мы можем лишний раз убедиться, что в эпосе «Манас» по варианту С.Орозбакова отражены не только влияние чисто исламских религиозных, но и глубинные
связи с культурно-духовными достижениями более древних цивилизаций,
включенных в орбиту арабо-мусульманского мира. На этом примере также
можно убедиться в плодотворности и продуктивности взаимосвязей разноэтнических культур, вовлеченных в орбиту исламской цивилизации.
Еще одним важным атрибутивным элементом дуваны является «громыхающий посох». В оригинале, т.е. в кыргызском языке, название посоха – аса
или аса-муса. Хорошо известно, что посох – это древнейший сакральный
символ, имеющий множество значений. Это символ власти, избранничества, отшельничества, святости и волшебной силы. Не только перечисленная,
но и более широкая сакральная семантика посоха распространена практически у всех народов мира и всех религиях. Но в нашем случае мы безошибочно можем указать на то, что здесь, в этих поэтических строках отражена
та сакральная семантика посоха, которая связана с исламом. В частности,
одним из персонажей священного Кур’ана – Мусой. Об этом свидетельствует, в частности, кыргызское наименование посоха – аса, которая также
является лексемой, заимствованной из арабского языка. В арабском языке
данное слово графически фиксируется при помощи следующих букв: это
восемнадцатая буква арабского алфавита «айн», четырнадцатая «сад» и
первая «алиф», имеющая фахту в качестве танвина, что обязует нас произносить его как ’аса [21], которое мы упомянули выше, посох кыргызского
дуваны называется «ассай-массай», то у нас не остается сомнений в реальности влияния ислама и в этом плане. Правильное произношение названия
посоха – свидетельство более глубокого влияния сакральной семантики посоха коранического персонажа Мусы – кыргызское наименование кустар-
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никовой древесины – абелии щитковидной (abelii corymboso), которая также
именуется по-кыргызски аса-муса. И в наши дни жители Кыргызстана, в
особенности верующие мусульмане, старшее поколение в качестве материала для трости использует только эту древесину. Их них изготавливают
также простые, кустарного производства посохи для священнослужителей,
ибо в народе бытует предание о том, что посох пророка Мусы тоже был
изготовлен из этой древесины. Ореол сакральности усиливается также тем
фактом, что абелия щитковидная является эндемиком и произрастает в южных районах Кыргызстана. Сказанное еще раз подтверждает масштабность
и глубинность проникновения в народное сознание психологии в область
научно-практических знаний и представлений исламских религиозно-духовных ценностей, культурных достижений других этнических элементов,
вовлеченных в арабо-мусульманскую цивилизацию.
Как мы убедились, духовно-культурные достижения, религиозные воззрения как составные части политического сознания индивида являются продуктами (здесь мы не вступаем в дискуссию о сущности религии
и ограничиваемся констатацией внешнего, объективного ее показателей и
характеристик) общественных отношений социальных групп и структур.
Естественно, искусство, включающее в себя устно-поэтическое творчество
как составную часть целого, также является продуктом этих же общественных отношений. Отсюда жесткая обусловленность констатации объективной действительности, которую отражает искусство во все времена, во все
эпохи вместе с политической реальностью, пройти мимо которой у художника не было возможности. То же самое и со стороны религии и политики:
они не могли пройти мимо искусства, не подчинив его духовную, познавательную, мировоззренческую, эстетическую сущность своим идеям, своим
целям и своим задачам. Главное в этой диалектике взаимосвязи и взаимодействий – специфика искусства, которая не меняет свою функциональную
сущность от того, что оно отражает религиозное мировоззрение и политическую реальность и специфику политики и религии, которые так же не
претерпевают какую-либо трансформацию от того, что включают в свой
арсенал искусство. Сущность их остается неизменной именно в процессе
художественно-духовной, религиозной и политической деятельности.
Таким образом, вышеназванную диалектику взаимодействий и взаимоотношений можно выразить следующим образом: с одной стороны, искусство неумолимо и вполне закономерно стремится расширить горизонт
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художественного освоения действительности, включая политику и религии как существующую объективную реальность. С другой – политика и
религия стремятся утверждать себя всесторонне, беря на вооружение все,
что достигнуто в художественном творчестве, искусстве. Отсюда необходимость констатации того факта, что искусство (особенно словесно-поэтическое) становится орудием политики и религии, так же естественно, как и
политика и религия становятся объектом художественного отражения действительности.
Жизнь всегда ставила перед эпосом «Манас», как явлением искусства,
вопрос выбора, осмысления социального заказа, который был продиктован жизненноважными потребностями социальной практики, коренными интересами всех слоев кыргызского общества. Последние и вовлекли
эпос «Манас» как явление искусства в идеологическое строительство, во
многом опирающееся на религиозный, эстетический, нравственно-этический потенциал эпоса «Манас» и ценности религии ислама, осуществленной создателями и носителями эпоса – манасчи, также коренится в
специфике самого жанра, ибо предметом героической эпопеи служит национальное этническое прошлое или, пользуясь определением знаменитых
немецких поэтов И.В.Гете и И.Ф.Шиллера, «Абсолютное прошлое» кыргызского народа. Сегодня в литературоведческих исследованиях «Абсолютное прошлое» определяется как специфически ценностная категория
[23]. Для творцов эпического наследия и для их слушателей, определения
«начало», «первый», «значительный», «предок» всегда были, по мнению
М.М.Бахтина, не только чисто временными, а ценностно-временными категориями, так как в этом прошлом все хорошо и все существенно, и все
важно, и все существенно хорошее, важное только в этом прошлом [23, с.
403]. Отсюда уверенность сказителя эпоса – манасчи о том, что этническое,
абсолютное прошлое является единственным источником и началом всего
хорошего и для последующих эпох.
Действительно, этнический мир героической трилогии «Манас» отдален
от нашей современности «Абсолютным прошлым» этнической дистанции,
а источником его служили древние национальные предания. Мир эпической
трилогии «Манас» – это славное прошлое кыргызского народа, мир начальных истоков и вершины национального начала, национальной истории, легендарных отцов и родоначальников, святых и праведников, мир первых
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древних и самых лучших. Ценности (в том числе и духовно-религиозные) и
временные определения в эпосе «Манас», как и во всякой народной эпопее
слиты воедино, в одно неразрывное целое. Таким образом, те духовно-нравственные, религиозно-мировоззренческие ценности, аккумулированные в
эпосе «Манас», приобщаясь к своему «Абсолютному прошлому», приобщаются тем самым к подлинной существенности и значительности, но вместе
с тем они приобретают и глубокую завершенность и незыблемую законченность. Во всем этом трудно переоценить роль влияния духовно-нравственных ценностей, понятий и канонов религии ислама и значение культурных
контактов в рамках арабо-мусульманской цивилизации.
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Ф.Ш. СИБАГАТОВ
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЛИЯНИЯ
АРАБО-МУСУЛЬМАНСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НА
ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ БАШКИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Араб-мұсылман мәдениетінің Еділ-Жайық бойы башқұрттарының мәдениеті мен әде
биетінің дамуына тигізген елеулі ықпалы жан-жақты зерттеуді қажет ететін мәселе.
Барлық түркі халықтары әдебиетімен қатар башқұрт әдебиеті де ХХ ғасырдың 20
жылдары Шығыс әдеби дәстүрін бағдарға алғаны белгілі. Мақалада осы мәдени-әдеби
ықпалдастықтың тереңдігі мен кеңдігі, қалыптасқан әдеби дәстүрдің ерекшеліктері
қарастырылады.
Арабо-мусульманская культура оказала заметное влияние на развитие культуры и ли
тературы народов Урало-Поволжского региона, и это требует серьезного анализа и ос
мысления. Следует учесть и то, что до 20-х годов ХХ в. башкирская литература, как и все
тюркоязычные литературы, держала ориентир в основном на Восток. Исходя из этого,
трудно предположить глубину и широту этих культурно-литературных взаимоотноше
ний. Все эти традиции и взаимоотношения рассматриваются нами в данной статье.
Arabic-Muslim culture has strongly influenced on development of Ural-Volga area region
inhabitants’ literature and culture, it needs to be accurately analyzed and investigated. It should
be mentioned that till the 20-es of XX century the Bashkir literature, as all of the Turkic literatures,
has been faced to the East. From this point it is hard to imagine the depth and the breadth of these
cultural and literary relations. All these traditions and relations are studied in the article.

Как известно, евразийское пространство России сформировалось на
стыке цивилизаций: с одной стороны – восточное (арабо-персо-тюркское),
с другой – западное. Народы Дальнего Востока часто контактировали с соседями – китайцами, корейцами и др. Поэтому различные регионы всегда
тяготели к разным цивилизационным центрам. Вследствие этого с 90-х го-
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дов ХХ века возрос интерес к изучению истоков национальных культур и
традиций.
Башкортостан расположен на стыке Европы и Азии. Воспетая в башкирских и казахских народных песнях река Урал (Яик) разделяет ее на части. Географическое расположение находит отражение и в культуре, в связи с этим
возникли два различных вектора развития: первый – процесс дефрагментации единого евразийского пространства и второй – поиск возможностей диалога между различными этническими и культурными традициями. С одной
стороны русское (западное) влияние, с другой – арабо-мусульманское.
Известно, что литература каждого народа развивается благодаря многовековым духовно-культурным достижениям, которые являются фундаментом художественного процесса. В то же время она не будет полной и
достаточно глубокой, если рассматривать ее изолированно, без учета всего
спектра общечеловеческой культуры, в том числе взаимосвязи с арабо-мусульманской культурой (кораническими мотивами). Это актуально и тем,
что полнее раскрывает особенности национальной культуры, менталитет,
мышление. В данном случае мы полностью солидарны с академиком Д.С.
Лихачевым, который в понятие «концептосфера» включает такие компоненты, как история этноса, культура, язык, литература, фольклор, религия,
обычаи и особенности мышления. В свою очередь, она отражает и лингвопсихологическую категорию, которая напрямую выходит и на особенности
мышления сообщества и индивида. Он на уровне подсознания, архетипов
и символов понимает то, что недоступно другим.
Данная тема в республиканской историографии и литературоведении
практически не получила широкого освещения, не считая отдельных публикаций. «Памятник с арабско-татарской надписью в Башкирии» В.В.Ве
льяминова-Зернова посвящен изучению деятельности мусульманского
проповедника Хусейн-бека. Автором описана гробница, даны надписи на
тюрки и в переводе на русский язык; уделено внимание проблеме распространения ислама в Поволжском регионе. Для этого привлекаются сведения из рукописной книги «Таварих булгарийа» Шараф-ад-Дина Булгари,
они также даются в оригинале и в переводе. Содержатся сведения и о других святых-проповедниках. В заключение автор отмечает сходство этой
гробницы с надгробными сооружениями казахов [1]. В «Ак-Зиярат» (досл.:
Белое кладбище) Ф.П. Егорова приведены предания о Хаджи Хусейн-беке,
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записанные в Уфимской губернии [2]. Народные предания о Хусейн-беке
содержатся также в публикациях Р.Игнатьева «Хусейн-бека (Ногайского
имама) гробница» и «Памятники доисторических древностей Уфимской
губернии» [3].
В книге М.В.Лоссиевского «Былое Башкирии и башкир по легендам,
преданиям и хроникам» анализируются материалы из трудов средневековых арабских ученых и писателей Мас‘уди, Абу-Зейда ал-Балхи, Ахмеда
ибн Фадлана, Идриси, Йакута, ад-Димашки, рассказывается о происхождении башкирского народа, религиозной принадлежности и влиянии ислама
на быт, литературу, язык, нравы и обычаи, героико-эпические песни и предания, содержатся краткие сведения о башкирских писателях XIX века Абул Маних (Абу-л Малих Каргалы), Гибетулла (Хибатулла Салихов) и др. [4].
В 60-е годы ХХ века исследования в этой области прекратились. Одним
из первых фундаментальных трудов, посвященных истории развития национальной литературы во взаимосвязи с восточными традициями, является монография А.Харисова [5]. При изучении отдельных этапов развития
литературы и творчества писателей эти вопросы в той или иной степени
рассматривались в трудах Г.Б.Хусаинова [6], Р.Н.Баимова [7] и др. В монографии Ф.Ш.Сибагатова изучено отражение коранических мотивов на башкирскую литературу [8]. Между тем, влияние коранических и религиозных
мотивов на развитие национальной литературы неоценимо, и это требует
серьезного анализа и осмысления.
В связи с этим высказывание О.В.Творогова, звучащее в следующей
форме: «Обращаясь к литературам отдаленных эпох – будь это античная
литература, средневековая литература, европейских или азиатских стран
или литература Древней Руси, мы должны отвлечься от привычных оценок
и представлений, с которыми подходим к литературным явлениям нового
времени, и попытаться представить себе с возможной полнотой те специфические условия, в которых развивалась литература в той или иной стране
в изучаемую нами эпоху» [9, с. 19], можно трансформировать на башкирское литературоведение. Это дает возможность полнее осмыслить не только историю литературы, но и выявить пути развития современной. Кроме
того, данный факт еще раз указывает, начиная с XII века, на общность подобных сюжетов в башкирской, татарской и казахской литературах.
Знакомство и затем принятие башкирами ислама, скорее всего, также относится к этому времени. Некоторая информация содержится в записях Ах-
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мада ибн Фадлана. Основываясь на труде А.П.Ковалевского, можно сделать
вывод, что они уже тогда в некоторой степени были знакомы с основными постулатами ислама и Корана: «… Ибн Фадлан рассказывает, что у них
имелись две отличные друг от друга системы религиозных представлений.
Одни из башкир считали, что миром управляет верховный бог неба в согласии с двенадцатью богами, ведавшими отдельными явлениями природы.
Как видно из контекста, Ибн Фадлан узнал об этой системе верований из
личной беседы (через переводчика, конечно) с одним из башкир. Конец его
рассказа дает предполагать, что он вступил с этим башкиром даже в своего
рода диспут по вопросу единобожия. Какая именно часть башкир держалась данной религиозной системы, Ибн Фадлан не уточняет. Он сообщает
лишь неопределенно: «…кое-кто из них говорит…». Зато о второй категории более примитивных верований он точно сообщает…» [10, с. 26]. Далее
ученый поясняет, что здесь, скорее всего, изложена внутренняя полемика по
поводу многобожия, изложенная в сурах 17 и 21 Корана [10, с. 193].
Таким образом, можно считать, что уже в начале Х века башкиры в определенной степени были знакомы с исламом: хотя народ еще не принял эту
религию, имел о ней только представление.
Однако в записях Ахмеда ибн Фадлана о других народах, с которыми он
встречался во время путешествия, наблюдается предвзятое мнение. Скорее
всего, это было связано c иным восприятием другой культуры – для правоверных мусульман остальные народы были язычниками и дикарями.
В то же время известный советский археолог С.А.Плетнева о башкирах VIII–XIV веков писала: «Другой пример – высокоразвитые культуры
прабашкир, близкие по общему уровню развития к культурам соседних
государств. Как и аланы, они имели глубокие корни в древности, и традиции их сохранились до наших дней. Объяснить жизнестойкость, силу этих
культур, по-видимому, следует ранним оседанием кочевников и тесным
слиянием их с оседлыми местными племенами. Развитие их текло по определенному руслу, и никакие катаклизмы не могли уничтожить эти вполне
сложившиеся степные цивилизации. Политическое подчинение народа какому бы ни было государству не могло существенно изменить многовековые культурные традиции» [11, с. 238–239].
Как известно, в связи с разночтением отдельных аятов Корана, в исламе
образовались несколько правовых школ (мазхабов). Из пяти канонических
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(ханафитов, маликитов, шафи‘итов, ханбалитов и джа‘фаритов) в УралоПоволжье и Казахстане пустил корни ханафитский, возникший в VIII веке
в г. Куфа (Ирак). Ал-ханафийа можно считать наиболее демократичным,
что, безусловно, выражается в следующем: «Коран принимается как источник права целиком и безоговорочно; сунна принимается как независимый
источник, но только после тщательного отбора хадисов; согласованное
мнение (ал-иджма‘), унаследованное от предшественников, учитывается
только в том случае, если оно исходит от тех людей, которые считаются
передатчиками достоверных хадисов. Однако при исследовании новых вопросов принимается иджма‘ всякой другой группы авторитетных лиц, и
таким образом создается возможность возникновения региональных иджма‘. Суждение по аналогии (ал-кийас) может строиться на любом достоверном материале, даже не в порядке его авторитетности, но обязательно с
глубоким логическим обоснованием» [12, с. 273]. Если результат окажется
нелогичным или абсурдным, то в данном случае принимается предпочтительное решение. Еще одна особенность этого мазхаба заключается в том,
что ханафитами допускаются и исключения из общего правила, – отмечает З.А.Имамутдинова в своей монографии «Культура башкир. Устная музыкальная традиция» [13, с. 102]. Решение выводится не из «буквы», а из
смысла и причины ранее наложенного запрета: например, в исламе женщинам, из опасения за их честь, не разрешается обучаться вместе с мужчинами, а ханафиты в крайних случаях допускали такую возможность. Такой
лояльный подход в широком направлении во многом соответствовал менталитету тюркских народов.
Распространение ислама произошло благодаря востребованности этой
культуры в самом общественном строе тюркоязычных народов. По мнению
академика В.В.Бартольда, «… успех арабского языка объясняется прежде
всего тем, что арабы с самого начала не опирались только на силу оружия и
военной организации, как германцы, монголы и в древности персы. Арабский народ уже к VII веку достиг некоторой духовной культуры, выработал
литературный язык и высоко ставил красноречие и поэзию» [14, с. 45].
Именно красноречие (политическое или религиозно-дидактическое и
поэтические традиции) оказывали на слушателей особенно сильное воздействие. У многих народов существовал институт сэсэнов и акынов – поэтов-импровизаторов. Например, в период Крестьянской войны 1773–1775
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годов башкирский народ выдвинул в ряды восставших более ста полковников и генералов, а депутат Уложенной комиссии Кинзя Арсланов имел
чин генерал-фельдмаршала, но в памяти народа больше всего сохранилось
имя Салавата Юлаева, поэта-импровизатора (бригадный генерал).
Распространение и укрепление ислама имело положительное значение
для тюркоязычных народов региона – вместе с религией пришла письменность. Здесь мы можем провести параллель с русской культурой – именно принятие славянами христианства способствовало распространению
кириллицы. «Письменность и литература пришли на Русь вместе с принятием христианства. На первых порах книжники – как византийские и
болгарские миссионеры, так и их русские ученики и сподвижники – считали своей основной задачей пропаганду новой религии и обеспечение
строившихся на Руси церквей книгами, необходимыми для богослужения.
Кроме того, христианизация Руси повлекла за собой коренную перестройку мировоззрения. Прежние языческие представления о происхождении
и устройстве Вселенной или об истории человечества были отвергнуты,
и Русь остро нуждалась в литературе, которая излагала бы христианскую
концепцию всемирной истории, объясняла бы космогонические проблемы,
давала бы иное, христианское, объяснение явлениям природы и т.д.», – писал О.В.Творогов [9, с.19]. Поэтому симбиоз отдельных традиций национальных литератур с кораническими, соотношение традиционных жанров
с религиозными есть характерное и даже вполне закономерное явление
для многих литератур.
До принятия ислама башкирский народ успел создать такие эпосы, как
«Урал батыр», «Акбузат», «Куңыр буға», кубаиры, восхваляющие родной
Урал и его природу, а также другие фольклорные произведения. В них преобладает тема родной земли и защита его от захватчиков. В то же время в
системе жанров башкирского народного творчества почти отсутствовали
произведения романтического, любовного и авантюрного характера. Поэтому распространение среди народов Урало-Поволжья за сравнительно
короткое время таких сюжетов, как серия «Кисса о Гали-батыре», «Лейла и Меджнун», «Юсуф и Зулейха», «Тысяча и одна ночь», «Шах-намэ»
и других, на наш взгляд, в конечном итоге было связано именно с распространением ислама. Именно им удалось заполнить определенный художественный вакуум. В дальнейшем эти произведения при помощи грамотных
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людей стали заполняться местными версиями, которые только усиливали
идеи мусульманства среди народов региона. Даже в советский период в
творчестве Мажита Гафури ощущается влияние кисса о Гали-батыре.
Для того чтобы понять роль Корана в сюжетно-композиционном и тематическом обогащении литературы, необходимо обратить внимание на ряд
факторов.
Во-первых, до Октябрьской революции 1917 г. преподавание в медресе
и мектебах основывалось на религиозных традициях: это – чтение Корана и
хадисов, знакомство с фикхе, нормами таджвида и т.д. В то же время освоение религиозной философии и постулатов ислама велось на примере таких
поэтических памятников средневековой литературы, как «Кысса-и Йусуф»
Кул Гали (XIII в.), «Мухаммадия» Мухаммада Челяби (1449), “Баҡырған китабы” / «Книга Бакырган», «Ахыр заман китабы / «Книга светопреставления» Сулеймана Бакыргани, «Киссасе-л анбия» (1311) Н.Рабгузи и других.
Во-вторых, за свою долгую историю ислам успел создать в Урало-Поволжском регионе общекультурный фон, во многом схожий с традициями
народов Казахстана, Средней Азии и Ближнего Востока, который задал общий тон всем аспектам интеллектуальной деятельности башкир вплоть до
первой четверти ХХ века. После провала политики насильственной христианизации мусульман восточных окраин России, в чем огромную роль сыграло восстание башкир 1755 года под предводительством Батырши Алиева
(1710–1762), установилось относительное равноправие между христианством и исламом, что явилось сильным стимулом развития мусульманской теологии во всех его направлениях. Таким образом, богословие превращается
в один из важнейших элементов духовной жизни народов России.
В-третьих, Коран является одним из крупнейших памятников мировой литературы: «Будучи преимущественно религиозным и законодательным памятником, Коран является в то же время одним из крупнейших
памятников мировой литературы. Коран – первый письменный памятник арабской прозы» [15, c. 325–326]. Как отмечает известный востоковед М.Б.Пиотровский, «…повествовательные отрывки, сказания, рассказы
занимают большое место в коранических текстах всех хронологических
периодов. Даже в самых ранних сурах есть упоминания неких древних героев, народов, намеки на какие-то легенды» [16, c. 25–26]. Сюда он включает «отдельные упоминания имен, пророков и народов, за которыми стоят
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какие-то известные сюжеты; отдельные фразы, намекающие на известные
события; одиночные эпизоды из известных повествований; краткие указания или изложение сути сказаний, наконец, более или менее подробное
изложение одного или нескольких эпизодов из легендарных циклов о героях и народах» [16, с. 25]. Эти легенды и сказания либо представляют
собой одно целое, как «Сурату-л Йусуф» [12; c. 1–111], либо разрозненно
рассыпаны по многим сурам. Эти легенды или его отдельные сюжетные
отрывки, мотивы, образная система широко используются как в мировой,
так и в башкирской литературе.
В-четвертых, вплоть до XVI века на обширной территории Казахстана,
Средней Азии, Урало-Поволжья развивалась и распространилась единая
для многих народов литература. Например, произведения Саиф Сараи, Хусум Катиба, Мухаммада Челяби, Ахмеда Яссави и др. встречались до середины ХХ века в рукописной и устной форме. Среди казахов, башкир и
татар многие из них бытовали и передавались как в оригинале, так и вольном переводе.
Влияние коранических традиций особенно четко прослеживается на
уровне мотива. Поэтому уже со средних веков в арабской поэтике были
конкретно разработаны такие важнейшие понятия, как ма‘на и лафз [17].
Как отмечает Н.Ю.Чалисова, «классическая арабская и персидская поэзия работала с такой категорией, как мотив (ма’на), и прослеживала связи
между поэтами на уровне заимствования, трансформации и обогащения
мотивов, воплощающихся в поэтические значения бейтов» [18, с. 120]. Эта
характерная черта арабо-мусульманской литературы нашла отражение и в
национальных литературах, в том числе и башкирской.
Литературный мотив имеет много схожего с архетипами. По отношению
к последним Карл Юнг писал: «Благодаря архетипам, человек оказывается
способным задуматься над действительными, а не фиктивными проблемами своего существования и бытия и постоянно начать постигать самого
себя, свою Самость, чтобы в конце концов обрести утраченную целостность» [19, с. 180].
По общему мнению, наибольшее распространение в арабо-мусульманской культуре получил мотив ‘илм (знания). Своими корнями он связан с
Кораном, где, по некоторым подсчетам, он встречается 640 раз. Правда, будет ошибкой, если категорически утверждать, что он связан только с Кора-
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ном. Но своим распространением среди народов, исповедующих ислам, он
обязан Корану. Например, именно в средние века (X–XV века) на Востоке
наблюдается всплеск культурного подъема, который позднее учеными был
назван мусульманским ренессансом. Хотя уже к XV векам наблюдается
спад, он дал заметный толчок для развития мировой культуры. Позднее он
стал основой распространения среди мусульманских народов идеи просветительства. Затем на его идеях получил распространение джадидизм.
В истории национальной литературы особенно интересно в этом плане
начало ХХ в. Если к 1904–1905 годам в творчестве некоторых башкирских
писателей стали заметны тенденции критического реализма [Мажит Гафури (1880–1934) «Фәҡирлектә үткән тереклек» (1904; «Жизнь в бедности»
и др.)], то в 1907–1910 гг. в обществе в связи с социально-политическим
кризисом стало преобладать пессимистическое, упадническое настроение.
Это отразилось и в литературе. Тогда многие, в том числе и М.Гафури, в
поисках духовной силы заново обратили свой взор на религию.
Влияние сюжетно-композиционных особенностей коранических легенд
особенно заметно в творчестве Шайхзада Бабича (1895–1919). Автор часто
обращается к кораническим и послекораническим легендам. Творчески переработанные, они получали новую смысловую нагрузку, неся при этом (на
уровне символов и архетипов) еще и основную. Таким образом, влияние
этих произведений на читателей еще более усиливалось.
Поэма «Газазил» (1916) основана на кораническом сюжете. Однако здесь
для поэта важнее идея-тематика легенды и только затем – сюжетно-композиционная последовательность. Поэтому он не останавливается на истории
сотворения Адама, а начинает с середины коранической легенды – с обращения Аллаха к ангелам с требованием подчинения воле первочеловека.
На наш взгляд, в данном случае на такой авторский подход к использованию легенды можно привести две гипотезы: а) автор не стремится повторить легенду: его сюжет и так хорошо всем знаком; б) данная легенда повлияла не напрямую, а вторично, то есть через другие произведения.
Скорее всего, здесь ощущается влияние послекоранических преданий. Эту
мысль подкрепляет тот факт, что здесь главного героя произведения зовут
Газазил, а не Иблис. «Послекораническое предание уделяет большое внимание различным вариантам истории Иблиса до его падения. Рассказывается, что звался ‘Азазил или ал-Харис и был послан с небес, чтобы пода-
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вить на земле мятеж джиннов. Возгордившись своей победой и тем, что он
господствовал над всей землей (отсюда еще одно его имя – ал-Хакам), он и
ослушался приказа Аллаха» [12, с. 82]. Ощущается также хорошее знание
автором «Шахнаме» Фирдоуси.
В поэме заметно хорошее знание автором суфизма и суфийской литературы. Например, мотив распространения первогреха. По мнению автора,
первый на земле грех начинается не от плодов запрещенного плода, как в
Коране, а от волосинок бороды и усов Иблиса. Он соблазнил людей с рассказом об их божественном происхождении [20, с. 132]. По представлению
суфиев, грех (нафс) рождается именно внутри человека, в его душе.
Волосинка Иблиса, попав вовнутрь людей, начинает влиять на их психику. Они начинают терять головы, забываются этические нормы, их охватывает общий психоз:
Черствеет сердце в людях и звереет.
А колосок все зреет, зреет, зреет!..
И вот в людях первый урожай:
Про честь они забыли и про совесть…[20, с. 133]
Второй момент, который отличается от коранического, это сюжетный
отрывок, связанный с мотивом «живой воды» – «абе-л хайат» (дословно:
вода жизни). Здесь заметны отголоски влияния персидской культуры. Еще
С.И.Руденко и Н.К.Дмитриев указали на наличие иранского субстрата в
башкирской культуре [21].
В ответ: «Сосуд божественный. Божра.
Он ценен был не тем, что был красивым –
Любая грань – волшебная игра…
О нет! Он ценен был своей водою
Живою, что бессмертие дарит…» [20, с. 136].
Этот редкий сюжет в башкирской литературе не получил особого распространения, как и в мировой культуре. В основном, встречается в народном творчестве. Своими корнями он уходит в глубь веков. Например,
его можно встретить в шумеро-аккадском мифе «Гильгамеш», сочинении
арабского историка ат-Табари «Тарих ар-расул вэ ал-мулюк». Также мотив
«живой и мертвый воды» встречается в волшебных сказках многих народов. Самый ранний эпизод, связанный с сюжетом живой воды, в национальной литературе отражен в эпосе «Урал батыр» [22]. Некоторые ученые
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утверждают, что это не только сюжетный отрывок, а лейтмотив. Если в
сказках ее ищут для воскрешения погибшего батыра, то Урал батыр стремится победить смерть во имя вечности природы».
В эпосе «Урал батыр» мотив поиска живой воды получает свою особую
интерпретацию. Урал отправляется на поиски «живой воды» не ради собственного бессмертия, а чтобы сделать вечными землю, родную природу и
народ. Он сам не пьет ни капли, а окропляет водой мертвую почву и возрождает ее.
Поэма «Газазил» охватывает большой промежуток времени – с доисторических (мифических) времен до наших дней. Здесь также можно указать
влияние арабо-мусульманской культуры – традиций «всеобщих историй».
Коранический сюжет гармонично переплетается с авторской фантазией и
элементами народного творчества. В конце поэмы лирический герой получает телеграмму.
Остолбенел я, получив со свистом
По ветру телеграмму от Иблиса:
«На Каф-тау завтра юбилей,
Приезжай как представитель от людей;
Я послал тебе гифрита – оседлай,
Обязательно на праздник приезжай!» [20, с. 142]
Этот мотив также связан с суфийской символикой и философией. По
мнению Сухраварди, подъем на гору Каф «символизирует внутреннее путешествие к центру своего бытия». Т.е., в конце поэмы герой хочет уяснить
свою суть. «В произведениях Сухраварди описывается также и восхождение на гору Каф, «откуда стекает Источник Жизни (странствия к нему –
путь через просторы души. – В.Б.) … /гору/, возносящуюся выше видимых
небес» [23, с. 194]. Здесь мы можем привести параллель с башкирскими
народными сказками, которые как бы дополняют наши вышеприведенные
утверждения. Там также утверждается, что живая вода находится за горой
Каф. Обычно за живой и мертвой водой отправляется ворон. Например,
сказка «Алтынсәс» /Золотой волос/.
По мнению В.И.Брагинского, «На Кафе находятся волшебные страны,
созданные из драгоценных материалов и населенные джинами, пери, дивами; здесь же обитают ангелы, неустанно славящие Творца, а на вершине Кафа обитает Симург (или Анка) – символ Всевышнего в персидских
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суфийских аллегориях» [23, с. 191]. Например, в произведении Ф.Аттара
(1148–1220) «Мантик ат-тайр» /«Беседа птиц»/ птицы в поисках правды
летят за гору Каф к царю Симургу. Эта цель – познание истины. Только непоколебимые из них, тридцать птиц, которые символизировали подлинных
подвижников суфизма, несмотря ни на какие препятствия, увидели бога –
Симурга, познав самих себя.
Подобную трактовку характера познания находим и в западной культуре и фольклоре. Например, Карл Г. Юнг, анализируя одну эстонскую сказку, писал, что мудрый старик, который встретился на пути, посоветовал
мальчику «спокойно продолжать странствие, двигаясь все время на восток, и обещал, что через семь лет тот достигнет большой горы, символизирующей абсолютное счастье. Размер и возвышенность горы предвещает
зрелую личность. (Гора представляет цель странствия и подъема, поэтому
психологически она часто означает Самость») [19, с. 27–28].
Исходя из вышесказанных слов, можно предположить, что гора Каф в
мифологическом плане в некоторой степени символизирует определенный
рубеж в духовном развитии личности. Это может означать не гору, в общепринятом смысле этого слова, а определенный рубеж в духовном просветлении личности, возвышении его и т.д. Например, в башкирском народном
творчестве: если человек во сне поднимался на гору, считали это как намек
на благоприятное будущее (материальный, моральный подъем, успех).
Таким образом, можно утверждать, что в поэме «Газазил» гармонично
переплетаются кораническая и послекораническая легенды, суфийская
мифология и авторская фантазия.
Вторая кораническая легенда, которая занимает определенное место в
творчестве Ш.Бабича – это предание о посланнике Аллаха Ибрахиме и его
сыны Исма‘иле. Ибрахим относится к числу немногих библейских пророков, особо почитаемых в исламе. Его имя часто встречается в Коране: [6,
c. 75–83], [19, c. 42–50], [21, c. 53–73], [37, c. 83–110], 14 сура – «Ибрахим»
[14, c. 1–52].
У Ибрахима долгое время не было детей, и он, не выдержав, взмолился
Аллаху с просьбой ниспослать ему ребенка. Его желание было исполнено
– вскоре в их семье родился мальчик. Его назвали Исма‘ил. Это – послекораническая легенда. В коранической легенде мы наблюдаем небольшое отличие. Однажды в дом Ибрахима зашли незнакомые люди, и он приготовил
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гостям угощение – жирного ягненка. Во время трапезы он увидел, что их
руки не касаются еды. Увидев его страх, пришельцы объяснили Ибрахиму,
что они ангелы и сообщили ему радостную весть – о рождении мудрого
сына. «Услышав об этом, жена Ибрахима стала громко смеяться, ведь она
«старуха бесплодная», да и он – старик. Ангелы же напомнили Ибрахиму,
что все – во власти Аллаха, и подтвердили, что родится сын Исхак, у которого будет большое и знаменитое потомство» [16, с. 81–82]. Только из контекста коранической легенды можно предположить, что был у него и старший брат. Правда, имя Исма‘ила только один раз упоминается в Коране, в
суре «Маръям»: «И вспомни в книге Исма‘ила: поистине, он был правдив в
обещанном и был посланником, пророком. Он приказывал своей семье молитву и милостыню и был у Господа своего угодным» [19, c. 54/55–55/56].
Далее сюжеты послекоранической и коранической легенды совпадают.
Своими корнями они уходят в древнеиудейскую мифологию и Библию
(Книга Бытия. Глава 22).
Стихотворение Ш.Бабича «По случаю Курбан-байрама» (1918) основано на сюжете этой легенды, но начинается с середины – с приказа Аллаха
Ибрахиму с требованием приношения в жертву своего сына и его приготовлением к этому. Все эти события уместились в одну строфу стихотворения:
Принеси в жертву сына, ая Ибрахим,
Услышав с неба возглас Божий.
С божьим именем милосердным
Трет он шею Исмагила.
(Подстрочный перевод автора).
Дальнейшие события в стихотворении особо не отличаются от сюжета коранической легенды. Узнав о намерении отца принести его в жертву,
Исма‘ил принял эту весть спокойно, даже стал успокаивать Ибрахима (см.
суру «ас-Сафат» [37, c. 102/101–102].
Оставь, отец, не плачь, спокоен я, рад,
Получи благословение Всевышнего, – сказал Исмагил…
(Подстрочный перевод автора).
Вторая строфа произведения, как мы видим, созвучна вышеуказанным
аятам суры.
Требование Аллаха принести Исма‘ила в жертву и согласие его отца безропотно исполнить – это давно вызывает спор среди мусульманских бого-
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словов. Если, как сказано в Коране, Аллах всевидящий, почему он решил
таким образом проверить Ибрахима?! Второй вопрос, тоже спорный, почему Исма‘ила заменил молодым барашком? По мнению богословов, подобным образом указывается на гуманность ислама. Поэтому увидев чистые
намерения Ибрахима, Аллах дальше не стал испытывать его. Это интерпретировано автором следующим образом:
Вдруг раздался глас: “Преданный раб!
Вещает: спаси святого Исмала,
Вместо него принеси жертву,
Говорит: Ниспослали тебе ягненка.
Таким образом, в данном случае авторская идея-тематика, сюжетная последовательность и художественные приемы описания, в основном, были
подчинены сюжету коранической легенды. Т.е., на первый план вышла
нормативность, а не авторская индивидуальность. Это тот случай, о котором по отношению нормативности древней и средневековой русской литературы писал академик Д.С.Лихачев: «Он (литературный эпитет – Ф.С.)
слагается из представлений о том, как должен был совершаться тот или
иной ход событий, из представлений о том, как должно было вести себя
действующее лицо сообразно своему положению» [24, с. 90].
На основе этой религиозной легенды среди народов Арабского полуострова возник праздник жертвоприношения. В данном случае под термином «религиозная легенда» мы, в первую очередь, подразумеваем древнеиудейские предания. Приношения человека в жертву существовали в
древнейшие времена, например, до зороастризма. Можно предположить,
что в этом случае заложена внутренняя полемика с предыдущими более
жестокими религиями, отголоски о которой сохранилась в памяти народа.
Как писал египетский ученый Амин ал-Холи, «… литература, как и разные виды искусства, наиболее тонко отражает взаимовлияние, возникающее при общении народов. Когда наши литературный и художественный
вкусы станут более тонкими, а исследования в области литературы достигнут уровня мирового литературоведения, тогда мы сможем обнаружить
глубокие и скрытые следы нашей культуры с культурами других народов,
с которыми мы общались. Это поможет проникнуть в тайны, заключенные
в произведениях искусства и литературы» [25, с. 30]. Таким образом, изучение влияния коранических и послекоранических сюжетов на развитие
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и сюжетно-тематическое обогащение национальных литератур является
необходимостью. Только таким образом мы сможем выяснить, какие литературные сюжеты являются чисто национальными и какие из них заимствованные.
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В.М. БАЙМУХАМЕТОВА
ЭПИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ «УРАЛ БАТЫР» И
«АКБУЗАТ» КАК ДРЕВНЕЙШЕЕ КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ БАШКИРСКОГО НАРОДА
Мақалада башқұрт халқының асыл мұралары – «Орал батыр», «Ақбозат» эпоста
рының мазмұнындағы мифологиялық негіздер мен мифопоэтикалық мән талдауға түсіп,
аталған шығармалардың башқұрт әдеби жәдігерліктері ішіндегі орны мен маңызы си
патталады.
В статье рассматриваются монументальные памятники башкирского народа – эпо
сы «Урал батыр», «Акбузат», исследуются их мифологические основы и мифопоэтиче
ская значимость, также описывается особая ценность данных шедевров и их главенст
вующее место в литературном наследии башкир.
This article is about the memorial monuments of Bashkir epic poems “Ural batur” and
“Akbuzat”. The author researches the mythological principles and poetic significance of the
epos, and describes specific value of the masterpiece and its leading role in the literary heritage
of the Bashkir people.

Память башкирского народа на протяжении тысячелетий сохраняла
шедевры народного творчества – мифы и эпические сказания, легенды и
предания, песни и кубаиры. Они и сегодня доставляют нам огромное эстетическое наслаждение и массу позитивных эмоций. Эти произведения –
неисчерпаемый источник по изучению истории, культуры, языка народа.
Одним из таких замечательных и неоценимых памятников является
эпос – фундаментальный жанр духовной культуры. Эпос отвечает на самые главные вопросы бытия, он пришел к нам из глубины тысячелетий.
Отрадно, что башкирский народ сумел сохранить свою духовную культуру
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в памяти народных сказителей – сэсэнов, традиции которых продолжаются
и поныне. Эти народные таланты выражали интересы простого народа и
призывали к борьбе против всякого проявления зла и несправедливости.
Репертуар эпических сказаний башкирского народа очень богат и разнообразен. В нем можно выделить эпосы, сюжеты и образы, которые характерны только для башкирского народного творчества: «Урал батыр»,
«Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу», «Кусяк-бий» и др.; эпосы, сюжеты и
образы, которые являются общими для устно-поэтического творчества
других тюркоязычных народов: «Алпамыша», «Бузйегет», «Кузыйкурпес и
Маянхылу» и др. Такие сказания, как «Юсуф и Зулейха», «Тахир и Зухра»
и другие появились у башкир под влиянием восточной литературы. Эпосы «Урал батыр» и «Акбузат» являются наиболее яркими монументальными памятниками духовной культуры и давно стали достоянием общественности и гордостью башкирского народа. Они являются уникальными
источниками по изучению мифологии и эпики. Эти бесценные памятники
открывают завесу над древней историей башкирского народа, а также мировой культуры в целом.
Будучи многогранными эпическими памятниками башкирского народа,
данные эпосы всесторонне изучены. Многие поколения исследователей
обращаются к ним в попытке проникнуть в их тайны и глубокий смысл.
«Урал батыр», «Акбузат» продолжают удерживать внимание ученых и до
сих пор исследуются с точки зрения филологии, фольклористики, философии, истории, культурологии, мифологии (В.М.Жирмунский, Б.Н.Путилов,
В.М.Гацак, А.Н.Киреев, М.М.Сагитов, А.М.Сулейманов, Г.Б.Хусаинов,
М.Х.Идельбаев, С.А.Галин, Ф.А.Надршина, В.Г.Котов, Д.Ж.Валеев, З.Г.Ами
нев, Г.В.Юлдыбаева, А.С.Мирбадалева, Р.М.Юсупов, Ш.Р.Шакурова, Ф.Г.Хи
саметдинова и др.). Они всегда занимали важное место в башкирском обществе. В последние годы «Урал батыр» находится в центре внимания
культурной и научной жизни РБ. Как величайший памятник человечества,
он включен в Список нематериального культурного наследия ТЮРКСОЙ,
является достойным кандидатом на включение в Список ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального наследия человечества». Исследование и
изучение данного эпоса позволяют расширить наши знания о детстве человечества, поскольку «Урал батыр» содержит в себе древние пласты исторического прошлого и является кладезью знаний о наших предках.
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Для некоторых эпических произведений характерна преемственность
идей. Хотя сюжетные линии совершенно различны, эпос «Акбузат» следует принимать как логическое продолжение «Урал батыра». Надо отметить,
что в «Акбузате» сохранена не только основная идея «Урал батыра», но и
некоторые герои – Хумай, жена Урала, Шульган, Кахкаха, конь Акбузат и
алмазный меч. Главный герой «Акбузата» Хаубан является потомком Урал
батыра. Эти два эпоса тесно переплетены между собой. Они являются богатейшим источником для изучения древнейших представлений башкир, так
и всех тюркских народов в целом. В них мы видим мифопоэтическую модель мира, ее основные параметры и структуру. Эта проблема актуальна и
в плане изучения башкирской эпической культуры в более полном объеме.
Время создания эпоса «Урал батыр» восходит к четвертому тысячелетию до нашей эры, он возник на стадии разложения первобытнообщинного
строя; чуть позже появился эпос «Акбузат», главный герой которого – батыр по имени Хаубан, является правнуком Урал батыра. Сами тексты были
впервые записаны в 1910 году видным башкирским фольклористом Мухаметшой Бурангуловым от сэсэнов-сказителей, благодаря которым эти бесценные произведения были сохранены для потомков и научного изучения.
Сюжет эпоса «Урал батыр» достаточно сложен. В нем описывается
борьба народного батыра за счастье людей с насильниками, угнетателями,
с драконами и змеями. Персонажи сказания – богатыри, простые жители
земли, небесные божества, злые силы природы, мифические существа. В
первой части произведения рассказывается о старике Янбирде и старухе
Янбике, они со своими сыновьями Шульгеном и Уралом живут на затерянном острове, занимаются охотой на диких зверей. Во время охоты им
попадается белый лебедь, от него герои узнают о существовании Родника
Жизни и отправляются на его поиски с целью уничтожить Смерть. Вторая часть произведения повествует о подвигах Урал батыра и злодеяниях
его брата Шульгена, который переметнулся в стан врагов. Здесь подробно
описывается благодатная страна и райский уголок царя птиц Самрау, зловещая и мерзкая страна царя Катила. Урал побеждает дивов, находит Родник
бессмертия и понимает, что истинное бессмертие человека не в вечном существовании во плоти, а в добрых деяниях человека на благо мира. Таким
образом Урал решает принести бессмертие природе, сам не пьет из источника и погибает. Третья часть поэмы посвящена подвигам сыновей Урала,
они дальше продолжают благородные дела их могучего отца.
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Обратим внимание на эпос «Акбузат». Условно выделенная первая часть
начинается с описания трудной сиротской жизни главного героя Хаубана.
Он знатный охотник и меткий стрелок. Однажды на берегу озера он сумел
поймать золотую утку, которая оказалась дочерью Шульгена, хозяина озера.
Хаубан вместе с ней опускается на дно озера, там ему приходится пройти
через многие испытания. В подводном царстве он приручает волшебного
коня Урал батыра – Акбузата, знакомится с дочерью земного хана по имени
Масем и другими девушками, которых похитил Шульген. Во всех благих
делах Хаубану помогает Нэркэс, дочь подводного царя. Она отправляет батыра на землю вместе с конем Акбузатом и дочерью Масем хана. Вторая
часть эпоса посвящена общественным деяниям главного героя и его борьбе
со злом, воплощенном уже не в мифическом образе Шульгена, а в реальном
земном правителе Масем хане. В этой же части Хаубан снова направляется
на озеро Шульген, побеждает всех драконов и змей, освобождает народ, которые были там в заточении. Таким образом, Хаубан является освободителем народа от зла не только на земле, то есть в реальном бытии, но и от зла
подводного, мифического. Главная мысль этих двух произведений – борьба
со злом, единение героя и народа.
Эпос «Урал батыр» – своеобразная энциклопедия жизни древних башкир и великолепный образец мифологического мировосприятия народа.
Мифы в эпосах имеют свою вненаучную истинность, достоверность и
структурность. При помощи них человек моделировал, классифицировал,
интерпретировал окружающий мир, общество и самого себя. Мифология –
почва, на которой могут расцветать произведения искусства. «Мифология
– явление универсальное. Историческая типология как один из эффективных, проверенных методов научного анализа должна опираться на систематизацию особенностей и выявления доминирующих черт. Примечательно то, что мифы и созданные на их основе произведения время от времени
актуализируются. Достаточно сказать о том интересе, который проявляет
сейчас общество к эпосу «Урал-батыр» – произведению, отличающемуся
своей философской и гуманистической глубиной» [2, c. 52]. Национальный миф в древности являлся и выполнял для человечества функции таких
дисциплин, как онтология, гносеология, этика и эстетика. Как рассуждал
Ф.Ницше в своем труде «Рождение трагедии из духа музыки»: «…без мифа
всякая культура теряет свой здоровый творческий характер природной
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силы: лишь обставленный мифами горизонт замыкает целые культурные
движения в некоторое законченное целое» [3, с. 62]. Предполагается, что
в древности башкиры, как и все другие индоевропейские племена, не отделяли искусство от ремесла и не знали философию как самостоятельную
научную дисциплину, поэтому основой их духовной жизни были такие
эпосы, как «Урал батыр» и «Акбузат». В них мы видим мироощущение и
миропонимание наших предков, их чаяния и надежды, попытки познать
окружающий мир и самого себя в нем, ответить на кардинальные вопросы
человеческого бытия: проблемы жизни и смерти, добра и зла, гармонии и
дисгармонии, чести, справедливости, человеческого счастья, бессмертия,
смысла жизни и др. «Урал-батыр» дает богатый материал в плане изучения
древнейших мифов о мироздании, первых людях, возникновении звезд, сотворении уральских гор, рек и озер, о всепоглощающем потопе. В нем в поисках живой воды люди оказываются во всех мирах – верхнем (Небесном),
среднем (Земном) и нижнем (Подземелье, либо подводное царство). Наши
прародители Янбирде и Янбика, могучий гигант Урал батыр, живая вода,
чудесный конь Акбузат, алмазный меч, царь птиц благородный Самрау,
прекрасные его жены Кояш (Солнце) и Ай (Луна), дочери-богини Хумай и
Айхылыу, царь див ужасный Азрака, гадкий и хитрый Заркум, противный
и жестокий царь Катил, грозный Кахкаха, вечно живущий старик, созвездие Етеган (Медведица), добрые богатыри Идель, Яик, Нугуш, Сакмар –
все это показывает, насколько наши предки обладали богатой фантазией,
сильным воображением и умом.
Особую ценность эпоса представляет то, что архаичный башкирский
миф излагает философские отвлеченные, абстрактные понятия в художественных символах, а идеи и мышление человека здесь как образы, картины и пейзажи, увидеть и понять которые люди могут только при наличии
Божественного света. С. Галлямов утверждает, что в философской мифологии башкиров основные элементы мироздания представлены как Солнце-Самрау, воплощающее в себе Первоединое Божество – источник всего
света в Космосе, лучи Солнца – это Хумай, которая, достигая нашей планеты, вступает в священный брак с Уралом, то есть нашей землей, дающей
начало всему живому [1].
Наше общество, наряду со строгой исторической фактографией, нуждается в притягательных и манящих образах мифических героев. Без них человечество лишено движущей силы, души и сознания. В своем космогони-
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ческом мифе древние башкиры, метафорически используя художественные
образы антропоморфных и зооморфных богов и героев, дали интересный
анализ своего видения мира. Урал батыр вступает в борьбу с мировым злом
и, победив, вступает в четыре священных брака, а затем, породив четырех сыновей (реки Уральских гор) Идель (Агидель), Яик (Урал), Нугуш и
Сакмар, погибает, жертвуя своей жизнью ради счастья людей. А в эпосе
«Акбузат» дела Урал батыра продолжает Хаубан. Эти два могучих батыра
объединены единым порывом – борьба со злом, с несправедливостью на
земле, их священная цель – осчастливить все человечество.
Нужно отметить, что сакральный смысл эпоса «Урал батыр» включает
в себя основные аксиологические, ценностные ориентиры Корана и Библии. Через страдания Урал батыра и его смерть люди обретают счастливую жизнь. Но самое важное, поклоняются они не бренному телу, а живой
природе, красоте, добру как высшей ценности, завещанной Урал батыром
– воплощением богочеловечности всему человечеству. Более того, как мы
видим, в этих произведениях нет этнических предпочтений и возвеличивания одних людей над другими. Урал батыр и Хаубан восстанавливают
справедливость, гармонию, требуют от людей выбирать сторону добра и
бороться со злом во всех его проявлениях. Человек по совести сам должен
различать порядок и хаос, добро и зло. В «Урал батыре» эти понятия ясно
поляризуются в образах Урала и его брата Шульгена, а в «Акбузате» – в
образах Хаубана и Шульгена. В последнем эпосе к Шульгену примыкает
и Масем хан. Такая поляризация облегчает различение и формирует прочные нравственные основы личности. В образе Урала и Хаубана мы видим
толерантность, терпимость, умение прощать чужие ошибки и невежество
и благородную натуру. Таким образом, они, по башкирскому мифу, являются живым воплощением светлого начала в человеке. Борясь с темными
силами Хаоса, Урал батыр погибает и порождает из своего тела землю.
Тем самым, с точки зрения древнебашкирской мифологии, вся земля, вся
физическая материя оказалась пропитана изнутри духовно нравственным
идеалом.
«Урал батыр» и «Акбузат» оказали существенное влияние на литературу
и фольклор башкир. Бессмертные произведения башкирского народа всегда будут занимать особое, знаковое место в жизни башкир, в самосознании
народа, поскольку созданы в лучших традициях классического эпоса.
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Таким образом, пришедшие к нам из глубины веков великие произведения «Урал батыр» и «Акбузат» отразили в себе устремленность народного
духа к добру, мечту народа о счастливой и достойной жизни, веру в то, что
Добро всегда побеждает Зло. Эти монументальные памятники всегда будут
актуальными для современности.
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З.М. ДАВЛЕТШИНА
ТАМБУРНАЯ ВЫШИВКА
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ БАШКИР
Этнографиялық материалдар солтүстік-батыс башқұрттарында матаға ою-өрнек
кестелеу өнері ерекше дамығанын көрсетеді. Мақалада арнайы сүлгілерге тігілетін шал
ма кесте башқұрттарға тән ерекше қолөнер түрі екені сипатталып, кестенің түрлері
мен кестелеу амалдары көрсетіледі.
Этнографический материал и музейные коллекции свидетельствуют о высокоразви
той технике художественной орнаментации тканей у северо-западных башкир. Украше
ние полотенец в технике тамбурного шитья и его разновидностей у исследуемой группы
башкир – явление оригинальное и самобытное.
The tambour embroidery of the North – Western Bashkirs. Ethnographic material and
museum collections testify to highly developed technology of the artistic ornamentation of fabric
of the north – western Bashkirs. Decoration of towels by means of chain sewing and its variants
of the investigated group of the Bashkirs is an original and peculiar phenomenon.

Работа посвящена изучению вышивального искусства северо-западных
башкир. В ней рассматривается эволюция тамбура и его разновидностей в
украшении полотенечных изделий. Северо-западные башкиры относятся
к малоизученной этнографической группе башкир, проживающих на территории северо-западных районов Башкортостана и в Бардымском районе
Пермского края. Особенностью северо-западной группы башкир является
функционирование в контактной зоне различных этнических образований
(мари, удмурты, чуваши, русские, татары) с неодинаковыми хозяйственно-бытовыми традициями. В этом регионе в результате длительных этнических процессов сложилась своеобразная многокомпонентная культура.
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Для подготовки статьи основным источником послужили полевые материалы, собранные автором во время экспедиционных и командировочных
выездов, осуществленных с середины 90-х гг. прошлого столетия и до сегодняшнего дня, этнографические коллекции и музейные экспонаты Башкортостана, Пермского края, Российского этнографического музея (РЭМ,
СПб.), а также литературные источники.
Исследуемый регион известен как область развитого узорного ткачества. Несмотря на это обстоятельство, значительное место в декорировании
изделий отводилось и вышивке. Собранный материал свидетельствует о
высокоразвитой технике художественной орнаментации тканей у северозападных башкир.
Вышивали широкий круг изделий, используемых как в повседневной
жизни для декоративного оформления домашнего интерьера, так и во время проведения семейных и религиозных обрядов и народных праздников.
Узорным шитьем орнаментировали подзоры, занавески, настенные коврики, скатерти, наволочки, салфетки, кисеты, карманные платочки, полотенца, молитвенные коврики. Особое внимание уделялось украшению предметов костюма, красочно вышивали платья, рубахи, платки, нагрудные
повязки, передники, тюбетейки, женские колпачки и т.д. Полотенца у башкир, в отличие от некоторых других изделий, относятся к группе сакральных предметов, повсеместно используемых ими в самых разных обрядах.
В качестве примера можно указать на применение полотенец в родильных,
свадебных, погребальных и поминальных обрядах [5].
Светлые, чисто белые обрядовые полотенца были известны еще в эпоху
язычества, когда любые ткани, в том числе полотенечные изделия, являлись священными предметами, покровом, охраняющим его обладателя и
оберегом от злых духов и от сглаза. С утратой магической силы самим материалом стали прибегать к дополнительному украшению: к полотенцам
стали пришивать красные концовки, а для усиления обережной функции
и сохранения родовой или семейной принадлежности концы полотенец
украшались вышитым или тканым узором-символом. Именно поэтому красочные полотенца или узорные концовки полотенец бережно сохранялись
в каждой семье и передавались только по наследству от матери и бабушки
дочери или внучке.
В связи с практической функцией, которую выполняют полотенца, концы этих изделий изнашиваются меньше, чем середина, поэтому декориру-
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ются только полотенечные концовки. Приобретая в процессе узоротворчества особую прочность, концовки полотенец сохранялись дольше, а по
мере изнашивания основы они отпарывались и пришивались к другому
холсту, создавая, таким образом, новые изделия. Узорные полотенечные
концы, дошедшие до нас, часто пришиты к белым фабричным ситцам, что
стало обычным явлением с начала прошлого столетия.
Недолговечность, быстрая изнашиваемость изделий из ткани, в том
числе и вышитых, стала причиной того, что в музеях сохранились только
такие изделия, которые были изготовлены не раньше XIX века. Сохранившиеся музейные экспонаты свидетельствуют о том, что в XIX веке и в I
половине XX века у северо-западной группы башкир были распространены как свободные (тамбурные, гладевые, стебельчатые), так и счетные
(крестовые, набор, мережка) виды шитья. Наиболее популярными в этот
период были тамбурные вышивки. Для обозначения тамбурного шва в вышивальном искусстве башкир применялся термин «элмә». Среди других
этнографических групп башкирского населения встречаются и другие названия этого шва, к примеру, «йүрмәп сигеү», «ҡайыу», «һырыу», «простой
сигеү», «тугәрәк сигеү» [10, 2006 г. и 2008 г. – Оренбургская область; 2008
г. – Зианчуринский и Хайбуллинский районы РБ].
Тамбурные швы известны своими древними традициями, уходящими
во времена далекого исторического прошлого. Тамбур относится к группе
свободных швов. Нити тамбурной вышивки ложатся на ткань свободно,
четко по рисунку. Китайские вышивальщицы уже в V в. до н.э. были знакомы не только с классическим тамбуром, но и с его местными вариантами
[7, с. 14]. Как одна из разновидностей узорного шитья, тамбур был широко
распространен у многих народов Южной Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана. Тамбурный шов прост в исполнении и не требует
больших затрат времени. Этим и объяснялась, видимо, его популярность
у вышивальщиц. Он был знаком не только тюркским, но и монгольским
народам.
В литературе название шва «тамбур» выводится от французского словосочетания «tambur a broder», означающего круглые пяльцы, с помощью
которых натянутая для вышивания ткань приобретала вид барабана [8, с.
53-54]. Предполагаем, что это более поздняя интерпретация данного вида
шва, в принципе не отражающая технику исполнения.
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На протяжении времени тамбурная вышивка у башкир видоизменялась,
свои локальные особенности она имела и у разных этнографических групп.
Если старинные тамбурные вышивки выполнялись иглой, то в начале XX
в. стали применять специальный крючок и пяльцы. Главным преимуществом крючка перед обыкновенной иглой является скорость шитья. Первоначально тамбур выполнялся обычной иглой и отличался простотой исполнения, образуя петли в виде цепочки. Об этом говорят и термины, принятые у
башкир, в частности, «простой сигеү», «һырыу». При выполнении простого или классического тамбура нить перебрасывается петлей налево, игла
с рабочей ниткой проходит по изнаночной стороне ткани на расстояние,
равное стежку, прокалывается в начале петли и направляется на себя. Рабочая нить, образуя петлю, остается при этом за иглой. Делая каждый последующий стежок, иглу вводят в предыдущую петлю, в ту же точку, откуда
выходит рабочая нить. При этом на изнанке образуется линия последовательных стежков, а на лицевой стороне – цепочка петель. Сама технология
шва показывает, что происхождение этого древнейшего вида шитья было
связано с созданием декоративных петель при вязании и плетении. Как уже
установлено, вязание предшествует ткачеству и вышиванию. Данное положение подтверждают и термины, принятые не только в башкирском творчестве, но и в искусстве других родственных народов. У башкир и татар
«элмә» означает «петля», «цепочка», у узбеков принято название «юрма»,
киргиз – «илме», туркмен – «кожиме» и т.д. Таким образом, доказывается,
что башкирский термин «элмә» более четко отражает саму технику выполнения этого вида шва: нанизывать одну петлю на другую. Интересно в этом
плане определение, данное тамбуру в словаре С.И.Ожегова: «…вышивание
или вязанье, при котором петля заходит за петлю» [9, с. 1032]. Существует
и второе название шва – «цепочка».
Тамбур на башкирских изделиях отличается большим разнообразием. В
башкирском вышивальном искусстве исследователь Н.В.Бикбулатов выделяет такие разновидности тамбура, как широкий и открытый, низкий
и высокий, «косая сетка», ковровый шов [2, с. 68-89]. Широкий тамбур в
отличие от классической тамбурной цепочки имеет петлю в виде скобы.
Открытый тамбурный шов состоит из петель, представляющих собой несомкнутую окружность. Низкий тамбур выполняется обычной иглой тонкими нитками, крупными стежками, что придает готовому изделию вид
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изящного рисунка, выполненного пером. Высокий тамбур, выложенный
мелкими стежками при помощи толстых нитей (крученого шелка или гаруса), вследствие заметно выступающего рельефа создает впечатление аппликативной выкладки шнуром.
Шов «косая сетка» выполняет в башкирской вышивке универсальную
функцию: обведение контура и заполнение внутреннего поля [2, с. 68]. В
качестве примера может служить нарядное свадебное полотенце, изготовленное в д. Новобиктово Дюртюлинского района. Красные концы полотенца выполнены в виде двух оборок, отличающихся по своей орнаментации.
Вышивка на них исполнена разноцветными шерстяными нитями домашнего прядения. Верхняя оборка (40х36 см) по верху и низу ограничена бордюром из непрерывного побега в виде спиралей, между которыми вышит
сложный стилизованный цветочно-растительный орнамент. Нижняя оборка (41х39 см) вышита тремя горизонтальными рядами стилизованного
цветочно-растительного и геометрического узора. Для украшения полотенца использовано сочетание тамбурной цепочки и косой сетки. Тамбурной
цепочкой выполнен контур узора. Отдельные детали орнамента заполнены
косой сеткой.
Косая сетка является, по словам Н.В.Бикбулатова, «спутником тамбура» [2, с. 68]. Этот сложный и своеобразный шов исследователь считает
разновидностью тамбура [2, с. 85]. В этнографических и языковедческих
работах прием шитья косой сеткой называют «двойной тамбур», «козлик
в окантовке», «косая сетка» [13, с. 124]. В башкирских аулах на юго-востоке республики, где этот вид тамбурного шитья наиболее распространен,
употребляется более выразительное название, указывающее на технологию шитья – «двойная петля» (ҡуш элмә). Вышивание производится более
широкими и сложными, фактически двойными петлями, т.е. косая сетка
представляет собой усложненную разновидность растянутого в ширину
тамбура [13, с. 124]. В процессе работы игла попеременно то слева, то справа вводится в ткань по удвоенным линиям узора внутри петлеобразно перекинутой нити, захватывая предыдущие петли. Одновременно очерчивается
контур (стежки заходят один за другой, напоминая, стебельчатый шов) и
заполняется середина в виде сеточки. Ткань не должна стягиваться, а петельки шва должны иметь округлую форму. Вышивая узор в виде цепочки,
для каждого стежка необходимо отсчитывать одинаковое число нитей ткани, тогда шов получится аккуратным.
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Особым изяществом и легкостью отличаются вышивки, выполненные по
контуру классическим тамбуром в виде цепочки. В исследуемом регионе
чаще встречается частичное заполнение орнаментального поля или отдельных элементов узора, например, розеток. Согласно музейным материалам,
на старинных изделиях у северо-западных башкир тамбурная цепочка, обрисовав контур узора, ложится плотными рядами вдоль этого контура, пока
вся фигура не заполнится вышивкой. Заполняя внутреннюю поверхность
элемента узора, тамбурный шов в виде гибкой стелющейся цепочки (спира
ли) все более и более уменьшаясь в своих размерах при многократном по
вторе контура орнамента, придает тем самым вышивке особую динамику,
подвижность. Так вышивали, как правило, бордюрный или полосной орнамент, заполняя полностью или частично элементы узора. В такой технике
шитья выполнены полотенечные изделия из населенных пунктов Татышево Илишевского района (Дюртюлинский историко-краеведческий музей –
ДИКМ, № 1993), Дюртюли Дюртюлинского района (ДИКМ, № 4557), НовоМедведево Илишевского района (фототека ИИЯЛ, № 305/60) и др.
Довольно часто в украшении предметов применяется также следующий
прием: контурная тамбурная цепочка через небольшие промежутки рас
стояния закручивается, образуя петли в виде кружков или мягких зигзагов.
Эти петли располагаются внутри или снаружи контурного шва, в результате
чего вышивка приобретает вид своеобразной вихревой розетки. В д. Татышево Илишевского района (ДИКМ, № 1993) в технике контурного тамбура
с закрутками в виде петель вышито полотенце из белой хлопчатобумажной
ткани. Использованы шерстяные нити оранжевого, желтого и черного цвета. Изящная композиция вышивки выполнена в виде бордюрной композиции. Между двух боковых полос расположен цветочно-растительный узор.
Верхний и нижний бордюры вышиты в зеркальном изображении и представляют собой сложное переплетение рогообразных мотивов. Центральное поле вышивки выполнено в виде цветка-розетки, от которого отходят
вверх, вниз и по бокам цветочно-растительные побеги. Весь узор обшит
контурным тамбуром, а тамбурная цепочка в виде закрученных петель идет
по наружной окружности цветочных розеток. Центральный цветок вышит
нитями желтого цвета. У боковых цветов сердцевина выполнена оранжевыми, а края – черными нитями. В эволюции башкирского тамбурного шитья выделяется несколько этапов [2, с. 68]. Как показывает анализируемый
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материал, эволюционный процесс тамбура характерен и для исследуемой
группы башкирского этноса и имеет свои особенности.
1-й этап. До XIX в. тамбурная вышивка выполнялась обычной иглой
без пялец. К ранним формам относятся растительные узоры, выполненные
одновременно тамбуром и косой сеткой. К началу XX в. они сохранились
именно в исследуемом нами регионе – по нижнему течению р. Белой. Былое их присутствие отмечается в бассейне р. Ай и в Зауралье [3, с. 129-130].
Технический прием исполнения тамбурной вышивки – со сплошным заполнением отдельных элементов орнамента – встречается и у других групп
башкирского народа, а также у среднеазиатских народов. Это обстоятельство и позволило исследователям предположить, что наиболее старинные
изделия выполнялись со сплошным заполнением отдельных мотивов [12,
с. 79; 2, с. 68].
Наиболее ранние вышивки подобного типа копировались с бумажных
образцов (широко распространенных в прошлом среди тюркоязычных и
монголоязычных народов), что обусловливало строгую симметричность
рисунка и некоторую массивность деталей. Применение специального
бумажного шаблона было зафиксировано и во время наших экспедиционных поездок. Они сохранились, например, в д. Ново-Биктово Дюртюлинс
кого района Башкортостана (2003 г.) и в с. Танып Бардымского района
Пермского края (2006 г.) [10]. Использование трафаретов, называемых
местными вышивальщицами «селтәр», было в свое время обнаружено
Н.В.Бикбулатовым в Илишевском районе Башкортостана [2, с. 73-74]. Для
определения этой разновидности тамбурной вышивки в литературе применяется также термин «кускар», а вышивка соответственно называется
«кускарной» «ҡусҡар теген» [3, с. 127].
Орнамент на таких изделиях, сохранившихся в музеях, характеризуется
сильной стилизацией растительных и зооморфных мотивов. Кроме цветочно-растительных узоров в виде колокольчиков, тюльпанов, цветов шиповника, мака, а также листьев и бутонов, встречаются парные рогообразные
завитки, интегралы, стилизованные изображения коней, птиц, бабочек, а
также различные солярные знаки в виде вихревой и многолучевой розетки,
лунницы и т.д.
Таким образом, до XIX в. тамбурные вышивки выполнялись обычной
иглой, без пялец. К ранним формам башкирской вышивки относятся стили-
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зованные растительные узоры и кускарные мотивы, выполненные одновременно тамбуром и косой сеткой. Вышивки подобного типа чаще всего
выполнялись по бумажному трафарету, что обуславливало строгую симметричность узора и некоторую массивность деталей. Постепенно такие
формы шитья стали выходить из обихода, к началу XX в. сохранившись по
нижнему течению р. Белой, в бассейне р. Ай и в Зауралье.
2-й этап начинается со второй половины XIX в., когда при шитье узоров стали применять специальный крючок (дамбур энәсе) и пяльцы (кирге)
для натягивания ткани, что вызвало заметное изменение в узоротворчестве: значительно облегчился труд вышивальщиц, видоизменилось и само
узорное шитье. Вышивки этого периода отличаются ровностью стежков,
изяществом их исполнения. Узоры становятся крупнее, а орнамент в связи с применением анилиновых красителей ярче, насыщеннее. Наблюдается усложнение цветовой гаммы за счет использования теневой расцветки
(һибелгән тегеү), хотя это явление более характерно для восточно-славянской вышивки. Сильно стилизованные мотивы на вышивках постепенно
сменяются вполне реалистической трактовкой растительных и зооморфных мотивов. Постепенно происходит смена заполнения контурного тамбура: косая сетка уступает место ковровому шитью, который выполняется с помощью крючка. Ковровый шов – это разновидность тамбура, густо
расположенные вертикальные петли которого создают рельефную поверхность на вышиваемых изделиях. Вышивальщица вводит крючок с лица
ткани на изнанку, захватывает нитку, расположенную на изнанке ткани, и
выводит ее петлей на лицевую сторону. Держа крючок в образовавшейся
петле, она снова вводит его с лица ткани на изнанку и через первую петлю вытаскивает вторую. Стежки тамбура ложатся непрерывной цепью по
принципу «петля в петлю». Густо расположенные петли не связываются
между собой, а ставятся вертикально, за счет чего создается рельефная
ковровая поверхность. Ковровым швом в регионе обычно производится заполнение деталей орнамента. Эта техника шитья была несвойственна для
башкирского вышивального искусства, в том числе и для вышивки северозападных башкир. Видимо, следует согласиться с мнением исследователей,
что она была заимствована от татар, проживающих совместно с башкирами в регионе [11, с. 258].
Изделия, декорированные тамбуром, довольно часто встречаются на
исследуемой территории и имеют свои особенности. Вышивка на этих
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предметах выполнена, как правило, сочетанием нескольких видов тамбурного шитья. Так, к примеру, домотканое льняное полотенце с концовками
из красного ситца (д. Ново-Биктово Дюртюлинского района РБ) вышито
крючком цветными нитями мулине, причем цветовое оформление концовок изделия неодинаковое. По композиционному построению орнамента
– это бордюр, верхняя часть которого состоит из непрерывного растительного побега, нижняя – из такого же побега, но дополненного по нижнему краю более широким растительно-зооморфным побегом. Центральная
полоса орнамента вышита в виде трех стилизованных букетов. Вышивка
этого изделия отличается сложностью: орнамент по контуру вышит тамбурной цепочкой, а заполнение элементов выполнено тамбурной цепочкой
по спирали и ковровым швом [10, 2003 г.]. Таким образом, при использовании крючка и пялец облегчился труд вышивальщиц и на смену косой сетке
пришел ковровый шов.
3-й этап в тамбурной технике шитья продолжался с конца XIX в. до
начала XX в. и был связан с появлением машинного тамбура. Изделия,
украшенные машинным тамбуром, довольно часто встречаются в регионе.
В музее с. Николо-Березовка Краснокамского (№ 1043) района находится
свадебное полотенце из белого хлопчатобумажного полотна, изготовленное для украшения помещения. Контур узора и заполнение его элементов
выполнены тамбуром в машинной технике цветными шерстяными нитями. Стилизованный цветочно-растительный орнамент представляет собой
сложную бордюрную композицию из двух боковых (верхней и нижней)
и центральной полос. Как отмечают исследователи, машинная техника и
упрощение узоров, связанные с изготовлением изделий для рынка, а также
проникновение в быт изделий из мусульманских стран, сблизили башкирскую вышивку с татарской, среднеазиатской и ближневосточной [2, с. 88]. В
регионе часто встречаются красочно вышитые молитвенные коврики, скатерти, покрывала, настенные панно и т.д. [10, 1999 г., Янаульский район РБ].
Можно выделить и 4-й этап – современный, когда не только на северозападе Башкирии и в Пермском крае, но и в других регионах республики на смену тамбуру приходит более популярный ковровый шов. Изделия,
выполненные только в технике коврового шва, широко распространены в
исследуемом регионе, представлены в музеях, имеются у местного населения. Среди таких изделий не только полотенца, но и ковры, дорожки,
салфетки, нагрудники.
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В связи с темой нашего исследования интерес представляют и некоторые
изделия, отличающиеся от традиционно принятой техники шитья. В западных районах Башкортостана, в частности в Илишевском, участниками экспедиций, проводившихся в середине прошлого столетия, зафиксированы
дореволюционные полотенечные изделия. Некоторые из них украшены так
называемым кускарным орнаментом: соединенные попарно интегралы, рогообразные мотивы и лироподобные фигуры (фототека ИИЯЛ, №№ 253/60,
305/60). Они исполнены по контуру тамбурной цепочкой, а внутренняя
поверхность кускара заполнена плотной гладевой вышивкой (возможно –
плотным косым стежком), а не «косой сеткой», как в ранних вышивках
башкир. Это говорит о том, что «косая сетка» стала забываться в регионе
или стала непопулярной. Наши предположения подтверждаются исследованиями, проведенными С.Н.Шитовой в юго-восточных районах Башкортостана: «В XX в. с утратой сложной техники «ҡуш элмә» некоторые
вышивальщицы стали использовать для заполнения контурных элементов
рисунка (завитков) известный издавна художественный шов «козлик» или
«косой стежок», располагая их сначала в одном, затем в другом направлениях» [13, с. 125].
Для обозначения процесса вышивания башкиры-гайнинцы, проживающие в Бардымском районе Пермского края, используют термин «басмалау»
[10, 2009 г.]. Термин «басыу», применяемый для обозначения тамбурного
шва у северо-западных башкир, в частности, гайнинских, произошел от
слова «бас» – в значении покрыть сплошь. Встречаются изделия, в которых
поле, очерченное тамбурной цепочкой, заполняется гладевым швом. Гладевый шов «басма», согласно исследованиям К.И.Антипиной, как и тамбурный шов, характерен для таджикских, узбекских, киргизских вышивок. В
древности этот шов был широко распространен на всем Востоке [1, с. 112].
В полевых дневниках Н.В. Бикбулатова отражены некоторые местные
названия разновидностей тамбура в пределах северо-западного региона.
Изделия, вышитые тамбуром, назывались «кайылган», «мәрелгән» (д. Базитамак Илишевского района РБ), «кайып чигелгән» (д. Чараево Актанышского района РТ), «сигелгән» (д. Караякупово Чишминского района РБ);
косой сеткой – «басып чигелгән» (д. Н.-Гареево и Чараево Актанышского
района РТ), «сигелгән» (д. Караякупово Чишминского района РБ); ковровым швом – «күпертеп сигелгән», «кайылган» (д. Караякупово Чишмин-
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ского района РБ); тамбур, выполненный крючком на пяльцах – «кайылган»
(Бикбулатов, полевой материал). Этот перечень дополняют и наши полевые
материалы, собранные в Пермском крае: тамбур – «басыу», «басылган»;
ковровый шов – «төртеп чигелгән»; тамбур, вышитый на пяльцах при помощи специального крючка, – «Дамбур энә белән киргечкә киереп басыу».
В деревне Янавыл Бардымского района в качестве местного термина для
обозначения контурного тамбура бытует название «атлатып чигеү» [10,
2006 г., Бардымский район Пермского края].
Как показывает анализируемый нами материал, старинные полотенечные
изделия в указанном регионе вышивались в сложной технике: детали орнамента обводились контурным тамбуром, а заполнение велось косой сеткой.
Остальные комбинации являются производными, заимствованными и более
поздними по времени возникновения. Чаще всего исполняют тамбурным
швом цветочно-растительные узоры, изредка дополненные зооморфными и
геометрическими мотивами. В основе орнаментальных мотивов лежат изображения реальных предметов, а также птиц, животных и растений. В связи
с запретом ислама на изображение одушевленных существ, а также постепенной утратой связи с первоначальным изображением, эти мотивы превращались в абстрактные и стилизованные геометрические и растительные
узоры. Наиболее старинные образцы вышивки с растительным и геометрическим орнаментом, выполненные одновременно тамбуром и косой сеткой,
близки к узорам наиболее древней кускарной вышивки. Наше исследование
подтверждается тезисами, выдвинутыми в середине прошлого века Н.В.
Бикбулатовым: к ранним формам в башкирской вышивке относятся «растительные узоры, выполненные одновременно тамбуром и косой сеткой…
Среди них наряду с растительными встречались мотивы, родственные кускарному орнаменту юго-восточной Башкирии» [2, с. 87].
Композиционное построение узоров на вышитых полотенцах отличается большим разнообразием. Встречаются одиночные мотивы. Среди узоров чаще всего представлены цветочные розетки или стилизованное «древо
жизни». Однако преобладает бордюрная композиция в виде орнаментальной полосы. Широкие и узкие бордюры обрамляются одним (снизу) или
двумя (сверху и снизу) узкими декоративными полосами (фризами). Имеются полотенца, у которых не одна центральная орнаментальная полоса,
а две одинаковые, и внизу они дополняются узким бордюром, линейным
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орнаментом в виде бегущих волн, волнистых линий и т.д. Краевые полосы,
обрамляющие основной бордюр, состоят из раппортов мелких фигур. Центральная орнаментальная полоса по композиционному построению так же
может быть самой различной: одномотивной (когда одна орнаментальная
фигура), в виде раппорта основного мотива или повторения двух и более
разнохарактерных фигур.
В северо-западном регионе до середины прошлого столетия контурным
тамбуром вышивали по белому холсту и белым покупным хлопчатобумажным тканям, а также красным (или цвета кирпича) хлопчатобумажным тканям. Старинные полотенца, дошедшие до наших дней, вышиты шерстяными нитями, более поздние – мулине или сочетанием шерсти и мулине.
Единичные изделия вышиты в сочетании цветных шерстяных, шелковых
и хлопчатобумажных нитей. Встречаются вышивки, выполненные нитями только одного цвета (например, белого или красного), двухцветными
(например, желто-голубыми, красно-белыми) и трехцветными (например,
оранжево-желто-черными, желто-зелено-голубыми, бело-черно-бежевыми) нитями. Вышивки, исполненные в сложной технике, сочетанием разных типов тамбурного шитья, отличаются особой красочностью. В этих
вышивках много деталей, сближающих их с декоративным искусством
среднеазиатских народов.
Зеркальная симметрия, характерная для композиционного построения
башкирских узоров на исследуемых полотенечных изделиях, иногда нарушается частичной асимметрией, как графической, так и цветовой. Разноцветными и разнообразными могут быть такие детали орнамента, как
листочки, цветы, фигуры. Концовки нарядных вышитых полотенец, как
правило, украшали белым или цветным кружевом собственного плетения.
Таким образом, этнографический материал и музейные коллекции свидетельствуют о высокоразвитой технике художественной орнаментации
тканей у северо-западных башкир. Украшение полотенец в технике тамбурного шитья и его разновидностей у исследуемой группы башкир – явление оригинальное и самобытное. Башкирскую тамбурную вышивку можно
охарактеризовать как эволюционный процесс. Ранние тамбурные вышивки в регионе выполнялись обычной иглой без пялец. В дальнейшем в вышивальном искусстве северо-западных башкир произошли существенные
изменения, вызванные появлением специального тамбурного крючка и
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использованием пялец, а затем и машинной техники шитья. Если старинные башкирские изделия вышиты сочетанием контурного тамбура и косой
сетки, то более поздние вышивки отличаются большим разнообразием в
техническом исполнении. Среди разновидностей тамбура у северо-западных башкир можно отметить следующие: контурный классический тамбур
в виде цепочки; тамбурная цепочка, обрамляющая контур и заполняющая
по спирали всю поверхность вышиваемого элемента; контурная тамбурная
цепочка, образующая петли в виде кружков или мягких зигзагов как по внутренней, так и по наружной поверхности элементов; сочетание контурного
тамбура с заполнением элементов в виде тамбурной цепочки, идущей по
спирали и ковровым швом; сочетание контурного тамбура с заполнением
элементов ковровым швом; сочетание контурного тамбура с заполнением
плотной гладевой вышивкой (или косым стежком).
Вышивальное искусство указанной группы башкир, выработав единые с
материнским этносом приемы изготовления и украшения изделий, в т.ч. и
полотенечных, развивалось, преобразуя старые и обогащаясь новыми техническими приемами и мотивами.
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Қ.ҚАДАШЕВА, Ұ.АСАНОВА, Б.АШИКБАЕВА
ТҮРКІЛЕРДІҢ ҚОЛӨНЕРІ ТУЫНДЫЛАРЫ
НЕГІЗІНДЕ МӘДЕНИЕТТАНЫМДЫҚ
ҚҰЗЫРЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ
Мақалада түркілердің қолөнер туындылары негізінде мәдениеттанымдық құзыретті
қалыптастыру жолдары қарастырылып, ою-өрнектерінің идеялық мазмұны мен сема
сиологиялық мәні этнопедагогикалық ұстанымдарға сай сипатталады.
В статье рассматриваются пути формирования культурологической компетенции
на примере тюркского рукодельного искусства, анализируются идейное содержание и
семасиологическое значение орнаментов и узоров в соответствии с этнопедагогическим
принципом.
In article the ways of forming the culturological competence on example of turkological
handmade art have been considered, ideological content and semasiological value of ornaments
and patterns in accordance with etnopedagogical principle are analyzed.

Кілем – үй жиһазы. Әсемдік үшін, бөлме жылылығын сақтау, төсеніш
мақсатында қолданылады. Халықтың көне заманнан бері келе жатқан дәс
түрлі үй мүлкінің бірі болған [1, 149 б.].
Кілем тоқу – өте ертеден келе жатқан қолөнері. Ол қай халықта болма
сын ерекше орын алған кәсіптің түрі болып саналады. Иран, Үндістан,
Франция, Қытай, Түркия, Әзірбайжан, Түрікменстан, Қазақстан сияқты
елдерде кілем тоқу өнері бүгінгі күнге дейін өз қасиетін жоймай, ірі рухани
мәдениет үлгісі ретінде сақталып келеді. Сондықтан да әр халықтың қа
лыптасқан дәстүр ерекшелігіне қарай кілемнің түр-түсі, ою-өрнегі, оны
дайындау тәсілі әртүрлі болады.
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Кілемдерге ұлттық реңк беретін негізгі элемент оның бетіне салынған
ою-өрнек (лат.ornamentum – әсемдеу, сәндеу) [2, 233 б.] болып табылады.
Кілемдегі ою-өрнек арқылы сол халықтың тұрмыс-тіршілігі, мәдениеті,
салт-дәстүрі байқалады.
Қазақ кілемдеріндегі ою-өрнек, біріншіден, қазақ халқының негізгі кәсібі
малшаруашылығы болғандығын дәлелдейді. Сол себепті қазақ оюларында
қошқардың мүйізі («қошқар мүйіз», «қос мүйіз», «қыңыр мүйіз»), түйенің
табаны («түйетабан»), түйенің өркеші («өркеш»), малдың ізі (аша тұяқ),
құстың тұмсығы («құстұмсық») және т.б. бейнеленген. Сонымен қатар зооморфтік ою-өрнек аң стилінің (хайуандардың, дала қырандарының басы,
бұлан, бұғы т.б.) сюжеттеріне негізделген. Екіншіден, қазақ кілемдеріндегі ою-өрнек ғарыш сипатты (космонологиялық, яғни ай, күн, жұлдыз) ою
лармен берілген. Үшіншіден, қазақ кілемдерінде түзу, қисық кейде доға сы
зықтар көптеп кездеседі. Мәселен, «сүйір», «ирек», «балдақ», «тұмарша»,
«қармақ» т.б. Төртіншіден, қазақ кілемдерінде өсімдік тектес (гүл, ағаш,
жапырақ және т.б.) оюлар да бар.
Көне түркілердің түсінігі бойынша құс – көктің, балық – судың, ағаш
– жердің белгісі. Қазақ халқы да өзінің ұлттық дүниетанымын осы тәрізді
символдар арқылы кілем беттеріне өрнектеп отырған. Бұдан шығатын қо
рытынды: қазақ халқы өзінің ойын, арман-тілегін кілем бетіне салынған
ою-өрнек нақышы арқылы жеткізетін болған.
Халықтың ұлттық қолөнерін ұрпақ тәрбиесімен ұштастыру – ұлттық
мәдениеттің көрінісі. Ұлттық мәдениетті еркін игерген, рухани бай, терең
ойлы, шығармашылығы мол, білікті де білімді ұрпақ тәрбиелеу – бүгінгі
күннің басты талабы. Олай болса, өскелең ұрпаққа ұлттық қолөнердің
танымдық әрі тәрбиелік мәні туралы мағлұмат беру осындай мақсаттан
туындап отырғаны белгілі. Ал ол тіл үйрету сабақтарында лингвомәдениет
танымдық мәтіндер арқылы жүзеге асырылады.
Лингвомәдениеттанымдық мәтіндерде берілген қазақ кілемдеріндегі оюөрнектерді ақпарат беруші құрал деп қабылдап қана қоймай, тіл үйренушіге
кілем бетінде өрнектелген ою-өрнектердің әрқайсысының ақиқат астарын,
өзіндік сырын қазақтың аңыз әңгімелері және ертегілерімен байланысты
ра түсіндірген абзал. Сонда ғана тіл үйренушінің сол халықтың тіліне, мә
дениеті мен өнеріне қызығушылығы артып, мәтін мазмұнын терең түсінуге
деген ынта-ықыласы ұлғаяды. Мұндай мәтіндер тіл үйренушінің білім шең
берін кеңейтумен бірге, оның ойын ұшқырлап, тілін дамытуға және қазақша
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еркін сөйлеуге үйрететін құрал болып табылады. Бұған мысал ретінде біз
қазақ тілін үйрету сабағында берілген «Сырмақ шерткен сыр» тақырыбында
ғы мәтінмен жүргізілген жұмыстың бір түрін ұсынып отырмыз.
Сырмақ* шерткен сыр
Ерте-ерте-ертеде бір әділ хан болыпты. Соның жарлығы бойынша қол
астындағы елдің ою, өрнек, кесте, бастырма, тоқыма, оймыш, бәдіз, тігін,
құйма өнерлерін меңгергені сонша, үйлерінің іші-сырты, киім-кешектері,
жиһаздары мен бұйымдары, құрал-саймандары, қару-жарақтары түгелдей
оюланған әрі өрнектелген әсем де көрікті екен. Және олар бір-бірімен ою
тілінде де сөйлесе алатын болыпты. Сол себептен бұл ел басқарушысы –
Ою хан аталып кетіпті.
Жылдардың бір жылында бөтен елдің ханы соғыс ашып, Ою ханды орнынан алып, билікті өзі жүргізеді. Ол ескі салт, көне дәстүр, бұрынғы әдеп,
ежелгі өнер, бұған дейінгі мәдениет белгілерінің бәрін жойып, жаңаша
құрмақ болыпты.
– Уа, хан-ием! Мына райыңыздан қайтыңыз, теріс жолмен кетіп бара
жатырсыз, – деп жөн айтқанның бәрін, айтпақ болғанның да, тіпті ондай
адамдармен сыбайлас екен дегендердің де көзін жоя беріпті. Сондықтан да
оны халық Жою хан деп атапты.
Бір күні Жою ханның жалғыз ұлы аңға шығады. Жолындағы аң атаулыны түгел қырып, еті мен терісіне қарық болмақ ниетпен ойына алғанын іс
теп келе жатқанда, бір үкі мұның бетіне шапшиды. Бала жанталаса ажыра
тып үлгергенше, үкі оның екі көзін ойып жібереді.
Ешнәрсе көре алмай келе жатып, бір жардың басынан құлап, көлге батып өледі.
Бұл кезде Жою хан баласына іздеу салып жатқан еді.
– “Кімде – кім баламның өлімін естіртер болса, соның басын аламын”–
деп жарлық берген соң ешкімнің батылы бармайды.
Мұны естіген Ою хан баланы іздеуге өзінің баратынын хабарлайды.
Ою хан жолында кезіккен жаралы аң-құстың бәрін емдейді. Ең соңында
қанаты сынған үкіні дәрілеп: – Жою ханның баласын көрдің бе? – деп сұрайды.
– Жою хан баласы жолында кезіккен сұртышқанды, арқарды, бұғыны,
қодасты, жолбарысты жаралап, балықты құрғаққа тастап, бәрін қайта ай* Сырмақ – қолданбалы өнер туындысы, ою бастырылып немесе жиектері өрнектеліп сырылған
сәнді төсеніш.
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налып келіп сойып алмақ болғанда, мен оның екі көзін шығардым. Өйткені
ол жаралағанның бәрі Ою хан еккен орманның ең соңғы аңдары еді. Хан
баласы қазір көл түбінде өліп жатыр, – дейді үкі.
Болған жайдың шындығына көзі жеткен Ою хан үйіне оралып, оқиғаның
желісін сырмақ бетіне түсіреді де, әлгі сырмақты Жою ханның алдына
жайып тастайды...

Жою хан сырмақтың оюына қарап ойланып ұзақ отырып, ондағы оқиға
ны іштей былай тарқатады:

- “Балам биік-биік тауларды асып,

терең-терең суларды өтіп,
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қалың орманды аралап,

күндіз де, түнде де талмай жүрген екен.
Жүрген жолында ол

ұшқан құстармен беттесіпті,

бұғымен кездесіпт,

Тау тағысы арқар да жолығыпты.

Алдынан қодас шыққан көрінеді.

Жорғалаған тышқандар да қарсы келгенге ұқсайды.
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Сорлы балам жолбарыспен де арпалысыпты...

Балықа да ұшырасыпты...

Айдын көлге де түсіпті...
Қайран ұлым, алып күштің иесі екендігіңді аңдарға көрсеткенше, ел
ішіндегі дұшпандарыңа неге көрсетпедің?! Тірімісің, өлімісің?

Тоқта, мына ою не деп тұр? Балаң екіге бөлінді – жаны рухқа, тәні әруақ
қа айналды деп тұр ма?...”
Кенет Жою хан орнынан атып тұрып:
– О, жалған! Менің жалғыз ұлымның шынымен өлгені ме? Өлтірем!!! –
деп қылышын суырып алып, Ою ханға төнеді. Сонда Ою хан:
– Дат, тақсыр! Сенің:“Кім де кім баламның өлімін естіртсе, соның басын
аламын деген жарлығың бар емес пе еді, ”– дейді.
– Иә, бар! – дейді қаһарлы хан.
– Ендеше, балаңның өлгенін мен де, мына халық та сенің өз аузыңнан естіп
тұрмыз, “Ханның екі айтқаны – өлгені”. Алынса, сенің басың алынуы керек,
– дейді Ою хан саспай. Бүкіл халық оны қолпаштай жөнеледі. Сөйтіп, Жою
ханның өз жарлығы өзінің басын алуға себепкер болыпты [3, 217-220 б.].
Ертегі мәтінін оқып, түсіну барысында тіл үйренушінің өз бетінше ой
лану, қорытынды жасау, мәселенің себебін іздеу, ойланып жауап беруге
дағдылану тәрізді қабілеті дамиды. Тіл үйренушінің ізденімпаздық, тап
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қырлық қабілетін дамыту тіл үйретушінің шеберлігіне байланысты. Сон
дықтан да тіл үйретуші түрлі танымдық сұрақтар қою арқылы тіл үйрену
шіні тілдік қатысымға түсуге бағыттайды.
Мәселен, жоғарыда берілген мәтін бойынша мынадай танымдық сұ
рақтар беруге болады:
– Сырмақ сөйлей ме? «Сырмақ сыр шертеді» дегенді қалай түсінесіз?
– Сырмақ бетіндегі әрбір оюдың мағынасын қалай анықтауға болады?
– Оқиға желісі бейнеленген сырмақтан сіз нені ұқтыңыз?
– Сырмақ бетіндегі оюмен берілген ойды сіз қалай оқыр едіңіз?
– Сіз сырмақтағы әңгімені әрі қарай қалай өрбітер едіңіз?
– Ертегі кейіпкерлері не себепті Ою хан, Жою хан деп аталады?
– Ертегіде тағы қандай кейіпкерлер бар?
– Ою хан Жою ханның баласының өлгенін оған қалай жеткізді?
– Сіз Ою ханның орнында болсаңыз, не істер едіңіз?
Мұндай сұрақтар тіл үйренушіні сөйлеуге дағдыландырады, өздігінен
шешім қабылдап, ойын дәлелдей білуге үйретеді.
Лингвомәдениеттанымдық мәтіндер туыс тілділерді оқыту үдерісінде
маңызды орын алады, себебі практикалық сабақтар аясында тіл үйренуші
ділі бір, тілі бір, дәстүрі бір туыс елдің мәдениетімен танысады. Сондай-ақ
тіл үйренуші өз елінің мәдениетіндегі айырмашылықтарды түсініп, туыс
ел (тілін үйреніп жүрген елдің) мәдениетінің жақындығын сезіне алады.
Ол туыс ел мәдениетіндегі сақталып қалған, өз елінің мәдениетіндегі ұмы
тылып бара жатқан рухани байлықты бағалай алады.
Тіл үйренушінің мәдениеттанымдық материалдарды өз ана тіліндегі материалдармен салыстыруы тілді тез үйрену және түсіну нәтижесіне жеткі
зеді. Тіл үйренушіге үйренетін тіл мен ана тіліндегі мәдениеттанымдық
мәтінді салыстырта отырып, екі тілдегі мәтін бойынша түрлі лексикалық,
грамматикалық тапсырмалар орындатуға да болады.
Мәселен, жоғарыдағы мәтін бойынша мындай сұрақтар беріледі:
– Сіздің мәдениетіңізде кілем тоқу өнері бар ма? Ол қалай дамыған?
– Сіздің ұлттық кілемдеріңіздегі ою-өрнектер халық өмірінің тұрмыстіршілігінен хабар бере ме?
– Қазақ кілемдерінде жиі кездесетін «қошқар мүйіз», «түйетабан»,
«құсқанаты» және т.б. ою-өрнектер сіздің ұлттық қолөнеріңізде кездесе
ме? Олардың ұқсас жақтары мен айырмашылықтары бар ма?
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– Сіз өз ұлттық кілемдеріңіздегі ою-өрнектердің мазмұн-мағынасын
білесіз бе?
– Сіздің елде кілемдердегі ою-өрнектер арқылы ойын жеткізген аңыз
әңгімелер немесе ертегілер бар ма? Мысал келтіріңіз.
Лингвомәдениеттанымдық мәтіндер оқу материаланың негізін құрайды,
ал тілдік тұлға осы мәтін ақпараты арқылы тілдік фактілерді бақылап, бай
қап, оны интерпретациялайды. Мәтінді тірек ету арқылы лингвистикалық,
қатысымдық және мәдениет-таным құзыреттерін қалыптастыру және тілдің
құрылымын тіл дамыту мен танымдық жүйенің бірлігін қамтамасыз етеді.
Қазақ қолөнеріне қатысты лингвомәдениеттанмыдық мәтінмен жүргізі
летін жұмыс түрлерін тиімді ұйымдастыру тіл үйренушілердің ауызекі
сөйлеу тілін дамытуға, ой-өрісі мен дүниетанымын жетілдіруге, алған тео
риялық білімдерін іс жүзінде пайдалана білуге мүмкіндік береді және туыс
елдің мәдениеті мен өнеріне деген қызығушылығын оятады.
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II
ТАРИХ. АНТРОПОЛОГИЯ.
ЭТНОГРАФИЯ. ӘЛЕУМЕТТАНУ
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ЕЖЕНХАНҰЛЫ Б.
ТУЦЗЮЕШИ МЕН ГАОЧЭ:
КӨНЕ ҚЫТАЙ ЖАЗБАЛАРЫНДАҒЫ ҚЫПШАҚТАР
Мақалада көне қытай жазбаларында сақталған «туцзюеши», «сюеяньто» және
«гаочэ» сынды этнонимдерге, сол этнонимдермен қатысты құрылған көшпелі биліктер
мен көші-қон үрдістеріне талдау жасай келе мынадай тың тұжырымдама ұсынылады:
аталмыш елдерді көне түрік ескерткіштерінде кездесетін «түрік сир» немесе «қыпшақ»
елімен теңестіруге болады.
В статье рассматриваются сохранившиеся в древнекитайских письменных памят
никах этнонимы «туцзюеши», «сюеяньто» и «гаочэ», а также связанные с этими эт
нонимами процессы формирования государственности кочевников и процессы миграции.
Предлагается оригинальная концепция, согласно которой вышеназванные народы можно
приравнивать к народам «тюрк сир» или «кыпшак», упоминаемые в древнетюркских па
мятниках.
Based on the analyzes of the various sources concerning the name meanings, the general
political histories and migrations of the nomadic people which appears under the names of
“Tujueshi”, “Xueyanto” and “Gaoche” in the old Chinese writings, such a conclusion is drawn
in this paper: the mentioned people can be identified with the people mentioned in the old Turkic
inscriptions as “Turk sir” and “Kipchak” .

Ұлы Еуразия даласындағы бұрынғы жүріп өткен күрделі саяси-этника
лық өзгерістердің нәтижесі ретінде, V ғасырдан бастап түркі тілдес көшпенді
ұлыстар тарихи сахнаға шыға бастаған. Қытай деректемелерінде «юебань
(悦般)», «телэ (铁勒)» (немесе «динлин (丁零)») және «гаочэ (高车)» деп
хатталған ұлыстар солардың ең алғашқыларының қатарында. Біздің за
манымыздың алды-артындағы ғұндардың батысқа ауа көшуі барысында
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қазіргі Жетісу жері мен ҚХР ШҰАР аумағындағы Юлдұз ойпатына дейінгі
өңірге қоныстанып, сонда көшпелі мемлекет орнатқан юебаньдар, қытай
дың «Вэй шу» кітабының білдіруінше, гаочэлермен (гаогюйлермен), яғни
«биік арбалы телелермен» бір тілде сөйлейтін халық болған. Ал ғалымдар
сол «Вэй шу» кітабында сақталған гаочэлердің сөз-атауларын зерттей келе,
олар түркі тілдес болған деген қорытынды жасаған. Сонымен қоса, кейінгі
көптеген түркі тайпа-ұлыстар, мысалы, ұйғырлар (хуэйхэлар), сол гаочэлермен тамыры бір халықтар екендігін көне қытай қаламгерлері жазып кеткен. Демек, юебаньдар тілдік ерекшелігі жағынан қытай дерек-темелерінде
нақты сипатталған, қазіргі Қазақстанның оңтүстік-шығысы және көршілес
аймақтарда мемлекет туларын көтерген ең алғашқы түркі тілдес елдердің
бірі деп санауымызға болады.
Ғылымда күні бүгінге дейін дәйекті тұжырымдама қалыптаспаған мәсе
лелердің бірі − көне түркі этногенезі мен ең алғашқы мәдени дәстүрлері
қай аймақта қалыптасқан деген мәселе. Қытай деректемелеріне сүйенсек,
«туцзюе» деп аталатын саяси-этникалық топтан тыс көне түркі ұлыстар
немесе тайпа бірлестіктерінің басым көпшілігі «телелердің» құрамына
кіреді, ал телелердің арғы тегі деп есептелген «динлиндер» (көне қытай
авторларының мәліметтерін мұқият қарағанда, бұл этнонимнің өзі «теле»
сөзінің ертерек кездегі транскрипциясы болып шығады) сонау сюньнулар
дың заманында-ақ әйгілі болған*. Ең алғашқы қытай деректемелері дин
линдердің мекенін «Бэйхайдың», яғни қазіргі Байқал көлінің маңы деп
көрсетсе**, III ғасырда динлиндер Ұлы Еуразия даласының батыс бөлігіне
дейін мекендеп үлгірген − бұны мына бір қытай дерегі дәлелдейді: қытай
дың «Үш патшалық дәуірінде» жазылған «Вэй люе» атты кітабының***
мәлімдеуінше, Канцзюй (康居) елінің солтүстігінде «Батыс Динлин (西丁
零)» деген ел орналасқан. Осы «Батыс Динлин» елінің нақты мекені қай
да болғандығы жөнінде ғалымдар әр түрлі пікір айтып келеді****. Канцзюй
* «Шицзи» кітабының «Сюньну баянын» мынаны оқып білеміз: сюньнулар өздерінің солтүстігін
дегі көршілес динлиндерді б.э.д. III ғасырда бағындырғанын. Демек, динлиндер бұдан бұрын сол
өңірде өмір сүріп келген.
** «Ханьшу» кітабы, 54-цзюань, «Сувудың өмірбаяны».
*** Бұл кітаптың негізгі мазмұны әйгілі «Жиырма төрт патшалық тарихтарының» бірі болып саналатын «Сань го чжи» («Үш патшалықтың ахуалдары») кітабының «Вэйчжи» («Вэйдің ахуалы»)
бөлігінің 30-цзюаньінде түсіндірме ретінде сақталып қалған.
**** Мысалы қытай ғалымдарының кейбіреулері мұндағы айтылған «Канцзюйдің солтүстігі» −
қазіргі Ертіс өзен өңірі десе (Чжоу Вэйчжоу1983, 9-бет, 3-түсіндірме), тағы біреулері ол Балқаш көлі
маңы деп жорамалдайды (Дуань Ляньцинь1988, 81-бет).
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мемлекетінің Сырдарияның бойында орналасқандығын ескерсек, мұндағы
айтылған «Батыс динлиндердің» көне мекенін Арал теңізі мен Балқаш
көлінің аралығындағы өңірден іздеу керек сияқты. Қалай болғанда да қы
тайдың Суй патшалық дәуірі тұсына келгенде телелер «Сихайдан шығысқа
қарай (яғни Кәспийден шығысқа қарай) сай-сайларды бойлап жалғасты орналасып кете береді»*. Осы кезеңдегі шығыстан батысқа бағытталған ұлы
көштің арасында қытай дерегінде «гаочэ (高车)» деп аталатын тайпа бірлес
тігі де болды. Кейбір ғалымдардың пайымдауынша, қытай деректеріндегі
гаочэлердің толық атауы әуелі «гаочэ динлин», яғни «биік дөңгелек арбалы
дилиндер» болып табылады, олар «телэ» немесе «чилэ (敕勒)» деп аталатын Ұлы Еуразия даласында кең етек жайған көшпенділердің бір бөлігі.
Қытай жазбаларынан мынаны оқып білуге болады: туцзюелер, яғни көк
түріктер дәл осы телелердің арқасында мемлекеттерінің іргесін кеңейткен
(төмендегі мәтіндерге қараңыз). Алайда, аталмыш елдердің тарихындағы
біраз мәселелер әлі де болса өз шешімдерін күтуде. Басқаны былай қойған
да, осы елдердің атауларын реконструкциялау істерінің өзі көбінесе әр түр
лі жорамалдармен ғана шектелген.
Жоғарыдағы аталған көшпелі елдер туралы мәліметтер мынасымен де
маңызды: қытай жазбаларындағы сол елдер мен көне Византия, Сирия
жазбаларында кездесетін, өз кезінде шығыстан батысқа қарай бағыттал
ған «Ұлы көштің» толқынында болған авар, оғыр, бұлғар, қазар сынды
еуразиялық елдер арасында мәлім деңгейде тарихи сабақтастық бар. Осы
тақырып көп уақыттан бері ғалымдардың қызығушылығын қоздырып, нәти
жесінде бірсыпыра тиісті ғылыми тұжырымдар мен жорамалдар дүниеге
келген**. Дегенмен, осы тақырыптағы көптеген мәселелер де түбегейлі ше
шілді деуге әлі ертерек. Ал мұндағы басты кедергілердің бірі − тағы да сол
этнонимдердің түпкі нұсқаларын қалпына келтіру мәселесі.
Төменде біз қытай дереккөздерінде кездесетін осындай екі көне елдің,
атап айтқанда, қазіргі қытай тілінде «туцзюеши» және «гаочэ» деп оқы
латын елдердің атауларына талдау жасап, сол негізінде тиісті тарихи мә
селелерге тоқталып кетпекпіз. Әңгімемізді 801 жылы жазылып болған
«Тун дянь» атты Тан патшалық кітабындағы бір деректен бастасақ. Аталмыш еңбектің «Гаочэ» тараушасында былай делінеді: «Суй (隋) патшалық
* СШ,84-цюань, «Телэ баяны».
** Осы мәселелерге арналған зерттеулер аса көп, біз мұнда олардың мынадай екеуін ғана атап
өтсек: 1. Hamilton 1962; 2. Golden 1990.
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дәуіріне келгенде Ту-юе-ши (突越失) мемлекеті болды, ол яғни Соңғы Вэй
(Солтүстік Вэй) заманындағы Гаочэ мемлекеті»*.
Бұл дерек өзінің мынадай екі қырымен біздің назарымызды аударып отыр:
біріншіден, мұнда көне қытай жазбаларында біршама әйгілі болған гаочэ
елі мен кейінірек кезеңде пайда болған «Ту-юе-ши (突越失)» деп аталатын
мемлекет байланыстырылған; екіншіден, «Тун дянь» кітабындағы осы «Туюе-ши (突越失)» деп жазылатын атау Тан патшалығына арналған «Цзю
Таншу», «Синь Таншу» сынды «ресми» тарихи жазбаларда мүлде кездеспейді, осы себептен де шығар, көне түркілердің бір бөлігі болып есептелетін гаочэлерге тікелей қатысы бар осы дерек ғалымдардың назарына көп
ілінбеген. Дегенмен, біздің ойымызша, аталмыш дерек тектен-тек пайда
болмаған, ол біздің ұғымымызда бекімеген және біз үшін күңгірттеу болып
келген ертерек кезеңге жататын түркі тарихының бір қырынан сыр шертіп
тұр. Осы орайда, біздің есімізге мына жайт оралады: дәл сол «Тун дянь»
кітабындағы біраз мәліметтер көк түріктердің тарихындағы, әсіресе көк
түріктердің енді ғана бой көтеріп келе жатқан кездеріндегі жағдайлар туралы аса маңызды, бірегей хабарларды жеткізген**. Демек, жоғарыда аталған
дерек те елеусіз қалмауға тиісті. Ендеше, осы «Ту-юе-ши» жөніндегі деректе қаншалықты тарихи шындық жатыр?
Мәселенің үлкен бір түйіні, әрине, деректегі ел атауында екендігі белгі
лі, сондықтан біз әуелі осы атаудың мәнін ашуды жөн көрдік. «Тун дянь»
кітабынан кейінірек құрастырылған өзге екі қытай жазбаларында да Гаочэ мемлекеті (Солтүстік Вэй патшалық дәуіріндегі Гаочэ мемлекеті)
жойылғаннан кейінгі гаочэлердің тарихы туралы сөз қозғалады: «Тун
дянь» үлгісінде 1307 жылы жазылып болған «Вэньсянь тун као» атты кі
тапта жоғарыдағы көрсетілген мәтін абзац сол күйінде қайталанған***. Ал X
ғасырдың соңында жазылып болған «Тайпин хуаньюй цзи» кітабындағы
осы тектес деректе аталған елдің аты Ту-юе-ши (突越失) емес, Ту-цзюе-ши
(突厥失) болып келіп, былай делінген: «Соңғы Вэй патшалық кезіндегі Гао* ТД, 197-цзюань.
** Мысалы, «Тун дянь» кітабында: «ау басында [Туцзюе] мемлекетінде үлкенді-кішілі болып 10
дәрежелі лауазым болған» деп басталатын бір абзац мәтін сақталған. Осы дерекке талдау жасаған
Ф.Хирт, П.Пелио және Хань Жулин сынды ғалымдардың еңбектерінен білгеніміз: мұнда да өзге
деректерде кездесе бермейтін, көк түріктердің бой көтерген кездегі алғашқы билік жүйелері туралы
сыр шертетін бірегей мәліметтер беріліп отыр (Қараңыз: Hirth 1899, 139-бет; Пелио 1914; Пелио
1926; Хань Жулин 2).
*** ВСТК, 342-цзюань.

311

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

чэ мемлекеті болып табылатын Ту-цзюе-ши (突厥失) мемлекеті Бэйтиннің
солтүстігінде, Лэйчжу теңізінің (雷翥海) шығысында орналасқан»*. Демек, дереккөздерде аталмыш елдің атауы екі түрлі болып қалыптасып,
бізге жеткен. Атаудың екінші түрі, яғни Ту-цзюе-ши (突厥失), біздің назарымызды ерекше аударады, өйткені мұндағы 3 иероглифтің алдыңғы екеуі – көне қытай жазбаларындағы түрік (көк түрік) атауының ең тұрақты
транскрипциясы. Бір ғасырдан бері, ғалымдар осы «туцзюе (突厥)» деген
екі иероглифті реконструкциялауға айтарлықтай күш салып, өзара ұқса
майтын бірнеше тұжырымдар ұсынған. Сол тұжырымдардың әр түрлі
болғандығының өз себептері бар болар, дегенмен, қытайлар үшін аталмыш
екі иероглифпен білдіретін ел – көк түріктер, бұл бұлжымас айқын факт.
Демек, Ту-цзюе-ши (突厥失) атауы қалыптасқан шақта осы атауды қытай
шалаған автордың санасында «түрік» атауымен байланысты «туцзюе (突
厥)» сөзі болған. Ендеше осы атау неліктен «Ту-юе-ши (突越失)» деп те
хатталады? Біздің ойымызша, мұндағы екінші иероглиф хатталған шақта
орфографиялық қателік кеткен: ол асылы «юе (越)» емес, сол иероглифпен
оңай шатасатын «ци (起)» болған, яғни аталмыш атаудың алғашқы дұрыс
түрі ̶ «ту-ци-ши (突起失)». Біздің осылай пайымдауымыздың себебі тағы
да сол «түрік» сөзінің қытай жазбаларындағы қалыптасу жағдайымен байланысты болып отыр. Жұртқа мәлім, «туцзюе (突厥)» деген екі иероглифті реконструкциялауда мәселе тудырған екінші иероглиф: ортағасырлық
қытай тілінде бұл иероглифтің оқылуында буынды жабатын «-t» финалы
болған, сондықтан да, сонау П.Пелиодан басталған біраз ғалымдар бұл дыбыс маңғол тіліндегі сөздің көпше түрін білдіретін жалғау, «туцзюе (突厥)»
сөзі «Türküt» дегенді білдіреді деген тұжырымды ұсынып келген, алайда,
кейінгі кезде бұл тұжырымды қолдаушылар азайып, керісінше, Л.В. Кларк
сынды ғалымдар тарабынан айтылған «бұл атауды қытайлар соғды тілінен естіп хатқа түсірген, ондағы соңғы финалдық дыбыс соғды тіліндегі
сөздің көпше түрін білдіріп тұр» деген пікірді жақтаушылар көбейіп келе
ді**. Біздің пікірімізше, «ту-цзюе-ши (突厥失)» мен «ту-ци-ши (突起失)» деп
* ТПХЮЦ, 200-цзюань. Ту-цзюе-ши (突厥失) атауы кітаптың 194-цзюаньінде де кездеседі.
** Қытай жазбаларындағы «туцзюе (突厥)» сөзін П. Пелио әуелі «Türküt» деп оқыған, және осы
атау маңғол тілдес жужулардан қытайларға жеткен, ондағы соңғы «-küt» деген буын – маңғол
тіліндегі көптік жалғау деген тұжырымдаманы ұсынған (Пелио 1915). Е.Г.Пулиблэнк бұл пікірмен
келіспей, «аталмыш қытайша транскрипциядағы екінші буын – «Türk» сөзінің соңғы «-k» дыбысын
білдіреді, осы екінші буындағы «-t» финалы сөздің мәлім бір қосымша дауысты және дауыссыз
дыбысын емес, керісінше, бір буынының кем екенін білдіреді. Яғни «туцзюе (突厥)» сөзін «Türküt»
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хатталған екі нұсқа бір ел атауының қытай тіліндегі екі түрлі транскрипциясы: мұндағы «ту-ци-ши (突起失)» сөзіндегі «туци (突起)» деген екі иероглиф
ортағасырлық қытай тілінде «duət k’ǐə» деп дыбысталады, яғни оны «түрк»
деп реконструкциялауға ешқандай қиындық жоқ. Демек, біздің ойымызша, осы «туци (突起)» сөзі қытай жазбаларындағы «түрік» сөзінің өзге бір
транскрипциялау түрі, оның «туцзюе (突厥)» деген транскрипция түрімен
арадағы айырмашылық мынада: «туцзюе (突厥)» – соғды тілінен қытайларға
жетсе, «туци (突起)» – түркілердің өз тілінен қытайларға жеткен.
Ал «ту-цзюе-ши (突厥失)», «ту-ци-ши (突起失)» сөздеріндегі үшінші
«ши (失)» иероглифтің ортағасырлық қытай тіліндегі оқылуы – «ɕǐət»,
оны «сир / шир», «сил / шил», немесе «сит / шит» деп реконструкциялауға
болады. Біз осы үшеуінің біріншісін, яғни «сир / шир»-ді ұсынамыз. Яғни,
біздің реконструкциялауымыз бойынша, «ту-цзюе-ши» мен «ту-ци-ши»
сөздерінің түпкі түркілік нұсқасы – «түрік сир». «Түрік сир» елі туралы
726 жылы тұрғызылған Тоныкөк ескерткішінде айқын түрде былай деп
таңбаланған: «ïčikdük üčün täŋri öl timiš ärinč. türk bodun ölti alqïnti yoq boltï.
türk sir bodun yärintä bod qalmadï» ([Тан патшалығына] бағынғандықтарың
үшін тәңір: «өліңдер» дегенді айтты. Түрік халқы өлді, әлсіреді, жоқ болды. Түрк сир халқының жерінде ел-жұрт қалмады»*.
Тоныкөк ескерткішіндегі осы «түрк сир» елі зады кімдер деген мәселе
көп уақыттан бері түрколог ғалымдардың талас-тартысын тудырып келген.
Дегенмен, ғалымдардың көбісі осы атау құрамындағы «сир» деп жазылатын елді «Синь Таншу» кітабының «Хуэйху баянындағы» айтылатын,
628-646 жылдары аралығында мемлекет құрып үлгірген «сюе-яньто (薛延
陀)» тайпа бірлестігі (шындығына келсек, бұл тайпа бірлестігі VI ғасыр
90-жылдардың ортасында өз биліктерін құрып үлгірген – бұл туралы біз
деген формадан келді деудің қажеті жоқ, ол «Türk» сөзінің өзін білдіріп отыр» дегенді айтады (Пу
либлэнк1965). Ал кейін Л.В.Кларк осы екі қытай иероглифті «tr’wkt» деп оқып, оны соғыды тілімен
байланыстырады. Бұл пікір соңғы кезде ғалымдардың көбірек қолдауына ие болып келеді. Мысалы, Жапон ғалымы, соғдытанушы Й.Йошида Л.В.Кларктың осы тұжырымдамасын құптап, мы
надай пікір білдіреді: «Осы мәселеге байланысты мына бір фактіні еске алуымыз керек: П.Пелио
тұжырымдамасын өте ерте кезде ұсынған, ол кезде соғды тілінің граматикасы туралы жұртта аз ғана
ұғым болған. Біздің қазіргі соғды тілі туралы, сондай-ақ VI ғасырда соғдылардың Қытай мен туцзюе және Маңғолиядағы өзге де көшпенді халықтар арасындағы дәнекерлік рөлі туралы біліміміз
мынадай ықтималдықты көрсетіп отыр – сол дәуірдегі қытайлар туцзюелер туралы информацияны
соғдылар арқылы алып тұрған, ал туцзюе деген форма – соғды тіліндегі осы атауды, яғни «tr’wkt»-ді
білдіреді» (Йошида 2007).
* Тоныкөк ескерткіші, батыс бөлігіндегі мәтін, 3- және 4-жолдары. Қазақ тіліндегі аударма осы
мақаланың авторынан.
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төменде арнаулы тоқталамыз) құрамындағы «сюе (薛)» елімен теңестіруге
бейім (сюе (薛) иероглифі ортағасырлық қытай тілінде «sǐɛt» деп оқылады).
Солардың ішінде, әйгілі түрколог, тарихшы С.Г.Кляшторныйдың пікірі
біз көтеріп отырған тақырып үшін ерекше маңызды. С.Г.Кляшторный өз
зерттеуінде Г.Рамстедтің кезінде айтып кеткен «Шине Усу ескерткішінің
сол жақ бөлігі 4-жолының басындағы сөздер «turk qïbčaq (түрк қыбчақ)»
деп оқылуға тиісті» деген тұжырымдамасын қайтадан жаңғыртып, сол ай
тылған қыбчақтарды Тоныкөк және Билге қаған ескерткіштеріндегі «сир»,
сондай-ақ қытай дереккөздерінде кездесетін «Сюеяньто (薛延陀)» елімен
бірлестіре қарастырып келеді*. Оның бұл тұжырымдамасындағы негізгі
ойын құптай отырып, біз онда өңдеуге тиісті тұстар да бар деп есептейміз.
Жалпылай айтқандай, С.Г.Кляшторныйдың тұжырымдамасындағы бізді
қызықтырған мынадай бірнеше түйіндер бар: а. түркі ескерткіштеріндегі
«сир» мен «қыбчақ» елі бір елдің екі түрлі атауы; ә. «Сюеяньто» заманында
сир елі мен түріктер бірлесе билік құрған; б. 646-647 жылдардағы қырғын
дардан кейін сир елінің тағдыры өзге жолға түсіп, олардың атауы да тиісінше «қыбчақ» деп өзгертілген; в. Шине Усу (Селеңге тас) ескерткішіндегі
көне Ұйғыр қағандығының Елтеміш Білге-қағанының «türk qïbčaq älig yïl
olurmïš (түрк қыбшақ 50 жыл биледі)» деген сөйлем 681-744 жылдары би
лік құрған Екінші Түрік қағанатымен байланысты айтылған.
Түркі ескерткіштеріндегі «сир» және «қыбчақ» елін қытай дереккөз-де
ріндегі «сюеяньто» елімен байланыстырып қарастыру – көне түр-кі тарихына қатысты сәтті шыққан ғылыми тұжырымдардың бірі деп есептеуге
болады. Алайда, С.Г.Кляшторныйдың жоғарыдағы аталған түйіндерінің
соңғы екеуін біз күмәнді деп есептейміз, өйткені, Шине Усу (Селеңге тас)
ескерткішінде түрк сир елі «елу жыл билік жүргізді» деп анық айтқан, ал
Екінші Түрік қағанаты заманында сир немесе қыбшақ елі әлдеқайда билік
тайпасы статусынан айырылып, құлдырап кеткен. Тоныкөк ескерткішінде
болсын, Білге-қаған ескерткішінде болсын, сир елінің билік құрған тарихы
тек Екінші Түрік қағандығынан бұрынғы заманмен байланысты меңзеліп
тұр. Сондықтан, Шине Усу (Селеңге тас) ескерткішіндегі айтылған әңгіме
Екінші Түрік қағанатынан бұрынғы дәуірде болған деп есептеуге тиістіміз.
Ал сол дәуірден бұрын болған сирлермен қатысты биліктің бірі – «Сюеяньто» хандығы. Қытай дереккөздеріндегі мәліметтерді оқи келе біз мынаны
білеміз: сюеяньто тайпа бірлестігі 628 жылдың соңында Үтікен тауында
* Кляшторный 1986; Кляшторный, Султанов 1992, 117-127-бб.
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орда тігіп, Инань (夷男) есімді көсемдерін қаған мәртебесіне көтерген. Тан
патшалығы өзінің Шығыс Түрік қағанатын әлсірету саясатын іске асыру
мақсатында әуелінде бұл хандыққа қолдау көрсеткен. Алайда, 18-19 жылдан соң, яғни 646 жылы Тан патшалығы ұйғыр сынды теле тайпаларының
қолтықтарына су бүркіп, сол тайпалардың көмегімен ендігі кезекте Сюеяньто хандығын жойып, бұрынғы Шығыс Түрік қағанатының жерінде өз
үстемдігін құрады* – міне, Тоныкөк ескерткішіндегі «түрік сир жұрты таб
ғаштардың алдауында кетіп, елдіктерінен айырылып қалып, қырылған»
деген сөздер осы оқиғалармен байланысты айтылған. Дегенмен, Шине
Усу ескерткішіндегі «қыбчақ» пен қытай дереккөздеріндегі айтылған осы
628-646 жылдар аралығында хандық құрған «сюеяньто»-ны байланыстырып қарауға тағы мынадай қиындық туып тұр: Шине Усу ескерткішінде
«қыпшақ бізді 50 жыл билеген» деп анық айтқан, ал қытайлар «Сюеяньто»
хандығының өмір сүру уақытын 18-19 жыл деп көрсетіп отыр. Ендеше, бұл
қайшылықты қалай түсінуге болады?
Біздің ойымызша, мәселені шешудің кілтін жоғарыда көрсетілген «Вэньсянь тун као», «Тун дянь» және «Тайпин хуаньюй цзи» кітаптарындағы
«Ту-цзюе-ши» («Ту-ци-ши») еліне қатысты айтылған деректерден іздеу керек. Аталмыш деректерде «Ту-цзюе-ши» («Ту-ци-ши») еліне қатысты екі
ең маңызды мәлімет берілген: а. аталмыш елдің иелігіндегі жердің аумағы
– Бэйтиннің (北庭) солтүстігінде, Лэйчжу теңізінің (雷翥海) шығысында
орналасқан (ТПХЮЦ); ә. аталмыш елдің өмір сүрген уақыты – Суй пат
шалық дәуірі (ТД, ВСТК, ТПХЮЦ). Біз осы мәліметтерге тоқталып кетсек.
Жұртқа мәлім, қытайдың Суй патшалығының дәуірі – 581-618 жылда
ры аралығы. Демек, «Ту-цзюе-ши» («Ту-ци-ши») елінің өмір сүру уақыты
қытай дереккөздерінде қалыпты «Сюеяньто» деген атауымен аталатын
мемлекеттен (хандықтан) ертерек болған. Ал енді «Ту-цзюе-ши» («Ту-циши») елінің аумағына үңілейік. Тан дәуірінен бастап көне қытай дерек
көздерінде «Бэйтин (北庭)» немесе «Тинчжоу (庭州)» деп қазіргі ШҰАР
Жемсары төңірегін атайтындығы мәлім. Ал «Лэйчжу теңізі» туралы ға
лымдардың пікірі біркелкі емес, біреулері ол Кәспи теңізі десе, тағы біреулері оны Арал теңізімен байланыстырады. Қалай болғанда да, «Тайпин
хуаньюй цзи» кітабындағы аталмыш деректен біздің білгеніміз: «Ту-цзюеши» («Ту-ци-ши»), яғни «Түрік сир» елінің батыстағы шекарасы Кәспи немесе Аралға, ал онтүстіктегі шекарасы Шығыс Тянь-Шань тауына дейін
* ЦзТШ, 199-цзюань, 2-бөлім, «Бэйди чжуань Телэ».
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жеткен. Мұндағы мәлімет «Цзю Тан шу» кітабында айтылатын «628-646
жылдары аралығында өмір сүрген» «Сюеяньто» хандығының аумағы ту
ралы мәліметтерден де өзгешелеу* болып тұр. Демек, «Вэньсянь тун као»,
«Тун дянь» және «Тайпин хуаньюй цзи» кітаптарындағы «Ту-цзюе-ши»
(«Ту-ци-ши») ел атауы түркі ескерткіштеріндегі «түрк сир» атауымен бір
бола тұрып, оны қытай дереккөздерінде «628-646 жылдар аралығында
өмір сүрді» деп атайтын «Сюеяньто хандығымен» тікелей теңестіруге ке
ліңкіремейді. Мұндағы сыр, біздің ойымызша, сюеяньто елінің әуелі қай
уақытта және қай жерде хандық туын көтергендігінде жатыр.
Қытайдың Суй, Тан дәуірлеріне қатысты көне жазбалар сюеяньто елін
«теле (铁勒)» деген жалпы атаумен аталатын халықтың** құрамына жат
қызып, олардың алғашқы мекенін «Алтын таудың (яғни Алтай тауының)
оңтүстік-батысында» деп көрсетеді***. Осы көне қытай жазбаларының айт
уынша, «туцзюелер өз мемлекеттерін құра салысымен шығыс пен батыста әскери жорықтар жүргізген, сонда олар жаппай телелерді пайдаланып,
солар арқылы солтүстіктегі даланы өз қолдарына ұстап тұрған»****. Алайда,
Көк түріктер хандығы (Туцзюе хандығы) құрылғаннан кейін көп ұзамайақ осы телелер туцзюе билеушілерінің бас ауруына да айналып үлгірген
* «Цзю Тан шу» кітабында Сюеяньтоның территориясы екі түрлі болып айтылады: 1. «шығысы
Мохэге, батысы Е-хуға (мұндағы Е-ху (叶护) – «Ябғұ» сөзінің қытайша транскрипциясы. Бұл жерде
Батыс Түрік қағанатынмеңзеп тұр – Б.Е.), оңтүстігі құмды шөлге (мәтінде қытайша «шаци (沙碛)
деп хатталған. Мұнда Гоби шөлін меңзеп тұр – Б.Е.), солтүстігі Кулунь тауына (мәтінде қытайша
«Цзюлунь шань (俱伦山) деп хатталған.Хаңгай тауының шығыс бөлігі – Б.Е.) барып тіреледі»; 2
«Шығысы Шивэйге, Батысы Алтын тауға (қытайша «Цзинь шань (金山) деп хатталған.Мұнда Алтай тауын меңзеп тұр – Б.Е.), оңтүстігі Туцзюеге (ғалымдардың пікірінше, мұнда Туцзюе (突厥)
деп Шығыс Түрік қағанаты құлдырағаннан кейін Тан патшалығы тарабынан Хэтао (河套) жеріне
орналастырылған түріктерді меңзеп тұр – Б.Е.), солтүстігі Ханьхайге (мәнтінде қытайша «Ханьхай (瀚海)» деп хатталған. Көне қытай әдебиетінде бұл сөз көбінесе «шөл дала» деген мағынаны
береді. Дегенмен, мұндағы Ханьхай сол «шөл дала» деген мағынада емес тәрізді. Қытай ғалымы
Чэнь Чжунмяньнің пайымдауынша, бұл жердегі «Ханьхай» – «Хаңғай» сөзінің транскрипциясына
(Чэнь Чжунмянь 1962, 67-бет) – Б.Е.) барып тіреледі» (ЦзТШ, 199-цзюань, 2-бөлім, «Бэйди чжуань . Телэ»).Мұндағы екі деректегі терминдердің пайдаланылуы өзгешелеу дегені болмаса, ондағы
көрсетілген Сюеяньтоның шығыс, оңтүстік және солтүстік шекарлары бір-бірімен тым алыстап кет
пеген. Мәселе батыс шекарада болып тұр: мұнда бір жерде «Е-ху», яғни «Ябғұ» деген дүдәмәл термин қолданылса, бір жерде «Алтын тау», яғни «Алтай тауы» көрсетіліп тұр.
** Осы «теле» атауы туралы ғалымдар неше түрлі жорамал айтып келеді, кейбіреулер оны «түрік»
деген сөздің тағы бір баламасы деп есептесе, тағы біреулер оны «оғыз» этнонимның баламасы ре
тінде қарастырады.
*** СШ, 84-цзюань, «Бэйди чжуань . Теле»; БШ, 99-цзюань, «Бэйди чжуань . Теле»; ТД, 199-цзюань,
«Теле»; ЦзТШ, 199-цзюань, 2-бөлім, «Бэйди чжуань . Телэ»; ТПХЮЦ, 198-цзюань, «Теле».
**** Жоғарыдағы дереккөздеріне қараңыз.
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тәрізді. Қытай дереккөздерінен мынаны байқауға болады: V ғасыр 80-жыл
дарындағы Туцзюе еліндегі кез келген бүлікте телелердің қаралары көрініп
қалады. Ал телелер өздерінің осындай тіршіліктерінің арқасында ақыры
өз хандық туларын тігеді. Теле туралы айта келе, қытай жазбалары «(Суй
патшалық) да-е жылнамасының 1-жылы (605 ж.) туцзюенің Чуло (< Чори)
қағаны телелердің тайпаларына шабуыл жасап, оларға ауыр салық салып,
мал-мүліктерін жинап алды. Ол сондай-ақ сюеяньтолардан күдіктеніп әрі
қызғанып, олар бүлік шығарар деген оймен олардың неше жүз елбасшыларын жинап алды да түгелдей өлтірді. Осы себептен, (телелер) біржолата
көтеріліп, Чулоға (Чориге) қарсы шықты. Сөйтіп, олар ілтебір-іркін Цибигэлэнді «и-учжэнь (?)-баға-қаған» деп көтеріп, ол Танхань* тауына тұратын
болып, сонан соң тағы сюеяньто Ишибоны кіші «е-де қаған» етіп, ол Яньмо** тауына тұратын болды»*** деп көрсетеді****. Аталмыш дерекке үңілсек, сюеяньто сынды теле тайпалары хандық туларын 605 жылы көтерген болып
шығады. Алайда, осы кезеңдегі қытай дереккөздеріндегі түріктер туралы,
әсіресе Батыс Түрік қағанатындағы жағдайға байланыс-ты берілген санаулы мәліметтердің көбісі күңгірт болып, біраз тарихи мәселелерді тудырып
келген. Басқаны былай қойғанда, онда Батыс Түрік қағанатының хандық
генелогиясын, сондай-ақ әйгілі хандарға қатысты тарихи даталардың
өзін шатастырып үлгірген. Олардың ішіндегі біздің тақырыбымызға тікелей қатысты мәселе – ғалымдар жақын жылдарға дейін Нири қаған, яғни
жоғарыдағы айтылған Чори қағанның әкесінің өлген уақытын қате айтып
келген, ол қателік «Суй шу» кітабында сақталған осындай бір күңгірт мә
ліметтен шығып отыр: «Суй шу» кітабында Батыс түріктердің бір бөлі
* БШ, ТД және ТПХЮЦ кітаптарында «Таньхань (贪汗)» деп хатталса, СШ кітабында «Тань-у
(贪汙)» деп жазылған. Ғалымдар бұл тауды қазіргі Үрімжі, Жемсары төңірегіндегі Боғда тауы деп
түсіндіреді.
** Мәтінде қытайша 燕末деп хатталған. Ғалымдар бұны Алтай тауының оңтүстік-батыс тармақ
тарының бірі деп түсіндіреді.
*** Дереккөздерінде соңғы сөйлем әр түрлі болып келеді: СШ, ТД және ТПХЮЦ кітаптарында 复
立佚斤字也咥为小可汗 деп, БШ кітабында 复立佚斤子也咥为小可汗 деп, ал ЦзТШ кітабында тіпті
以薛延陀乙失钵为也咥小可汗居燕末山 деп жазылады. Мұндағы бірінші нұсқа «сюеяньто арасынан
Е-де есімді іркінді кіші қағандыққа көтерді», ал екінші нұсқа «сонан соң тағы сюеяньто арасынан
іркіннің ұлы Е-дені кіші қағандыққа көтерді» деген мағынаны ғана беріп, сол сюеяньтодан шыққан
кіші қағанның тұратын жері туралы еш нәсер айтпаған. Үшінші нұсқа біздің аударғанымыздай
мағына беріп отыр, мұнда адам есімі Ишибо, ал «е-де» – қаған сөзінің анықтауышы болып тұр.
**** Жоғарыдағы 17-түсіндірмеде көрсетілген дереккөздеріне қараңыз. Мұнда айта кетерлік бір
жайт: өзе деректердегі «да-е жылнамасының 1-жылы» деген сөз ЦзТШ кітабында жай «да-е жылдары аралығында» деп хатталған.
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гінде билік құрған Мұқан қағанның немересі (Янсоух тегіннің ұлы) Нири
(қытайша «Нили») қағанның да, Білге қаған, яғни Истеми қағанның ұлы
Тардуш (қытайша «Датоу») қағанның да телелерден жеңілгендігін Суй
патшалық жэншоу (仁寿) жылнамасына жататын жылдарда болған деп
баяндалады*. Жұртқа мәлім, Суй патшалық жэншоу жылнамасы 601-604
жылдарын қамтиды. Сондықтан да, жақын жылдарға дейін ғалымдар
Нири қағанның өлген уақытын 602-603 жылдары аралығында деп межелеп келген**. Ал Нири қағанның өлген себебі, өлген жылы және жерленген жері сынды тарихи жұмбақтар тек Йошида Юйтака, N.Sims-Willims
сынды ғалымдардың ҚХР ШҰАР Іле Қазақ автономиялы обылысына қа
расты Моңғолкүре ауданы Кіші Қонақай жерінен табылған, өз кезінде
Нири қағанға арнап тұрғызылған ескерткіш мүсіндегі соғды жазумен жа
зылған естеліктерді сәтті оқып шығып, сол негізіндегі Осава Такашидың
салыстырмалы зерттеулері жүргізгеннен кейін ғана шешіліп отыр. Осава
Такашидың зерттеу қортындылары арасында біздің тақырыбымызбен тікелей байланысты мынадай екі тұсы бар: а) Тас мүсінде Нири қағанның са
лауатты мәртебелі бейнесі сомдалған, ол оның ұлы Чори қағанның тікелей жарлығымен орнатылған; ә) Нири қағанды жерлеу рәсімі 599-жылдың
жазғытұрым немесе күз мезгілінде өткен, ал Нири қаған 598-жылдың
соңы немесе 599-жылдың басында қайтыс болған, ол сол кезде Пайкенттен Жетісуға (Іленің басына) оралып, Жоңғариядағы теле тайпаларының
бүлігін тыныштандыру жорығында қаза тапқан***. Демек, телелердің туцзюелерге қарсы көтерілісі Чори қағанның заманында емес, одан әлде ертерек кезде басталып, 598-жылы Нири қағанның өліміне әкеліп соққан. Осы
көтерілісші телелер VI ғасыр 90-жылдарының ортасында хандықтарын
жариялап үлгірген бе, жоқ па деген сұраққа нақты жауап бере алатын мә
лімет жоқ, дегенмен, мұндағы бір жайт айқын: осы кезеңдегі телелер –
туцзюелердің билігіне бағынғысы келмейтін, жекедара тайпалық бірлестікте болған халық, ал бұл бірлестіктің негізгі үстемдік тайпаларының
бірі – сюеяньто. Осыдан мынадай тұжырымдама туындайды: сюеяньто
елінің елдік тарихы 628 жылдан емес, сонау VI ғасыр 90-жылдарының ортасында басталған. Сюеяньто және циби сынды телелердің осыдан кейінгі хандық немесе одақтық тарихы қытай жазба беттерінде жалт-жұлт етіп
* СШ, 84-цзюань, «Бэйди чжуань. Туцзюе».
** Chavannes 1903, 52-б., 3-түсіндірме; Ву Юйгуй 1998, 29-б. және 36-б., 55-түсіндірме.
*** Осава Такаши 1999.
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көрініс тауып тұрды: Суй патшалығы да-е жылдары шамасында, аталмыш телелер Жоңғарияны мықтап ұстап тұрумен қатар Тянь-Шаньның
онтүстігіндегі Иву (伊吾, қазіргі Хами, яғни Құмыл), Гаочан (高昌, қазіргі
Тұрпан) және Яньци (焉耆, қазіргі Яньци, яғни Қарашәрі) жерлерінде
де билік жүргізіп, салық жинап тұрған*. 607 жылы, олар шығысқа қарай
жорық жасайды, сон-да Суй патшалығының Дуньхуан (敦煌) жеріндегі генералы Фэн Сяоцыны
(冯孝慈) өз патшасының бұйрығымен телелерге қарсы әскер бастап шығады. Екі жақтың шайқасы Суй армиясының
жеңілісімен аяқтайды. Бір қызығы, телелер жеңіске қол жеткізе тұрып,
өз еріктерімен Суй патшалығына елші жіберіп, бітімге келеді. Олар тіпті
Суй патшасы Яндидың талабын орындап, Туюйхунь (吐谷浑) мемлекетін
талқандап, Суй патшалығының туюйхуньдар мекендеген ұлан-байтақ жерді жаулап алуына маңызды көмек көрсетеді**. Осы бір ғажап оқиғадағы
телелер әрекетінің нақты себебі бізге беймәлім, дегенмен, бұл жерде мынадай факторлар осы оқиғаға түрткі болған тәрізді: а) осыдан бұрынырақ
телелер тарабынан жеңіліс тапқан Тардуш қаған дәл сол туюйхуньдарды
паналап барған***, сондықтан да аталмыш жорық сол оқиғамен байланысты
болған, сондай-ақ ол асылы Суй патшалығын емес, туюйхуньдарды нысана
еткен; ә) бұл дәуірде туюйхуньдар Ұлы Жібек жолын өз тізгіндеріне алуға
талпынған****, ал телелердің Гаочан мен Иву сынды жерлерге өкілдерін жіберіп, салық жинап тұрған жағдайларына қарағанда, Ұлы Жібек жолында телелердің де айтарлықтай экономикалық мүделері болған; б) енді бас
көтеріп, хандық туын тіккен телелер аймақтағы үлкен ойыншы, яғни Суй
патшалығы тарабынан қолдау табуды көздеген. Осы оқиғадан кейін, телелер мен Суй патшалығы біршама жақсы қарым-қатынаста болады. «Суй
шу» кітабының айтуынша, «да-е жылнамасының 3-жылы (607 ж.), (телелер) елшілерін жіберіп, өз жерлерінен шыққан ерек-ше бұйымды патшаға
тарту еткен. Елшілері осыдан кейін толассыз [Суй патшалығына] келіп
тұрған»*****. Осы кітапта тіпті мынадай мәлімет бар: да-е жылнамасының
6-жылы (610 ж.), Иву жеріндегі тудун-шад****** Сиюйдегі, яғни Орта Азиядағы
* ЦзТШ, 199-цзюань, 2-бөлім, «Бэйди чжуань. Телэ»; СШ, 65-цзюань, «Сюе Шисюньнің өмірбая
ны»; 83-цзюань, «Сиюй . Гаочан».
** СШ, 83-цзюань, «Сиюй. Туюйхунь».
*** Жоғарыдағы 23-түсіндірмеде көрсетілген дерек.
**** Жоғарыдағы 27-түсіндірмеде көрсетілген дереккөзіне қараңыз.
***** СШ, 84-цзюань, «Бэйди чжуань . Теле».
****** Яғни телелердің жіберген билік өкілі. Телелердің Ивуды өз билігінде ұстап тұрғандығы туралы
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«неше мың лиге созылатын» жерді Суй патшасына тарту етті-мыс. Әрине,
мұнда қытай қаламгері Суй патшалығының құдіретін де, телелердің Иву
жеріне жіберген тудун-шадының өкілеттік құзырын да асыра сілтеп отыр
ғандығы анық, дегенмен, «Сиюйдегі неше мың лиге созылған жер» деген
сөз, сірә, сол кездегі телелердің билік жүргізген немесе ықпалдарын жет
кізген жер аумағы жөнінде хабар беріп тұрған тәрізді, ал бұл болса ма
қаламыздың басында көрсеткен «Тайпин хуаньюй цзи» кітабында айтылатын Ту-цзюе-ши (яғни Түрік сир) мемлекеті «Лэйчжу (Кәспи) теңізінің
шығысында орналасқан» деген мәліметпен сәйкес келіп тұр. Айтпақшы,
аталмыш кітаптың тағы бір жерінде телелердің шекарасы туралы мынадай
мәлімет қалдырған: «[Гаочанның] солтүстігінде Нартайтас тауы бар*. Осы
таудан солтүстікке қарай 70 ли жерде Тан-у тауы бар, тауда жаз кезінде қар
жиналып тұрады. Осы таудың күңгей жағы телелердің шекара жері болып
есептеледі»**, – бұл дерек тиісінше «Тайпин хуаньюй цзи» кітабында айтылатын Ту-цзюе-ши (яғни, Түрік сир) мемлекеті «Бэйтиннің солтүстігінде»
деген мәліметпен үндесіп тұр.
Кейінірек, VII ғасырдың 10-жылдарында, Істеми қағанның ұрпағы Шэгуй қаған Батыс Түрік қағанатының үстемдігін қалпына келтіреді. «Цзю Тан
шу» кітабында сақталған бір мәліметке қарағанда, дәл осы кезде, «[сюе]
яньто мен циби атты екі тайпаның қағандары өздерінің қаған атақтарын
қалдырып, Шэгуй қағанға бағынған»***. Дегенмен, Нири қағанды өлтірген
діктеріне қарамастан, «телелер Нири қағанның ұлы Чоридың кезінде көте
рілген» деген жансақ мәлімет бергендігі сияқты****, қытай дереккөзі мұнда
да күмәнді хабар жеткізіп тұр, бұның дәлелі – осы «Цзю Тан шу» кітабынан біз тағы да мынадай мәліметті кездестіре аламыз: Шэгуй қаған қайтыс
болған соң, оның інісі Тұн-ябғұ (қытайша «Тун-еху») қаған тағына отырады, «Тұн-ябғұ әрі жаужүрек, әрі ақылды, соғыс кезінде шабуыл жасауға
шебер. Сондықтан ол солтүстікте телелерді өзіне қосып алып, батыста
Парсыға тосқауыл жасап, оңтүстік шекарасын Цзибиньге жеткізген»*****. Шамасы, сюеяньто мен циби тайпаларының негізінде құралған телелердің
жоғарыдағы 23-түсіндірмеде көрсетілген дереккөзіне қараңыз.
* Бұл яғни телелердің «и-учжэнь-баға-қағаны» Циби-гэлэннің тұратын жері. Бұл туралы жоға
рыдағы 21-түсіндірмеге қараңыз.
** СШ, 83-цзюань, «Сиюй. Гаочан».
*** ЦзТШ, 199-цзюань, 2-бөлім, «Бэйди чжуань . Телэ».
**** Жоғарыдағы 24 және 25-түсіндірмелерге қатысты мәтінге қараңыз.
***** ЦзТШ, 194-цзюань, 2-бөлім, «Туцзюе чжуань (2-бөлім)».
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тайпа бірлестігі, яғни «Түрік сир» елі өздерінің Жоңғария сынды жерлердегі үстемдігінен айырылып қалса да, елдігінен біржолата қол үзбеген.
Ал бұл он неше жылдан кейінгі Инан бастаған сюеяньтолардың қайтадан
хандықтарын құруына негіз сақтап қалған. 628 жылы, сюеяньто Ишибо
қағанның немересі Инан 70 000 отбасы сюеяньтоны бастап Батыс Түрік қа
ғанатының құзырынан құтылып, шығыстағы Гобидің солтүстігіне қоныс аударып барып, хандық туларын қайтадан көтеріп шыққан*. Сюеяньтолардың
қайтадан құрған осы хандығы 646 жылға дейін өмір сүрген – оның соңғы
тағдыры туралы біз жоғарыда айтып өткенбіз.
Қытай жазбаларында көрініс тапқан осы тарихи процесті сараптай келе
біз мынаны байқаймыз: сюеяньто тайпа бірлестігінің өмір сүрген уақыты,
яғни VI ғасыр 90-жылдарының ортасынан 646 жылға дейінгі уақыт – Шине
Усу ескерткішінде айтылатын «қыпшақ бізді 50 жыл билеген» деген дерекпен сай келеді. Енді мынаны айқындау керек: VI ғасырдың соңы мен
VII ғасырдың 20-жылдарында, яғни циби-сюеяньто теле тайпалары бастарын қосып, Алтай мен Шығыс Тянь-Шань төңірегінде үстемдік құрып,
ықпалдарын Кәспиге дейін жеткізген шақта ұйғырлар сол телелердің арасында болған ба, жоқ па? Біз бұл сауалға «болған» деген жауап береміз,
дәйегіміз мынадай: а) «Бэй ши», «Тун дянь» және «Тайпин хуаньюй цзи»
сынды кітаптар теле тайпаларының қоныстарын айта келе былай дейді:
«Ивудың батысында, Яньцидің солтүстігінде**, Бэйшань ***ды қапталдай
циби, болочжи, ичжи, супо, нахэ, уху (乌护)****, хугу, учжи және юйнихуань
қатарлы ру-тайпалар тұрады, олардың әскер саны 20 000-ға жетеді»*****. Ал
«Синь Тан шу» кітабы ұйғыр (қытайша «хуэйхэ (回纥)» немесе «юаньхэ
* ЦзТШ, 199-цзюань, 2-бөлім, «Бэйди чжуань . Телэ».
** Иву мен Яньци жерлері біздің жоғарыдағы мәтінімізде көрсетілген.
*** Бэйшань (白山) – тарихда «Ақ тау» деген мағынаны беретін мұндай атаумен қытайлар қысыжазы қар басып тұратын біраз тауларды атаған. Ал біздің бұл жердегі дерегімізде айтылған Бэйшань
– А.Г.Малявкиннің айтуынша, Тянь-Шань тау жүйесінің шығыс бөлегі болып саналатын Баркөл
тауы (А.Г.Малявкин «Баркультаг» деп жазады) мен Қарлы тауы (А.Г.Малявкин «Карлыктаг» деп жазады) болуға тиісті (Малявкин 1981, 166-бет, 231-түсіндірме). Хань патшалық дәуірінен бастап Тан
дәуіріне дейін қытайлар аталмыш тау жоталарын «Чуломань (初罗漫)», «Шиломань (时罗漫)», «Силомань (析罗漫)» «Чжэломань (折罗漫)» деп те атап келген. «Цзю Таш шу» кітабының айтуынша
Иву жеріндегі «Бэйшаньді» «хулар» яғни жергілікті адамдар «Силомань тауы» деп атайған (ЦТШ,
40-цзюань, «География баяны»).
**** СШ кітабында бұл атау «ухуань (乌讙)» деп хатталған (СШ, 84-цзюань, «Бэйди чжуань . Теле».),
мұндағы соңғы иероглиф қате кетсе керек.
***** БШ, 99-цзюань, «Бэйди чжуань . Теле»; ТПХЮЦ, 198-цзюань, «Теле»; ТД, 199-цзюань, «Теле».
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(袁纥)») атауының баламасын айта келе былай дейді: ««юаньхэ» – «уху»
деп те, «ухэ (乌纥)» деп те аталады. Суй патшалық тұсына барғанда ол
«вэйхэ (韦纥)» деп аталған». Осы екі деректі бірлестіре қарағанда, Жоң
ғария телелерінің құрамында ұйғырлар болған деп айтуға негіз бар*. ә)
Жоғарыдағы «(Суй патшалық) да-е жылнамасының 1-жылы (605 ж.)
туцзюенің Чуло (< Чори) қағаны телелердің тайпаларына шабуыл жасап,
оларға ауыр салық салып, мал-мүліктерін жинап алды... Осы себептен, телелер біржолата көтеріліп, Чулоға (Чориге) қарсы шықты» деген әңгіме
«Цзюй Тан шу» кітабының «Хэйхэ (回纥) чжунь» бөлімінде де, «Синь Тан
шу» кітабының «Хуэйху (回鹘) чжуань» бөлімінде де (мұндағы «хуэйхэ»
мен «хуэйху» – «ұйғыр» этнонимнің Тан патшалық жазбаларындағы екі
түрлі транскрипциясы») ұйғырлармен байланыстырып айтылады**.
Жоғарыдағы талқылаулардан мынадай қорытынды тұжырымдар шығады:
1. «Вэньсянь тун као», «Тун дянь» және «Тайпин хуаньюй цзи» кітап
тарындағы «Ту-цзюе-ши (突厥失)» мен «туюеши (突越失)» (<«Ту-ци-ши
(突起失)») ел атауының түрік тіліндегі түпкі нұсқасы – «Түрік сир», ол
көне түркі Тоныкөк ескерткішінде айтылатын «türk sir» атауынан келген,
ал осы «Түрік сир» атауын қытай дереккөздеріндегі «сюеяньто (薛延陀)»
атауымен, сондай-ақ Шине Усу ескерткішіндегі «turk qïbčaq (түрк қыбчақ)»
атауымен теңестіріп қарастыруға негіз бар;
2. Шине Усу ескерткішдегі «türk qïbčaq älig yïl olurmïš», яғни «түрік қыб
шақ (ұйғырларды) 50 жыл биледі» деген сөйлемнің тарихи астарын сонау VI
ғасыр 90-жылдарынан бастап іздеу керек. Сюеяньтолардың хандық тарихы
тек 628-646 жылдары аралығында болған деген – жаңсақ ұғым. Сюеяньтолар VI ғасыр 90-жылдарының ортасында-ақ билеуші тайпаның бірі ретінде Жоңғариядағы телелерді одақтастырып, туцзюелерге қарсы шыққан,
сол одақтың құрамында ұйғырлар да болған. Шине Усу ескерткішдегі «50
* Айта кетерлік бір жайт: ғалымдардың біразы мұндағы «Уху (乌护)» атауын ұйғыр емес, өзге
этнонимді білдіреді (біреулер бұл «оғыз» атауынан келді десе, тағы біреулер мұны «он оқ»-пен
байланыстырады) деген пікір айтады, ал олардың негізгі дәйегі – қытай дереккөздері бір жағынан
телелер құрамындағы ұйғырларды«Гобидің солтүстігінде» деп атаған, осы себептен де, сол ұйғыр
ларды Жоңғария жеріне де орналастыру ̶ күдікті жайт. Біздің пікірімізше, бір елдің екі жерге бө
лініп қоныстануы ешқендай ерсі нәрсе емес. Тіпті, «Синь Тан шу» кітабындағы «уху» туралы
мәлімет сенімсіз деп есептелгенің өзінде, ВШ сынды көне қытай жазбаларындағы айтылатын
«гаочэлердің алты тайпасының» құрамында ұйғырлар бар екендігіне ғалымдар шүбә келтірмейді,
ал сол ВШ кітабының айтуынша, сонау 492 жылда-ақ 100 000 отбасынан құралған гаочэлер Гобидің
солтүстігінен Тұрпанның солтүстік-батысына көшіп барған (қараңыз: төмендегі мәтін).
** ЦзТШ, 195, «Хуэйхэ чжуань»; СТШ, 217-цзуань, 1-бөлім, «Хуэйху чжуань».

322

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

жыл» деген сөз VI ғасыр 90-жылдарының ортасынан 646 жылға дейінгі
уақытты меңзеп тұр.
3. Түрік сир немесе сюеяньто елінің тарихы туралы дереккөздерінде
көптеген көмескі мәліметтер қалыптасқан. Осылай болудың бір себебі – аталмыш елдің тарихы көлемді кеңістікпен (Үтікен мен Алтай, тіпті
Үтікен мен Кәспидің аралығы), тосын көші-қонмен (неше жүз мыңдаған
отбасының Жоңғариядан біржолата Үтікен төңірегіне көшіп баруы) және
күрделі ішкі-сыртқы саяси талас-тартыстармен байланысты болып өткен,
ал қытайдың орда тарихшылары осындай хикметтердің барлығын түсіне
жазып қалдырулары екіталай еді.
Енді осы түрік сир немесе сюеяньто елінің Жоңғария мен Үтікен төңіре
гіндегі көші-қон тарихына, сондай-ақ олардың гаочэ атауымен қатысы туралы тоқталcақ. Тан патшалығының назарын ерекше аударған, «хандық
құрды» деген атымен қытай жазбаларында орын алған Инан есімді сюеянь
тоның бастаған көшін біз жоғарыда атап өткенбіз*. Бұдан тыс, қытай жазбаларында Сюеяньто тайпа одақтастығының бөлінгендігі туралы тағы бір
мәлімет беріледі. Жоғарыдағы көрсетілген «Цзю Тан шу» кітабында сақ
талған «Батыс Туцзюе Шэгуй қаған күшейген кезде, [сюе]яньто мен циби
атты екі тайпаның қағандары өздерінің қаған атақтарын қалдырып, Шэгуй
қағанға бағынған» деген сөздерден** кейін аталмыш елдің екіге бөлінуіне
байланысты мынадай сөздер айтылады: «Үтікен (Юйдуцзинь) тауындағы
ұйғыр (хуэйхэ) сынды алты тайпа шығыстағы Шибиге, ал Алтын таудағы
Ишибо бастаған тайпа батыстағы Ябғұға (Ехуға) бағынады». Осы іспетті дерек «Тун дянь» мен «Тайпин хуаньюй цзи» кітаптарында да сақталып, онда
былай делінген: «Сюеяньто – телелердің өзге бір тайпасы*** ... әуелде, жужулар
жойылар кезде, олар түгелдей туцзюеге қарасты болған, сондай-ақ тайпалары екіге бөлініп, Үтікен тауындағылар шығыстағы Шиби қағанға, ал Тань
хань**** тауындағылар батыстағы Ябғұға (Ехуға) қарасты болған»*****. Осы
деректерді құрастырған қытай авторлары бірсыпыра түсініксіз жағдайды
тудырып отыр. «Цзю Тан шу» кітабының бізге жеткен осы мәтінінде сюеяньтоларды «Батыс Туцзюе Шэгуй қағанға бағынды» дей келе «Үтікен
* Жоғарыдағы 37-түсіндірмеге қараңыз.
** Жоғарыдағы 34-түсіндірмеге қараңыз.
*** Мәтінде қытайша 铁勒之别部деп хатталған бұл сөзді «телелердегі кірме тайпасы» деп те
түсінуге болады.
**** Таньхан тау туралы жоғарыдағы 19-түсіндірмеге қараңыз.
***** ТД, 199-цзюань, «Сюеяньто»; ТПХЮЦ, 198-цзюань, «Сюеяньто».
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(Юйдуцзинь) тауындағы ұйғыр (хуэйхэ) сынды алты тайпа шығыстағы
Шибиге (Шиби – 614-619 жылдар шамасында билік құрған Шығыс Туцзюеге қағаны – Б.Е.) бағынды» деген сөздерді қыстырып жібергендігі бай
қалады; сонымен қатар, бұл кітапта Щэгуй «қағанды» атай келе, не үшін
«Ябғұ» атауын қолданғандығы да күмәнді*; ал «Тун дянь» мен «Тайпин хуаньюй цзи» кітаптарының да мынадай түсініксіз тұсы байқалады: мұнда сюеяньтолар әңгіменің арқауы бола тұра, олардың тұратын Яньмо тауы мүлде
аталмай, тек қана Үтікен тауы мен цибилер тұратын Таньхань тауы аталған.
Дегенмен, біз бұл деректі мүлдем негізсіз деп есептеуден аулақпыз. Мұндағы
сөйлем сюеяньто тарихындағы біз білмейтін, Инан бастаған 628 жылы
шамасындағы көші-қоннан бұрын, айтарлық, VII ғасыр 10-жылдарындағы
бір реткі ел-жұрттың бөлінуі немесе көші-қонымен байланысты айтылып
тұрса керек. Ал қытай жазбалары аталмыш елдің Жоңғариядағы алғашқы
пайда болғандығын «Гаочэ (高车)» деп аталатын елдің көші-қонымен бай
ланыстырып отыр. Мақаламыздың басында көрсетілгендей, «Тун дянь»
сынды кітаптар «Соңғы Вэй заманындағы Гаочэ мемлекеті Суй (隋) пат
шалық дәуіріне келгенде Ту-юе-ши (突越失) мемлекеті болды» деп кесіп
айтады. Соңғы Вэй (яғни Солтүстік Вэй, 386-534 жылдары Солтүстік
Қытайда үстемдік құрған) патшалығына арналған «Вэй шу» кітабының
«Гаочэ чжуань» бөлімі гаочэлердің шығыстан Жоңғария жеріне көшіп келуі туралы былай деп жазады:
«Ертеректе фуфуло (副伏罗) руы жужуларға бодан болған. Доулуньның**
заманында жужулардың арасынан бүлік шығып, мемлекеттеріне қарасты
тайпалар іштей бөлініп ыдырай бастады. Ол кезде фуфуло [руынан шыққан]
Афучжило (阿伏至罗) өзінің немере інісі Цунци (穷奇) екеуі 100 000-нан
астам түтіннен құралған гаочэлерді билейтін. Тайхэ жылнамасының 11-жы
лы*** Доулунь [Солтүстік Вэйдің] шекара бекіністеріне шабуыл жасағанда
Афучжило оны тоқтатпақ болады, бірақ Долунь оның сөзіне құлақ аспайды. Афучжило бұған ашуланып, өз билігіндегі елді бастап жужудан бө
* Егер мұнлдағы «Ябғұ» сөзі Шэгуй қағанның ұлы Тұн-ябғұды меңзесе, онда сюеяньто сынды
теле тайпаларының Батыс Түрік қағанатына осы Тұн-ябғұ кезінде бағынған деген мәліметті растайды (қараңыз: жоғарыдағы 36-түсіндірме), ал бұл жағдайда сөйлем басындағы Шэгуй қаған туралы
сөздер тиісінше артық болып қалмақ.
** Доулунь (豆崘) – 485-492 жылдар аралығында билік құрған жужань (жужу) қағаны Фугудунь
(伏古敦).
*** Яғни 487 жылы.
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лініп, батысқа қарай қоныс аударады. Ол Цяньбу* жерінің солтүстік-баты
сына жеткен соң, өзін елбасшысы деп жариялады, қол астындағылар оған
«хоу лоу фу лэ»** деген атақ берді. Бұл Вэй тілінде*** «ұлы тәңірдің ұлы»****
деген мағынада. Цунциге берілген атақ «хоу пэй (侯倍)», бұл Вэй тілінде
«патшаның мұрагері» дегенді білдіреді. Тату-тәтті қарым-қатынаста бол
ған бұл екі кісі елді өзара екіге бөлді де, Афучжило солтүстігінде, Цунци оңтүстігінде тұрды. Доулунь олардың соңына түсіп жазалау жорығын
жүргізген, алайда Афучжилодан жеңіле берген соң, ол өз елін бастап шы
ғысқа ауып кеткен»*****.
Мәтінге қарағанда, кейінгі қытай жазбаларында «сюеяньтолардың арғы
тегі» деп есептелетін гаочэлер 487 жылы жужулардың құзырынан шығып,
Жоңғарияға ауа көшкен, және олардың саны 100 000-нан астам түтін бол
ған – бұл аса ауқымды көш. Олар жаңа қоныстарында мемлекет құрып,
ол ұлы және кіші деген екі билеушінің билігінде болып, жарты ғасырдан
астам уақытқа дейін өздерінің елдік тарихын жалғастырған. Қытайдың
дереккөздері бойынша, «Гаочэ мемлекеті» 541 жылда жойылған. Алайда, мұнда қытай авторлары «Гаочэ мемлекеті» деп өз кезінде билік құрған
әулетті ғана меңзеп тұрғаны айқын, ал мәлім бір билік әулетінің өшуі сол
әулет билеген елдің жойылуы деп қарауға болмайтындығы айдан анық.
Гаочэ мемлекеті Көк түріктер (Туцзюе) мемлекеті құрылудан 10-11 жыл
бұрын ғана жойылған, сонда гаочэлердің азнаулақ ақсүйек әулетінің өкіл
дері Солтүстік Қытайдағы Вэй патшалығын паналағаны болмаса, елжұрттарының басым көпшілігі Жоңғария жерінде қалғандығы белгілі. Көк
түріктер бас көтеріп, ірге кеңейткендегі арқа сүйенген «телелер»****** өзге емес,
осы гаочэлер екендігіне ешқандай шүбә жоқ. Бір қызығы, сир тайпа бірлестігі де, гаочэлер де алты тайпадан құралған*******. Гаочэлердің құрамы туралы
* Б.э.д.I – б.э.V ғасырлар аралығында қазіргі ШҰАР Тұрпан ойпаты мен Жемсары, Цитай жерлерінде аты қытайша Цзюйши (车师) немесе Гуши (姑师) деп хатталған ел өмір сүрген. Қытай
деректемелерінде аталмыш елдің Тұрпан ойпатында билік құрған бөлігі «Цзюйши Цяньбу (车师前
部)» яңни «Алдыңғы (Күнгей?) Цзюйши елі» деп аталады. Біз аударып отырған деректегі «Цяньбу»
сөзі осы «Цзюйши Цяньбу» сөзінің қысқарған түрі.
** Қытайша 侯娄匐勒деп хатталған. Ғалымдардың біразы бұл атаудағы 侯娄–түркі тіліндегі «ұлы»
немесе «ұлық» деген сөз, ал 匐勒 – түркі тіліндегі «беглік» деген сөз деп пайымдайды.
*** Яғни қытай тілінде.
**** Яғни «патша».
***** ВШ, 103-цзюань, «Гаочэ чжуань».
****** Жоғарыдағы 18-түсіндірмеге қараңыз.
******* 735 жылы шамасында тұрғызыдған көне түркі Білге қаған ескертішінің шығыс жағындағы бі
рінші жолда «[al]tï sir» деген сөз тіркесі бар.
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«Вэй шу» кітабы былай деп мәлімдейді: «Олардың ди (狄氏), юаньхэ*, хулюй (斛律氏), сепи**, хугу (护骨氏), ицицзинь (异奇斤氏) сияқты тайпалары бар»***. Ал мұнда циби (сепи) де, ұйғыр (юаньхэ) да табылады.
Осындай қызық деректің тағы бірі – «Вэй шу» кітабындағы мына бір
гаочэ елінің атауымен қатысы бар мәлімет:
«(Гаочэлердің) сиыр, қой сияқты мал түрі жужулардікімен бірдей, тек
бұлардың арбаларының дөңгелегі биік және (дөңгелек) шабақтары көп
болады»****.Аталмышдерекөзінің«биікдөңгелектіарба»дегенмәліметіменкөп
уақыттан бері ғылыми қауымның назарын аударып келеді. Дегенмен, біздің
байқауымызша, мұндағы берілген мәліметтің мәні күні бүгінге дейін жартылай ғана ескеріліп келген: асылы, мұндағы айтылған «бұлардың арбаларының
дөңгелегі биік және (дөңгелек) шабақтары көп болады» деген сөйлемде екі
нәрсе меңзелген, оның «арбалардың дөңгелегі биік» деген сөз тіркесі қытай
жазбаларындағы «гаочэ» атауының қытайша сөзбе-сөз мағынасымен байланысты айтылғандығы түсінікті («гаочэ (高车)» деп жазылатын екі иерог
лиф «биік арба» деген мағынаны білдіреді), ал сөйлемнің екінші бөлігі ше?
Мұнда егер тек «гаочэ (高车)» атауының қытайша мағынасын түсіндіру керек
болса, онда 车轮高大 деген сөздерден кейінгі тағы 4 иероглифтен құралған
сөздер мүлдем артық. Сонда қытай авторы нақтылап айтып отырған осы
сөздер мұнда себепсіз пайда болған ба? Біздің ойымызша, дәл осында, осы
4 иероглифпен құралған сөздерде күні бүгінге дейін аңғарылмаған бір та* Бұл атау «Вэйшудың» барлық нұсқасында және «Бэйшидің» 98-цзюаньіндегі тиісті мазмұнда
қытайша 表纥氏 деген иероглифтермен хатталған. Мұндағы «бяо» деп дыбысталатын бірінші иероглиф асылы юань(袁) деген иероглифтің орнына қате жазылып қалтырылған. 977-983 жылдары
аралығында құрастырылған «Тайпин юй лань» («太平御览») кітабының 801-цзюаньіңде осы атаудың
бірінші иероглифі дәл осы 袁 иероглифімен алынған (ТПЮЛ, 3555-бет). Ал «Вэйшудың» «Гаочэ
чжуань» тарауындағы келесі бір жолында да және осы кітаптың «Тайцзу патшаның өмірбаяны» деп
аталатын 2-цзюаньінде (осы цзюаньдегі «дэнго (登国)» жылнамасы 3-жылының 3-айына арнаған
әңгіме ішінде) де гаочэлерді 袁纥 деп хаттаған. Соңғысы «ұйғыр» атауының Солтүстік Вэй пат
шалық кезіндегі қытайша транскрипциясы. Осы атау кейін келе Суй патшалық кезінде «вэйхэ (韦
纥)» деп (СШ, 84-цзюань, «Телэ чжуань»), Таң патшалық дәуірінде «хуэйхэ (回纥)» деп (ЦТШ,
195-цзюань; СТШ, 247-цзюань, бірінші бөлім) транскрипцияланған. ҚХР-ның «Чжунхуа шуцзюй»
(中华书局) баспасының нұсқаларды салыстыру және мәтінтанулық талдау жасау арқылы шығарған
«Вэйшудың» жаңа нұсқасы жоғарыдағы айтылған айғақтарға сүйене отырып, аталмыш кітаптың
көне нұсқаларында 表纥 деп алынған атауды 袁纥 деп өзгерткен. Біз аудармамызды осы «Чжунхуа
шуцзюй» баспасының жаңа нұсқасына жүгіндік.
** Қытайшада 解批氏 («сепи тектілер»). Ғалымдар бұл тайпаны «Суйшуда» айтылатын телэлер
құрамындағы «циби» (契弊) тайпасымен байланыстырады.
*** ВШ, 103-цзюань, «Гаочэ чжуань».
**** Сонда.
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рихи сыр жатыр. Жоғарыдағы аудармамызда көрсетілгендей, қытайша 幅数
众多 деп хатталатын бұл сөздердің қазақ тіліндегі мағынасы ‒ «(дөңгелек)
шабақтары көп болады», яғни, бұл иероглифтер «көп» және «шабақ» деген екі ұғымды меңзеп тұрғаны анық. Демек, «гаочэ» елінің атауы осы екі
ұғыммен де бір байланысы бар. Бұл жерде мына екі жайт бізді қызықтырып
отыр: 1. ортағасырлық түркі тілінде «бұтақ» деген сөз «шах» деп те айтылады*; 2. Таулы Алтай жеріндегі Пазырық қорғандарының бесінші обаларынан шыққан төрт дөңгелекті арбаның дөңгелектерінің сыртқы құрсауы
қайың ағаштан жасалса, сол дөңгелектердің шабақтары көптеген жіңішке
бұтақтардан құралған**. Осы дәйектерді ескергенде, қазіргі біздің тіліміздегі
«шабақ» сөзінің этимологиясы «шах», яғни «бұтақ» сөзінен шыққан ба деген ой келеді. Біздің пайымдауымызша, жоғарыдағы қытай деректеріндегі
«(дөңгелек) шабақтары көп болады» деген сөздер, сірә, «гаочэ» этнонимның
түркі тіліндегі түпнұсқасына байланысты мынадай халықтық (народний)
этимологияны ұсынып тұрған тәрізді: «қыпшақ» этнонимі «көп» сөзі мен
«шах» сөзінен құралған.
Қортынды біреу ̶ қытайша «гаочэ» деп аталатын елдің өзіндік атауы –
«қыпшақ».
Айта кетерлік бір жайт: Юань патшалық қытай жазбаларында, айтар
лық, «Юань ши (元史)» кітабының «Бухумудың өмірбаяны (不忽木传)»
және Хуан Цзиньнің (黄溍) «Хуан Цзинхуа вэньцзи (黄金华文集)» атты
жеке әдебиет жинағында сақталған «Қаңлы әулетінің ата-бабаларына
арналған құлпытас» («康里氏先茔碑») қатарлы дереккөздерінде, гаочэлер
ді қаңлылармен тікелей байланыстырады («қаңлылардың арғы тегі гаочэлер» делінеді)***. В.В.Бартольдтің «Түркі тарихы туралы 12 лекция» атты
еңбегінде атап кеткеніндей, «қаңлы мен қыпшақтың арақатынасы Орта
Азия тарихындағы ең күрделі мәселелердің бірі». Орта ғасырлық тарихи
дереккөздерде қаңлыларды қыпшақтардың құрамында деп көрсететін немесе қаңлы атауының орнына қыпшақ атауын қоя беретін жайттар кездесіп
тұрады, мысалы: а) Махмұт Қашқари «қаңлылар емек**** тайпасының бір
* 2002 жылы Шыңжаң Халық баспасынан шығарылған Мұхаметтұрсұн Баһауұдұн қатарлы авторлар құрастырған «Шағатай тілінің түсіндірме сөздігі» кітабының 414-бетінде « »ﺥﺎﺸсөзін «бұтақ»
деп түсіндіре келе шағатай тіліндегі мына бір өлең тіркесін мысалға келтіреді: «Мұна аңлап дерехт
үстиге чиқтим, яшұнұп шах ара башимни тиқтим (Бұны естіп терек үстіне шықтым, жасырып шах
арасына басымды тықтым)» (қазақша аудармасын біз беріп отырмыз ˗ Б.Е.).
** Рудерко 1953, 232-233-бб., 146-сурет.
***ЮШ, 130-цзюань, «Бухуму чжуань».
**** Емекпен қыпшақ тікелей байланысты.

327

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

ақсүйегінің есімі» деп көрсетеді*; ә) Рубрук саяхатнамасының бір жерінде «қазіргі татарлардың мекенінде бұрын қаңлы деп аталатын кумандар
(яғни қыпшақтар) тұрған» деп, тағы бір жерінде «қаңлылар кумандармен
бір ұлт» деп айтады**; б) Жувейни, сондай-ақ кейінірек өмір сүрген Абұл
ғазы бахадұр сынды тарихшылар маңғол шапқыншылық кезіндегі Хорезм
шағының шешесі Теркенді (немесе Төрекенді) «қаңлы түріктерден шық
қан» десе***, «Табакат-и-Насири» сынды мұсылман дереккөздерінде дәл
осы Теркен хатұнды «қыпшақ ханы Икранның (немесе Акранның) қызы»
деп атайды****. Осы жайттар мынаны білдіреді: жоғарыдағы аталған Юань
патшалық қытай дереккөздеріндегі мәліметтер біздің «ертерек кезеңдегі
қытай жазбаларында гаочэ деп хатталған елдің байырғы атауы қыпшақ»
деген тұжырымдамамызбен қайшы келмейді, керісінше, ол біздің осы
тұжырымымызды өзге бір қырынан құптап тұр.
Әдебиеттер
а. Көне қытай дереккөздері:
БШ: Ли Яньшоу, Бэй ши (北史). (Біз бұл дереккөзінің 1986 жылы «Чжунхуа шуцзюй» баспасынан шығарылған жаңа нұсқасын пайдаландық).
ВСТК: Ма Дуаньлин, Вэньсянь тункао (文献通考) (Біз еңбектің 1936
жылғы Қытайдың «Чжунхуа шуцзюй» баспасынан шығарылған нұсқасын
пайдаланып отырмыз).
ВШ: Вэй Шоу, «Вэй шу». (Біз бұл дереккөзінің 1974 жылы «Чжунхуа
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О. СМАҒҰЛОВ
ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ ЭТНОАНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ
ТАРИХЫ ХАҚЫНДА
Мақалада қазіргі қазақ халқының тарихи және антропологиялық ата-мекеніндегі
төрт мың жылды қамтитын қалыптасу үдерісінің өзекті мәселелері қарастырылады.
В статье рассматривается проблема формирования современной казахской популяции
на своей исторической и антропологической родине на протяжении четырех тысячелетий.
In article the problem about ways of formation of modern Kazakh population on historical
and the anthropological native land throughout four millennia is considered.

Қазақ халқының тәуелсіздіктің 20 жылдығында қол жеткен кешенді табыстары бұл күнде әлемді қайран қалдырып отырғаны баршаға аян.
Еліміздің кемелдене түсуі ғылымның, оның ішінде тарих саласының да
муына кең өріс ашқаны барлығымызды қуантады.
Тарих ғылымының құрамдас бір бөлімі антропология деп аталады. Антропология – адам мен адам морфологиясының құрылымын және нәсілдік
шығу тегін, оның дене құрылысы эволюциясын, биоәлеуметтік өзгеру заң
дылықтарын зерттейді. Соңғы жылдары халқымыздың антропологиялық
тарихы бойынша іргелі де кешенді зерттеулер жүзеге асырылуда.
Осыған орай аталмыш мақалада қазақ халқының мыңдаған жылдық тарихы бар этноантропологиялық даму жолына назар аударғанды жөн көріп
отырмыз. Ондағы негізгі мақсат – халқымыздың антропологиялық этнотари
хи даму бағытына барынша шынайы тұрғыда зерделеп, оның қол жеткен
нәтижелерін бүгінгі әлем алдында объективтік тұрғыдан мейлінше кеңінен
танымал ету. Қазақ халқы өз ата-бабаларының жерінде төрт мың жыл бойы
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ұрпақ жалғастығын үзбестен мекен етіп келе жатса да, күні бүгінге дейін
толыққанды антропологиялық этнотарихтың нақты жазылмай келе жатқаны
ғалымдар мен оқырман қауымды алаңдатып отырғаны анық. Демократия
ұранын жалау етіп, еліміздегі кейбір еуроцентристер мен саясаткерлердің
ұлтымыздың этноантропологиялық тарихи болмысын бұрынғы кеңес үкі
метінің саяси сарындары бойынша бұрмалап түсіндіріп жатқандары да мә
лім. Олардың қазақтың мыңдаған жылдық антропологиялық тарихы жайлы
ешбір ғылыми дәйексіз жазғандары қайран қалдырады. Осындай жүгенсіз
пікірлерді әшкерелеп, оқырманды халқымыздың шынайы этнотарихымен
таныстыру антрополог-ғалымдардың бүгінгі күнгі кезек күттірмес міндеті
болмақ. Осы тұрғыда бұл шағын еңбегімізде қазақ ұлты антропологиялық
негізінің бастау алған кезеңінен бастап, оның динамикалық өсу жолдары
арқылы бүгінгі физикалық құрылымының ерекшеліктеріне айтарлықтай
сипаттамалар беруге, қысқаша болса да антропологиялық артефактілерді
жүйелі түрде сипаттауға тырыстық.
Бұл арада алдымен тақырыпқа орай алдын ала бірер түсінік бере кеткенді жөн көріп отырмыз. Қазақ халқының этномәдени тарихы «Қазақстан»
атауының қалыптасуынан-ақ көп бұрын ата-бабаларымыздың көне жұрты
нан бастау алғанын бұл күнде кешенді ғылыми зерттеулер айғақтап отыр.
Шынтуайтына келгенде, қазақ халқының антропологиялық қалыптасу
негізі хронологиялық тұрғыда «Қазақстан» атауымен салыстырғанда өте
ауқымды және айтарлықтай терең тарихи мағынаны білдіреді. «Қазақстан»
атауы алғаш рет ортағасырдың аяғында, қазақ халқы мен мемлекетінің
қалыптасу кезеңінде айтыла бастағаны белгілі. Бұл терминде айтарлықтай
этникалық, ұлттық мән жоқ, мұнда тек географиялық-әкімшілік мағына ға
на орын алған және осы мағынасында пайдаланылып келеді. Жалпы «Қа
зақстан» атауы этникалық тұрғыда ұлттық болмысты толық қамтиды деп
айта алмаймыз, ол географиялық сипатта қолданылатын термин. Оны мына
бір жайдан айқын байқауға болады: «Қазақ» этнонимінің ұлттық мән-ма
ғынасын пайдаланбай «Қазақ хандығы» атауын «Қазақстан хандығы» деп,
ал «Қазақ КСР» дегенді «Қазақстан КСР» сияқты атаулармен алмастыра
алмайтынымыз анық. Бүгінгі кейбір саясаткерлердің арасынан осындай
этникалық мағынасы жоқ атауларға қолдан жасанды ұлттық мағына бермекші болып жүргендері кездесіп қалады.
Ғылыми категориялық логика негізінде ата-бабаларымыздың ежелгі
биоәлеуметтік тарихын ескере отырып, өткен дәуірлерді «Көне Қазақ жұр
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ты» деп атасақ, ал оның бүгінгі тарихи сабақтастығы – Егеменді еліміздің
атын «Қазақ Елі» деп алсақ, этникалық және ұлттық ұғымдардың мәні мен
мағынасын ақиқат тарихымызға біртабан жақындатқан болар едік.
Бұл пікіріміздің айқын дәлелі ретінде тәуелсіз елімізде іргелі тарихи
оқиғалар орын алып отыр. Астанамызда «Қазақ Елі» атты тарихи аса құн
ды тәуелсіздік монументі ашылды, Отанымыздың 20 жылдығына арнап
«Мәңгілік Ел» триумфалдық қақпасы салынды. Бұлардың мемлекетіміздің
мәртебесін асқақтата түсетін, өткен заман мен бұл дәуірде бүкіл түркі әле
мінде ғажайып теңдесі жоқ ескерткіштер екендігі айқын. Бұл туралы түсі
нікті бұдан бұрын да айтқан болатынбыз [1].
Егеменді еліміздің қарқынды дамуы барысында ғылым, оның ішінде тарих ғылымының антропология саласында іргелі жетістіктерге қол жеткіз
дік. Бүгінгі физикалық антропологияның кешенді зерттеу нәтижелері (соматология, одонтология, серология, дерматоглифика, краниология, т.б.)
қазақ халқының мыңдаған жылдар барысында қалыптасқан өзіндік морфо
физиологиялық құрылымын нақты анықтап отыр. Сонымен қатар қазақ по
пуляциясының Еуразияның барлық этникалық топтары арасында өзіндік
жеке антропологиялық статусының бірегейлігі ғылыми деректермен анық
дәлелденді. Соның арқасында әлем халықтарының антропологиялық классификациясында қазақ ұлты еуропеоид және монғолоид расаларының*
аражігінен орын алатыны ғылыми тұрғыда жан-жақты сараланды. Қазақ
халқы аралас тураноидтық топқа жатады. Оның ішінде дара қазақстандық
вариантын құрайды [2].
Сөйтіп бұл күнде қазақ антропологиясы құрамының бір бөлегін еуропеоид, ал оның екінші бөлегі монғолоид компонентінен тұрады екен.
Бұл компоненттік құрылымның шартты үлесін анықтау үшін Г.Ф.Дебец
тің ғылыми айналымға енгізілген антропологиялық әдістемесін қолдандық
[3]. Осы әдістемелік зерттеу арқылы алынған бүгінгі халқымыздың морфо
*Бұл термин алаш рет арабтың «ras» деген сөзінен алынған. Аталмыш тілде оның негізгі мағынасы
«бас», «бастау», «шығу тегі» деген түсінікті білдіреді (Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. М., 2000. – Т.1. 280-б). Осы атау бойынша испандықтар мен португалдықтар XVII ғасырдан
бастап «razze» деп жаза бастаған. Бұлардан соң аталмыш термин итальянша – «гаssа» (раса, тайпа),
французша – «lа гаss», немісше – «Razze», ағылшынша – «the race» деп алынды. Бұл ұғымды славяндар да «раса» деген атаумен өз тілдеріне енгізді. Бұл күнде «раса» ұғымы жалпы биологиялық
терминді білдіреді. Бірақ қазақ тіліне XX ғасырдың бас кезінде бұл термин «нәсіл» деп жансақ
аударылды, ал шынтуайтына келгенде «нәсіл» деген сөз ген, генетика ұғымына дәлме-дәл келеді.
Сондықтан жалпы әлемдегі ғылыми айналымға енген терминді түпнұсқа күйінде сақтап, «раса» деп
алғанымыз дұрыс, яғни қазақ тілінде де бұл терминді «раса» деп қалдырғанымыз орынды болмақ.
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логиялық құрылымындағы аталмыш еуропеоид үлесінің шартты көлемі
30%-ға тең болып шықты. Ал қалған үлесін, яғни 70%-ын монғолоид элементі құрайды екен.
Бұл арада аталмыш екі расаның қазақтар арасында қайсысы жергілікті, қай расалық тип қаншалықты көлемде кірмелік жасаған деген сауал
туындайды. Бұған нақты жауапты Көне Қазақ жұртынан жиналған палео
антропологиялық материалдар арқылы беруге болады. Ол үшін Көне Қазақ
жұртының неолит (бұдан 7–5 мың жыл бұрын) пен қола дәуіріне (б.з.б. XX
ғ.) жататын бас сүйектерінің (краниологиясының) морфологиялық ерек
шеліктеріне назар аударғанды жөн көріп отырмыз. Неолит дәуіріне жа
татын бас сүйектер Көне Қазақ жұртында өте аз көлемде табылған. Неолит бас сүйектерінің краниологиялық анықтамаларына қарағанда аталмыш
дәуірдегі тұрғындардың морфологиялық ерекшеліктері бір ғана көне еуропеоид тектес болғаны байқалады. Оның нақты көрінісін Маңғыстау
өңірінен археологиялық қазба жұмысы кезінде табылған мына бір бас
сүйектің Мәскеудегі М. Герасимов атындағы зертханада антропологиялық
тұрғыда қалпына келтірілген бюстінен* байқауға болады (қараңыз: 1-сурет). Осы сияқты бейне көріністері бар адамдар Көне Қазақ жұртында
неолит дәуірінде таралым алғаны күмән туғызбайды. Дәл осындай антро
пологиялық анықтамаларды сол заманның көршілес Орта Азия мен Орал
өңірінің аймақтарында мекен еткен тайпаларынан да байқауға болады.
Қола дәуіріндегі Көне Қазақ жұрты тайпаларының бас сүйектері айтар
лықтай көлемде табылғандықтан олардың морфологиялық құрылымдарына
назар аударайық. Аталмыш дәуірдің краниологиялық сериялары бүгінгі
Қазақ Елінің барлық аймақтарынан жиналды.
Бұл краниологиялық сериялардың анықтамаларына қарағанда аталмыш
дәуірде Көне Қазақ жұртын мекен еткен тайпалардың морфологиялық
ерекшеліктері біртектес және бір-біріне морфологиялық тұрғыда жақын
* Жалпы бас сүйек бойынша мүсін жаңғыртудың екі түрлі жолы бар, олар: графикалық сурет салу
мен мүсін бейнесін жасау әдістері. Бұл екі әдістеменің ішінде ең көп таралым алғаны және дұрыс
жолы мүсін жасау. Жалпы аталмыш сала бойынша мамандану үшін ол адамның негізгі білімі міндетті түрде биолог немесе дәрігер болуы қажет және оның мүсін жасайтын, сурет сала алатын табиғи
бейімділігі болмауы керек. Бас сүйекке қарап мүсін жаңғыртуда суретшілік әдістемеге сүйенбей, тек
сүйектің морфологиялық ерекшеліктері мен бұлшық еттердің қабысу заңдылықтарын басшылыққа
алу қажет. Сонда ғана антропологиялық қалпына келтіру жұмысы дұрыс жүргізіліп, адамның қайта
жаңғырған бейнесі субъективтік қателіктен барынша аулақ болады. Барлық жасалған мүсіндердің
бейне көрінісі, адамның қайтыс болған кездегі түрі бейтарап күйінде беріледі. Оның бейнесіне
эмоциялық образ жасауға болмайды. Мұның бәрі әлем деңгейіндегі басты талап болып саналады.
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болғандығын байқатады. Жинақталған серияларына орай берілген сипат
тамаларға қарағанда (1-кесте) жалпы бас сүйек формасы (ерлер тобында)
негізінен орта жұмыр бастылар (мезокрания) құраған. Бет сүйегінің биіктігі
өте аласа, ал оның ені өте жалпақ, бет сүйегінің горизонталдық жазықтығы
үшкір, мұрын сүйектерінің бұрышы жоғары болып келген. Осы сияқты
морфологиялық анықтамаларды жыныс ерекшеліктеріне орай әйелдер
сериясынан да айқын көре аламыз. Жалпы екі жыныс бойынша алынған
антропологиялық сипаттамаларға қарағанда Көне Қазақ жұртының қола
дәуірі тұрғындары тек еуропеоид тектес болғаны күмән туғызбайды. Бұл
анықтаманы олардың бас сүйектері арқылы антропологиялық қалпына
келтірілген мүсіндерінен анық байқауға болады (қараңыз: 2-3 суреттер).
Сонымен Көне Қазақ жұртында өмір сүрген қола дәуірі тайпаларының
морфологиялық құрылымында ешқандай монғолоид элементінің байқал
мағандығын көрдік. Бұл алынған краниологиялық анықтаманың негізгі ғы
лыми маңыздылығы сонда, қола дәуірінде Көне Қазақ жұртын мекен еткен
тайпалар физикалық антропология жағынан расогенездік даму сатысының
негізін қалаушылар қатарына жатады.
Бұл жерде айта кететін бір жайт, неолит пен қола кезеңдерінде көне еуропеоид тектес раса топтары сонау Пиреней түбегінен бастап батыс Гоби
шөлейтіне дейін кең таралым алған кезең болып саналады. Бірақ осыншама кең аумаққа таралған көне еуропеоид раса тектерінің Батыс пен Шығыс
Еуропа және Орталық Азияның батыс аймақтарында өзіндік жергілікті
морфологиялық ерекшеліктері де болды. Солардың бір нұсқасы – Көне
Қазақ жұртында тұрақты өмір сүріп, өздерінің көне материалдық-мәдени
ерекшеліктерін және антропологиялық қауымдастығын қалыптастырған
жергілікті тайпалар еді.
Енді осыған орай, Көне Қазақ жұртында қола дәуірінде өмір сүрген тай
палар антропологиялық типінің дәуірлік даму динамикасына назар ауда
райық. Бұл арада алдымен аталмыш дәуір тұрғындары краниологиялық
сипаттамаларының келесі этнотарихи ежелгі темір дәуірінде қаншалықты
краниологиялық өзгерістерге ұшырағанын қарастырып өту керек. Ол үшін
бүгінгі Қазақ Елінің барлық аймақтарынан айтарлықтай көлемде жиналған
ежелгі темір дәуірі (б.з.б. VIII-ІV ғғ.) краниологиялық серияларының жыныс ерекшеліктеріне орай зерттелінген нәтижелерге тоқталайық (1-кесте).
Бұл дәуірге байланысты жиналған екі жыныс бойынша краниологиялық
сериялардың зерттеу анықтамаларына қарағанда қола дәуірі тұрғындарын
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дай жергілікті тайпалар морфологиясында көне еуропеиод компоненті то
лығымен сақталып қалған. Былайша айтқанда, көне жұртымыздың қола
мен ежелгі темір дәуірі тайпалары арасында өзара морфологиялық сабақ
тастық пен ұрпақ жалғастығы барлығын толық байқай аламыз. Сонымен қатар ежелгі темір дәуірінің сериясында (екі жыныста бірдей) кейбір
краниометриялық ерекшеліктері барлығын да жоққа шығара алмаймыз.
Аталмыш морфологиялық ерекшеліктер мына тұрғыда байқалады: бет
биіктігінің көтерілуі мен оның енінің біраз кеңеюі және бет горизонталі
бұрыштарының аз да болса жазықтану формасы, мұрын сүйектерінің біраз
төмендеу жайы және т.б. Жалпы мұндай таксономиялық мәні жоғары атаулар анықтамаларының бір бағытта жоғарылауы негізінде монғолоид тайпа
лары ықпалының әсері екендігін байқатады. Осыған орай Г.Ф.Дебецтің
әдістемесі арқылы ежелгі темір дәуірі тұрғындарына аталмыш антрополо
Хронология

Автор

Қола
дәуірі

Ежелгі
темірдәуірі

Анти
калық
дәуір

Түркі
дәуірі

б.э.д.
XX-IX
ғғ.

б.э.д. б.э.д. III
VIII-IV ғ. - б.э.
ғғ.
IV ғ.

б.э.
V-XII
ғғ.

Дебец ,
Гинзбург,
Смағұлов

Гинзбург,
Смағұлов

«Моңғол»
дәуірі

Жаңа
дәуір

б.э.
XVI-XX
XIII-XV
ғғ.
ғғ.
Гинзбург,
Смағұлов

Смағұлов

1

Бас сүйек ұзындығы

186,6
(29)

182,5
(45)

181,4
(67)

180,5
(68)

179,9
(38)

180,7
(184)

8

Бас сүйек ені

141,5
(29)

145,1
(45)

145,8
(72)

147,7
(69)

149,9
(38)

151,3
(184)

17

Бас сүйек биіктігі
(базион)

136,4
(17)

131,4
(34)

136,8
(42)

132,6
(59)

132,8
(38)

131,10
(184)

9

Маңдай қушықтығы

97,7
(29)

98,3
(51)

98,0
(76)

97,8
(71)

96,3
(40)

96,6
(184)

5

Бас сүйектің табан
ұзындығы

101,8
(15)

102,6
(34)

102,7
(43)

101,9
(59)

101,2
(37)

102,1
(184)

40

Бет сүйектің табан
ұзындығы

99,5
(15)

99,8
(33)

97,4
(42)

97,3
(70)

97,9
(36)

97,5
(180)
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48

Бет сүйек биіктігі

70,9
(28)

72,9
(53)

73,0
(77)

75,1
(71)

75,2
(39)

75,4
(163)

45

Бет сүйек ені

138,2
(24)

138,7
(52)

138,7
(74)

140,9
(72)

141,8
(40)

143,6
(183)

77

Назо-маляр бұрышы

138,8
(20)

141,4
(46)

143,2
(67)

142,2
(69)

145,5
(39)

144,4
(183)

zm´

Зиго-максилляр
бұрышы

127,0
(22)

130,5
(47)

131,1
(74)

134,1
(69)

134,6
(37)

134,5
(183)

SC

Симотика ені

9,27
(17)

9,12
(45)

8,81
(66)

8,59
(67)

7,94
(38)

8,8
(183)

SS

Симотика биіктігі

5,23
(17)

4,80
(43)

4,61
(66)

4,19
(66)

3,75
(38)

4,05
(183)

DC

Дакрион ені

22,15
(16)

21,83
(41)

21,59
(60)

21,89
(65)

21,51
(38)

22,47
(183)

DS

Дакрион биіктігі

13,31
(16)

12,79
(38)

12,19
(60)

11,54
(65)

10,77
(38)

10,80
(183)

54

Мұрын ені

25,75
(27)

25,7
(53)

25,8
(77)

26,2
(71)

26,3
(39)

26,84
(183)

55

Мұрын биіктігі

51,4
(27)

52,2
(53)

51,9
(77)

54,0
(70)

55,1
(38)

54,8
(182)

51а

Көз ұясының ені (d)

40,3
(27)

40,9
(50)

40,4
(71)

40,9
(70)

40,9
(38)

40,6
(181)

52

Көз ұясының биіктігі

32,0
(28)

33,5
(54)

33,3
(76)

34,4
(72)

34,6
(39)

39,9
(183)

30,3
(21)

29,6
(45)

28,1
(65)

26,1
(63)

24,9
(37)

25,3
(178)

75(1) Мұрын сүйек
бұрышы
32

Маңдай профилінің
бұрышы

85,1
(21)

80,3
(44)

83,3
(64)

82,7
(64)

82,1
(37)

81,6
(182)

72

Жалпы бет бұрышы

85,7
(19)

83,4
(44)

86,4
(65)

88,2
(63)

80,6
(37)

88,2
(183)

1-кесте. Көне Қазақ жұрты мен Қазақ Елінің тұрғындарының төрт мыңжылдық
бас сүйектерінің (ерлер + әйелдер) *қосындысыларының жинақталған дәуірлік орта
сан көрсеткіштері
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Автор

Қола
дәуірі

Ежелгі
темір
дәуірі

Анти
калық
дәуір

Түркі
дәуірі

б.э.д.
XX-IX
ғғ.

б.э.д. б.э.д. III
VIII-IV ғ. - б.э.
ғғ.
IV ғ.

б.э.
V-XII
ғғ.

Дебец ,
Гинзбург,
Смағұлов

Гинзбург,
Смағұлов

«Моңғол»
дәуірі

Жаңа
дәуір

б.э.
XVI-XX
XIII-XV
ғғ.
ғғ.
Гинзбург,
Смағұлов

Смағұлов

1

Бас сүйек ұзындығы

186,6
(29)

182,5
(45)

181,4
(67)

180,5
(68)

179,9
(38)

180,7
(184)

8

Бас сүйек ені

141,5
(29)

145,1
(45)

145,8
(72)

147,7
(69)

149,9
(38)

151,3
(184)

17

Бас сүйек биіктігі
(базион)

136,4
(17)

131,4
(34)

136,8
(42)

132,6
(59)

132,8
(38)

131,10
(184)

9

Маңдай қушықтығы

97,7
(29)

98,3
(51)

98,0
(76)

97,8
(71)

96,3
(40)

96,6
(184)

5

Бас сүйектің табан
ұзындығы

101,8
(15)

102,6
(34)

102,7
(43)

101,9
(59)

101,2
(37)

102,1
(184)

40

Бет сүйектің табан
ұзындығы

99,5
(15)

99,8
(33)

97,4
(42)

97,3
(70)

97,9
(36)

97,5
(180)

48

Бет сүйек биіктігі

70,9
(28)

72,9
(53)

73,0
(77)

75,1
(71)

75,2
(39)

75,4
(163)

45

Бет сүйек ені

138,2
(24)

138,7
(52)

138,7
(74)

140,9
(72)

141,8
(40)

143,6
(183)

77

Назо-маляр бұрышы

138,8
(20)

141,4
(46)

143,2
(67)

142,2
(69)

145,5
(39)

144,4
(183)

127,0
(22)

130,5
(47)

131,1
(74)

134,1
(69)

134,6
(37)

134,5
(183)

zm´ Зиго-максилляр
бұрышы
SC

Симотика ені

9,27
(17)

9,12
(45)

8,81
(66)

8,59
(67)

7,94
(38)

8,8
(183)

SS

Симотика биіктігі

5,23
(17)

4,80
(43)

4,61
(66)

4,19
(66)

3,75
(38)

4,05
(183)
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Дакрион ені

22,15
(16)

21,83
(41)

21,59
(60)

21,89
(65)

21,51
(38)

22,47
(183)

DS

Дакрион биіктігі

13,31
(16)

12,79
(38)

12,19
(60)

11,54
(65)

10,77
(38)

10,80
(183)

54

Мұрын ені

25,75
(27)

25,7
(53)

25,8
(77)

26,2
(71)

26,3
(39)

26,84
(183)

55

Мұрын биіктігі

51,4
(27)

52,2
(53)

51,9
(77)

54,0
(70)

55,1
(38)

54,8
(182)

51а

Көз ұясының ені (d)

40,3
(27)

40,9
(50)

40,4
(71)

40,9
(70)

40,9
(38)

40,6
(181)

52

Көз ұясының биіктігі

32,0
(28)

33,5
(54)

33,3
(76)

34,4
(72)

34,6
(39)

39,9
(183)

30,3
(21)

29,6
(45)

28,1
(65)

26,1
(63)

24,9
(37)

25,3
(178)

75(1) Мұрын сүйек
бұрышы
32

Маңдай профилінің
бұрышы

85,1
(21)

80,3
(44)

83,3
(64)

82,7
(64)

82,1
(37)

81,6
(182)

72

Жалпы бет бұрышы

85,7
(19)

83,4 (44)

86,4
(65)

88,2
(63)

80,6
(37)

88,2
(183)

гиялық компоненттің қаншалықты әсер еткендігінің деңгейін анықтай кетуді жөн көрдік. Мұндағы алынған краниологиялық белгілердің нәтижеле
ріне сүйеніп айтатын болсақ, онда жергілікті тайпаларда шартты монғолоид
элементінің үлесі 15%-ды құрайтыны анықталды. Ал 85% көлеміндегі
ауқымды антропологиялық типті қола дәуірі кезіндегі еуропеоид компоненті
құраған. Бұл арада Көне Қазақ жұртындағы ежелгі темір дәуірі тайпаларының
алғаш рет азиялық расаның ықпалына ұшырағаны байқалады. Сөйтіп ежелгі
темір дәуірінде тайпалар арасында еуропеоид пен монғолоид элементтерінің
араласу процесі бастау алғаны аян болып отыр. Бұл дәуірде расогенездік
араласу барысы көне жұртымыздың барлық жерінде бірдей өтті деп толық
айта алмаймыз. Бұл антропологиялық үрдістің көрінісін екі ер адамның (бі
рісі Жетісу өңірінен, екіншісі Шығыс Қазақстан аймағынан) бас сүйектері
арқылы антропологиялық қалпына келтірілген (Мәскеудегі М. Герасимов
зертханасында) бюстерінен айқын байқай аламыз (қараңыз: 4-5 суреттер).
Аталмыш дәуірде мұндай бейне мүсіндер Көне Қазақ жұртының көп жерлерінде таралым алғанын зерттелген краниологиялық сериялар растайды.
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Осы тұрғыдағы арнайы антропологиялық ізденістерді көне жұртымыз
дың келесі антикалық кезеңіне (б.з.б. III ғ. – б.з.-дың ІV ғ.) жататын тайпалар сериясына да жүргіздік (1-кесте). Мұндағы антропологиялық зерт
теу талабы – бір жағынан көне жұртымыздың ежелгі темір дәуірі мен
антикалық дәуір тұрғындары арасындағы ұрпақ жалғастығын анықтау еді.
Екінші жағынан жоғарыда аталған монғолоид тектес тайпалардың антро
пологиялық тұрғыда кірмелік жасау үрдісінің жалғастығын байқау болып
табылады. Антикалық дәуірге орай көне жұртымыздан екі жыныс бойынша краниологиялық материалдар саны әлдеқайда мол жиналды. Енді осы
краниологиялық серияларға назар аударайық. Мұндағы жиналған ерлер
бас сүйектерінің морфологиялық анықтамаларына қарағанда аталмыш екі
дәуір тұрғындары арасындағы ұрпақтар жалғастығы үзіліссіз болғандығы
ешбір күмән туғызбайды. Оның көрінісін таксономиялық мәні жоғары кра
ниологиялық атаулардан еркін аңғара аламыз. Дәуірлік тарихи даму са
тыларына орай, көне жұртымызда антикалық дәуір тайпалары морфоло
гиясында бұрынғыдай еуропеоид компонентінің негізгі ерекшеліктері
сақталып қалғаны байқалады. Мұны краниологиялық зерттеу арқылы
алынған бас пен бет сүйектер өлшемдерінің нәтижелерінен айқын көре
аламыз. Сонымен қатар көне жұртымыздың краниологиялық сериясында
дәуірлік даму өзгерістерінің де орын алғаны нақты сезіледі. Мұндағы кра
ниологиялық анықтамалардың даму жолдары бұрынғы бағытта жүргені
және метистік араласу процесі аталмыш дәуірде де жалғастығын тапқанын
айқын айғақтайды. Жалпы бұл дәуірде кірмелік жасаған моңғолоид үле
сінің деңгейі 25% құрайды. Аталмыш антропологиялық көріністерді бас
сүйек арқылы қайта қалпына келтірілген тайпалардың бейнелерінен де
аңғару қиын емес. Оны мына бір келтіріліп отырған антикалық дәуір тайпа
ларының кейбір өкілдерінен айқын көре аламыз (қараңыз: 6-7 суреттер).
Көне Қазақ жұртында антикалық дәуірден кейін тарихи аренаға түркі
дәуірі тайпалары келеді (V-XII ғғ.). Бұл дәуірдің бүгінгі күнде Қазақ Елінің
көптеген жерлерінен краниологиялық сериялары жинақталған. Енді осы
дәуірге орай алынған краниологиялық серияның шоғырланған орта көр
сеткіштеріне назар салайық (қараңыз: 1-кесте).
Мұндағы екі жыныс бойынша алынған краниометриялық сериялардың
анықтамаларына қарағанда көне жұртымыздағы түркі дәуірі тұрғындары
ның морфологиялық құрылымы негізінен жергілікті тайпалардың қатарына
жататындығы аян болып отыр. Бұл арада екі бірдей антропологиялық ерек

341

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

шеліктерді байқай аламыз. Біріншісі – олардың серияларындағы таксоно
миялық атауларының көрсеткіштері көлемі жағынан бұдан бұрынғы
антикалық дәуірдегі тайпалардың ерекшеліктерімен өте ұқсас, яғни бұл
екі дәуір тұрғындарының арасындағы ұрпақтар жалғастығы орын алған
дығын айғақтайды. Екіншісі – бас сүйек серияларындағы ерекшелік, яғни
азиялық раса өкілдерімен метистік араласу процесі бұрынғы дәуірмен
салыстырғанда ықпалды түрде жүргенін байқатады. Осы кезеңге қарай
Көне Қазақ жұртындағы тайпалардың монғолоидтық шартты үлес көлемі
50%-ды құрайтыны анықталды. Былайша айтқанда, аталмыш дәуірде
жергілікті тұрғындар арасында еуропеоид пен монғолоид элементтерінің
көлемі 50 де 50% болғандығын көрсетеді. Бірақ бұл дәуірде кейбір аймақ
тарда монғолоид үлесінің 70%-ға дейін көтерілген көрсеткіші де кездеседі
(мәселен, Солтүстік Қазақстан аумағы). Аталмыш дәуірге орай тайпалар
дың негізгі морфологиялық бейне көрінісінің ерекшеліктерін мына беріліп
отырған суреттен анық байқауға болады (қараңыз: 8-сурет).
Көне жұртымызда түркі дәуірінен кейін тарихи аренаға монғолдар
шығып, жергілікті тайпаларды басқару жүйесі солардың қолына көшкені
мәлім. Бұл дәуірдің хронологиялық уақыт мерзімі ортағасырдың соңы
(XIII–XV ғғ.) қамтиды. Шыңғысхан билігі кезіндегі тұрғындарға байланыс
ты краниологиялық жиынтық археологиялық қазба жұмысы барысында
Қазақ Елінің біраз өңірінен жиналынды. Олардың жинақталынған орта
көрсеткіштері 1-кестеде беріліп отыр. Бұл краниологиялық серияны екі
жыныс бойынша зерттеу нәтижелеріне қарағанда, жергілікті тайпалар
кірмелік жасаған монғолдармен кеңінен араласқандары байқалады. Соның
салдарынан жергілікті тайпалардың морфологиялық құрылымына азиялық
раса элементі айтарлықтай әсер еткен. Дегенмен де бұл дәуірдегі жергілікті тайпалардың ата-бабаларының нәсілдік қорын негіз етіп келе жатқаны
морфологиялық құрылымының ерекшеліктерінен айқын көрінеді.
Аталмыш кезеңде жұртымызда метистік араласу қарқыны қандай дең
гейде болғандығын анықтау үшін Г.Ф.Дебецтің әдістемесін кеңінен пайда
ландық. Бұл әдістеме қорытындысында алынған краниологиялық сериядағы
кірмелік жасаған монғолдардың шарттық үлесі 20% көлемінде болып
шықты. Бұл анықтамаға сүйеніп, Елімізге кірмелік жасаған монғолдардың
жалпы саны көп болды деп айта алмаймыз. Алайда антропологиялық тұр
ғыдан алып қарағанда монғолоид үлесінің 20% өсуі салдарынан жергілікті
тайпалардың морфологиялық құрылымында азиялық расалық элемент ба-

342

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

сым түсіп 70%-ға дейін көтерілген. Сөйтіп алғаш рет осы кезеңнен бас
тап Көне Қазақ жұртының тұрғындары арасында монғолоид элементі ба
сымдылық жасайды. Қалған морфологиялық үлесті қола дәуірінен бері
сақталып келе жатқан еуропеоид компоненті (30%) құраған. Былайша айт
қанда бұл арада мыңдаған жылдар бойы кең-байтақ қазақ жұртында атабабаларымыздың нәсілдік қоры үзілместен, оның 1/3 үлесі бүгінгі таңда
да сақталып қалғанын айқын көре аламыз. Жалпы «монғол» дәуіріндегі
жергілікті тұрғындардың негізгі антропологиялық көріністерін мына бір
беріліп отырған бас сүйек арқылы қайта қалпына келтірілген бюстен айқын
байқауға болады (қараңыз: 9–сурет).
Жоғарыда келтірілген краниологиялық ізденістер толығымен бүгінгі
қазақтардың да бас сүйектеріне жүргізілді (қараңыз: 1-кесте). Ондағы
алынған ғылыми нәтижелерге қарағанда ортағасырлардағы тайпалар мен
бүгінгі қазақтар арасындағы өзара морфологиялық ұқсастықтары сондай,
оларды бірегей популяциялар қатарына жатқызуға болады. Сондықтан қа
зақтарға тән антропологиялық тип XIV–XV ғасырларда қалыптасты деп
толық айта аламыз.
Сонымен қатар, бүгінгі қазақ халқының кешенді антропологиялық зерттеу нәтижелеріне назар аударатын болсақ, онда оның морфофизиологиялық
құрылымында көне заман еуропеоид компонентінің үлесі 30%, ал қалған
70%-ды монғолоид типі құрайтыны және Еуразия масштабында оның өзіндік
дара антропологиялық статусы барлығы әлемдік ғылыми айналымға толық
енгізілді [4]. Бұл арада қорытынды ретінде жоғарыда айтылған еуропеоид
пен монғолоидтық расалар қарым-қатынастарының даму жолдары әрбір
тарихи дәуірлерге орай арнайы график бойынша беріліп отыр (қараңыз:
10-сурет). Мұндағы көрініске қарағанда 20 ғасыр бойы метистік араласу
процесі тек Қазақ Елінің жерінде ғана өткенін айқын айғақтайды және бұл
расалық даму жолы тек қазақ халқының қалыптасуына бағытталынды.
Сөйтіп бүгінгі егеменді қазақ халқы өз жері мен өз елінде биоәлеуметтік
ата-бабаларымен генетикалық үзілмес сабақтастығы арқасында мекен етіп
келе жатқанына төрт мыңжылдық этноантропологиялық тарихы бар рес
публикамыздағы бірден-бір ұлт екендігі бүкіл әлемге әйгілі болып отыр.
Ал енді қазақ халқының осындай ғылыми мызғымас артефактілері әлем
деңгейінде танымал болып отырғанда, бүгінгі таңда оның тарихи ұлттық
болмысын жоққа шығаруға ашықтан-ашық ұмтылыс жасап жүрген еуро
центристер мен кейбір саясаткерлерге не деуге болады? Мұндай бағыт
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тың алдыңғы қатарында бүгінгі Ресей академигі, Этнология мен ант
ропология институтының директоры В.А.Тишковтің болғаны бізді қатты
қынжылтады. Бұл Институтта оның ғылыми ұжымы маған өткен ғасырдың
60-жылдарының басында антропология мамандығы бойынша аспирантура
бітіріп шығуына үлкен жәрдемін тигізген болатын. Ол кезде Институт директоры танымал ғалым Ресей Ғылым Академиясының мүше-корреспонденті,
профессор С.П.Толстов еді. Ол қайтыс болғаннан кейін аталмыш Институт
директоры болып белгілі этнолог, академик Ю.В.Бромлей тағайындалды.
Олар Орта Азия мен Қазақстанның этникалық тарихына арнап бірқатар
құнды еңбектер жария еткен болатын. Ол еңбектер бүгінгі күнге дейін ғы
лыми маңызын жоғалтқан емес.
Институттың бүгінгі директоры В.А.Тишков 2005 және 2008 жылдары өзінің «Этнология и политика» атты еңбегін баспадан екі рет басып
шығарды. Шынтуайтына келгенде, негізінде бұл кітап аталмыш автордың
Ресей Федерациясының әр аймақтарында шығатын газеттер бетінде жария
ланған мақалаларының жиынтығынан құрастырылды*. Әлемде газеттің
қандай түрі болмасын онда жарияланған мақалалар ешуақытта ғылымизерттеу категориясы қатарына жатпайтыны мәлім. В.А.Тишков өз еңбегінде
ешбір ғылыми дәлелсіз бүгінгі қазақ ұлтының өткені мен келешегі туралы
былай деп жазады: «Нет и никогда не будет государства казахской нации
или государства латышской нации, а есть и будет все больше укрепляться единственный возможный вариант: государства латвийской и казах
станской нации» [5]. Осы арада қазақ халқының мыңдаған жылдар бойы
этникалық- ұлттық даму сатыларына өзінше баға беріп, кесіп айтатындай
және оның бәрін жоққа шығаратындай құжаттарды бұл автор қайдан, қалай
қолына түсіре алды екен деген сауал туындайды. Бұдан кейін оның қазақ
тарихына орай жазғандарымен танысу үшін арнайы ізденістер жүргіздік.
Бұл бағытта ештеңе таба алмадық. Тек тапқанымыз В.А.Тишковтің Ресей
Думасында сөйлеген сөзі туралы 2007 жылы Мәскеу қаласындағы «Луч»
атты баспаның редакторы А.Н.Масловтың жазғанына ғана қолымыз жетті. Аталмыш баспадан шыққан Балановскаялардың «Русский генофонд на
Русской равнине» атты кітабына А.Н.Маслов баспа атынан мына төмендегі
* В.А. Тишковтің жазған мақалаларын жария еткен Ресей Федерация газеттерінің атаулары мен
жылдары: «Независимая газета»,1992, 7 февраль (№25); 1994, 26 январь (№15); 1997, 18 март
(№48); 2000, 12 январь (№1); «Муниципальная газета», 1995, вып.3 (№15); «Московская новость»,
1996, 16 июль (№23); «Известия», 1997, 4 ноябрь (№210); «Труд», 2010, 21 февраль, т.б. Аталмыш
газеттердегі мақалалардың барлығы қаз қалпында кітаптың құрамына кірген.
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алғысөз жазған: «...однажды на слушаниях по русской культуре в Государственной думе выступил директор Института этнологии и антропологии им.
Н.Н.Миклухо-Маклая (яғни В.А.Тишков – авт.) и заявил, что русских никаких нет, а есть только русскоговорящие; остался мол только русский язык
как средство межнационального общения. Этот русскоговорящий «гражданин» целый час пытался доказать русским, что их нет. Надо заметить, что
его теория разошлась с практикой уже на заседании: «господин», который
вел слушания, как выяснилось, хорошо различал русских и нерусских –
ни одному русскому слово он не дал» [6]. В.А.Тишковтің әрбір халықтың
ұлттық болмысын жоққа шығаратын ғылыми-дәйексіз сөздері жалған
ақпарат екені анық. Амал не, бұл автордың қазақ пен латыш, орыс, т.б. туралы үзілді-кесілді саяси демагогиялық жалған сөздері кейбір ғалымдардың
көңілінен шығатыны да байқалады. Республикамызда В.А.Тишковтің
айтқандарына қосылып бұл күнде ұрандатып жүрген тарихшылар да жоқ
емес. Кейбір саясаткерлердің айтуынша, тіпті «ұлт» деген атау әдепсіз сөз
сияқты, оны ауызға алуға да болмайды екен. Бұлардың бұл аяқ алыстарына қарағанда ендігі кезекте «ұлт» деген сөзге тыйым салу қалған көрінеді.
Сөйтіп бүгінгі саясаткерлердің пікірінше, бұдан былай әлемдегі тарихи қалыптасқан адамдар қауымын ғылыми категориялық мағынада емес,
әншейін тек «тобырлар тобы» деп атау ғана қалған. Республикамыздағы
осы бағыттағы ғалымдардың қатарында саяси ғылымдарының докторы
К.Л.Сыроешкинді атауға болады. Ол өзінің «Бәйтерек» атты журналға
берген ресми сұхбатында ашықтан-ашық былай деп айтқан: «Значительное воздействие на умы... оказывает неверное толкование понятие, «нация»...Поэтому первый шаг, который должен сделать и политики, и ученые
– это перестать употреблять понятие «нация» в этнокультурном смысле»
[7]. Ұлт мәселесіне байланысты Сыроешкиннің Тишковтің теориясымен
қабысқаны сондай, оның ұлтқа қатысты айтқан қағидаларын толығымен
қуаттап отыр. Сыроешкин өз ойын мына тұрғыда ешбір қысылмастан ашық
айтады: «Здесь я полностью солидарен с предложением Тишкова, по мнению котрого, нация – это политический лозунг и средство мобилизации, а
вовсе не научная категория» [8]. Сонда Сыроешкиннің бұл теориясымағын
қалай түсінеміз? Мыңдаған жылдар бойы тарихи қалыптасқан, әлемдік
өркениеттердің іргетасын қалаған Қытай, Грекия, Италия, Иран, Индия және
т.б. елдердің бұл күнде ұлттық мемлекеттерін құрып отырғандарын не деп
айтуға болады екен? Бүгінгі әлемдегі 200-ден астам ұлттардың басын құрап
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отырған халықаралық БҰҰ атын бұл саясаткерлер қалай деп атамақшы?
Бұл жерде бір қызығы – этнотарихи қалыптасқан халық қауымдастығының
ғылыми категориялық анықтамасын дәлелсіз жоққа шығарып, өздерінің
жеке басы ғылыми атақтарын сақтап қалғандарын не деуге болады? Бұл
саясаткерлердің қоғамдағы тарихи ұлттық бірлікті сақтау тәсілін білмейтіндіктері және олардың ұлт категориясының анықтамасын түсінбейтіндігі
барынша аян болып отыр.
Осы сияқты бұрмалаушылық пен түсінбеушіліктің бұл күнде, өкінішке
қарай, қазақ халқының этникалық қалыптасуы мен шығу тегіне де қатыс
ты орын алып келе жатқаны оқырман қауымды еріксіз алаңдатады. Өйт
кені халқымыздың қайдан шыққанын білмесек, онда оның қайда бара жат
қанын қалай болжай аламыз?! Бұл мәселе туралы мән-жайды жоғарыда
кешенді антропологиялық зерттеулер арқылы талдап өттік. Сондықтан
гуманитарлық ғылым саласындағы негізгі қырларына назар салып өтейік.
Қазақ халқының шығу тегін іздеу барысы ұзақ жылдар бойы тек «қа
зақ» терминінің төңірегінде ғана болғаны және оның өзі мифтер мен
жалған деректерге сүйеніп жүргізілгені мәлім. Соның салдарынан қазақ
ұлтының этногенездік ізденістері соңғы үш ғасыр бойы мифтік деңгей
мен бұрмалаушылық бағыттан асып кете алмаған еді. Осындай дәйексіз
тұрғыдағы тарихи ұғымдар кейбір авторлардың еңбектерінде көрініс тап
қан. Олардың қазақ халқының этногенезі мен расогенезіне байланысты
жазғандары ешбір сын көтермейтін, түбірінен қате ұғымдар екенін байқау
қиын емес. Мәселен, 2005 жылы «История Казахстана: народы и культуры» атты басылымда политолог-этнолог Н.Э.Масанов былай деп жазады:
«По своему расовому типу андроновцы были еуропеоидами кавказионского типа...» [10]. Бұл арада автор екі бірдей ғылыми анықтаманы шатастырып отыр. Біріншісі, Көне Қазақ жұртының қола дәуірінде «Андронов»
деген тайпалардың этникалық атауы ол кезде болмағаны анық. Ал бұл термин тек археологиялық ескерткіштің атауы ғана болып саналады және оны
ешуақытта тайпалар атауы ретінде пайдалануға ешбір ғалымның құқығы
жоқ. Екіншіден, антропология ғылымының саласында «кавкасионский
тип» деп аталатын терминді 1960 жылдары грузин антропологтары бүгінгі
грузиндердің расалық анықтамасы ретінде пайдаланған болатын. Сонда
Н.Э.Масановтың айтқанындай «Андронов» тайпасы бұдан төрт мың жыл
бұрын қола дәуірінде Көне Қазақ жұртына қалай ауып келді екен? Бүгінгі
грузиндердің Көне Қазақ жұртының қола дәуірі тұрғындарына тигізген
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антропологиялық әсерлерін қалай анықтауға болады?! Жалпы аталмыш
кітапта автор бұдан басқа да көптеген антропологиялық терминді өрескел
бұрмалаған. Н.Масанов өзінің соңғы еңбегінде қазақтарды тіпті халық
ретінде санамай, оларды ешбір тұрақты тарихи қалыптасқан этникалық
қауымдастыққа жатқызбайды. «Кто такой казах?... Групповая принадлежность человека определялось не происхождением, а только образом жизни
и типом хозяйства. Если тот или иной индивидуум родился хоть за тридевять земель, но кочует среди казахов, он кочевник, он – казах. Если его
же родители казахи, но живет в городе Испиджабе, он – сарт. Он не казах.
Казахом был кочевник – номад» [10] деп қазақтарды бірыңғай көшпенділік
тұрғысынан қарап, олардың егіншілікпен, темір қорыту ісімен, балық аулау, бау-бақша, аңшылық кәсіптерімен айналысқандықтарын ескермей
айтқандары оның этнология саласынан, әсіресе қазақ халқының этникалық
тарихынан хабары жоқ екендігін айқын көрсетеді.
Бұдан басқа да Н.Масановтың тарих саласындағы дөрекілігіне не деуге
болады десеңші?! Бұл автор қазақ халқы мен оның ата-бабаларының этно
антропологиялық даму жолдарын ашықтан-ашық бұрмалауға шейін опасыз
дыққа барғандығына қайран қаласың. Мұны мына бір оның жазғандарынан
айқын көре аламыз: «Сторонники миграционной теории считают, что предки
казахов были недавными мигрантами и довольно поздно пришли на территорию Казахстана, а сам казахский народ не имеет никокого отношения древним насельником региона и не ведет свое происхождение от индо-иранского
субстракта. Эту точку зрения так или иначе вот уже на протяжении более 200
лет поддерживать большинство исследователей» [10, 58 б.].
Еуразияның соңғы бес жүз жылдық тарихнамасында дәл осындай пікірлер қазақ халқының тарихи қалыптасуына байланысты ешбір айтылғанда
және жазылғанда емес. Өйткені бұрын соңды әлем деңгейінде ХХ ғасыр
дың ортасына шейін қазақ халқының және оның ата-бабаларының физи
калық антропологиясына бүгінгідей кешенді ғылыми зерттеулер жүргізіл
ген емес. Ал келтіріп отырған сілтемедегі жазу ол тек қисынсыз және
дәйексіз Н.Масановтың жеке басының ойлап шығарған қазақ тарихына
орай жасанды миф қатарындағы «миграциялық теория». Сондықтан атал
мыш автордың бұл «теориясы» Көне Қазақ жұртының кешенді этноантро
пологиялық тұрғысынан алып қарағанда шындыққа таза жанаспайды да
және ешбір сынды көтермейді де.
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Дәл осы сияқты биологиялық терминдердің ғылыми мағыналарын түсін
бей, қазақ халқының шығу тегін патологиялық жолмен пайда болды деген
теориясымақ та кездеседі. Тарихшы Е.Абиль деген автордың «Этногенез
казахов (опыт системного подхода)» кітабында былай деп жазылған: «...дестабилизационный, появившийся в результате начала процесса этногенеза,
в том регионе (Қазақстанда – авт.) и обуславивший благоприятный фон для
мутирования. Достаточно высокая жизнеспособность признака, появившихся в результате направленных мутаций привела к их закреплению в
поколениях...» [11]. Аталмыш кітап авторының теориясымақ пікірі бойынша қазақтар негізінде мутанттық жолмен пайда болған халық көрінеді.
Осындай ешбір ақылға сыймайтын биологиялық келеңсіздікке барудың
тарихшыларға қаншалықты қажеті бар десеңізші?! Бұдан кейін бүгінгі
Қазақ Елінің азаматтарын қалай ғана ұлттық-патриоттық сезімге бөлеп,
бойына ұлттық болмысты дарыта аламыз?!
Сонымен қорыта айтқанда, көне замандардағы ата-бабаларымыздың
магистралдық этнотарихи даму сатылары бұл күнде егемен қазақ халқының
ұлттық мүддесімен тығыз ұштастырылуы қажет деген тұжырымға келе
міз. Ол үшін еліміздің мыңдаған жылдар бойы тарихи қалыптасқан ша
ңырағын шайқалтпай, қазақ халқының болмысы мен барлық кешенді
қоғамдық-мәдени құндылықтарын, елі мен жерінің тыныштығын және бірлігін, унитарлық мемлекеттік құрылымын берік сақтауымыз қажет. Бүгінгі
тәуелсіз Отанымызда қазақ халқының ұлттық мүддесін толыққанды ғылы
ми тұрғыда қорғау тарихи ең дұрыс және ұтымды бағыттың бірі болып
саналмақ. Республикамыздағы барлық этникалық қауымдар бұған барынша түсіністікпен қарауы керек.
Мұны қазақтарды ғана титулды ұлт дәрежесіне қөтеру арқылы басқа
этникалық топтар алдында қыр көрсету деп ұғынуға болмайды. Соңғы үш
ғасыр бойы бодандықтың салдарынан Қазақ Еліне кірмелік жасаған жүздей
этникалық топ өкілдерінің және әлем алдында қазақ халқы өзінің ұлттық
болмысы мен рухани тазалығының қандай деңгейде екендігін толық ашып
көрсете алды. Көне Қазақ жұрты мен Қазақ Елінің 4 мыңжылдық этнотарихы және Еуразияны мекендеген бірқатар ұлттардың басына төнген қиынқыстау кездерінде (3 ғасыр бойы) елі мен жеріне кірмелік жасаған көптеген
этникалық топтарға мейірімділік танытқаны бұл күнде бүкіл әлем алдында
аян болып отыр. Осының бәріне соңғы 20 жылдың ауқымында қол жеткізіп
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ашық айтылуда. Болашақта қазақ халқының этномәдени дамуы бұдан да
жарқын болмақ деген үміттеміз.
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1-сурет: Маңғыстау өңірінің
Қосқұдық қорымынан табылған
неолит дәуіріне (бұдын 7-5 мың
жыл бұрын) жататын ер адам
ның бас сүйегі бойыша антро
пологиялық әдістеме арқылы
қалпына келтірілген мүсін көрінісі.

2-сурет: Сотүстік Қазақстан өңірінің
қола дәуіріне жататын Алексеев
ка қонысынан табылған әйел
адамның бас сүйегі арқылы
антропологиялық қалпына келтірілген мүсіні.

3-сурет: Батыс Қазақстан өңірінің қола
дәуіріне жататын әйел
адамның бас сүйегі арқылы
антропологиялық қалпына келтірілген мүсіні.

4-сурет: Жетісу өңірінің ежелгі темір
дәуіріне жататын ер адамның бас
сүйегі арқылы антропологиялық
қалпына келтірілген мүсіні.
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5-сурет: Шығыс Қазақстан өңірінің
ежелгі темір дәуіріне жататын
Берел қорымынан қазып алынған
ер адамның бас сүйегі арқылы
антропологиялық қалпына келтірілген мүсіні.

6-сурет: Жетісу өңірінің антикалық
дәуіріне жататын ер адамның бас
сүйегі арқылы антропологиялық
қалпына келтірілген мүсіні.

7-сурет: Батыс Қазақстан өңірінің
антикалық дәуіріне жататын
әйел адамның бас сүйегі арқылы
антропологиялық қалпына келтірілген мүсіні.

8-сурет: Тянь-Шань өңірінің түркі
дәуіріне жататын ер адамның бас
сүйегі арқылы антропологиялық
қалпына келтірілген мүсіні.
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9-сурет: Орталық Қазақстан жерінде
ортағасыр дәуіріне жататын
Алаша хан атты кесенеден
қазып алынған ер адамның бас
сүйегі арқылы антропологиялық
қалпына келтірілген мүсіні.

10-сурет: Көне Қазақ жұртының
ежелгі темір дәуірінен бастау
алған моңғолоид элементінің
краниологиялық сериялардағы
шартты даму динамикасы (ерлер
сериясы).
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А. АХМЕТОВ
ЧТО ГОВОРЯТ АРХЕОЛОГИЯ,
АНТРОПОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА
Мақалада археологиялық, антропологиялық деректер негізінде Америка үндістері мен
түркілер арасындағы генетикалық байланыс жайлы көзқарастар талданады.
В статье разделяются взгляды о генетической связи между американскими индейца
ми и тюрками в основе археологических антропологических сведений.
The article shares the views of genetic relations between American indians and turks in
anthropological basis of archaeological data.

Главной целью научных изысканий американских археологов, начиная
с ХIХ века, стало выяснение того, когда и при каких обстоятельствах люди
начали расселяться в Америке. В начале была выдвинута гипотеза, что человек впервые пришел сюда в эру плейстоцена, то есть в геологическую
эпоху, отстоящую от нашей на два миллиона лет [1]. Но точных данных,
неопровержимо подтверждающих ее, не нашлось. Поэтому первоначальная гипотеза уступила место новым взглядам, мнениям и предположениям,
появились другие идеи и концепции, более аргументированные и весомые
в научном отношении.
Одна из таких версий, например, была распространена среди исследователей, по-видимому, более близких к охотникам, нежели к настоящим ученым. По утверждениям представителей «охотничьего» направления, переселение людей ледниковой эпохи в Америку было связано лишь с нуждами
охотничьего промысла и вызвано только ими. Проще говоря, «охотничья»
версия опирается на элементарную мысль (причем, не лишенную опреде-
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ленных оснований), что первопоселенцы перебрались в Новый Свет в поисках пищи вслед за мамонтами, бизонами и другими крупными животными, которые в те времена обитали на обоих материках, но затем почему-то
полностью вымерли в Азии.
Однако по мере развития науки, в частности, археологии, стали все громче заявлять о себе специалисты, абсолютно не согласные с прежними незамысловатыми версиями. Это вполне логично – появление новой информации обычно приводит к выдвижению свежих нестандартных гипотез.
Будучи основанными на последних достижениях археологии, они намного
превосходили старые в отношении доказательной базы и прочности исходных постулатов. Их авторами, в подавляющем большинстве, были яркие
высококвалифицированные представители «новой волны» американской
археологии, в сущности, ее лидеры. В их когорту входили руководители и
именитые профессора таких крупных научных центров, как всемирно известный Смитсонийский институт, Чикагский и Калифорнийский университеты, Американский музей Естественной истории в Нью-Йорке [1].
В тридцатые годы ХIХ века в соответствии с научной концепцией этой
школы получила распространение точка зрения, согласно которой переселение людей из Азии в Америку произошло примерно 12000 лет назад.
И, к тому же, не водным путем, а пешим ходом по Берингову перешейку,
который в те времена, то есть к концу ледникового периода, соединял два
материка и имел ширину 50 миль. Перебравшись на север Америки, люди,
неспешно передвигаясь, дошли в последующие века до Центральной и
Южной Америки, постепенно адаптируясь к новым для них природным
условиям и незнакомой окружающей среде и оседая в благоприятных для
жизни местах.
С ростом общего уровня науки и появлением новых археологических
открытий сроки переселения первых американцев отодвинулись вглубь
веков. Смелые гипотезы уже не ограничивали давность этого события 12-ю
тысячелетиями. Исследование радиокарбонным методом древних изделий,
обнаруженных внутри песчаных пещер на юго-западе североамериканского штата Пенсильвания, показало, что его возраст составляет приблизительно 19600 лет. Уголь, оставленный на месте очага, и ножи, выточенные
из камня, а также кости оленя, обработанные с их помощью, имели возраст
около 15000 лет. В этой же местности, впоследствии получившей название
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Мэдоукрофт, были найдены изделия, изготовленные в пещерах, расположенных в сотнях километров от нее. Похоже, что первые американцы, занимавшиеся, главным образом, охотой и сбором ягод, общались и обменивались «товарами» с другими племенами, населявшими Огайо и Западную
Вирджинию и производившими эти изделия [2].
В 1926 году группа ученых-палеонтологов из музея Естественной истории американского города Денвера, проводившая раскопки возле городка
Фолсом, штат Нью-Мексико, обнаружила кости бизонов, вымерших нес
колько тысячелетий назад. Рядом с ними нашлись два кремня, обработанные человеком! Это вызвало крайнее удивление ученых. Не поверив своим
глазам, они продолжили раскопки. И натолкнулись на ребро бизона, лежащее рядом с таким же кремнем, обработанным человеком. На этот раз
исследователи действовали с максимальной предусмотрительностью и
осторожностью: не трогая удивительные находки, вырыли ребро и кремень
вместе с прилегающей к ним почвой. Естественно, они хотели иметь доказательства своей редкостной удачи, чтобы убедить недоверчивых коллег
в правильности сделанного ими вывода, который, впрочем, напрашивался
сам собой.
Вот этот вывод: обнаружение каменных инструментов рядом с остан
ками животных, которые полностью погибли еще в эпоху плейстоцена,
безусловно, свидетельствует о том, что люди уже в те времена населяли
американские материки.
Да, именно к такому выводу сразу пришел руководитель экспедиции,
директор денверского Музея естественной истории Дж.Д.Фиггинс. Он был
настолько рад открытию, что, утратив всяческое терпение, поспешил доложить его коллегам. А затем, опровергая распространенную версию о том,
что «люди начали заселять Новый Свет только 12000 лет назад», известил
о находке весь мир. Хорошо зная своих не склонных к легковерию собратьев-археологов, он, наверно, в глубине души все-таки надеялся на то, что
те встретят его послание фанфарами (и, признаем, имел на то основания).
Однако влиятельные сторонники прежней версии отнюдь не спешили согласиться с выводами Фиггинса, наоборот, публично подвергли их сомнению, обвинив денверцев а ошибках при раскопках, по сути – в непрофессионализме. Выступление против Фиггинса велось единым фронтом. Дорога
особо ценному открытию была перекрыта.
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Для Фиггинса, непоколебимо убежденного в истинности своего открытия, ничуть не сомневавшегося в его достоверности, но уставшего от
упорного неверия противников, это было, безусловно, жестоким ударом.
Однако он не пал духом. Напротив, решил отправиться на поиски новых
доказательств своей правоты, ибо другого выхода не оставалось.
В следующем, 1927 году при финансовой поддержке музеев – Колорадского естественной истории и Музея американской естественной истории
– он организовал вторую экспедицию на фолсомские раскопки. И вскоре
обнаружил еще одно бизонье ребро, причем не просто кость, а кость с вонзившимся в нее искусно сделанным наконечником меча!.. Наученные горьким опытом, палеонтологи на сей раз даже не дотронулись до наконечника.
Что они сделали – так это, оставив все, как есть, разослали телеграммы
оппонентам. Два-три дня спустя палеонтологи толпами повалили в Фолсом, чтобы собственными глазами увидеть находку. Отрицать очевидное
было невозможно, так что бурные дискуссии вокруг открытий Фиггинса
завершились. Знаменитые археологи Америки, упорствовавшие в приверженности старой точке зрения, были вынуждены признать возможность
новой датировки. Интересно, что именно ее бывшие противники поспешили провозгласить на весь мир, что «первые американцы начали заселять
эти материки 15000 или 20000 лет назад».
Как видим, открытие истории Америки столь же драматично, как открытие самой Америки. И это понятно. Открытие (и интерпретация!) ее
истории затрагивает процессы, имеющие огромное значение для истории
всего человечества. Более того, для его судеб. И для всемирных природных процессов. В Америке, в Азии и в расположенном между ними необъятном Тихоокеанском регионе живет половина населения земного шара,
находится половина мировых океанических вод, сосредоточены крупнейшие источники биологических, минеральных и энергетических богатств.
К этому району земного шара всегда было приковано внимание ученых.
Тихоокеанская научная ассоциация, созданная еще в 1920 году, являлась
одной из самых первых международных научных организаций. Сегодня в
нее входят 45 стран, каждые четыре года проводятся специальные научные
конгрессы по проблемам Тихоокеанского региона. В их числе отнюдь не
на последнем месте находятся проблемы заселения Америки и ее истории.
Особое внимание уделили ей на Пятнадцатом конгрессе представителей стран-участниц Ассоциации в 1979 году в городе Хабаровске, СССР.
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Одна из ведущих секций конгресса обсуждала вопрос «Об этнокультурных проблемах народов, населяющих Тихоокеанский регион», а один из
симпозиумов был посвящен теме «Позднеплейстоценовые и раннеголоценовые культурные связи Азии и Америки». Работой симпозиума руководили такие крупнейшие специалисты, как Р.С. Василевский (СССР) и Р.Е.
Аккерман (США), а в обсуждении принимали активнейшее участие известные археологи, антропологи, этнографы и геологи из СССР, США, Канады,
Японии, Кубы, Австралии. В последующем материалы симпозиума были
изданы в виде отдельного сборника [3].
В них можно найти ценные сведения о том, когда и при каких условиях происходило переселение человека из Азии в Америку, о взаимосвязях
регионов, складывавшихся тысячелетиями, о первоначальном расселении
людей в Северной Америке. Именно с этой точки зрения являются исключительно важными научные доклады А.П.Окладникова, Н.Н.Дикова,
Г.И.Медведева, А.Л.Брайена, Р.Л.Карлсона, К.Г.Тернера, В.Херли, П.Блида,
М.Есиадзи, Ф.М.Хоблера, Е.А.Окладникова и других уже упоминавшихся
ученых. Особо ценными опубликованные в сборнике статьи делает их высокая научная обоснованность, поскольку почти все авторы в совершенстве владеют радиокарбонным методом, который применяется в археологии
с 1949 года для точного определения возраста любого обследуемого материала, независимо от того, в каком виде он представлен – человеческих
останков, фауны либо флоры, и от того, к каким векам принадлежит.
Какие же археологические доказательства «азиатской» гипотезы заселения Америки представили мировой научной общественности авторы и
упомянутые в их трудах предшественники? Нельзя не отметить значимость
открытий, совершенных археологической экспедицией Американского музея естественной истории, в двадцатые годы ХХ века в Центральной Азии,
а также в глубине Монголии. В ходе этой экспедиции Н.Х.Нельсон обнаружил сделанные древним человеком знаменитые «нуклеусы Гоби». Точно
такие же нуклеусы позже были открыты им возле университетской фермы
близ города Фербенкс, штат Аляска. Имея на руках столь серьезные аргументы, Нельсон пришел к смелому для того дня выводу о том, что первыми в Америку пришли и заселились выходцы из Азии.
Исследовательские работы, проводившиеся на протяжении последующих десятилетий, тоже увенчались значительными успехами. Нуклеусы
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Гоби и клинообразные нуклеусы, близкие к гобийским по манере обработки, были обнаружены также в Алтайских горах, в Забайкалье, на побережье
Енисея и Ангары, в Якутии, в долинах Амура, в Приморье, на Сахалине и
Японских островах, на Камчатке и Алеутских островах. Все эти артефакты
представляли собой явные следы древних охотников. Проложенные ими
некогда тропы, начинавшиеся в Азии, тянулись до далекой Америки.
По убеждению русского ученого А.П.Окладникова, проанализировавшего последние археологические открытия, сделанные на земле Монголии, особо важная роль Центральной Азии в переселении людей на
американский континент подтверждается целым рядом неопровержимых доказательств. Окладников последовательно и безупречно с научной
точки зрения прослеживает процесс непосредственного воздействия традиций обработки камня, сложившихся в Монголии в древние времена, на
аналогичную культуру на востоке и севере Азии, а также распространение
этих технологических традиций на Северную Америку. По мнению Р.С.
Василевского, исходящего из данных радиокарбонного метода, ориентировочный возраст древних стоянок в Сибири, где были обнаружены каменные изделия, обработанные в соответствии с упомянутыми традициями,
составляет 30-45 тысяч лет.
То, что каменные предметы, найденные в стоянках на Аляске и северо-западном побережье Америки, обработаны по азиатским традициям,
полностью подтверждается также Р.Е.Аккерманом (США), Р.Л.Карлсоном
и Ф.М.Хоблером (Канада). Например, по мнению Аккермана, микронуклеусы и пластины, выточенные из камня, появились в Северной Америке 12
тысячелетий назад и, главное, эта культурная традиция была позаимствована непосредственно из Азии.
Н.Н.Диков отмечает, что археологические материалы позднеплейстоценовой и раннеголоценовой эпох, найденные на древних стоянках в Камчатским, Чукотском и Верхнеколымском регионах, имеют прямое отношение
к предметам, обнаруженным в археологических комплексах в Америке,
сформировавшихся в эпоху палеолита, и что поэтому они должны рассматриваться во взаимосвязи. Кроме того, проведя сравнительный анализ каменных предметов с Камчатки и материалов, найденных в Деналийском и
Акмакском комплексах в штате Аляска США, Диков отмечает их большое
сходство и взаимосвязанность.

358

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

На «азиатскую» версию происхождения американских «индейцев» работают и многие другие археологические находки. Так, возраст костяных
изделий из Североюконского региона насчитывает приблизительно 25-40
тысяч лет. Из этого следует, что человек мог заселить Америку еще в более
ранние времена, чем считалось прежде.
Последнее десятилетие ознаменовалось открытиями многочисленных
древних памятников эпохи палеолита на островах Японии и на Сахалине.
Сейчас известны почти 1000 стоянок на территории Японии, характерных
для позднеплейстоценовой и раннеголоценовой эпох. Причем возраст некоторых из них насчитывает 60 тысяч лет. По всей видимости, эти места
служили своеобразным культурным мостом между Азией и Америкой. С
другой стороны, результаты одонтологических, то есть связанных с зубами
исследований, свидетельствуют, что монголоидов-переселенцев надо разделить на две группы. К первой группе, или сундадонтийцам, относятся
жители Микронезии, Полинезии и Японии дземонской эпохи, а ко второй
группе, синодонтийцам, – сибиряки, американцы и японцы последземонской эпохи. Предки алеутов и эскимосов Америки населяли Азию, точнее,
бассейн Амура и регионы, прилегающие к Охотскому морю, и в Америку
впервые переселились 40 тысяч лет назад.
Итак, переселение человека из Азии в Америку проходило многократно:
в первый раз 40-35 тысяч, во второй – 28-25 тысяч, а в третий – 14-10 тысяч
лет назад. Первоначальные американцы были выходцами из Азии. Это полностью подтверждается данными археологической науки.
В дискуссию о происхождении коренных американцев не могла не включиться антропология – ее аргументы в подобных научных спорах очень
весомы, если не решающи. В связи с этим, необходимо особо подчеркнуть
роль трех всемирно известных ученых, стоявших у истоков сложившихся в
науке концепций о первоначальном расселении людей на американских материках, их антропологических корнях и других особенностях. Каждый из
этой тройки внес крупный вклад в сбор полноценных доказательств, анализ фактов и распространение достоверной информации о проблеме. Из
этой троицы к научным изысканиям раньше остальных приступил Алеш
Хрдличка. Участвуя на протяжении долгих лет в работе нескольких специальных экспедиций, он сумел собрать богатый антропологический материал. Кроме того, А.Хрдличка внимательно изучил разнообразные крупней-
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шие краниологические материалы (краниология – раздел антропологии,
изучающий черепа людей), хранящиеся в различных исторических музеях
США, среди которых его особое внимание привлекли черепа представителей коренных народностей, населявших американские материки в глубокой древности. Его исследования содержат исчерпывающие сведения о
краниологических особенностях коренных американцев [4].
Второй исследователь, имя которого должно быть упомянуто с особым
уважением, – это Г.Ф.Дебец, впервые изучавший соматологические особенности чукчей и азиатских эскимосов. Как и А.Хрдличка, этот русский ученый обогатил науку ценными сведениями о краниологических особенностях
«индейцев» и эскимосов Аляски, а также коренных жителей Сибири [5].
Третий из компании корифеев, М.Г.Левин, одним из первых исследовал
черепа чукчей и коренных эскимосов-азиатов в соответствии с современными методологическими требованиями и дал всестороннюю характеристику их особенностей [6]. Теоретические работы ученого, обобщающие
собранные им богатые материалы, значительно расширяют круг сведений о
народностях, населяющих Дальний Восток Азии. [7] Еще одним весомым
вкладом М.Левина явилось пионерное изучение групп крови аборигенов
Дальнего Востока – чукчей, эскимосов, ламутов и публикация ценного
исследования об их истории и этнологии [8].
Как же трактовали корифеи-антропологи проблему происхождения североамериканцев? По мнению Алеша Хрдлички, американские «индейцы»
происходят от азиатских монголоидов. Изучив краниологические особенности коренного населения Сибири, он сделал смелый вывод о наличии
морфологических сходств между сибиряками и «индейцами» Северной
Америки [9]. Правда, Хрдличка практически оставил без внимания тот
факт, что между азиатскими и американскими монголоидами существуют
значительные соматологические и морфологические различия, которые и
индивидуализируют их внешние облики. По-видимому, антрополог был
изначально твердо убежден в правильности своей точки зрения, точнее,
нисколько не сомневался в североазиатском происхождении классических
монголоидов и именно потому категорически высказывался в том духе,
что первыми переселенцами из Азии в Америку могли быть только жители
Азии [10].
Вообще же следует определенно заявить, что гипотеза о сходстве американоидов и азиатских монголоидов и связанная с ней гипотеза о переселе-
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нии сибиряков в Америку пользуется в научной литературе широкой популярностью и имеет многочисленных сторонников. Одним из активнейших
был академик А.П.Окладников [11]. В последнее время к этой группе примкнул известный американский антрополог и археолог У. Лафлин, глубоко
изучивший культуру и историю алеутов и написавший на эту тему фундаментальную научную работу. Одна из его статей даже начинается словами
«Первыми жителями Америки были сибиряки».
Обстоятельным исследователем исторических, культурных, археологических и этнологических основ азиатской гипотезы был русский ученый
А.М.Золотарев [12]. В своих работах он на конкретных фактах доказывал, что своеобразная, не похожая ни на какую другую культура эскимосов
сформировалась в процессе адаптации их к суровым арктическим условиям
своей родины – Азии и Америки. Например, утверждая, что выживание в
крайне холодных и малопригодных для хозяйства климатических условиях
Арктики сопряжено с промыслом таких крупных морских животных, как
киты и моржи, более того, непосредственно зависит от результатов охоты,
исследователь обращает внимание на большие трудности освоения этого
рискованного занятия. Следовательно, Арктика с ее суровым климатом вынудила эскимосов выработать свою особую культуру, во многом отличную от культур других народов, и максимально адаптироваться к условиям
окружающей среды. Суровая природа не только заставила их довести до
совершенства свое охотничье мастерство, но и подтолкнула к изготовлению необходимых в этом деле снастей и орудий.
Антропологический облик эскимосов был изучен М.Г.Левиным [6] в
увязке с исследованиями краниологических особенностей сибирских монголоидов. Ученый сумел доказать, что между эскимосами и коренным населением Сибири существует значительное морфологическое сходство. Концепция Левина впоследствии была полностью поддержана Г.Б.Дебцом [5].
Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что дальние предки
эскимосов, населяющих ныне крайний север современной Америки, были
выходцами из Азии.
В научной литературе встречается и немало других аргументов в пользу
данной точки зрения [1], одним из которых является генетический. Например, один из основоположников генетики, знаменитый американский биолог Томас Хант Морган (1866-1945), экспериментально исследуя молекулы

361

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

ДНК в хромосомах наследственности, установил их особое свойство, играющее решающую роль в жизни будущих потомков. В частности, ученым
была показана важнейшая функция живых организмов, позволяющая им
через ДНК полностью сохранить внешние и внутренние признаки, необходимые для существования будущих потомков, а точнее, все биологические
свойства, имеющие отношение к строению, развитию и отличительным чертам плода, и точно передавать их вновь формирующимся клеткам ребенка.
Опираясь на теорию Моргана, ученые осуществили сравнительный анализ молекул ДНК в хромосомах нынешних «индейцев», населяющих различные регионы США, установили их сходства и различия, в результате
чего пришли к выводу, что с генетической точки зрения все обследованные
группы «индейцев» происходят от единого рода, жившего от 15 до 30 тысяч лет назад.
По мнению многих микробиологов, 95 процентов американских «индейцев» являются потомками людей из небольшой группы, которые к концу Ледникового периода перешли из Азии в Америку через Берингов перешеек. Генетические аргументы наталкивают нас на предположение о том,
что эскимосы, алеуты и представители народности на-дене имеют общие
корни, и что они переселились из Азии в Америку приблизительно 7500
лет назад.
Профессор физической антропологии из Аризонского университета
США Кристи Тернер, проведя сравнительное изучение зубов (вместе с
корнями) нынешних «индейцев» и древних американцев, выявил наличие
значительного сходства между ними. Это позволило профессору утверждать, что первая волна переселенцев из Азии прибыла в Америку к концу
Ледникового периода, а вслед за ней пришли еще два потока.
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Ф.Л. ШАРИФУЛЛИНА
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
КАСИМОВСКОГО ХАНСТВА И КАСИМОВСКИХ ТАТАР
Мақалада ХҮ ғасырда тарих сахнасына шыққан кейінгі Алтын Орда дәуіріндегі түр
кі-татар мемлекеттерінің бірі Қасым хандығына қатысты тарихи-этнографиялық
мәселелер қарастырылады.
В статье освещаются историко-этнографические сюжеты, касающиеся Касимов
ского ханства, одного из позднезолотоордынских тюрко-татарских государств, возник
шего в середине XV века.
This tatar’s group formation is linked with formation of the Kasim khanate, one of the late
Golden horde’s turk-tatar state in the middle of the XV century.

В настоящее время на территории Рязанской области, в городе Касимове и нескольких сельских поселениях Касимовского района, проживает компактная, немногочисленная группа татар, с уникальной историей
формирования и развития в составе Русского государства. Они являются
потомками татар легендарного Касимовского ханства, образовавшегося в
середине XV столетия в самом центре Московского государства. Численность касимовских татар, стабильно державшаяся в течение нескольких
столетий в пределах 5-6 тысяч человек, к концу ХХ в. сократилась до 1040
человек. Миграционные процессы способствовали тому, что они стали самой урбанизированной группой среди волго-уральских татар. Большинство касимовцев проживает в крупных городах России: Санкт - Петербурге,
Москве, Рязани, Казани, Челябинске и др., а также в Казахстане (Алматы, Петропавловске, Павлодаре), Средней Азии (Ташкенте, Самарканде,
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Бухаре), Прибалтике (Риге, Таллине). Из статистических материалов последних лет видна тенденция возвращения касимовцев из Средней Азии и
Казахстана на свою родину. В начале XXI в. в связи с притоком татарского
населения, численность татар в городе Касимове и Касимовском районе
возросла до 2-х тысяч человек.
Начало формирования данной группы относится к середине XV в., когда
в Московском государстве, в условиях сложной политической обстановки, было образовано татарское ханство. Оно располагалось на территории
Мещеры, центром которой являлся Городок (Городец Мещерский), известный впоследствии как Царевичев городок, Хан-Керман, Касимов. Последнее название было получено от имени его владельца – золотоордынского
царевича Касима. Предпосылки и причины образования татарского ханства не всегда трактовались буржуазными историками с объективных позиций. Так, В.В.Вельяминов-Зернов считал, что создание царства являлось
добровольным актом со стороны московского князя и имело сознательный
расчет: с одной стороны, с помощью касимовских татар охранять с юга
русскую границу, с другой – «царька, родственника хана казанского всегда,
когда угодно, можно было напустить на Казань. Главнейшую опасность для
Руси представляло Царство Казанское; Казань, только что возродившаяся,
еще свежая силами, грозила захватить власть в свои руки» [1;14;27]. Эту
точку зрения о причинах создания Касимовского царства поддерживали такие российские историки, как Н.М.Карамзин [2, c. 10], Г. Перетяткович [3,
c. 150]. Казанский ученый М.Г.Худяков полагал, что «на образование этого
удела нельзя смотреть, как на добровольную меру русского правительства, напротив, оно явилось одним из главнейших результатов одержанной
Улу-Мухаммедом победы и первой попыткой ханов татарских вступить
в непосредственное управление на русской земле в качестве удельных
князей» [4, c. 547]. В пользу касимовских ханов рязанские и московские
великие князья были обязаны платить ясак, «выход». Об этом свидетельствуют тексты договорных грамот: «А что шло царевичю Касыму и сыну
его Даньяру царевичю с вашие земли при твоем деде…, а то тобе давати с
своее земли царевичю Даньяру» [5, c. 284]. Договорная грамота рязанских
князей 1496 г. свидетельствует, что они платили татарскому царевичу ясак,
который едва ли может быть чем-либо другим, как не тем самым, что шло
царевичам Касиму и Данияру: «а имети ли у тебя выход и царевичев ясак
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с твоей отчины треть по старым дефтерям»[1, c. 149]. Кроме дачи с Рязанской земли, в Царевичев городок, в пользу управляющего там царевича,
шел от великого князя московского «выход» (то есть дань): «А дети мои...
дают сыну моему Василию с своих уделов выходы в Царевич городок». До
тех пор пока Рязанское великое княжение сохраняло кое-какую самостоятельность, «ясак», который давали рязанские князья в Царевичев городок,
был обязательным от «выхода» Московского [1, c. 154-156].
По мнению историка советского периода М.Г. Сафаргалиева, причины и
история образования Касимовского ханства были обусловлены феодальными распрями, характерными в 1-й пол. XV в. для Русского государства и Золотой Орды. Весной 1445 г. Улу-Мухаммед, основатель Казанского ханства, отправил своих сыновей – Махмуда (Махмутека) и Якуба против князя
Василия. Тот выступил к ним навстречу и попал в плен. За свое освобождение князь обязался дать хану откуп в двести тысяч рублей и выполнить ряд
требований. Он возвратился в Москву с Касимом и Якубом и их дружиной.
Вскоре, в том же году, судя по договорной грамоте, видно, что Городец
Мещерский был отдан царевичу Касиму с уплатой ему «дани и «выхода»
[6, c. 504]. Следует отметить, что кроме Городца, татарам были переданы
другие города с их волостями. Так, царевичи Касим и Якуб в 1449-1450 гг.
управляли Звенигородом. Крымский царевич Нур-Девлет в 1486 г. правил
в Кашире. Абдул-Латиф, ставший впоследствии казанским ханом, в 1493
г. владел Звенигородом, затем, с 1508 г. – Юрьевом, а с 1517 г. – Каширой.
Казанский хан Мухаммед-Амин в 1495-1502 гг. правил Каширой, Серпуховом и Хотунью. Другой хан, казанский и касимовский, Шах-Али владел
Каширой в 1543 г. Под властью астраханского хана Дервиш-Али в 1552 г.
находилась Калуга. Касимовскому царю Симеону Бекбулатовичу в 1576 г.
были отданы Тверь и Торжок. Московские правители ссылали неугодных
им татарских ханов, беков и служилых татар в такие северные города, как
Белоозерье, Вологда [7, c. 47]. Со временем татары либо выезжали из них,
либо ассимилировались среди местного населения.
Касимовское ханство оказалось наиболее устойчивым, оно официально
просуществовало более двухсот лет, вплоть до последней четверти XVII
в. Территория его простиралась на 200 верст вокруг Касимова, до городов
Краснослободск, Темников и включала в себя земли нескольких уездов:
Касимовского, Елатомского, Шацкого, Темниковского [8, c. 410, 411, 438,
440-445].
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Особенности политического и социально-экономического развития обусловили своеобразие этнической истории касимовских татар. Основу их
этнического субстрата составили финно-угорские и тюркские племена,
обитавшие на землях Мещерского края еще до образования Касимовского
ханства. В качестве этнического суперстрата выступили выходцы из Казани, Астрахани, Крыма, Сибири, киргиз-кайсацких и ногайских орд, оседавшие на территории царства в течение XV–XVII вв.
История Касимовского ханства была тесным образом связана с историей Казанского ханства, раздиравшегося в 60-х гг. XV веке междоусобными распрями. Царевич Касим, пытаясь занять ханский престол после
смерти своего брата Махмуда, казанского хана, организовал в 1467 г. поход
на Казань, в котором участвовали также и московские войска. Дальнейшие династические споры значительно осложнили международное положение Казанского ханства. Воспользовавшись этим, Москва взяла реванш.
В 1487 г. был организован поход русских войск на Казань, завершившийся
установлением вассальной зависимости нового хана Мухаммад-Амина от
московских правителей. Владельцы Касимовского ханства имели титул царевичей, кроме тех лиц, которые ранее где-нибудь, до воцарения в Касимове, были ханами: Нур-Девлет в Крыму, Шах-Али в Казани. Они сохранили
титул хана (царя). Из правителей Касимова первым получил титул царя Саин-Булат (Симеон Бекбулатович), который после крещения в 1573 г. покинул Касимов. Положение татарских царевичей на сословно-иерархической
лестнице феодальной знати в России было настолько высоким, что даже в
середине XVII в. они считались «честью…бояр выше, а в думе ни в какой
не бывают и не сидят». В Государеве родословце середины XVI в. татарские царевичи помещены непосредственно за потомками удельных князей
московского дома [9, с. 234-235]. До 1486 г. титул касимовских ханов переходил по наследству (включая правление Касима и его сына Данияра).
После Данияра касимовские цари и царевичи назначались по усмотрению
русских правителей.
Из исторических источников известно, что царевичи Касим и Якуб выехали из Казани в Касимовское ханство со своими придворными из числа
казанцев. Группы казанцев, иногда весьма значительные, выезжали на постоянное местожительство в Касимовское ханство и в более поздние времена. В 1535 г. из Казани вышли сторонники Шах-Али – «казанские князья
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Шабас князь Епанчин да брат его Шабалат да Карамыш с братом с своим с
Евлушем, Хурсуловы братья, и с ними князей, мурз и казаков шестьдесят
человек из Казани». В «сентябре 1546 г. приехали из Казани к великому
князю служити князи казанские Кулуш князь, Тереур, Бурнаш да Чюрины
братия Нарыкова, 76 человек». В «1551 г. приехали к государю служить
казанские князья: Кастров князь с товарищи».. В марте 1552 г. Шах-Али
вывел с собой князей Казанских и мурз, «в их числе Уразми Канбаров,
Муралей (Нур-Али) мурза и другие, всего 84 человека». Примерно в это
время «к государю приехал служити Камаи-мурза князь Усеинов сын а с
ним 7 казаков из Казани» [10, с. 20, 49, 60, 70, 94]. Часть казанцев попала
в Касимовское царство в 1552 г., после завоевания Иваном IV Казанского
ханства, когда оставшихся знатных казанцев царь «... вывел вместе с средними людьми и роздал им поместья в городах и волостях московских...» [3,
с. 270]. В Касимовское царство русское правительство высылало казанских
татар-феодалов, не лояльных к русскому царю. По преданию, туда была
вывезена казанская регентша Сююмбике. Из сохранившихся до наших
дней родословных (шеджере) некоторых касимовских татар (Акчуриных,
Максутовых, Бурнашевых, Костровых и др.) видно, что их предки были
выходцами из Казанского ханства [11, c. 74, 123]. С XII в. в Мещерском
крае стали появляться выходцы из Крыма, в частности, из рода Ширин,
сыгравшего значительную роль в делах Касимовского ханства. С ними связывали свое происхождение Ширинские и Гиреевы. В 1458 г. Городцом владел крымский царевич Нур-Девлет. Затем там правили Сатылган, Джанай.
Вместе с ними из Крыма приходили их дружины, постепенно оседавшие
на территории Касимовского царства. И в более позднее время, в XVI–XVII
вв., крымские степняки-кочевники различными путями проникали на Рязанскую землю. У татар д. Колубердеево (Ташенка) сохранилось предание
о том, что их деревня образовалась на месте земель, розданных пленным
крымцам или туркам. Возможно, в какой-то степени это подтверждается и
татарским названием деревни – «Колубердеево», что с татарского переводится как «данная рабам».
В качестве пленных в Касимовское царство попадали и женщины, захваченные во время военных походов, предпринятых московским правительством. Об этом свидетельствуют некоторые архивные материалы и легенда
о том, что в 1678 г., в царствование Федора Алексеевича, в «Чигиринском»
военном походе в Малороссию особо отличились касимовские татары во
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главе с Сейид-Бурханом. Ими был захвачен большой полон: «Добычу, полон захватила дружина отважных татар! Набег совершен не из легких, приказ был одобрен царем! Обоз из полячек прекрасных с победой в Касимов
везем!» [12, с. 186].
В царстве проживали также выходцы из Сибирского ханства. В 1614 г.
Касимов был пожалован сибирскому царевичу Арслану Алиевичу, затем его
сыну Сейид-Бурхану, мать которого Фатима-Султан стала последним правителем города. Вместе с сибирскими царевичами прибывали их дружины
и домашняя челядь. Письменные источники и устные предания свидетельствуют о притоке населения, которое привели с собой ханы Ураз-Мухаммад и Саин-Булат из киргиз-кайсацких орд. О казахском происхождении
этих ханов и отдельных родов свидетельствуют родословные Шакуловых,
Девлеткильдеевых, Максутовых, Тевкелевых и др. Старожилы д. Мунтова (татарское название – Мылты) сохранили предание о принадлежности
их предков к роду «мылты». Подобное название родового подразделения
(кыркмылтык) есть и казахов Куня-Ургенчского района [13, c. 34].
В формировании касимовских татар приняли активное участие ногайцы.
Они попадали в Мещеру различными путями: по приглашению, самовольно, в качестве пленных. Московское правительство усердно приглашало на
службу ногайских мурз, обещая им землю и денежное жалованье [14,11].
В Касимове и его окрестностях проживали представители таких знатных
бекских родов, как джалаир, мангыт (мурзы Мангитские или мурзы Мансуровы), кипчак (князья Мамакаевы) [1, с. 208, 209; 8, с. 403, 419, 426, 434].
Группа служилых ногайцев была переведена в Касимов из Ярославля и Романова [15, с. 71].
Ежегодно южная часть государства (на востоке до мордовских и понизовых мест, на западе до заокских городов) подвергалась нападениям
ногайцев. Многие из них оставались там на постоянное жительство. Они
свободно проникали через проторенные дороги. Этому не препятствовала
вся оборонительная система Руси, в частности, засечные линии, которые
находились в запущенном состоянии. В начале XVII в. все пути, ведущие
на Рязанскую землю, были открыты для больших, малых ногаев, крымцев,
азовских татар. По излюбленной дороге – Старому ногайскому шляху –
они проникали на Русь. В челобитной от 1613 г. рязанцы всех чинов жаловались, что «иные татаровя у нас живут без выходу», то есть постоянно.

369

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

Стояли татары по правому берегу р. Оки [16, с. 75, 77, 79]. Для больших ногаев излюбленной дорогой был старый Ногайский шлях, разветвления от
которого вели в мордовские места, в Верхоценскую волость, в Рязанскую
землю, до реки Оки и за Оку. В официальных документах неоднократно
отмечалось о «приходе ногайских людей на мещерские места... идучи в
Крым или из Крыма в Ногай» [17, с. 31]. Кроме того, в Касимове содержали тех ногайцев, которые попадали в плен. Касимовские татары из дд.
Алишево, Шегашаново, Толстиково называли себя «нугай». Ногайским
князьям Мамакаевым принадлежал лес «Мамак урманы» [18, с. 20]. Следы
ногайского компонента сохранились в говоре касимовских татар [19, с. 47].
У касимовских татар отмечен высокий процент (7,2) эпикантуса (признака,
позволяющего установить участие монголоидного элемента) по сравнению
с другими группами татар. В этом отношении касимовские татары более
близки к казанским татарам из Арского района (4 процента эпикантуса),
которые являются, кроме касимовцев, наиболее монголоидной группой
среди всех поволжских татар, что сближает их с ногайцами-едисанцами.
Среди касимовских татар преобладает темный европеоидный тип (памироферганский), распространенный в сарматскую эпоху в степях Нижнего Поволжья, а позднее – в составе населения Средней Азии (узбеков, таджиков)
[20, с. 64, 153, 154].
Расположение ханства на основном оборонительном рубеже Русского
государства, который на юге протянулся по берегу Оки, предопределило
судьбу отрядов касимовских царевичей в XVI в. Южная граница Московского государства получила организованную и постоянную защиту от набегов кочевников. Она обеспечивалась ценой жизни многих касимовских
татар. Татарские князья с их уланами и казаками создавали кордон против
восточных набегов кочевников [21, с. 37]. Они несли сторожевую службу
на «Казанской Украине» и на Волге, перехватывали посольства из Казани
в Крым и обратно [1, с. 286, 287]. В начале XVII в. касимовцы были снаряжены сторожить крымскую границу. Условия военной службы служилых татар были очень тяжелыми: скудное походное питание, физические
лишения, постоянное пребывание верхом на конях, болезни подтачивали
здоровье служилых людей. В тяжелейших условиях происходило оформление института служилых татар, первоначально известных как «служилая
мещера». Использование татар на Московской великокняжеской службе
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имело давние традиции. Отдельные татарские мурзы, выходцы из Орды,
уже с конца XIV в. переходили на военную службу к московским князьям,
как, например, к Дмитрию Донскому – Алабуга и Серкиз, к Василию Васильевичу – царевич Бердыдат. Касимовские татары принимали участие во
всех военных походах, предпринятых Русским государством. Служилые
татары обычно группировались в отряды, подчинявшиеся мурзам и князьям. Из этих отрядов создавались отдельные полки, а иногда и большое
войско, например, у Шах-Али было 30-тысячное войско. Они часто выступали под командованием касимовских ханов, например, в 1480 г. во главе с
Нур-Девлетом, в 1490–1491 гг. с Сатылганом, в 1501 г. с Нур-Девлетом и
Мухаммед-Амином, в 1487 г. с Мухаммед-Амином, в 1505 г. с Сатылганом
и его братом. В конце 1555 г. татары были включены в состав русского войска, отправлявшегося воевать против шведов, затем Ливонии, в конце 1578
г. против польского короля. В 1654–1667 гг. они участвовали в длительных
войнах с поляками, с 1676–1681 гг. с Турцией, в 1687–1689 гг. в Крымских
походах, в 1700–1721 гг. в Северной войне Петра I против шведов, в 17681774 гг. в русско-турецкой войне и т. д. [1, с. 111, 285 - 287, 290, 296, 419].
Наряду с военными походами русское правительство использовало служилых татар на дипломатических переговорах Москвы с татарскими ханствами, ногайскими ордами. Их отправляли вожаками и переводчиками
(толмачами) к послам, ездившим в Орды, а иногда одних посылали с грамотами или для переговоров, как, например, в 1553 г. городецкий татарин
Ян-Булат приезжал в Москву от посла Данилы Губина с донесением из
ногайских улусов [1, с. 290].
Вознаграждением за несение службы были земельные поместья, становившиеся нередко наследственными. Ими владели целые группы татар или
каждый в отдельности. В свою очередь, «... служилый человек с поместья
должен был содержать себя и свою семью и быть готовым к походной службе конным и оружием» [22, с. 2,3; 23, с. 234; 24, с. 263, 264]. Территория царства, издавна освоенная земледельческим населением, заселялась служилыми татарами не сразу. Раздача земель вокруг города Касимова происходила
вплоть до середины XVII в. Об этом свидетельствуют отдельные записи
из Древних актов и грамот: в одном из них говорится о «разделе имения
Касимовского уезда в селе Подлипках между служилыми татарами Коскеем Карамышевым и Девлеткеем Девлетказиным; о разделе имения между
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служилыми татарами Кадриком Биманаковым и Доином Торгасовым в селе
Старбаево; об отделе поместной земли служилым татарам в селе Лому, в деревнях Болотцы, Келдышево, Купреяновской и др.[25, с. 38,39]. Перед большим походом правительство выдавало служилым людям жалованье.
Значение Касимовского ханства во внешней политике Русского государства особенно возросло в 1-й пол. XVI в., когда основной целью московской
внешней политики стал «восточный вопрос» – подчинение Казанского ханства. В 1551 г. казанцы были вынуждены предложить возглавить Казанское
ханство касимовскому хану Шах-Али, который согласился стать казанским
ханом в третий раз. В Казани располагалась ханская гвардия, состоявшая из
касимовских служилых татар. Численность их была, видимо, значительной.
По сообщению «Казанского летописца», в 1521 г. во время резни в Казани
погибли пять тысяч касимовских татар ханской гвардии [26, с. 134]. Однако задачи московской политики не были решены. Хан Шах-Али не спешил
учитывать интересы московских политиков. Очевидно, что в середине XVI
в. ситуация с касимовскими царевичами значительно изменилась в отношении их роли: они перестали быть «послушными орудиями» в руках московских правителей, пытавшихся подчинить себе Казань мирным путем. Гибкая
политика касимовских ханов и функционирование Касимовского ханства в
качестве буферного государства тормозили военную экспансию Москвы в
отношении Казанского ханства, обеспечив тем самым его жителям относительно мирное существование в течение их последних лет жизни, вплоть
до его завоевания в 1552 г., когда было истреблено почти все население громадного города [4, с. 644]. Московские правители относились к касимовским татарам настороженно, с недоверием. Об этом свидетельствует тот
факт, что накануне взятия Казани в 1552 г. Иван Грозный, приказав войскам
готовиться к штурму, отдал особое распоряжение насчет хана Шах-Али и
касимовских татар. Русские военачальники, опасаясь перехода их на сторону казанцев, располагали отряды касимовских татар на заднем фланге, не
принимавшем участие в боевых действиях: «Им не велели ходить в ту часть
войска, которая, окружая Казань, должна была, на другой день, оберегать
тыл атакующих и перерезать путь осажденным…» [1, с. 388, 389]. Хан ШахАли не выполнил условий договора об освобождении русских пленных, а
на требование ввести в Казань русские войска ответил, что не впустит их в
исламский город. Он был недоволен тем, что в его управление передавалось
не все Казанское ханство, а всего лишь его половина.
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Со 2-й пол. XVI в. заметно снижение роли царства как буферной организации в отношении Казанского ханства, которое в 1552 г. было завоевано и
присоединено к Русскому государству. Касимовских правителей стали ограничивать в их власти. Фактически они перешли на положение служилых
землевладельцев, а их делами стали ведать московские воеводы. Постепенно русское правительство стало принимать меры к упразднению Касимовского царства. Последняя регентша Фатима-Султан (бием) владела лишь
своей летней резиденцией в селе Царицыно (Бием Сала) недалеко от Касимова. После ее смерти в 1681 г. царство перешло в руки единодержавного
управления Российского престола. Так закончилась история Касимовского
царства, просуществовавшего в самом центре русского государства более
двухсот лет: с середины XV до последней четверти XVII в. В 1796 г. Касимов стал одним из уездных городов Рязанской губернии [27, с. 120].
Период XVIII – начала XIХ вв. явился переломным в политической и
социально-экономической жизни татар. С упразднением в XVIII в. Касимовского царства, являвшегося для его населения своего рода этносоциальным организмом, были ликвидированы все те условия, на которых зиждилось сословие служилых татар. Приток извне тюркоязычного населения
прекратился. Более того, среди касимовских татар наблюдалось усиление
миграционных процессов, что отразилось и на динамике их численности.
Так, между 1719 и 1745 гг. происходит убыль татарского населения Касимовского уезда на 18%. К концу XIХ–началу ХХ в. стало заметным снижение численности татар в г. Касимове и Касимовском уезде. Если в XVIII
в. их численность достигала 6 тысяч человек, то к концу XIХ в. – около
5 тысяч человек. Главные направления миграции касимовских татар (на
восток, за Волгу и Приуралье) совпадали, в основном, с миграциями других групп поволжских татар, особенно татар-мишарей [11, с. 241; 28, 36].
Упразднение Касимовского царства создало благоприятные условия для
более тесных экономических и культурных связей касимовцев с русскими
и с волго-уральскими татарами. С другой стороны, упразднение имело отрицательные последствия для самих касимовских татар. Постепенно они
лишились былых привилегий: русское правительство с 1-й пол. XVIII в.
издало ряд указов, направленных на устранение инородческого служилого
землевладения. Так, указами 1713, 1715 гг. инородцам-магометанам, владевшим поместьями и вотчинами, приказывалось перейти в православие.
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В противном случае эти земли отходили государю или их крестившимся
родственникам [29, с. 7]. В таких условиях, борясь за выживание, часть
служилых татар была вынуждена принять православие. В их числе были
семьи Костровых, Ширинских, Тургеневых и др. Впоследствии они вошли
в состав русского феодального класса, а позднее – русской буржуазии [30,
с. 6]. В Касимове в конце XIX в. проживали русские князья с татарскими
фамилиями – Енгалычевы, Кудашевы, Колончаковы, Кугушевы и др. Феодально-зависимым людям переход в православие давал возможность стать
свободными. В архивных документах XVII–XVIII вв. имеются многочисленные дела с заявлениями подателей о крещении. В их числе челобитная
«крымского полонянника Муртазы», дело «о находившейся у крымского
татарина Байсукина пленной польской девки Агафьи», челобитная «новокрещеного ногайца (Баима) Ивана об исключении его из холопства от князя
Прозоровского» [31, с. 50].
Другой причиной, способствовавшей переходу в христианство, была
материальная заинтересованность. В архивных документах немало дел о
крещении и вознаграждении крестившимся татарам. К ним относятся дела
татар Кутюша Шейдякова, Кудайната Урмаметьева, Кантемира Байтерякова о даче им в качестве награждения разного жалованья и княжеского титула; челобитная крещеных татар Степана Тебеева, Андрея Джинайдарова
о даче им за принятие греческого закона по сукну английскому и по тафте;
выписка о даче государева жалованья новокрещеным татарским мурзам –
князю Шейдякову, Тупаеву, князю Тургеневу, князю Борису Куликову, Исупову и Мамаеву [32, ед. хр. 510]. Переход в христианство простых татар и
мурз способствовал постепенной русификации крестившихся. Они потеряли связь со своим народом и пополнили генофонд русского народа. Видимо, именно в связи с этими событиями возникла пословица: «Поскреби
русского, найдешь татарина».
Среди населения, не пожелавшего принять крещение, нарастала волна
возмущения, сопровождавшаяся, нередко, и физической расправой. Так, в
1656 г. архиепископ рязанский Мисаил отправился в Касимов, Щацк и Тамбов крестить татар и мордву. Иноверцы отказались креститься. Но среди
мордвы и татар уже составился заговор. Они в числе более 500 человек с
оружием в руках поджидали приезда Мисаила и, завидев его, бросились на
него и убили [33, с. 431].
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В то же время шел процесс усиления позиций ислама. В Касимове, рядом с правителем, селились представители духовенства (сеиды, ахуны,
абызы). Духовенство пришло в Касимов со стороны: из Тамбовской (Девликамовы из с. Бостан), Пензенской, Казанской (Утягановы) губерний, из
Крыма (Ширинские). В Касимовском уезде образовались наследственные
династии [34, с. 8]. В последней четверти XIX в. в Касимовском уезде функционировало 8 мечетей. Ислам выполнял для касимовских татар, также
как и всего татарского народа, «охранительную функцию» в экстремальных условиях. С помощью ислама татарам в период с середины XV века
удается сохранить себя как этнос и не раствориться в массе христианского, русского народа. Поэтому неудивительно, что Касимовская противомусульманская миссия, образованная с целью обращения татар в христианство, в последней четверти XIX в. потерпела крах. Протоирей Павел Алфеев
в своем отчете писал, что «не так легко воздействовать на татар, как это
представлялось. По своей сплоченной обособленности и религиозному
образованию касимовские татары не похожи на крымских и казанских татар» [35, с. 759].
Следует отметить, что указы и инструкции 1737, 1741, 1754, 1766 гг. еще
больше ущемляли права бывших служилых татар. Русское правительство под разными предлогами урезало или просто захватывало у них земли,
леса и луга. Одновременно их привлекали к отбыванию различных трудовых повинностей в пользу государства. Часть касимовских татар несла феодальную повинность на лесоповалах в качестве лашманов (от немецкого
laschmann – лесоруб). В указе Петра I от 1718 г. было предписано высылать
служилых татар на бесплатные работы по заготовке, обработке и вывозу
корабельного леса. Они, наряду с татарами-мишарями, были приписаны к
Воронежским корабельным верфям. Лашманы рубили лес в тяжелейших
условиях, зимой, в трескучие морозы, когда в соснах было мало влаги [29,
с. 18, 19, 21]. Люди гибли тысячами от непосильного труда, голода и холода. Память об этих трагических событиях сохранили многие документы и
устные народные предания, баиты, песни, в которых отправление на лесоповал приравнивалось к смерти.
При Петре I основная масса служилых татар была переведена в «однодворцы» – низшее податное сословие феодального государства и обложена
подушным окладом. Налоги им приходилось платить в двойном размере,
как Казанской адмиралтейской конторе, так губернатору и воеводе. Все это
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способствовало резкому ухудшению социально-экономического положения
касимовских татар. Правительство сохранило им владельческое (четвертное) право на землю по прежним жалованным грамотам и право общинного владения землями, значившимися за ними по писцовым книгам [36, с.
103]. Землепользование, основанное на «четвертном» праве, имело много
общего с частной собственностью: земли могли передаваться по наследству,
продаваться своим же общинникам. «Четвертные» земли, расширявшиеся
за счет освоения новых лесных массивов, закреплялись за родами. С течением времени, в связи с увеличением наследников и разделов между ними,
участки дробились и мельчали, способствуя малоземелью и аграрному перенаселению. Кроме того, подобная форма землевладения способствовала
довольно раннему и интенсивному имущественному расслоению татар.
Царизм, одновременно с национальным гнетом нерусских народов, проводил феодально-классовую политику, рассчитанную на создание социальной опоры в лице татарских феодалов. Эта политика особенно ярко выразилась при царствовании Екатерины II. Она представляла им дворянские
привилегии, разрешила Мусульманское духовное собрание [37, с. 58, 59].
Привилегированные слои татарского общества проводили политику царской администрации и жестоко эксплуатировали рядовых татар, усугубляя
тем самым и без того тяжелое социально-экономическое положение трудового населения.
Сельское хозяйство у касимовских татар тесно переплеталось с промыслами, связанными с обработкой животного сырья: с кожевенным и овчинным. В Касимове было немало мерлушечных мануфактур, принадлежащих
татарским купцам. П. С. Паллас, будучи в Касимове в 1768 году, отмечал,
что «...живущие... в городе все зажиточные мехами торгующие купцы» [38,
с. 4]. Они развернули торгово-предпринимательскую деятельность не только в Касимовском уезде, но и далеко за его пределами. Кожевенные изделия поставлялись во многие южные города России. Касимовские торговцы
принимали активное участие в установлении торговых связей России с Казахстаном и Средней Азией, так как мусульманам было легче проникнуть
в среду населения, исповедовавшего ислам, нежели иноверцам [39, с. 364,
366; 40, с. 312; 41, с. 304, 305].
Касимовские татары издавна принимали активное участие в торговле.
Этому в значительной степени способствовало удобное расположение го-
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рода Касимова на стыке торговых путей, наличие в крае крупной реки Оки
– главной жизненной артерии, благоприятствовавшей интенсивным торговым связям центральных губерний России и Востока. Там соединялись три
главных государственных пути: Астраханский, Закавказский (Липецкий),
Нижегородский (Сибирский). Через эту территорию также проходил важный сухопутный путь, обычно зимний, из Нижней Волги на Москву, затем
на Нижний Новгород и на Казань. Через Касимов была проложена дорога
– Наровчат – Темников – Кадом. Благоприятным фактором было установление еще во 2-й пол. XV в. высоких таможенных пошлин для казанских и
восточных купцов в окраинных русских городах (Нижний Новгород, Муром) и в Сурско-Окском междуречье. В результате торговля перешла в руки
местных купцов, в том числе и касимовских татар. Служилые татары пользовались некоторыми привилегиями, например, им предоставлялось право
на ведение торгово-предпринимательской деятельности в любом районе
России. Они проводили торговые операции и в Касимове, на действовавших там Казанской и Сергиевской ярмарках. Предметами торговли служили в основном хлеб, мед, воск, домашние животные, меха, кожи, заготовки
и изделия сапожного ремесла.
В XVIII веке торговля имела большое значение в жизни татар, являясь
одним из средств заткнуть дыры, порожденные обидами и недостатками
в земле и малой плодородностью ее, обилием всякого рода повинностей.
Касимовские купцы захватили в свои руки значительную часть торговли на
Макарьевской, Троицкой, Ирбитской, Крестовской и других ярмарках, где
совершали крупные торговые сделки и получали большие прибыли. Они
вели активную торговлю и на международной ярмарке близ Нижнего Новгорода. Среди них имелись крупные купцы, связанные с торговыми центрами Средней Азии, Ирана и т.д. Через реки Оку, Волгу и по Каспийскому
морю купцы добирались до Персии. Обмен товарами происходил чаще в
Астрахани, путь до которого на малых судах занимал менее 20 дней, а на
обыкновенных стругах – 40–42 дня. Путь персидской торговли с Россией
был удобен для торговли шелковыми тканями [42, с. 122]. Все это способствовало установлению постоянных рыночных и культурных связей между
различными регионами внутри страны и далеко за ее пределами.
В поисках средств существования касимовские татары устремлялись в
различные области страны. Часть их (около 15%) оседала на постоянное
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жительство в различных городах, в том числе в Москве (в Татарской слободе, в Замоскворечье), в состав населения которой они вошли еще в XIV–XVI
вв. В начале ХХ столетия был зафиксирован приток касимовских татар в
Петербург [43, с. 35, 37, 42]. В новом районе они вливались в единую массу
переселенцев-татар, теряя в культурно-бытовом отношении свои особенности. Переселение в иноэтничную среду, даже тюркоязычную, напротив,
приводило к консервации этнокультурных особенностей, как, например, у
касимовских татар, поселившихся среди казахов, в г. Петропавловске [44,
с. 6-10]. Известны факты переселения небольших групп населения, возможно, ремесленников и торговцев, в Казанскую, Симбирскую, Нижегородскую, Вятскую, Саратовскую, Оренбургскую губернии, в Казахстан,
Среднюю Азию. В Казанской губернии они основали д. Тевели-Ходяшево.
Жители некоторых деревень Буинского уезда Симбирской губернии являлись выходцами из Касимовского уезда. По преданиям жителей деревень
Яндовище в Сергачском уезде и Маклаковка в Васильсурском уезде Нижегородской губернии, деревни Усть-Карновар в Петровском уезде Саратовской губернии их предки были коренными касимовскими татарами
– выходцами из Касимова и Касимовского уезда Рязанской губернии. Крепостные касимовские татары были поселены в деревне Терся Елабужского уезда Вятской губернии [45, с. 63, 111]. Миграции обусловили, с одной
стороны, утечку татарского населения с территории их этнического формирования, с другой – способствовали росту численности и консолидации
волго-уральских татар в составе Российского государства.
Касимовские татары приняли активное участие в формировании общности экономической жизни татарской нации. Этому способствовало быстрое
развитие различных отраслей промышленности, установление постоянных, прочных экономических связей, способствовавших расширению и
укреплению внутреннего рынка в масштабе всей этнической территории
татарского народа. Формирование и развитие касимовских татар происходило в тесной связи с татарами – казанскими и мишарями. Поэтому следует подчеркнуть, что эта группа, несмотря на наличие мощного иноэтнического окружения и значительного вкрапления позднего тюркского этноса,
сохранила единство в культуре с основными группами волго-уральских
татар. После 1552 г., когда весь Средневолжский и Приуральский край вошел в состав Русского государства, постепенно сложились новые условия,
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которые привели к активному смешению и территориальному взаимопроникновению татарских групп.
Одновременно усилился рост синхронной этнокультурной информации. В конце XIX в. сложился общенациональный татарский литературный
язык. На нем велось обучение в школах и духовных училищах. Преподавательские кадры поставлялись в основном из Казани. Касимовским татарам
было хорошо известно творчество татарских просветителей и писателей,
книги которых привозили из Казани, Оренбурга. В Касимове издавались на
татарском языке газеты «Аң», «Чалгы». Уровень грамотности татар был довольно высок: 57% взрослого населения писали и читали на татарском языке [46, с. 190-193]. В конце XIX в. в учебных заведениях (мектеб и мэдресе)
обучение шло на литературном татарском языке. Из Казани и других культурных центров поступала печатная продукция, создавались библиотеки из
произведений татарских классиков. Был организован татарский театр «Чулпан», на сцене которого ставились пьесы татарских и русских драматургов.
Касимовские татары имели тесные контакты с русским народом. Служба в Русском государстве, создание широкой экономической общности
в пределах единого рынка, отсутствие каких-либо серьезных отличий в
развитии хозяйства касимовских татар и их соседей способствовали установлению между ними прочных хозяйственно-культурных связей и приобщению к русской культуре. В касимовском говоре имеется значительное
число русских заимствований, особенно в области хозяйственно-бытовой
терминологии. Татары, преимущественно мужчины, свободно владели русским языком. Совместное проживание в течение нескольких веков на единой общей территории, общность исторических судеб выработали у татар,
русских и других народов страны взаимную веротерпимость и лояльность.
Русский писатель Сергей Терпигорев, наблюдавший жизнь касимовцев в
конце XIX в., отмечал: «Русские и татары ходят друг к другу в гости. Особняком не живут» [47, с. 50]. В последние годы XXI в. процесс этнокультурного сближения с русским народом протекает наиболее активно. Интенсивное проникновение русского языка наблюдается и в татарских семьях.
Молодежь, как правило, владеет им лучше, нежели родным. Увеличивается
количество смешанных браков. В то же время татары еще продолжают сохранять некоторые особенности материальной культуры, родной язык, национальное самосознание.
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Велика заслуга касимовских татар, как представителей татарского этноса, в распространении такого прогрессивного явления, как просветительство среди тюркоязычных народов России. В казахской степи, в Крыму открывали начальные школы, религиозные учебные заведения и вели
просветительскую работу татары из числа духовенства, купцов, среди которых было немало касимовских татар [48, с. 14]. Из их числа вышли такие
видные деятели, как Сара Шакулова – первая в истории татарского народа
женщина-математик, выпускница Сорбонны, А.М. Ишимбаев – заслуженный учитель, краевед, Р.Х. Агжитов – заслуженный организатор колхозного строительства, Ф.А. Тугеева – родоначальница династии врачей, В.
Альбетков – Герой Советского Союза, В. Акбулатов – инструктор первого
советского космонавта Ю. Гагарина, З. Байрашева и У. Бекбулатов – казанские профессора; Симаковы – солисты Ленинградского театра оперы и
балета, и другие замечательные личности.
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З. ҚИНАЯТҰЛЫ
ҚАЗАҚ ЕЛІ ТУРАЛЫ ТАРИХИ ЭТЮДТЕР
Автор Қазақстан және қазақ мемлекеттілігінің тарихы туралы төрт тарихи этюд
ұсынады:
•
«Алаш» – «қазақ» атауының баламасы.
•
А.Левшин шынымен қазақ тарихының Геродоты ма?
•
Василий Бартольд көшпенділер мемлекеті туралы.
•
Көшпенділер және Лев Гумилевтің этнос теориясы.
Автор предлагает четыре актуальных исторических этюда, касающихся истории
Казахстана и казахской государственности:
•
Название «Алаш» является синонимом слова «Казах».
•
Действительно ли А. Левшин является «Геродотом казахской истории»?
•
Василий Бартольд о кочевых государствах.
•
Кочевники и теория этноса Льва Гумилева.
The author presents the four following timely historical essays on the history of Kazakhstan
and Kazakh statehood:
•
The term “Alash” being a synonym for the word “Kazakh.”
•
Was Levshin indeed “The Herodotus of Kazakh history?”
•
What Barthold wrote on nomadic states?
•
Nomads and the theory of ethnos by Gumilev.

1. «Алаш» – «қазақ» атауының баламасы. «Алаш» деген ұлттық, сая
си-әлеуметтік мәні бар категориялық ұғым. Қазірге дейін Алаш туралы
біріккен түсінік жоқ. Тарихшылар, саясатшы, шежірешілер сан-саққа жү
гіртіп анықтайды. Әзірге Алаш ұғымы жайында бес түрлі пікір бар.
1. Көне заманда түркі жұрты бөлініп-жарыла қоймаған кезінде дүниеге
келген жалпы түркі қауымының бірлік ұраны делінетін пікір.
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2. Оғыздарды Нұқ Иафат (түрікше Абулжа-хан)-тан таратып Оғыздың
алты ұлы «алты алаш» атаныпты-мыс делінетін қисын.
3. «Алаш» («алаач») дегеніміз моңғолдардың жаугершілік ұраны делінетін кейбір орыс тарихшыларының пікірі.
4. «Алты алаш» деп Қазақ, Ноғай, Башқұрт, Қарақалпақ, Татарлардың
бірлігіне қойылған атау екен делінетін Қожаберген жыраудың (1663–1763)
«Баба тілі» дастанынан бастау алатын ұғым.
5. «Алаш» дегеніміз қазақтың бірлік ұраны, әрі қазақ атауының синонимі деп қарайтын Ш.Ш.Уәлиханов, И.Н.Березин, Құрбанғали Халид және
Қадырғали Жалайыр, Су Бихайдың пікірі.
Енді осыларды қысқаша талдап көрелік.
Бірінші пікірдегілер «Түркілер бір болған кез» деп қай кезді айтып
отыр? Жалпы дүйім түркілердің басы бір шаңырақ астына бірігіп бір мақ
сатқа жұдырықтай жұмылып көрген бе? Айталық Буман қаған құрған ал
ғашқы Түркі қағанаты тек Көк түріктердің басын қосты, Түргеш, Батыс
түрік қағанаты Бес Дулат, Бес Нүшбе барлығы он тайпа, Он-оқ Будуннан
құралды, Шығыс түрік қағанаты кезінде барша түріктер жабылып Көк
түркілерге жау болды. Күлтегін (үлкен) жазуында «Оңымызда табғаш халқы
жау еді, солымызда Баз қаған тоғыз оғыз халқы жау еді. Қырық аз (қырғыз),
құрықан, отыз татар, қытан, татабы бәрі де жау еді» дейді. Қимақ хандығы
кезінде қимақ, қыпшақ, қайлар өзара жауласты. Қыпшақ хандығы кезінде
оғыз бен қыпшақ жауласты, қырғыздар өз жайында Енисейде жатты. Сонда түркілердің бөлінбеген кезі деп қай кезді айтып отырғаны түсініксіз.
Моңғол құмынан Алтай асып Днестрге дейін жайылған түркілерді бір ұран
астында біріктіру ешқашан мүмкін болмаған және қазірде қазақтардан өзге
түрік топтарының арасында Алаш ұраны еш жерде айтылмайды.
Екінші пікір. Оғыз мәселесіне келейік. Әйгілі «Лұғат ит-Түрік» (Түр
кі сөздігінің) авторы Махмуд Қашқари көшпенді Түркі тайпалары Нұқ
тың ұлы Иафат немесе Абулжа-ханның ұлы Якиядан тарады-мыс деліне
тін пікір ұсынған. Осыдан болып тарихи әдебиетте көшпенді түркілер
Нұқтың ұлы Яфестен тарады делінетін аңыз тараған. Рашид ад-Дин және
оғызнамалардың басты нұсқаларының (мұндай нұсқа 12) бірі Ұйғыр оғыз
намасында бұл туралы айтылмайды. Рашид ад-Дин бірде Нұқтың немере
лері төртеу (Қара хан, Ор хан, Гүр хан және Қаз хан) болған дейді де, оғыз
дарды Қара ханнан таратады. Әбілғазының «Түрік шежіресінде» олар – 24.
Нұқ туралы хиқая мұсылманнан әлде қайда бұрын Иудеизмнен бастала-
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ды. Нұқ Мұхаммед дінінде пайғамбар ретінде қабылданғаннан кейінгі
уақытта түрлі оғызнамалар мұсылман діни ілімінің ықпалында жазылды.
Оғызнамалар нұсқасында Абулжа ханның немересі Яфестің алты ұлы туралы айтылмайды. Біздің ата-бабаларымыз Көк түркілерде мұндай аңыз
жоқ. Көк түркілердің шыққан тегі басқаша.
Үшінші пікірге келсек. Мен моңғолдың тіл, жазуы, тарихымен сусындап өскен адаммын. Моңғолдар жауынгер жұрт болғаны рас. Бірақ оларда «алаач» (өлтірейік, құртайық) делінетін жауынгер ұран болмаған. Олар
жауға кіргенде «оръёо» (орыстардың «ура» ұраны осыдан қалған) және
«урагшаа» (алға) деп ұмтылады. Бұл «Алаш» ұғымының жұмбағын шешуге әрекеттенген тарихи қисыны әлсіз жай бір ұсыныс қана.
Төртінші пікірге келсек ол бір дастанда айтылған жыр жолдарынан
алынған. Тарихта қазақ, башқұрт, қырғыз, татарлар бірлесіп ел болған не
месе бірлесіп жауға аттанған оқиғалар кездеспейді. Башқұрт, татар былай
тұрсын тіптен іргелес жатқан қырғыз бен қазақ Моғолстан дәуірінде орын
алған бірер оқиғаны айтпағанда бірігіп жауға атанған кезі жоқ. Сондығынан
болар башқұрт, қырғыз, татар, қарақалпақтарда «Алаш» деген ұран немесе
саяси сөз тіркесі кездеспейді. Тек ноғайлы және Сібір мен Алтай өлкесіндегі
кішігірім тайпалардың арасында ғана бар. Өйткені Ақ Орда қазақтары мен
ноғайлының басы қосылған тұстары бар. Құрбанғали Халид айтады «Алаш,
алаш дегенде қазақ, ноғай бір болып сарт сыртта қалады» деп.
Бесінші. Сөйтіп қалай іздесек те Орыс ханның тұсында Ақ Ордада
қазақтардың басы қосылғанға (1360 жж.) дейін әскери-саяси территориялық
мән мағынасындағы «Алаш» ұғымын таба алмаймыз. Орыс ханның тұсында
бір ұранның астында қазақтардың басы қосылып, ханы Алаша хан, әскері
«Алаш мыңдығы», ұлысы «Алаш» атанды. Ақ Орданы «Алаш ұлысы» деп
оның алғашқы ханын (Орыс ханды) Алаша хан деп атау Ш.Ш. Уәлиханов
және А.П.Чулошниковте бар. Ш.Уәлиханов «Темір шапқыншылығы Ақ
Орда, Алаш ұлысының билеушісі Орыс хан және оның ұлдарының қажыр
лы қарсылығына ұшырады... Темір Тоқтамысқа қарсы жорығы кезінде
қазақтың алғашқы ханы Алаштың ұлдарын өлтірді» десе, А.П.Чулошников
«Казахский народ сложился еще в первой половине ХІҮ в., и первым ханом
его называют Алача, прокаженного и гонимого сына Туранского и Туркестанского государя» деп жазды. Ш.Уәлиханов мұнда Алаштың алғашқы
ханының (Орыс ханның) ұлы Әмет, Сәмет деп келтіреді. Бұл ауызша ше386
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жірелік нұсқа болуы мүмкін. Ал Темір мен Тоқтамыс Орыс ханның ұлы
Тоқтақия мен Темір Мәлік ханды өлтіргені тарихи шындық. Осыларды
зерделей келе Алаша ханның мазары деп жүргеніміз қазақтың алғашқы ха
ны Орыс ханның мазары емес пе деген қорытынды шығады. Әрине, бұл
мәселе әлі де терең зерттеуді қажет етеді.
Ақ орданың тұсында «Алаш» идеологиясы қазақтың ұлттық ұранына
айналды. Бұл жайында Машһүр Жүсіп Көпеев былай дейді. «Алаш» деген
атты ұранға қойып, жауға шапқанда «Алаш, Алаш» деп шабыңдар, Алаш
демегенді әкең де болса ұрып жыға беріңдер» десіп бата қылысты.
Кеше Алаш, Алаш болғанда,
Алаша хан болғанда,
Үйіміз ағаш болғанда,
Ұранымыз Алаш болғанда
Үш жүздің баласы қазақ емес пе едік?! –
деп айтылған сөз содан қалған дейді.
Шоқан Уәлиханов «Қазақ» ат-атауының тегін көп іздеді. Ақыры осы
«Алаш» ұғымы қазақтың жалпы есім (нарицательное имя) деп тапты. Қа
дырғали Жалайыр «Алаш» ұғымын «Қазақ» деген мағынада қолданды.
Шоқан Уәлиханов өзінің «Қазақ шежіресі» немесе «Ата тегі» атты еңбегінде
«Алаш» арқылы қазақты сұлтан, қожалардан да айырып көрсеткен. Онда
былай дейді: «Қазақтар ақсүйектер деп Шыңғыс хан әулетінен тараған хан,
сұлтандарды атайды. Қожа дегеніміз Мұхаммедтің ұрпақтары. Ал қара
байыр қауым өздерін қарасүйектер дейді. Сұлтандар Алаш одағына (қазақ
– Қ.З.) жатпайды. Қара орман қазақ атқа қонғанда Алаш деп ұран салады. Ал сұлтандар және олардың құлы қалмақ пен қырғыздардың ұраны
– Арқар». Нәсілі қазақ Қадырғали Жалайыр мен Шоқан екеуі қазағына іш
тартып алашты «қазақ» демегенде не десін. Ал басқалары не дейді екен.
Қытайлық тарихшы Су Бихайды тыңдап көрелік. Ол былай дейді: «Халық
аңызы бойынша Алаш ханның ордасы Қазақстанның Ұлытау өңірінде
болған. Бүгінде Ұлытау ауданындағы Қаракеңгір өзенінің оң жағында
«Алаш хан күмбезі» бар. Қазақтар қай кезде де «Алаш» аруағына сиынып
келген. Ел басына күн туған сәтте «Алаш» ұраны шықса бәрі дерлік ереуіл
атқа ер салған.
ХІІІ ғ. алғашқы жартысында Алаш одағы тағы да Алтын Орда құрамынан
бөлініп Ақ Орда атанды. Оның бірінші ханы Жошының үлкен ұлы Орда
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Ежен еді. Сол тұста Ақ Орда өз ішінен оң, сол екі әкімшілікке бөлінді.
Оның оң жағы – Қаңлы, сол жағы – Алаш деп аталатын. Соның ішінде де
сі басымы Алаш жағы болатын. Осы одақ негізінде 1456 (?) жылы Қазақ
ордасы (хандығы) құрылды. Дәл осы бір тарихи бұрылыс кезеңінде қазақ
жұртының ұраны бастан аяқ «Алаш» болды» дейді. Бұл өте орынды пікір.
Алашты қазақ демей тума уран, идеологиямызды неге басқаларға шаша береміз. Менімше «Алаш» деген тек қазақтың бірлік идеологиясы, жауынгер
ұраны екендігін мойындайтын кез жеткен сияқты.
Мен профессор М.Қойгелдиевтің 2008 жылы жарық көрген «Алаш қоз
ғалысы» атты екі томдық монографиялық еңбегімен танысып отырып жо
ғарыдағы тұжырымның нақтылығына және бір мәрте көз жеткіздім. Алаш
Орда көсемдерінің бірі Ә.Бөкейханов Кадет партиясының ұлт саясатын
сынға алып «Біз Алаш ұранды жұрт жиылып ұлт автономиясын тікпек болдық» десе, І жалпықазақ съезінің қаулысында партияның «Алаш»
аталуының мәнін былайша түсіндіреді. Біздің «партияның ұранына келсек
дейді автор – бабамыздың «Алаш» ұранынан артық ұранды іздесек те таба
алмаймыз. Сөйтіп қазақ саяси партиясының атын «Алаш» қою, ойлап әуре
болмастан ауызға түсіп тұр».
Ал алты санына келсек, оның да өз жөні бар. Алаш мыңдығы екі сан қа
таған, үш сан майсара және қаңлыдан құралады. Олардың басында (немесе
жоғарғы шендегі офицерлер) тарақ таңбалы жалайырлар болды. Қадырғали
би Қосымұлы осы үлкендік жолын үзбей жалғастырып отырған алты кісінің
атын атайды. Олар: Тебре Бек, Шайқы софы Бек, Атұлы Бек, Итбаға Бек,
Қараша Бек және Тоңқа Бек. Алаш мыңының ағасы болып келген осы алтауы. Алты ұғымы Алаш әскери ішкі құрылымының санын білдіреді. Мұның
басқа жұртпен қатысы жоқ. Алаш көсемдері қоғамдық қозғалысын, партиясын, ордасының атын «Алаш» деп бекерден-бекер атаған жоқ. Мұндағы
«Алаш» сөзін «Қазақ» деп түсіну керек. Олар қара орман қазақты елең еткі
зетін осы атау арқылы барша қазақтың басын қосқысы келді. Кейін Алаш
көсемдерін қойдай тізіп, айдап атып жатқанда қазақтан өзге оларға іштей
болса да жаны ашыған ешкім болған емес.
Қазақ қайда жүрмесін бірін-бірі «Алаштың азаматы ғой» деп мүсіркеп,
бір-біріне жанашырлық танытып жүреді. Ал қырғыз, ноғай, башқұрттарды
«Алаштың азаматы» демейді, түбірі бір түркі халықтары дейміз. Осыны
ажырата білуіміз керек. Біздің қазақтар үшін Әлемде шекара арқылы
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да, тіл, мәдениеті арқылы да бөлінбейтін құндылық біреу – ол қазақ.
Оларды «Алаштың азаматымыз» деген ұлы идеология біріктіріп тұр.
Қайсыбіреулер қазақта ұлттық идеология жоқ дейді. Ол бос сөз. Қазаққа
Алаштың бірлік ұраны мен тәуелсіздіктен асқан қандай идеология керек? Біз
алаш азаматымыз, қазақпыз, байтақ елміз, бөгдеге енді қайтып бас ұрғымыз
келмейді дегенді әрбір қазақ баласының жүрек түбіне сіңіру қажет.
2. А.Левшин шынымен қазақ тарихының Геродоты ма? Мен бұ
рындар «Қазақ жартылай жабайы, көшпелі, жыртқыш, жанкеспе
ұры, қарақшы жұрт...» деп жазған А.И.Левшинді өзіміздің ұлы Шоқан
Уәлиханов қалайша «Қазақ тарихының Геродоты» деп атады екен деп таң
қалып жүретінмін. Кейінірек Левшинді де, Шоқанды да біршама оқығаннан
соң бұл сөзді мұнда Шоқан Левшиннің пікірін қолдамағандықтан айтқанын
түсіндім. А.И.Левшин Фирдоусидің «Рүстем дастанындағы» кейкібад кезбе
лерін біздің қазаққа теңеген екен. Шоқан А.И.Левшиннің мұндай салыстыруын жақтырмай оны «Геродот» деп атаған. Ал Шоқанның кекесінмен айт
қан сөзінің мәнін түсінбей Шоқан Левшинді «Қазақ тарихының Геродоты
деп атапты-мыс» деп Шоқанның сөзін тура мағынасында түсініп жүрген
кейінгі тарихшылар. Тіптен қайсыбіреулер бүгіннің өзінде солай түсінеді.
Тарихты оқып бабына барса нетті. Иә Ресей және Франция географиялық
қоғамының мүшесі А.И.Левшин патшалық Ресей үкіметінің тікелей тапсырмасымен қазақ, қырғыздардың тарихи географиясы, шаруашылығы,
салт-санасы, мінез-құлқы, рулық қатынастарын зерттеп монографиялық
еңбек жазды. Ғалымның еңбегі қазақ тарихын зерттеудегі құнды материал
екені рас. Бірақ Алексей Ираклиевич Левшин «Қазақ тарихының Геродоты» бола алмайды.
1) Ол ең әуелі Қазақ даласы, қазақтарды жаулап алуды мақсат еткен пат
шалық Ресей үкіметіне қызмет етті.
2) А.Левшин бұл тапсырысты ойдағыдай орындады. Қазақ өмірін жанжақты зерттей келіп, қазақтар мына түрімен өз алдына ел болып тұра ал
майды, оларды орталықтанған билікке бағындыру қажет екендігін ашып
көрсетті. Оның еңбектері Патшалық Ресей қазақтарды жаулап алуының
ғылыми негізі болды.
3) А.Левшин тек тарихшы емес, Патша үкіметінің жоғары шенді шенеунігі. Ол қарапайым қазақ өміріне Патшалық Ресей шенеунігі тұрғысынан
389

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

қарады. Сондықтан болар қазақтың жан арманын түсіне алмады. Менің бұл
пікірім орысжанды қазақтардың өзіне оғаштау көрінуі мүмкін. Ол үшін
А.Левшиннің «Описание Киргиз-казацких или Киргиз-кайсацких орд и степей» атты еңбегінің кейбір қорытынды ұсыныс пікірлерін байыппен оқып
шығу қажет шығар. Автор қазақтардың мінез-құлқын талдау үшін қазақты
үш ұйықтаса түсінде көрмеген ХVІІ–ХVІІІ ғасырларда өмір сүрген Француз ағартушы философтары Жан Жак Руссо, Шарль Луи Монтескьенің
еңбегіне жүгінуінің өзі таңданыс тудырады. Мысалы Монтескье дүйім
Азияны еңбекқор, қаһарман, еркіндікті аңсаған солтүстік және осал, жалқау,
құлдықты көксеген оңтүстік деп екі топқа бөліп қараған екен. А.Левшин
біздің қазақты осылардың екінші тобына жатқызады. Немістің таңдаулы
философы В.Ф.Гегель өзінің «Логика» атты философиялық трактатында
құдды бір өзбектердің арасында жүріп көргендей-ақ «Өзбектер логикалық
ойлау жүйесі жетілмеген жұрт» деп сәуегейсігені бар. Монтескьенікі де еуропа төрінде отырып құр сәуегейсу. Ал Левшин олармен салыстырғанда
қазақтарды көріп асын ішіп, аяғын босатқан адам ғой. Сөйте тұра ол
«Қазақтар табиғатынан жалқау, жаздың аптап ыстығында көп уақытын
ұйқымен өткізеді, ал қыста қар қалың түсіп жол жабылып қалатындықтан
үйінен шықпайды» деп білгірсиді. Сонда не қазақтың малын қысы-жазы
орыстар қайырып берген бе! Ары қарай «Сәл ауқаты бар қазақтар күні бойы
саба толы қымыздың жанынан шықпайды, қымызға тойып алып азаннан
кешке дейін қыртады» дейді. Сонда не Левшиннің қатыны қазақтың биесін
сауып, сабасын қымызға толтырып беріп отырған ба?
Көшпенді мал шаруашылығы деген орыстың қол өндірісі манифактурасынан да ауыр жұмыс. Қол өндіріс жылы жайда өтеді. Ал мал шаруашылығы
деген табиғатпен бетпе-бет күрес. Қазақ малын қауым болып бағады және
қалай бағуды ешкімнен сұрамайды. Мал бағудың өзіндік үрдісі ішкі ережесі бар. Үй иесі мал табады, ұл балалар малын бағады, әйелдер мен қыз
балалар отын жағады, малын сауады. Бұл қазақтың жалқаулығы емес ша
руашылық дәстүрі.
Ол қазақтың тек үш түрлі қасиетін дұрыс аңғарған. Біріншісі «Жасы
үлкенді сыйлау», екіншісі «Қауқарсыздардың алдында үлкейіп, қолында
билігі бар, қауқарлылардың алдында әрдайым осалдық танытатындығы»,
үшіншісі «Ресей жерінде немесе Астраханда жүріп малданып, әлденіп
қайтқан қазақ Жайықтан өтіп еліне қайтып оралғасын қазақ топырағын
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сүйіп жылап көрісетін отансүйгіштігі». Иә Левшиннің бұл айтқандарымен
келісуге болады. Мысалы қазақтың қауқарлының алдында әрдайым осал
дық танытатын мінезі бүгіндер бәлкім күшейіп бара жатпаса, еш арыла
қойған жоқ.
Біз қазақ батыр да, батыл халық дейміз. Тарихта мұндай деректер аз емес.
Бірақ «Қазақ тарихының атасы» қазаққа батылдық пен батырлықты қимап
ты. «Қазақ батыр болса қанағатсыздығынан болар» дейді тарихымыздың
атасы. Ол тағы былай дейді: «Қазақтар жыртқыштықпен қоқан-лоқы елір
ме мінезін қаһармандық деп санайды... Нағыз қаһармандық қазақтың таби
ғатына жат қылық, олар соғыса білмейді... Қылыш, шолақ мылтық, садақ,
бақан, тас, тіптен арқан жіп болмасын қолына не түскенін алып, ұрандатып,
айқай-шу көтеріп қарсыласын түн қараңғысында шабады». Сонда қалай
қазақтар пушка, бес атар мылтық, өткір қылышпен мұздай қаруланған орыс
әскерін ұйымшылдықпен тосып алып қызыл қолымен жекпе-жекке шақыру
керек пе! Қазақ орыстың сайлауыт қарулы қолының алдында қорғансыз
болды. Қаптаған орыстармен фронтальдық соғыс жасау мүмкіндігі болмады. Қазақтар орыс басқыншыларына қарсы партизандық жолмен соғыс
ты. Автор мұны көрмей, білмей отырған жоқ. Жақсы біліп отыр. Тек пат
ша әскерилеріне қазақтармен қалай соғысудың жолын көрсетіп отыр.
«Қазақтар алғаш шабуылға шыққанда ешкімді шақ келтірмейтіндей-ақ
айбатты көрінгенімен олардың қаһарын пушканың бір оғымен тоқтатуға
болады. Егер екпінін бір қайтарсаң алғашқы күш қуатынан лезде айрылып, тәуекелшілдігінен жұрдай болып басы ауған жаққа қаша жөнеледі»,
сондықтан дейді ол «Жұдырықтай жұмылып сапқа тұрған жаяу әскердің
кішігірім майданы (Каре) сан жағынан өзінен он есе көп қазақ қолының
бетін қиналмай қайтара алады» деп кеңес береді біздің тарихтың «атасы» өз орыстарына. Орыстар кейін қазақтарды жаулап алғанда тарихшы
ғалымның ақыл кеңестерін қалт жібермей тыңдады және бұлжытпай орындады. Ал осыдан кейін А. Левшинді «Қазақ тарихының Геродоты» деп атап
көріңіз. Оның үстіне А. Левшиннің өзі мойындағанындай орыстар «ХVІІІ
ғасырға дейін біздің қазақ деген халықты танып білмеген». Сонда ХVІІІ
ғасырға дейін біздің халықты танып білмеген жаттың өкілін қазақ туралы
бір монография, бірнеше мақала жазғаны үшін қалай «Қазақ тарихының
Геродоты» деп тануымыз керек! Жоқ, мен тарихшы ретінде А.Левшинді
«Қазақ тарихының Геродоты» немесе «атасы» деп тани алмаймын. Жалпы
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тарих ғылымына ата керек пе өзі? Егер керек болса ондай тұлға ұлтымен
қаны бір, жаны бір, тілі бір, мұрат-мүддесі бір адам болуы керек емес пе!
Біздің қазақ тарихында ондай тұлға үшеу. Олар: Мұхамед Хайдар Дулат,
Қадырғали Жалайыр және Шоқан Уәлихановтың өзі. Тіптен аталған үшеуін
де қазақ тарихының атасы десек артық болмайды.
3. Василий Бартольд көшпенділер мемлекеті туралы. ХІХ–ХХ ға
сырлар тоғысында Орыс шығыстанушылары көшпенділер тарихын
зерттеуде үлкен серпіліс жасады. Шығыстағы көшпенді халықтардың
тарихи этнографиялық келбетін солар ашты. Шығыс және мұсылман ха
лықтарының ортағасырлық тарихын Орыс шығыстанушылары, әсіресе
В.Бартольдсыз талдау мүмкін емес. В.Бартольд «Түркістан Моңғол шабуылы қарсаңында» атты әйгілі еңбегін 29-30 жасында жазып, оның І бөлімі
бойынша магистр, ІІ бөлімі бойынша шығыс тарихының докторы атағына
ие болды. Оның Ислам әлемі, Түркілердің шығу тегі, Шыңғыс хан, Әмір
Темірдің өмірбаянына қатысты еңбектері әлем тарихнамасынан ойып орын
алады. Мұның бәрін бір эсседе айтып жеткізу мүмкін емес, мен ондай мақсат
та қойып отырған жоқпын. Мен мұнда ғалымның тауып айтқан бір сөзіне
ғана тоқталмақпын. В.Бартольд бірде «Кочевой народ при нормальных
условиях не стремиться к политическому объединению» (Көшпенді
халықтар мал басының аманында саяси бірлікке ұмтыла қоймайды) депті.
Бұл көшпенділердің тамырын дөп басып айтқан сөз. Неге дейсіздер ғой.
Көшпенділер қоғамы ру-тайпалық жүйеге сүйенген дәстүрлі (традициональный) құрылым. Ру, тайпалардың өз меншігінде малы, қыстау, жайлау,
көктеу, күзейтін өз жері, өзінің ауыл ақсақалы мен рубасы, батыры, өз ақын
жырауы бар. Өз алдына құдды бір мемлекет десе болғандай. Ата бейітін
айнала қоныстанған қыстау, жайлауын «Ру мемлекетінің» шеп-шекарасы
десе де болады. Жау келсе еркек кіндіктісі атқа қонып бірге қорғанады,
адамы өлсе құнын бірлесе жоқтайды, құнға жығылса жабылып бірлесе
төлейді. Жесірін жатқа жібермейді, жетімін жебеп қорғап жүреді. Тіптен
өлгенін жерлейтін бейіт, қорымы да бір. Егер өз ішінде ыңғайсыз жағдай
туа қалса «бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде» қала береді.
Тек өзінен күші басым жау шапса, құда түссе, жұт-жұрқынға ұшыраса ға
на ру, тайпа аралық арабайланысқа түседі. Басқадай жағдайда у ішсе де
руымен болады. Көшпенділер мемлекеті ру, тайпа бірлестігінен құралады.
Даланың алғашқы көшпенді мемлекеті Ғұндар 26 тайпа бірлігінен (аймақ)
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құралды. Кейін держава ыдырағанда 26 тайпа бірлігі 40-қа бөлініп бет-бе
тімен кетіп, шығыс-оңтүстік бөлігі қытайларға жем болды. Көк түркілер
40-қа жуық ірі тайпаның басын қосып алғашқы Түрік қағанатын құрды.
Кейін ұйғырлардан жеңіліп ыдырағанда әуелі үшке, шығыс түркілер отыз
ға, батысы онға бөлініп рулық, қандастық жүйе осалдығын көрсетті. Егер
жақындаса қалса бір-бірімен шабысады, алыстап кетсе бірін-бірі сағы
нады. Мысалы Ғұндардың орта дәуірінің Сәнбе әулеті Ғұндардың бір бө
лімін көп жыл бойы билеп тұрып ақыры ағайынды Нағрағи мен Тайғұн
екеуі араздасып екі бөлініп кетеді. Бірер жыл өткесін Нағрағи күндердің
күнінде ағасы Тайғұнды сағынып «Ахан дуу» («Ағаға сағыныш») деген ән
шығарып, кейін Нағрағи әулеті осы әнді Елінің ән ұраны етіп бір-бірімен
табысқан деседі.
ХІІ ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген Найман ханы Инанч Біл
генің екі ұлы Бай Бұқа мен Бұйрық әкелері өлгесін әкесінен қалған бір
жесірдің қойнына таласып елін екіге бөліп әкетті. Бұл Орхон бойында дү
рілдеп тұрған Найман хандығын құлдырауға әкелді. Осы жайды көзімен
көріп күңіренген жыршы Құба-Тегін «Әкелерің Инанчының көзі тірісінде екеуің құстың екі қанатындай едіңдер. Енді міне ағайынды екеуің екіге жарылғанда қапаланған Найман елің теңіздей толқып тұр. Бытыраған
еліңді кімге сеніп тастап барасыңдар?» деп зар жылаған екен. Осы бытыраудан болып Найман елі моңғолдардан жеңіліп торғайдай тозды.
Керейлердің ханы Құржақұздың балалары да бақталастықтан елін екіге
бөлгенде Наймалчин атты жыршы ананың:
Екі күн шықса аспанда
Құрлық құрғап қалмай ма?
Екі хан шықса тақтарға,
Елінің бағы таймай ма? дегені бар.
Кейін әкелі, балалы Тоғорыл Уаң хан мен оның ұлы Сэнкум бірлікке
келе алмай бұрынғы арқалы Кереит жұрты моңғолдардың қанжығасында
кетпеді ме?
Мұның түбі неден шығады? Баққұмарлықтан, таққұмарлықтан, топқұ
марлықтан, мемлекеттілік, қауымдастық сананың жоқтығынан шығады.
Барлығы өз алдына би болғысы келеді, ақыры барлығы да би бола алмай
басқаларға жем болады. Мұны аңғарған Абай:
Бас басына би болған өңкей қиқым
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Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқын... деп сын тезіне алады.
Жікшілдік, топшылдық, рушылдық біздің қазаққа өте сіңісті болған құ-
былыс. Мұны Өр Алтайдан шыққан ғұлама ақын Ақытқажы Үлімжіұлы да
дұрыс аңғарған.
Алашта сырты түзу, іші кірбең,
Тістесіп кісіменен жақын жүрген.
Жақынын тіріде аңдып ала көз боп,
Өлсе өкіріп жақынын сонда білген.
Жақыннан бір данышпан адам шықса,
Ғайбат айтып сыртынан иттей үрген... деп мінейді. Көпті көрген ақын
ашынып ащы шындықты айтады.
Көшпенділерді шашау шығармай бір шаңырақ астына біріктірудің орта
ғасырлық үлгісін Шыңғыс хан көрсетті. Ол 1206 жылы білектің күші, най
заның ұшымен 12 кіші хандықтар және 49 тайпаның басын қосып Ұлы
моңғол мемлекетін құрды. Шыңғыс хан құрған Моңғол империясы әлемнің
720 тілінде сөйлейтін 361 жұрттың (Хураангуй Алтан товч) басын қосты.
Кейін империя ыдырағанда оның қанаты астынан 20 дан аса тәуелсіз
мемлекетер бой көтерді. Солардың бірі қазақтың Ақ Орда мемлекеті. Ақ
Орда «Көшпенді Өзі-Бектер мемлекеті» атанған тұста 92 тайпа бірлігінен
құралды. Кейін олардың 28-і Шайбанилік Әбілқайырды жақтап Әбілқайыр
хандығын құрды да, қалғандары Ақ Орда, Ноғай ордасы, Моғолстан би
лігінде қалды. ХҮ ғасырдың орта кезінен бастап көшпенді тайпалар
жан-жағынан анталаған жаудың қоршауында қалды. Оңтүстігінен Шайбаниліктер, шығысынан Қалмақ, батысынан Ноғайлы мен Тоқай Темір әу
леті билігіндегі Астрахан қауіп төндірді. Қазақ енді бірікпесе ру-руымен
басқаларға жұтылып кету қаупі төнді. Осы кезде Ақ Орда мұрагерлері Керей мен Жәнібек ол кезде Моғолстан билігіндегі қара орман қазағының
ортасына келіп өз мемлекетінің шаңырағын қайта көтерді. Олар алғашқы
қадамынан бастап қазақтардың қолдауына ие болды. Үш жүздің басын
қосты. Ал үш жүз бір орталыққа бағынып, бір жағадан бас шығарған кезде
қазақ ешкімге дес берген емес. Ал бөліне қалса бөрілерге жем болып отырды. Қазақ Жоңғарларға, Қоқанға, Орысқа алдыруының басты себебі осы
береке-бірліксіздіктен болды.
Кеңестер Одағы кезінде қазақ өзі емес, басқа орталыққа, өзінің ұлттық
идеологиясына емес, бөгде идеологияға бағынуға мәжбүр болды. Әрине
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рулық жүйе әлсіреді. Руы былай тұрсын қазақ ұлт ретінде хал үстінде қалды.
Тәуелсіздік Қазақ мемлекеттілігінің үзілгенін жалғап, ұлттың рухын
көтерді. Тәуелсіздік қазақтың арманы еді. Бірақ билік қазақтың өз қолына
келіп, мәнсап пен билік, байлық пен бақты бөліске салғанда бұрынғы жүз
дік, рулық, топтық мүдде қайтадан алға шығарылды. Тәуелсіздіктің мүм
кіндігін әр топ өзінше пайдаланып бақты. Әр рудың бұрын ұмыт болған
өтірік-шынды батырлары, көсемі, шайырлары, әулиелері пайда болды.
Қайсыбір рудың батыр, көсемдері қолдан жасалды. Рулық, топтық мүм
кіндіктер түрлі сайлауларда шен-шекпенге жетуге, келеңсіздіктерді жасырып бүркемелеудің пайдасына жаратылды. Осылайша сонау ХІХ ғасырдың
соңында В.Бартольд, Абай Құнанбаевтар айтқан трайбалистік әрекет қазақ
өмірінде бүркемеленген түрде ХХІ ғасырда өз жалғасын тауып жатқан
жоқ па? Олай болғанда енді ғана ел боламын деп бесігін түзеп жатқан,
ішкі құрамы ала-құла біздің жас мемлекет үшін жақсылық әкелмесі анық.
Бірлескеннің жөні осы деп авторитарилыққа жүгіну де жақсылыққа апаратын жол емес. Ондай жасанды бірлік іштей тоздырады. Біз үшін тек де
мократиялық құндылықтарға, адалдық, ақыл, парасат, көпшіліктің таңдауы
на сүйенген мемлекетшілдік шынайы бірлік қажет болып тұрған сияқты.
4. Көшпенділер және Лев Гумилевтің этнос теориясы.
«В нашем мире нет человека без этноса» Этногенез и биосфера земли.
М., 1997, с. 209.
Университетте оқып жүргенімізде ұстаздарымыз Лев Николаевич Гумилев туралы көп айтушы еді. Кейінірек білдік ғой ол тек ұлы тарихшы, географияшы, өлкетанушы ғана емес, Баты ханның ұлы Сартақ әулетіне жиен
болып келетін ақсүйек, әйгілі ақын Анна Ахматованың ұлы екен. Әкесі Николай Гумилев те ақын.
Лев Гумилев жастайынан (23 жасынан) саяси қуғын-сүргінге ұшырады
дегенді естіп өрімдей жас жігіт не үшін қуғындалып, өлім жазасына кесі
ліп, жер аударылып, екі мәрте түрмеге жабылғанының себебін біле алмай
жүретінмін. Сөйтсем бұл сауалдың жауабын мен Гумилевтің өз жазған
дарынан таптым. Ол бір сөзінде: «Мен көшпенді түркі, моңғолдар, олардың
мәдениетін қорғаштағаным үшін жазалы болдым» депті. 1948 жылы «Бірінші Түрік қағанатының (Буман қаған 552 ж. құрған – Қ.З.) толық саяси тарихы»
тақырыбында алғаш кандидаттық диссертация қорғапты. Ғалымның Түркі,
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Моңғол тарихының ізіне түсуі бұдан әлде қайда бұрын, сонау 1930 жылдары Азия экспедициясына қатысқан кезден басталған екен. Ол Ғұндардан
бастап, Түрік қағанаттары, Моңғол державасы тарихын түгендеп шықты.
Түгендегенде тарихты жай ғана бір баяндау емес, көшпенділерді біртұтас
өркениет ретінде қарастырды. Гумилев көшпенділер өркениеті туралы ілі
мін Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, Дж.Тойнбилердің «Көшпенділер дамуды көрмеген, адамзат өркениетінде өзіндік үлесі жоқ қауым» деген теориясына қарсы қойды. Тарихта жоғарыдағы авторлар жер-көкке сиғызбай
мақтаған көптеген отырықшы мемлекеттер (империялар) жойылып кетті.
Ал көшпенді империялардың ыдырауы деген ол жойылу емес, олар кіші
хандықтар, ел, ұлыстар болып ыдырайды да, даму барысында солардың
ішіндегі ең қуатты, қауқарлы біреуі олардың басын қайтадан қосып жаңа
мемлекет, жаңа держава құрып отырды. Л.Гумилевтің пікірінше, мұның бір
айқын көрінісі Шыңғыс хан құрған Моңғол империясы.
Көшпенділердің «жоюшылық рөлі» туралы тарихта көп жазылды. Осыдан болып орта ғасырларда жойылған өркениеттердің басты күнәкері ретінде
Шыңғыс хан, оның ұрпақтары аталады. Шынымен солай ма? Бұл біржақты
пікір емес пе? деген сауалға да Л.Гумилев жауап берді. Иә, орта ғасыр шынымен де қан кешкен жойқын ғасыр болғаны рас. Көптеген құндылықтар
жойылды. Бұған тек моңғолдар ғана кінәлі емес екендігін Л.Гумилев
ашып көрсетті. «Шыңғыс хан жойды деп жүрген Тангуттардың Идзин-ай
(П.К. КозловХара-хото) қаласы ХІV ғасырға дейін өмір сүрді, ал Урахай
(моңғ.), Хэйчуйчен (қыт.) қаласы Моңғол шапқыншылығы кезінде емес,
Қытайдың Мин әулеті әскерінің шабуылы кезінде 1372 жылы жойылған»
дейді Гумилев. Ғалымның ортағасырлық Ресейде Русь княздарының өзара
бақталастығынан туған соғыстарда қираған қала, кесілген бастардың саны
Моңғол шабуылы кезінде күйреген қала, қырылған адамдардың санынан
әлдеқайда көп болды деген пікірін Г.Вернадский құптаған еді. Моңғол
шабуылы басталарда дуа тимей жырым-жырым болып қақтығысып жат
қан Русь Алтын Орда билігі тұсында қабырғасы қатайып, Ұлы Орда ыды
рағанда жеке мемлекет ретінде қабырғасы қатайып тарих сахнасына шықты
дейді Г.Вернадский.
Л.Гумилев көшпенділерді осылайша еуроорталықтық астамшылдықтан
қызғыштай қорғаумен болды. Ол көшпенділерді де алаламай жалпы адам
затты этнопассионарлық, «биосоциалдық» бір жүйеге жатқызады. Адам
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заттың әрбір топтарын бір-бірінен ажырату үшін ғылымға «этнос» деген
ұғымды алғаш әкелген адам Н.М.Могилянский еді.
Ал «этнос» деген не деген сауалға алғаш орыс ғалымы М.С.Широкогоров
біршама толық жауап берді. Оның пікірінше, этнос дегеніміз «Бір тілде
сөйлейтін, шыққан тегі (қаз. қаны) бір екендігін мойындайтын, басқаға
ұқсамайтын өзіндік салт, дәстүр, тіршілік салты бір және оларды ұрпақтанұрпағына дейін үзбей жалғап келе жатқан адамдардың жеке тобы» деп
анықтапты. Бірақ Н.М.Могилянский, М.С.Широкогоров және ХХ ғасырда
ерекше көзге түскен француз этнос танушылары бұл мәселені одан ары
қазбаламапты.
Л.Гумилев бұл ілімге этногенезистік пассионарлық жаңа бағыт әкелді.
Ол этностардың шығу тегін сол қауымның өмір сүрген жер қыртысы, оның
табиғатының ерекшелігі, ғарыш қуатының әсерлерінен пайда болған кешендік, жиынтық құбылыс (комплексный) деп қарастырады. Ғалымның
пайымдауынша, этностардың пайда болуы адамдардың сезіміне тәуелді
емес, бұл комплементарлық процесс. Бір табиғи ортада өмір сүрген адамдар
даму барысында бір-бірімен табысып қауымдасып мұрад, мүдделерге байланады. Қауымдасып өмір сүру тек адамзатқа ғана емес, жан-жануарға да
тән құбылыс. «Жалғыз лағып кеткен ит Динго сияқты жабайы ит, үйірінен
адасқан жалғыз жылқы тарпаң тағы Мустанго болып кетер еді» дейді
ғалым. Ұялас иттер бір-бірін бір үргенінен, үйірлі жылқы бір-бірін кісінескенінен таниды. Сол сияқты «Этнос деген де өзіндік ерекше бет-бейне, салт, жан бағу тәсілі, ойлау жүйесі, мұрад мүддесі, тілі, мәдениеті
ұқсас адамзат қауымдастығы» болып табылады. Бірлесіп өмір сүру барысында оның әрбір мүшесіне өзін сол қауым (этнотоптың) мүшесі, сол
жер-судың иесі деп танып, басқаны жат санайтын сана-сезім пайда болады.
Бұл эволюциялық дамудың нәтижесінде пайда болатын біршама тұрақты
құбылыс. Оның өзіндік даму кезеңдері бар. Л.Гумилевтің пайымдауынша
мұндай кезең бесеу.
1. Өрлеу айқын көрініс бере бастайтын алғашқы кезең .
2. Табиғатымен жарасып адамдардың этникалық белсенділігі арта бас
тайтын акматикалық кезең.
3. Адамдардың шыққан тегі басты қасиет болудан қалып салы суға кете
бастайтын кезең.
4. Техникалық құрал, жабдықтар көбейіп, идеологиялық құндылықтар
басымдылық алып этникалық селқостық пайда болатын кезең. Бұл кезеңде
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жер (ландшафт) адамды бала кезінде тербеткен, қазір сақтаулы тұрған бесік сияқты болып қалады.
5. Ұлттың немқұрайдылық кезеңі. Осыдан кейін ұлттар этностар өзін
дік бет-бейнесінен айрылып, оның жеріне кімдер келіп, кімдер кетіп жат
қанымен ісі жоқ ұлттық бейжайлық пайда болады. Мұндайда этностың
алдында екі-ақ таңдау қалады. Не бөгделерге сіңісіп жұтылып кету немесе түрен салып қайта серпіліс күшін алу. Ұлт ретінде біздің өмірімізде
Гумилевтің осы айтқандары жазбай қайталанды. 1990 жылдары қазақ ұлт
ретінде біржола жұтылып кету қаупінің алдында тұрды. Тіліміз жойылып
қазақ «қара орысқа» айналып бара жатты. Қазақ кең даласы сыйлаған
өзіндік ұлттық сипаты, мінез-құлқы, рухы, салт-санасынан айрыла бастады. Енді қамшы баспаса қазақ ұлт ретінде құруға айналды. Осыны сезген
қазақ жастары ұлтын сақтап қалу үшін 1986 жылы 16 желтоқсанда атой
салып алға ұмтылды. Көп адам, талай тағдырлар жапа шексе де ұлттық
серпілістің кілті осы кезден басталды. Қазақ тәуелсіздікке қол жеткізіп,
қазақ мемлекетінің бұрын құлап қалған шаңырағын қайта көтерді. Қазақ
ұлт ретінде қайта түлеуінің бір мүмкіндігі осылайша туды. Ұлттың былайша қайта түлеуі (ренесанс) бір емес, сан рет қайталануы мүмкін. Л.Гумилев
айтқандайын қазақ қазір «инкувационный кезеңді» басынан кешіріп жатыр.
Бұл қайта түлеудің механизмын іске қосу ғана. Бастаманың бәрі табысты
бола бермейді. Өте сақ болмасақ ұлттық мүмкіндіктен айрылып қалуымыз
да ғажап емес. Бізге алды артымызға қарамай «айға» шабуға болмайды.
Кезінде талай ұлт, ұлыстарды өзіне бағындырып аузын айға білеген Рим,
ұлы Византия да жоқ болды. Олардың түбіне жеткен көп ұлттылық,
көп дінділік, мульткультуралдық болатын. Онсызда жиһанданып келе
жатқан бүгінгі әлемде өз ұлты ұлт бола алмай жатқан Қазақстан сияқты
жас мемлекетте халықты көп ұлттылыққа, көп мәдениеттілікке шақыру,
онымен көпіре мақтану үлкен қатер. Бізді нағыз ойланып басқан әрбір
қадамымыз, мағыналы ісіміз құтқармаса «қазақ», «Қазақстан» деген ататау құтқара алмайды. Өйткені Гумилев айтқандайын ат-атау өзгеріп оты
ратындықтан ол кейде өз мән-мағынасына ие бола алмай қалады. Егер біз
қазіргідей есігімізді айқара ашып тастап, басқаны өзімізге шақыра берсек
бірер жылдан соң «қазақстандық» деген ат-атаудың қалқасында қазақ та
емес, қалмақ та емес, «қырық темірдің қылауы»-нан жиналған жаңа тобыр пайда болып кетуі мүмкін. Л.Гумилев алдын-ала сақтандырған ұлт
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өмірінің инерциялық кезеңі сонда басталатын болады. «Біз өмір сүріп
отырған әлемде этникалық текке жатпайтын адам болуы мүмкін емес».
Л.Гумилевтің этно-пассионарлық теориясының тоқ етері осы.
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А.И. ОРАЗБАЕВА
К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ
КАЗАХСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Мақалада қазақ мемлекеттелігінің өркениеттілік негізінің әлеуметтік-мәдени таби
ғаты талдана келе, мемлекет ұғымына қатысты кең мағыналы танымдық өркениеттік
өлшемін қолдану ерекшеліктері сараланады.
По мнению автора настоящей статьи, теоретические проблемы цивилизационных
основ казахской государственности могут быть разрешимы только исходя из взгляда на
государство с предельно широких позиций, определяющего воздействие на него, прежде
всего, духовно-нравственных и социокультурных факторов общественного развития.
According to the point of article’s author, theoretical problems of civilizational foundations
of kazakh statehood can be solved only on basis of the state view with an extremely broad
perspective, defining influence on it, first of all, spiritual, moral and socio-cultural factors of
social development.

В цивилизационной парадигме особое значение отведено роли государства, выступающего, по мнению одних цивилиографов, главной причиной
возникновения цивилизации, тогда как у других оно ассоциируется с фазой
подъема цивилизации. Как бы то ни было, признание государства в качестве одного из главных признаков цивилизации в научных кругах является
общепринятым.
Изначально отметим, что в контексте цивилизационного устроения общества государство или же государственность необходимо рассматривать
не как надстроечный элемент, легитимное средство насилия, отражающие
классовый конфликт в обществе, а как функциональный, устойчивый и эволюционирующий составной компонент цивилизационной регуляции. И как
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считает специалист в области теории цивилизаций Ш.Эйзенштадт, под легитимизацией следует подразумевать “оценку правителей и их деятельнос
ти в рамках, присущих данному обществу ценностей и представлений о
правильном правлении” [1, с. 157]. Он упоминает лишь о различии между традиционной, харизматической и легально-рациональной легитимностью, проведенном М.Вебером.
Рассматривая в рамках теории цивилизаций такой социальный феномен,
как государственность, невозможно ограничиться лишь гносеологическим
анализом общих закономерностей возникновения и развития, без учета аксиологических оценок его внутренней природы. Суть проблемы, таким образом, заключена не в изучении юридических аспектов оформления данного
социополитического института, а восприятии его обществом в ценностном
значении. Ведь именно ценностное восприятие государства как социокультурного института, призванного служению во имя и во благо человеческого
общества, раскрывает перед исследователями широкие возможности в осмыслении подлинной сущности различных его типов и вариаций.
Согласно цивилизационной теории, тип государства, его социальная
природа определяется не столько объективно-материальными, сколько
идеально-духовными факторами.
Так, цивилизационный подход выделяет три важных принципа соотношения государства и духовно-культурной жизни общества, отталкиваясь от
которых мы постараемся ниже определить альтернативную однолинейной
теории социальной эволюции модель казахской государственности:
• во-первых, сущность государства определяется не только реально
существующим соотношением сил, но также накопленными в ходе исторического процесса и передаваемые в рамках культуры представлениями о
мире, ценностях, образцах поведения. Рассматривая государство, необходимо учитывать не только социальные интересы и действующие силы, но
и весь исторический опыт прошлого;
• во-вторых, государственная власть как центральное явление мира
политики может рассматриваться в то же время как часть мира культуры.
Это позволяет избежать схематизации государства и особенно проводимой
им политики как результата отвлеченной игры сил, и, наоборот, помогает
раскрыть связь государственной власти и престижа морали, ценностных
ориентаций, сложившегося мировоззрения, символики и т. д.;
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• и, наконец, в-третьих, разновидность культур – во времени и пространстве – позволяет понять, почему некоторые типы государств, соответствующие одним условиям, останавливались в своем развитии в других
условиях. В сфере государственной жизни особое значение придается различиям, вытекающим из своеобразия национальных культур и черт национального характера.
Итак, несмотря на научно обоснованные выводы отдельных исследователей о свойственности кочевым обществам всех без исключения главных
признаков государства, на базе некоторых современных теорий государства в определенных научных кругах сложилось расхожее мнение о том,
что кочевые цивилизации в целом, и цивилизация кочевников евразийских
степей (в дальнейшем, – ЦКЕС) в частности, соответственно и субцивилизация казахов, не имели института государства, как такового: «В этой связи
следует подчеркнуть отсутствие у всех кочевников сколько-нибудь развитых форм власти и ее институциональной формы – государственности. Координация общественных функций, лежавшая в основе процессов централизации, с последующей бюрократизацией общественной и политической
жизни социума, не могла эволюционировать у кочевников в сколько-нибудь
развитые формы государственности... Военно-потестарные организации
не могут считаться государственными организациями» [2, c. 160].
Если принять такой посыл верным, то как же он может объяснить непреложный факт существования в кочевом обществе властных механизмов
его объединения в единый и управляемый государственный организм? Как
объяснить хотя бы факт выражения кочевниками евразийских степей понятия «государства», начиная с древнетюркской эпохи, словом «ел», прямо
или опосредованно соответствующего во всех тюркских наречиях и диалектах смыслу «связь, отношение, соединение» [3, с. 214]? И это, заметьте,
не считая зафиксированных в орхонских надписях примеров употребления
слов «il» или «ел» в значении «страна, государство», а также известного
произведения Жусупа Баласагуни об организации структуры одного из
тюркских государств «Кутадгу билиг». И, наконец, напомним о том, что в
китайской историографии появление термина «Син го» (кочевое государство), в буквальном переводе обозначавшего – «подвижное государство» или
кочевое государство, государство у народов-кочевников, «передвигающихся со скотом», государство народа – «неземледельца» [4, с. 264], по мнению
синологов, восходит к Сыма Цяну.
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Попытка изучения истории кочевого государства как политико-правового образования в отрыве от живого этносоциального организма и территориально-пространственных пределов расселения кочевников неминуемо
теряет свою подлинность и достоверность. Результатом такого подхода
может оказаться простой вывод об отсутствии у кочевников традиционно
понимаемой модели государства, что определенным образом граничило бы
со схематичностью или излишним теоретизированием без опоры на живую
материю социально-политической жизни кочевого населения. Согласно
историографическим данным, раннегосударственные образования кочевников «были ведущей и определяющей силой всего степного мира, их влияние распространялось на соседние племена и народы, не достигшие еще
уровня этих государств» [5, с. 291].
Следует признать, что сложившаяся точка зрения об отсутствии института государства в кочевом обществе является прямым результатом редуцирования или сведения контуров кочевого государства к общепринятым
образцам западного или восточного государства, не говоря о недопустимости к уподоблению друг другу различных типов, скажем, африканского и
евразийского номадизма. Нетрудно заметить, что в таком подходе заложена
своеобразная тенденциозность, ибо изучение одного явления с помощью
простого переложения имеющихся теоретических конструктов к обладающему своей спецификой живому материалу кочевого общества заведомо
предполагает приход к одностороннему, предугадываемому результату. Не
вызывает сомнений то, что объективное изучение как территориальной организации, так и самих особенностей кочевого государства требует выработки иного подхода, который мог бы сыграть роль достаточного и эффективного познавательного инструментария.
Как известно, определение параметров социального строя кочевых обществ вообще, евразийских кочевников в частности, периодично изменялось в зависимости от идеологии советского государства, основанной все
на той же марксисткой формационной теории типологии государств, имеющей своим основанием общественно-экономические формации, вызывающие к жизни определенный исторический тип государства. Таким образом можно проследить в историографии данной проблемы за различными
теориями и гипотезами [6], среди которых особый интерес вызывает у нас
трактовка Г.Е.Маркова о «многоукладном способе производства» [7, с. 117]
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кочевых обществ, дающая основание предположить, что признаки определенных укладов или же формационной принадлежности кочевые общества
«приобретали» благодаря имевшим место контактам с чужеродными цивилизациями. В частности, к таковым привнесенным в ЦКЕС фиктивным социальным институтам, не игравшим ведущей роли в кочевой среде, можно
было бы отнести элементы рабовладельческого уклада, основанного на захвате военнопленных, феодального, приобретенные в результате контакта с
геосоциальными организмами и, наконец, капиталистических общественно-экономических отношений, возникших в новейшее время впоследствии
мировой геополитики. Хотя одностороннее связывание всех имевшихся
надстроечных структур кочевых обществ с оседлым «внешним миром»,
представление асимметричных отношений между номадами и их внешним
(оседлым) окружением, утверждение того, что без них «…номады никогда
не могли существовать сами по себе» [8, c. 69], тоже не приемлемо.
Поэтому, на наш взгляд, правомернее говорить не о заимствовании, а
о специфике организации кочевого государства, где единство констант
триады государства, таких, как «территория», «население», «власть», при
естественном понимании их условности, сыграли ключевую роль в характере государственного образования кочевников евразийских степей. Кроме
того, большему пониманию природы кочевого государства способствует
изучение соотношения понятий государства и государственности, поскольку вопрос о государственности – это вопрос об изначальной границе цивилизационного ареала, социального пространства, отделяющего тот или
иной район от другого. Исследование кочевого государства с позиции подчеркиваемых предпосылок, по нашему мнению, поможет пролить свет на
многие неясности и справиться с поставленными перед настоящим исследованием задачами.
Начнем, пожалуй, с определения наиболее адекватной для применения
к форме политической организации ЦКЕС дефиниции «государство» или
«государственность», поскольку по общепризнанному мнению исследователей, эти категории являются не совсем идентичными по значению. Так,
в энциклопедическом словаре политологии содержится нижеследующее
определение: «Государственность – особый признак, которым отмечено
историческое развитие стран (нации, группы национальностей, союза племен и т. п. образований), сумевших создать собственное государство или
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восстановивших утраченное в силу различных причин свое государство.
Государственность – не только достояние общества и показатель его развития, но и идеология, общественная, политическая и культурная ориентация,
направляющая страну на развитие государства и его защиту. Существует
ряд символических признаков автономной государственности – государственный язык, эмблематика и специфические формы государственной политической организации общества» [9, с. 64].
Следовательно, государственность не только не сводима к государству –
она заметно шире по своему значению. Разумеется, государство здесь играет важную роль, поскольку в нем сосредоточены властные отношения, оно
выступает носителем суверенитета, хранителем культурных ценностей общества. Однако под государственностью обозначается вся система отношений людей по поводу организации жизни в конкретно-исторический период
времени, сложный комплекс элементов, структур, институтов публичной
власти, обусловленных самобытностью (спецификой) социально-экономических, политических, духовно-нравственных условий жизнедеятельности
конкретного народа или объединения народов на определенном историческом этапе развития общества. Среди государствоведов близкой интерпретации данного феномена придерживается исследователь В.Б.Пастухов,
согласно мнению которого «…государственность есть продукт общества
вообще. Ее история практически совпадает с историей общества. Государства есть продукт общества Нового времени. Государственность исторически развивается в государство» [10, с. 8].
Таким образом, государственность выступает:
• во-первых, комплексным понятием, отражающим качественное состояние государственно организованного общества на тот или иной конкретно-исторический период;
• во-вторых, она обладает национально-духовной природой, национально-культурной ориентированностью, поскольку отражает накопленные данным народом (народами) духовные и иные социальные ценности;
• в-третьих, это явление конкретно-историческое, ибо характеризует
состояние общества на определенном этапе его развития, в рамках конкретной исторической ситуации.
Выходит, понятие «государственность» охватывает различные типы,
формы государственной организации общества на различных этапах его
развития. Проблема государственности оказывается весьма актуальной на
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современном этапе научного знания, особенно когда возникает задача теоретического осмысления длительной истории государственно-правовой
организации казахского общества. При таком методологическом подходе
характеристики казахской государственности на разных этапах ее развития
должны содержать и научную оценку, оценочные суждения, что и когда
было эффективно и полезно по критериям качества жизни, «человеческого
измерения», а что, наоборот, ошибочно, вредно, вело в тупик, порождало
неразрешимые противоречия, конфликты. И все это, разумеется, необходимо рассматривать с учетом конкретно-исторических особенностей, знания
культуры, казахских традиций, национальной и социальной психологии,
религиозного и вообще, духовного развития Казахстана на определенном
этапе и т.д.
Так, в отличие от традиционного становления государства как публично-политической власти, государственность кочевников евразийских степей проявлялась в многовековой межцивилизационной динамике, ключевой характеристикой которой была ее обращенность внутрь. По сравнению
с «первичными» восточными цивилизациями, где государство являлось
объединяющей и организующей силой, не определяемой, а определяющей
социальные и экономические структуры, а также государствами «вторичных» западных цивилизаций, выступающих лишь компонентом, во многом
подчиненным культурно-религиозной системе, государственность в кочевых обществах сложилась как особая форма этносоциального и этнотерриториального объединения. Речь идет о неравномерности общественного
развития, т. е. разновременности прохождения различными человеческими
общностями определенных исторических этапов, о влиянии на этот процесс не только объективных, но и субъективных факторов, что является
одной из самых фундаментальных закономерностей. В свою очередь, такая
закономерность ведет и к разновременному возникновению государственности, т.е. процессу появления и развития государств у разных народов.
Поэтому совершенно справедливым выглядит в данном контексте заключение авторов монографии «Казахстан: эволюция государства и общества»
о том, что «... государство есть результат Западной и Восточной цивилизации, тогда как применительно к истории Великой Степи, государственность
(а не государство) является основой (а не результатом) цивилизационного
процесса. И в этом заключается фундаментальное различие политической
характеристики цивилизации кочевников» [11, с. 24–25].
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Казахская государственность не ограничивается лишь рамками Казахского ханства (XV–XVIII вв.), так как она подразумевает возникновение и
развитие казахского государства, его различные типы, формы и функции
на разных этапах своей истории, преемственность и обновление политической, структурной и территориальной организации казахского общества в целом, словом, государственно-правовые процессы, происходящие в
течение длительного периода жизнедеятельности тюркского этноса. Следовательно, для теоретического осмысления казахской государственности
необходимо изучение государственной власти в генезисе, начиная с ранних
кочевых государств саков, гуннов, уйсыней, тюрок, монголов, казахов, учитывая столь значимые государственно-правовые реформы, проведенные во
время правления Моде шаньюя, Бумын-кагана, Истеми-кагана и заканчивая
преобразованиями собственно казахских ханов – Есима, Касима, Тауке, Кенесары: «кочевническая цивилизация самым оригинальным образом проявила себя в организации социальной структуры общества, в особенности в
плане государственности. Проходили столетия и даже тысячелетия, а сущность кочевой государственности оставалась неизменной: власть была традиционной (монархической), а базис и фундамент общества представляли
роды и племена, ведущие кочевое скотоводческое хозяйство. Консервация
родов и племен не свидетельствует об отсталости общества, находящегося на стадии первобытно-общинного строя, а о замечательной адаптации
человека к природе, условиям кочевого образа жизни и соответствующего
способа производства» [12, с. 107].
Итак, в ряду факторов, придающих своеобразие государству, не последнее место занимают территориально-пространственные. Отличительной
особенностью кочевой цивилизации следует назвать преобладающее влияние территориального фактора. По сути, именно природно-климатические
условия выступили здесь определяющей константой не только хозяйственной организации жизни, но и оставили неизгладимый отпечаток на системе политических, духовно-экзистенциальных ценностей. Невозможно не
заметить того очевидного факта, что пронизывающее насквозь всю целостную структуру ЦКЕС мировоззрение гармоничного развития человека с
окружающей природной средой, восприятие нашими предками земли как
источника своего жизненного начала, обители своих предков – «Атамекен»,
почтительное, доверительное отношение к ней, не могли породить формой
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собственности в данном цивилизационном пространстве – земельную, и
это опять-таки без учета строгого соблюдения кочевниками преемственности государственной традиции, заложенной уже упомянутым Моде шаньюем, согласно которой «основой государства» во все времена для кочевников
выступала Земля! «Изначальный страх – это преобладающее чувство землепашца, который сидит на своем не слишком плодородном клочке земли
в раздробленной, тесной стране и в жесткой борьбе с северной природой
отвоевывает скудный урожай… Так он живет в постоянном страхе перед
случайностями, в заботах о будущем, в вечной войне с сорняками, опасаясь
града, морозов, засухи, наводнений. В отличие от этого, изначальное доверие есть преобладающее жизненное чувство кочевника. Без всякого плана
он гоняет туда сюда свои стада по бескрайней, бесконечной, кажущейся
неистощимой степи. Он не обеспокоен заботами; ему незнакомы тяготы
оседлой жизни; он уверен в неиссякаемой питающей силе матери-земли.
Для него она не противник, как для землепашцев, у которого они вырывают
плоды своего труда, а мать, которая и милостива, и щедра» [13, с. 89].
Кроме того, в осмыслении природы социополитической организации
ЦКЕС особую значимость приобретает характер связи демосоциальных
организмов с территорией. Так, по сравнению с фиксированными территориальными границами геосоциальных организмов, границы территории
демосоциальных организмов обладали естественной пространственной
структурой. Не затрагивая здесь сложную проблему (требующую отдельного изучения) о природной предначертанности контуров естественных
территориальных границ ЦКЕС, отметим, что в силу подвижности хозяйственной жизнедеятельности, кочевые социальные организмы обладали большей степенью независимости от занимаемых ими территорий,
нежели, напрямую зависевшие от изначально занятых определенных мест
в пространстве, оседло-земледельческие хозяйства. Выражением такой
самостоятельности демосоциальных организмов по отношению к территориальному фактору следует признать мобильность всего социального
образования как единого целого: «Выделение совокупности людей, составляющих социальный организм, в качестве относительно самостоятельного элемента связано с тем, что основа социального организма – система
отношений – получила свою собственную организацию, отличную от организации непосредственной совокупности людей, – пространственную,
территориальную» [14, 56].
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Государственность кочевников евразийских степей отличало постоянное
движение отдельных социальных организмов внутри одной целостности,
которое в свою очередь определялось сущностными чертами цивилизационной структуры и исторически обусловленными внутренними и внешними импульсами. Возможно, именно по этой причине выделяемые номадологами типичные признаки политико-потестарной системы кочевников,
такие, как эфемерный и временный характер; милитаризированность,
нестратифицированность, экономическая автаркичность, двойственность
природы степных империй – централизованных во внешних делах, но консультативных и гетерогенных внутренне; отсутствие бюрократического
аппарата, управленческо-редистрибутивной деятельности; отсутствие системы престолонаследия и т. д. не позволяют им признать формой организации здесь – государство.
Следовательно, именно недооценка доминирующего присутствия феномена самоподвижности всей социополитической структуры привела к
отрицанию самой возможности функционирования и развития института
государства и его атрибутов в условиях кочевого образа жизни. Мы полностью солидарны с выводом номадолога Е.И. Кычанова, который утверждает следующее: «осознать, что канцелярия или иное ведомство кочевого государства, будучи размещены в юрте и двигаясь со скотом «в поисках воды
и травы», по сути своей не отличались от уездного ямыня или конторы
в одном из павильонов дворцового комплекса. Подвижность канцелярии
не превращала ее из государственной канцелярии в некий патриархальный
или военно-демократический институт» [15, с. 302].
Таким образом, социальная принадлежность любого уровня у кочевников имеет свойство реализации посредством гибкости собственной общественной организации через свободу перестройки их социальной структуры. Такая особенность трансформации кочевых организмов во временные,
единые, гомогенные общности при возникновении экстремальных ситуаций обусловила концентрацию чиновничьего аппарата номадов в военной
и судебной сферах. Следовательно, закономерным выглядит то, что управленческие структуры кочевых государств, стоявшие над традиционными
социальными институтами, складывались у кочевников не в результате
классообразования, а на базе военной и родоплеменной организации, и государственная власть здесь исторически возникла через переход военно-де-
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мократических форм организации в военно-потестарные структуры, в вождества, а от вождеств уже в государственную структуру так называемым
в государствоведении «аристократическим путем». Такие системы общественных связей лежат как в основе военной организации номадов – «народавоина» и являются, прежде всего, знаком культурной традиции кочевников,
так и в основе политической организации «народа вольного» (КАЗАХ!),
независимого, свободолюбивого, выступающего также знаком своей культурной самоидентичности. Здесь необходимо отметить то, что по представлениям древних тюрок, для существования государства только организационного устройства недостаточно. Еще одним условием существования
«илей» являлась независимость. Так, к примеру, турецкий исследователь
Садри Максуди Арсал на основании орхонских надписей констатировал:
«В период Кутлуг-кагана тюрки, несомненно, обладали организационной
структурой. Однако, несмотря на то, что тюрками управляли тюркские же
тудуны, они были китайскими чиновниками, исполнявшими распоряжения
китайской власти. Тюрки, оставившие орхонские надписи, считали, что до
Кутлуга у тюрок не было «иля». “Тюрки потеряли «иль» и «торе» [16, с.
215]. За аналогичной картиной более позднего периода истории Казахстана мы можем наблюдать в эпоху монгольского владычества. Хотя социополитические структуры Улуса Джучи, Ак Орды, Моголистана, Ногайской Орды, ханства Абулхаира, несмотря на унаследование ими типичных
для империи Чингисхана автократичных форм управления государством,
представляли собой несколько иные, перестроенные, приспособленные к
условиям кочевой среды тюрок, более демократичные надстроечные институты. В качестве примеров тому, можно назвать нижеследующие термины тюркского происхождения, использованные монголами в военном деле
и государственном управлении: орда, оғлан, би, жырау, тархан, түмен,
жарлық, тамғашы, бітікші, жасауыл, шығын, түтін и т.д.
Таким образом, предварительные заметки о характере территориальной
организации кочевого государства (в нашем случае кочевых народов евразийской степи) обнаруживают очевидное присутствие в нем специфических особенностей, несводимых к традиционным западному и восточному
аналогам, так как здесь заметную роль сыграл именуемый исследователем
У. Айонсом географический «фактор своего поля» [17, с. 26], в соответствии с которым механизмы и способы территориальной организации отличались чрезвычайной мобильностью.
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Итак, естественность территориальных границ кочевого общества имеет ключевое значение, отражаясь на всей структуре хозяйственной, политической, духовной организации жизни кочевников. С этой точки зрения,
доминирование территориального начала не могло не играть решающей
роли в оформлении контуров кочевой цивилизации.
Легитимный фундамент государственности кочевников заложен в имплицитной потребности в интегрирующем начале, избавляющем огромный конгломерат этнически однородных родоплеменных единиц от бесконечных взаимоконфликтов. Подобный исходный принцип применим в
подходе к определению цивилизационной основы собственно казахской
государственности, сводимой к тому, что она изначально зарождалась как
супертерриториальная гетерогенная общность, состоящая из нескольких
субстратов и образуемая из соединения трех природно-хозяйственных регионов – кочевого, кочевого-земледельческого и земледельческо-кочевого.
Под супертерриторией, которая представляет собой «материальную базу
формирования этнической общности людей» [18, с. 106], в данном случае
подразумевается целостность элементов культуры и быта, характерных для
определенного географического отрезка пространства. Ибо вполне разумным выглядит выделение здесь последней ступенью к социумному единству
– появление источника политических регулятивных функций – государственности, основанной на идентичности военно-политической организации
(жұрт→ел→мемлекет) этнической общности, где формой власти выступал
уже институт ханства, а идеологией – представление об единстве происхождения трех казахских жузов, наряду с каракиргизами, каракалпаками,
каттаган, джайма [19, с. 151] к их общему первопредку – Алаш-хану.
Перейдем к рассмотрению следующей структурообразующей составной единицы государства – категории «население», «народ», которая в
применении к демосоциальным организмам ЦКЕС имеет непосредственное отношение к определенной социальной общности, либо к целой группе родственных социальных организмов, в зависимости от их внутренней
родоплеменной принадлежности, нежели население геосоциальных организмов, представляющих всю совокупность людей, объединенных независимо от существующих внутри их различий. Так, в предыдущих работах,
указывая на особенность строения сложной, внутренне дифференцированной горизонтально-вертикальной системы социальных координат ЦКЕС,
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мы отмечали, что несмотря на внешнюю целостность всего социального
организма, место как отдельного индивида, так их совокупности в кочевом
обществе определялось сначала принадлежностью к определенному роду,
затем к племени и только потом – к жузам и государству, тогда как о населении, как обособленном явлении, отличном от самого социального организма можно говорить только применительно к геосоциальным организмам. Например, говоря о народе Франции, мы подразумеваем французов, о
народе Германии – немцев, Великобритании – англичан и т. п., поскольку
здесь не существуют каких-либо критериев внутреннего различения.
Кроме того, интересно было бы отметить тот факт, что в традиционном
казахском обществе как таковая отсутствует дефиниция «тұрғын», которая
явилась бы эквивалентом статичной категории «население» в гражданском
обществе, тогда как более адекватно отражающим правовое соотношение
между государством и общностью людей здесь служит термин «жұрт» [20,
с. 251], который, с одной стороны, выступая одновременно синонимом слова «ел», «халық» (государство, народ), отражал их тесную взаимосвязь и
взаимообусловленность, а с другой – определял более динамичное состояние этнической общности данного типа государства.
Такая особенность организации населения по принципу кровного родства обусловила сложение альтернативного типа государственности ЦКЕС,
где народ выступал не источником эксплуатации, а одним из источников
самой политической власти: «В тюркских «илях» было три субъекта власти, три элемента, которые использовали власть: хан, беи и народ («будун»).
Участие во власти этих трех элементов различно. Если власть хана всеобъемлюща, то власть беев относительно ограничена. А власть народа проявляется только в определенное время. Однако согласно воззрениям тюрок,
народ являлся постоянным источником власти» [21, с. 215].
В тюркских государствах «население» (бодын, жұрт, халық) представляло собой не только массу подданных, но и являлось элементом, игравшим определенную роль в управлении государством и обладавшим большим влиянием, поскольку оно не только принимало участие в курултаях
и его решениях, в избрании ханов, беков, а, прежде всего, служило одним
из источников формирования законов «төре» – основных положений (принципов) государства, которым одинаково подчинялись как правители, так и
поданные. Все же определяющим статус народа в ЦКЕС фактором необ-
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ходимо считать исполнение им роли носителя традиций, обычаев, веры и
воззрений, служащих основой и достоянием всего государства. Данное обстоятельство не могло не вызвать у правителей соответственного, учтивого
отношения к своему народу. Так, в орхонских надписях, да и в других образцах степной историологии, содержится немалое количество тому примеров.
Первым, кто обозначил проблему организующего начала идиомы кровного родства в кочевом обществе, был арабский ученый Ибн Халдун. Согласно его концепции [22], «асабийа», что в переводе означает «инстинкт
группы» (пер. – Г. Х. Бугета) или «связь людей, порожденная общностью
происхождения» (пер. – С. М. Бациева), выступает основой солидарности
и консолидации кочевников в противовес гражданству в территориальном
государстве.
Благодаря обладанию асабией кочевые народы способнее других захватить власть, расширить территорию своего «царства», и если «царскую
власть» потеряет одна из ветвей, то пока сохраняется асабийа у народа –
она может перейти к другой его ветви, поскольку лишь утерявший асабийю
народ может быть побежден и попасть под власть других и вскоре погибнуть. Учитывая сходство описываемых Ибн Халдуном черт кочевников-бедуинов с нуэрами Восточной Африки [23], где сегментарные и линиджные
фракции были объединены отношениями реального и фиктивного родства,
и с более сложной моделью белуджей и туарегов, в которой племена делились на роды и более мелкие родственные подразделения вплоть до домохозяйств, а также и представителей ЦКЕС, следует подчеркнуть, что здесь,
наряду со сходством, горизонтальная социальная мобильность представляла по сравнению с указанными кочевыми общностями более мощную, централизованную социополитическую организацию, выражением которой
выступает феномен жузов, выполнявших в традиционном казахском обществе роль механизмов административно-территориального, хозяйственноэкономического и политико-правового регулирования общественных отношений: «Казахское ханство как государство представляет собой симбиоз
двух начал – политического в лице института верховной власти, особого
сословия, носителя верховной власти и племенной организации власти и в
виде вождества и потестарной структуры. Вождество играет роль основного, мощного и действенного звена власти, в то же время оно служит буфером между народом и политическим сословием. Благодаря этому достигается высокая степень его устойчивости» [24, с. 46].
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Следовательно, именно наличием у кочевников евразийских степей родоплеменной традиции, основанной на идеологии «от рода к государству»,
можно объяснить факт стремительного создания новых государств на месте распавшихся прежних, поскольку племена и племенные союзы в данных случаях служили своего рода «фундаментом» для формирования на их
базе государственных образований.
Таким образом, здесь заключены еще два аспекта соотношения «населения» с государством в кочевых обществах. Первый из них касается,
как мы смогли убедиться, неизменности «базиса» и переменчивости надстроечных институтов кочевых обществ, а второй аспект – неэгалитарных,
демократичных принципов организации социополитических институтов.
Поскольку последний из выделяемых вопросов имеет непосредственное
отношение к категории «власть», сфокусируем внимание на специфике ее
проявлений в ЦКЕС.
Наблюдаемое за последнее время в научном мире обновление подходов отразилось на повышенном внимании исследователей и к феномену
власти, непосредственно связанному с «социокультурным способом властвования», который, по мнению ученого Ю.Л.Бессмертного, включает:
«специфику используемых в данном социуме политических дискурсов;
своеобразное представление о власти и ее функциях; представления о допустимых (и недопустимых) видах властвования; имидж власти (включая представления о мере ее сакральности или иной трансцендентности),
надежнее всего обеспечивающий покорность подчиненных; характерные
черты символического оформления власти, принятые формы ее самопредъявления и вообще различные культурные топосы, фигурирующие в политической практике» [25, с. 15]. Иными словами, при таком анализе феномена
власти на первом месте оказывается комплекс социокультурных представлений о власти и его изменение.
Поэтому, прежде чем приступить к изучению представления о власти в
ЦКЕС, необходимо различать две ее разновидности: социальную и политическую. Так, социальная власть определяется как «характерный признак
группы взаимодействующих индивидов, их общая способность к действию, и она существует как распределение знания..., а знание – это общеприемлемое убеждение, признанная вера, устойчиво связанная с социальной деятельностью» [26, с. 92], тогда как, в отличие от нее, политическая
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власть характеризуется способностью влиять на направление деятельности
людей, социальных групп, классов посредством экономических, идеологических, организационно-правовых воздействий, а также с помощью авторитета, традиций, насилий. Иначе говоря, главное отличие политической
власти от власти как таковой коренится в ее нерасторжимой связи с той или
иной формой и степенью развития государственности.
Общеизвестно, что начиная с древности, представления о власти у кочевников евразийских степей ассоциировались, прежде всего, с традиционностью и сакральностью, справедливостью и законностью. Такие архетипы
восприятия власти были признаваемы и в традиционном казахском обществе периода XV–XVIII в., поскольку, согласно классификации исследователя Е. Шацкого, оно относится к интегральному типу традиционализма,
когда в течение длительного времени остаются неизменными, соблюдаются и достоверно воспроизводятся в этнической среде усвоенные традиции,
«понятые как ценные для жизни и обеспечивающие ее благосостояние»,
знания и опыт. Такой традиционализм «бывает удовлетворенным лишь в
случае, если традиционалистский взгляд проникает во все сферы – сферу
политики, экономики, культуры и религии и объединяет их в общем понимании полученного от прошлого sakrum» [26, с. 370].
Вполне закономерным выглядит то, что в традиционных обществах такого рода и тип власти отличался традиционностью. Согласно указанной в
начале работы теории М. Вебера, «традиционной власти» свойственно то,
что: «…наряду с системой непреложных, абсолютно священных норм…
действует свободный произвол и милость господина, основанные, в принципе, на чисто “личных”, а не объективных отношениях, и поэтому (они)
“иррациональные» [27, с. 69].
Таким образом, традиционная власть основана на личностном характере,
на преданности и вере в святость легитимно избранного по харизме лица,
управляющего своими подданными на основании закона и справедливости. Отсюда и вытекает характерность черт консенсуальности, сакральности, демократичности власти в ЦКЕС. Так, представление о правителе, как
о некой харизматичной личности, от которой зависит благосостояние всего народа, было широко распространено среди тюрок. Правителями степных держав обычно выступали лица, «обладающие небесной (священной)
благодатью» – «құт». Небесная благодать, дававшая право на власть, была
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присуща не только данному правителю, но и являлась принадлежностью
всего правящего рода, династии. В древнетюркском языке и современных
тюркских диалектах семантика слова «құт» содержит множество значений:
душа, жизненная сила, достоинство, отвага, удачливость, везение, счастье,
благоденствие и т. д. В данном контексте для нас особую значимость обретает еще один смысл этого слова: «мощь политической власти, сила и
правомочие управление государством, величие (величие власти)». «Слово
«кұт», входившее в титулы всех этих тюркских правителей, несомненно,
содержало в себе смысл, отличающийся от смысла «счастье». Но это слово
могло содержать в себе значения «сила политической власти, сила правления государством, величие верховной власти». Говоря обобщенно, это
слово имело значение «полнота власти» (салахиет), во французском правовом языке отражавшееся словосочетаниями «Autoire de l`Etat» (авторитет
государства), «Souverainete» (суверенитет), а в немецкой правовой терминологии – выражением «Staatsmacht» (сила государства) или «Staatsgewalt»
(власть государства), а в терминологии римского права – выражением
«imperium» (высшая власть)» [28, с. 118].
Согласно тюркской концепции государства, у государства – «Ел», кроме задач водворения мира и порядка, существовала более высокая цель:
обеспечение закона и справедливости. Вот что говорит о сущности свойств
справедливости герой «Благодатного знания» Жусупа Баласагуни хан
Кюнтогды:
Я – знак справедливости, правды закон,
Пойми, чем и славен и праведен он…
Вот трон, на котором сижу я всевластно,
Взгляни: три ноги его держат согласно.
Незыблемо прочен трехногий предмет:
Все ножки недвижны, качания нет.
Но если из трех хоть одна подкоситься,
Дано и другим, и сиденью свалиться…
Взгляни на меня: я всегда справедлив,
А правды и кривды ведь тонок извив.
По правде вершу все дела я привычно,
А бек или раб предо мной – безразлично.
Для власти во всем справедливость – основа,
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И власть лишь во правде жива и здорова…
Крепка только власть справедливости строгой,
Путь бека – идти справедливой дорогой.
Благи для людей моей власти свершенья:
Где прочен закон, там цветут и каменья [29, с. 88–90].
Несмотря на характер поэтичности склада приводимых строк, невозможно не заметить взаимосвязи запечатленного в них автором образа
«серебряного трона хана на крепком треножии» с тремя классическими
субъектами кочевых государств (ханы, беи и будуны), с тремя представлениями о власти (закон, справедливость, кұт), с тремя казахскими жузами,
не говоря уже о трехчастном восприятии кочевниками евразийских степей
пространства, времени и космоса. В конечном итоге, все перечисленные
феномены обусловлены изначальным поиском представителями ЦКЕС
гармонии, будь – то отдельного кочевника с самим собой, с обществом или
с окружающей его природой. Следовательно, и формула казахской госу
дарственности степей построена на ценностных и нравственных началах,
и всякие изыскания в ней признаков классовой природы форм собственности заранее обречены на провал.
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Ғ.А. МЕҢІЛБАЕВ
ҚАЗАҚТЫҢ «БАЙ» ҰҒЫМЫ МЕН
РУ-ТАЙПАЛАРЫНЫҢ ТАРИХЫ
Мақалада «Бай», «Байұлы» этнотерминдерінің этимолгиясы және қазақ халқы құра
мындағы басқа да ру-тайпалардың қалыптасу тарихы қарастырылады. Сондай-ақ мем
лекеттік рәміздердің мәнін айқындайтын кіші жүз руларының, басқа да қазақ руларының
тотемдік және рулық ен-таңбаларына алғаш рет ғылыми талдау жасалады.
В данной статье автор рассматривает историю возникновения этимологии термина
«Бай», «Байулы», а также родов и племен казахского народа. Впервые дается научный
анализ, определивший своеобразие государственных символов, тотемов и родовой тамги
многих казахских родов, а также родов и племен младшего жуза.
In this article the author considers the history of origin of «Bai», «Bayuly» terms etymology
as well as clans and tribes of the Kazakh people. For the first time scientific analysis is given,
which determines the originality of state symbols, totems and tribal tamgas of many Kazakh
clans, as well as Little Jüz clans and tribes.

Құрамында «бай» сөзі бар ру-тайпа аттары Орта Азия мен Солтүстік
Азия халықтарының көбінде кездесіп отырады.Бая және Бай түбірлі эт
нонимдердің тұңғыс-маньчжур, маңғол, түркі халықтарында кеңінен тара
ғанын көреміз. Мәселен, эвенкілерде Бая-ки, Бая-шин, Бая-гир (ру), эвендерде Бая-шин, Бая-ки (ру),Ульчи мен орокилерде Бая-усе-ли (ру), орочи
мен нанайларда Бая (ру), маньчжурларда Бая-ра (ру), гиляктарда Баи-л (ру),
маңғолдарда Баи-т (ру), Бая-у-д, буряттарда Баян-дай, якуттарда Баи-д (ру),
ұйғырда Бае-гу (тайпа). Бай-си маньчжурияның оңтүстік жағында, Байянь, Бай-да Солтүстік Маңғолия және Алтай-Саян тауларының солтүстік
жағында мекендеген. Бай (оногой Бая) якуттардың (өз аңыздары бойынша)
420

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

арғы шыққан тегі, бел атасы. Бай-хин-Башен тобы Селькуптерде, Бай (ру)
Енисей өзенінің төменгі жағындағы энцілерде, Бай-гадо (ру) Енисейдегі
Кеттерде (кайбол) бар.
Біздің Байұлы тайпа аты да осылармен тектес болуы ықтимал. Бұл атал
ғандардың ішіндегі ең көнесі «Бай-ди» тайпасы. Ол біздің эрамызға дейінгі VIII-VII ғасырларда Солтүстік Маңғолия мен Алтай-Саян тауларының
сілемдерінде өмір сүрген. Бай-ру тайпасы VII ғ. Селенгі жағасындағы ұй
ғырлар арасында, Бай-си VIII ғ. Маньчжурияның оңтүстік жағалауында
мекендеген көрінеді. Осы «Бай» сөзі арқылы жасалған этноним, топоним
және антропонимдер қазақ, өзбек, қырғыз, башқұрт, якут, ұйғыр сияқты
түркі халықтары тілдерінде ежелгі заманнан бары хақ. Орхон жазбаларында Байир-ку, ұйғырларда Баегу, IX-XI ғасырлардағы Қият тайпаларының
бірінің аты Байандур. Ал қазақ тілінде Байшора, Байсын, Байұлы, якуттарда Баид түрлерінде этнонимдер бары айқын. «Бай» сөзі ру-тайпа аттары ретінде алғаш рет б.э.бұрын 694-250 жылдардағы қытай жылнамаларында айтылады. Динлиндердің бір бөлігі Байди аталған, ал бай екі түрлі
мағынада «солтүстік» және «ақ» мағынасында көрсетілген. Ерте замандағы
тайпалардың Азияда әрі-бері ауысып, бір орыннан екінші орынға орналасып отыруы тарихта белгілі жағдай.
Соған қарағанда, бай түбір сөзі арқылы жасалған этнонимді иемден
гендердің бір тобы Азияның шығысы мен солтүстігінде, екінші тобы орта
бойында мекен еткені шындыққа жақын. Бұған назар аударсақ, бай сөзі ар
қылы жасалған этнонимдердің архетипі көне дәуірге, атап айтқанда, Алтай
дәуіріне тән болар деген тоқтамға келеміз. Оған дәлел, біріншіден, жыл
намалары мен шежірелерінің хабарлауынша, Бай б.э. дейінгі 694-250 жылдары Алтайда өмір сүрген динлиндердің тайпа аты болған болса, екіншіден, тілдік материалы яғни сөздің көне лексикалық мағынасы сол Алтай
дәуіріне тән сөздердің мағынасын аңғартады. Өйткені бай сөзінің қазіргі
мағынасы мен бұрынғы мағынасының (солтүстік және ақ) арасында ешбір
жуықтық, жақын байланыс білінбейді. Ал қазіргі ру, тайпа және кісі аттарында келетін бай сөзінің мағынасы соңғы дәуірлердегі жағдаймен байланысты екені өзінен-өзі түсінікті болса керек [1, 494-496 б.]. Р.Г.Кузеевтің
монографиялық еңбегінде «баюлы» (бурзянский род) [2, 250 б.], племя таз
(таз, тазлар) [2, 355 б.], племя байлар [2, 328-330 б.] – бұл жерде, байлар
атауына жан-жақты ғылыми талдау жасалған. Тана [2, 429 б.], Байулы / род-
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Бурзян / [2, 466 б.], Масқар/ род-племя Катай / [2, 466 б.], Ногай-бурзян [2,
487 б.], 12 биев бурзян [2, 503 б.], т.б. ру-тайпалардың атаулары кездеседі.
Ғалымның пайымдауынша, башқұрт құрамында жоғарыдағы аталған рулар
мен тайпалардың бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болғандығы туралы
айтуға болады. Осы жерде Байұлы құрамында кездесетін Тана, Таз, Масқар
ру-тайпаларының атаулары бар. Сонымен бірге, Бурзян тайпасының құра
мында «Байұлы руы» және Байұлы тайпасы құрамында «Бурзян руы» деген сөйлемдер кездеседі.
Ежелгі көшпелілердің тұрғылық мекені орталық Азиядан ең көнесі
соңғы палеолит дәуіріндегі сызылған таңбалар бізге жетіп отыр. Ол Моң
ғолияның шығысындағы атақты Кентай жотасының сіліміндегі Арасантас
(Рашан-хад) таңбалары. Арасантасқа жүргізілген қазба нәтижесі археологиялық төрт мәдени қабат болғанын анықтады. Бізді қызықтырып отыр
ған үшінші мәдени қабаттағы (160-220 см. тереңдіктегі) тастың бетінде
гі таңбалар мен нышандар болып табылады. Арасантастағы таңбалар
мен нышандар жоғарғы палеолит (35-12 мың жыл бұрын) пен мезолит
дәуірінің алғашқы кезеңінде қашалғаны белгілі болып отыр. Одан соң,
кейінгі кезеңдерде жалғасып жүздеген таңбалар мен нышандар қашалған
деп археологиялық сараптамаларда тұжырымдалған. Мәскеулік археолог
Э.А.Новоградова Арасантастағы таңбалар туралы былай дейді: «Можно
полагать, что все знаки Арашанхад были связаны с каким-то строго за
кодированными мифами и традициями». Зерттеушінің бұл ұсынысына біз
дің алып қосарымыз жоқ. Өйткені, таңбалар мен нышандар рулар мен тай
палардың, тайпалық одақтар мен тайпалық бірлестіктердің нышаны. Сол
нышандар мен таңбалар арқылы қандай тайпа екенін таниды. Бұлар сол
тайпалардың атын білдіретін код деген сөз [3, 101 б.].
Еуразия аймағында өмір сүрген көшпелілердің қола, темір дәуірінен б.з.
IX-X ғғ. аралығында қалдырған суреттер мен гравюралар мыңдап саналады.
Соның мол пайызы осы аймақтың тұрғылықты халқы түркі этносына тікелей
қатысты. Осы түркі халықтарының мәңгілік көршісі әрі бәсекелесі болған
ежелгі қытайлар тас бетіне сурет салып (петроглиф) қалдырмаған. Ондай
тарихи дерек жоқ. Қытай ғалымдары бұл ерекшелікті өздері хабардар етіп
отырған. Шартты белгілерді пиктографиялық гравюралармен, суреттермен
қатар қолданған. Шартты белгілер мен суреттерді қатар қолданып ақпарат
берген бір ғана сюжетті пиктограммамен танысалық. Батыс Моңғолияның
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(Алтай тау жотасы) Гоби-Алтай аймағының Цаған-Ғол деген жердегі бір
ғана тас бетіндегі петроглифте төмендегі оқиғаны пиктографиялық жазумен
берген. Тастың солтүстік жағына тауешкінің суретін сызып, жанына таңба
қашалған. Ол арадан екі адам шығып (бірінің қолында найза) Оңтүстіктегі
жылқыға бет алған. Жылқының оң жағында бір адам жылқыға қарай жүгіріп
келеді. Оның артқы жағында шанаға отырған бір адам келе жатыр. Оның
астыңғы жағына О таңба қашалған. Бұлардың алдыңғы жағында шығысқа
қарай үркіп бара жатқан бұғы бейнеленген. Оның артына бір ғана сиырдың
суретін сызып үстіңгі жағына сызық қалдырған. Енді осы көріністің оң жақ
шығыс бұрышында қолына садақ ұстап атқалы тұрған бір адамның суреті
бейнеленген. Оның қасында таңба қашалған. Бұл көріністен не ұғуға болар
еді? 1. Таңбалары бейнеленген тайпаның екі адамы (бірінің қолында найза)
жылқы аулауға оңтүстікке бет алғанын, таңбалары бейнеленген адам көріп
қалған, О таңбалы тайпа өкілі қатарласа шаңғымен шауып келеді. Бұл
жер мүмкін сол О таңбалы тайпаның жері болуы әбден мүмкін. Өйткені,
оның маңында IIII – деген 4 сызық сызып сиырды көрсеткен.Төрт сиыр
сол тайпаның малы дегенді мегзейді. Сол арадан бір бұғы қашып шыққан.
Алда жылқы үйірі. Оңтүстік шығыс бұрышта тайпаның адамы садақпен
қаруланып жоғарыдағы О таңбалы тайпа жеріндегі жылқы табынына бет
алған. 2. Бұл сюжеттен О таңбалы тайпа жеріндегі жабайы жылқыларды
аулауға тайпа аңшылары солтүстік жақтан келсе, оңтүстігінен таңбалы
тайпа аңшылары тағы да сайланып шыққан. Өз жеріндегі аңын қорғауға
О тайпаның адамы жан ұшыра араша түскен. Осыдан не байқауға болады.
Суретті сызушы пиктограмма мен шартты белгі арқылы болған оқиғаны
үшінші немесе қызықтаушы жаққа ақпарат беріп үлгерген. Бұл тарихи
құжат. Ол дәуірде сол аймақ тұрғындарына О таңбалы тайпалар кімдер
екені белгілі. Міне, б.з.б. XV-X ғасырлар адамдары осылайша ақпарат алмасып келгеніне бүгінгі күні белгілі болып отыр. Бұл пиктограммалық жазу
үлгісі. Мысалы, осы таңбаны қазақтың ру-тайпалары бойынша тарқататын
болсақ нені байқаймыз: О таңба белгісі бойынша қазақтың төмендегі рутайпаларында кездесетіндігін атап кетуге болады – Дулат, Арғын, Албан, Суан, Ботбай, Рамадан, Шыңқожа (Ұлы жүз),Терістаңбалы Табын,
Онтаңбалы Табын,Сәмбет (Ұлы жүз), Бестерек (Ұлы жүз), Қоралас (Ұлы
жүз) т.б. тікелей және ішінара кездесетіндіктерін айтып кетуге болады. I
таңбасы қазақтың Қаңлы, Ысты, Шанышқылы,Тілік, Тана, Адай, т.б. ру-
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тайпалары ішінде тікелей немесе ішінара кездесетіндігін атап кетуге болады. Осындағы таңбаларға ғылыми сараптама жасар болсақ, олар қазақтың
ішіндегі Жалайыр,Табын, Албан т.б. руларда да кездесетіндігін атап өткен
дұрыс болар деп ойлаймыз [4, 112-120 б.]. Бұл жерде осы ру-тайпалардың
шығу тегі көне заманнан басталды деген ой туындамауы керек. Ол үшін
аталған ру-тайпалардың шығу тарихын тереңдей зерттеп, біздің таңба белгілермен қай жерден қосылатындығын анықтап, оның жылнамалар, жазбаша деректер, топонимикалық, археологиялық т.б. шығу тарихына назар
аударуымыз керек.
Қазақтың ру-тайпаларының таңба-ларының шығу тарихын оқып білу,
зерттеу, оған ғылыми анықтама беру үшін «логограммалардың» алатын
орны ерекше. Бұл жазу түрін 1960 жылдарға дейінгі идеографиялық жазу
деп атаған. Соңғы уақытта бұл атауды ғалымдар логограммалық жазу
деп атады. Атауды америка ғалымы Л.Блумбилд, П.А.Будберг, Ф.Эджер
тон, И.Гельб, Кеңес одағының В.А.Истриндер ғылымға енгізіп келді. Ло
гографиялық деп аталатын жазу жүйесіне ежелгі қытай, ежелгі шумер,
ежелгі египет, крит-миной жазуларын ғалымдар осы жүйеге енгізіп қа
растырады. Жазу жүйесі пиктографиядан бастау алады. Мұнда жазу таң
балармен берілген. Таңба кескіндері жеке-жеке сөздердің мәнін береді.
Нақтылап айтсақ сөйлеу әрекетіндегі сөздің жеке дара семантикалық бірлігі. Бұл жағынан алып қарағанда логографиялық жазуды пиктографиямен
салыстырғанда коммуникативтік ақпаратты неғұрлым анық дәлме-дәл
береді. Логографиялық жазу таңбаларының негізгі ерекшеліктері төмен
дегідей екенін ғалымдар анықтаған. Онда: 1. Ойлау түйіскен өткен болмыс,
түсінік ретінде жалпылама абстракт түрде ақпарат береді. 2. Пиктографиядан айырмашылығы көз алдыңдағы көрнекті бейнені оның мән-мазмұнына
сай шартты белгілермен жанама түрінде схемалық таңбамен береді. 3. Таңбалармен беріліп отырған ақпараттың ерекше қасиеттері графикалық арнайы кескіндермен ерекшелінеді [3, 95-97 б.].
Ежелгі және байырғы көшпелілердің өз қолдарымен сызып, қашап қал
дырған осы құндылықтарды салыстырмалы түрде алып қарастырып, XIX
ғасырдағы қағазға түскен қазақ халқының ішіндегі кіші жүз құрамындағы
ру-тайпаларының таңба белгілерімен салыстыру арқылы ежелгі түркі эт
носының психологиясын, дүниетанымының тікелей мұрагері қазақ хал
қы екендігін таныту. Сол құндылықтарды жандандыру. Мұндағы әрбір
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таңбалар мен нышандардың дәуірі анықталған. Олардың түр өзгерісі,
қолданыста болған дәуірі, кейінгі дәуірмен сабақтастығы салыстырмадан
анық байқауға болады. Ежелгі және байырғы түркілердің қалдырған лого
граммалық рухани құндылықтарын сараптау барысында, оларды екі топқа
бөліп қаруды жөн көрдік. Олар: 1.Таңбалар; 2. Нышандар.
Таңбалар әрбір жеке тайпаларды танып, түстеп беретін белгісі (код). Сол
белгі (код) арқылы пәлен деген түсінікті екінші, үшінші жақ алады. Малға
басқан таңба арқылы пәлен тайпаның малы деген ақпарат алады. Ал, біздің
рәміздеріміз, тікелей киетекке (тотем) байланысты екенін көпшілік біле
бермейді. Киетек (тотем) деп аталған ұғым тайпалардың намысына, арына
тікелей байланысты болады. Кие – олардың шығу тегі, ата-бабасы. Оларды желеп-жебей жүретін аруағы. Тайпа мүшелері, қауымдастық жауға,
қауіпті сапарға аттанғанда, табиғаттың апатына тап болғанда, қысылғанда,
қуанғанда киетекке (тотем) жүгініп, күш-қуат сұрап, солар арқылы тәңірге
табынып отырған. Сондай қасиетті, киелі болғандықтан рәміз ретінде құр
меттейтін болған. Киетектер қуатты, қорқынышты, айбарлы жануар кей
пінде абстракт түрде бейнеленген. Бұл ежелгі және орта ғасырдағы адам
дардың дүниетанымымен, этнопсихологиясымен тікелей байланысты.
Ежелгі адамдар қоршаған ортасын түйсіну, сол түйсігін ой сарабынан
өткізу арқылы жануарлардың ерекше бітімін шамадан тыс бейнелеп рә
мізге айналдырған. Керісінше, таңба кескіндері ежелгі және байырғы түр
кі әліпбиіне айналған. Көріп отырғанымыздай, таңба ретінде қолданған
таңбалар әріпке бірден айналса, рәміздер кескіні оған көнбеген. Міне, осы
ның өзінде өте көп мән жатқан сияқты.
Таңбалар анда-мында қала береді, демек ақпарат береді. Ал рәміз киелі болғандықтан оны кез келген жерге сызып, аяқасты етуге жол берілмеген. Байырғы түркі қағанатының елтаңбасы серке немесе тауешкі. Мезо
лит дәуірінен бермен қарай пәлен мың, миллион ешкінің (тауешкінің)
суреті жартас бетіне сызылған. Ал дәл мынандай сурет Күлтегін мен Білге
қағанның ұстынан (қабыртас – М.Ғ.) басқа жерде жоқ. Бұл – Түркі қағанат
Елтаңбасы. Орта ғасырлық Оғызнаме жырында Оғыз қағанды суреттемес
бұрын оның рәмізі мынау деп өгіздің (бұқа – М.Ғ.) басын абстракты суретпен
берген. Бұл екі елтаңба қағанат рәмізі. Ал одан басқа әрбір тайпа, тайпалық
одақтардың (бірлестік – М.Ғ.) елтаңбалары болған. Осы жерде біздің рутайпалардағы таңбаларымыздың шығу тарихы қалай келіп шығатыны бел-
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гілі бола бастайды. Яғни, олар белгілі бір көшпелі мемлекеттер құрамында
одақтас болған деп тұжырым жасауға болады. Ежелгі көшпелілер таңбасы
мен байырғы түркі алфавитінің бір-бірінен көшіргендей дәл келуі, егіздің
сыңарындай ұқсастығы рухани сабақтастықтың жемісі екенін баса айтқа
нымыз дұрыс болар. Рәміз нышаны – киелі белгі.
Жоғарыда айтқанымыздай киелік ұғым өте басым.Өйткені ежелгі адамдар түсінігінде қорғаушы, қамқоршы болып өлілер рухы бірге жүреді. Бұл
тарихи деректерде тайпа нышаны сол тайпалар мен тайпалық одақтардың
саяси-құқықтық ахуалын, егемендігін айғақтайтын құжат рөлін атқарған.
Жеке тайпа атанып, таңбасын белгілеу басқа тайпалармен терезесі тең
болды дегенді көрсетеді.Сонымен қатар, б.з. VI–IX ғғ. дәуіріндегі деректер рәміз бен бітіг (жазу – М.Ғ.) екеуінің тең дәрежеде қарастырғаны анық
байқалады. Оның өзіндік мәні болуы мүмкін деп ойлауға болады. Өйткені,
көшпелі түркі қауымы бітіг (жазу – М.Ғ.) қасиетті деп білген.
Енисей бойындағы Тугутүп шаршы тасына қашалған мына бір қанатты
сөзге көңіл аударалық: «Таңба ерден ерге (ұрпақтан ұрпаққа) еншіленген».
Кезінде, әлемге белгілі археолог С.В.Киселев «Что касается кыргызов, западно-тюркская письменность попал на Енисей на подготовленную почву
уже почти два тысячелетия существовали там разнобразнейшие рисунки
на скалах и на нарочито поставленных скалах» – деп түркі бітіг жазуының
шығу тегі ежелгі тайпалар мен тайпалық қауымдастықтардың пайдаланған
таңбасынан басталатынын осылайша айтып кеткен еді. Бұлай болса,
б.з.б. VI-I мың жылдықта жартас бетіне қашап жазып кеткен таңбалар ло
гографиялық жазулар болмақ. Өкініштісі, С.В. Киселевтің көрегендікпен
айтып кеткен бұл идеясына (болжамына – М.Ғ.) 1950 жылдардан кейін зерттеушілер көңіл бөле қоймады. Ғалымның осы идеясына ерекше мән бере,
саралай отырып, байырғы түрік жазуының бас алған қайнар бұлағын ежелгі таңбалардан іздестіруді жөн көрдік. Таңбаның нышанды атқаратын рөлін
анықтау – бір төбе де, оның шығу тегі, мән-мағынасын анықтау – бір төбе.
Онымен қатар, таңбаның құқықтық реттеу, үйлестіру міндеті, әлеуметтік,
саяси рөлін анықтау – өз алдына бір төбе. Таңба арқылы тайпалардың шы
ғу тегін, олардың динамикалық бірігуі, бөліну қозғалысын анықтау – ол өз
алдына тағы бір сала.
Осындай, таңбаларға байланысты ғылыми тұжырымдамалар [3, 103-105
б.] жасалғаннан кейін, біздің тікелей тақырыбымызға байланысты Бай
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ұлы құрамындағы кіші жүздің ру-тайпаларының таңбаларының көне заманда қай кезден бастап кездесе бастайтындығына байланысты өзіміздің
тұжырымдамамызды жасар болсақ; Байұлы құрамындағы ру-тайпалардың
көне заманда жеке-дара немесе басқа да ру-тайпалық бірлестіктердің құра
мында жүргендігін жоққа шығаруға болмайды. Олардың Байұлы құрамына
топтасуы бертінірек болғанын жазбаша деректер, шежірелер, археологиялық
қазба кезінде табылған көне рулардың белгілері (жартастарға қашалған
белгілер, пышақтардағы, тастарға салынған таңбалар, құлыптастардағы
рулық таңбалар т.б.) көп мағлұматтар береді. Соған қарағанда, осы күнгі
«оната-байұлы» деген атаумен белгілі болып жүрген, кіші жүздің ру-тайпаларын таңбалық белгілері бойынша тарқатар болсақ, олардың кейбіреуін
түрік қағанаты құрамынан, ал енді біреулерінің таңбалық белгілерін ғұндар
мен сақтар дәуірі кезеңінен де кездестіруге болатындығын көріп отырмыз.
Ғалым Қаржаубай Сартқожаның еңбегінде «Ежелгі сақ (скиф) Бұғытас
тардағы елтаңбалары мен тайпа таңбалары деген сөйлем келтірілген, осы
сөйлемнің жанында б.з.б. VIII–V ғасырлар аралығындағы елтаңба суретте
рі берілген. Олар – таутеке, қасқыр, барыс, бұғы, қабан, тұмсығы құс
бейнесіндегі крест, өсімдіктер дүниесі т.б. Ал, сақтар құрамындағы тайпа
және тайпалық одақ таңбалары, тікелей кіші жүздің Байұлы тайпаларының
кейбір тармақтарын қайталайтыны көрініп тұр. Атап айтқанда, Беріш,Таз,
Ысық, Есентемір, Жаппас т.б. [3, 297 б.]. Бұл біздің тарапымыздан жасалып
отырған тұңғыш қадам болғандықтан, сақтар құрамындағы ру-тайпалардың
барлығы бірдей кіші жүзден шыққан екен деген пікір туындамас үшін, осы
таңбалардың Ысты (ұлы жүз), Терістамбалы, Албан, Ботбай, Рамадан, Суан
т.б. да кездесетінін атап кеткеніміз дұрыс болар [4, 112-115 б.].
Түрік қағанаттарының дәуіріндегі елтаңбалар мен тайпа таңбаларының
құрмында Жаппас, Таз, Шеркес, Қызылқұрт, Есентемір, Ысық т.б. кездесе
тіндігін атап кетуге болады [3, 298 б.]. Осы түрік қағанаты ішіндегі Тайхар
жартасындағы, Қар – ауыл Қызыл, Дундговь, Ұлықтар мүйісінде, Жыланды су, Ұлы қорым т.б. көпшілігіндегі тайпалық белгілердің ішінде «жаппас» таңбасының жиі-жиі кездесетіні бізді таң қалдырып отыр. Әсіресе,
Ұлықтар мүйісінде екі ғана елтаңба суреті бейнеленген. Біреуі – Таутеке
болса, екіншісі – Жылан бейнесі (Жаппас тайпасының, біз айтып жүрген,
басын көтеріп тұрған жылан бейнесіндегі суреті өте анық бейнеленген).
Бұдан шығатын қортынды, Жаппас (яғни, «жыланбас») тайпасының қан
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шалықты күшті болғандығын елтаңбасының болғандығына қарап та баға
лауға болады [3, 299 б.].
Самашев З., Базылхан Н., Самашев С. «Көне түрік таңбалары» қазақ-моң
ғол тарихи-мәдени экспедицияның еңбектері нәтижесінде жарыққа шыққан
ғылыми еңбегінің маңызы өте зор. Жоғарыдағы еңбектің үшінші томында
біздің тақырыбымызға қатысты кіші жүздің Байұлы тайпалар бірлестігінің
кейбір рулық-тайпалық таңбаларының кездесетіндігін атап өткіміз келеді.
Осы ғылым еңбектің «Көне түріктердің таңбалары мен белгілерінің» кестесі берілген [5, 140 б.]. Бірінші топқа жатқызылған таңбалар мен белгілерді
– ескерткіш, таңба мен белгі, Кешеннің басқа құрамдас бөліктеріндегі таң
балар, мерзімі, билік иесі мен этнос атауы деген тармақтары бойынша тар
қатар болсақ нені байқаймыз? Мысалы: Ескерткіштің атауы – «Өңгіт / Унгет
/ (жаппас тайпасындағы өңгіт болуы мүмкін)» таңба мен белгілерінде – ар
қарлардың төрт түрі кездеседі (төрт аяғы бар, мүйізі арқасына қайырылған
арқар, екі аяғы ғана бар, мүйізі арқасына қайырылған, екі жаққа қарай бейнеленген екі басты арқар, екі аяғы бар, мүйізі арқасына қайырылған арқардың
(екі сурет) бар. Сонымен бірге, екі құс бейнесі бедерленген. Олардың біреуі
қанатын жайып ұшып бара жатқан қарлығашты көз алдымызға әкелсе, екіншісі аспанда қалықтаған қыранды елестетеді. Осындай таңбалар қатарына
аузын ашып бұрылған жылан бейнесі, отырған адам бейнесі, балық бейне
сі, астында түзу сызығы бар үш бұрышты ромб бейнесіндегі таңбаларды
айтуға болады. Ал кешеннің басқа құрамдас бөліктеріндегі таңбалар деген
жерінде арқардың үстінде (арқасы) ұзын түзу сызық бейнеленген, оның ас
тында жүріп келе жатқан адам бейнеленген. Бұл таңбалардың мерзімі: VIVII ғасырлар аралығы деп көрсетілген. Бұл жерде, билік иесі мен этнос атауы деген жерге ешнәрсе жазылмаған.
Біздің пайымдауымыз бойынша, билік иесі мен этнос деген жерде «өңгіт
тайпасы» деген сөйлем жазылу керек секілді. Себебі, ескерткіш-өңгіт /унгет/ (жаппас) болса, сондай-ақ бұл ескерткіш VI–VII ғғ. жататын болса,
осы кезде өңгіт деген өз алдына рулық немесе тайпалық деңгейдегі көшпелі
мемлекет болуы да ғажап емес. Яғни, көне түріктер құрамында өңгіттер
(жаппас) болды деп ашық айта аламыз. Екінші топқа жатқызылған көне
түріктердің таңбалары мен белгілеріне ғылыми талдау жасар болсақ нені
байқаймыз? Бұл топқа барлығы 21 ескерткіш жинақталған. Солардың ішінде: Күлтегін, Хөшө Цайдам-1( Хушо-цайдам-1), Елетмиш йабғұ (Ел етмиш
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ябғу), Чойыр, Мұхар, Хангидай хад, Қарабалсағұн-2 (Қарабалгасун-2),
Дэлу-ул ескерткіштерін баса көрсеткен жөн деп ойлаймын. Себебі, бұл
ескерткіштердің барлығында (Күлтегін ескерткішінен басқасында) таңба
мен белгі деген бағандардың барлығында арқарлар мен жылан бейнесі
кездеседі. Тіпті бұл екі сурет кестенің 4-бағанындағы «кешеннің басқа
құрамдас бөліктеріндегі таңбалар» деген жердегі суреттерде де бірінбірі қайталайды. Күлтегін ескерткішіндегі таңба, белгі деген тұсында тек
арқардың ғана суреті берілген. Кешеннің құрамдас бөліктеріндегі таңбалар
деген жеріндегі «таңбалық суреттер» астында төмендегідей сөйлемдер
жазылған: Балбалдардағы таңбалар. Бұл жерде он түрлі таңбалар бейнесі
берілген. Солардың ішінде, екі жаққа қараған, мүйізі арқасына қайырылған,
екі арқардың таңбасы. Басын көтеріп, шағуға дайындалып тұрған жылан
(жаппас таңбасы), жемтігін іліп, ұшып бара жатқан бүркіт, жаңа туған ай
т.б. бейнеленген. Бұл ескерткіштің және таңбалардың уақыты –732 жыл.
Билік иесі мен этнос деген бағанда: Күлтегін (685-731) деп жазылған.
Ал, енді осындай тағы да бір ескерткіш – Білге қаған ескерткіші деуге
болады. Бұл жерде, «таңба, белгі» деген бағанда тек жалғыз арқардың суреті ғана берілген. Ескерткіш 735 жылға жатады. Білге қаған (683-734) деген жазулар ғана бар. Ал, Хөше-Цайдам, Ел етмиш йабғұ, Чойыр, Хангидай
хад, Қара балғасұн – 2 ескерткіштердің барлығында архарлар мен жылан
бейнелері қайталанып отырған. Бұлардың барлығы да VII–VIII ғасырлар
ескерткіштері болып табылады. Чойыр ескерткішінде мүйізді жылан мен
арқар бейнесінің кездесуі зерттеушілерге «көп сырды бүгіп отырмыз,
күшті болсаң іздеп тап» дегендей әсер қалдырады. Мүйізді жыланымыз,
таңбалық тұрғыдан кіші жүз құрамындағы жаппас тайпасының таңбасын
көз алдыңызға алып келсе, қалған ескерткіштердегі тауешкі бейнелері бір
қалыпты бейнеде салынса, ал жыландар бейнесі әртүрлі формада бейнеленген. Атап айтқанда: «құйрығын қайырып, басын көкке көтерген», «бауыры
мен жорғалап, ирелеңдеп, аузын ашып қашып бара жатқан, құлағы бар
жылан» т.б. бейнелерде салынған. Солардың ішінде, Мұхар ескерткішінің
алатын орны ерекше деуге болады. Себебі, «Мұхар» ескерткішіндегі салын
ған арқар мен жылан таңбалары немесе белгілері өте жақсы салынған, бі
рінші арқар кетіп барады, оның соңынан жылан еріп бара жатқандай әсер
аласыз. Ескерткіш VII-VIII ғғ., жатады. Салынған жылан бейнесі немесе
таңбасы осы күнгі Байұлы құрамындағы жаппас тайпасының таңбасын Z
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көз алдыңызға алып келеді (сурет-таңбадағы жылан бейнесі мен жаппас
руының таңбасы арасындағы ұқсастыққа таңданбасқа болмайды) [5, 142 б.].
Хунну империясы орнағанға дейін қытайдың солтүстігін мекендеуші
көшпелі түріктердің тұрғылықты мекені Чэндэ, Жэхэ деген жерлерден
ежелгі көшпенділер мәдениетінің құндылықтары табылған. Бұл жерлерде
ежелгі көшпенділер моласына қытай археологтары 1932, 1937, 1941 жылдары қазба жұмыстарын жүргізген. Қазба кезінде үшкір ұшты пышақтар
табылған. Пышақтарға ежелгі көшпелілердің бітіг жазуы жазылған. Қытай
ғалымы Пэн Синь-Вэй бұл идеографиялық жазулар Хунну, Дунхулардың
мұрасы деген тұжырым жасаған. Пышақ-ақшалар (пышақтағы таңбалар –
М.Ғ.) отырықшы халықтардың мұрасы емес, көшпелілердің дүниесі дегенді
сенімді түрде дәлелдеген. Жэхэ, Чэндэ-ден табылған бұл пышақ-ақшадағы
(пышақтағы таңбалар – М.Ғ.) буындық жазулар Еуразия құрлығының
археологиялық олжалары мен тас бетіндегі таңбаларға өте ұқсас екенін
зерттеуші Г.Сухбаатар, А.Дамдинсүрэн еңбектерінде көрсеткен. Пышақақшаның (пышақтағы таңбалардың – М.Ғ.) жасалған дәуірі б.з.б. 403222 жылдардағы Чжоу хандығы дәуіріне дөп келетінін қытай ғалымдары
анықтаған. Бұл хунну империясы орнағанға дейінгі хунну тайпалық одақ
ты құрушы немесе хандық дәуірдің мұралары. Осы жерде сөз болып отыр
ған ғұндар дәуіріне жататын Сарыөзен-2 деген атпен белгілі ескерткіштегі
түрік бітіг кескіндемелерін таңбалық тұрғыдан алып қарастыратын болсақ,
бұл жерде ғалым Қаржаубай Сартқожаның пайымдауы бойынша, ғұндар
тайпалық одағының құрамында, таңбалық белгілері бойынша, қазақ халқы
ның құрамындағы кіші жүз Байұлының: Алшын, Жаппас, Адай, Шер
кеш,Таз, Ысық тайпаларының таңбалық белгілерін кездестіріп отырмыз.
Осыдан шығатын қорытынды, [3, 117 б.] бұл тайпаларды ғұндар құра
мында болған деген болжам жасауымызға негіз бар. Яғни, ғұндардың ор
дасы құрамында кіші жүздің Алшын, Жаппас, Адай, Шеркеш, Таз, Ысық
тайпалары болуы мүмкін деген болжам айтуға болады. Оны таңбалық белгілері де растап отыр. Ал енді ғұндардан соң тарих сахнасына келген түрік
қағанаты дәуіріндегі таңбалардың ішінде де кіші жүздің құрамындағы
Байұлы тайпалар бірлестігіне қарасты ру-тайпалардың таңбалық белгілері
кездеседі. Атап айтқанда: Жаппас, Байбақты, Беріш, Алаша, Шеркеш, Қы
зылқұрт, Өңгіт (жаппастың бір атасы) [5, 146-165 б.]. Хазар таңбаларының
ішінде (В.Е.Флерова бойынша) Байұлы тайпалар бірлестігіне қарайтын
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рулар мен тайпалардың таңбалық белгілеріне ұқсас, соны қайталайтын
таңбаларды кездестіруге болады. Олар: Адай, Беріш, Шеркеш, Жаппас,
Ысық, Есентемір, Байбақты, Қызылқұрт ру-тайпаларының таңбаларына
ұқсастықты байқаймыз [5, 111 б.]. Қаржаубай Сартқожаұлының «Байырғы
түрік жазуының генезисі» монографиясында ру-тайпалар тарихына байланысты көптеген құнды деректер кездеседі. Оның ішінде таңбалардың
және руналық жазулардың шығу тарихы, олардың кескіндемелері, топтама түрінде берілген ғылыми анықтамалары, символдары, сондай-ақ түркі
тіліндегі руналық жазуларға түсініктеме берілген. Бізді қызықтырғаны осы
руналық жазулар ішінде кездесетін ру-тайпалар атаулары болды. Олар көп
теп кездеседі. Мысалы: «Ізгіл (тайпа атауы), оғыз (тайпа атауы), алтын (бұл
жерде тайпа атауы деген сөйлем кездеспейді, соған қарамастан бұл тайпа
атауы болуы керек деп ойлаймыз) [3, 190-191 б.] «Бай»(түсініктеме берілмеген), «Байырқу» (тайпалық одақ), «Құрықан»(сібірлік хандық), «Қытай»
(кидан), «Қырғыз» (түсініктеме берілмеген) «Беріш елі» [3, 194-198 б.] (тү
сініктеме берілмеген), «zabyz» біздің болжамымыз бойынша, бұл жердегі
«жабус» деп оқып отырғанымыз «жаб-бус, жаб-пус, жаб-пас» сөзінің баламасы болуы да мүмкін деп түсініктеме беруге болады. «Татабы» (тайпа),
«Алты-Чуб» (алты баулы тайпа атауы) [3, 200-201 б.], «Оғут» (кісі аты), бұл
жерде де «Оңғут, Оңғыт, Өңгіт болып жүрген Жаппас құрамындағы Өңгіт
болуы да ғажап емес), «Қадар» (тайпа), «Жылан қол» (түсініктеме берілмеген), соған қарамастан осы жылан қол деп отырғанымыз «жылан» атын
иеленген ру немесе тайпа жөнінде болып отыр деуге болады. Былайша
айтқанда, «жылан» атауын таңбалық белгісі бойынша қарастыратын бол
сақ, ол «жаппас» тайпасына қатысты болады. Себебі, «жылан» таңбасын
алған қазақ ру-тайпалары ішінде, тек қана бір ғана рудың немесе тайпаның
таңбасы Z, басын жоғары көтеріп, шағуға дайындалған жыланды көз ал
дыңызға келтіреді. Бұл таңбаны «жылан» таңбасы екенін ежелгі ғұн, түркі
дәуірінің таңбалары мен жазбалары да дәлелдейді. Сол себепті, «жылан
қол» деген сөйлемді «жаппас қолы» деп түсінген дұрыс болар деп ойлаймыз. Соның бірі, «жылан қолы» /жаппас қолы/ деген сөйлем де біздің ойы
мыздың дұрыстығын дәлелдеп тұр [3, 207 б.].
Осыдан шығатын қорытынды: Түркі руна жазбаларында, тікелей біздің
тақырыбымызға қатысты Байұлы ру-тайпаларының бірнеше руларының
атаулары кездеседі. Олар – Алтын, Жаппас, Беріш, Өңгіт атаулары және
Бай, Байырқу тайпалық одақтары деуге болады. Бұл тайпалардың руна жаз-
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ба деректерінде кездесуін атап өтсек, таңбалық белгілері бойынша – осы
аталған тайпалармен қатар: қызылқұрт, шеркеш, алаша, байбақты тайпалары да бар. Барлығы 8 тайпаның атауы кездеседі. Қаржаубай Сартқожаұлы
еңбегіндегі руна жазбаларында әзірге біздің тақырыбымызға байланысты
4 рудың ғана атауы кездесті. Ал, ру-таңбалық белгілері бойынша барлығы
8 ру белгілі болып отыр. Бірақ, қалған 4 рудың атаулары кездеспеді немесе олар басқа атаумен де жүруі мүмкін деген қорытынды жасауға болады.
Осы жерде бізге белгісіз «Қадыр» (тайпа), «Берік, қасар» (тайпа), «Сары»
(түсініктеме берілмеген), «Тохар» (түсініктеме жоқ), «Едіз» (тайпа), «Қа
дар» (тайпа ), «Чік» (тайпа), «Авар» (тайпа) т.б. кездеседі. Сондықтан, Бай
ұлы құрамындағы ру-тайпаларды осы күнгі атауы бойынша іздемес бұрын,
оның ру-таңбалық белгілері бойынша, осы атауды қандай ру-тайпалар пайдаланып, олардың қай жерде көшіп-қонып жүргенін анықтау керек.
Түрік қанағаттарының дәуіріндегі (елтаңбалар – belgu) мен тайпа таңба
лары (tuyray) берілген. Бұл жерде бізді қызықтырып отырған: Тайхар
жартасындағы ескерткіште 10 тайпа таңбалары арасында, Байбақты мен
Жаппас тайпаларының ғана таңбалары кездеседі. Қарауыл Қызыл ескерткішіндегі 35 тайпа таңбалары ішінде, Байұлы тайпасының Шеркеш, Алаша, Есентемір, Ыссық,Тана, Байбақты, Жапбас, Беріш таңбалары кездеседі
деуге болады. Осындай мысалды басқа тарихи ескерткіштерге байланысты
айтуға болады [3].
Қаржаубай Сартқожаұлы монографиясында төмендегідей құнды пікірді
кездестіреміз: Z жуан айтылатын сөзге жазылады.Түркі тілдерінің фонологиясымен айналысқан зерттеушілер «z» (ж) фонемін әр тілдегі айтылымын
еске ала отырып dz , z , З, З, з деген 5 түрмен транскрипциясын беріп келгенді. Кезінде «Советская тюркология» журналының редакциясы қабылдаған
халықаралық фонетикалық транскрипция бойынша z (ж) транскрипциясын
қолдануды жөн көрдік. Орта Азия (I–VI ғғ.), Алтай (V–VI ғғ.), Оңтүстік
Енисей (VI–VII ғғ.), Еуропа (Дон, Кубань, VII–X ғғ.), Орхон, Енисей, Талас жазуында таңбаланған (Кесте X. 71). Тайпа таңбасы ретінде соңғы палеолит, қола, темір және түрік дәуірінде қолданыста болған (Кесте II. 22)
[3]. Яғни, Z таңбасын алған жапбас руы немесе тайпасы көне заманнан
өзінің тарихын алатынын көріп отырмыз. Осындай болжамды таңбалық
белгілеріне қарап: Шеркеш, Адай, Тана, Ыссық, Беріш, Қызылқұрт рулары
мен тайпаларына байланысты да айтуға болады [3].
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Мырзатай Жолдасбеков, Қаржаубай Сартқожаұлы «Орхон ескерткіш
терінің толық атласы» еңбегінде қазақ ру-тайпаларына байланысты жазбаша және заттай деректердің молынан кездесуінде десек болады. Бұл жерде
Байұлы ру-тайпаларына аз да болса қатысы бар деген жазба деректер мен
археологиялық заттай деректерді топтастыра қарастырсақ, көп мағлұматтар
алғандай боламыз. Археологиялық қазба жұмыстар: Бұғыты ескерткішінің
батыс жағынан диаметрі 1 метрлік үш дөңгелек қоршау табылған. Қоршау
тастан қаланған. Бұл ту тұғырдың орны болуы мүмкін. Кешеннің шығыс
алаңындағы барықтың тура алдынан жалға (қоршау дуалға) дейінгі 2,5 м
жерге 6 балбал тас орнатылған. Дуалдың сыртынан шығысқа қарай 300 м
жерге 258 тас балбалдар шаншылған. Әр балбалдың арасы 0,8–1 м. Дуалдың
ішіндегі тас балбалдар қираған. 112 тас балбалдың басын дөңгелете қыр
наған. Балбал бір жағына қисайып тұр. Балбалдың бас жағына Мог-ойн
Шинэ-ус ескерткішіндегі таңба салынған. Екеуі де бір текті, ромб формалы. Ортадағы биік таңбадан төменге қарай аша аяқ шығарылған. Бұл үш
таңбаның астыңғы жағына бүгінге дейінгі біздің назарымызға ілінбеген
қоспалы таңба қашалған. Бұл – аспанда ұшып жүрген құсқа ұқсайды. Із
дестірсе, дәл осыған ұқсас өзге де үлгілердің табылуы мүмкін [6, 41 б.].
Ескерткіш Архангай аймағының мұражайына 1968 жылы әкелінген. Қа
зір сонда сақтаулы тұр. Ескерткіштің бас жағы бұрыштана жарылып түскен.
Ұстының бас жағына қасқырды еміп тұрған баланың кескіні салынған. Кескін ұстыны екі жалпақ жағына да салынған. Бұл арғы шығу тегін қасқырдан
бастайтын көк түріктер мен «кие тегін бөрі» деп санаған қазақ халқының
әуелден келе жатқан наным-сеніміне тікелей байланысты кескін. Бұл көк
түріктер мен қазақ елінің генетикалық тегінің бір екенін байыптаумен қатар,
осыдан 1500 жыл бұрын өмір сүрген байырғы түріктер мен қазақтардың
этнопсихологиясында, әдет-ғұрпында (палеоэтнографиясында) жібі үзіл
меген дәстүрлік сабақтастықтың бар екенінің бір дәлелі. Бөрінің бейнесі
тек Бұғыты ескерткішіне ғана салынбаған. Ол – Күлтегін, Білге қаған, Қа
рабалғасун (Ордубалық – Ордабалық болуы мүмкін) ұстындарының бас
жағына сақтардың (скифтердің) хайуанат стилінің үрдісімен кескінделген.
Бұл ескерткіште де бөрі бейнесі тас бетіне түсірілген де, басын қасқырдың
басына, денесін-айдахарға (жыланға), аяғын жолбарысқа, шудасын-арыс
танға ұқсатып мифтік кейіпте бейнелеген. Дәл осындай етіп бейнелеу тү
рік халықтарында кең тараған. Байырғы түрік заманында бөрінің мүсіні

433

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

гранит тастан тұтас ойып жасалған. Орталық Моңғолияның Шивэтулан
ескерткішіне қойылған бөрі бейнесі рәміз ретінде пайдаланған. Мұндай
үлгілер көптеп кездеседі. Ежелгі этрустердің Римде қалдырған Католий
қасқыры, солтүстік Тәжікстандағы б.з. VII ғ. мұрасы Уструшан Ордасының
қабырғасында бала емізіп тұрған қасқыр суреті, одан соң міне, Моңғолияның
Бұғыты кешеніндегі ұстынға бала емізіп тұрған бөрі кескіні сияқты сюжетте. Бөрі – көне түріктердің киетегі. Қытайдың Чжошу жылнамасында бар
бұл әпсана Түрік қағанатындағы қаған рәмізінің атрибутіне де айналған.
Байырғы түріктердің туы бөрілі байрақ болумен қатар, олардың қорғаушы
– оққағарлары да «бөрі» аталған. Қағанның оққағарынан бастап, Кіші ханға
дейін бөрі атап, мәңгілік елдің аруақтарының рухын сақтап тұратын киелі
орынға қойылатын ескерткіштің басына бөрі бейнесін ойып қалдырып, оны
бүкіл қағанаттың киетегіне айналдырған. Бұл елдіктің белгісі ғана емес,
қуатты төрдің (биліктің) беделді басшыларының өз қолдарында мемлекеттік идеологияны берік қалыптастырып үлгіргендігінің бірден бір айғағы болып табылады [6, 48-49 б.].
Елтеріс Құтлұқ қаған кешені (Шу). Бұл кешеннің екінші Түрік қағанатын
құрған Елтеріс Құтлұқ қағанның құрметіне арнап тұрғызылған тасаттық
орны екендігін, Екінші Түрік қағанатын құрған, түрік тектес тайпалардың
бір тудың астына жиналып бір ұстынға өз таңбаларын ойып қашағандығын
дәлелдеді. Бұл – бірліктің ынтымақтың нышаны болған киелі орын, мәңгілік
ел орнатамыз деген елдің тұтастығының белгісі. Ұстын (ескерткіш – М.Ғ.)
доғалдап жасалған, бас жағы – 80 см, аяқ жағы – 83 см. Ұстынтастың бір
беті тегістеліп, оған 53 таңба ойып түсірілген. Бұл Екінші Түрік қағанаты
қол астына кірген тайпалардың таңбалары болса керек. Таңбаларды бір
адам ғана қашамаған. Оларды тайпа өкілдерінің өздері ойғаны көрініп
тұр. Өйткені, таңбалардың мөлшері әр түрлі болумен қатар бейберекет орналастырылған [6, 70–71 б.]. №1 – Бөрі. Кешен қорғанның оң жақ
ішкі босағасында беті кіреберіске қарап тұр. Бөріні шоқайтып отырғызып
мүсіндеген. Сол жақ санында таутекенің (серке) бейнесі. Бұл таңба-көне
түріктердің қаған тұқымының символы. Бөрінің тісі ақсиған. Бетінің үсті танауымен бірге опырылып сынып түскен. Қазір табыла қойған жоқ. Биіктігі –
93 см, көлденеңі – 51 см, қалыңдығы – 24 см. 1970 жылы Бұлғын аймағының
Баянагт сұмынына апарылған. Қазір сол өлкеде сақтаулы тұр [6,79]. Онгин
(онгит – онгут – өңгіт ) кешені. Бұл өңгіт кешені болуы әбден мүмкін деп
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ойлаймыз. Себебі, Қаржаубай Сартқожаұлының «Байырғы түрік жазуының
генезисі» зерттеу жұмысының 203 – бетінде Оғут (кісі аты) деген сөйлем
кездеседі. Осы жердегі ғалымның «Оғут» деп отырғаны Оңғұт екендігінде дау жоқ. Оңғыт кісінің аты болса, онда Онгин деп отырғанымыз Оңғыт
деген кісінің кешені болуы керек деп тұжырым жасауға болады. Оңғыт
кешені Моңғолияның Өвөрханғай аймағы Уянга сұмының орталығының
оңтүстік-шығысында 17 шақырым Маньтбүрд тауының солтүстік етегінде.
Аймақ орталығы Арвайхээр қаласынан 30 шақырым. Уянга сұмының жанынан шығысқа қарай Таримал өзені ағады.Оған кішкентай Маньт бұлағы
келіп құяды. Маньт бұлағы мен Өңгіт кешенінің арасы 300 м. Өңгіт кешені
мен Таримал өзенінің арасы 5 шақырым. Таримал өзені атақты Өңгіт дариясына құяды. Зерттеушілер бұл кешенді осы өзеннің атымен «Онгин /
Өңгіт / ескерткіші» деп атаған [6, 89]. Осы ескерткіш ұстынның жоғарғы
жағындағы ашина түріктердің рәмізі болған «серке» таңбасы және ұстынды
тасбақаның бейнесі қашалған іргетасқа қондырып отырғызған ерекшеліктері Баға Теңіркен шадтың қаған тұқымынан шыққан адам екендігіне
дәлел бола алады [6, 107 б.]. Балбал тастағы таңба және жазу. Бұл жерде
13 таңба белгісі немесе жазу әрпі қашалып берілген деуге болады. Ескерткіш кешеннің төменгі жағында «серке» және басын жоғары қаратып,
құйрығымен жоғары қарай ұмтылған «жылан» бейнесі кескінделген деуге болады.Серкенің бейнесі мен жыланның бейнесі қатар берілген. Осы
ескерткіштің жоғарғы жағындағы таңбалардан Байұлы тайпаларына –
Масқар, Есентемір,Таз, Шеркеш таңбаларына ұқсастықты байқауға болады
[6, 96 б.]. В.Томсен, В.В.Радлов Күлтегін, Білге қаған ұстынындағы (ескерткіш – М.Ғ.) байырғы түрік мәтіндерін оқып, транскрипциясын жасаған
кезде ұстынның беттері нің бағытын дәл анықтамаған. Олар 1894, 1896,
1897 жылдардағы жарияланымдарында Түрік қағанатының символы болған
«серке» таңбасы қашалған беттен бастап оқып, мәтіннің транскрипциясын
жасаған. Осы бетті В. Томсен «шығыс бет» атаған. В.В.Радлов «қаған символы қашалған ұстынның беті шығысқа қараған» – дейді. Өйткені, шығыс
байырғы түріктер үшін қасиетті бағыт деп тұжырым жасайды [6, 192 б.].
«Japyz Jer» деген сөйлемді «жабпуз-жаббаз-жабпас жері» деп болжам жасау біршама шындыққа келетін секілді. Бұл сөйлемді «қара жер», «қоңыр»
(қара жер), «темная земля», «бурая земля» т.б. анықтамалар берілген.Мұн
дағы «жер» деген сөздің оқылуына зерттеушілердің ешқайсысы да қарсы
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келмейді, оны «земля» деп оқиды. Ал, «жабуз» деген сөзді неліктен «қара»ға, «қоңыр»-ға, «темная»-ға, «бурая»-ға айналып шыға келетініне түсіну
қиын. «Қара»-ны (Kara, Cara) – деп жазуға және оқуға да болады. Ал, «жа
буз»-ды, «жабпуз-жабпаз-жаппаз» деп оқығанымыз шындыққа біршама
жақын келеді деген ойдамыз [6, 192 б.].
Орта ғасырдағы көшпелі халықтар бүкіл бүтін ру, тайпа, елді қағанатқа
еңбек сіңірген батырларға, хан тұқымына мұралыққа үлеске беретін болған.
Бұл жерде жоғарыдағы жаппас жері де осындай жағдайға байланысты бе
рілген жер болуы керек деп тұжырымдама жасауға болады [6, 193 б.].
«Jer-bajyrquu» – географиялық атау. Оңтүстік шығысы Иньшань жотасынан батыс солтүстікте Аққу көліне (Гусиное озеро) дейінгі созылған үлкен
аймақты алып жатқан Байырқу конфедерациясының (одағының ) жері. VIII
ғасырдың басында Байырқу конфедерациясы 17 ірі тайпадан құралған.
Біріккен Түрік қағанаты орнаған соң, Турайын қаған 749-750 жылдары қа
ғанаттың құрылымын жаңадан жасағанда, 17 Аз-байырқуларды екі бөліп,
екі қанатқа орналастырған. Тоғыз тайпадан тұратын тоғыз оғызды төлес
қанатқа, сегіз тайпадан тұртын сегіз оғыздарды тардуш қанатқа енгізге [6,
195 б.]. Осы жерде Түрік қағанатының құрамына оғыз тайпалық одағымен
бірге, екі қанат болып кірген ру-тайпалардың құрамында, тікелей біздің
Байұлы тайпалық одағына кірген ру-тайпалар да болуы мүмкін деген болжамды жоққа шығаруға болмайды. Бұл жерде төлес одағында – 9 тайпа,
ал тардуш одағында – 8 тайпа кірген болса, олардың жалпы саны 17 тайпа
болып тұр.
Білге қаған кешені Күлтегін кешенінің оңтүстік жағында 500 м. қашық
тықта. Кешеннің жалпы құрылымы Күлтегін кешенімен ұқсас, батыстан
шығысқа қарай орналасқан.Сыртқы қорған сілемімен қоса есептегенде
150x110 м. Барықтың есігі шығысқа қарайды. Барықтың қираған орнында әппақ мәрмәрдан жасалған Білге қағанның малдас құрып отырғызған
мүсіні және бір тізерлеп отырған Бүбү-бегім ханымның мүсіні сақталған
Барықтың шығыс жағында жолбарыстың мүсіні жатыр. Одан шығысқа қа
рай үш бөлініп опырылған мәтін қашалған ұстын (ескерткіш – М.Ғ.) жа
тыр. Ұстынның оңтүстік-батыс жағында /250 см. аралықта/ арқасында ұң
ғысы бар бақатас орналасқан. Ұстынның шығыс жағында /2 м. аралықта/
қорған есігінен кірер жолда бір-біріне қарап екі қойтас тұр. Кешеннің ішкі
аллеясының сыртында «Төлес шад балбалы» деген жазуы бар бас балбал
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тұрғызылған. Міне, осы бас балбалдан соң кешен қорғанның сыртына қор
ған есігінен тура күн шығысқа бағытталып 3 км-ге созылған 230 дана балбал тастар сап түзейді. Балбалдардың соңғы тізбегінің ұшы солға бұрылып
барып аяқталған. Бұл сөйлемді келтірудегі біздің мақсатымыз, 749-750
жылдары түрік қағанатының құрамында Аз-Байырқу тайпалық одағының
екіге бөлінген кезінде, оның құрамындағы 9 оғыз тайпалық одағын «тө
лес» деген атпен Түрік қағанатының оң қанатын құрағанын, ал 8 оғыз тай
палық одағының «тардуш» деген атпен сол қанатты құрағанын білеміз.
Осындағы «Байырқу»-ды «Байұлы» деп алатын болсақ, кіші жүздің құра
мындағы байұлы тайпалық одағының түрік қағанатының құрамында жүр
ген болып шығады. Байырқудың (Байұлының) екіге бөлінгенін, оның бір
тайпалық бөлігін Төлес, екінші бір тайпалық бөлігін Тардуш деп атаған
болып шығады. Білге қаған ескерткішінде «Төлес шад»-тың бас балбалы
деген сөйлем кездеседі [6, 218-219 б.].
Осы еңбектің 252-бетінде Төлес шад балбалының фото суреті берілген.
Бұл балбал таста 17 таңбаның қашалып жазылғаны көрініп тұр. Бұл таң
балар – Байұлы тайпалар бірлестігіндегі кіші жүздің таңбаларын қайталай
тындығы көрініп тұр. Атап айтқанда, Адай, Шеркеш, Жаппас, Таз, Ыссық,
Тана, Есентемір, Алаша, Қызылқұрт ұқсастығы байқалады. Сонымен бірге, Түрік қағанатының символы «серке» бейнесі бар.Оның мүйізі арқасына
қарай қайырылған, тұмсығы (басы) мен мойны, денесі, алдыңғы және
артқы аяқтары, құйрығы бар. Оның жанындағы кескіндемеде бұғының
мүйізі кресттің үстінде тұрғандай күйде салынған «Bediz» сөзін, Байұлы
құрамындағы «Berij» немесе «Beriz» деп оқуға болатын секілді [6, 196 б.]. Тә
ңіртекті, Тәңірден жаратылған түрік Білге қаған бөдке (тақ иесіне) отырдым.
Сөзімді түгел естіңдер! Ұласқан іні, тумаларым, ұрпағым, ебтегі-иелі-гімдегі халқым! Ілгері күн шығысындағы, бергі күн ортасындағы және артқы күн
батысындағы, тысқары түн ортасындағы, мұндағының бәрі Ордалық халық.
Мұншама халықты бағындырып басын құрадым. Ол сөзімде ағаттық жоқ...
Терістікте Жер-Байырқу жеріне дейін жауладым [6, 262 б.].
Білге қаған тұсында осы күнгі Байұлы мекендеп отырған жерлері то
лығымен түрік қағанатының құрамында болғанын байқауға болады. Оған
бірден-бір дерек ретінде Байырқу тайпалық бірлестігі (одағы – М.Ғ.) мекендеген жерлерге Білге қағанның жорық жасағанынан біліп отырмыз.
«Байырқу»-ымыз Байұлы тайпалық бірлестігі болса, оның құрамында сол
кезде 17 тайпаның болғанын көріп отырмыз. Таңбалық белгілері бойынша,
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оның 9-ың таңбасы Байұлы тайпасының бірлестігінің құрамындағы ру
лардың таңбаларына өте жақын екендігін байқаймыз. Олар: Адай, Жаппас,
Шеркеш,Таз, Ыссық, Тана, Есентемір, Алаша, Қызылқұрт, т.б. Осы жерде,
аталмыш монографияның төмендегі сөйлем жолдары бізді төмендегідей
ғылыми талдау жасауға жетелейді: «Білге қаған сөзін арнап тұрған алты
тақтың иелері кімдер? Қандай тайпалар? Тоғыз-оғыз, едіз жерінің күлік
бектерін олармен теңестіріп ерекше атаған. Бұндағы алты тақ иелері Құтлұғ
Елтеріс, Білге қағанға дейін ұлы қағанат құрмаса да, кіші хандық құрып
таққа отырған болуы мүмкін. Олардың иелік еткендері түрік бірлігіндегі
үлкен орны бар түрік текті тайпалар еді. Олар кімдер? Б.з. V–VIII ғасырлар
аралығында тарихта мәлім түрік текті тайпалық үлкен бірлестіктер: қып
шақ, тоғыз оғыз, басмыл, қарлуқ, түргеш, отыз оғыз. Осы алтауы ғана.
Осы алтауы-Түрік төрінің алтын бағанасы. Бұл алтауы бірлік-ынтымақта
болса, қағанат айбарлы, қаһарлы. Алтауы араз болса, қағанат әлсіз. Түрік
қағанатының көк туының астына жиналғанға дейін олардың өзді-өзінің
қағанаты болған. «Алты тақ иегерлері» деп Білге қаған сондықтан да ерекше атап отыр. Осы алты хандықтың ордасы не деп аталған. Таңқаларлығы
соншалық, кіші ордаларды М.Қашқари «алачу» (аIaиu) деп жазыпты.
XI ғасырға дейін халық санасында қалыптасып, XI ғасырдың басында жазылып хатқа түскен атау. «AIacu» – кіші орда. Бұл тарихи дерек... Алты
үлкен тайпалар одағы алты кіші хандық құрып тұрған. Түріктер қағанат
орталығын орда деп атаса, хандықтардың орталығын «алачу» (алаш) деп
атаған. Олай болса байырғы түріктердің осы алты тайпасы кейін «Алты
Алаш» атанып, күні бүгінге дейін халық жадында сақталып қалған. Бұл
атау Еуразия құрлығындағы ұлы дала көшпелілерінің ұранына айналған,
бүтін оғыз, қыпшақ, қарлуқ, басмыл, он-оқ түргештердің кейінгі ұрпағы
–қазақ халқының ұранына айналған. «Алты Алачу» көк түріктердің ұраны
болуы да мүмкін. Ол заманда «Алты Алачу» деп ұран салып ту көтергенде,
бүкіл түрік бір тудың астына жиналған да болар. Олай болса, алты есірдің
(тақ) Алты Алашы көк Түріктің аналогы болмақ. Біздің бұл ойымыз әлі де
тереңірек зерттей түсуді, зерделей түсуді қажет етеді [6, 264 б.]. Осындай,
әлі де болса тереңдей зерттей түсуді қажет ететін тағы да бір сөйлем «тоғыз
оғыз» дегендеріміз кімдер? Білге қаған ескерткішіндегі сөйлем жолдарын
ғылыми талдайтын болсақ, Білге қағанның «Терістіктегі (солтүстіктегі)
Байырқу жеріне (Байұлы жеріне) жорық жасағанын біліп отырмыз. Бұл
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жердегі Байырқу дегеніміз «Байұлы» деп қарастыратын болсақ, олардың
терістікте (солтүстікте) орналасқаны, оның құрамындағы тоғыз оғыз тайпа
лық одағын, Байұлы құрамындағы таңбалық белгілері бойынша анықтаған
рулармен салыстыра отырып, Байырқу құрамындағы 9 оғыз тайпамыз Бай
ұлы құрамындағы 9 тайпамыз емес пе деген ой туындайды. Яғни, олар –
Адай, Жаппас, Шеркеш, Ыссық, Таз, Тана, Есентемір, Алаша, Қызылқұрт
руларын – Төлес құрамындағы 9 тайпалық одақ деп баға беруге болады.
Себебі, олардың мекендеген жерлері мен таңбалық белгілері, оғыздың құ
рамында болуы т.б. бізді осындай тұжырым жасауға итермелейді. Бұдан
шығатын қортынды, түрік қағанатының құрамында Байұлы тайпалық ода
ғының 9 руы болғандығы, олардың жорықтарға қатысқандығы, т.б. белгілі
болып отыр. «...Демек, ежелгі хундардың солтүстік-батыс бөлегін құраған
оғуз хун-түрік-оғуз VI және VIII-XI ғасырларда қыфчақ /уйсун, түргес/
қыфчақ он оқ және хун-түрік-оғуз тайпа одақтары жағдайында келіп бірігіп,
XI ғасырда жаңа тайпа бірлігі келіп шыққан [7, 23 б.].
Кейбір зерттеушілердің пікірінше, оғыз атауының белгілі бір халыққа
байланысты айтыла бастауы осы кезден бастау алатын секілді. Осындай
пікірлердің бірі төмендегідей тұжырымда жазылған: «В генетической
взаимосвязи с огузами находились туркмены. В силу сложившихся исторических условий в IX-XI в.в. происходит естественная дифференциация
на западных и восточных огузов, называвшихся также туркменами, до первой четверти XI в. название «туркмен» прилагалось лишь к части огузов.
Туркменами тогда именовали тех огузов, которые приняли ислам и ассими
лировались с коренным, главным образом ираноязычным населением
Средней Азии. Во второй половине XI в. название «туркмен» получает широкое распространение и старое название «огуз» постепенно исчезает [8].
Яғни, бұдан шығатын қорытынды, оғыз атауының бірте-бірте қолданыстан
шыға бастағанын, оның орнына «түркімен» деген атаудың қолданысқа кіре
бастағанын көреміз. Осы жерде, ертеректе оғыз тайпалар бірлестігінің пайда болғаны туралы, оның құрамында кіші жүздің тайпалар бірлестіктерінің
жүргендігі мүмкін деген ой айтуға болады. Оны таңбалардың сәйкес келуімен және орналасқан жерлеріне байланысты айтамыз. Оғыз атауына
байланысты, ғалымдар арасында күні бүгінге дейін әртүрлі ғылыми талдаулар жазылып жүр. Соның ішінде, Бернштам және Басин пайымдауы
бойынша, сонымен бірге, ғалымдардың басым көпшілігінің пікірінше,
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«оғыз»-дың шығу тарихы, ежелгі тотемдік белгілердің шығу тарихымен
тығыз байланысты. Себебі, «оғыз» дегеніміз «өгіз» /бұқа/ сөзінен келіп
шыққан дейді. Бұл сөздің астарында шындық болуы да мүмкін деп ойлаймыз. Таулардағы үңгірлердің ішіндегі жабайы бұқалардың суретінің
жиі-жиі кездесуі соның бірден-бір дәлелі деуге болады. Сонда, сонау қола
дәуірінен бері келе жатқан тотемдік белгілердің ұшқыны, сақ-ғұн-түрікоғыз дәуірлерінде де сақталған деуге болады.
«Оғыз» атауына өзіндік талдау жасауға ұмтылған ғалымдардың бірі
С.П.Толстов болды. Оның пікірінше, «оғыз» атауының шығу тегін мас
сагеттердің тайпалары арасынан іздеген дұрыс деп санайды, «augas» сө
зін өзен /речные/ оғыздары деп түсінген. Бұл үшін, тарихи дәлелдерге
сүйене отырып,оғыздардың құрамы туралы деректерге, ғылыми тұрғыдан
жаңаша талдау жасаған дұрыс деп ойлаймыз. Мұндай жағдайда, біздің
тікелей тақырыбымызға қатысты Байұлы құрамындағы 9 тайпамызды массагеттер ішінен іздеген дұрыс. Олар: Адай, Жаппас, Шеркеш, Таз, Есентемір, Ыссық, Тана, Алаша, Қызылқұрт тайпалары. Сақтар мен Ғұндар
дәуіріне жататын заттай ескерткіштер ішінен таңба белгілері бойынша
осы тайпалардың таңбаларының кездесуі біздің пікіріміздің шындыққа
біршама жақын екенін көрсетеді. «Оғыз» атауының шығу тегіне тарихифилологиялық тұрғыдан талдау жасаған, онысы біршама шындыққа жақын
келетін, бұл Кононов деген ғалымның пікірі деуге болады. «Оқ» – ру, тайпа
дегенді білдіреді. Бұл сөздің шығу тегі көне түркінің «оғ» /оқ /-ана деген
сөзбен тікелей байланысты. Яғни, «тайпалардың бірігуі» деген мағынада
түсіну керек дейді. Оған мысал ретінде «Тоғыз оғыз», «Үш оғыз» т.б.
сөйлемдердің шығуымен байланысты қарастырады. Кононовтың пікірі де
біздің ойымызбен тура шығып отыр дейміз. Өйткені, Байұлы құрмындағы
9 тайпамыз оғыздар бірлестігінің оң қанатын құрап отыр. Ол «Төлес» деген атаумен белгілі [8].
«... Надо полагать, что остаток турков-тукю, у которых, как видно из надписей на памятниках Кюльтегину и Могилянь-хану на Орхон, существовало два главных рода или племен телес и тардуш, правители которых, всегда
из ближайших родственников хана, назывались для первого ябгу и у второго шад [9]. Осыдан байқап отырғанымыздай, Н.А.Аристовтың еңбегіндегі
төлес бірлестігіндегі 9 тайпа одағының түрік қағанатында билеуші рөл
атқарғаны көрініп тұр. «Japys» сөзін «жапбус, жапбас, жаппас» деп оқыған
дұрыс деп ойлаймыз. Осыған қарағанда, «жаппас» атауын түрік қағанаты
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кездерінде кездестіруге де болады. Махмұд Қашқаридың атақты «Диуан
лұғат ат-түрік» атты еңбегінде: жавуш – «тот, кто выстраивает отряды к
битве и предотвращает бесчинства со стороны войска». Осы жердегі жавуш
/ жабуш / жаббус / жаббас / жаппас этнонимының балама ұғымы деп айтуға
болады. Яғни, жабус / жаббус / жаббас / жаппас атауы деп нақты ғылыми
талдау жасау дұрыс деп есептеймін. Бұл жерде жабус / жаббус / жаббас
/ жаппас: «шайқасқа жасақтарды ұйымдастырушы және әскер тарапынан
болуы мүмкін жүгенсіздікке жол бермеуші» деген мағына береді. Былайша
айтқанда, әскер қатарында және орда ішінде беделді қызмет атқаратын рутайпа деп түсінген дұрыс. Онымен бірге, жаппас тайпасының таңбаларын
сақтар, ғұндар, түрік қағанаты, оғыздар т.б. дәуірлерден кездестіруге болады [10].
Қаржаубай Сартқожаұлы «Байырғы түрік жазуының генезисі» еңбегі
бойынша «bajyr-quu» (байырқу- тайпалық одақ), байырқуды байұлы одағы
деген жағдайда, «bai» (бай), байұлының атауына негіз болған атау болуы
мүмкін деуге болады, жазбада түсініктеме берілмеген. «jabyu» немесе
«zabyz» (жабус-жапбус-жабпаз) Байұлы тармағындағы үлкен ру немесе
тайпа деуге болады, көне сақтар, ғұндар, түрік қағанаты кездеріндегі жазбаларда таңбалық белгілері жиі кездеседі. «beris eli» (беріш елі), Байұлы
тармағындағы үлкен ру немесе тайпа, таңбалық белгісі сирек кездеседі.
«altun» (алтын ру), Байұлы тармағындағы ру немесе тайпа, таңбалық белгілері көне дәуірде кездеседі, жазбаша деректерде зерттеуші ғалымдар алтын атауына «ру, тайпа» ретінде алып қарастырмайды, анықтама бермейді.
Бірақ алтын атауының жер-су атаулары, елді мекендер, жазбаша деректерде жиі-жиі кездесетіндігін, т.б. ескере отырып, оның шығу тарихы көне
заманда жатқан ру немесе тайпа деп айтуға болады. Қазақ халқының тарихында көпшілік жағдайда алтын руын жапбас руымен қатар айтады. Соған
қарағанда, алтын мен жапбас тарих бетіне қатар шығуы да мүмкін деген
болжам айтуға болады, «alacu» (алаша ру) Байұлы тармағына жататын ру
немесе тайпа деуге болады.
Жазбаша деректерде кіші жүздің жеке руы немесе тайпасы ретінде қа
растырылмайды, ғалымдардың көпшілігі «алаша» атауын «алшын»-мен
байланысты қарастырады. Ал, алшын атауын кіші жүздің жалпылама атауы ретінде қарастыру үрдісі қалыптасқан. Осыған байланысты, Алаша атауы көпшілік жағдайда жеке ру немесе тайпа ретінде көп атала бермейді.
Қола дәуіріне жататын, А.Н.Окладников зерттеген ескерткіштерде, темір
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дәуіріне жататын Д.Цовээн-долж зерттеген археологиялық ескерткіштердегі таңбаларда Байбақты руының таңбасы [3, 1 б.], Адай таңбасы [3, 108 б.],
Жаппас таңбасы [3, 109 б.], Алтын таңбасы [3, 110 б.] кездеседі. «Егер жүз
жылға үш ұрпақтан есептегенде, екі жүз елу жыл шамасында бір ру шығып
қалыптасып отырған» [7, 16 б.]. Осы жерде, бір ғасырда 3 ұрпақтың өмір
сүретінін ескеретін болсақ, екі жарым ғасырда 1 ру пайда болады. Ал, сонда
тайпа деген ұғымды қалай түсіну керек. Мысалы, кіші жүздің құрамындағы
Байұлы құрамындағы Жаппас тайпасын (руын) ғылыми талдап қарастырып
көрейік: Жаппастардың 6 атадан тұратын тайпасындағы Шылауын (Сумырын), Жансары, Таңқы (Дәнсары), Шалтақ, Қияқы, Ұңғыт атауларын бірбір ру деп қарастырсақ, онда Жаппас тайпасының шығу кезеңі шамамен
алғанда 5–6 ғасырларда тарих сахынасында жүргенін байқаймыз. Біздің
археологиялық қазба кезінде табылған заттай деректер мен жазбаша деректер, аңыз-әңгімелер, жырлар, шежірелік жылнамалар т.б. біздің ғылыми
пайымдауымыздың біршама шындыққа жақын тұрғанын көрсетеді. Жаппас тайпасының көне тарихы, таңбалық белгілері бойынша ежелгі сақтар,
ғұндар дәуірімен сабақтасып жатыр. Қаржаубай Сартқожаұлы еңбегінде
таңбаларға талдау жасалған. Солардың ішінде Жаппас тайпасының таңба
лық белгісі б.з.б. VIII–III ғғ. Сақ / іч-оғуз /(үш оғыз) құрамындағы рулардың
ішіндегі 23 таңбаның ішінде кездеседі: Z. [3, 131 б.].
Сол секілді, б.з.б. V–б.з. I ғғ. Ғұндар дәуірінің ескерткіші Сарыөзен IIдегі 37 рудың тайпалық белгілері ішінде де жаппас таңба белгісі кездеседі
– Z. [56]. Осы таңба, б.з. I–VI ғғ. Орта Азиядағы кездесетін тарихи ескерткіштерде жаппас тайпасының таңбалық белгілері кездеседі. Орта Азиядағы
сол дәуірде өмір сүрген 46 рулық таңбалар ішінде жаппас тайпасынан бас
қа да кіші жүздің өзге де ру-тайпаларының таңбалары кездесетіндігін атап
кеткеніміз орынды болар. Атап айтқанда: Адай, Беріш, Шеркеш, Тана, Бай
бақты, Таз, Ыссық, Есентемір [3, 132 б.].
Қаржаубай Сартқожаұлының монографиялық жұмысының құндылығы
сонда, бұл еңбекте көне ру-тайпалардың белгілерінің салыстырмалы түр
дегі таңбалары келтірілген. Соларға ғылыми талдау жасай отырып, тікелей біздің зерттеп отырған Байұлы құрамындағы ру-тайпалар таңбалық
белгілерін анықтауға болады. Мысалы, б.з.б. VIII–III ғғ. Сақтар /іч-оғуз/
(үш оғыз) дәуіріне жататын заттай деректердегі ежелгі және байырғы түрік
әріп кескіндемелерінде Байұлына жататын ру-тайпалардың таңбалары
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кездеседі. Атап айтқанда, бұл жердегі 23 таңбаның ішінде жаппас тайпасы таңбасынан Z басқа, қызылқұрт пен тана тайпаларында кездесетін I
таңбасы, шеркеш және есентемір тайпаларында кездесетін V таңбасы кез
деседі. Осындай ғылыми талдауды ғұндар дәуіріне жататын б.з.б. V – б.з. I
ғғ. Сарыөзен-2 тарихи жәдігерлеріне байланысты айтуға болады. Бұл жердегі 37 ру-тайпаның белгілерінің ішінде, жаппас тайпасынан басқа, адай
І (басы төмен қаратылған жебе) таңбасы, қызылқұрт пен тана І (әліп, кө
сеу деп жазылған) таңбасы, байбақты О таңбасы, қызылқұрт ІІ таңбасы,
беріш /\ (үш бұрыштың суреті салынған ) таңбасы кездеседі. Осы секілді
таңбалық белгіні б.з. I-VI ғғ. Орта Азиядағы тарихи ескерткіштерден де
байқауға болады. Бұл жердегі 46 ру мен тайпалар ішінде жаппас таңбасынан
басқа да кіші жүздің ру-тайпаларының таңбалық белгілерінің кездесетінін
атап кетуіміз керек. Мысалы, алаша мен шеркеш V таңбаларының бір-бірін
қайталайтыны, қызыл- құрт пен тана І таңбаларының да қайталанатындығы,
беріш таңбасы /\ , «Ө» (көз таңбасы) , байбақты О таңбасы т.б. кездесетіндігін атап кетуге болады. Негізінен, көпшілік жағдайда кіші жүздің осы рутайпаларының таңбалық белгілері Дон мен Кубань бойындағы (б.з. VII–X
ғғ.), Батыс Моңғолия (б.з. VI–X ғғ.), Орхон (б.з. VI–X ғғ.), Талас (б.з. VII–
IX ғғ.) бойындағы тарихи жәдігерлерден көптеп кездесетінін атап кетуге
болады [3, 130-132 бб.].
«Если попытаться синтезировать изложенные материалы, правомерным
будет вывод о том, что ранняя этническая история собственно айлинских
родов развивалась на Сырдарье и в Приаралье. Следовательно, этнические
взаимосвязи айлинских башкир с каракалпаками и туркменами в золотоордынскую и последующие эпохи были лишь инерцией более ранних процессов. Происхождение же айлинцев было связано с огузами. В генеалогической структуре древних огузов, составленной Ращид-ад-дином, племена
яраз / япаз-яппаз-ябпаз /, дукер, дургэ и яирлы / ягирлы-ягаирлы-ягалбайлы
/ обьединяются в отделение айлуна (или полумесяц), получившего название
по имени второго сына Огуза [2, 203 б.]. Бұл жерде біздің тақырыбымызға
байланысты айтар болсақ, Рашид-ад-диннің жылнама деректері бойынша оғыздардың көне шежіресінің ішінде, «Ай» – бұл Оғыздың екінші баласы болып тұр. Айдың қарамағына төрт тайпалар бірлестігі бағынған.
Солардың ішінде «Яраз» деп отырғанымыз «Япаз-Яппаз- Ябпаз» деген атаумен жүрген Жабпаз тайпасы екендігінде күмән жоқ. Сондай-ақ, «Яирлы»
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деп отырғанымыз «Ягирлы – Ягаирлы – Ягалбайлы» деген сөздің баламасы
деуге болады [2, 203 б.].
Біздің халқымыздың тарихында әлі де болса терең ғылыми зерттеу
жүргізуде қажет ететін күрделі тақырыптың бірі – бұл қазақ ру – тайпа
ларының ежелгі шығу тарихы. Оған ғылыми тұрғыдан сараптама жасап,
халқымыздың тарихындағы белгісіз болып келе жатырған ру-тайпалар тарихын терең ашып көрсету,келешек ұрпақты ұлтжандылық рухта тәрбие
леуге жол салады ғой деген ойдамыз.
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Қ. МОЛДАҚАСЫМОВ
1916 ЖЫЛ. ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КҮРЕСІНІҢ
АҚТАҢДАҚТАРЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРЫ
Мақалада 1916 жылы Қырғызстанда болған ұлт-азаттық күресінің әлеуметтік фак
торлары, жергілікті халық мүддесінің ескерілмеуі, бостандыққа ұмтылған халық на
разылығының ірі тарихи оқиғаға ұласқаны баяндалады.
В статье рассказывается об общественных факторах национально-освободительной
войны в 1916 году в Киргизстане, об игнорировании интересов коренных народов, о про
должении крупного исторического события, стремлении народа к свободе.
The article describes the social factors of national-liberation war in 1916 in Kyrgyzstan,
ignoring the interests of indigenous people, continuation of major historical event of discontent
aspirations of people to freedom.

Былтырғы қоян жылында 1916 жылғы «Ұлы Үркіннің», екінші сөзбен
айтқанда, сол кезеңдегі ұлт-азаттық күресінің 95 жылдығы өте елеусіз белгіленді. Халқымыздың тәуелсіздік жолындағы алапат күресінің түпкі мәнін
терең білмегендіктен және сезінбегендіктен және ол көкірегімізде берік
ұяламағандықтан қазіргі егемендігімізді де қадіріне жете алмай келеміз.
1916-жыл – қырғыз елінің тарихында өшпес дақ қалдырған өзгеше
жыл. Орыс патшалығының отаршылдық зорлық-зомбылығынан шыдамы
таусылған ел түп көтеріліп бостандық күресіне шыққан. Көтеріліс Қыр
ғызстанның барлық аймағында басталып, қанды шайқастарға айналған
және жыртқыштықпен басылған. Халықтың көкейінде «Ұлы Үркін» деген
атаумен сақталып қалған бұл оқиғаның шығу себептерін терең білмей тұ
рып, халықтық көтерілістің маңызын аңдап түсіну қиын.
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ХІХ ғасырдың екінші жартысында Ресей патшалығы Түркістан айма
ғын қарудың күшімен өзіне қаратып алған соң, отаршылдық саясатын
іске асыруға кіріскен. Қаратылған жерлерді басқару үшін 1867 жылы Түр
кістан генерал-губернаторлығы негізделіп, ол облыстарға, сосын уездерге бөлінген. Жаңадан негізделген әкімшілік бірліктерді әскер шеніндегі
патша шенеуніктері басқарып, жергілікті халықтың өкілдері басқару құ
қығынан ажыратылған. 1867 жылы Түркістан аймағын басқару үшін арнайы Ереже қабыл алынып, ол бойынша қаратылып алынған жерлер Ресей империясының меншігі деп танылады. Дәлірек айтқанда, қырғыздар
өз ата-бабалары өмір сүріп келген жерлерге иелік құқығынан біржолата
айрылған. Биліктің басында тұрған генералдар, әскер адамдары Поль
шадағы, Кавказдағы халықтық көтерілістерді рахымсыз басып-жаншуға
қатысқан, оларға тікеден-тіке жетекшілік еткен, ысылған адамдар еді. Ал
сақ, генералдар фон Кауфман, Черняев, Иванов, Скобелев, Куропаткин,
бұлардың барлығы патшаның арнайы сынақтарынан өткен өкілдер болатын. Аталған генералдар және олардың қарамағындағы шенеуніктер қа
ратылған аймақтағы диқаншылыққа ыңғайлы жақсы жерлерден жергілікті халықты ығыстырып шығарып, босатылған жерлерге көшіріліп келген
славян халықтарын орналастыра бастаған. Олардың жерлерді тартып алу
әрекеттері өзгеше қырғыздар мен қазақтар тұрған Жетісу облысында жедел жүрген. Осы облысқа 1868 жылдан 1892 жылға дейін 4200 отбасы
келімсектер орналасып, олар 100-ге жуық орыс – украин қыстақтарын
құрған. Олардың келуі, отаршылдық саясаттың күшеюімен жергілікті ха
лықтардың құқықтары шектеліп, кемсітіліп, байлықтары таланып тонала
берген. Діни әдет-ғұрыптарға шек қойылып, Меккеге қажыға барушы
лар тізгінделген. Жаңадан негізделген ауыл-қыстақтарға патшаның, оның
жанұя мүшелерінің, шіркеулердің, министрлердің, көшіп келген бай-құ
лақтардың аттары қойылып, аймақты жаңа Ресейге айналдыру әрекеті
күш алған. Жергілікті елдің ортасындағы ынтымақты ыдыратып, ел бас
шыларының абройын кетіру, сондай-ақ басқару салтын бұзу ниетінде бо
лыстық басқаруды кіргізген. Нәтижеде рулық бірлестік ыдырап, майда
рулардың арасында болыс, би қызметтеріне таласу, бір-бірімен аразда
су, шабысу күшейген. Елдің әдептілік инабаты бұзылған. «Бөліп жар да,
басқара бер» деген отаршылдық басқару қағидасы кіргізіліп, елдің ынты
мағы бұзылған. Патшалықтың зорлық-зомбылыққа негізделген саясатына
қарсы наразылықтар күшейе берген.
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Қырғыздар үстемдікке жеткен бостандық үшін көтерілістің бірі 1898
жылы Әндіжан қаласында болып, ол рақымсыздықпен басылған. Көтері
лістің басшысы 45 жастағы Мәделі ешен көтеріліске шығудың басты себебін:
«орыстардың елге арақ ішуді және жезөкшелікті жайғаны, соған байланысты шариғат жолынан шығу күшейіп бара жатқандықтан, мешіт, медреселерді жаптыртып, діни басынуға шыдау мүмкін болмай қалғандықтан» деп
түсіндірген. Бірақ бұл көтеріліс басылып, Мәделі ешен бас болған бірнеше адам өлім жазасына кесілген, жүздегені, олардың ішінде тау бұлбұлы
Тоқтағұл да бар, Сібірге итжеккенге айдалған. Сонымен жергілікті елге
өкімдік күшейе түседі. Ресейден славян халқын көшіріп келу тоқтамай,
қырғыздарды жерлерінен ажыратып, тау тарапқа тығыстыру жоспарлары
іске асырыла бастаған. Көшіріліп келген елге қырғыздардың жерлерін тартып алып беру үшін 1905 жылы арнайы Қоныстанушылар басқармалығы
құрылған. Бұл басқармалықтың іске кірісуімен қырғыздар иелеп келген
жерінен ажырап, тау тарапқа ығыстырылуы күшейген.
Қоныстанушылар басқармалығының арнайы Ережесі жасалып шыққан
соң, олар Жер Ережесінің 120 бабына таянып, қырғыздар пайдаланып кел
ген жерлерді артықбас жер қатары тартып ала бастаған. Өйткені бұл баптың
1-ші түсіндірмесінде: «Көшпенділерден артылып қалған жерлер Жер және
диқаншылық бойынша бас басқармалықтың қарамағына өтеді» деп жа
зылған. Мұнда жазылған «артық жерлер» шынына келгенде қырғыздар
ға тиісті егін далалары, жайылымдар және олардың қора-жайлары болатын. Түркістан өңірінде, әсіресе Жетісу облысында артықша жерлерді
табу үшін бұл басқармалықтың шенеуніктерінің бәсекелестігі күшейген.
Артық жерлерінен «айрылған» қырғыздардың жағдайы ауырлай берген.
Қарама-қарсылықтар жер-жерлерде күшейген. Оларды шешіп ахуалдан
шығу үшін 1905-жылы Шабдан батыр Министрлер Советінің төрағасына,
патшаның өзіне арнайы Петициямен қайрылған. Бірақ бұл Петициясы
үшін Шабданның өзін қыспаққа алып, оның әрекеттеріне шектеу салған.
Сол кездегі жағдайды тереңірек білу үшін Шабданның тағы бір оқиғасын
мысалға келтірсек болады. Өйткені қарапайым халықтың өкілдерін былай
қояйық, өзіне жер бөлдіртіп алу үшін жасаған Шабданның әрекеті ширек
ғасыр бойы жауапсыз қалып келген. Міне осындай жағдайларға байланыс
ты қарапайым қырғыздардың хал-ахуалын елестету қиындықты тудырмайтын болуы керек. Қырғыздардың жерін тартып алу өте күшейгенін Же
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тісу облысында шығатын «Семиреченские областные ведомости» газеті
1912 жылы 9 желтоқсанда марапаттанумен мындай деп жазған: «Пішпек
уездінің басшысы П.Н.Затинщиковтың Қоныстанушылар басқармалы
ғының қызметкерлерімен бірлесіп істегенінің нәтижесінде, Пішпек уездінде колониялау істері ең жақсы жиынтықтарды берді. Уезде келімсектерді
орналастыру үшін жүздей бөлімдер құрылып, бос жерлер көп табылып,
оның 28-іне (28 қыстағына – М.Қ.) орыстар орналастырылды». Бұл жылдары қырғыздардың жерлерін келімсектерге тартып алып беру Пржевальск
уездінде де белсенді жүрген. Оны Түркістан өңірінің сол кездегі генералгубернаторы, генерал-лейтенант Кондратевич 1906 жылы Ыстықкөлді ара
лағанда, Талдыбұлақтан бастап қырғыздардың тұрмысы өте нашар екен
дігін, олардың диқаншылыққа ыңғайлы 50 мың десятина жерін келімсек
орыстар тартып алғанын көреді. Нәтижеде 1907 жылдан 1912 жылға дейін
Пржевальск уезінде 22 орыс қыстағы, 14 хутор пайда болған. Міне осындай ахуалды, қарама-қарсылықтардың күшейгенін генерал-губернаторлар
да көріп, бірақ ешқандай шара көре алған емес.1907 жылы генерал-губернатор Гродеков: «Келешекте жер мәселесі бойынша Жетісу облысында сөзсіз шатақ шығады», – деп жазған. Ал енді Түркістан өңірінің соңғы
генерал-губернаторы А.Н.Куропаткин 1917 жылдың 4 қаңтарында Соғыс
министрі Д.С.Шуваевке жазған баяндамасында: «Усиленное с 1904 г. отчуждение киргизских земель под русские селения и под скотоведческие
участки, без соблюдения во многих случаях интересов населения. Как велико было в этом отношении опасное усердие чинов Переселенческого
управления, видно из того, что только за три последних года сдано частным
лицам отобранных у киргиз 1800000 десятин, так называемых скотоводческих участков. Весьма веские данные уже ныне указывают, что восстание киргиз имело вполне аграрный характер», – деп жер мәселесін негізгі себеп ретінде мойнына алған. Қырғыздардың жері 16 жыл аралығында
қандай тартылып алынғанын сол кездегі статистикалық мәлімет те пы
сықтап тұр. 1900 жылы Пржевальск уезінің 11 пайызын құраған орыс хал
қының қарауына егіс жердің 23,8 пайызы тура келсе, 1916-жылы уездің
21,1 пайызын құраған орыс халқына барлық айдалмалы жер алаңының
67,3 пайызы тура келген. Ал енді Пішпек уезінің 38,1 пайызын құраған қо
ныстанушыларға 1916 жылы айдағанға лайықты жердің 57,3 пайызы, 1916
жылға қарата жалпы Түркістан өңірінде пайда болған 914 орыс қыстағы
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мен хуторларға 2 млн 900 мың десятина диқаншылық үшін ең ыңғайлы
жерлер тартылып алынып берілген. Бұл жалпы өңделетін жердің 56,7
пайызы болған, басқаша айтқанда өңірге көшіп келген әрбір келімсекке
3,17 десятина, жергілікті тұрғындардың әрбіріне 0,21 десятина жер тура
келген. Отаршылдық қысқа науқанның ішінде (1868–1916 жылдарда) жергілікті халықтың жерлерінің тартылып алынуы наразылықтардың басты
себептерінің бірі болған. Түркістан өңірінің генерал-губернаторы Куропаткин патшаға: «Қырғыздардан жердің жақсыларын тартып алған сайын
наразылық күшейіп барады, ақыры олардың ұлттық ар-намысы оянып,
көшіп келген халықпен қызықшылықтарының екі түрлі екендігін байқамай
тұра алмайды. Сондықтан жақын арада қырғыздардың мәселесін шешу керек. Мұны мен өте қажет және еш кешеңдетпейтін мәселе деп есептеймін»,
– деп ескерткен. Бірақ мұндай ескертулерден дер мезгілінде ешқандай
жиынтық шығарылған емес. Ол түгілі патшалық билік төбелдерінің арасында қырғыздардың көтеріліске шығуына қызықтар күштер бар болғандығы
талас тудырмайды. Қырғыздар бас көтеріп қозғалса, барлығын қырып,
жерлерін біржолата босатып, келімсектерге алып беруге жағдай жасалмақ.
Патшалық үкімет бұл көтерілісті бетке ұстап, қырғыздарды бүкіл Шу және
Ыстықкөл өңірінен тазалап, таулы Нарын аймағына ығыстырып шығармақ.
Бұл олардың өңірдегі отарлау саясатының басты мақсаты еді. Ал енді
көтерілістің лап етіп кең құлаш жайып кетуіне патшаның 1916 жылдың 25
маусымындағы жарлығы сылтау болып берген.
Біз жоғарыда 1916-жылдагы ұлттық бостандық қозғалыстың ең бас
ты себебі патшаның отаршылдық саясатының күшейгенін баяндадық.
Ал енді әрең тұрған халықтың ашуын қайнатып, ашық күреске шығуына
патшаның 1916 жылдың 25 маусымындағы жарлығы сылтау ғана болды.
Аталған жарлыққа сәйкес әскерге шақырылған адамдар майдандағы орыс
әскерлеріне қорғаныс жайларын құруға, сондай-ақ тылдағы істерді атқа
руға тартылмақ. Ол үшін Астрахан губерниясындағы, Сібір және Орта
Азиядағы жергілікті халықтың 19 жастан 43 жасқа дейінгі өкілдері жаппай
әскерге шақырылатын болады. Патшаның жарлығы туралы хабар Ташкен
ге 28 маусымда келіп, Түркістан өңірінің генерал-губернаторлық міндетін
уақытша атқарып жатқан генерал Ерофеев сол күні оны облыстарға та
ратады. Түркістан аймағының халқы жарлықпен 29 маусымнан кейін та
нысқанымен, оның түпкі мәнін түсінген емес. Сондықтан олар көрші тұр
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ған орыстардан сұрастырғанда, кейбіреулері сіздерді армияның қатарына
шақырып жатыпты десе, біреулері сіздер германдармен орыстар соғысып
жатқан даланың ортасына барып, окоп қазасыңдар деп түсіндіреді. Тағы
біреулері сіздерге ол жақтан шошқаның етін жегізеді деп айтысады. Осы
сияқты әртүрлі жаңылыс хабарлар елді оған бетер дүрбелеңге салады.
Екінші жағынан, өңірге көшіп келіп, қырғыздардың жерлеріне көз артқан
славян халқының өкілдері халықтың көтеріліп шығуын қалаған. Өйткені
мұрағаттық материалдар дәлелдегендей, көтеріліске шыққан қырғыздар
жазаланады да, олардың жерлерін бізге алып береді деген жасырын арандату істерін жүргізген. Шындығында да Түркістан өңірін басқару жөніндегі
Ережеге лайық, ереуілге шыққан жергілікті елдің жері, мүлкі біржолата тартылып алынып, келген халықтың иелігіне біржолата берілмек. Дүрбелеңге
салған өсек-аяң, арнайы таратылған жел сөздер елді тыныш қойған емес.
Сол уақытта Жетісу облысында қатты қарсылықтар боларын сезген пат
шалық әкімшілік аймақтағы славян халқына қару-жарақтарды тарата бас
тағ ан. Ташкенде, Верныйда өңірде қоныстанған көшіп келушілерден ар
найы әскер топтары құрылған. Жетісу облысының әскер губернаторы
Фольбаум тиісті жерлерге әскерлерін орналастырған. Ал енді 2 шілдеде генерал Ерофеев Ташкенге Жетісу облысының әскер губернаторынан басқа
барлық облыстың басшыларын шақырып, 25 маусымдағы патша жарлығын
тез арада қалай орындау керектігін талқылайды. Сол уақытта Петроградта
жүрген Түркістан өңірінің бұрынғы уақытша генерал-губернаторы, гене
рал Мартсоннан да жеделхат келеді. Онда патшаның жарлығына сәйкес
Түркістан өңірі 250 мың адамды жинап беретіні көрсетілген. 2 шілдедегі
жиналыста 250 мың адам облыстарға төмендегідей бөлінген:
1. Сырдария облысына 87 мың,
2. Жетісу облысына 60 мың,
3. Ферғана облысына 50 мың,
4. Самарқанд облысына 38 мың,
5. Закаспий облысына 15 мың.
Бұдан тыс жиналыста жұмысшылардың тізімін жасау және жөнелтудің
жол-жобасы талқыланып, 5 шілдеден бастап жарлықтың бұлжытпай орындалуы туралы нұсқама облыстарға таратылады. Жарлықты орындауға кі
ріскен патша төбелдерінің әрекеттері алғашқы күннен бастап-ақ халықтың
қатты қарсылығына тап болған. 4 шілдеде Қожент қаласының халқы поли
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ция приставының кеңсесіне келіп, тыл жұмыстарына тартылушы адам
дардың тізімін жоқ етуді талап етеді. Полиция қызметкерлері халықты
қорқытып – үркітіп таратуды көздейді.Жиналған халыққа күш қолданыла
бастағанда, халық қарсылық көрсетіп, ортада шайқас болып кетеді. Полиция қызметкерлеріне Қожент қалалық гарнизонының әскер күштері жәр
демге келіп, жиналған жұртты атқылай бастайды. Одан екі адам өліп, біреуі
жарадар болады. Бұл хабар дереу Түркістан өңіріне жайылып, бостандық
күресінің оты алаулайды.
Қоженттегі оқиғадан кейін 5 шілдеде Самарқанд уезінің басшысы 4 бо
лыстың ардақты ақсақалдарымен сөйлесіп, жарлықты орындау керекті
гін түсіндіруге әрекеттенген. Бірақ болыстықтағы халық оның айтқанына
қарсы шығып, әзірленген тізімді жоқ етуді талап еткен. 8 шілдеден бастап,
халықтың толқындаулары Ферғана облысына жайылып, Оштағы Сүлеймен
таудың төңірегіне 10 мыңнан астам адам наразы болып жиналған. Шілде
айының ішінде Ош уезінің барлық болыстықтарында наразылық ереуілдері
өткен. Өз ұлдарын бөтен ел, бөтен жерге жібермеу үшін осы айда Сырдария және Жетісу облыстарының халқы көтеріледі. Тамыз айында халықтық
толқындаулар күшейіп отырып, қарулы қақтығыстар шыға бастайды.
Осы жерде халықтық бостандық қозғалысының басталуына сылтау бол
ған патшаның жарлығына біраз түсініктеме бере кетудің ыңғайы келіп тұр.
Өйткені Түркістан аймағындағы жергілікті халықты әскер істеріне тарту
мәселесі 1916-жылы ғана шыға қалған жоқ. 1910-жылы Түркістан өңірінің
генерал-губернаторы генерал Самсонов тарапынан бұл мәселе көтеріліп,
бірақ ішкі істер министрлігі оны жақтырмай, шетке қағады. 1911 жылы
сол генерал Самсонов екінші жолы бұл мәселені талқыға қойып, бірақ
ұсынысы тағы да өтпей қалады. Жергілікті елді әскер қызметіне тартуды
одан кейінгі генерал-губернатор Покотило да көтеріп шыққан. Нәтижеде
1915 жылы Мемлекеттік Думада және Мемлекеттік Кеңесте мәселе қайта
талқыланып, ол Түркістан генерал-губернаторының басқармалығының
қарауына жіберілген. 1915 жылы қарашада Ресей империясының Соғыс
министрлігі тарапынан империяның қарамағындағы халықтардың кейбір
бөлігі әскер міндетін өтеу керектігі жөніндегі заңның жобасы әзірленіп, ол
Министрлер Кеңесінің қарауына қойылады. Бірақ, Министрлер Кеңесі жобаны заң шығару мекемелерінің қарауына беру әлі ерте деп табады. Сөйтіп
бұл мәселе 6 жыл бойы қызу талқыға алынып, ақыры 1916 ж. 25 маусымда
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патшаның жарлығымен жарым жартылай түрде бекітілген. Бұл жарлық
әрең тұрған халықтың ашу-ызасын тудырып, ұлттық бостандық күресінің
басталуына сылтау болған.
Ұлттық бостандық күресі Пішпек уезіндегі қырғыздарда 7 тамызда басталып, оның негізгі орталығы Шоң Кемін ойпатында болған. Ол жақтағы
Сарбағыш және Атаке болыстықтарының халқы түгел күреске шыққан.
Мұнда басталған көтеріліс 2-63 күннің ішінде Шу, Қошқар және Ыстықкөл
өреніне жайылған. Қырғыздар мен қазақтар бұл күресте бір-бірін қолдап
шығу үшін бір бітімге келіп, алдын-ала анттасқаны кейбір тарихи мәлімет
терде баяндалады. Ал енді қырғыздардың арасында жағдайды бір-біріне
хабарлап тұрған арнайы шабармандар болған. Бостандық көтерілісін ел
арасында зор қадір – парыққа ие болған белгілі тұлғалар, халық батырлары басқарған. Алсақ, Шоң Кемінде айтулы Шабдан батырдың ұлы Мөкіш
Шабданұлы хан көтеріліп, Сұлтан Далбаев, Белек Солтанаев, Алымқұл Та
былдыұлы, Төлө қажының ұлы Ыбрайым ел басында тұрған. Қошқар өре
нінің күншығыс тарабындағы екі болыстың елі Қанағат Ыбыкеұлыны хан
көтерсе, күн шығыстағы елі Тезекбай Түлкүұлын басшы етіп сайлайды.
Жұмғал өреніндегі Құрманқожа руы Көкімбай Шыныұлын хан көтереді.
Ыстықкөлдіктер Батырхан Ноғаевты хан етіп көтереді. Күреске аттанған
халық негізінен рулық тәртіпте бірігіп, батыл әрекеттерге барған. Олар
дың басты мақсаты ата-бабалары иелеп келген жерден айрылып қалмау,
келімсектерді ол жерлерден кейін шығарып жіберу болған. Белек Солта
наев күрес жаңа басталған күні-ақ «орыстарды Ташкенге дейін қуып салу»
ұранымен елді үндеген. Бұл шақырудың өзі патшаның үстемдігінен арылу, еркіндікке жетуді аңғартқан. Шындығында Шу, Ыстықкөл және Нарын
аймақтарынан орыстарды қуып салуды көздеген ел Покровка, Тоқмақ, Ба
лықшы, Түп, Пржевальск елді мекендерін және басқа да келімсектер тұр
ған қыстақтарды қоршауға алған. Тоқмаққа жиналған орыстар 12 тамыздан
24 тамызға дейін қоршауда қалған. 28 тудың астына біріккен қырғыздар
Тоқмақтағы орыстарға төменгі талабын қойған: «Сіздерді қаруларыңды тастап мұсылмандарға бағынып беруге шақырамыз және мұны дереу бізге білдіріп қоюға бұйырамыз. Егер де тіл алмасаңдар жоқ етілесіңдер». Сондайақ «Пржевальск және Нарын толық бағынып берді. Бағынғандар есен-сау
қалдырылды, жиналған қол 40 мың адам» деген сияқты орыстардың үрейін
ұшырған хаттарды оларға жөнелтіп тұрған. Хуторларды, тау арасындағы бал
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жинаушылардың үйлерін есепке алмағанда 94 орыс қыстағына ауыр соққы
ұрылып, ондағы 5373 тұрғын үй өртеліп, талқандалған. Бұл қыстақтардан,
егіс далаларынан 1905 адам өлтіріліп, 684 адам жарақаттанған. 1105 адам
тұтқындалған. Бірақ қырғыздар орыс әйелдеріне, балаларына көп залал
келтірген емес. Ортадағы айқасулар, аяусыз шайқастар тамыздан қазан
айына дейін жалғасқан. Бірақ тең емес соғыста қырғыздар көп игіліктерге
жете алмады. Керісінше ауыр жоғалтуларға ұшыраған.
Қырғыздардың еркіндік үшін күресін басу үшін орыс-герман майдан
даласында соғысып жатқан А.Н.Куропаткинді Түркістан өңірінің генералгубернаторы және бас қолбасшысы етіп тағайындап, қырғыздарды тез ара
ның ішінде қатты жазалау ниетінде оның қарамағына 42 зеңбірегі, 69 пуле
меті бар 14 батальонды, 33 казак-орыс жүздігін берген. Бұларға қосымша
майданнан 2 пулеметті 2 казак-орыс полкын және тауға ыңғайланған же
ңіл зеңбіректі 1 атты әскерлер батареясын жөнелткен. Орталық Ресейден
Жетісуға 35 рота, 24 казак-орыс жүздігі және 240 салт атты барлаушы то
бын аударған. А.Н.Куропаткин өз күнделігінде аймақты басып алған кезде
өңірге бұдан әлде қанша аз әскер күштері тартылғанын жазған. Тамыздан
бастап патшаның жазалаушы әскерлері көтерілісті өте рақымсыз жолмен
басып, елді есепсіз үлкен қырғынға ұшыратқан. Қырғыздардың қатты
қарсылығынан 171 әскер адамы қаза болып, 500-ге жақыны жарақат алған.
Ал енді тамыз – қазан айларында еркіндік үшін күреске аттанған қырғыз
дардың 10 мыңға жақын адам опат болған. Жанын сақтап қалу үшін елдің
негізгі бөлігі қатерлі асулардан ары асып Қытайды көздей қашуға мәжбүр
болса, бір бөлігі Нарын тауларының қойнауларына көшіп кеткен.
1916 жылғы ұлттық бостандық күрестің тарихи шындығын ашыққа шы
ғарған, жүректі тітіреткен бұл құжат көп жыл бұрын мұрағаттарды аралап,
тарихи материалдарды жинап жүрген кезде қолыма тиіп, көкейімнен еш
шықпай келеді. Бәлкім, менен бұрынғы не кейінгі зерттеушілер де бұл құ
жатпен танысып, оны еңбектеріне пайдаланған шығар. Мүмкін, ол зерттеу
лерде оншалықты мән берілмеген болар. Қандай болған күнде де бұл ма
териалдар Ұлы Үркінді баяндаған көптеген мұрағаттық құжаттардың
арасынан қырғыздарға қарата қабыл алынған қатал шешімімен ерекшеленеді. Бәлкім, бұл – қырғыздар жөнінде қабыл алынған соңғы ғасырлардағы
ақырғы ең ауыр шешім. Бұл әрбір қырғызды есіне келтіріп, ертеңгісін ойландырар құжаттар. Қазақстан Республикасының Алматы қаласындағы

453

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

Орталық мемлекеттік мұрағаттың 1-ші қорының 27-ші тіркеуінің 246-шы
нөмірлі іс қағазында бұзылмай сақтаулы тұрған бұл құжаттың маңызын
мен осылай қабылдаймын. Құжат «1916 жылы көтеріліске қатысқан қырғыз
және қазақтарды Нарын өреніне көшіру жөнінде және олардың жерлерін
орыс қоныстанушыларына өткеріп беру жөнінде Түркістан өңірінің генерал-губернаторы А.Н.Куропаткиннің төрағалығымен, 1916 жылдың 16-қа
занында өткен кеңестің хаттамасы» деп аталады. Кеңесу Жетісу облысы
ның орталығы Алматы қаласында өткен. Оның ісіне генерал-губернатор
А.Н.Куропаткин, Жетісу облысының әскер губернаторы М.А.Соколов-Со
колинский бас болған 13 атқамінер қатысқан. Бұл адамдар аталған жиында Пржевальск, Пішпек, Жаркент уездеріндегі көтеріліске шыққан елдің
тағдырына байланысқан алмағайып мәселені талқылап, шешім қабыл ал
ған. Шешімді Ресей империясының қырғыз халқына жүргізген отаршыл
дық саясатының жеткен шегі, геноцид саясаты деп қарауға болады. Енді
осы кеңесуде талқыға алынған төрт мәселеге кеңірек тоқталайық. Олар:
1. Ереуіл шығарған қырғыздарды Пржевальск уезіндегі Ыстықкөл төңі
регінен, Кемін өренінен және Шу өңіріндегі пішпек уезінің бір бөлігінен,
Текес аймағынан және Жаркент уезінен көшіру (тазалау – Қ. М.) жөнінде;
2. Ереуіл шығарған қырғыздарды Нарын өреніне көшіру арқылы ол
аймаққа дербес Нарын уезін негіздеу жөнінде;
3. Ереуіл шығарған қырғыздарды көшіргеннен кейін босаған жерлерге
халықты орналастыру және тек қана орыс халқынан тұрған Пржевальск
уезін құру жөнінде;
4. Верный уезіндегі казак-орыстарды жерге орналастыру жөнінде, – деген мәселелерден тұрған.
Бірінші мәселе бойынша сөзді генерал-губернатор Куропаткин өзі бастап,
көтеріліс шығарған қырғыздардың пайдаланудағы жерлері тегіс алынып, ол
жерлер орыстарға берілуі керек деген ұсынысын ортаға салған. Сонымен
бірге ол Ыстықкөлдің солтүстік және оңтүстік жағалаулары жағынан жаңа
шекара ондағы қырқа таулар арқылы анықталуын баса белгілеген. Басқаша
айтқанда, Ыстықкөлдің айналасында тұрған барлық қырғыздарды жаңа
белгіленген шекарадан ары шығарып, тазалау қажеттігін айтқан. Сондайақ Пішпек уезінде, оның ішінде өзгеше Кемін өренінде көтеріліске шыққан
қырғыздардың барлығын, Шу өреніндегі жергілікті елдің көпшілік бөлігін
көшіру қажет деп табылған. Демек аталған уездерде ғасырлар бойы тұрып
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келе жатқан 37330 түтін қырғыз 2510361 десятина жерінен біржолата тазаланып, тегіс көшірілмек болған. Генерал-губернатордың бұл ұсынысы ке
ңесуде бір дауыстан қолдау тауып, шешім қабыл алынған. Бұл шешімнің
нәтижесі қандай боларын жоғарыда айтып өттік.
Жиналыстың күн тәртібіндегі екінші мәселеге сәйкес, Пржевальск және
Пішпек уездеріндегі көтеріліске қатысқан қырғыз болыстықтарындағы
халықтың барлығы Нарын ай мағына көшірілетін болды. Пішпек уезінде
ерекше күнәлі деп табылған Сарыбағыш, Атаке болыстықтарындағы ха
лық қабыл алынған шешім бойынша басқа ауылдарға тіркелумен басқа бо
лыстықтарға таратылып, одан ары Балқаш көліне қарай ығыстырылмақ.
Оларды тіпті Нарын аймағына көшірудің өзін жөн көрмеді. Сол кезде Нарын
өңіріне Пржевальск уезінен 9325 түтін, Пішпек уезінен 3846 түтін халық
қырғыннан қашып, бас қалқалап тұрып қалған. Оған қосымша тағы 37355
түтін қырғыз көшіріліп, таулы Нарын өренінде 50526 түтін халық тұрсын
деген бітім шығарылады. Демек бұл қатал аймаққа 252 мыңның төңірегінде
қырғыз халқы күшпен ығыстырылып, Атайке және Жұмғалда екі приставы болған дербес Нарын уезін құру мәселесі шешілген. Уездің орталығы
қатары Нарын шаһары бекітілген. Екі уездің халқын Нарын өңіріне көшіру,
250 мыңнан асық қырғызды табиғаты қатал аймаққа ығыстырып шығару Ресей империясының ең қиянатшыл саясаты болған. Бұл АҚШ-та үндістерге
жасалған қырғынды саясаттан да асып түскен. Өйткені патшалық Ресей
Қырғызстанға отаршылдық саясатын жаю, қоныстануға келгендерді жерге орналастыру бойынша алдын-ала зерттеу жүргізіп, Нарынның қатал
шартын қоныстанушы орыстардың тұруы үшін ыңғайсыз деп тапқан. Сол
ыңғайсыз жерлерге қырғыздарды орналастырудың арты немен аяқтарын
оқырман өзі бағамдай жатар.
Ал енді үшінші мәселе бойынша, бүлік Ыстықкөлдің төңірегінен таза
ланғаннан кейін ол жерлерге әрбірі 60 түтіннен кем емес 5 казак-орыс
станцияларын құру жоспарланған. Босатылған қалған жерлерге тек қана
орыстарды орналыстыру пысықталған. Нәтижеде Ыстықкөлдің айналасы
қырғыздардан толығымен тазаланып, өңшең славян халқының өкілдері тұ
ратын уезге айналуы шешілген. Бұдан соң төртінші мәселе өзінен өзі ше
шілмек. Осылайша 1916 жылдың 16 қазанында өткен жиналыста қойыл
ған барлық мәселелер бір ауыздан қабыл алынып, бостандық үшін күреске
шыққан қырғыздардың тағдыры өте рақымсыздықпен шешілген. Олардың
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ниеті орындалмай, 1917 жылы Ресей империясында басталған саяси оқи
ғалар – екі революция 16-қазандағы жиналыстың шешімдерінің орындалуына жол бермеді. Ал енді мұрағаттық бұл құжат өткен күннің ауыр тұс
тарын еске салған тарихи шындық қатары сақталып қала берді. Еркіндік
деген қасиетті сөзді еске алғанда, ол парықталмай жатқан қазіргі кезде бұл
құжат өткенімізді еске салған ұлы сабақ, ұмытылмас оқиға!
1916 жылғы қырғыз халқының басына түскен қайғылы оқиға ел аузында,
кейбір жазба деректерде «Үркін» деп аталып жүр. Халықтың сана-сезіміне сіңіп қалған бұл атауға қарата әртүрлі пікірлер, көзқарастар айтылып
келеді. Кейбіреулер «үркін» деген атаудың өзі адам баласына қолданатын
сөз емес, адам үрікпейді, мал үркеді деген дауларын айтып, бұл оқиғаны
«1916-жылғы көтеріліс» немесе «Ұлттық-бостандық қозғалыс» деп атау
керек деген ұсыныстарды көп айтады. Ал енді 1916-жылғы оқиғаның куәсі,
профессор Құсеин Қарасайұлы «көтеріліс» деген сөзге мен толық түсіне
алмаймын. Егер «жерімді бермеймін, елімді бермеймін, ұлтымды езіп жі
берді» деген ұранмен шатақ салса, онда «көтеріліс» деп атауға болады.
Ал енді «тыл жұмысына бармаймын» деген шатақ бүлік ғой! Бұл ереуілді
қырғыздар – Үркін дейді. Иә, қырғыздар жазалаушы әскерден үркіп кетті.
Ең алдымен терминді, оның мағынасын анықтап алып, сосын ой жүгіртсек
жақсы болар еді деген көзқарасын қалдырған. Шындығында «Үркін» деген термин баспасөз беттерінде, көркем шығармаларда көп қолданылады.
Тарихшылардың еңбектерінде бұл оқиға «ұлттық-бостандық күрес» деп
беріліп, оның ішінде «Үркін» термині «Қырғыздардың жер аууы» не
«Қытайға қашуы» деген мағынада да пайдаланылады. Профессор Же
ңіш Жүнішалиев «үркін» деген түсінік Махмуд Қашқаридің сөздігінде
де жоғарыдағыдай мағынада беріледі, сондықтан оны қолданудан қаш
пауымыз керек деген көзқараста. Шындығында қырғыз халқы өз еркіндігі
үшін күреске шығып, онысы мақсатына жетпей, жазалаушы орыс әскерінің
қырғынынан сақтану үшін тамыз айының соңында, қыркүйек айында Қы
тайды көздей жаппай қаша бастаған. Жалпы тарихи түсінік бойынша зұ
лымдықтан, әділетсіздіктен, ауыр ахуалдан құтылу үшін қашу, жер ауу
күрестің бір түрі қатары саналады. Сондықтан қырғыздардың Қытайға
жер аууын Ресей империясының зомбылығына қарсы күрестің бір түрі, не
оның жалғасы қатары қарауға болады. Демек жоғарыдағыдай терминдердің
барлығын қолдана беруге боларын мамандар дәйектеп отыр.
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Тамыз айының екінші жартысында Шу, Кемін, Нарын, Ыстықкөл өрен
дерінде қоныстанушылар тарапынан тартылып алынған жерлерді қайтаруға
жасаған қырғыздардың әрекеттері Алматы, Қарқыра, Әндіжан тараптардан
да жәрдемге келген патшаның жазалаушы әскерлерінің күшімен тоқта
тылады. Көтерілген халықты жазалау күшейіп, елді жаппай қырғынға
ұшырата бастайды. Одан сақтанудың жалғыз жолы Атажұртты тастап, Қы
тайға қашу болған. Ата-бабаларының жолын жолдап, қалмақтардың бас
қыншылықтарына байланысты Әндіжан, Алай, Гисар тарапқа қашқандай
Ресейдің қарамағындағы аймаққа ауу мүмкін емес еді. Ол кезде Қытайға
қарай қашу да оңай болмаған – бір жағы асулардың қауіптілігі, екінші жағы
барлық тұстан орыс әскерлерінің қуғыны , үшіншіден Қытай билігінің
тосқауылдығы. Өйткені Қытай мен Ресей империясының ортасында
жасалған 1851 жылғы Құлжа келісіміне сәйкес, 1860 жылғы Пекин келі
сімінің 10-бабында, 1881-жылғы Петербург келісімінің 17-бабында қара
мағындағы халықтың қашып өтуіне жол бермеу, егер ондай болса, батыл
шараларды көру жағы мақұлданған.
Ресейдің Қашқардағы консулдығының коллеж-хатшысы Стефановтың
баяндамалық білдіруіне қарағанда, 1916 жылдың 20 қыркүйегіне дейін
Қытай тарап қырғыздарды өз аймағына өткермей қатты бақылау ұйым
дастырған. Бірақ оған қарамай қырғыздар шағын топтарға бөлініп, Қытай
дың шекарасында қыркүйектің алғашқы күндерінде-ақ пайда бола бас
тағанын Ресейдің Қашқардағы бас консулы білдірген. Тарихшы Белек
Солтоноевтың жазғаны бойынша Атаке, Сарыбағыш болыстығының халқы
20 тамызда Шоң-Кеміннен қашып, 9 қыркүйекте Бедел асуын асып Қы
тайға ауған. 10-қыркүйекте олар Қытай шекарасынан өткенде, оған дейін
сарбағыш қырғызынан ешкімнің өтпегендігі айтылған. Олар Тұрпанға
барып, Қытай төбелдерінен бас паналауға әрең рұқсат алған. Ыстықкөл
аймағынан қашқан бұғы, саяқ руларының бір бөлігі қыркүйектің ортасын
да Үзеңгі-Қуыс арқылы Кақшалға, бір бөлігі Текеске қашқан. Шу, Нарын
қырғыздары Нарын бекінісінің жанынан Ақсай өрені арқылы Қақшал
өзенінің төріндегі Торығарт және Келтебек асуымен Қақшал және Тұрпан
тарапқа жер ауыстырған. Пішпек, Пржевальск уездеріндегі қырғыздардың
Қытайға қашуы қыркүйектен қазанның аяғына дейін созылған. Бұл мезгілде екі уездегі 65-ке жақын болыстықтарда қырғыздар тұрса, оның 32
болысындағы ел Қытайға қашқан. Кейбір мұрағаттық мәліметтер бойынша
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39 болыстың елі Қытайға жер ауғаны айтылады. Қашқардағы консулдың
коллеж хатшысы Стефановтың есебі бойынша Үш-Тұрпан, Ақсу аудандарына қашып барған қырғыздардың жалпы саны 100 мыңнан 120 мыңға жетері
көрсетілген. Ал енді Жетісу облысының әскер губернаторының міндетін
атқарушы, полковник А.И.Алексеевтің 1917 жылы 4 наурызда Николай IIге жазған мәлімдемесіне қарағанда облыста көшпенді халықтың саны 150
мыңға азайған. Пржевальск және Пішпек уездері бойынша 1916 жылдың
аяғында бар болғаны 13171 түтін үй қырғыздар қалған. Қашпай қалған
халықтың тұрмысы да босқындардан жақсы болмаған. Оларға жазалаушы
әскерлер, жергілікті орыс халқы қырғын салса, босқан елді қалмақтар,
қытай төбелдері талан-тараж еткен. Қытайға кеткен қауіпті алмағайып
асуларда нешесі қырылып, тірі қалғандары малдарынан дерлік ажырап
қалған. Бір ғана Бедел асуынан 101 мыңдаған малынан, жылқыларынан
айрылған. Ептеп шекарадан өткізген малдары жем-шөптің жоқтығынан
жұтқа ұшыраған. Басты байлығы – малынан құр жалақ қалған қырғыздар
әп-сәтте жарлы болып қалған. Өз жанын аман алып қалу үшін және балала
рын сақтап қалуды ойлап 12 жастан үлкен ер балаларын және қыздарын
30-40 сомға сатуға айласыз болған. Кейбіреулері балаларын аман қалсын
деп болмаған ұн не талқанға айырбастаған. Отанынан ажырау, бөлек жерде, бөтен елде бас қалқалаудың қиыншылығын олар бастарынан кешірді.
Көтерілістің басшыларын тұтқындау мақсатында қараша айында ҮшТұрпанға старшина Бычковтың 60 адамнан тұрған әскерінің келуі бос
қындарға қатты батты. Қытай жеріндегі қырғыздар екі тараптан қысымға
алынып, оған ашаршылық, әртүрлі жұқпалы аурулар апыл-тапыл қосы
лып, олар үлкен қырғынға ұшырады. 1916 жылы патшаның жазалаушы әскерлерінен бас қалқалау үшін Қытайға қашқан елдің ауыр ахуалы
1922-жылдарға дейін сақталып қала берген. Ол жердегі ашаршылықтан елді
аман сақтап қалу мақсатында қырғыздарды Түркияға көшіру үшін Шабдан
батырдың ұлы Исамүдиннің жасаған әрекеттері, келіссөздері нәтижесіз
аяқталған. Бұл келіссөзге сәйкес 50 мыңға жақын босқын қырғыздар Анадолы тауларына көшірілмек. Ал енді 1917 жылдың жаз-күзінде атажұрты
на қайтқан қырғыздар қайтадан казак-орыстардың талан-таражынан, ашар
шылықтан қырғынға ұшырағаны тарихта мәлім. Қорытып айтқанда 1916
жылғы ұлт-азаттық күресте қырғыз халқы өз еркіндігіне жете алмай, өл
шеусіз қырғынға ұшыраған. Сол уақыттағы олардың әрекеті игілікке жет
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кізуі де мүмкін емес еді. Өйткені күш-қуатты өлкенің әлсіз, мемлекеттік
басқаруы жоқ, рулық билікті басынан кешіріп жатқан елді қаратып алып,
оны қалағанындай қақпақылдаған заманда еркіндікке ие болу ертегі екенін
осы оқиғалар көрсетіп қойды. Еркіндік, бостандық, тәуелсіздік, егемендік
деп ғасырлар бойы еңсеп, сол тілегіне қан төгусіз жеткен халық үшін бұл
еш уақытта естен шықпас, әрқашанда ескеріліп, есіне келіп тұратын ұлы
сабақ қатары жүрегінен түнек тапса демекшіміз. Тарих – бұл адам баласын
ақыл еске шақырып, өткеннен өрнек алдырып, болашаққа тура жол көр
сетіп тұратын ескерткіш!
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А.Т. БЕРДИН
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ИСТОРИОСОФИИ БАШКОРТОСТАНА
Мақалада автор башқұрттардың тарихи, әлеуметтік-мәдени және этносаяси ерекшеліктерге негізделген дәстүрлі дүниетанымының мәнін саралап, жалпыресейлік және
әлемдік иерархиядағы башқұрт этносының мәртебесін қарастырады.
Автор разъясняет суть теории и мировоззрения традиционалистов Башкортостана,
основанной на исторической, социокультурной и этнополитической специфике республи
ки, народа, достойного статуса этноса в общероссийской и мировой иерархии.
From the perspective of «philosophy of history», the current situation, in the sociohumanitarian sphere of Bashkortostan, is characterized by the author, as a situation of intense
methodological research - the imminent paradigm shift. As one of the most promising concepts,
proposed in Bashkortostan, in the search for methodological alternatives, this article examines
the traditionalism as the direction of «philosophy of history» of Bashkortostan.

Современная социогуманитарная сфера Башкортостана характеризуется
ситуацией напряженного методологического поиска, назревающей смены
парадигм. С точки зрения историософии, речь идет не о концептуальном,
а именно о более масштабном, парадигмальном поиске. Так, советская
модернизация обосновывалась в массовом сознании башкир парадигмами исторического и диалектического материализма советского образца,
наложенными на этнические традиционалистские стереотипы аграрного
общества. Национальная башкирская интеллигенция мыслила в рамках советизма и, в историософском плане, на основе марксистского формационного подхода. В постсоветский период под воздействием смены идеологии
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поменялись психологические оценки исторических персоналий и событий,
но не методологические подходы.
Прослужив почти целое столетие, данная парадигма, очевидно, эвристически недостаточна в настоящий момент. Так, возможности формационной теории явно не соответствуют накопленному историческому знанию
при интерпретации на современном научном уровне феноменов: а) башкирских восстаний, б) башкирского войска, в) башкирского национального
движения начала ХХ века и Гражданской войны в России [1, с. 28].
Смена парадигм не означает отрицания предшествующего наследия.
Так, еще в 90-е гг. Д.Ж.Валеев сформулировал некоторые принципиальные задачи историософии Башкортостана, актуальные до сих пор [2]. Это,
в частности, преодоление европоцентризма, направление, обозначенное
еще А.-З.Валиди; преодоление некритического применения исторического
материализма (истмат), излишней идеологизации истории.
Но указанные недостатки носили не частный, а методологический характер, оставались и множились, в том числе в рамках либеральной историософской парадигмы, принятой самим проф. Д.Ж.Валеевым.
Методологически недостаточными на настоящий момент следует признать обе господствовавшие в 1980-2000-х гг. парадигмы: исторический
материализм и попытки квази-либеральных обоснований истории.
Опыт критики исторического материализма в историософии Башкортостана, предпринятый автором, остался пока безальтернативным [3]. Что
касается либеральной историософии Башкортостана, основным недостатком являлась ее дедуктивность [4, с. 224], заданность под определенные
идеологемы («демократия», «перестройка» и т.п.), склонность к гипостазированию.
Заметна уязвимость сложившейся в 1990-е гг. официозной историографической парадигмы перед критикой с точки зрения конструктивизма и инструментализма узловых моментов башкирского этногенеза. Она объясняется тем, что и историко-материалистическая, и «национал-либеральная»
парадигмы сформировались в стороне от дискуссии между концепциями
примордиализма, конструктивизма и инструментализма.
Недостаточные даже в педагогическом плане интерпретации истории
как непрерывной «эксплуатации народа» «при отсутствии собственной
государственности» перешли из «истматовской» традиции в национал-романтическую, искажая анализ истории Башкортостана.
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Традиционализм – течение очень разветвленное и разнообразное. В нашем понимании, традиционализм предполагает идейное объединение на
основах общности цивилизационного выбора, и сотрудничество сторонников идей, к примеру, А.С.Панарина, С.Г.Кара-Мурзы, Л.Н.Гумилева [5;
6; 7], евразийцев, умеренных клерикалов, социалистов и даже либеральных консерваторов. В РФ вокруг концепции «Советской цивилизации»
С.Г.Кара-Мурзы сложилось традиционалистское направление, которое
условно называют «советский традиционализм» [1; 8, с. 60]. Для него характерно понимание советской цивилизации как своеобразной наследницы
традиционной российской цивилизации [6].
Принципиальное отличие традиционализма как парадигмы, объединяющее все его ответвления: недоверие к самой теории прогресса. Традицио
налисты, в зависимости от идейного направления, либо отвергают его су
ществование, либо считают, что прогресс не обладает самоценностью. Все
его достижения должны проверяться фильтром Традиции.
Традиционалисты Республики Башкортостан разделяют многие идеи «со
ветских традиционалистов», но являются самостоятельной и широкой по
воззрениям группой, обладающей собственными наработками. Для них характерно повышенное внимание к этнонациональной, социокультурной и религиозной специфике Башкирии. «Генетические» истоки традиционализма
Башкортостана можно найти в оригинальном опыте синтеза традиционализма
и марксизма (А.Андреев, А.Селиванов). Но антропологический традиционализм А.П.Андреева, несмотря на несомненное интеллектуальное влияние,
остался несколько обособленным. В чисто социально-философских исследованиях башкирский традиционализм получил определенное развитие в
работах и школе З.Я.Рахматуллиной.
Поиски методологических альтернатив в историософии Башкортостана
активно подкрепляются историческими исследованиями: в частности, по
ногайскому периоду [9; 10; 11], по советскому и постсоветскому периоду
[8], с точки зрения социальной философии [1; 12; 13].
В настоящее время традиционалисты Башкортостана – самоорганизован
ное идейное объединение на цивилизационной мировоззренческой основе, возникшее спонтанно, подобно структурам, предвосхищенным в
Манифесте партий цивилизационного типа (Манифест, 2006). В Сети
Интернет одним из наиболее заметных в РБ проектов традиционалистов
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Башкортостана (А.Т.Бердин, А.М.Буранчин, Р.Р.Вахитов, И.В.Демичев,
Р.Д.Карамышев, В.М.Рогашев, Ю.М.Юсупов) стал сайт «РБ-XXI век»,
созданный ими в 2009 году. «Традиционалисты Башкирии считают, что
возрождение отечественной цивилизации, «модернизации на основе собственной идентичности» (термин С.Хантингтона) легче производить не
из центра, который слишком модернизировался и вестернизировался, а с
периферии России, точнее из национальных республик России, таких, как
Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Адыгея, Дагестан и т.д., так как в них
сохранился остаточный дух советской цивилизации в силу консерватизма
населения и авторитаризма политических режимов. Развернутая в последнее время федеральным центром кампания по демонтажу национальных
образований на территории Российской Федерации рассматривается советскими традиционалистами Башкирии как новый виток либерализации и
модернизации, затрагивающий уже провинцию, унифицирующий Россию
и уничтожающий ее «цветущую сложность» (К.Н.Леонтьев). С другой стороны, данная кампания спровоцирует взрыв этнонационализма коренных
народов республик России, а поскольку этнонационализм несет с собой те
же либерально-модернистские западнические интенции, то и этот фактор
будет работать на дальнейшую либерализацию России и ее народов. Противопоставить этому можно программу советского традиционализма, учитывающего этническую сложность России, признающего ее в то же время
единой евразийской цивилизацией, существенно отличающейся от модернистского Запада» [12].
Традиция понимается традиционалистами Башкортостана как устойчивая система норм, составляющих суть алгоритма развития и существования какого-либо исторически сложившегося сообщества (этноса, государства, цивилизации). «Традиция, на наш взгляд, есть система целевых
и нормативных антропологических (мировоззренческих и ментальных)
представлений и установок, выражающая сущностное ядро человеческого существования и мотивирующая поведение людей» [13]. «Собственная
историческая сущность индивидуального и общественного бытия человека, проявляющаяся в его эмпирической истории, и есть Традиция. Она есть
с нашей точки зрения живой и органический канон человеческого бытия,
в котором исторический человек находит устойчивую опору (гарантированное бытие) для материального и духовного существования, обретает
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чувство «достоверности бытия», доверие к жизни; находит свои предельные экзистенциальные смыслы и интересы (что становится приоритетной,
свободно принимаемой системой ценностей и потому становится для него
высшим авторитетом), эталон должного поведения; осмысливает свою
жизнь, находит объединяющий «центр жизни» (прежде всего духовной),
каковым для него являются убеждения и верования своего народа и свои
собственные, а также основные культурные ценности» (А.П.Андреев) [14].
«История началась тогда, когда появилась традиция, т.е. осознание человеком временного потока, попытка «остановить», и тем самым – «измерить»
время. Традиция закрепляет именно способы восприятия и измерения времени, «типы времени», весьма различные у разных цивилизаций и культур (Г.Гурвич). Этот «тип времени» воплощен в традиции, в своеобразном
коде, и определяет алгоритм развития каждого народа» [1, с. 7]. В каждой
культуре он несколько различается, и попытка «перескочить» с одного из
них на другой, чуждый, чревата потерей ориентации данного общества во
времени вообще.
Отказываясь от своих традиций, общество рискует стать «неисторическим», следовательно, перестать быть обществом, поскольку само общество – феномен исторический. Традиция – есть функция времени, следовательно, историчности. Образно выражаясь, традиция – это культурный
«защитный фильтр», отсеивающий из временного потока то, что способно
нанести вред обществу. «Традиция – это проявление универсалий бытия,
иммунная система общества, фундамент и субстанция культуры. Проблема
традиции является социокультурной формой проблемы сохранения сущности чего угодно. Это проблема идентичности, тождественности, самости и
самобытности явлений» [15, с. 182].
Но традиция как таковая совершенно не отрицает перемен, инноваций в
обществе в целом. Она отрицает те инновации, которые традиции противоречат, это противоречие – сигнал опасности для общества!
Какова реакция общества на опасность и способы снятия данного противоречия – уже иной вопрос.
Дихотомия «традиция – инновация» – это абстракция, редукционизм са
мого крайнего характера, не меньшего, чем деление общества на «классы»
у К.Маркса. Актуально напоминание П.Б.Струве: «Надо помнить их границы и смысл! Русская социал-демократия об этом никогда не думала!» [16].
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Известно, что одного без другого не существует в принципе. В научной, а
не в политической дискуссии, обсуждается незамещение одного из данных
феноменов другим, а их оптимальное соотношение в обществе. В зависимости от этого соотношения типологизируется само данное общество [17,
с. 3-34.]. Согласно логике традиционализма, это соотношение у каждого
общества свое, оптимальный вариант зависит от локальной по определению цивилизационной традиции данного социума и исторической конъюнктуры. Одна из задач традиционалистов Башкортостана – именно преодоление в общественном и научном сознании антиномичности данного
противопоставления.
Соответственно, традиционализм – есть направление общественной
мысли, суть которой – защита Традиции и развитие общества на основе
Традиции, «модернизация на основе собственной идентичности», в терминологии С. Хантингтона. Одна из главных опасностей на этом пути – избежать ситуации типа «разрушенного общества» [18].
Одновременно традиционализм есть рефлексия традиционного общества. В современном мире она возможна только при понимании условности
противопоставления «традиционное общество» – «современное общество». Общества, рассматриваемые как безусловно обладающие структурными элементами традиционного – Россия, Китай, Япония и т.д. – вполне современны во всех смыслах, кроме сугубо метафорического. Эти общества
прошли через несколько волн модернизации, зачастую вполне успешной
(СССР, КНР, Япония). Противоречия между модерном и премодерном в советском «традиционном обществе» были исторически во многом сняты.
Советское традиционное общество, не теряя «традиционности», само являлось носителем мощных творческих интенций модерна. Напротив, как
доказал А.С.Панарин, пафос глобализма в целом и антисоветского проекта
в частности был во многом антимодернистским, «изменой Запада проекту
Просвещения» [19].
При этом антитрадиционалистская направленность глобализма в отношении России сомнения не вызывает: «Россия традиционалистская, авторитарная, националистическая будет стремиться к совершенно иным целям.
Западный демократ вполне мог вести интеллектуальный спор с советским
марксистом. Но это будет немыслимо с русским традиционалистом. И если
русские, перестав быть марксистами, не примут либеральную демократию
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и начнут вести себя как россияне, а не западные люди, отношения между
Россией и Западом опять могут стать отдалёнными и враждебными»» [18,
с. 212].
Традиционализм как идейное направление широк настолько, что в современной нам обстановке цивилизационного выбора делит все российское
и башкирское общество на две части – традиционалисты и нетрадиционалисты, причем традиционалисты – осознанные и неосознанные, составляют в России, тем более – в Башкортостане, явное большинство.
Важной особенностью традиционалистов Башкортостана является повышенное внимание к исторической, социокультурной и этнополитической
специфике Башкортостана, стремление к идейной трансформации и вовлечению в свое идейное русло электората так называемых «башкирских националистов», точнее – патриотов. Потому, что «националисты» Башкортостана, с точки зрения анализа традиционалистов Башкортостана, исторически
и идейно (исключая некоторых, единичных идеологов), по фактическому
мировосприятию – скорее «народники», чем настоящие, «буржуазные националисты». А традиционалисты – методологически, во многом, именно
современные «неонародники». С той башкирской спецификой, что признают особенности понимания «нации» в РФ, как определенного, достойного
статуса этноса в общероссийской и мировой иерархии.
Укорененные ранее подходы в историософии Башкортостана на настоящий момент явно недостаточны при анализе наследия ряда интеллектуалов прошлого: Алдара Исекеева, Батырши, Мунира Хади, деятелей татаро-башкирского Просвещения. Упускается целый методологический пласт,
тип мышления, считаем, сближавший, например, того же А.-З.Валиди со
столь разными мыслителями, как В.И.Ленин, П.Б.Струве, и более очевидно – с политиками Востока: Махатмой Ганди, Сунь Ят-Сеном. Так, с позиций традиционализма открываются новые перспективы интерпретации наследия А.-З.Валиди, который относил себя к социалистам с национальной
спецификой. Причем к социалистам, близким к эсерам, т.е. теоретически
– наследникам народничества. И действительно, на практике его решение
земельного вопроса никак не умещается в марксистские либо либеральные
представления о прогрессе [20, с. 116.]. Но именно оно обеспечило успех
мобилизации в башкирское войско, послужившее опорой всех его политических достижений. (В отличие от самих эсеров, пошедших в Гражданской
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войне за меньшевиками). Именно понимание ограниченности модернистс
кой парадигмы и главного противоречия Гражданской войны привело его
к парадоксальному лозунгу: «Мы не большевики и не меньшевики, мы –
башкиры!»
Сопоставительный анализ почти синхронно возникших автономий Урало-Поволжья: Забулачной республики и Республики Башкурдистан, а также
виртуальных проектов типа Татаро-Башкирской республики, да и в целом
развития очень близких национальных движений – татарского и башкирского, явно показывают эвристические возможности методов традиционализма. Это сравнение движений более «классически развитой» татарской
«буржуазной нации» с крестьянской башкирской нацией обескураживающе для модернистских концепций, как марксистских, так и либеральных.
«По законам» формационного подхода больших результатов должны были
бы добиться именно татарские националисты. Но получилось наоборот,
хоть и тяжелой для башкир демографической ценой за их традиционную
активность в гражданских войнах.
Именно свобода от доктринерства при принципиальном сохранении
собственных мировоззренческих основ позволила Валиди в терминах того
времени ставить вопросы фактически в рамках цивилизационного подхода.
Он не мог формально выйти за рамки прогрессизма, философии модерна в
целом, но сама тенденция весьма показательна и ждет своего исследователя, свободного от догматики, апологетики либо обличительства.
При этом следует и заранее выделить уязвимые моменты в методологии А.-З.Валиди, тем более, что некритическое восприятие его идей, как и
всего наследия российской эмиграции, уже имело место быть в «детский
период» постсоветской историографии при знакомстве с ранее утраченным
наследием.
При сравнительном анализе национализма и традиционализма здесь
рассматривается национализм только в своих конструктивных, творческих,
«просвещенных» вариантах, свободных от радикальной ксенофобии маргинальных направлений [16; 4,224].
Принципиальные различия между национализмом и традиционализмом
заключаются, прежде всего, в том, что объектом рефлексии традиционализма является не отдельная нация, а цивилизация в целом. Национализм,
как в либеральном, так и советском, «истматовском» исполнении основан
на философии линейного прогресса и вынужден постоянно догматически
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примерять действительность к собственным представлениям о том «как у
других», «образцовых» наций.
Этот настрой ставит народ в заранее проигрышное статусно-ролевое
положение догоняющего и вообще находится в русле психологии «догоняющей модернизации» – варианта, функционально и психологически проигрывающего предлагаемой традиционалистами «модернизации на основе
собственной идентичности». Национализм воспитывает в народе виктимность, совершенно противоположную паттернам башкирского национального духа [13].
Традиционализм же как раз удачно этим паттернам соответствует, поскольку предполагает самоценность традиционного общества: Традиция
ценна ее носителям сама по себе. Иначе ее просто не придерживаются и
она – более не традиция, а архаика. Поэтому традиционализму чужды многие комплексы, значительно осложняющие историософию модернизации
для немногочисленных народов. В частности, чужда изначально ущербная
позиция «младшего брата», с неизбежной виктимностью, а главное – переложением исторической ответственности за трагедии собственной истории
на плечи «старшего брата».
Например, в период краха СССР и до сих пор крайне распространенной
формой отказа от собственного цивилизационного выбора, от солидарности и ответственности стала русофобия. Национализм не просто приемлет ксенофобию – стереотипно он без нее непредставим. Русофобия – не
исключение. Политкорректные сентенции об «уважении к другим нациям
в силу уважения к своей» непринципиальны для парадигмы в целом и дела
не меняют. Для башкир же виктимность, а также ксенофобия в целом и
русофобия в частности совершенно нехарактерны. Именно по этой причине национализм как тренд не пользуется среди башкир популярностью и
проходит идеологической контрабандой – несмотря на уважение к интеллектуалам и лидерам, казалось бы, прочно ассоциировавшихся с национализмом: проф. А.-З.Валиди, шейху М.-Г.Г.Курбангалиеву.
Между тем, именно философия долга являлась характерной и определяющей для башкирской исторической психологии. Без нее были совершенно
непредставимы подвиги героев башкирских восстаний, победа в которых
в чисто военном плане была крайне маловероятна – и данный прогноз был
хорошо известен элите народа, объединенного в военно-служилое сословие. Т.е. истинный результат этих войн для башкир (защита традиционного
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общества в целом и высокого статусно-ролевого положения башкир в государстве) носил неявный, «отложенный» характер. Такая самоотверженность, характерная для «соборной личности» и альтруизма традиционного
общества, отразилась в эпосах, дастанах («Урал-батыр», «Последний из
Сартаева рода», «Карахакал и Салават» и др.). Этика защиты прав основывалась именно на жестко и безусловно воспринимаемых обязанностях, на
психологии традиционного общества.
Традиционализм в сложившемся виде означает уважение к осуществленному цивилизационному выбору своего народа и обостренную рефлексию
этого выбора, поиск методов для максимальной объективности данной рефлексии – ибо никакого оправдания чужой злой волей и заранее готового объяснения в виде «отклонения от правильного пути», «столбовой дороги цивилизации» традиционализм не предоставляет. Тревога защитника Традиции
– сродни тревоге Х.Ортега-и-Гассета с его предупреждениями о постоянной
угрозе бытию народа, незримой для толпы самодовольных мещан [21].
Но, в отличие от «правого», «метафизического» (мы бы сказали – «эзотерического») традиционализма, советский либо башкирский традиционализм не формирует при этом элитарного, жреческого сознания, четко
сознавая его общественную опасность. Эта опасность осознана на исторической основе: распада СССР. А для башкир подкреплена всей народной
философией этноса, формировавшегося как нация в отдельной квази-сословной нише, обладая одновременно чертами элиты и трудового народа.
Это связано с рядом факторов, включая, например, отсутствие у башкир такой культурологической травмы, как крепостное право, клановый по психологии характер легитимации элиты, феномен вотчинного права на землю. Поэтому неприятие элитарного эгоизма, противопоставляющего себя
«темным массам» у башкир естественно, поскольку такой эгоизм гибелен
для их исторического общества (асабийя) [22], как стал гибелен для общества советского.
Итак, традиционализм развивается в Башкортостане не как ретроградное течение, но напротив, как течение обновления отечественной историософии. Традиция задает константы, но эти константы выработаны самой
историей, и они динамичны в историческом времени. К эвристическим
достоинствам традиционализма относится также направленность на максимально возможную преемственность по отношению к своему историческому опыту, включая, конечно, накопленное гуманитарное знание. По-
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скольку пафос защиты Традиции прямо противоположен разрушительной
«модернизации ради модернизации», именно в традиционализме отсутствуют жесткие императивы отсечения всего, что не соответствует четким
критериям дедуктивно заданного очередного «единственно верного учения». Задача исследователя заключается именно в описании и рефлексии
существующей традиции, а не в наложении доктрины на реальный жизненный процесс, сопротивляющийся такой вивисекции.
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С.Б. ГОРБАЧЕВ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ ЕВРАЗИЙСТВА
1920 жылдары орыс эмиграциясының арасында қалыптасқан Еуразиялық идеясы фи
лософияны, мәдениеттанымды, әдебиетті қамтитын өзіндік ерекшеліктері бар түрлі
бағыттарда дамыды. Сондай бағыттардың бірі – геосаяси еуразиялық. Мақала геосаяси
еуразиялықтың негізгі құрылымын талдауға бағытталған.
Евразийство, возникшее в среде русской эмиграции в 1920-х годах, породило ряд инте
ресных и самобытных направлений в философии, культурологии, литературе. Одним из
таких направлений развития стала геополитика евразийства. Данная статья посвящена
обзору основных геополитических построений евразийства.
Евразийство arising up in the environment of Russian emigration in 1920th generated the
row of interesting and original directions in philosophy, culture, literature. Geopolitics of евра
зийства became one of such directions of development. This article is sanctified to the review of
basic geopolitical constructions of евразийства.

Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции первой
волны, заявив о себе выпуском сборника «Исход к востоку. Предчувствия
и свершения. Утверждение евразийцев» (София, август 1921 года). Он
включил в себя работы четырех авторов: П.Н.Савицкого, П.П.Сувчинского,
Г.В.Флоровского, Н.С.Трубецкого. Позднее к ним присоединились Л.П.Кар
савин, Н.Н.Алексеев, С.Я.Эфрон и др. В основе евразийской парадигмы
лежали четыре идеи: 1) утверждение особых путей развития России как
Евразийской цивилизации; 2) идея культуры как симфонической личности;
3) обоснование идеалов на началах православной веры; 4) учение об идеократическом государстве.
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Главной идеей, с которой и начинается евразийское течение, является утверждение, что Россия-Евразия есть особая цивилизация, с особым историческим путем и своей миссией. Нельзя сказать, чтобы эта идея была в то время совершенно новаторской. Сходные идеи высказывали и славянофилы, а
наиболее четко сформулировал Н.Я.Данилевский в работе «Россия и Европа.
Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому», вышедшей в свет в 1869 году. Однако по многим принципиальным моментам евразийцы со славянофилами расходились (например,
по определению роли тюркского компонента в российской культуре и др.).
В контексте данной статьи необходимо отметить их разницу в восприятии
Европы (и Запада в целом). Славянофилы, отмечая самобытность России,
в целом довольно лояльно относились к Европе, особенно к ее прошлому.
Евразийцы относились к Европе, к ее стратегии в отношении России весьма
негативно, и тому есть не только объективные, но и субъективные, связанные
с реалиями их собственной эмигрантской судьбы, причины.
Евразийскую концепцию, возникшую в 1920-х гг., можно назвать первой
попыткой синтеза традиционной геополитики и цивилизационной теории.
С первой евразийцев роднило, прежде всего, согласие с жестким разделением государств на континентальные и океанические, а со второй – признание культурного многообразия мира.
В евразийстве в большей степени, чем в других школах геополитики,
раскрывается связь государства с территорией, с землей. Фундаментальным
понятием здесь является «месторазвитие»: «широкое общежитие живых существ, взаимно приспособленных друг к другу и окружающей среде и ее
к себе приспособивших, понимается нами под выдвигаемой в этих строках
категорией «месторазвития»... не зная свойств территории, совершенно немыслимо хоть сколько-нибудь понять явления того или иного состава, особенностей и «образа жизни» социально-исторической среды» [1, с. 283]. При
этом культурные традиции оказываются как бы вросшими в географический
ландшафт, «месторазвитие» приобретает особый, только ему свойственный
«культурно-исторический тип» (в терминологии Н.Я. Данилевского).
Так, Россия-Евразия, по мысли евразийцев, есть обособленное и целостное «месторазвитие», и ему соответствует особый евразийский культурно-исторический тип. Это обусловлено и тем, что «природа евразийского
мира минимально благоприятна для разного рода «сепаратизмов» – будь
то политических, культурных или экономических» [1, с. 301]. Этнические
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и культурные компоненты пребывали здесь в постоянном взаимодействии
и перемешивании. Природа России в гораздо большей степени обусловила
необходимость политического, экономического и культурного объединения,
чем в Европе и Азии. Итак, «государство вырастает из своего тела, из земли,
и многие черты государственной жизни определяются особенностями территории, на которой вырастает государство» [2, с. 407]. Тем не менее, было
бы ошибочным отождествлять понятие «месторазвития» с географическим
детерминизмом, сводящим все явления государственной жизни к географическим началам. Как отмечает П.Н.Савицкий, концепция «месторазвития»
вовсе не отрицает наличия, наряду с географическим, самобытного и ни к
чему иному не сводимого духовного начала жизни [1, с. 292].
С разработчиками теории локальных цивилизаций – Н.Я.Данилевским,
О.Шпенглером, А.Дж.Тойнби, – евразийцев роднит, как уже было отмечено
выше, признание плюрализма цивилизаций, но гораздо яснее у них выделяется понятие цели – зачем этот плюрализм нужен, почему необходимо
выйти из сферы влияния западной цивилизации. Необходимо познать самого себя и быть самим собой: «если в сфере частной человеческой жизни
самопознание является всеобъемлющей целью, исчерпывающей собой все
доступное отдельному человеку счастье, всю достижимую им нравственность, духовную красоту и мудрость, то таким же универсальным принципом является оно и для коллективной личности народа» [1, с. 39]. Самопознание является необходимым условием существования личности, идет ли
речь о человеке или о народе (который познает себя через самопознание
отдельных личностей). И именно государство должно создавать необходимые условия для такого самопознания, давать гарантии народу, что его
цель будет достигнута («гарантийное государство» – по Н.Н.Алексееву).
Впрочем, цивилизационное многообразие мира обеспечивает не только самопознание. Прежде всего, необходимо отметить, что многообразие
цивилизаций есть необходимое условие культурного творчества вообще:
«в монологическом самоупоении никакая культура в принципе жить не может. Для развития ей необходимо инобытие другого, того, кто задает ей нетривиальные вопросы и побуждает к ответу, который и есть творчество» [3,
с. 69]. И чем больше этих «других», тем больше возможности творчества.
Сейчас стратегия Запада заключается не в обеспечении полноценного диалога культур, а в том, чтобы любыми путями заблокировать ответ «другого» или хотя бы затормозить его, в перспективе же вообще подразумевается
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исчезновение «другого». На это направлена экспансия СМИ, призванная
подорвать духовно-нравственные позиции, деятельность многочисленных
религиозных сект и т.д.
Плюрализм цивилизаций означает возможность выбора для всего человечества, подразумевает отказ от какого-то жестко предопределенного пути
развития. Главным условием, обеспечивающим плюрализм цивилизаций,
является многополярность мира, наличие в нем нескольких полюсов силы,
совпадающих с цивилизационными ареалами.
На основании изучения евразийской теории можно сделать вывод, что
онтологически и логически первичными субъектами мировых исторических процессов являются цивилизации. В реальности они (и особенно взаимодействие между ними) проявляются, прежде всего, в форме государств.
Без государства в реальной истории цивилизация – лишь потенциальное
либо эфемерное образование. Таким «проводником» цивилизации в мир
может быть как одно государство (как это наблюдается в случае Китая),
так и несколько государств (наиболее наглядный пример тому – исламская
цивилизация). В первом случае государство покрывает собой культурную
личность и является прямым выражением ее целостности. Такое состояние цивилизации имеет большие преимущества, т.к. существенно снижает внутренние противоречия, неизбежные при ее разделении на несколько
государств. Евразийцы предлагают называть такое образование «государство-мир» [4, с. 444]. Можно отметить, что любая цивилизация стремится
к собственной политической институционализации, а в перспективе – к
образованию единого государства.
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А.И. ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА
ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ КӨШІ-ҚОН
ҮДЕРІСІНІҢ КЕЙБІР НӘТИЖЕЛЕРІ
Мақалада түркі әлемі кеңістігінде ғасырлар тезіне түсіп қалыптасқан мемлекеттер
дегі этникалық қатынастар барысының ХХ ғасырдағы Қазақстандық ерекшелігі сөз бо
лады. Сонымен бірге, ғаламдану процесіне енген сайын жаңа түрлермен байытылудағы
көші-қон үдерістерінің республика халқының сандық және сапалық құрамына тигізген
әсері қарастырылады. Тәуелсіздік жылдарында мемлекеттік мәртебесі көтерілген
қазақ тілінің ХХ–ХХІ ғасырлардағы дамуына да көңіл бөлінеді.
В статье рассматриваются особенности развития этнических отношений на при
мере Казахстана. Роль миграции, обогащенной в процессе глобализации новыми типами,
в изменении качественных и количественных показателей населения РК. а также уде
ляется внимание развитию казахского языка в ХХ-ХХІ вв., который обрел статус госу
дарственного только в годы суверенитета республики.
The article considers the peculiarities of development in ethnic relations in the example of
Kazakhstan. The role of migration, fortified in the process of globalization, with new types, in
changing qualitative and quantitative indicators of population RK. Likewise, focuses on the
development of the Kazakh language in XX-XXI centuries, which acquired the status of the state
only at years of independence of the republic.

Түркі әлемі кеңістігіндегі этникалық қатынастар ғаламдану үдерісі
(процесі) күшейген сайын жаңа түрлермен байытылуда. Соның ішінде қа
зақ халқының қалыптасуына негіз болған этногенетикалық туыстықтың
тамыры тереңнен басталатыны белгілі. Қазақ ұлтының негізін құраған
қайнар көздер ғасырлар бойы тарихи терең өзгерістерге ұшырағанымен, өз
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тілін, өз жерін сақтап, этностық компоненттерін дамыта түсті. Ертеден өз
жұртында өмір сүрген қазақ халқы мыңдаған жылдар бойы талай «тар жол
тайғақ кешулерді» басынан өткізіп, қазіргі кезеңде бірнеше халықтардың
өкілдерімен бірге өмір сүруде. Өркениетті елдегі ұлтаралық қатынастар жекелеген этностардың мүдделерімен сабақтаса отырып, саяси және мәдени
тепе-теңдікті дамытуда.
Адамзат өмірі өркениеттің жаңа белестеріне көтерілген сайын халықтар
арасындағы қарым-қатынастың жаңа, анағұрлым жетілген түрі – өзара тү
сіністік пен бірлікке, ұлтаралық келісім мен ынтымаққа негізделген түрі
қалыптасуда. Бұл процесс біздің мемлекетімізді мекендеуші ұлттар мен
халықтарға тән. Мемлекеттік саясат осы ерекшелікті сақтау мен дамытуға
күш салады. Бүгінгі Қазақстан азаматы үшiн негiзгi мәселе ұлттық тату
лық, ұлттық даму, ұлттық сана, ұлтаралық келісім мен ынтымақты қатынас.
Ендеше қоғамымыздың болашақтағы тұрақтылығының бір ұшы респуб
ликадағы бiр-бiрiнен ажырағысыз этникалық дифференциация және интеграция үрдістеріне байланысты. Бұл ауқымды да күрделі демографиялық
процестердің заңды жалғасы.
Қазақстан халқының көп ұлттылығын қалыптастырған көші-қон ғасыр
лар бойы жүргізілген саяси, әлеуметтік-экономикалық саясаттың нәтижесі.
ХVІ ғ. бастап Қазақстанға ағыла бастаған казактар мен орыс әскери отряд
тарының көші-қонынан бөлек патша үкіметі ХІХ ғ. II жартысында Ресейдегі жері жоқ басы артық шаруалардан құтылу және шет аймақтардағы
отарлық билікті нығайту мақсатында орыс мұжықтарын қоныс аудартып,
жергілікті халықтың сандық және сапалық құрамына өзгерістер енгізді.
1871-1916 жж. Қазақстанға (кері көшіп кеткендерді есептемегенде) Ресейден 1,6 миллиондай адам келіп қоныстанды [1]. 1881-1883 жж. Шыңжан
өлкесінен (Қытай) келген 50 мың ұйғыр мен дүнгеннің басым көпшілігі
Қазақстанға орналасты [2]. Мұндай көші-қондық тасқындар жергілікті ха
лықтың үлесін кемітті: егер 1897 жылы қазақтар 81,8%, ал орыстар 11,0%
болса, 1914 жылы қазақтар 58,5%-ға, орыстар 29,6%-ға жетіп, ХХ ғ. І жартысында қазақтардың ел халқының құрамындағы үлесінің кему үрдісі тіпті
күшейді [3].
Қоныс аударылған мұжықтар қазақ жеріндегі жергілікті халықты жерінен айырып қана қоймай [4], олар сондай-ақ, қазақ тілінің қолданыс аясын тарылтып, қазақ жазуынан көрі орыс жазуының шешуші рөлде қол
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дануына мүмкіндік берер факторға айналды. Қазақ даласына казактар мен
мұжықтардың қоныстандырылу саясаты жергілікті жерлерде орыс тілін
дамытуға итермеледі. Сырттан келген келімсектер саны өскен сайын қазақ
жеріндегі оларға білім беретін мектептердің ашылуы қажетсініліп, оларда
білім алған орысша сауаттылар саны да өсе түсті. Қазақ жеріне өзге ұлт
өкілдерінің, әсіресе орыс және украиндардың көші-қонының арқасында
орыс тілділердің саны мен үлесінің артуы қазақты және оның тілін кемсіту
мен менсінбеуге негізделген шовинистік қарым-қатынастың қалыптасуына
және қазақ тілінің қолдану аясының тарылуына әкелді.
Кез-келген отарлаушы ел отар еліне үстемдік жүргізу барысында өз
билігіне ыңғайлы әдістерді сол елдерге қолданып, жергілікті халықтың мә
дениеті, тілі мен тарихы, әдет-ғұрпын дамытуға көңіл бөлмей, өз тәртібін
орнатуға кіріседі. Қазақстанды отарлау барысында ресейлік арнайы экспедициялар мен комиссиялардың Қазақстанның түкпір-түкпірлерінде елдің
тілі, тарихы, әдет-ғұрпы, табиғи байлықтары мен стратегиялық маңызды
тірек пункттерін анықтау, билігін нәтижелі жүргізу үшін халқының тыныстіршілігін білу мақсатында көптеген зерттеу жұмыстарын жүргізгенін,
нәтижесінде қазақ елінің тарихына байланысты еңбектердің жарыққа
шыққанын білеміз. [5]. Бірақ, «Ресейдің қол астына кіргеннен бергі қазақ
жерінің тарихы – колония тарихы. Колония тарихы – бірте-бірте қазақ же
рін сырттан келіп иемденудің тарихы, талаудың тарихы... » – дегендей [6],
отарлық саясат тұрғысынан қарастырылған зерттеу жұмыстарында сол
саясатқа сай келетін бағыт үстем болды. Сонымен, патша үкіметі билік
жүргізу шараларын өзге «бұратана» ұлт өкілдері жылдам түсініп, тәртіпке
тез көндігуі мен өз саясатын жүзеге асыру үшін тілін де енгізе бастады.
Тіл – қоғамдық қатынас құралдарының ішіндегі ең маңыздысы болып
табылады. Кез-келген елдің дамуына, оның ұлттық рухани ділінің сақта
луына қай тілдің көбірек қолданылатыны ерекше әсер етеді. Тілді қолдану
және жергілікті халық тілінің жазу графикасын өзгерту мәселесі отарлау
саясаты кезінде арнайы мәнге ие болады. Яғни, Қазақстан Ресейге бодан
болғаннан кейінгі кирилл графикасын енгізудің отарлық саясатты жүргізу
процесіндегі орны ерекше.
Тарихтан мәлім болғандай түрік мемлекетінің үстемдік құруы ежелгі
түрік жазуының, араб жаулап алуларына сәйкес мұсылмандықтың тарауы
орта ғасырларда араб жазуының Қазақстан жеріне кең тарауына әкелді.
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Араб тілінде жазылған інжу-маржандардың дүниеге келгені де мәлім. Қа
зақ тарихының қыры мен сырын нақтылаудағы ол туындылардың мәні ерекше зор. Ал, Қазақстанды Ресей отарлап алған соң, патша өкіметі орыс жа
зуының қазақ жеріндегі негізгі жазу болуына көңіл бөлді. ХІХ ғасырдың ІІ
жартысында қазақ жазуын араб графикасынан кирилл графикасына көшіру
әрекеті жасалды. 1861 ж. миссионер И.Ильминский араб әліппесінің орнына орыс әліппесін қолдануды ұсынады. Ол сол кезден бастап өзінің қазақ
тіліне, қазақ әдебиетіне байланысты еңбектерін орыс әліппесімен жазды.
1866 ж. Радлов өзінің «Түрік тайпаларының әдебиет нұсқалары» атты шы
ғармаларын (3-томы қазақ әдебиетіне арналған), 1871 жылы Ы.Алтынса
рин да өзінің қазақтар үшін жазған оқу құралдарын осы орыс әліппесімен
басып шығарады. Мұнымен қатар сол кездегі оқымыстылар арасында
орыс әліппесіне тек бірен-саран жіңішке дауысты ерекше таңбалайтын
(ә, ө, ү) әріптерді ғана қосып, дауыссыздарға ерекше таңба қоспай алуды
ұсынушылар да (Григорьев, Васильев), дауыстылардың ә, ө, у, j, u (v) түрі
не ерекше таңба алумен қатар дауыссыз z, q, g, n, дыбыстарына керекті
таңбаларды алу керектігін айтқан оқымыстылар да болды (Ильминский,
Радлов). Қазақтан шыққан оқымыстылар да: Алтынсарин, Дүйсембаевтар
осылайша орыс әліппесін қолдануға атсалысады («Дала уәлаятына» 1986
жылдары кирилл графикасымен жазылған мақалалары шығады).
ХІХ ғ. соңындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму процестері Ресейде капиталистік қарым-қатынастардың қалыптасуымен байланысты болды. Қазақстанға капиталистік қатынастардың енуі жаңадан
қалыптасып келе жатқан буржуазия үшін өндіріс орындарындағы станок,
техникалармен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін білімі бар жұмысшыларды
қажетсіндірді. Жергілікті жерлерде техникамен жұмыс істеудің көзін білетін
мамандар даярлау үшін жаңа қоғамға орыс графикасын қолдану тиімдірек
болар еді. Яғни, патша үкіметінің отарлық саясатын қалыптасудағы де капиталистік қоғамға сай жүргізу үшін де орыс графикасын енгізу қажеттілігі
туындайды. Қазақтың жазуын орыс әліпбиіне көшіруді Орынбор, Түркістан
генерал-губернаторлары да қолдап, халық ағарту министріне тілек білдіреді. Ағарту министрі бұл тілек-ұсынысты Ішкі істер министрі арқылы
патшаның алдына қояды. 1876 ж. патша бұған қол қояды. Іс осылайша
шешілді, бірақ қазақ арасында орыс әліппесі ол кезде кең өріс ала қойған
жоқ. Орыс графикасына негізделген әліппе сөз жүзінде ғана айтылып, іс

479

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

жүзінде енгізілмеді. Оның себебі екі түрлі: біріншіден, ол кезде қазақ хал
қы орыс патшасын қалай жек көрсе, орыс тілін де сондай жек көрді. Патша
өкіметінің қысымына қарсылық есебінде оның барлық қарарларына қар
сы болды; екіншіден және ең бастысы, патша өкіметі қазақ жазуын орыс
графикасына көшіруді ойластырғанымен, қазақтарда ана тілінде мектеп
болып, газет-журналдардың көбейіп, қазақша кітаптардың басылуына қар
сы болды, оған жол бермеді. Осындай себептер кирилл графикасына негіз
делген қазақ жазуының ХІХ ғасырда-ақ пайда болуына тоқтау болған деуге
болады.
Патша өкіметінің осылайша орыс әліппиін енгізудегі екіұшты әрекетін
Қазан, Стамбул, Уфа арабшылары пайдаланып, қазақ даласына діни маз
мұндағы кітаптарды таратты. Міне, осылайша араб жаулап алуларынан
кейін қазақ даласына таралған араб графикасы кеңес үкіметі орнағаннан
кейін де 1929 жылға дейін қазақ жазуының негізі болды.
1897 ж. халықтың сандық және сапалық құрамындағы өзгерістерді тіркеген Ресей империясының Бірінші халық санағы өтті. Бұл санақтан ха
лықтың ұлттық құрамын толық анықтау мүмкін болмады. Себебі санақ
халықтың құрамын этникалық емес, тілдік белгісіне байланысты анық
тап, есептеді. Империя құрамындағы этникалық топтардың қай тілді бі
луіне байланысты ұлтын белгілеуі ұлттардың нақты санын анықтауда жаңсақтықтар жіберуге итермелейді. Мысалы, украин, белорус, еврей және
мордвалардың бір бөлігі (санақ материалдарында олар великорустар деп жазылды) орыс тілін ана тілі деп есептегендіктен, орыс ұлтына жатқызылды.
Сондай-ақ, «қырғыздар» мен «қырғыз-қайсақтар» біріктіріліп те берілді,
ал олардың бір бөлігі қазақтар болды. Екіншіден, қазақтар көшпелі өмір
сүргендіктен, санақтан тайқып, кейде отбасы құрамын дұрыс көрсетпеуге
әкелді. Демографтардың пікірі бойынша, 1897 ж. санақта қазақтардың
10%-ы есепке кірмей қалуы да мүмкін [7].
Ресейлік отаршылдық саясатты жүргізу жолындағы патшалық әкім
шілікке ыңғайлы орыс тілін қолданушы этникалық топтардың саны мен
құрамының өсуі қазақ жеріне келімсектердің көптеп келуі негізінде тіпті
күшейді. Арнайы мақсатпен келген миссионерлер, сонымен бірге, өзге діндегілерді христиандыққа енгізумен де айналысты. Шоқынған адамдардың
аты-жөні де орысша өзгеріп шыға келетін. Сөйтіп, отарлау, орыстандыру
саясатының тағы бір нәтижесі – 1897 ж. санақ бойынша патша өкіметі
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мен христиан діни басшыларының іс-әрекеті нәтижесінде 660 қазақтың
шоқынғаны көрсетілді, жалпы 1911 ж. дейін бұлардың саны 2659-ға жетті.
1897 ж. жүргізілген санақ қағазында ана тілі, оқи білуі мен оқыған же
рін көрсетуі қажеттілігін көрсететін бағандар болды. ХІХ ғ. соңындағы
мәліметтердің ішіндегі анағұрлым толық және дәл деуге тұратын осы са
нақта алғаш рет сауаттылығын, сауаттылық деңгейін анықтауға негізделген
сұрақтар болды. Сауаттылық деңгейін анықтауға мүмкіндік беретін баған
да үш сұрақ-көрсеткіш белгіленді: орысша сауаттылығы, басқа тілдердегі сауаттылығы және бастауыштан жоғары білім алғандығы туралы.
Қазақстан территориясындағы халықтың 8,1% сауатты (12,6 % – ер адам
дар, 3,6% – әйелдер) деп есептелінді [8]. Сауаттылығы жағынан басқа ұлт
тарға қарағанда орыстар жоғарғы көрсеткіш көрсетті – орыстардың 26,6%ы сауатты болды. Олардың арасында басқа тілдегі сауаттылар болмады.
Сауаттылығы жөнінен екінші кезекте татарлар тұрды. Үшінші орынды қа
зақтар иеленді: 86005 қазақ немесе бүкіл қазақтардың 2,7% – сауатты деп
есептелінді.
1917 ж. революциядан кейін кеңес өкіметі орнаған соң, КСРО халықта
рының экономикалық және мәдени сұраныстарына сәйкес және халық бұқа
расының игеруіне оңай жазуға өту шұғыл қажеттілік деп саналды. Ұлттар
теңдігін көксеп, ұлттық кемсітушілікті жоюды көздеген кеңес үкіметінің
тіл мәселесіндегі шаралары билікті жүргізудегі оңай әдіс ретінде орыс тілін
дамытуға ғана көңіл бөлгендігін көрсетеді. Сол кездегі құжаттар кеңес үкі
метінің алғашқы жылдарында-ақ қазақ тілінің пайдалану аясын тарылту
процесінің басталғандығына куә болады. Мысалы, ҚАКСР-ның 1921 ж.
21 ақпанындағы республиканың мемлекеттік мекемелерінде қазақ және
орыс тілдерін қолдану тәртібі туралы декретінде қазақ және орыс тілдерін
қолданудың тең құқықтық жағдайын (1-пункт) айта келіп, 3-пунктінде былай дейді: «Республиканың орталық және губерндік мекемелері барлық іс
қағаздарын және байланыстарын орыс тілінде жүргізеді». 4-пунктте уездік
мекемелердің іс қағаздары мен жоғарғы басшылықпен байланысы орыс
тілінде жүргізіледі деген де, содан кейін республика мекемелеріндегі іс
қағаздарын жүргізу мен байланыс екі тілде – қазақ және орыс тілдерінде, қай тілді қолданғаны ыңғайлы және пайдалы екендігіне байланысты
жүргізіледі делінген. Ал, республиканың орталық, губерндік және уездік
мекемелеріндегі басшы орындарда қызмет жасайтың қызметкерлердің не-
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гізінен орыс, украин және басқа да орыс тілін меңгерген ұлт өкілдерінен
тұратынын ескерсек, онда қазақ тілінің жергілікті жерлерде болмаса, негіз
гі шешуші жерлерде қолданбағанын көреміз. Міне, осылайша патшалық
Ресей кезінен қазақ тілінің ресми айналымдағы қолданыс қызметінен шеттетілуі кеңес билігі кезінде жалғасты.
ХХ ғ. 20-жж. КСРО-ның құрамындағы түркі халықтарының әліпбиін
(алфавитті) алмастыру мәселесі көтеріледі. Оның себебі ХХ ғ. бірінші ширегінде Түркия, Иран, Әзербайжан және Орта Азияның алдыңғы қатарлы
зиялылары тарихи-лингвистикалық сараптау негізінде араб жазуының
олардың елдеріндегі халықтар тілінің табиғатына сәйкес келмейді деген
тұжырым жасауынан болды. Алғашында кеңес өкіметінің орталықтан бас
қаруына тиімді кирилл графикасын енгізу туралы ұсыныстар айтылады.
КСРО құрамындағы түркі халықтарының бұрынғы жазуын орыс әліпбиіне
(кириллицаға) көшіру әрекеті қатты дауға айналатындықтан, оны елдің патша заманындағы ескі, орыстандыру саясатының қалдықтары деп түсінбесін
деген оймен іске асырудың басқа жолдары мен сатыларын қарастырады.
КСРО құрамындағы кезінде патшалы Ресейдің отары болған елдердің
түрік тілдес халықтары латын графикасын қолдайды. Қазақстанда да араб
графикасы 1929 жылы латын графикасына ауыстырылады. Мектептер мен
жоғарғы оқу орындарында латын әліпбиі бірден енгізілді де, іс қағаздарына
енгізу барысы бірнеше жылға созылды. Сонымен бір мезгілде барлық жерлерде ересектермен бірге жастарды түгелдей қамтыған латын әліпбиін
үйрету ісі жүргізілді. 1929-1940 жж. аралығында латын графикасына негізделген қазақ әліпбиі қолданыста болады.
1940 ж. соңына қарай «Латындандырылған қазақ жазуын орыс графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы» Заң қабылданды. 1940 жылы
10 қарашада Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің V сессиясында орыс графикасына ауыстыру жұмысын бірнеше жылдарға созу мәселесі шешілсе де,
орыс емес халықтар сол кездің өзінде толықтай кириллицаны меңгеріп ал
ған еді. Қазақстанның мерзімді басылымында (оның ішінде «Социалистік
Қазақстан» газетінде де) бірнеше жылдар бойы материалдар орыс әліпбиі
(кириллица) мен латын негізінде қатар жарияланып тұрды. Бұл халықтың
жаңа әліпбиді тез меңгеруі үшін жасалды. 1930-жылдардағыдай барлық
халықты бір мезгілде жаңа әліпбиге үйрету жұмыстары жүргізілді.
Осы жерде айта кететін жайт, неғұрлым ескі алфавитте сауатты адамдар
көп болса, соғұрлым жаңа алфавитті ұлт жазуының алфавиті ретінде енгізу
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қиынырақ соғады. Ал, қазақ тілі ХХ ғ. өзінде үш түрлі графикада жазылды.
1928-1929 жж. латын графикасына негізделген қазақ жазуы енгізілгеннен кейінгі сауаттылық деңгейінің өсуін қарастырсақ, онда 1929 жылы
қазақтардың 8%-ы, 1930 жылы 30 %-ы, ал 1932 жылы 50 %-ы жаңа қазақ
алфавиті негізінде сауатты деп тіркелді. Жаңа графика негізінде басылып
шыққан баспа санына келсек, онда олардың саны 1928 жылы – 15 болса, 1929 жылы – 129, ал, 1930–1931 жж. – 357 болды [9]. Сонымен бірге,
сауаттылардың басқаларымен бірге осы топтардың да орыс графикасын да
меңгергені айтылады. 1939-1959 жж. арасында Қазақстандағы орыс тілді
лердің саны мен орысша сауаттылардың саны мен үлесін, Қазақстандағы
мектептердің негізінен орыс тілінде сауат аштыратындығы мен қазақ тілі
нің жүргізілуіне көңіл қоймауын ескерсек, онда 1959 жылғы санақта бар
болғаны 29,9% болған қазақтардың да негізінен орыс тілінде сауатты болға
нын немесе негізінен ауылды жерлерде болмаса, негізінен оңтүстік және
Батыс аймақтарында, қазақ тілінің кирилл графикасында болғанымен бірге, орыс мектептерінің көптеп болғандығы қазақ жазуы мен қазақ тіліне
деген қажеттілік пен сұраныстың төмендегенін, ал орыс тілінің ресми тіл
ретінде жан-жақты қолданылғанын негіздейді. Ұлттық тіл жазуының графикасын бір емес бірнеше рет ауыстырып, айналып келгенде оны кирилл
графикасына өткізіп қолдандырудың нәтижесі қазақ тілі мен жазуының
қазіргі мүшкіл жағдайына алып келді. Ал, бірнеше ғасырдан бері мызғымай
пайдаланылудағы орыс тілі мен жазуы ғаламдануданған әлем жағдайына
енуде қай тілді пайдаланғаны бәрібір болған қазақтың көпшілік азаматтары үшін оқуы та пайдалануы да ыңғайлы тіл ретінде қолданылып, ал қазақ
тілі мен жазуы халықаралық қарым-қатынастар мен елдің ішкі және сыртқы
экономикасының дамуы барысында қолданылуы қажетсіндірілмегендіктен
тиімсіз жағдайға айналып, кең қолданылмай отыр.
Ал, Қазақстанда қалыптасқан тіл мәселесінің қазіргі жағдайына себеп
болған фактордың бірі – ХІХ ғ. ІІ жартысы мен ХХ ғ. бойы қарқынды түрде
жүрген көші-қон процесі екендігі сөзсіз. Себебі, толқын-толқын көші-қон
процестері нәтижесінде сырттан өзге ұлт өкілдерінің енгізілуі қазақтарды
өз елінде аз ұлтқа айналдырды, ана тілінің қолдану ауқымын тарылтты, қазақ мектептері жабыла бастады, ана тілін білмейтін қазақ жастары
көбейді: 1980 жж. аяғында қазақтардың 40% өз ана тілін білмеді, ал Алматы қаласындағы қазақ жасөспірімдердің 90% өз ана тілінде сөйлемеді, не
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нашар білді, олардың ұлттың дәстүрлі әдет-ғұрпы мен мәдениетінен хабарсыз бола бастағанын, жалпы қазақ ұлтының болашағы бұлыңғырланып
көмескі бола бастағанын ашып айтылмады. Яғни, кеңес дәуіріндегі көшітолқындарының Қазақстан индустриясының дамып, жаңа қалалардың пайда болып, ескі қалалардың жаңаруына, ауыл шаруашылығы мен мәдениетіне
тигізген игі әсерімен бірге оның көлеңкелі тұстары да көп болды.
Қазақстанда орыс тілділердің басым болуы мен орыс тілі мен жазуының
кең қолданылуы араб жазуынан алдымен латын, одан кейін кириллицаға
көшірілген қазақ тілінің мемлекеттік деңгейде қолданудан шеттетілуі мен
аясының тарылуына әкеліп соқтырды. Тіпті Қазақстан Республикасы тә
уелсіздігін алған күннің өзінде де қазақ тілі лайықты бағаланбай келді.
Орыс тілі іс жүзінде Қазақстан Ресейдің отары болған кезден бері қол
данылатын тіл болғандықтан, ХХ ғ. басында оның жазу графикасына өзге
рістер енгізілгенімен қазақ жерінде ұдайы және үзіліссіз пайдаланылуда.
Мұның өзі қазақ тілінде сауаттылардан көрі орыс тілінде сауаттылардың
саны мен үлесінің әрдайым көп болуына әсерін тигізуде. Орыс тілінің мем
лекеттік тілден ауқымы күшті, баспа, парламент, оқу орындары және т.б.
салаларда қазақ тілінен де көп қолданылатыны шындық. Осы жерде айта
кететін жайт, қазіргі Ресей Федерациясында да тіл мәселесі күрделі мәсе
ле ретінде көтеріліп отыр. Ғаламдану процеіне енген сайын, қолдануға
ыңғайлы тіл ретінде жастар арасында ағылшын тілінің басымдық көрсетуі
орыс тілінің шұбарлануына әкелуде. Бұл өз кезегінде орыс тілін сақтап қалу
қажеттігі мәселесін туғызуда. Сол себепті, Қазақстанда қазақ т ілі мәртебесін
көтеру туралы сөз қозғау орыс тіліне деген қарсылықты білдірмейді, ол ұлт
тілін сақтап қалу үшін алаңдағанымызды білдіретінін атап көрсетеміз.
ҚР Президентінің 2012 ж. Халыққа Жолдауында да елдің экономикалық
дамуының бағыт-бағдарымен бірге әлеуметтік саладағы атқарылған және
атқарылар міндеттерді жаңғырту – басты назарда ұстайтын стратегиялық
бағыт деп көрсетілді [10]. Соның ішінде, тілдерді дамыту бағдарламасына
көңіл бөлінді. Президент «Қазақстандықтардың ... мемлекеттік қазақ тілін
құрметпен және лайықты оқып-үйрене бастағандығын атап өтудің өзі
қуанышты», – деп 2011 ж. Жолдауында [11] қазақ тілінің өткен ғасырлардан
бері қалыптасқан мәртебесі мен хал-жағдайын түзетудегі іс-шаралардың
нәтижесі мен қажеттігін көрсеткен еді. Бүгінде мемлекеттік тілді еркін
меңгерген ересек тұрғындардың үлесінің басым көпшілікті құрауын тәуел

484

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

сіздігіміздің орасан жетістігі деп бағалауы тіл мәселесіне орай қалыптасқан
жағдайды шешудің өзектілігін және оның президенттің назарында екенін
нақтылады. «Қазақ тілі, біздің мемлекеттік тіліміз өсіп-өркендеп келеді.
2020 жылға қарай мемлекеттік тілді меңгергендердің қатары 95 пайызы
дейін жететін болады» – деген Президенттің Жолдаудағы сөзі қазақ тілінің
қолданыстық деңгейі мен мемлекеттік мәртебесін көтеруге мүмкіндік беретін тілдік бағдарламаның мәнін ашады.
Өркениетті елдің дамыған азаматы ретінде жан-жақты дами отырып, үш
тіл тұрмақ, қызығушылық танытса одан да көп тілді меңгере алатын, қазақ
тілінің, мәдениетінің, дәстүрі мен тәрбиесінің бал-қаймағын құнарымен
жалғастыруды мақтан тұтатын әрбір қазақ, қазақ қана емес қазақ жерін
сыйлаған әрбір Қазақстан азаматы тіл мәселесін дұрыс түсінсе, онда жер
гілікті ұлт тілінің дамуына ешбір кедергі болмақ емес. Қазақстанда тұратын,
патша өкіметі мен кеңестік дәуір кезінде ерікті және мәжбүрлі түрде жүр
гізілген көші-қон саясаты нәтижесінде қазақ жеріне келіп тұрақтанған ұлт
өкілдерінің ұрпақтары қазақ жерін отаным деп сезіне отырып, қазақ тілінің
тарихи жағдайларға байланысты жоғалтқан мәртебесін көтеруге қолдау танытуда.
2009 жылғы санақта ересек қазақстандықтардың 74,0%-ы, қазақтар
дың 98,4%-ы қазақ тілін меңгерген деп есептелінді. Орыс тілін қазақстан
дықтардың 94,4%-ы, қазақтардың 92,1%-ы меңгерген. Осы санақ өзге
ұлттардың ішінде ұйғырлардан (93,7%), өзбектерден (95,5%) басқа ұлттар
дың қазақ тілін меңгеру деңгейінің төмендігін де паш етіп отыр: орыс
тар (25,3%), украиндар (21,5%), поляктар (20,9%), белорустар (19,0%)
және т.б. [12]. Орыс тілін меңгергендер саны мен үлесі ең жоғары: ересек қазақстандықтардың 94,4%-ы орыс тілін түсіне, жаза және оқи біледі.
Ағылшын тілін меңгергендер жайлы келсек, осы санақта 15,4% халық
үшінші тілді меңгергені тіркелді. Сонымен, үш тілді білу – әркімнің жеке
жетістігінің көзі болса, мемлекетіміздің тілін басқа этностар тілімен қатар
дамыту – мемлекеттіліктің тұғыры әрі өркениеттіліктің шарты екені сөзсіз.
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А.Қ. САДУАҚАСОВ
ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЖАЗУЫН
ОРЫСТАНДЫРУДАҒЫ КЕҢЕСТІК ҰЛТТЫҚ САЯСАТ
Мақалада 1920-1940 жылдары кеңестік тоталитарлық жүйенің түркі халықтары
жазуын орыстандыруға бағытталған әліпби реформаларына ретроспективті тарихисаяси талдау жасалады.
В данной статье автором проведен ретроспективный историко-политический ана
лиз алфавитных реформ советской тоталитарной системы, проведенных в 1920-1940
годы и направленных на русификацию письменности тюркоязычных народов.
he article reveals the historical-political analyses of alphabetic reform of soviet totalitarian
systems which had taken and directed for russification literature of Turkic language nations in
1920-1940 are done.

Кеңес үкіметі орнаған соң Ресей түркі халықтарын орыстандырудағы
өзінің империялық саясатын одан әрі жалғастырды. Дегенмен, кеңестік
орыстандыру саясатының саяси технологиялары патшалық Ресейдің
отарлау саясатынан бірқатар айырмашылықтарға ие болды. Бұл жайында филолог М.Мырзахметов: «Кеңес үкіметі орнығып алысымен патша
отаршылдарының шоқындыру саясатын терістеп, атеистік насихатты кү
шейткенімен, түрік халықтарын орыстандыру саясатының мұрагері болып
қала берді. Бірақ бұл саясат интернационалистік насихатпен шебер бүр
кемеленіп жүргізілді. Түрік халықтары жастарын ұлттық идеядан, халық
тың тарихи жадынан көз жаздырып, советтік үйретінді менталитетке алып
келу жолында аянбай күрес жүргізілді» [1, 13 б.] – дейді.
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Патшалық Ресей заманында түркі халықтарының жазуын орыстандыру
мәселесінің шешімін таппай қалуы кеңестік үкіметтің осы іспен айналысуына итермеледі. Осылайша кеңес халықтарының жазуын реформалау мәселесі
күн тәртібіне шықты. Бұл реформаны оңтайлы жүргізу үшін Ресей үкіметі
1917 жылғы 8 қарашада «Ресейді мекендеген ұлттардың құқықтары туралы
декларация» қабылдады. Декларация мынадай қағидаттарға негізделді:
1. Ресей халықтарының теңдігі мен егемендігі;
2. Ресей халықтарының бөлініп шығып, дербес мемлекет құруға дейін
барып, ерікті түрде өзін-өзі билеу құқығы;
3. Ұлттық артықшылықтар мен шектеулердің қандайын болса да бәрін
түгел жою;
4. Ресей территориясын мекендейтін аз ұлттар мен этнографиялық топ
тардың еркін дамуы [2, 40 б.]. Осылайша В.И.Лениннің бастамасымен
қабылданған декларацияға сәйкес Ресей қарамағындағы барлық республикалар өзін-өзі билеу құқығын алып, халықтардың тілдерін «мемлекет
тік» және «мемлекеттік емес» деп бөлінуге тыйым салынды. Алайда, ле
ниндік саясат уақыт өте келе шовинистік бағыт алып, декларацияның іс
жүзіне асуы мүмкін еместігін көрсетті. Мәселен, осы декларацияға сәй
кес автономиялық басқару құқығында құрылған Түркістан, Алаш авто
номиялық республикалары жойылып, оны құрушылар 1930 жылдардың
орта тұсынан бастап «халық жауы» ретінде тұтқындалып, өлтірілген болатын. Шын мәнінде, Кеңестер Одағын құру арқылы Ресей өзіне бағынышты
халықтарды «кеңестік ұлт» ретінде қалыптастыруға күш салды. Ал бұл
дегеніңіз, сайып келгенде, орыс ұлты мен орыс тілінің үстемдігіне қол
жеткізуді көздеген саясат болатын. Осы мақсатта КСРО-да ұлттық-тілдік
саясаттың тұжырымдамасы жасалынып, соған сәйкес Ресейді мекендейтін
халықтарды «жазуы жоқ», «жазуы ескі», «жазуы нашар» халықтарға бөліп,
сауатсыздықты жою мақсатында әуелі жазу жүйесін реттеу мәселесі алға
қойылды. Кеңестер Одағы коммунистік партиясының тіл саясатында лениндік идеологиядан туындаған «барлық халықтар мен олардың тілдерінің
тең құқылығы қағидаты» басшылыққа алынатындығы сөз жүзінде айтыл
ғанымен, іс жүзінде биліктің іс-әрекеті патшалық орыстандыру саясатымен үндесіп жататын. Соған қарамастан кеңестік билік патшалық Ресей
кезінде орын алған «ұлы державалық шовинизмді» қаралап, атеизмге жол
ашқанымен, Одақ орталығы – Мәукеудің саяси-лингвистикалық ұстанымы
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кеңес халықтарын орыстандыру, сол арқылы Ресей мемлекеттілігін кү
шейту болды.
1917 жылы Ресейде ескі жазулы тілдермен қатар, орыс тілі мен жазуын
реформалау қозғалысы басталды. Осыған орай сол жылы декрет қабылда
нып, онда: «Бұқараның басым көпшілігінің орысша сауат ашуды игеруін
жеңілдету, білім берудің жалпы деңгейін көтеру және дұрыс жазу ере
жесін үйренуде мектептерді қажетсіз және өнімсіз еңбек пен уақыт шы
ғынынан құтқару мақсатында барлығына, мемлекеттік және үкіметтік мекемелерге, мектептерге қысқа мерзім ішінде жаңа дұрыс жазу ережесіне
көшуді жүзеге асыру ұсынылады» [3, 70 б.] – деп жазылды. Дегенмен,
орыс жазуын реформалау жөніндегі Уақытша үкіметтің іс-әрекетінен түк
шықпады. Мәселен, 1917 жылғы 23 желтоқсанда қабылданған КСРО Ха
лық ағарту комиссариатының орыс жазуын жетілдіру жөніндегі шешімі
іске аспай қалды. Орыс жазуын латын графикасына көшіруді көздеген
большевиктердің жоспарын сол тұстағы көрнекті орыс ғалымы А.В.Луна
чарский В.И.Ленинге ұсынады. Бұл ұсынысқа Ленин: «Егер де біз жаңа
әліпбиге көшіп немесе шала-шарпы латыншаны енгізер болсақ, онда оны
орысшаға икемдеу қажеттігі туындап, қателікке жол береміз және біздің
варварлығымыз бен т.б. туралы сын айтылатын болады. Мен орыс қарпінің
латыншаланатын уақыты келетініне күмән келтірмеймін, бірақ асығысүсігіс әрекетке көшу абыройсыздыққа әкеліп соқтырады» [4, 20-26 б.] –
деп жауап қайтарады. Орыс жазуын діни және ұлттық сәйкестілігінің
негізі деп санаған Ресей бұдан кейін кириллицаны латын графикасына
ауыстыру мәселесін 1929 жылға дейін қозғамады. Дей тұрғанмен, КСРО
халықтарының экономикалық және мәдени сұраныстарына сәйкес қалың
бұқараның меңгеруіне оңай жазуға көшу шұғыл қажеттілік деп табылды.
Осы мақсатта түркі халықтарының қолданысындағы араб графикасына
негізделген жазуды латын графикасына көшіру туралы бастама көтерілді.
Себебі, кеңестік билікке де түркі халықтарының араб жазуын қолданып,
ана тілдерінде сөйлеп, мұсылмандық-түркілік дәстүрлерін жалғастыруы
ұнаған жоқ. Оның үстіне түркі халықтарының ұлттық элита өкілдері бі
рігіп, Түркістан, Алаш автономияларын құруы кеңестік биліктің саяси
қорқынышын тудырып, орыстық ұлтшылдығын қоздырды. Осы орайда
тарихшы Х.Әбжановтың: «ХІХ ғасырдың аяғы – ХХ ғасырдың басында
империядағы, тіпті әлемдегі түбегейлі өзгерістер және қазақ қоғамының
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капиталистік қатынастарға аяқ басуы себепті ұлттық элитаның жаңа тұр
паттағы топтары өсіп шықты. Ұстанған саяси позициясы, әлеуметтік-тап
тық бағдары, ұлттық идеясы жағынан келгенде, бұлар біркелкі емес еді.
Атап айтар болсақ, консервативті ұлттық элита діни-конфессионалды
құндылықтар мен ұстанымдарды басшылыққа алса, радикалды ұлттық
элита большевизм жағына шықты. Прогрессивтік-демократиялық элита
Алаш қозғалысының басында тұрды. Тұтас Түркістан идеясын көтерген
М.Шоқай мен оның серіктестерін ымырасыз – түркішіл ұлттық элита деп
атаған жөн тәрізді. Ұстанымдары мен құндылықтары қабыспаса да бәрінің
көздеген түпкі мұраты қазақ халқының азаттығы еді. Сондықтан да бұлар,
тұтастай алғанда, ұлттың саяси-азаттық элитасын құрады» [5, 24 б.] – деген деректерінен-ақ сол кездегі қазақ ұлттық саяси-азаттық элитасының
ұлттық тәуелсіздік үшін күрескенін анық байқауға болады. Мұндай саясиұлттық элиталардың басқа да түркі халықтарының арасынан көрініс беріп,
ұлттық мәселелерді көтеруі кеңестік биліктің түркі халықтарының жазуын
кириллицаға көшіру жөніндегі жоспарларын жүзеге асыруды қиындатты.
Тарихи тұрғыда өзінің генезисін Римнің католик шіркеуінің діни жазба әдебиеттерінен алатын латын графикасы ХІХ ғасырдың 60 жылдары
түркі халықтары тілдерінің графикасы саналатын араб жазуының орнына
қолдану жөніндегі бастамасының көтерілуіне себепші болды. Бұл жөнінде
тарихшы Данагүл Махат: «ХІХ ғасырдың 60-70 жылдарында Әзірбайжан
ғалымы, драматург Ахундов-Мырза Фатали латын әліпбиін қолдану туралы идеясын ұсынады. Алайда, оның бұл ұсынысы өз елінде қолдау таппай, ол өз жобасын Түркия мен Персияға алып барады. Мұсылман діні кең
тараған бұл елдерде қасиетті құран әрпінен бас тарту күнә болып саналып,
бұл елдердің басшылары тарапынан бұл идеяға қатаң тыйым салынды.
Бұл мәселе 1905 жылғы революциядан кейін Әзербайжан мен Татарстанда
қайта жаңғырды. Түркі тілдес халықтар арасында латын әрпін алу жөнінде
баспасөз бетінде зиялы қауымның әр түрлі пікірін туғызды, оның соңы
айтысқа ұласты. Тек 1914-1918 жылдардағы империалистік соғыс пен ре
волюциялық қозғалыс бұл идеяның құлаш жаюына кедергі болды. Бұл
идея содан 1922 жылға дейін қайта көтерілмеді. Ал, Қазақстан жағдайында
1921-1922 жж. аштық салдарынан орын алған халықтың ауыр жағдайының
мәдени шараларға елеулі түрде әсер етуінен бұл мәселе көтерілмей тоқтап
қалды» [6, 71 б.] – десе, белгілі тарихшы Т.Қордабаев ХХ ғасырдың бас
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кезінен бері қарайғы түркі халықтары графикасының тарихын: 1. Араб графикасын түркі халықтары тілдерінің дыбыстық жүйесіне сәйкестендіріп
қолдану кезеңі; 2. Араб графикасынан латын графикасына көшу кезеңі; 3.
Латын графикасынан орыс графикасына негізделген жазуға көшу кезеңі
деп, 3 кезеңге бөліп қарастыра келе: «Бұл кезеңдерде жүргізілген жұмыс
түрлері түркі халықтарының көпшілігінде біртектес болып келеді. Сондық
тан оны Қазақстан топырағында істелген істер арқылы да байқатуға болады» [7, 92 б.] – дейді.
ХХ ғасырдың басынан бастап Кеңес үкіметі орнаған кезеңге дейінгі
аралықта түркі халықтарының мерзімді баспасөз беттерінде араб жазуын
дамыту мәселесімен қатар, түркі тілдерінің жазуын латын графикасы
на көшіру мәселесі жиі жазылды. Дегенмен, Кеңес үкіметінің орнауымен
орныққан саяси режим мұсылман әлемімен байланысты араб жазуының
қолданысына тыйым салуды мақсат тұтты. Бұған Иран, Түркия, Әзірбай
жан, Қазақстаннан шыққан Мирза Мелкомхан, Әли Мухамадхан Уейси, Саид Нафиси, Мирза-Фатали Ахундов, Халел Досмұхамедұлы, Нәзір
Төреқұлұлы, Мұхтар Мурзин, т.б. зиялы қауым өкілдерінің тарихи-линг
вистикалық сараптамасы нәтижесінде араб жазуы түркі халықтары тілде
рінің лингвистикалық-фонетикалық табиғатына сәйкес келмейді деген
қорытынды жасауы да түрткі болды. Алайда, бұл қорытынды түркі халық
тарының жазуын орыстың кириллицасына көшіруге болады дегенді білдірмейтін. Ресей өзіне бағынышты түркі халықтарының жазуын бірден
орыс графикасына көшірсе, онда бұл халықтар орыстандыру саясатын
сезіп қоятынын, оның арты дауға айналатынын түсінген кеңестік билік
түркілердің жазуын әуелі латын графикасына көшіруді көздейді. Ресей
түркі халықтарының әліпбиін арабшадан латынға, одан кириллицаға ауыс
тырудың арабшадан бірден кириллицаға ауыстыруға қарағанда саяси тұрғы
дан тиімді екендігіне мән берді. Себебі, түркі халықтары араб жазуынан латын графикасына көшу арқылы арабша жазылған рухани-әдени мұраларын
оқудан қалады. Сол кезде түркі халықтарын латын графикасынан орыс
жазуына көшірсе, түркілердің тіпті сауатсызданып, тарихи түп негізінен,
ортақ жазба кеңістігінен, осының нәтижесінде түркілік сәйкестілігінен
айырылатынын кеңестік миссионерлер ерте болжаған болатын. Мәселен,
кеңестік миссионер ғалымдар Ресейге бағынышты халықтардың жазуын
қандай әліпбиге көшіру керектігін ғылыми тұрғыдан талқылады. Әліпби
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реформасының теориялық мәселелерін шешуде профессор Н.Ф.Яковлев
әліпбиді құрудың математикалық әдісін ұсынса, қолданбалы лингвистика
қағидатын А.А.Реформаторский дәлелдеп бақты. Орта Азия халықтарының
тілдерін латыншаландыру ісіне Е.Д.Поливанов зор үлес қосты. Кеңес үкі
метінің түркі халықтарының жазуын бірден кириллицаға көшірмей, әуелі
латын графикасына көшіруінің мәнісін М.Мырзахметов: «И.Сталиннің алдымен араб жазуын латын жазу таңбасымен ауыстыруға нұсқау беруінің
сыры әлі де ашылмаған кінәраты бар саясат екендігін сезінеміз. Алдымен
латын жазуына жармасудың сыры, меніңше, араб жазуын алмастыруды
көздеген патша үкіметінің миссионерлік саясатының тарихымен хабардар
республикадағы ұлт зиялылар тобының мол болуынан сескеніп, алдымен
латыншаны алуы саяси мәнері болса керек. Өйткені, бұл топ тұрғанда, бірден орыс жазуына көшіріп жіберу орысшылдық пиғылға қатты қарсылық
тудыратынын сезініп, белгілі бір қолайлы жағдай туғанша қоғамдық пікірді адастырып жіберу үшін істелген айла ғана» [1, 4 б.] – деп түсіндіреді.
Сонымен қатар, Кеңес үкіметінің басшылығы Түркияның латын жазуына
көшу тәжірибесінен қалыс қалғысы келмеді. Осылайша латын графикасы
кеңестік интернационализмнің басты құралына айналды. Саясаттанушы
Олкотт Марта Брилл Ресейдің түркі халықтарының жазуын латын графикасына көшіру саясатының себебін кеңестік мұсылмандар мен өзге ислам
әлемінің арасындағы байланысты қиындату деп түсіндіреді [8, 193 б.].
ХХ ғасырдың басындағы Ресейге бағынышты халықтардың этнолинг
вистикалық ахуалын ресейлік зерттеуші К.Ханазаров 4 топқа бөліп қарас
тырды:
- жазуы Қазан төңкерісінен тым ұзақта қабылданған ескі жазулы тілдер.
Бұлар шамамен 20 тіл (орыс, украин, белорус, өзбек, қазақ, грузин, армян,
азербайжан, литов, латыш, эстон және т.б.);
- жартылай ескі жазулы тілдер. Бұларға тар ауқымдағы билік, бәрінен
бұрын рухани көшбасшылар ғана қолданған халықтардың жазулары – түр
кімен, башқұрт, молдова, бурят, қалмық және Еділ жағалауы мен Солтүстік
Кавказ ұлттары мен халықтарының кейбір тілдері жатады;
- жазулары Кеңес үкіметі тұсында жасалған жазуы жаңа тілдер. Олардың
саны шамамен 50 шақты. Бұлар, ең әуелгі кезекте, саны аз халықтар тілі:
абазин, белуджа, веп, тат, эвен, юкагир, т.б.;
– қарым-қатынас жасауы халық санының аздығына байланысты жазуы
жоқ халықтар тілі. Бұлар – агуль, алеут, алютор, андий, арчин, багуль, бац-
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бий, вахан, ишкамиш, керек, т.б. [9, 123 б.]. Ханазаров келтірген осы жіктегіштен қазақ, өзбек, әзірбайжан, түркімен секілді түркітілдес халықтардың
жазуларының ежелден болғандығын байқаймыз және оны заман талабына
сай дамыту қажеттігі дау туғызбайтын шындық. Алайда, ХХ ғасырдың 20
жылдары кеңестік миссионерлер «жазуы жоқ, тілдері дамымаған» деген
желеумен бұл халықтарға әліпби реформасын жүргізуді насихаттады.
ХХ ғасырдың жиырмасыншы жылдары Кеңес Одағы көлемінде лениндік
тұрғылықтандыру (коренизация) саясатымен қатар, латыншаландандыру
науқаны саяси тұрғыда қызу қолға алынды. Алайда, биліктің бұл бастамасы түркі халықтарының интеллигенциясы мен мұсылмандары тарапынан
қарсылықа ұшырады. Өйткені, 1920 жылдары қазақ, татар, өзбек, башқұрт
және қырғыз халықтарының араб жазуына негізделген әліпбилері реформаланып жатқан болатын. Араб жазуы негізіндегі түркі халықтарының
әліпбиін реформалаушылардың басында «Алаш орда» партиясының мүшесі,
большевиктер үкіметінің халық ағарту комиссары, тілтанушы ғалым Ахмет
Байтұрсынұлы тұрды. 1920 жылдың алғашқы жартыжылдығында болашақ
Қазақ автономиялық республикасының Оқу-ағарту халық комиссары Ахмет
Байтұрсынұлы қазақтар арасындағы сауатсыздықты жою саясатын белсенді жүргізуші әрі оқу мен жазуды үйренгендердің арасында білім деңгейін
көтеруші болды. Бұл тұрғыда қазақ интеллигенциясының көшбасшылары
мен большевистік режим бір ұстанымда болды және олардың бірлескен
іс-қимылдары сол кезеңде жақсы нәтиже берді. Егер 1920 жылы қазақтар
арасындағы сауаттылық деңгейі 8,2% болса, 1926 жылғы санақ деректері
бойынша бұл деңгей 12%-ға жетті, ал бұл көрсеткіш сол тұста өзбектер
мен тәжіктерде 6%, ал түркімендерде тек қана 4%-ды құрады.
Бұл мәліметтер қазақтар мен Шығыстың өзге де халықтарының араб
жазуы арқылы оқып, жаза алу қабілетінің жоғары екендігін көрсетті. Бай
тұрсынұлы мен оның замандастары араб жазуының негізінде қазақтардың
сауаттылық деңгейін одан әрі арттыруға белсене кірісті. Алайда, осы тұста
Қазақстанның білім беру саясаты мәселесі бойынша қазақ интеллигенциясы мен большевиктік режимнің ұстаным айырмашылығы байқалды.
Бұл ұстанымдардың айырмашылығы қазақ тілінің жазуы мәселесінен
туындады. Байтұрсынұлы мен Алаш партиясының басқа бұрынғы көшбас
шылары қазақ тілінің графикалық негізі ретінде қазақ тілінің ерекшелігіне сәйкес өзгертілген араб жазуы ғана болатындығын алға тартты. Олар
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1920 жылдары Қазақстан және Орталық Азия мен Кавказдың түркі республикалары үшін ұсынылған большевиктер режимінің қазақ тілін латын
жазуына көшіру идеясына түбегейлі түрде қарсылық танытты [10, 160-161
б.]. Белгілі саясаттанушы Бхавна Дейв дәл осы кезеңде қазақтардың ұлттық
қозғалысының көшбасшылары үшін жазу таңдау мәселесі техникалық немесе қайсыбір жазудан болатын қандай да бір басымдық емес, қазақтардың
ұлт болып қалыптасуының негіз қалаушы мәселесі болғандығын айтады
[11, 3 б.].
Тарихи деректер көрсеткендей, кеңестік билік тұсындағы әліпби реформасында әзірбайжандар белсенділік танытқан. Бұл елде әліпби ауыстыру
мәселесі кеңес үкіметі орнаған сәттен бастап-ақ көтеріле бастайды. 1919
жылы Баку қаласында Халық ағарту комиссиараты жанынан әліпби ауыстыру жөніндегі комиссия құрылады. Комиссия халықты бір жыл ішінде
латын әліпбиіне үйретуді жоспарлайды. Алайда, комиссия ұйымдастыру
жұмыстарының жүйесіздігінен бір жыл ішінде латын әліпбиіне халықты
үйретпек түгілі, латын графикасына негізделген әліпбидің өзі жөнді жасалмайды. Қайта сол кездері латын графикасы негізіндегі әліпбиге көшу ісі
Якут республикасында нәтижелі жүрді. Төл жазуы болмаған якуттар үшін
Кеңес үкіметінің әліпби реформасын жүргізуі жағымды құбылыс саналды.
1921 жылы Якут автономиялық республикасы латын әліпбиін ресми әліпби
ретінде қабылдайды.
1920 жылы түрік халықтарының жазбасын реформалау жөніндегі бастаманы Әзірбайжан ғалымдары қайта көтерді. Дәл осы мақсатпен 1922 жылы
30 қаңтарда Әзірбайжанда Кеңестер Одағының белгілі қайраткері Нариман
Наримановтың (С.Ағамалы-оғлы) ұйымдастыруымен түркі зиялыларының
қатысуымен алқалы жиын өткізіледі. Түркітілдес халықтардың өз жазула
рын орыс графикасына көшіруге деген айқын қарсылығын ескерген Н.На
риманов араб жазуын латын графикасына ауыстыру жөніндегі идеяны
ұсынды. Бірнеше талқылаудан кейін Н.Наримановтың бұл ұсынысы қабыл
данып, оның төрағалығымен жаңа әліпбиге дайындық жөніндегі арнайы
комитет құрылады. Түркі халықтарының жазуын латындандыру жөніндегі
комитет төрағасы Н.Наримановтың бұл бастамасы Кеңестік билік тарапынан жан-жақты қолдауға ие болады. Дәл осы оқиға туралы филолог Д.Қам
забекұлы Бакуде өткен түрік білімпаздары съезіндегі Ғ.Шарафтың сөзіне
сүйене отырып: «Ресейлік латын қарпі саясатының тарихына келсек, 1922
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жылы 11 тамызда Әзірбайжан Орталық Атқару Комитетінің төрағасы,
«жаңа түрік алфавиті» қозғалысының көшбасшысы С.А.Ағамалы-оғлы
В.И.Лениннің қабылдауында болады. Төраға сөзін мұқият тыңдаған Ленин:
«Латын графикасына өтуге бұқара қалай қарайды?» дейді. Ағамалы-оғлы:
«Түгел қолдайды» деп жауап береді. Сонда Ленин: «Бұл – Күншығыстағы
мәдени революция» депті» [12, 57 б.] – деген мәлімет келтіреді.
1922 жылдан бастап Н.Нариманов түркі халықтарының жазуын латындандыру реформасына жан-жақты кіріседі. Наримановтың басқаруымен
комитет жаңа әліпбиді насихаттау мақсатында «Яни-Юл» («Жаңа жол») га
зеті мен «Жаңа түрік әліпбиі» атты кітап басып шығарады. 1923 жылдан
бастап латын графикасымен басылып шыққан оқулықтар мен кітаптар мектептерде міндетті пән ретінде іс жүзінде қолданыла бастайды. Араға 1 жыл
салып 1924 жылы Әзірбайжан басшылығы латын графикасына негізделген
жаңа ұлттық әліппе шығару туралы декретті мақұлдайды.
Кеңес үкіметі түркі халықтарына әліпби реформасын жүргізудің күрделі
лігін ескеріп, әрбір одақтық республикадан білікті мамандарды жинай бастады. Жаңа түркі алфавиті жөніндегі Орталық комитетке 1922 жылдың соңына
таман Қазақстаннан шыққан белгілі қоғам қайраткері Нәзір Төреқұлы мүше
болып сайланады. Ресей үкіметінің шақыруымен Н.Төреқұлұлы Мәскеуге
келіп, Шығыс елдерінің орталық баспасына жетекші болып тағайындалады.
Сол кезден бастап Н.Төреқұлұлы түркі халықтарының жазуын латын графикасына көшірудегі негізгі тұлғалардың біріне айналады.
Түркітілдес республикаларда басталған латыншаландыру науқанын ке
ңестік билік саяси тұрғыдан бақылап отырды. Ресейлік тілші-ғалымдар
түркі халықтарының әліпбиін жасау ісіне араласып, түрлі деңгейдегі жиын
дарда талқылай бастады. Латын графикасына негізделген түркі халықта
рының әліпбиіне қатысты ғылыми пікірлерді жинақтап отыру мақсатында
лингвист-ғалым Л.В.Щерба бастаған арнайы комиссия жасақталды. Осы
лайша кеңестік большевиктер партиясы әліпби реформасын ұйымдасты
руда саяси белсенділік танытты.
Қазақстанда 1921-1922 жылдары орын алған жойқын ашаршылық елдің
әлеуметтік-экономикалық тұтастығына ғана емес, ұлттық қауіпсіздігіне де
нұқсан келтірген болатын. Мыңдаған адамдардың ашаршылықтан көз жұ
мып, халықтың келесі бір бөлігінің елді тастап, көршілес республикаларға
қашып кетуі жергілікті халық санын азайтуға алып келді. Қолдан жасалған
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бұл құбылыс кеңестік биліктің орыстандыру саясатын жүйелі әрі барынша
тиімді жүргізуіне жол ашты. Кеңестік билік аппараты қазақ үкіметіне латын
графикасы негізіндегі қазақ әліпбиін жасауды тапсырды. Қазақ үкіметі бұл
істі сол тұстағы интеллигенцияның алдыңғы қатарлы өкілдеріне жүктеді.
Қазақ зиялыларының арасынан Мәскеуде – Нәзір Төреқұлұлы, Орынборда – Мұхтар Мурзин, ал Ташкентте – Халел Досмұхамедұлы латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің жобасын әзірлеп ұсынды. Кең
көлемді үгіт-насихат жұмыстарына қарамастан Қазақстанда латын графикалы әліпбиге көшуге байланысты қоғамдық пікір екіге жарылды. Ұлттық
бағыттағы қазақ оқығандары кеңестік биліктің бұл бастамасына қарсылық
танытты. Оның басында араб графикасы негізіндегі қазақ әліпбиінің авторы, әрі ағартушы-ғалым Ахмет Байтұрсынұлы тұрса, ал қазақ жазуының
негізі латын графикасы болуы керек деген ұстанымды қоғам және мемлекет қайраткері, елші-ғалым Нәзір Төреқұлұлы бастаған топ құптады.
1920-1923 жылдар аралығында кеңестік түркі республикаларының бар
лығында латын әліпбиіне көшу мәселесіне қатысты пікірталастар жүрді.
Ал 1924 жылдың 11-17 ақпанында Бүкілресейлік съезде татар, башқұрт
зиялылары латын графикасына қатысты мәселе көтерді. Қазақстандағы
әліпби реформасының басталуы жайлы М.Ескеева: «Латын әліпбиіне көшу
туралы әңгіме Қазақстанда 1923 жылдың аяғында Мәскеу, Орынбор, Ташкент тәрізді ірі қалалардағы зиялы азаматтар мен сол жерлерде білім алып
жүрген қазақ жастары тарапынан көтерілді. Бұл мәселенің көтерілуінің негізгі себебі, сол кезде Кеңес Одағының жүргізіп отырған саясатына орай,
КСРО құрамындағы барлық түркі халықтарында латын жазуына өту жайлы сөз бола бастаған еді, сондай-ақ өркениетті Еуропа елдерінің латын
жазуын қолдануы, Түркияның латын әліпбиіне көшуі де себепші болды.
Олар өз ойларын баспасөзде жариялап, араб жазулы қазақ әліпбиін ауыс
тыру жөнінде Қырғыз (қазақ) білімпаздарының 1924 жылы жазда болатын тұңғыш съезінде талқылауды ұсынды» [13, 68 б.] – дейді. 1924 жылы
қазақ тілімен қатар, бірқатар түрік тілдерін жақсы меңгерген және кеңестік
үкіметтің орыстандыру саясатынан хабардар Ахмет Байтұрсынұлы араб
жазуына өзгерістер енгізе отырып, қазақ әліпбиін жасап шығарды. Ха
лық арасында «Ахмет әліпбиі», «Төте жазу» деген атпен тараған бұл
әліпби, шындығында, араб жазуының қиындықтарын азайтып, қазақ ті
лінің дыбыстық жүйесіне бейімделген жазу саналатын. Бұл әліпбидің
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ғылыми негізделіп, лингвистикалық, педагогикалық және баспа шартта
рын есепке ала отырып жасалғанына сол тұстағы белгілі түркологтар
Н.А.Баскаков, Е.Д.Поливановтар жоғары баға берген болатын. Кеңестік
түркі халықтарының әліпбиін қалыптастыру ісіне зор үлес қосқан ғалым
Е.Д.Поливанов «новая казак-киргизская /Байтурсыновская/ орфография»
деген мақаласында былай дейді: «1924 жылы қазақ-қырғыз графикасы
қабылдаған бұл соңғы форманы, мен қалай дегенде де түзетуді қажет етпейтін және ұлттық жазуды тарихи қалыптастырудағы соңғы қадам болып
табылатын ірі мәдени жеңіс ретінде толығымен мақтануға қақысы бар құ
былыс деп есептеймін» [14, 103 б.].
Латын графикасына көшуді жақтаушылар мен оған қарсы шығушы адам
дардың мақалалары бірінен кейін бірі шығып жатқан тұста қоғамда бұл
мәселенің бір нүктесін қою қажет болды. Осы мақсатта 1924 жылдың 12-18
маусым аралығында Қазақ АКСР-нің астанасы Орынбор қаласында Қазаққырғыз білімпаздарының тұңғыш съезі өтті. Съезге Ахмет Байтұрсынұлы,
Әлихан Бөкейханұлы, Елдес Омарұлы, Нәзір Төреқұлұлы, Халел Дос
мұхамедұлы, Телжан Шонанұлы, Қанаш Қазанғапұлы, Ишанғали Ара
байұлы, Міржақып Дулатұлы, Нұртаза Ерәліұлы, Манан Тұрғанбайұлы се
кілді қазақ интеллигенциясының көрнекті өкілдерімен қоса, Кеңес Одағына
белгілі ғалымдар мен Қырғызстан мен Башқұртстаннан арнайы делегаттар
қатысып, негізінен, латын графикасына көшудің сан қилы мәселелерін ор
таға салды. Осы съезд жайында «Еңбекші қазақ» газеті 1924 жылғы ма
мырдың 23-індегі санында былай деп жазды: «Бұл жиылыс еріккеннің
ермегі емес, топалаң уақытындағы той емес, мектептерде оқу ана тілінде
жүргізіліп, кітаптар жанданып, жазу машинасы шығып, мекемелерде іс қа
зақ тілінде жүріп жатқан дәуірде үлкен сапырылыс болып, пікір, өрнек,
жазу-сызу, програмдар, жобалар майданы ашылған дәуірде өмір тілегімен
болып жатқан жиылыс. Бұл жиылыс – ой, сөз жиылысы» [15]. Филолог
Мәрия Майлықұтова осы съездің күн тәртібінде 5 мәселе қойылғандығын
айта келе, оларды былайша тізеді:
1. Жазу ережелері (яғни орфография мәселелері);
2. Әліпби (яғни алфавит мәселесі);
3. Қазақша пән сөздері (терминология);
4. Ауыз әдебиетін жию шаралары;
5. Бастауыш мектептердің бағдарламалары» [16, 33 б.]. Съезде латын гра-
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фикасына көшудің қажеттілі жөніндегі негізгі баяндаманы қоғам қайраткері
Нәзір Төреқұлұлы жасаса, ал оған қарсы ұстанымдағы баяндаманы қазақ
тіл білімі теориясының негізін қалаушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы оқы
ды. Съезде Байтұрсынұлы реформалап, ретке келтірген араб жазуының
негізіндегі қазақ әліпбиі талқыға түсіп, нәтижесінде ол қазақтың ұлттық
графикасы ретінде бекітілді. Ахмет Байтұрсынұлы осы съезде латын әрпін
алудың мұқтаждық туғызып отырмағандығын айта келе: «Біріншіден,
түрік жұртының 90 пайызы баяғыдан бері араб әрпін пайдаланып келеді.
Әрқайсысының хат мәдениеті бар. Бір әріпті тастап, екінші әріпті ала қою
оңай жұмыс емес. Үлкен қаржы, адамдардың күші, ісі керек. Мұндай екі
шығын, екі жұмысты көтергендей қаржы мен қайрат қазақ түгіл, түріктің
қай жұртында да болса жоқ» дей келе, латын әрпінің дыбыстық, әріптік,
оқылу, жазылу, жазу машинасы теру, таңбалық қиындықтарына жеке-жеке
тоқталады да, сөз соңында: «Орыстар аяқ баспай отырғанда бізге не жорық,
алу қиын болғандықтан алмай отыр. Аз күшімізді керексіз іске салғанша,
басқадан кейін тұрған жағымызға жұмсауымыз жөн емес пе деймін» [17,
410 б.] деп қорытындылайды. Ал осы съезде Ахмет Байтұрсынұлынан кейін
жасаған баяндамасында Нәзір Төреқұлұлы: «Әріп мәселесін жете тексеру
керек деген Ақметтің сөзін қостамасқа болмайды. Бірақ Ақмет қазақтың
осы күндегі қолданып отырған түрік әліпбиін өте мақтап, ал латындікін
қолайсыз деп көрсетті. ... біздің латын жазуын алудан қашуымыздың жөні
жоқ. Бұл ретте халықтың бұрынғы миссионерлер қазаққа орыс әрпін алдыртамыз дегендеріне болған көзқарасын мисалға келтіруге болмайды. ...
латын жазуын орыстардың алмай отырған себебі, бірінші олардың әдебиет
кітаптары көп, сондықтан оның бәрін қайта бастыру осы заманда қиын болып отыр, екінші орыс әрпі біздікіне қарағанда онша ауырлық келтірмейді» деп, мәселенің саяси астарын салмақтай келе: «Біз латын әрпін қазаққа
күшпен алдырғалы отырғанымыз жоқ. Әріптің сыртқы пішініне, ажарына
қызығып, сән үшін алғалы отырғанымыз жоқ. Латын әрпі үйрену, жазуға
тым пайдалы, жеңіл. Мысалы, газетке 15 пұт араб әрпі керек, латын әрпі
мен 2/2 пұт керек. Түрік әрпі үшін 174 ұя керек, латынға 24-25 қана ұя
керек. Жазу жеңілдігін алғанда да осылай қолайлы. Түрік әрпінің біреуі
4 түрлі, латындікі бір ғана түрлі» [18] – деп, латын графикалы негіздегі
әліпбиге көшудің лингвистикалық-полиграфиялық жағынан басымдығын
дәлелдейді. Съезге қатысушылар арасынан Міржақып Дулатұлы, Елдес
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Омарұлы, Ишанғали Арабайұлы, Нұртаза Ерәліұлы Ахмет Байтұрсынұлын
қолдап, латын графикасына көшуге қарсылық білдірсе, жарыссөзге қатысқан
Қанаш Қазанғапұлы Нәзір Төреқұлұлының пікірін құптап, латын жазуына
көшудің қажеттігін алға тартады. Cъезд жұмысы туралы публицист-жазу
шы Ерғали Алдоңғарұлының «Еңбекші қазақ» газетіне жазған «Әліппе
түзеу тақырыпты білімпаздар тобының қаулысы» атты мақаласында ла
тыншылдардың да, арабшылдардың да уәждері мен дәлелдерінің әлде де
пісіп-жетілмегендігін, сол себепті де съезге қатысушылар Қарақалпақ және
Астрахань қазақтарының басын қосып, толық съезд шақыруға келіскендік
тері жайында айтылған [19]. Съезд қорытындысы бойынша негізгі баян
дамашылардың жобалары дауысқа түскенде, Нәзір Төреқұлұлына – 9 дауыс, Ахмет Байтұрсынұлына – 8 дауыс берілді. Осылайша Қазақ-қырғыз
білімпаздарының тұңғыш съезі әліпби мәселесінің күрделі екендігін, оны
шешуде асығыстыққа жол бермеу керек деген ұйғарымға келгенімімен, сол
тұстағы кеңестік билік түркі халықтарының жазуын латын графикасына
көшіру жөніндегі жұмыстарын одан әрі жандандыра берді. Қазақстандағы
латыншылдар мен арабшылдардың әліпби айтысы мерзімді баспасөз бе
тінде де, түрлі жиындарда да қызу жүрді. Мәселен, қазақ газеттерінде жа
рық көрген Ерғали Алдоңғарұлы, Телжан Шонанұлы, Жан Ахмет, Нәзір
Төреқұлұлы секілді қайраткерлердің мақалалары әліпби мәселесінің саясилингвистикалық қырларын жан-жақты қозғауымен ерекшеленеді. Сол
кезеңдегі жиындар мен баспасөз материалдарынан биліктің қолдауының
арқасында латыншылдардың айтқан ойлары мен ұстанымдары біртіндеп
іс жүзіне аса бастағанын байқауға болады. Мәселен, латын графикасына
көшуге қарсы болған ғалым Халел Досмұхамедұлы да кеңестік саясаттың
түбі жаңа әліпбиге көшіретінін біліп, «Ақ жол» газетіне «Қазақ тіліне латын әрпін алу мәселесі» атты мақаласын жариялады. Досмұхамедұлы
латынның 14 әрпі (а, б, д, г, к, л, м, н, о, п, р, с, т, з) қазақ әріптерімен
сәйкесетіндіктен, оларды өзгеріссіз қабылдап, ң, ө, ш, қ, ч сияқты әріптерді
таңбалауда Еуропа халықтарының, әсіресе ағылшын, неміс, поляктардың
тәжірибесін қолдануды ұсынды. Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезі туралы белгілі терминолог Шерубай Құрманбайұлы: «Бұл съезде сөз болған
жазу мәселелерінің бүгінгі жазу ережелерімізден орын алып, оның негізін
қалағанын, кейбір тұжырымдарының тіл ғылымының даму барысында же
тілдіргенін, енді бірқатар тұжырымдардың әлі де арнайы зерттеуді қажет
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ететінін айту керек. Сондай-ақ Алаш зиялылары дұрыс белгілеген ғылыми
тұжырымдар мен ережелердің ішінде кейінгі кезеңде Кеңес одағының
жүргізген саясаты мен компартия идеологиясының қойған талаптарына
сәйкес келмейді деген желеумен ешбір ғылыми негізсіз әкімшіл-әміршіл
жүйеге тән себептен де Алаш зиялыларының қалдырған лингвистикалық
мұраларын жан-жақты зерттеудің маңызы зор» [20, 71 б.] – дейді. Ғалымның
бұл айтқан пікіріне қосыла отырып, қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде айтылған әліпби, орфография, терминология жөніндегі қағидаттар мен
лингвистикалық тұжырымдардың әлі де өзектілігін жоймағандығын және
оны қазіргі таңда мемлекеттік тіліміздің қолданыс аясын кеңейту мен
ұлттық терминологияны қалыптастыруда қолдануымызға болатындығын
баса айтқан жөн.
Кеңес үкіметі 1923 жылдан бастап латындандыру реформасын ғылыми
қамтамасыз ету ісін қолға алды. Бұл іске Н.А.Баскаков, Е.Д.Поливанов,
А.Н.Самойлович сынды түркологтар белсене араласты. Мәселен, 1923
жылы Өзбекстанда ұстаздық қызмет атқарған белгілі түрколог Е.Д.Поли
ванов «Проблема латинского шрифта в турецких письменностях» деп аталатын брошюрасын шығарып, онда түрік халықтарының графика мәсе
лесімен шұғылданатын ағартушы-ғалымдардың құрылтайын шақыру
қажеттілігі айтылды. Араға 1 жыл салып, 1924 жылы Мәскеуде Түркі жаз
баларына арналған латын қаріптері қауымдастығы құрылып, бұл бағытта
бірқатар жұмыстар атқарды. Қауымдастық жұмысының нәтижесін тәжіри
беге енгізу үшін ғалымдар тарапынан І Бүкілодақтық түркологиялық съезд
өткізу қажеттігі айтылып, 1924 жылдан бастап Ленинград қаласында
оған дайындық жұмыстары жүрді. Осы мақсатта ұйымдастырылған мә
жілістерге профессор А.Н.Самойлович, Е.Д.Поливанов, Н.Ф.Яковлев,
В.А.Гурко-Кряжин, Л.И.Жирковтармен қатар, әзербайжан, ойрат, якут ха
лықтарының өкілдері қатысып, түркі халықтарының әліпби, терминология,
орфография мәселелерін шешудің жолдарын пысықтады. Түркологиялық
съездің бағдарламасы 14 күн деп белгіленіп, профессор А.Н.Самойлович
ұйымдастырушыларға құрылтай жұмысына әзірбайжан, дағыстан, қабар
дин-балқар, қарашай-черкеш, қырым, татар, башқұрт, чуваш, якут, қырғыз,
түркістан, ойрат, хакас халықтарының өкілдерін шақыру қажеттігін ескертті.
Түркологиялық съезд алғашында Мәскеуде өтетін болып белгіленгенімен,
кейіннен оны Бакуде өткізу дұрыс деп шешілді. Түркологиялық съезде
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саяси-лингвистикалық ұстанымдары бір жерден шығу үшін Орта Азиядағы
түркі республикалары Өзбекстанның Самарқанд қаласына жиналып, латын
жазуына негізделген әліпбидің лингвистикалық аспектілерінің теориялық
және тәжірибелік мәселелерін ортаға салды. Жиын қорытындысында:
«1. Жаңа әліпби латын графикасының негізінде алынсын; 2. Жаңа әліпби
үндестік заңына бағындырып алынсын; 3. Бір дыбысқа бір әріп алынсын;
4. Әріпке жаңадан үтір, ноқат, т.б. белгілер алынбасын; 5. Түрік елдерінде
бірдей айтылатын дыбыстардың таңбалары да бірдей болсын; 6. Бас әріп
алынбасын» – деген қарар қабылданды.
Самарқанд қаласында өткен жиын жұмысына саяси тұрғыдан талдар
болсақ, онда біз сол тұста түркітілдес республикалардың Ресейдің латын
графикасын енгізу арқылы түркілердің жазба кеңістігін бұзбауы үшін әріп
тердің бірдей алынуына барынша мән бергендігін байқаймыз. Бұл түркі
халықтарында ғасырлар бойы қалыптасқан тілдік және жазба бірегейлігін,
сол арқылы түркілік сәйкестілікті сақтап қалуға деген талпыныс болатын.
Ал бұл уақытта Ресей үкіметі әліпби реформасын жүргізуді тек түркі ха
лықтарымен шектеп қалмай, оның географиялық қамту аймағын кеңейте
бастады. Мәселен, кеңес үкіметі латын жазуына көшу мәселесін армян,
абхаз халықтары арасында көтеріп, бұл елдерде де жаңа әліпбиге көшуге
дайындық қызу жүрді. Нәтижесінде 1925 жылы армяндар мен абхаздар жаңа
әліпбиді қабылдап үлгерді. Ал 1925 жылы Солтүстік Кавказ халықтары
арасындағы сауатсыздықты жою жөніндегі ІІ-конференция өткізіліп, онда
қабардин, ингуш, қарашай, адыгей, шешен халықтарының жазуын латын
графикасы негізіндегі әліпбиге көшіру туралы шешім қабылданды. Ал 1926
жылдың 1 наурызынан бастап Закавказ ОАК Президиумының қаулысымен
аталған елдерде жаңа латын әліпбиі қолданысқа енгізілді.
1925 жылдан бастап Қазақстанда «Жаңа әліпбишілер үйірмесі» жұ
мыс істей бастады. Бұл үйірме орта мектептер мен түрлі мекемелерде ха
лыққа латын графикасына негізделген әліпбиді үйретуді қолға алып, би
ліктің қолдауымен әліпби реформасын насихаттауға кірісті. Осы тұста
түркі халықтарының жазуын латын графикасына көшіруді қолдайтын
қоғам қайраткері Нәзір Төреқұлұлының Мәскеуде «Жаңа әліпби неге керек?», «Жаңа әліпби туралы» деп аталатын кітаптары басылып шықты.
Онда Н.Төреқұлұлы латын жазуының араб жазуына қарағанда түрлі артық
шылықтары бар екендігін жан-жақты баяндады.
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Қазақ-қырғыз білімпаздарының тұңғыш съезі өткеннен кейін араға 2
жыл салып, 1926 жылдың ақпан айының 26-сы мен наурыз айының 6-сы
аралығында Баку қаласында Бүкілодақтық І түркологиялық съезд өткізілді.
Халық арасында «Түркішілер құрылтайы» аталған бұл съезд кеңестік
түркітілдес халықтардың тарихы мен мәдениетін зерттеуге, түркі тілдерінің
туыстығы мен емлені түзету, терминология, әліпби сынына, әсіресе түркі
халықтарының жазуын латын графикасына ауыстыру мәселесіне арналды.
Съезге 131 делегат қатысса, оның 70 пайызын түркітілдес халықтардың
өкілдері құрады. Съезд жұмысына кеңестік атақты түрколог ғалымдар
Л.В.Щерба, А.Н.Самойлович, К.К.Юдахин, Л.И.Жирков, Н.Ф.Яковлев,
Н.И.Ашмариндермен қатар, түріктің көрнекті ғалымдары Көперлі-Зада, Құ
сайын-Зада, неміс профессорлары Менсель, Бартольд, Олденбург, Крымс
кий және түркітілдес республикалардың білікті мамандарынан құралған
делегаттар келді. Съезге Қазақстан тарапынан Ахмет Байтұрсынұлы, Елдес
Омарұлы, Нәзір Төреқұлұлы, Біләл Сүлейұлы, Әзіз Байсейітұлы секілді белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері мен түрколог-ғалымдар, оқу-ағарту
органдарының өкілдері қатысты. Осы съезде де қатысушылар пікірі екіге
бөлініп, бір топ түркі халықтары араб жазуында қалсын десе, келесі бір топ
латын графикасына көшудің қажеттілігін айтты. Арабшылдар осы жиында
латын жазуына қарсы барлық дәйектерін ортаға салып, түркі халықтарының
тілдері үшін латын жазуының тиімсіз екендігін дәлелдеумен болды. Съезд
пленумында сөз алған қазақстандықтардың арасында Нәзір Төреқұлұлы,
Ахмет Байтұрсынұлы, Елдес Омарұлы, т.б. болды. Ахмет Байтұрсынұлы өз
баяндамасында «Қаріп мәселесіне мұқтаждық туып отырған жоқ. Азғантай
күшімізді мектеп үйлерін салуға, оқушылар шығаруға жұмсауымыз керек»
[21, 43-50 б.] – десе, профессор Яковлев «жақсы әліпби тіл дыбысына түгел
жетуі, қаріп белгісі аз болуы керек. Бұл екі қасиет – латын таңбаларын ал
сақ, қазақ әліпбиінен табылатын қасиет. Латын қарпі – дамып келе жатқан
қаріп, арабтікі тоқтап қалған қаріп» – деген ой айтады. Сондай-ақ съезде
қырғыздың көрнекті қоғам қайраткері Қасым Тыныстанов сөз сөйлеп, латын жазуына көшуді ұсынды. Бұл туралы Асқар Ақаев: «Қ.Тыныстанов
«Біз не үшін латын әрпіне өтуден жасқанамыз» деген мақала жариялап,
алғашқылардың бірі болып араб алфавитінен латын алфавитіне өту мә
селесін көтерді. Бұл мақаласында ғалым: «Латын алфавитіне көшудегі
мақсат Шығыстың ақ ораған қажы-молдаларын жоқ қылу үшін емес, өз
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әдебиетіміз бен мәдениетімізді тиімдірек жолмен алға бастыру үшін» деп
мәлімдейді. Жаңа алфавитті енгізу оңай емес екендігін түсінген ол «Жа
ңа алфавиттің достары» қауымдастығын құрды. 1925 жылы Бішкектегі
ғылыми-ағартушылардың съезінде Қ.Тыныстановтың тұжырымдамасы
мақұлданды. Қасымның 1926 жылы жаңа жазуды енгізу ісіне арналып
Бакуде өткізілген Бүкілодақтық түркологиялық конференциядағы негізгі
баяндамашылардың бірі болуының өзі оның түркология іліміне сіңірген
еңбегінің дәлелі бола алады» [22, 140-141 б.] – деп жазды. Екі аптаға созыл
ған І Бүкілодақтық түркологиялық съезд қорытындысында латын әліпбиін
қабылдау мәселесі дауысқа салынып, нәтижесінде 7-101 дауыспен латын
графикасын қолдаушылар басым түсті. Латын графикасына негізінен татар
зиялылары қарсылық танытты. Бүкілодақтық түркологиялық съезд барысында Жаңа түрік әліпбиі Орталық комитеті құрылып, оның төрғасы болып
Әзербайжан ОАК төрағасы С. Ағамалы-оғлы тағайындалды. Ал оның мүше
лері болып В.А.Артемов, Б.М.Гранде, В.И.Лыткин, Л.И.Жирков, Н.Я.Марр,
Е.Д.Поливанов, А.Н.Самойлович, А.А.Реформаторский, А.М.Сухотин,
Г.Шараф, Б.В.Чобан-заде, Р.О.Шор, Н.Ф.Яковлев, К.К.Юдахин т.б. сайланды. Түркологиялық съезд жұмысының нәтижесінде барлық түркі тілдерін
кезең-кезеңімен латыншаландыру туралы қарар қабылданды.
Бакуде өткен съезден соң Ресей үкіметі кеңестік республикалардың
ОАК басшылық аппаратын өзгертіп, өз саясатын қолдайтын адамдарды би
лікке алып келді. Қазақстанда Ахмет Байтұрсынұлынан бастап бұрынғы
алашордалықтардың барлығы коммунистермен ауыстырылды. КСРО тіл
кеңістігінде латын графикасының қолданысы саяси сипат алған сайын қазақ
баспасөзіндегі полемикалық айтыстар одан әрі жалғаса түсті. Мәселен,
1926 жылы «Жаңа мектеп» журналында жарық көрген «Түрікшелер құ
рылтайы» мақаласында Ахмет Байтұрсынұлы съезд жұмысына: «Соңғы
баяндамалар талқыға түсіп сөз болмастан комиссияға жіберіле берді. Құ
рылтай дүкені жасаушылардың қолында болғандықтан, күні бұрын икем
деп қойғандықтан «қазанның құлағы қазаншының қалаған жерінен шық
ты» [21, 43-50 б.] деп баға берсе, 1927 жылы «Еңбекші қазақ» газетіне
жазған «Тағы да жаңа әліпби туралы» мақаласында Нәзір Төреқұлұлы:
«26-жылдың мартында Бакуде болған Түрік білімпаздарының сиезінде
латыншылдар 101 дауыс алып, жеңіп шығып, арабшылдар 7 дауыспен қа
лып отырған. Сиездің бұлай қаулы шығаруы латын мәселесінің толғағы
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жеткеніне толық дәлел» [23] деп, арабшылдарға қарсы жауап қайтарды.
Осы кезеңдегі Н. Төреқұлұлының саяси қызметі жайлы А.Мұсалиева: «Ол
1922 жылдың шілдесінен 1928 жылдың маусымында Сауд Арабиясына
қызметке ауысқанға дейін Мәскеуде түрлі жауапты қызметтер атқарған еді.
Баку қаласында өткен түркологтардың І съезінде және Жаңа түрік әліппесі
бойынша Бүкілодақтық Орталық комиссиясының пленумдарында жасаған
баяндамалары, латын әліпбиіне көшуге байланысты пікірталастардағы жа
рыссөздері мен жазылған мақалалары, біріншіден белсенді саяси қызмет
аясын танытса, екіншіден түрік халықтарының мәдени бірлігін нығайтатын
ортақ әліпби жасауға негізделген ғылыми шығармашылығын танытатын
еді. Қазіргі жаһандану жағдайына түрік халықтарының мәдени өміріндегі
араб, латын және кириллица түріндегі үш әліпбиді тұтынуынан туындаған
қиындықтар Н.Төреқұловтың ұсынған идеясының дұрыстығын дәлелдесе
керек. Ғасыр басында М.Шоқай, Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында
М.Сұлтанғалиев, Т.Рысқұловтар көтерген түрік халықтарының саяси бірлігі
идеясын қайта жаңғырту пролетариат диктатурасы орныққан тоталитарлық
жүйе жағдайында мүмкін емес еді. Жаңа жағдайда Н.Төреқұлов бастаған
жаңа әліпбиді жақтаушылар алыс бағдарламаны көздеген мәдени бірлік
идеясын ұсынды. Әйтсе де бұл идея 1940 жылы КСРО құрамындағы түрік
халықтарының жазуын латын әліпбиінен кириллицаға ауыстыруымен бірге келмеске кетті» [24, 15 б.] – дегенді айтады.
І Бүкілодақтық түркологиялық съезден кейін кеңестік республикаларда
латын әліпбиіне көшуге дайындық жұмыстары қарқын ала түсті. Съезге
қатысқан делегаттар өз елдеріне оралған соң әліпби реформасын жүргізу
төңірегінде жиындар, конференциялар өткізіп, осыған қатысты басылым
беттерінде саяси мақалалар жарияланып, арнайы кітапшалар жарық көріп
жатты. Дегенмен, Кеңестер одағындағы латынданшаландыру ісі түркітілдес
республикалардың әрқайсысында әр түрлі болатын. Осы ала-құлалықты
жою әрі республикалардың барлығындағы латыншаландандыру ісін жүйе
лі жүргізу мақсатында Бүкілодақтық жаңа түрік әліпбиінің орталық ко
митетінің латындандыру ісі жөніндегі орталық штабы құрылды. Сонымен
қатар, бірқатар кеңестік түркітілдес республикаларда латын әліпбиіне кө
шуді насихаттайтын ұйымдар ашылды. Бұл ұйымдардың жұмысы халықты
жаңа әліпбидің жобаларымен таныстыруға бағытталды. Бакуде өткен съез
ден кейін көп ұзамай Түркіменстан, Қырғызстан, Солтүстік Кавказ, Әзір
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байжан, Закавказ республикаларында латын графикасына негізделген жаңа
әліпбиді қабылдау туралы декрет қабылданды. Ал Қазақстан жағдайында
арабшылар мен латыншылардың айтысы әлі басыла қоймаған болатын. Соның айқын көрінісі ретінде 1926 жылдың 10 желтоқсанында Қы
зылорда қаласында қазақ жазуын латын графикасына көшіру жөнінде
арнайы жиынды айтуға болады. Онда алғашқы болып баяндама жасаған
Әбдірахман Байділдин латын әліпбиінің тарихынан бастап, жаңа әліпбиге
көшудің тиімді тұстарын барынша саралап берсе, Ахмет Байтұрсынұлы
араб әліпбиінің пайда болуы мен қолдану кезеңдерінен тоқталып, араб
графикасына негізделген қазақ әліпбиінің 5 түрлі артықшылығын айтып,
баяндама жасайды. Қызылордада өткен бұл жиын қазақ білімпаздарының
арасындағы әліпби айтысының негізгі мәселеден гөрі зиялы қауымның
бірін-бірі айыптауға айналып бара жатқанын көрсетті. Қазақстандағы
әліпби мәселесінің жалпы ахуалын 1927 жылдың 24 сәуірінде Мәскеуде
білім алып жатқан қазақ студенттерінің жиналысында Нәзір Төреқұлұлы:
«... қазақ жұртшылығы екі лагерге бөлінді. Бір жағында жаңа қазақ алфавиті жалпы мұсылмандық мәдениеттен және жалпы мұсылмандық дәс
түрден бөлуді көздейді деген пікірдегі ескі кері тартпа интеллигенция.
Олар өздерінің осы мәселеге жаулық әрекетін халықты ағарту қамын ойла
ғансыған әрекетімен бүркемелегісі келеді. Екінші жағында біз, жаңа алфа
виттің тәжірибелік және принциптік жағын салмақтай келген көп санды
жаңа интеллигенция тобы, ауыл мұғалімдері және оқушы жастар. ...
Біздің ұранымыз: Қазақ республикасының мәдени құрылысына қатысушы әрбір саналы адам өзінің сөзімен және ісімен жаңа қазақ алфавитін
қысқа мерзім ішінде қабылдауға көмектесуі керек» [25, 68 б.] – деп сипаттайды. Осы кезеңдегі әліпби мәселесіне қатысты қазақ интеллигенциясының
саяси ұстанымдары туралы М.Майлықұтова: «Қазақ зиялыларының арасын
дағы пікірталас ұзаққа созылды. Олардың көпшілігі латын таңбаларын
енгізуге қарсы болды. 1927 жылы Қызылордада өткен айтыста арабшыл
Ілияс Ахметұлы латын әрпін алу мәселесі Қазан төңкерісінен кейін туып
отырған жоқ, патша отаршылдық саясатты күшейткен заманда туындады. Орыс патшасы татарды жеңіп, Азияны өзіне қаратып, латын әрпінің
бір тарауына орыс әрпін алдыруға лайықтап дербес әріп шығарды. Латын
әрпі түсін бояп келген орыс әрпінің дәл өзі деген пікірін ашық айтты. Ал,
Смағұл Сәдуақасұлы «Латын әрпін алудың саяси қорқынышы бар. Мол-
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далар қарсы болады. Араб таңбалары ислам дінінің таянышы, әріптен қол
үзсек, діннен де қол үземіз» деген көзқарасын латыншыл Н.Төреқұлұлы
мен Ә.Байділдаұлы өткір сынайды. Оларды «ескішілдер», «діншілдер» деп
кінәлайды» [26, 134 б.] – деп жазады.
Латыншаландандыру науқаны күн тәртібіндегі басты саяси мәселеге
айналған 1920-1930 жылдар аралығында кеңестік түркітілдес республика
лардың басындағы ахуал барлығында ұқсас болды. Түркі республикалары
зиялы қауымының бір тобы араб жазуын қолдаса, енді бір тобы латын гра
фикасына негізделген жаңа әліпбиді жақтап шықты. Түркі интеллиген
циясын екіге бөлген Ресейдің латындандыру науқаны саяси тұрғыдан
нәтиже бере бастады. Яғни, түркі халықтарының ішінара бірлігінің ыдырауына әліпби мәселесі басты себеп болды. Соған қарамастан кеңестік түркі
интеллигенциясының арабшылдар тобы биліктің латыншаландыру нау
қанына қарсылығын тоқтатпады.
Түркі халықтары жазуын жаңарту бағытындағы көп жылғы жұмыстардың
нәтижесінде 1929 жылдың 7 тамызында КСРО ОАК төралқасы мен КСРО
Халық комиссарлар Кеңесі «Жаңа қазақ әліпбиін енгізу туралы» қаулы
қабылдап, Қазақстанда латын графикасын қолдану құқықтық тұрғыда
шешімін тапты. Алайда, Қазақстандағы жаңа әліпбиге көшу реформасы
Әзербайжан, Түркіменстан, Өзбекстан республикаларына қарағанда баяу
жүрді. Қазақстандағы араб жазуының қолданыстан шығуы жайында Қазақ
АКСР Орталық Атқару Комитетінің 1928 жылғы желтоқсанның 9-ы күні
қабылдаған Қаулысында былай делінген: «Қазақ еңбеккерлеріне Исламмен
бірге таңылған араб әліпбиі, өзінің күрделілігімен ерекшелене отырып, пе
дагогикалық талап тұрғысынан да, әсіресе техникалық жағынан да жарамсыз болып шықты, себебі оны полиграфиялық өнеркәсіпте қолдану баспа
сөзінің өте қымбаттауына әкеліп соқтырды...
Араб әліпбиі өзінің мәдени-тарихи шектеушілігі салдарынан қазақ ең
беккерлерінің жалпыадамзаттық мәдениет жетістіктерімен қауышуына
техникалық тежегіш болып табылады» [27, 11 б.]. Осылайша 1930 жылға
дейін кеңестік түркітілдес республикалар мен бірқатар автономиялық об
лыстардың барлығының әліпбиі араб жазуынан латын графикасына кө
шірілді. Бұл жөнінде 1930 жылдың 15 тамызында КСРО ОАК Ұлттар
Кеңесінің Президиумы Орталық комитеттің баяндамасы негізінде қаулы
қабылдады. Баяндамада 1927–1930 жылдардағы түркі халықтарының жа
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зуын латыншаландыру реформасының қорытындысы шығарылды. Онда:
«Латын әліпбиі араб графикасын толықтай жеңіп, қаулымен бекітілді, 3,5
млн. астам еңбекшіден тұратын 36 ұлтты қамтыды» деп жазылды. Жалпы
алғанда, 1923 және 1939 жылдар аралығында Кеңестер Одағы құрамындағы
төл жазбасы бар 72 тілдің 50-і латын қарпіне көшсе, оның 20-сын түркі
халықтары құрады.
Кеңес үкіметі реформаны жүргізудегі бірқатар кемшіліктерді алға тартып, Бакудегі Жаңа түрік әліпбиі Орталық Комитетін Мәскеуге көшіріп,
оның жұмысын бақылау КСРО ОАК Ұлттар Кеңесінің президиумына
жүктелді. Түркі халықтарының жазуын латын графикасына ауыстыруды
ұйымдастыру жұмысы аяқталған соң 1930 жылы Кеңес үкіметі Әзірбайжан
үкіметінің басқаруындағы Жаңа түрік әліпбиінің Орталық комитетін
КСРО ОАК жанындағы Бүкілодақтық жаңа әліпби орталық комитеті болып қайта құрды. Бұл комитет 1940 жылдың соңына дейін жұмыс істеп, ке
ңес халықтары жазуларын кириллицаға көшіргеннен соң тарады. Осы ко
митетің жұмысын белгілі ғалым Кеңесбай Мұсаевтың сөзімен айтсақ, заң
шығарушы күші бар, КСРО мемлекеттік билігінің жоғарғы органына тікелей
бағынысты КСРО Орталық Атқару Комитетінің жанындағы Бүкілодақтық
Орталық Жаңа әліпби комитеті одақ халықтары тілдерінің барлығының
жазуы мен терминологиялық принциптерін жасауға тұтастай басшылық
етті деп сипаттауға болады [28, 148 б.]. Түркітілдес халықтардың жазуын
латын графикасына негізделген жаңа әліпбиге көшіруде Кеңестер одағына
белгілі Е.Д.Поливанов, Н.А.Баскаков, С.Е.Малов, Н.К.Дмитриев, А.К.Бо
ровков, К.К.Юдахин, т.б. миссионер ғалымдар үлкен жұмыстар атқарды.
Түркітілдес республикаларда кең көлемде жүргізілген латыншаландыру
реформасы Ресей үшін саяси тұрғыдан өз жемісін берді. Мәселен, православ
миссионерлері әзірлеген кирилл негізіндегі әліпбиге ие якут және коми тілдері де латындық сипатта қайта өзгеріске ұшырады. Кеңес Одағы жүргізген
латыншаландандыру реформасы түркітілдес халықтардың араб жазуымен
жазылған тарихи-мәдени мұраларының келер ұрпаққа сабақтастығына кедергі келтіріп қана қоймай, түркі халықтарының біртіндеп Ислам дінінен
ажырауына да алып келді.
Араб жазуын қолданыстан шығару барысындағы Кеңес үкіметінің ісқимылын халықтың еркімен санасып жасалған реформа деп айта алмаймыз. Өйткені, кеңестік биліктің латын әліпбиін енгізу үшін оған қарсы
шыққандарды жазалағаны туралы деректер аз емес. Бұл жайында М.Мыр
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захметов: «Араб жазуын А. Байтұрсынұлының реформалауынан кейін бүкіл
түркі жұрты ең озық жүйе деп таныса да, күштеу саясаты өз дегеніне жетіп
тынды. Өйткені латыншаға қарсыларға саяси айып тағылып, бұған тіпті
заң қорғау органдары да араласа бастады. Мысалы, «Жаңа әліпбиге көшу
туралы Халық Комиссарлар Кеңесінің жанындағы Орындаушы комиссия»
дейтіндер латын жазуына қарсыларды заң жүзінде қудалауды ашық түрде
жүргізе бастады» [1, 4 б.] – дейді.
1929-1930 жылдары Ресейде орыс жазуын латын графикасына көшіру
туралы идея қайтадан саяси сипат алды. Нақ осы жылы Ресей Халық Ағарту
комиссариаты орыс әліпбиін латыншаландыру мәселесін әзірлеу жөніндегі
комиссия құрғанымен, 1930 жылдары орыс жазуы латыншаға ауыстырыл
май, керісінше латын графикасына көшірілген тілдердің әліпбилерін ки
риллицаға ауыстыру туралы әңгіме қозғалды. Осы кезеңнің саяси ахуалын Н.Уәли: «Жұртшылыққа жақсы белгілі, өткен ғасырдың 20-жылдары
«ғаламдық революция» идеясымен «рухтанған» революцияшылдар орыс
жазуын латынға көшіруді сөз етті, тіпті 1928-1930 жылдары Н.Ф.Яковлев
басқарған үкімет комиссиясы орыс тілі үшін латын әліпбиінің үш түрлі
жобасын жасады. Соңында большевиктер «ғаламдық революциядан» бас
тартып, әліпби ауыстыру да күн тәртібінен түсіп қалды. Оның орнына Ресей сияқты алып елде социализмнің салтанат құра алатыны жөнінде идея
басшылыққа алынды. Тоталитарлық жүйе мұндай идеяны жүзеге асыру
үшін елді алдымен бір жазуға (әрине, орыс жазуына) көшіріп, бара-бара
бір тілде (әрине, орыс тілінде) сөйлету мақсатын көздеді. Түпкі мақсатты
бүркемелеу үшін алдымен, ұлт тілдері жазуын латынға көшірді. Латынға
көшкен, өзінің жазу-сызу дәстүрінен айырылып қалған, ал жаңа әліпбиге
әлі бауыр баса қоймаған ұлттарды ендігі кезекте кирилшеге көшіру қиын
бола қойған жоқ. Алайда грузин, армян тәрізді халықтарға жазу дәстүрі бар
деп «кеңшілік» жасалғаны, ал әзірбайжан, өзбек, татар тәрізді жазу дәс
түрі әріден келе жатқан елдерге «таршылық» жасалғаны «түсініксіз» еді.
Сол тұстағы ұлтсыздандыру саясаты әліпби ауыстыруға ерекше мән берді. ТМД құрамындағы кейбір елдердің кирилшеден бас тартып, латынға
көшуіндегі негізгі факторлардың бірі тоталитарлық жүйедегі саясатқа
қарсылық еді. Ал олардың басқа әліпбиді емес, латынды таңдауы ғылымбілім жетістіктерін үйрену, батыстың озық технологиясын меңгеру, өндіріс
қатынастарын қайта құру, экономикалық саясатынан тағылым алу т.б. тә
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різді саяси-экономикалық фактормен байланысты болса керек» [10, 199 б.]
– деп түсіндіреді.
Мәскеу арқылы жүргізілген жұмыстар, негізінде, 1936 жылдан бастап
1940 жылға дейін КСРО-дағы халықтардың барлық тілдерінің жазуларын кирилл әліпбиі негізінде қайта жасақтау реформасы жүргізілді. Ұлт
зиялыларының көбісі қуғын-сүргінге түсіп, біразы өлтірілген соң Ресейдің
кириллицаға көшіру реформасына қарсылық танытатындар қатары тіпті азайды. Сол кезде КСРО шеңберінде қолданыста болған грузин, армян, неміс және идиш тілдері ғана кирилл әліпбиінің ықпалында болған
жоқ. Ал ең алғаш болып орыс жазуына 1936 жылы – кабардиндер, 1937
жылы – адыгейлер, 1939 жылы – түркімендер мен әзербайжандар көшті.
Жалпы алғанда 1937-1940 жылдар аралығында кириллицаға Орта Азия,
Дағыстан мен Повольжя республикаларының барлық жазулары ауыстырылды. 1940 жылдың аяғына таман Қазақстанда «Латыншаландырылған
қазақ жазуын орыс графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы»
Заң қабылданды. Нәтижесінде қазақ әліпбиіндегі әріптер саны 42-ге жетіп,
оның 9-ын қазақтың төл әріптері құрады. Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің 1940
жылғы 10 қарашасында өткен V сессиясының шешімімен қазақ әліпбиін
кирилл негізінде қайта түзеу жұмыстары қолға алынды. Осылайша 19201940 жылдар аралығында кеңестік түркі халықтары араб жазуынан латын
графикасына, одан кириллицаға көшу арқылы 3 әліпбиді пайдаланып,
сауатсыздыққа ұшырады. Түркі халықтары жазуының орыс графикасына
көшірілуі осы халықтардың тілдерінің қолданысын одан әрі тарылтып,
ұлттық терминологиялық жүйесін орыстандырды. Түркі халықтарының
өзара термин алмасу үрдісінің тоқтап қалуымен қатар, түркі халықтарының
тілі мен мәдениетін, тарихы мен этнографиясын зерттейтін түркология саласы да кеңестік идеологияның бақылауына ілікті.
ХХ ғасырдың 20-40 жылдары кеңестік түркі халықтарының жазуын алдымен латыншаландыру, кейіннен кириллицаға көшіру саясаты түркітілдес
республикалардағы негізгі ұлттардың ұлттық сәйкестіліктерін бұзды. Ке
ңес кезеңіндегі әліпби реформасы түркілік мәдениетпен қоса, түркілік
сәйкестілікті әлсіретті. Барлық кеңестік түркі республикаларында орыс
халқының үлесі артып, орыс тілінің үстемдігі орнап, соның салдарынан
түркі халықтарының тілдері әлі күнге дейін түрлі қиындықтарды бастан
кешіп келеді. Әсіресе, кеңестік Қазақстанда жергілікті қазақ халқының
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үлес салмағы өзге халықтар санының қосындысынан азайып кетті. Ал бұл
тілдік ортаның бұзылып, қазақ халқының орыс әліпбиі арқылы орыстық
мәдениетке ден қойып, ұлттық мәдениеттің мультимәдениет шеңберінде
қалып қоюына алып келді.
Қорыта айтқанда, ХХ ғасырдың 20-40 жылдары кеңестік түркітілдес
республикаларда жүргізілген әліпби реформасы – түркі халықтарының
тілі мен мәдениетін, этнопсихологиясы мен тарихи сабақтастығын, жазу
кеңістігі мен тіл мәдениетін, бір сөзбен айтқанда, ұлттық дамуын тежеген
құбылыс.
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Р.К. УРАЗМАНОВА
САБАНТУЙ: ОТ ЛОКАЛЬНО-АУЛЬНОГО
ДО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ТАТАР
Мақалада Еділ және Жайық бойы татарларының халықтық мейрамы – Сабантойдың
өткізілу ерекшеліктері сипатталады. Мейрамның XIX ғасырдан қазіргі заманға дейінгі
дамуы, түрлерінің трансформациясы талданып, «қазан татарларының» төл мерекесі
барлық Ресей және шетел татарларының ұлттық мейрамына айналғаны айтылады.
В работе описаны формы бытования народного праздника татар Поволжья и Урала
– Сабантуй. Проанализирована эволюция праздника и трансформация его форм, начиная
с XIX века вплоть до современности. Показано, как из локального праздника «казанских
татар» сабантуй стал национальным праздником всех татар России и зарубежья.
The paper describes forms of existence of Sabantuy i.e. the national feast of Tatars in the
Volga and the Urals Region. The evolution of the feast and the transformation of its carryingout forms, from the XIX century until the present has been analyzed. Also the paper examines
the transition of Sabantuy from «Kazan Tatars» local festival to a national feast of all Tatars in
Russia and abroad.

Статья подготовлена на основе анализа материалов, полученных в ходе
многолетних комплексных этнографических экспедиций с целью создания
научной базы для подготовки историко-этнографического атласа татарского народа по теме «Обряды и праздники». Они стали репрезентативным
источником, давшим возможность представить объективную картину бытования сабантуя в этнографически обозримых хронологических рамках
– с середины XIX до начала XXI вв. [1]. С учетом многофункциональности
праздников, как известно, являющихся сложными социально-художественными явлениями бытовой культуры народа, его образа жизни анализ мате-
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риала по сабантую позволил выделить три этапа его эволюции как праздника и трансформации его форм (обрядов, действ).
Первый этап – XIX – начало XX вв., период так называемого традиционного быта. Сабантуй этого этапа – многовариантный народный праздник
одной из групп татар Поволжья и Урала, а именно казанских татар [2, с. 1115]. Праздновали его и татары-мишари, проживающие в контактных зонах
с казанскими татарами, в частности, в отдельных уездах Казанской, Симбирской, Уфимской губерний, куда их как служилое сословие переселяли
по мере расширения границ Российского государства, или они поселялись
там в ходе вольной колонизации [3, с. 39-47].
Это весенний праздник, празднование которого предваряло начало особо значимого этапа земледельческих работ – сева яровых культур, в народе
воспринимаемого как начало Нового года. Следует отметить, что у татар,
как у большинства тюркских народов, наряду с исламским летоисчислением, вплоть до XVI в. бытовал календарь с животным циклом летоисчисления и зодиакальной системой названия месяцев, реально фиксирующей
природные изменения в течение года. После присоединения края к России
сюда стал проникать календарь, основанный на христианском летоисчислении. Правда, до XIX в. татары продолжали отмечать Новый год по древнему обычаю в марте, в день весеннего равноденствия. День Нового года
носил иранское название Науруз, т.е. Новый день [4, с. 318-320]. Однако
исследование бытовавших в XIX – нач. XX в. праздников свидетельствует
о том, что своеобразное празднование дня весеннего равноденствия сохранялось лишь в отдельных районах проживания татар, в частности, в аулах
Астраханской, частично Тюменской, Омской областей (астраханские, сибирские татары) под названием Әмәл, Амиль от сирийско-арабского слова
хэмэл, обозначающего месяц март [5, с. 158; 6, с. 90-92].
В остальных районах проживания татар (Окско-Сурское междуречье,
Среднее Поволжье, Урал) не сохранилась традиция празднования Нового
года в марте. Правда, в некоторых аулах в день весеннего равноденствия
шакирды-учащиеся местных школ-медресе устраивали коллективный обход домов с различными благопожеланиями. Это были стихи из книг, посвященные прославлению Науруза, либо стихи, сочиненные самими шакирдами и обращенные к конкретным личностям. Все они заканчивались
требованием какого-нибудь угощения, денег.
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Одна из главных, специфических особенностей сабантуя, по принципу
бытования отличающего его от праздников соседних народов, заключается
в том, что, по крайней мере, уже в XIX в. он был сугубо светским праздником. Дело в том, что Ислам, в лоне которого татары сформировались
именно на данной территории как народ, единый этнос, со своим лунным
(скользящим) календарем не смог вобрать в себя и подчинить праздники,
обряды, связанные с хозяйственной деятельностью, как это произошло, в
частности, в христианстве [7, с. 9-13; 8, с. 13].
Другая его особенность заключается в том, что это сугубо народный
праздник, причем не только и не столько по факту массовости его участников (а в нем посильное участие принимали все от мала до велика). Народность заключалась в его сути. Сабантуй – самоорганизующийся праздник,
говоря современным языком – элемент гражданского общества, функционирующий по принципу полного «самообслуживания» в решении как
организационных, так и финансово-экономических вопросов, кстати, направленных не столько на материальное, сколько моральное, эмоционально-психологическое поощрение, как активных организаторов, так и участников и победителей различных состязаний.
Для награждения победителей подарки выделяли сами жители деревни.
Сбор их проводили накануне майдана в одних районах пешие юноши, в
других – верхом на лошадях, в третьих – пожилые мужчины. При сборе
подарков юношами обязательно были музыканты. Но перечень даров был
единым и состоял, в основном, из предметов женского рукоделия, отрезов
материи. Самым ценным подарком считалось полотенце, которое получали
от каждой молодушки (яшь килен), вышедшей замуж после предыдущего
сабантуя. Каждая из них специально для этих целей собственноручно готовила одно из лучших, богато орнаментированных полотенец из своего приданого. Выделить подарок считалось необходимым, так как в противном
случае односельчане могли осудить за жадность. Среди дарителей были и
такие, кто давал обет выделить подарок для сабантуя в случае исполнения
желания (адарырып) или как подаяние (садака итеп). Причем нередко оговаривали: «Мой подарок – борцу» или победителю скачек, или наоборот,
наезднику, пришедшему последним и т.д.
Сабантуй не имел не только точной календарной даты, но и определенного (установленного) дня недели. Все зависело от погодных условий, интенсивности таяния снега и, соответственно, степени готовности почвы
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к севу яровых культур. Вместе с тем, в деревнях одной округи старались
проводить состязания (кульминацию праздника) не в один день, чтобы желающие могли посетить их праздник. Как правило, старейшины деревень –
аксакалы, договорившись об этом, оповещали соседей на одном из базаров.
Сабантуй был чисто своим деревенским праздником. На него не было
принято приглашать гостей из других деревень. Желающие посмотреть
или принять участие в празднике сами прибывали на место состязаний.
После их окончания гостей ненадолго приглашали на обед или ужин родственники или друзья. В целом же сабантуй – не время гостеваний, ведь
сразу после него приступали к севу.
Подготовка к нему, как к любому большому празднику, начиналась заранее. Хозяйки мыли, убирались в доме. Мужчины наводили порядок во дворе, на улице. К сабантую, как правило, готовили пиво, съестные припасы.
Анализ обрядов, входящих в праздник, позволяет объединить их в три
группы. Первая группа – зачин праздника, его подготовительная часть. Это
сбор детьми крашеных яиц, который являлся повсеместной, неотъемлемой
частью сабантуя, создающей атмосферу приближения праздника. Он предварял сбор подарков. Особого названия у этого обряда не было. По решению аксакалов, жителей деревни о таком дне оповещали заранее, чтобы
хозяйки успели покрасить яйца. Их красили в отваре луковой шелухи, в
зависимости от концентрации которого цвет яиц варьировал от золотистожелтого до темно-коричневого. В отваре березовых листьев получали различные оттенки зеленого цвета. Кроме того, пекли баурсак, крендели, покупали конфеты. Для детей готовили специальные мешочки, как правило,
из красных концов домотканых полотенец (кызыл башлы сөлге). Нередко
дети ложились спать одетыми, обутыми, чтобы утром не терять на это время; под подушку клали полено, чтобы не проспать. Рано утром, чуть свет,
мальчики и девочки в возрасте от 3-4 до 9-10 лет начинали обход домов. Заходя в дом, ребенок произносил: «Пусть легкой будет моя нога, пусть будет
много кур и цыплят» – «Аягым җиңел булсын, тавык-чебеш күп булсын»
(это пожелание благополучия в наступившем году). Получив угощение, поблагодарив хозяев, малыш спешил в другой дом. День сбора яиц проходил
очень оживленно. Сам сбор продолжался 2-3 часа. Затем дети выходили на
улицу, где начинались различные игры с собранными яйцами.
В отдельных регионах в ритуал сабантуя входили и другие обряды встречи весны. Один из них – коллективное угощение кашей, приготовленной
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на природе из подворно собранных продуктов. Одинаковый по форме этот
обряд бытовал под разными названиями: зәрә (дәрә) боткасы (смысл терминов не ясен), карга боткасы – «грачиная каша». В этих районах именно
с этого времени начиналась подготовка к сабантую.
Вторая группа действ составляла суть праздника, его кульминацию –
мәйдан. Это – скачки и различные состязания с предварительным сбором
подарков для их участников и победителей. Состязания проводились по
веками выработанному распорядку. Начинали их скачки. Участие в них
считалось престижным, поэтому на деревенские скачки выставляли коней
все, кто мог. Наездниками были мальчики 8-12 лет. Скачки проводились
следующим образом. Участники, собравшись вместе, отправлялись к мес
ту старта, расположенному в 5-8 км от селения. Их сопровождал один из
руководителей состязания. По его сигналу конники стартовали по полевой
дороге в сторону деревни к финишу, где их поджидали участники праздника. Интересно отметить, что такой вид скачек был характерен для всех
кочевых народов Средней Азии и, например, у туркмен-иомудов назывался
«улу байрак» [9, с. 69]. Кстати, у них эта форма была одной из разновиднос
тей скачек, у татар же – единственной.
В целях безопасности финиш располагался в стороне от основного места
проведения состязаний, однако награждение участников скачек проходило
на майдане. Одно из лучших полотенец дарили победителю. Наездники и
владельцы скакунов получали отдельные призы. Награждали, как правило, всех участников скачек, правда, ценность подарков была различной. И
последней лошади привязывали полотенце, специально оговоренное дарительницей. В основной массе деревень в то время, когда наездники отправлялись к месту старта, на майдане проводились другие состязания, в частности, бег. Участники подразделялись по возрасту – мальчики, мужчины,
старики. Публика была снисходительна к различным уловкам почтенных
старцев. Например, некоторые старики пробегали не всю дистанцию, и это
им прощалось. Принцип организации состязаний был тот же, что и скачек:
старт устраивали в отдалении, а финиш – на майдане. Дистанция была не
длинная – на 1-3 км.
Одновременно приступали к проведению состязаний по национальной
борьбе. Татарская национальная борьба – көрәш – борьба на кушаках. В
качестве кушака используется полотенце. Каждый борец обхватывает своим полотенцем противника за талию и таким образом ведет борьбу. Зри-
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тели располагались кругом в несколько ярусов: передние сидели на земле,
задние смотрели стоя. Начинали борьбу два мальчика 5-6 лет, иногда два
старика. Это зачин, затравка. Затем поочередно борются мальчики постарше, юноши, мужчины среднего возраста. Дружными возгласами одобрения
встречали зрители каждый удачно проведенный прием. Тот, кто сумел положить на лопатки своего противника, получал подарок.
Поединок продолжался до тех пор, пока один из борцов не признавался
побежденным. После нескольких удачных схваток победитель становился
претендентом на звание сильнейшего борца – Батыра. Таких претендентов
набиралось несколько человек; их борьба между собой становилась кульминационным моментом состязания. Батыр, так же как и победитель скачек, получал один из лучших призов.
Если батыры и джигиты демонстрировали на сабантуе силу, удаль, сноровку, то певцы и музыканты ждали этого праздника, чтобы показать свой
талант, услышать одобрение народа. Во время сабантуя люди узнавали новые песни, запоминали незнакомые до сих пор мелодии, чтобы петь их потом – в поле во время жатвы или дома – в долгие зимние вечера.
Характерно, что на этом празднике, несмотря на большое стечение народа и ажиотаж, возникавший во время состязаний, никогда не случалось
беспорядка. Об этом свидетельствуют и наблюдения очевидцев, описывавших сабантуй. Один из них писал: «Справедливость требует отметить, что,
несмотря на такое многолюдство, на сабане редко можно встретить пьяных
или вообще хулиганствующих. Порядок образцовый и ревниво оберегается
самими гуляющими. И в этом случае татар можно лишь похвалить, что они
разумно пользуются отдыхом» [10].
После завершения состязаний люди расходились по домам. В этот день
в каждом доме стремились приготовить праздничные кушанья.
Третья группа – вечерние молодежные игрища, являвшиеся неотъемлемым элементом сабантуя. Их проводили в течение нескольких дней, начиная со дня сбора яиц. Они были обязательными и в завершающий день
праздника – день состязаний. Игрища устраивали на месте майдана или
на традиционных местах игрищ – за околицей, на лугах, на поляне. В них
принимали участие нарядно одетые юноши и девушки, которым родители
в дни праздника не чинили препятствий. До глубокой ночи звучали гармони, скрипки; парни и девушки пели песни, водили хороводы, плясали.
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Было много игр, сопровождаемых пением – җырлы-биюле уеннар. Эти игрища открывали время весенне-летних игрищ и хороводов, проводимых на
природе.
Сабантуй в отдельных районах проживания татар отличался набором
обрядов, входящих в праздничный комплекс, причем этот набор обрядов,
атрибутов, увеселений был характерен именно для этого праздника. Это
позволило выделить 4 варианта сабантуя, что в свою очередь является
объективным подтверждением его традиционности в бытовой культуре казанских татар, т.е. длительности его воспроизводства, относительной стабильности. Ибо вариативность, как доказано исследователями, есть способ
существования традиции [11, с. 119]. Каждый вариант имел четко очерченную территорию распространения. Бытовал сабантуй и в городах, в частности, в Казани, Уфе, Оренбурге и др., подчиняясь уже другим закономерностям и исполняя несколько другие функции.
Таким образом, многовариантность праздника, имеющая устойчивые
ареалы, традиционность его и среди городских татар свидетельствует о
том, что на этом этапе он являлся активно функционирующим явлением
этнической культуры татарского народа.
Второй период хронологически охватывает советское время XX в. В эти
годы в общественной жизни татар, как и других народов страны, происходит полная смена не только праздничного календаря, но и форм празднования. Главными стали новые общественно-политические и государственные
праздники, которые были призваны торжественно оформлять революционные события, значительные даты в жизни Советского государства, Красной
Армии и т.д. Их подготовке и проведению уделялось большое внимание.
Праздничные дни объявлялись не рабочими, выходными [12]. Традиционные же праздники постепенно теряли свои позиции, так как являлись религиозными (атрибутом, составной частью той или иной конфессии), иногда
«причисленными» к таковым, объявлялись «пережитками прошлого» и с
ними велась активная борьба как с неуместными в атеистическом государстве. И только сабантуй смог избежать этой участи. Он остался в бытовой
культуре татар, не только сохраняя свои специфические особенности, но и
расширив свои функции. Именно в этот период сабантуй стал более осознанно восприниматься как свой этнический, татарский народный праздник
в отличие от общесоветских, активно внедряемых праздников «красного
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календаря», «подаренных государством». На этом этапе ярко проявилась
этноинтегрирующая функция праздника: его стали отмечать те группы татар, которые в прошлом его не праздновали, в том числе сибирские татары.
Индустриализация страны, вызвавшая значительный отток сельских
жителей в города и вновь создаваемые промышленные центры, привели к
тому, что татары, как в пределах Татарстана, так и Советского Союза в целом стали одним из самых урбанизированных народов страны. По данным
переписи 2002 года, около 70% татар (68,3%) проживает в городской местности [13, с. 15]. И там, где в процессе миграции появился значительной
контингент татар, например, в Москве, Ташкенте, Петербурге, Самаре, в
городах промышленного Урала, Сибири и др. сабантуй стали праздновать
как общетатарский народный праздник. Более того, исследователь праздничной культуры русских Западной Сибири Т.Н. Золотова отмечает, что в
1970-80-е гг. в северной части этого региона праздник, который проводился в начале июня, стали называть «сабантуем». В этом празднике нашли
отражение культурные традиции двух наиболее многочисленных этносов
северных районов – русского и татарского [14, с. 167].
Характерные для этих лет командно-административные методы руководства страны в целом, в общественных праздниках превалирующий
диктат партийных и советских органов, стремящихся превратить их в показательные и агитационно-пропагандистские мероприятия, не могли не
сказаться на форме и содержании сабантуя. Произошла постепенная его
институциализация и связанная с этим унификация. Во-первых, даже в
сельской местности, особенно после коллективизации, повсеместно стали
праздновать не до, а после завершения весенних полевых работ. Во-вторых,
праздновать в общепринятый в государстве выходной день недели – в одно
из воскресений. Главное же в единый день в аулах и райцентрах, затем в
отдельных городах. Завершающим объявлялся сабантуй в Казани, который
приурочивали к дате образования (провозглашения) республики. Установление конкретной даты стало прерогативой руководства республики. А работа по организации и проведению праздника на местах – обязанностью
специально назначаемой по этому поводу комиссии, которая составляла
программу праздника, назначала ответственных за то или иное мероприятие. Форма организации, оправданная в новых условиях, связанных с расширением географии праздника, его масштабов, стала обязательной и для
деревень, заменив веками отработанный принцип организации на основе
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добровольного участия в этой работе, являвшегося почетной обязанностью
уважаемых в ауле аксакалов и их помощников.
В-третьих, перенос сроков празднования привел к постепенному исчезновению обрядовых действ «подготовительной части» праздника, в которых активное участие принимали дети: подворный сбор продуктов для
приготовления «каши» – зәрә боткасы, карга боткасы, сбор по домам крашеных яиц. Не стало праздника – исчез организующий стержень, в частности, конкретная, единая для аула дата их проведения. Кроме того – эти
обряды нередко объявлялись унижающим достоинство побирательством,
их запретили.
В этот период ярко проявилось адаптивное и адаптирующее свойство
сабантуя, чему в немалой степени способствовала его светскость. С одной
стороны, праздник с минимальными потерями адаптировался к кардинально изменившимся и политическим, и социально-экономическим условиям.
С другой – адаптировал в свой ритуал много инноваций, в том числе из общемировых урбанистических элементов культуры, сведения о которых стали доступны, массово возможны благодаря мобильности татар, широкой
сети СМИ, а со второй половины XX в. – телевидения. Отдельные из них
приобрели статус традиционных «сабантуйных состязаний». Речь идет о
многочисленных состязаниях в ловкости, смелости, сноровке, имеющих не
столько спортивный, сколько зрелищный характер. Они оттеснили, иногда
вытеснили вообще состязания в беге, прыжках, которые наряду со скачками, борьбой были повсеместно обязательными в перечне состязаний в
прошлом. Бег на дистанцию заменили различные шуточные состязания в
беге: бег с ручкой ложки во рту с положенным на нее яйцом; бег с ведрами
на коромысле, наполненными водой, бег в мешках, бег по двое, когда нога
одного привязана к ноге другого. Много смеха вызывает бой мешками, набитыми сеном, соломой, который ведут, сидя на бревне, или состязание,
во время которого нужно с завязанными глазами разбить палкой горшок,
стоящий на земле. Популярны перетягивание каната, палки, лазанье на высокий гладкий столб, наверху которого подвешен приз и т.д.
Именно эти состязания являются наиболее массовыми, во многих из
них активное участие принимают женщины. В традиционном сабантуе они
присутствовали только в роли зрителей и находились на почтительном расстоянии от майдана. Возможность участия в состязаниях девушек, женщин
сделала их не только повсеместным, но и важным, значимым моментом
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праздника, создающим непринужденную атмосферу праздничного веселья. Характерной чертой многих состязаний на сабантуе является то, что
любой присутствующий в любой момент может включиться в них. Единство выступающих и зрителей делает его настоящим праздником.
Одновременно проводятся состязания певцов, чтецов, танцоров. Молодежь водит хороводы, устраивает танцы.
В советское время сложилась единая (унифицированная) структура
праздника, чему в немалой степени способствовали различные «рекомендации» и «методические материалы» по проведению сабантуя, разрабатываемые отделом пропаганды и агитации Татарского обкома партии,
республиканским научно-методическим центром народного творчества и
культурно-просветительной работы Министерства культуры ТАССР.
В ритуале праздничного действа появилась характерная для большинства праздничных мероприятий того времени «официальная часть» с обязательным «приветственным словом» одного из представителей «руководящих органов», подъемом флага, чествованием передовиков производства.
По инициативе разработчиков методических материалов были предложены и введены единые правила судейства одного из главных состязаний сабантуя – борьбе на кушаках – көрәш, которые стали проводить, разделив
участников по весовым категориям. Разнообразие в перечне состязаний в
каждом конкретном случае варьировало за счет включения все новых видов, не всегда соответствующих духу праздника и, как правило, зависело
от инициативы и фантазии ответственных за проведение сабантуя.
В городах – это однодневный праздник, сосредоточенный на майдане. В
аулах же – растянутое на несколько дней действо, включающее в себя предварительный подворный сбор подарков для участников состязаний, сами
состязания на майдане, и в завершение – вечерние молодежные игрища.
Кроме того, в сельской местности это время приема гостей, встречи родственников и близких друзей – он вобрал в себя функцию летнего гостевого
праздника казанских татар Джиен [1, с. 70-84]. И если в городах, особенно
крупных, основные средства на праздничные затраты, в том числе приобретение призов, поступали из бюджета города, различных предприятий,
то в сельской местности сбор подарков, как правило, проводился по традиционной форме.
Сбор подарков – әйбер җыю, яулык җыю, как и прежде, впечатляющее
зрелище. В некоторых деревнях, например, Лениногорского, Мензелинс-
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кого районов для сбора подарков седлали до 50 и больше самых лучших
колхозных коней. С веселой песней юноши разъезжали из одного конца
деревни в другой, собирая полотенца, платки, отрезы материи и т.д. Их
прикрепляли к уздечкам коней. Чем больше собрано подарков, тем богаче
украшена лошадь наездника. Поэтому каждый юноша старался заполучить
как можно больше подарков, договариваясь о них заранее со своими соседями, родными, знакомыми. Если же юноши собирали подарки без лошади, то обвязывались крест-накрест через плечо двумя полотенцами и вешали на них другие подарки. В отдельных деревнях под Казанью подарки
собирали уважаемые в селе старики-аксакалы. Они шли от дома к дому и
подвешивали подарки к шесту, который несли на плече. Обычно хозяин, а
чаще хозяйка сами выносили подарки и ждали сборщиков у ворот своего
дома. Интересно отметить, что подарки давали и приезжие гости. Юноши
благодарили одаривающих песнями.
Подарков собиралось много. Как и прежде, обязательным являлся подарок молодой снохи – яшь килен. По традиции она дарила вышитое полотенце. В советские годы, с исчезновением домашнего производства тканых полотенец, молодушки стали дарить для сабантуя рубашки. Правда, при этом
терялась моральная значимость подарка. Ведь раньше каждая яшь килен
готовила свое полотенце, зная, что оно принародно будет передано одному
из победителей состязаний. По красоте узора полотенца судили об умении,
трудолюбии, мастерстве молодой хозяйки. Самое лучшее полотенце получал Батыр сабантуя. Это было большой честью не только для него, но и для
изготовительницы этого дара.
Традиционным являлся и сбор яиц. Их давали и вместо подарка, и вместе с подарком. Часть яиц сдавалась в потребкооперацию. Вырученные
средства шли на приобретение необходимых для сабантуя вещей. Остальная часть яиц использовалась на майдане во время различных шуточных
состязаний, их пили борцы и т.д.
Завершая сбор подарков, юноши еще раз проезжали по аулу с песнями,
музыкой, показывая всем собранные дары.
Вот эта приподнятость, особый настрой, который царил при сборе подарков, делал его любимым народным обычаем, предшествующим непосредственно самому празднику. Ведь в нем принимали участие лучшие баянисты,
гармонисты аула, песни не смолкали ни на минуту. И если начинала соби-
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рать подарки небольшая группа ответственных за это людей, то постепенно их число возрастало, так как к ним присоединялись все новые юноши,
молодые мужчины. И, конечно, ребятишки села, для которых это являлось
большим событием, и в целом оставляло неизгладимое впечатление.
Третий этап – это постсоветское время. В этот период еще более активно проявляется его этноинтегрирующая функция. А главное на этом этапе
– сабантуй становится этнопрезентующим праздником татар, как по всей
России, так и за ее пределами.
В последнее десятилетие, с созданием довольно активно функционирующего Всемирного конгресса татар с административным центром в г. Казани, проводится большая работа по расширению связи татар, проживающих
в республике, с татарами различных регионов России и за ее пределами,
в том числе в области культуры. В.А. Тишков эту работу назвал «политическим проектом «татарской диаспоры» за пределами соответствующей
республики», признав при этом, что у этого проекта есть основания, ибо
Татарстан сегодня – основной очаг татарского культурного производства,
опирающийся на автономную государственность [15, с. 438].
Основанием для этого стало подписанное между Кабинетом министров
РТ, Исполкомом Всемирного конгресса татар и Советом Федеральной национально-культурной автономии российских татар (ФНКАТ) от 4 июня 1999 г.
«Соглашение о культурном, экономическом и научном сотрудничестве». На
этой юридической основе были закреплены нити, связывающие Республику Татарстан с регионами компактного проживания татарского народа. Этот
процесс был усилен и закреплен в 2002 г., когда в Конституции РТ появилась
ст.14 «Об оказании содействия РТ татарам, проживающим за пределами республики». Наиболее продуктивной оказалась работа по участию представителей республики в организации и проведении праздника сабантуй.
В Казани стали проводиться обучающие курсы для организаторов и режиссеров праздника, на которые приезжают представители татарской общественности. Например, в 2006 г., присутствовало 168 человек из 112 районов и городов 42 субъектов Российской Федерации, а также из 2 городов
Турции и Казахстана.
Начиная с 2002 г., постановлением Правительства Республики Татарстан для делегаций из районов республики составляется график посещения сабантуя в различных регионах России. Так, в 2005 г. в график было
включено 59 регионов, в 57 из них были направлены делегации. В составе
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делегаций наряду с официальными лицами из Аппарата Президента, Кабинета Министров или депутата Госсовета и представителей администрации
ответственного района обязательны участники художественной самодеятельности, спортсмены – победители различных сабантуйных состязаний,
нередко – известные эстрадные артисты. Причем, большую часть расходов
на эту поездку, как правило, берут на себя приезжающие.
Организаторами же на местах стали руководители созданных национально-культурных автономий и отделений Всемирного конгресса татар, а
сабантуй там проводится как областной. Например, первый такой сабантуй
в Омской области был проведен в г. Тара (1998г.), затем в с. Усть-Ишим, в с.
Уленкуль Большереченского района и т.д. А в 2009 году – снова в Тарском
муниципальном районе в с. Большие Туралы. В концертной программе
праздника приняли участие творческие коллективы из 7 районов области,
г. Омска, Республики Татарстан – 26 творческих коллективов и 18 солистов
из 15 сел, рабочих поселков и городов [16].
Интересно отметить, что в результате таких усилий по организации и
проведению «областных сабантуев» термином «сабантуй» стали называть
(обозначать) возрождаемые в постсоветское время традиционные локальные
праздники, включая в их ритуал и отдельные элементы сабантуя нового времени. Так, именно после проведения двух «областных сабантуев» в городе
Пензе и в с. Ср. Елюзань, в которых принимали участие делегации из Татарстана с обширными концертными программами, жители деревни Кикино
Каменского района сабантуем стали называть свой летний праздник келәү.
Основным, стержневым моментом праздника здесь являются возрожден
ные обряды, составлявшие отличительную особенность традиционного (конец XIX – начало XX вв.) мишарского комплекса обрядности. При научном
анализе мною они были выделены в особую группу под названием «Летние обряды пожелания благополучия, хорошего урожая, сопровождаемые
общественным жертвоприношением, коллективным угощением [1, 62-67].
Вместе с тем современный праздник – это уже во многом совершенно
иное явление. Не осталось и следа от былой сакральности обрядов. Среди
информаторов лишь мулла отметил, что жертвоприношение и соответствующий намаз проводится с просьбой к Аллаху о ниспослании благополучия,
мира, спокойствия, хорошего урожая. Остальные об этом и не вспомнили.
Так называемое жертвоприношение – заклание животных, разделку туш
проводят накануне вечером (утром не успеть физически!) не на природе,
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как в прошлом, а ежегодно в одной усадьбе добровольно взявшего на себя
бремя хлопот, связанных с этим. Местом праздника сейчас служит ровная
луговина в излучине ставшей совсем мелководной речки. Место опять же
не сакральное, просто удобное. Полукругом по берегу реки располагаются
кострища для приготовления супа, рядом с которыми хозяйки расстилают
скатерти. Это место для угощения своих близких. Готовят суп женщины,
а мужчины, наоборот, лишь помогают, если есть необходимость. С самого утра на специально оборудованной сцене идет концерт художественной
самодеятельности приглашенных из соседних деревень гостей. Кстати, в
2009 году на сцене весь день шел концерт одного из популярных эстрадных
ансамблей из Татарстана, приглашенных на средства спонсоров [17, с. 188193]. Во множестве киосков идет бойкая торговля сладостями, напитками,
игрушками – со своим товаром выезжают как местные магазины, так и
приехавшие из других мест. Единственным жестким требованием (кстати,
выдержанным!) является запрет на алкоголь.
Сама трапеза началась после «благословления» имама. Его привезли
сюда на автобусе вместе с мужчинами, которые участвовали в полуденной
молитве – өйлә намазы в мечети, а затем уже на территории кладбища, отгороженной под мечеть, в особом молении – о ниспослании благополучия
– истиска намазы, по народному – келәү намазы.
Большое оживление в праздник внесли скачки, которые в 2006 году проводились во второй раз. Победителю вручили телевизор, кстати, приобретенный также на спонсорские средства.
Традиционные обряды, воспринимаемые как мусульманские, «свои»,
«народные», занимают в празднике ритуалообразующее место, вернув ему
суть, дух народного, в корне отличного от «подаренных государством»,
единых для жителей России праздников красного календаря, в последние
годы, произвольно, по усмотрению депутатов Государственной Думы, меняющих даже устоявшиеся даты.
Появились реальные условия для активного общения односельчан с приезжими гостями, поддержания родственных связей, причем в особой, эмоционально насыщенной праздничной атмосфере (чего стоит хотя бы возможность показаться в новом наряде, продемонстрировать свои таланты!).
Входящий же в обиход новый для этих мест термин, по сути, не противоречит духу сабантуя.
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Наряду с «Региональными» («областными») ежегодно, начиная с 2001
года по инициативе Совета Федеральной национально-культурной автономии татар России, стали проводить «Федеральный сабантуй». Первый
такой сабантуй был проведен в г. Саратове, затем в городах Тольятти Самарской, Димитровграде Ульяновской областей, в столице Республики Марий Эл в городе Йошкар-Оле, в Нижнем Новгороде, в городах Саранске
(Республика Мордовия), Челябинске, Астрахани, Ульяновске, а в 2010 году
– в Ижевске (Республика Удмуртия).
Само название «Федеральный» свидетельствует об увеличении масштаба участников. И если во втором Федеральном сабантуе, проведенном в
празднующем 265-летие своего основания городе Тольятти, приняли участие делегации из 8 регионов России (областей – Ульяновской, Самарской,
Саратовской, Оренбургской, Волгоградской, республик – Мордовии, Марий Эл и Ханты-Мансийского автономного округа), то в проведенном в
городе Ульяновске в 2009 году таких было более 50 – Карелия, Иркутск,
Архангельск, Нижний Новгород, Рязань, Челябинск, Калуга, Волгоград,
Краснодар, Пермь, Чувашия, Мордовия, Бурятия, Коми, Сахалин и т.д. Это
является ярким свидетельством возросшего интереса к сабантую как со
стороны самих татар, волей судьбы дисперсно разбросанных по всей России, так и руководителей регионов. Многие из них не только оказывают активную помощь и поддержку в его проведении, но и сами участвуют в нем.
Праздник такого масштаба требует особых усилий организаторов. К
этой работе привлекаются специалисты: сценаристы, режиссеры, художники. Появилась официальная символика Федерального сабантуя – это флаг
и статуэтка крылатого коня – «Тулпар ат», которые в завершение праздника
передаются руководителям того региона, где на следующий год планируется его проведение.
Структура Федерального сабантуя остается в рамках той «традиционной
формы», которая сложилась к концу советского времени. Это прежде всего
«Открытие праздника», которое начинается «приветствием официальных
лиц» – руководством региона, высокими гостями, в том числе «от имени
народа Татарстана», его Президента, поднятием Флага сабантуя. Нововведением постсоветского времени является появление в этой «официальной
части» представителей мусульманского духовенства в знаковом одеянии –
чапане и чалме либо с приветствием, а иногда и с чтением сур Корана, чего
не было в традиционном прошлом.
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Вторая часть праздника – различные спортивные и игровые состязания.
Спортивные состязания требуют определенной подготовки, а судейство проводится по разработанным правилам. В первую очередь, это знаковое для
сабантуя, являющееся неотъемлемой его частью, его атрибутом – состязание в «татарской» («татар-башкирской») борьбе – көрәш с выявлением сильнейшего – Батыра сабантуя. Здесь и многочисленные, относительно новые,
но ставшие принятыми для сабантуя ХХ века состязания, такие, как подъем
штанги, шахматы, гири, армрестлинг, иногда волейбол, шашки и т.д. Это и не
повсеместные, как в традиционном быту, но активизирующиеся в последние
годы скачки, иногда спортивные, профессиональные (кони, жокеи).
Не менее зрелищными являются многочисленные игровые, шуточные
состязания, в которых принимают участие все желающие – и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины, чаще всего экспромтом, вдохновляемые
праздничной атмосферой, азартом состязаний.
И если в первых определенное значение, в том числе и с материальной точки зрения, имеет стоимость и качество призов для победителей (а
это сейчас нередко, особенно в крупных городах, областных, федеральных
сабантуях вплоть до легковых автомашин для Батыра), то в данных состязаниях не это вдохновляет и привлекает участников – важны эмоционально-психологические моменты. Получаемые же призы – будь то платок, полотенце или игрушка – это память о празднике.
И наконец, концертная часть – повсеместная составляющая праздника, сложившаяся также в XX веке. Для ее проведения сооружается особая
площадка. Если в аульных сабантуях нередки спонтанные участники, то в
сабантуях более масштабных преобладают выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности, а в последние десятилетия –
приглашенных артистов татарской эстрады. И только иногда в деревнях,
она проводится по вечерам в клубе как завершение праздника.
Именно в рамках этой структуры наблюдается вариативность, которая
выражается в разнообразии состязаний. Если количество, качество, их
длительность зависят от желания, возможностей, таланта организаторов,
то зрелищность, эмоциональность, праздничность – от активности, энтузиазма самих участников праздника.
Свидетельством истинной народности сабантуя является тот факт, что
с ослаблением диктата «руководящих (партийных) органов» в постсоветское время по инициативе самих жителей стало возрождаться проведе-
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ние праздника в тех деревнях, где по той или иной причине его перестали
праздновать. Да и факт его проведения, как в дальних регионах России, так
и в зарубежных странах подтверждает этот принцип бытования праздника.
Например, по данным Всемирного конгресса татар, в 2007 году сабантуй
праздновали в 18 странах ближнего и дальнего зарубежья. Наряду с татарами в них принимает участие местное население, представители различных
мусульманских общин, знакомясь с традиционным духовным наследием
татарского народа [18].
Подготовка, издание и распространение различных «Методических пособий», «Рекомендаций» с включением «Сценариев» сабантуя, многочисленные репортажи о состоявшемся празднике в СМИ способствуют тому,
что отдельные, узко локальные, эпизодические факты, объявляемые в СМИ
«исконно татарскими», «традиционными», постепенно становятся таковыми. Например, знаковым призом современного сабантуя, будь то в ауле,
райцентре, городе стал живой баран, вручаемый Батыру. Материалы же этнографических исследований свидетельствуют о том, что в крестьянском
быту прошлого, да и в городских праздниках этого не было – важны были
другие ценности. Или особый случай, получивший в свое время широкое
освещение в СМИ благодаря тому, что в нем принял участие Президент России В.В.Путин: доставание монеты ртом из блюда, наполненного катыком
(2001 год). «Участие В.В.Путина способствовало полному восстановлению
прав этого состязания в программе Сабантуев, ибо оно с 20-х гг. XX вв. до
самых последних десятилетий подвергалось незаслуженной критике, как
пережиток прошлого», – пишет Д.Р.Шарафутдинов [19, с. 357]. И вот уже
в репортаже из с. Алькино Самарской области, грандиозным Сабантуем
отметившего свое 400-летие, куда прибыли гости из 23 регионов страны,
упоминается о том, что все желающие могли попытаться достать монету из
кислого молока [20]. Между тем это явление никогда не было «традиционным» в Сабантуе, ибо оно в корне противоречит народной этике, в которой
бережное отношение особенно к продуктам питания всегда возводилось в
ранг закона – и потому исраф итү – пустое расточительство всегда считалось великим грехом, кстати, не только в исламе, но и в других религиях.
Сомнительна и сама зрелищность, привлекательность этого действа.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что сабантуй остается активно функционирующим явлением этнической культуры татар. Он является
эффективным механизмом воспитания, поддержания этничности в совре-

529

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

менном глобализующемся мире, уже затронувшем, преобразившем многие
стороны жизни и быта татар, механизмом межпоколенной трансмиссии элементов этнической культуры. Недаром члены делегаций из регионов России, многие из которых уже выросли в иноэтничной среде, отмечают, что
для них это участие не только встреча, знакомство с соплеменниками, но
и приобретение опыта проведения праздника [21]. Современный сабантуй
– это и эффективный механизм (и средство, и способ!) объединения татар
в рамках района, области и, наконец, Российской Федерации, в целом. Не
менее важным является и то, что сабантуй – это своеобразный способ презентации культуры татарского народа перед другими этносами.
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Е.Ж. ОРАЗБЕК
ТРАДИЦИОННЫЙ КАЗАХСКИЙ КОЧЕВОЙ СОЦИУМ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мақалада қазақ көшпелі, жартылай көшпелі социумын жаңа ғылыми әдістермен
зерттеу және жаңа теориялық-әдiстемелiк, айқын әдiстемелiк тәжiрибелер мен құралсаймандар қолдануы керектігі айтылған. Көшпелiлiктiң феноменi шаруашылықтың бi
рыңғай жүйелі және кешенді түрінде зерттелуi қарастырылады.
В статье говорится о новых научных способах исследования казахского кочевого соци
ума, о необходимости использования ручного орудия труда и нового теоретико-методо
логического опыта. Феномен кочевничества рассматривается в виде систематического
и комплексного исследования хозяйства.
The author of this article affirms that research of the Kazakh nomadic/seminomadic society
should be based on essentially new, for the Kazakhstan historical science, scientific principles,
and use of the newest teoretiko-methodological both is concrete-methodical an expert and
toolkits. The phenomenon of nomadic society should be investigated as economy system, as
means to life, as a way of life, to be investigated is system and in a complex.

На протяжении двадцати лет независимого развития перед нашей страной, казахстанским научным сообществом социогуманитарной специализации стояла судьбоносная задача – новое осмысление своей истории в
контексте центрально-азиатского региона, шире – Евразии, поиск, исследование и «создание/воссоздание» модели этноидентичности «титульного»
этноса, других этносов Казахстана (проживающих здесь от нескольких
сотен до нескольких десятков лет, по своей воле, или насильно депортированных; следует помнить и об общей этнокультурной основе и истории
тюркских народов современной Центральной Азии) [1].
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Кардинальной, уникально-специфической особенностью казахского этноса (как и родственных народов – кыргызов, башкир, части узбеков…) является, прежде всего, его кочевническое прошлое. Вплоть до второй четверти ХХ века (до середины 1920-х гг.) казахи входили в число крупнейших
(относительно) по численности народов (остальные – монголы и бедуины),
продолжавших свой традиционный кочевой образ жизни.
Новое прочтение и осмысление истории казахского этноса предлагают
специалисты-профессионалы разных исторических дисциплин: антропологи в ходе многолетних исследований пришли к важному выводу о стабильном сохранении базисных характеристик антропологического облика
насельников казахстанских степей (предков современных казахов) на протяжении нескольких тысячелетий; археологи радуют своими новейшими
археологическими открытиями/сенсациями, масштабом своих исследований; востоковеды, в результате своих источниковедческо-археографических экспедиций в библиотеки и архивы зарубежных стран, выявили
целый «корпус» не известных науке исторических документов (но введение их в научный оборот – дело не скорое); этнографы, к сожалению, пока
не активизировались, а ведь глобализация, вестернизация стремительно
унифицируют и обезличивают современный казахский аул и современный
казахстанский город.
Исследование казахского кочевого/полукочевого социума должно базироваться на принципиально новых, для казахстанской исторической науки,
научных принципах, и использовании новейших теоретико-методологических и конкретно-методических практик и инструментариев. Современники каждой исторической эпохи вновь и вновь, на новом уровне (но опираясь
на «плечи» предыдущих генераций ученых-профессионалов) осмысливают свою историю (начиная с палеолита), свое место в контексте общечеловеческой цивилизации. Актуально и для нашей новой эпохи звучат слова выдающегося мыслителя Фридриха Энгельса: «...наше [К.Маркса и
Ф.Энгельса] понимание жизни есть главным образом введение к изучению,
а не рычаг конструкции на манер гегельянства. Всю историю надо изучать
сызнова» [курсив наш – Е.О.] [2].
Большинству исторических исследований (истории Казахстана и казахского народа) советского периода (да и настоящего времени тоже) была
(и есть) присуща конъюнктурность, политико-идеологическая ангажированность, априорно-идеалистический подход, тенденциозная подача ма-
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териала, фрагментарность и нечеткость приводимых сведений, а также
привлечение в качестве доказательств весьма сомнительных (порой фальсифицированных) источников. Действительно – «историю надо изучать
сызнова!».
Феномен кочевничества (пронизывающий и детерминирующий весь макро- и микрокосм традиционного казахского общества в недавнем историческом прошлом, и имманентно сохраняющийся, в концентрированном
виде, в константах современной казахской ментальности) должен исследоваться как система хозяйства (причем особое внимание следует уделить
его культурно-исторической функции, в зависимости от конкретно-исторической эпохи), как средство к жизни, как образ жизни.
Феномен кочевничества плодотворно исследовать системно и комплексно, во-первых – применительно собственно к объекту исследования, вовторых – «задействуя» поисково-аналитические возможности целой группы научных дисциплин: истории, археологии, этнографии, культурологии,
социологии, искусствоведения, исторической лингвистики, ономастики,
исторической географии, физической географии, геологии, этноботаники, археографии, исторической архитектуры, методы картографирования,
топосъемки, аэросъемки, космосъемки, экспертного анализа (инженерностроительного, химико-технологического и др.)...
Научный потенциал сотрудников «Казахского НИИ по проблемам
культурного наследия номадов» (и привлекаемых к сотрудничеству
специалистов узкого профиля иных специальностей), имеющийся задел последних лет деятельности Института – позволил в настоящее время значительно конкретизировать и уточнить проблематику, связанную с
разнообразными процессами функционирования традиционного кочевого
казахского общества, наметить и осуществить серию беспрецедентных
масштабных конкретных исследований (в т.ч. и полевых) отдельных аспектов темы, сформулировать новые научные вопросы и проблемы, создать
фундамендальную базу-основу для конкретного, профессионального (базирующегося на собранных репрезентативных, уникальных, комплексных
научных материалах) решения проблем и вопросов темы. Мы используем
принципиально новый подход к использованию историко-этнографических
данных для реконструкции явлений традиционного кочевого образа жизни,
что дает новые возможности для более глубокой разработки поставленных
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научных проблем, которые рассматриваются нами в принципиально иной
плоскости, что, безусловно, связано с новыми теоретико-методологическими и конкретно-методическими «новациями», с новым уровнем поисков
причинно-следственных связей явлений и феноменов, анализа, осмысления, интерпретации.
Проанализируем некоторые фундаментальные принципы-основы нашего исследовательского Проекта, которые являются, в некотором роде,
«технологическим know-how» для казахстанского «профессиональноисторического пространства», и, в то же время, безусловно, актуально-востребованы в условиях современного развития Казахстана, как в «роли»
мето́ды-инструментария, так и в случае выдачи «на-гора» репрезентативного научного материала-результата.
Наш научный Проект развивает творчески идеи этноэкологического
принципа исследования казахского кочевого хозяйства известного казахского кочевниковеда Нурболата Масанова. Теоретически необходимость
экологического подхода в зарубежной науке была обоснована Г.Кларком,
Дж.Стюардом и Л.Уайтом, в России это направление разрабатывали, в
частности, В.И. Козлов, И.И. Крупник и др.
Казахстан является по многим параметрам своеобразным, уникальным
государством, и самым отличительным признаком является наше кочевническое прошлое (а казахи современной Монголии вновь вернулись к сезонным перекочевкам!). Кочевая (конно-кочевая) цивилизация тюрко-монгольских народов с ее блистательными достижениями, значительным вкладом
в общемировую сокровищницу образцов, идей материальной и духовной
культуры, ролью «генератора истории», тысячелетней «безотходной» этноэкологической культурой, «наработанными» технологиями гармоничного
единения трех фундаментальных источников, составных частей антропомироздания – человека, природы, социума – представляет собой самобытную, «судьбоносную» часть мировой истории планеты Земля, органичное
звено в «ожерелье» мировых цивилизаций.
Понимание основных, базисных принципов функционирования традиционного казахского хозяйства и социума, существование которых было
основано на принципах кочевничества, научная реконструкция многокрасочной кочевой жизни-повседневности, органической взаимосвязи универсальной триады: человек–социум–природа – актуально и востребовано и в

535

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

XXI веке. Во-первых, это наша история, источник, из которого казахстанцы
будут всегда «черпать» идеи, брать пример, гордиться ею и критиковать,
она всегда с нами, «присутствует» в качестве основного «ингредиента» в
нашем менталитете; во-вторых, несмотря на все сверхсовременные технологические новшества (в отношении которых мы, к сожалению, выступаем
всего лишь пассивными потребителями) – казахская Степь, казахская природа осталась прежней (вернее, намного более обедненной, зараженной,
деградированной по причинам варварски-техногенного характера), а, значит, нам необходимо снова возрождать почти утраченные навыки гуманно-экологического ведения хозяйства и всей жизнедеятельности, согласуя,
синхронизируя, и симбиозно, с ритмами Природы.
Важен принцип комплексного культуролого-этнографического анализа в ходе проведения полевых экспедиций, основанный на понимании
культуры как адаптивного механизма к различным средам человеческого существования. Казах-кочевник, как в условиях аридности бескрайних
казахстанских степей и пустынь, так и в зонах редких лесостепи, сопок,
гор – благодаря тысячелетней пластичной, этноэкологической культуре и
этике, максимально бережно, щадяще и, одновременно, комплексно, эффективно, безотходно использовал природные ресурсы, не нанося Природе «незаживающих ран» [3]. Поистине, для кочевника казахских степей
домом являлась, без преувеличения, вся Степь. (А ведь любой кочевник
степей и пустынь в прошлом являлся не только путешественником, следопытом, охотником, всадником, легко ориентировался в пространстве, в т.ч.
и ориентируясь по небу, но и пересекал в течение года такие пространства, какие никакому суперскауту недосягаемы, и кочевание для номада – не
игра и приключение, а сама жизнь, в которой есть, помимо понятных трудностей, тягот и упорного труда – радость, свежесть чувств и впечатлений,
удивление, восторг, счастье, сотрудничество, соучастие, сродство… А ведь,
неплохая идея – создать в нашей стране скаутское детско-юношеское движение «с кочевническим содержанием»!).
Следует подходить к исследованию феномена кочевничества диффе
ренцированно, ибо в разных природно-экологических условиях характер и
структура комплексного традиционного казахского хозяйства варьировались (монодеятельность возможна, вероятно, лишь в крупном городе или
урбоагломерации, но не в аграрном социуме, тем более не в номадном, для
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которого характерен принцип дисперсного расселения населения). Материалы и выводы наших исследований (относящиеся к этой проблеме), могут представлять практический интерес для субъектов аграрного сектора
экономики, для селян/аульчан республики [4].
Впервые в казахстанской историографии коллектив Казахского НИИ
ПКНН исследует казахское кочевничество не «абстрактно-рефлексивно»,
умозрительно-теоретически, а на фундаменте строго документального,
«материально-приземленного», «визуально-осязательного» корпуса источников, на базе мозаично-блоковых сведений и информации многих научных дисциплин, и, главное, на материале собственных полевых экспедиций
и уникальных, неизвестных до этого архивно-литературных материалов,
различных географических и иных карт, скопированных нами в библиотеках и архивах стран СНГ и Западной Европы.
Впервые в казахстанской историографии мы вводим и активно используем наглядно-иллюстративный метод картографирования культурно освоенного пространства казаха-кочевника. (В советское время проводилась
интенсивная работа по созданию «Историко-этнографических Атласов»
во всех союзных республиках. Увидели свет фундаментальные ИЭА «Русские», ИЭА «Народы Сибири», ИЭА «Народы Прибалтики», ИЭА других
республик, кроме Казахстана, хотя работа в Казахстане по этому проекту
проводилась. К сожалению, казахстанские советские этнографы так и не
сумели приблизиться к созданию подобного Атласа по Казахстану).
Нами получены типологически важные данные о хозяйственной деятельности казахских кочевников, проведен анализ системы расселения и
типы зимних усадеб (қыстау), стационарных и переносных жилищ. Значение кыстау, как в хозяйственном цикле, так и в образе жизни, в духовной культуре – очень велико и всеобъемлюще-содержательно. Не случайно, именно на кыстау находятся родовые кладбища казахов. (В настоящее
время казахский аул переживает нелегкий период своего бытия: миграция
аульчан в города и райцентры, принявшая массовый характер, социальное
расслоение в ауле, безработица, отсутствие элементарных условий жизни.
Отрадно, что в последние годы правительство приняло ряд конструктивных решений и мер по подъему сельского хозяйства и аула/села – выделены значительные финансовые средства, началось строительство объектов
социальной инфраструктуры на селе, приняты меры по стимулированию
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приезда молодых специалистов в села на работу. К сожалению, малые
мононациональные казахские аулы, в отдаленных регионах/районах, попрежнему предоставлены сами себе. Но одно, к сожалению довольно редкое, явление в жизни этих отдаленных аулов привлекло наше внимание и
заявило о себе как о положительном симптоме/тенденции современной аграрной жизни. Некоторые, немногие семьи, сплоченные, дружные, с традиционной ментальностью, имеющие в своей среде лидера-работягу, коренные-местные, занимают места и территорию зимовок-кыстау своих
предков и, поскольку знают эту местность, родную, как свои пять пальцев,
умеют/не разучились ухаживать за скотом – прекрасно укореняются, становятся, по сути, автономными крепкими «фермерами/ранчеро», и успешно
ведут свое, в значительной степени автономное, почти натуральное, хозяйство. Поскольку места сии очень отдаленные, малозаселенные, то и соперничества за землю нет, или не столь остро. Подготовленные нами карты
весьма могут быть востребованы в современных условиях возрождения
аула/села, политики рационального, гуманно-экологического использования сельхозугодий).
* * *
В течение последних пяти лет коллектив «КазНИИ по проблемам культурного наследия номадов» (г. Алматы), под руководством директора
Института, кандидата исторических наук Ирины Викторовны Ерофее
вой, проделал огромную научно-исследовательскую работу пионерского,
новаторского характера: были проведены несколько комплексных полевых
экспедиций, ряд конференций международного масштаба [5], изданы многочисленные фундаментальные труды – монографии, сборники, статьи…[6].
На исходе 2011 года состоялась официальная презентация нового масштабного итогового издания Института: «Историко-культурный атлас ка
захского народа / Ответственный редактор – директор КазНИИ пПКНН,
канд. ист. наук И.В.Ерофеева.–Алматы: «Print–S», 2011. – 300с.+54с.
карт+24 с. вкл.». Приведем более расширенную характеристику-презента
цию данного Атласа.
Этот Атлас является итоговым воплощением плодотворно-новаторской
концепции-идеи основателя Института, кочевниковеда Н.Э.Масанова, по
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систематизации и картографированию основных маркерных элементовкомпонентов кочевого модуса бытия классического представителя евразийских номадов – казахского народа.
Н.Э.Масанов, теоретико-аналитически исследовав в своих трудах системно-структурные связи традиционного казахского кочевого хозяйства и образа жизни, удачно выделил основные, узловые объекты кочевой культуры.
Главным научным методологическим принципом для авторов и составителей Атласа явился продуктивный и объективный интеграционный,
междисциплинарный подход к сбору, систематизации, анализу, обобщению богатейшего материала и формулированию итоговых выводов.
Наряду с историками, археологами и этнологами над созданием Атласа
трудились специалисты геолого-географического цикла наук: геологи, геоморфологи, биологи и палеоботаники. В Атласе подробно рассматриваются природно-географические факторы становления и развития кочевого
скотоводческого хозяйства, материальной и духовной культуры казахского
народа, исторические этапы формирования его геополитического и социокультурного пространства и историческая география расселения казахских
родов и племен на территории Казахстана. Основное место в книге уделено
эколого-экономическим истокам номадной культуры казахов и ее недвижимым материальным памятникам: кыстау, жайлау, маршрутам перекочевок,
колодцам, караванным путям, памятникам земледельческой и городской
культуры – наскальному искусству и эпиграфике. Атлас включает в себя
наряду с научными текстами комплект полноцветных ландшафтно-геоморфологических, исторических и историко-этнографических карт, отражающих пространственную локализацию различных объектов материальной
культуры казахов XV – начала XX в. по разным географическим регионам
страны. Авторские тексты богато иллюстрированы новейшими фотографиями, аэрофотоснимками и старинными рисунками историко-культурных
памятников.
Уникальные теоретико-методологические инструментарии и технология специализированных научных методик, авторами которых являются, в первую очередь, известные казахстанские ученые Н.Э.Масанов и
И.В.Ерофеева, а также другие исполнители конкретных разделов издания,
своего рода know-how для мирового научного кочевниковедения, и, как
можно ожидать, будут применены для исследования других исторических
и современных кочевых этносоциумов.
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Пространственно-временные связи между природным ландшафтом, материальным объектом культуры и социумом продемонстрированы в собрании карт Атласа. В отечественном номадоведении не было системной локализации памятников культуры казахов на современной топооснове, которая
соотносится с топографической основой карт XIX–первой четверти XX в.
В Атласе впервые осуществлено картирование историко-культурного пространства казахского народа на картах, отражающих координаты географического положения памятников в хронологических рамках от средневековья до наших дней.
Атлас, подытоживающий многолетнюю научно-исследовательскую работу коллектива Института, содержит, помимо вышеперечисленных текстовых разделов и карт, ряд итоговых результатов (как явных, так и нацеленных на перспективу), содержащих безусловную научную новизну,
прорывные научно-теоретические и многофункциональные практико-прикладные компоненты-«характеристики» и высокопотенциальную научную
эффективность.
Приведем некоторые из них:
– в Атласе впервые систематизированы и обобщены археологические,
этнографические, исторические, архивные, музейные и иные материалы по
памятникам материальной культуры казахов-кочевников в историческом
разрезе и регионально-территориальном ракурсе, на фоне непрерывной социополитической истории страны и погружения в наглядную реальность
ландшафтно-геоморфологического строения Казахстана;
– впервые суть, реалии, особенности, достижения феномена кочевничества, кочевой культуры, кочевого хозяйственно-культурного типа, конно-кочевой степной евразийской цивилизации, на примере казахского этноса (в
рамках так называемого «собственно казахского исторического времени»,
начиная с середины XV и ограничиваясь началом XX века, временем начала
«конца» эпохи казахского традиционного общества) – систематизированы,
обобщены и наглядно представлены в зримом картографическом виде;
– материалы Атласа, собранные, систематизированные, обобщенные
коллективом Института, содержат уникальные данные разнообразных научных дисциплин, как традиционного социогуманитарного направления
(истории, источниковедения, архивные данные, картографии, археологии,
этнографии, топономастики, музейные источники, лингвистики, фолькло-
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ристики и др.), так и наук сферы естествознания (географии, геоморфологии, геоминералогии, ландшафтоведения, гидрологии, почвоведения,
ботаники и др.), а также аэрофотосъемки, космофотосъемки, точной пространственно-координатной навигации и др.; в свою очередь, ученые разнообразных научных дисциплин будут черпать из Атласа идеи для своих
гипотез, разработок; в настоящее время прорывные креативные идеи зарождаются именно на стыке «близкородственных», и не очень, наук;
– уникальные материалы, содержащиеся в нашем Атласе, позволяют читателям зримо «обозревать» различные грани бытия казахского кочевого
социума в указанные эпохи;
– проштудировав наш Атлас (как мы надеемся и уверены в этом), мировое научное сообщество наконец-то получит значительный, информативный «блок» информации по истории эволюции материальной культуры
одного из крупнейших конно-кочевых этносов мира – казахов и сможет,
отныне, сравнивать ее с относительно добротно и качественно исследованной историей кочевников как прошлых эпох (скифы, гунны и др.), так и
настоящего времени (бедуины, кочевники Среднего Востока, монголы);
– материалы Атласа, мы уверены, дадут богатую «пищу» для размышлений, рефлексий и содержательный стимул для поиска-конструирования
новых контуров казахской и казахстанской самоидентичности (которая, при
безусловном «наличии» в своем содержании идеи и реалий креативной
адаптации к современной мировой цивилизации, должна, также, безусловно, опираться на фундамент-базис гуманистического, светлого, жизнеутверждающего симбиоза реактуализированных традиционных этнических
ценностей и органичного восприятия-абсорбции веяний исторического потока-времени);
– материалы Атласа, надеемся, послужат убедительной источниковой
основой для актуальнейшей мега-задачи всех, в прошлом, кочевнических
народов Евразии – обосновать суть, место, историческую роль и потенциально креативно-гуманистическую роль и потенции в настоящем и будущем, феномена кочевой цивилизации; дух и аромат кочевничества, такие
его гуманистическо-цивилизованные элементы, как: этноэкологическая
гармония универсальной триады человеческого бытия «человек–Природа–
социум», толерантность, уникальная глубина исторической памяти, уникальная степень адаптации к разнообразным условиям, веяниям, вызовам,
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открытость к контактам, инновациям, широта души…, – очень притягательны, востребованы в условиях явно обозначившегося тупикового безудержного развития т.н. западного общества потребления;
– материалы Атласа являются хорошей информационной базой для возрождения традиционного топонимического ландшафта Казахстана; топонимы являются самым ярким, зримым, ценным элементом национальной
культуры, истории, важным почвенно-территориальным маркером былого
присутствия (проживания, владения) какого-либо этноса в конкретном ареале, и современного факта эмоционально-духовного «обладания» данным
квадратом земли, материальной основой любви к отчему краю, земле;
– материалы Атласа могут быть полезны, и, надеемся, он станет «настольной книгой» для представителей центральной, региональной и местной власти в Казахстане; помимо возрождения заброшенных аулов, они,
возможно, поймут рентабельность этнотуризма и экотуризма, возьмут под
охрану, благоустроят, отреставрируют памятники материальной культуры
казахского народа (представленные в Атласе), откроют этнопарки под открытым небом (типа «скансен»);
– возможно, сельские жители Казахстана, аульчане, ознакомившись с
Атласом, с энтузиазмом предпримут попытку возродить жизнь в заброшенных родовых кыстау, введут в сельскохозяйственный оборот заброшенные земли, пастбища, водные источники, приведут в порядок землю своих
предков; в родные аулы вновь потянется неприкаянная молодежь, прозябающая на базарах и стройках городов; и вновь возродится казахская Степь!;
– по примеру развитых стран Запада и Востока, материалы Атласа (как
объективный научный источник) можно использовать для всякого рода популяризаций, в виде написания на их основе приключенческих, исторических рассказов и романов, создания фильмов и сериалов, комиксов, тематических фестивалей-празднеств-ярмарок (вспомним фильмы про ковбоев,
ниндзя, самураев, исторические романы Вальтера Скотта, Александра
Дюма, фестивали-шествия в Западной Европе, которые проводят чуть ли
не каждая деревушка и улица-квартал города – все это «работает» на стабильный, высокотонусный уровень самоидентичности, на национальный
и местно-локальный патриотизм, на нейтрализацию всяческого негатива,
привлекает туристов, высокоприбыльно и рентабельно);
– материалы Атласа, являясь примером качественной, профессиональной научной продукции, могут быть полезны и необходимы также и для
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широких слоев казахстанского общества, в т.ч. для учеников школ, студентов, и, надеемся, станет хорошим качественным подспорьем-пособием в
деле стратегическо-государственной важности – воспитания юных поколений казахстанцев в духе уважения, любви и гордости за свою Родину,
за нетленные ценности и достижения конно-кочевой степной цивилизации
Евразии.
Вышедший в свет «Историко-культурный атлас казахского народа» является крупной сенсационной удачей исследователей-кочевниковедов казахстанской научной школы, одним из основателей которой является Н. Э.
Масанов.
* * *
В настоящее время коллектив Института продолжает работу над Проектом «Краткого энциклопедического словаря исторических топонимов
кочевников Казахстана».
Для молодого независимого Казахстана особую актуальность приобретает задача определения своего места в реалиях современного постиндустриального, информационного общества, определение вектора своего
развития в ближайшие десятилетия, активный поиск новой национальной
идеи, поиск новой идентичности. Все эти стратегические цели и задачи не
будут иметь своего позитивного решения без трезвого, прагматичного осмысления своего прошлого, своей противоречивой, сложной истории, своей этнической культуры, культуры всех этносов, проживающих в Казахстане и вместе составляющих единый народ, единое гражданское общество.
Одним из важнейших составных частей культурного наследия любого
этноса и народа, наряду с архитектурой, литературой, музыкой… – является наследие/богатство этнической, территориальной ономастики: топонимии, антропонимии, этнонимии, и т.п. В цивилизованных странах Европы
бережно относятся к любым топонимам. Многие западноевропейские топонимы – кельтского происхождения и непонятны современному населению, но, тем не менее, они бережно сохраняются и не переименовываются.
А в честь героев-современников европейцы называют библиотеки, культурные центры, аэропорты, Фонды, парки, стадионы, космические объекты… К сожалению, у нас в Казахстане варварски уничтожаются традици-
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онные вековые топонимы и заменяются на имена национальных героев
(бывает, и не заслуженных). В результате появляются на карте такие «шедевры» как: Райымбекский район (вместо прежних прекрасных названий
– Нарынкольский и Кегенский), Карасайский район, Турар Рыскуловский
район, Толебийский район, Габит Мусреповский район… Мы сами уничтожаем прекрасные ветви нашей национальной культуры, не понимая, что
топонимы являются графически и фонетически зримыми и слышимыми,
священными маркерами и знаками, маяками и знаменами нашего многотысячелетне-освоенного культурного пространства, «сертификатом-мандатом-брендом» каждого уголка нашей Родины, культурно-историческим
кодом нашей Истории, символами-графемами национальной Книги культуры, которую надо беречь и лелеять пуще Корана и Библии. Безусловно, и
мы когда-нибудь достигнем уровня культуры цивилизованного мира… [7].
Мы полагаем, что одним из наиболее значимых, информационно-семантических, «зримых» (неразрывно связанных в памяти людской с территорией, землей, почвой страны) элементов национальной культуры и истории
являются топонимы.
Топоним есть, с одной стороны, элемент культуры, истории, точно маркирующий данный, конкретный объект территории, поверхности земли
(воды), своего рода ярлык-указатель, веха. Топоним маркирует (как система
градусной сетки на планете Земля и планетах земной группы) пространство-территорию проживания какого-либо этносоциума, помогает человеку
упорядочить хаос-безвестность-мглу пространства, обжить его, ориентироваться в нем. Посредством других онимов (антропонимы, зоонимы, фитонимы, космонимы…) – человек также упорядочивает и остальной мир
вокруг себя, индивидуализирует себя и окружающих людей, фауну, флору,
небесный мир и т.п.
С другой стороны, топоним, являясь словом (в его фонемном и графемном вариантах), в концентрированно-кодированном виде хранит этно-окрашенное восприятие человеком-социумом окружающего его мира, части,
элемента этого географо-пространственного мира, удивительным образом
фиксирует (как обожженная керамика, кусок дерева) историческую эпоху,
во время которого он (топоним) появился или был зафиксирован в письменном виде.
Топоним является своего рода пограничным столбом-пунктом, очерчивающим ареал расселения того или иного этноса в пространстве и време-
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ни. Ценность топонима (информативная, научная, государственно-стратегическая и иная) для этносоциума, страны, государства – безусловно много
выше, чем иные расхожие, популистско-рекламные знаки-идолы современной национальной культуры. Пора нам всем уяснить одну, такую очевидную мысль, что топонимы не могут быть видом частной или корпоративной собственности, а являются достоянием всего народа, всей страны, и,
даже, всего человечества!
Нами проведено многоаспектное исследование номенклатуры названий
географических объектов (собственных имен, этнонимов, клиотопонимов,
антропонимов и т.д.), многие из которых будут указаны на подготовленных нами специальных картах. Наши современники получат возможность
иметь на руках относительно подробные карты, со множеством старых
топонимов – жемчужин национальной культуры.
Мы полагаем, что научная эффективность результатов, которых мы планируем достичь в ходе работы над нашим Проектом – безусловна и очевидна:
– впервые будет создан «Краткий энциклопедический словарь истори
ческих топонимов кочевников Казахстана».
– впервые будут указаны все варианты конкретного топонима, как народные, так и общепринято-литературные, как наименования конкретного
объекта на языке автохтонов или соседних этнических групп, так и зафиксированные на разных исторических картах, в разных исторических письменных источниках, в том числе в дотоле неизвестных архивных документах;
– впервые, в удобном схематическом виде (таблицы), будут систематизированы, обобщены исследуемые топонимы и к ним приложены все вариативные данные письменных исторических источников;
– материалы Словаря впервые обобщат все данные (множеств смежных,
и не очень, наук) по историческим топонимам Казахстана; в итоге будет
решено несколько задач:
а) казахской национальной культуре, наконец-то будет в систематизированном виде возвращено ее историческое топонимическое наследие;
б) государственные мужи и власть имущие, возможно поймут, что современной политике по вакханально-варварскому переименованию топонимов в стране должен быть поставлен надежный заслон; материалы Словаря дадут прекрасный, научно и цивилизованно оформленный материал по
топонимическому богатству Казахстана, из которого можно будет черпать
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варианты, которые были (или бытуют в местно-народной форме, в локальном ареале) органично и исторически укоренены на данной территории,
осмысленно-точно отражали (отражают) своеобразие и уникальность данного топопункта, в концентрированной форме сохраняют в себе аромат,
реалии, суть конкретной исторической эпохи, «обросли» легендами и преданиями, «завоевали» место в народном фольклоре, искусстве, музыке, в
памяти народной.
Первые упоминания топонимов, расположенных на территории Казахстана, встречаются уже в источниках древнего и раннесредневекового периодов истории, например, в Авесте, трудах античных историков и географов,
у Махмуда Кашгари… Эти данные весьма и весьма разнятся и противоречат друг другу. Несколько поколений исследователей ХХ века вновь и
вновь пытались и пытаются адекватно интерпретировать эти сведения и
точно локализовать на современных картах. Представленные впервые воедино, в формате одной статьи, в хронологической динамике, эти сведения
и факты несут в себе аккумулированную энергию знания, панорамного освещения истории конкретного топонима.
Впервые, широко и комплексно использованные авторами представленных статей, данные из исторических карт Нового времени (многие из которых впервые вводятся в научный оборот), выполняют важнейшую (ранее
в историографии не выявлявшуюся и затушеванную) функцию – варианты
наглядно-зримо существующей локализации топонима в пространственно-координатной сетке. Комплексное использование картографических
данных по локализации конкретного топонима позволило также прояснить вопрос исторической смены топонимов (их вариантов), изменения
ландшафтных особенностей локальной территории, вследствие природноклиматических изменений и катаклизмов, антропо- и техногенных причин.
В статьях широко использованы данные по казахстанским топонимам,
наличествующие в объемной историографии нового, новейшего и современного периодов истории. Приводя все опубликованные варианты этимологий топонимов, авторы статей часто уточняют и «обогащают» наиболее
научно-приемлемый вариант, либо, на основании комплексных данных
многих научных дисциплин и, что важно, собственных полевых научных
экспедиционных исследований, предлагают свой, авторский оригинальный
вариант этимологии.
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Первые, уже написанные статьи будущего Словаря построены по разработанной Институтом структуре: дается локализация топонима, первая его
письменная фиксация в источниках, варианты произношения и написания,
местные легенды, история изучения топонима, этиология, семантика и этимология топонима, природно-ландшафтный, этнокультурный, конкретноисторический фон топонима. Статьи базируются на солидном фундаменте
исторических источников, карт, специализированных научно-топонимистических штудий и прочей литературы. А самое важное – топонимы исследуются комплексно и системно, с активно-креативным использованием
данных целого ряда социо-гуманитарных и естественных наук.
При написании первых статей, например, была использована разнообразнейшая источниковая, научная, справочная и иная литература:
А) карты Нового времени: Генеральная карта Российской империи.
1745; Генеральная карта Российской империи. 1776; Карта Оренбургской
губернии. 1772; Книга Большому Чертежу; Красильников И. Карта нижней
яицкой дистанции от Гурьева города до Каспийского моря. 1775; Ремезов
С.У. Чертежная карта Сибири. 1701; и др.
Б) труды путешественников, чиновников, исследователей древности,
средних веков, Нового времени: Авеста; Античная география; Махмуд Кашгари; Мухаммед Хайдар Дулати; Дженкинсон А.; Левшин А.И.; Рычков
П.И.; Макшеев А.И.; Бичурин Н.Я.; Валиханов Ч.Ч.; Риттер К.; Барданес
Х.; Даль В.И.; Миллер К.; Голубев А.Ф.; Путимцев А.Т.; Семенов-ТянШанский П.П.; и др.;
В) труды ученых ХХ–XXI вв.: Аманжолов С.; Федчина В.Н.; Шнитников А.В.; Кононов А. Н.; Конкашпаев Г.К.; Жанузаков Т.; Конкабаев К.; Таракты Акселеу; Молчанова О.Т.; Берг Л.С.; Мурзаев Э.М.; Агаджанов С.Г.;
Греков В.И.; Умурзаков С.; Гвоздецкий Н.А.; Николаев В.А.; Горбунов А.;
Государственный каталог географических названий Республики Казахстан;
Кляшторный С.Г.; Султанов Т.И.; Кондыбай С.; Байпаков К.М.; Байжантаев Б.; Ұлытау-Жезқазған өңірінің жер-су атаулары; и др.
Г) данные полевых научных экспедиций авторов статей, двуязычных
словарей, многочисленных опубликованных шежире/родословных, сайтов
Интернета и др.
Написаны (в первом варианте) несколько статей для Словаря, по конкретным топонимам (Горбунов А., Ерофеева И.В., Оразбек Е.Ж. и др.).
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Приведем некоторые данные из статей А. Горбунова о древних топонимах Казахстана.
Первые сведения по некоторым топонимам Казахстана дает одна из
древнейших книг «Авеста» (VI в. до н. э.), в ней приводится название Каспия того времени – море Ворукаша, Аральского моря – Чайчиста, Сырдарьи – Датья.
Географы античного и арабского времени (Геродот, Аристотель, Якут,
Идриси и др.) упоминают древние названия таких современных топонимов, как Каспий, Мангышлак, Балхаш, Арал и др. Территория Казахстана
с древнейших времен являлась частью цивилизованной ойкумены, и его
топонимы были зафиксированы в письменных источниках тех эпох.
Источники монголо-тюркского времени (Махмуд Кашгари, Мухаммед
Хайдар Дулати), являются наиболее ценным источником по топонимам,
ибо в них приводятся наиболее близкие к оригиналу написания конкретных топонимов и наиболее точная их локализация. Так, Мангышлак (Мäн
кишлаг) упомянут в сочинении Махмуда Кашгари XI в. Мäн – овца четырехлетняя у М.Кашгари. Следовательно, по Кашгари, топоним осмысливается как кишлаки (поселения) овцеводов или овечьих пастухов. Во времена
М.Кашгари, Балхаш назывался Теринг-куль (Обильное озеро, на огузских
наречиях). М.Кашгари и М.Х.Дулати также приводят убедительную форму
и этимологию топонима Шарын/Чарун (от староуйгурского слова ‘чарун’ –
названия реликтового ясеня).
Первое безыменное изображение озера Алаколь появилось на китайской
карте времен династии Старший Хань, т. е. не менее 2000 лет назад (Бичурин, 1950). Кимаки (IX–XI вв.) называли озеро – Гаган, по имени города, находившегося на его юго-западном побережье, на месте нынешнего
поселка Коктума (Байпаков, 2007). Во времена Тимура это озеро упоминалось как Улугколь, т.е. Великое озеро. Одно из первых картографических изображений Алаколя принадлежит С.У.Ремезову (1882), на его карте 1697 г. На карте, которая была составлена в 1760 г. Ф.И.Соймоновым,
Г.Ваймарном и К.Фрауендофом показано озеро Алактуголь (также форма
Алактуголь приводится у А.Т.Путинцева, А.И.Левшина и А.Ф.Голубева).
Топоним Алакуль обычно осмысливают как: «Пестрое озеро» (казах.). С
географических позиций логичнее было бы – «Большое Озеро». В этом
случае слово «ала» восходит к древнетюркским словам «улуг, улу или оло»,
т.е. «большое» (Жанузаков, 1998).
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Горы «Алатау» обычно принято осмысливать и как «Пестрые горы».
Но известные топонимисты (С.Умурзаков, Т.Жанузаков, К.Конкобаев и
Э.М.Мурзаев) исходят из того, что в древнетюркских языках «ала» означало что-то большое, великое. Известно старокиргизское слово «оло», т.е.
Великие горы.
Аральское море. У местного казахского населения был в ходу гидроним
«Кокше тениз» (Синеватое или Синеющее море). Самым обоснованным и
логичным является этимология и семантика топонима «Арал», предложенная правителем Хивы и известным историком Абулгази Бахадур-ханом. В середине XVII в. он сообщил, что острова в дельте Амударьи издавна были заселены. Их жителей называли «аралдык», т.е. островитяне.
Поэтому и озеро стало называться «Морем Островитян».
Река Или, Иле. Первое безыменное изображение Или появилось на китайской карте времен династии Старший Хань (Бичурин, 1950). Ее наименование восходит к древнетюркскому «Йил», что означает река, вода.
Первое описание и картографическое изображение Каспийского моря
принадлежит Геродоту (V в. до н. э.). Это этнотопоним, он восходит к наименованию древнего народа, каспиев, обитавшего по западному побережью моря (Античная география, 1953). В Авесте (1998) Каспий назван
Море Ворукаша. В китайских хрониках времен династии Старший Хань,
т.е. около 2000 л. н, оно именуется Циньхай или Западным морем (Бичурин, 1950). Аристотель Каспий знал под именем Гирканское. В Средневековье его называли Гвелешелан–Гилян (XIII в), Джурджанское озеро, Хазарское или Море Хазар (XIV в), Хвалимское или Хвалынское (XVI–XVII
вв.), Персидское, Московское, Табаристанское. У Хайдара Дулата (XVI в.)
оно – Кулзум.
Река Шилик, Чилик. Шилик – казахское название разновидности ивы,
которая в изобилии произрастает в дельте реки Шилик. Поэтому название
реки и поселка, по мнению Г.К.Конкашпаева (1963), связано с этим невысоким деревом.
Возвышенность Козыбасы (что находится на территории Жамбылского
района Алматинской области и являлась местом ставки Казахского ханства
в начальный период его становления) упомянута у Мухаммеда Хайдар Дулати. Топоним осмысливается как «Небольшая возвышенность», а не «Голова ягненка», как это следует из буквального перевода с казахского. Дело
в том, что возвышенность Козыбасы самая небольшая и самая невысокая
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среди здешних гор. Она, иносказательно, как ягненок в отаре овец. Но, не
исключен и этноним «козы».
В ходе работы над статьями «Билеуты», «Буланты» и «Карасеры» (автор – Е.Ж.Оразбек; топонимы находятся в Улутауском районе, в Центральном Казахстане) были использованы уникальные, систематизированные и
проанализированные данные полевой научной экспедиции в Улытауский
район Карагандинской области (2010 год).
Использование авторами статей разнообразных и разновременных
источников позволило максимально адекватно представить и историю топонима и наиболее приемлемый, логичный вариант этимологии его.
Главная специфика, отличие и новаторско-научная ценность нашего
методолого-методического подхода к составлению и написанию «Крат
кого энциклопедического словаря исторических топонимов кочевников
Казахстана» заключается именно в комплексно-системном принципе.
Конкретный топоним исследуется, «сканируется» одновременно в трех
«плоскостях»: природно-ландшафтном, этнокультурно-этносоциальном и
конкретно-историческом фоне. Литература прежних эпох, в которой специально исследовалась, либо косвенно освещалась топонимика Казахстана, к сожалению, грешит односторонне-одноплоскостно-схоластическим
видением какого-либо топонимического «объекта», вне связи с микро- и
макро- геоландшафтным, этнокультурным и этнополитическим фоном,
среды, континуума.
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П. СЕРЕН
У ТУВИНЦЕВ-ОЛЕНЕВОДОВ МОНГОЛИИ
Бұл мақалада Моңғолия аймағының Цаган-нур Хубсугул сомонында тұратын ту
валықтардың рухани мәдениет феномені туралы баяндалады. Информанттардың ай
туынша, бұл жерде сегіз жүз шақты тувалықтар мекендейді. Олар өздерін туха кижи,
тухалар деп атайды. Ғылыми әдебиеттерде және Моңғолияда оларды цаатан деп атай
ды (цаа «бұғы» деген моңғол сөзінен шыққан). Моңғолияда бұлар бұғы шаруашылығымен
айналысушы жалғыз ғана этникалық топ болып табылады.
В статье рассказывается о феномене духовной культуры тувинцев, проживающих в
сомоне Цаган-нур Хубсугулского аймака Монголии. По словам информантов, здесь прожи
вает около восьмисот тувинцев. Их самоназвание туха кижи, тухалар. В научной лите
ратуре и в Монголии их называют цаатан (от монгольского слова цаа «олень»). Данная
этническая группа является единственной в Монголии, занимающейся оленеводством.
Tells us about the spiritual culture of Tuvans, inhabiting the sumon (district) of TzagaanNuur, Khubsugul aimak (region), Mongolia. About 800 Tuvans live in the sumon of TzagaanNuur, Khubsugul aimak, according to informants. Their native name is Tukha kizhi, Tukhalar.
In scientific literature they also have the name of Tzaatan stemming from the Mongolian word
“tzaa - deer”. This ethnic group is the only one in Mongolia engaged in reindeer-breeding.

В августе 2006 года автор статьи была в научной командировке в сомоне
Цаган-Нур Хубсугулского аймака Монголии. Ей предстояло полевое исследование языка и традиционной народной духовной культуры тувинцеволеневодов.
С названием цаатаны сами тувинцы-оленеводы не согласны, так как
считают, что это определение рода их занятий, а не родовой принадлежности. На вопрос: «Кто вы по национальности?» отвечают: «Мен туха киши
мен» (Я – тувинец). Слово туха является фонетическим вариантом слова
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тыва. Фонетический вариант слова туха также употребляют в своей речи
жители Тоджинского, Кунгуртугского кожуунов Республики Тыва.
Оленеводы живут родовым строем. Основной этнической единицей является род. Все кочевья животноводов делятся на две части: мурнуу чүктүң
ивижилери – «оленеводы южной части» и соңгу чүктүң ивижилери – «оленеводы восточной части».
…Чтобы доехать в сомон Цаган-Нур прилетела в центр Хубсугулского
аймака в город Морен. Он отличается от других аймачных центров Монголии чистотой и асфальтированными дорогами. Дома ограждены высокими
заборами, крыши строений – под цветной черепицей. На дорогах можно
видеть множество японских и корейских автомобилей. В отличие от других
аймачных центров, курсирует маршрутное такси. В городе есть интернеткафе, несколько частных гостиниц. Возле оживленного рынка обилие кафе
и других заведений общественного питания. В продуктовой части рынка
продаются традиционные молочные продукты, баранина, а также ягоды,
словом то, что является редкостью в других аймаках.
В аэропорту Морена таксист, доставивший меня до города, предупредил, что транспорта до сомона Цаган-Нур нет. Туда наведываются только
иностранные туристы, наняв для себя машину, и обычно они не берут других пассажиров. И он посоветовал мне ждать только попутного транспорта
до Цаган-Нура.
В Монголии нет общественного транспорта между сомонами или аймаками. Пассажиры пользуются случайным автотранспортом или же чайзрейсами. Так называют коммерческие «уазики», курсирующие с пассажирами между населенными пунктами. Они выезжают только тогда, когда
наберется определенное количество желающих ехать. Обычно это около
десятка человек.
По совету таксиста, я остановилась у знакомых монголов в ожидании
транспорта. Через несколько дней мне, наконец, подсказали, что одна машина идет до сомона Цаган-Нур. Оказалось, что эта был транспорт администрации сомона, привозивший пациента в аймачную больницу. Пассажиров
набралось ровно десять человек, и мы в буквальном смысле забились в авто.
Машина была нагружена сверху и внутри товаром, купленным на рынке.
Выехали из Морена после обеда. Грунтовая дорога утрамбовала нас до
предела. Путь наш был долгим и трудным. Проезжали по перевалам, дви-
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гались вдоль русла реки. Ехали всю ночь напролет без остановки и только
вечером следующего дня приехали в сомон Цаган-Нур.
Сомон расположен возле озера Цаган-нур. Тувинцы называют его АкХол, что в переводе на русский язык означает Белое озеро.
Места проживания оленеводов также имеют тувинские названия. Например, соседний сомон называется по-тувински Кызыл-Даг – «Красная
гора». Тувинцы говорят: «Кызыл-Даг сумузу чорааш келдим» – Я ездил в
сомон Кызыл-Даг.
В сомоне имеются магазины, медпункт, школа-интернат, почта, двухэтажное здание администрации сомон – раньше там была гостиница. Музей
сомона находится в одном из его кабинетов. Некоторые дома здесь ограж
дены заборами, другие же стоят без забора. Кругом современные атрибуты
быта: огромные параболические телевизионные тарелки, установленные
возле дома, на земле. В некоторых домах, рядом с телевизионными тарелками, стоят еще солнечные батареи.
Язык. Тувинский язык не изучается в школе. Нет на этом языке ни газет,
ни журналов, теле-, радиопередач. Тувинским языком владеют только люди
старшего поколения.
Молодые люди лет тридцати, встретившись со мной, с гордостью говорили, что они тувинцы и знают свой родной тувинский язык. В 90-х годах
занимались у учительницы тувинского языка Алдын-кыса из Тувы. Тогда
два педагога из Тувы преподавали родной язык учащимся школы. Когда
я попросила ребят вкратце дать характеристику животным, они проговорили буквально несколько слов по-тувински и потом резко перешли на
монгольский язык.
Однажды на улице встретились мне несколько девушек. Одна из них, узнав, что я приехала из Тувы, попросила меня перевести слова тувинской песни «Мээн чуртум» (Моя родина) на монгольский язык. Объяснила это тем,
что многие не знают родного тувинского языка, тем не менее, хотят знать и
петь тувинскую песню с родной мелодией, хотя бы со словами на монгольском языке. В душе я поддерживала их желание и понимала, поскольку они
тувинцы, хоть таким способом они будут знать свою культуру, и перевод
слов песни на монгольский язык, которым они сейчас владеют – это пока
что единственный выход. Поскольку из-за незнания родного языка теряется
культура, вслед за языком – и принадлежность к этнической группе.
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К сожалению, я не могла ничем помочь им. Поскольку я не знаю монгольского языка настолько, чтобы перевести слова песни на монгольский. В
1991 году, когда я приезжала в первый раз, эту же песню женщины среднего
возраста пели на родном тувинском языке. Прошло около восемнадцати лет,
и за это время изменилась языковая ситуация в данной этнической группе.
Семья. Здесь в основном живут дархаты и тувинцы. В последние годы
дархаты женятся на тувинках. Раньше в основном тувинцы женились на
тувинках, а дархаты отдавали предпочтение дархаткам.
Жилье. Жилищем для оленеводов во все времена года служит конический жердевый чум, покрываемый в летнее время полотнищами, а зимой
покрышками, сшитыми из шкур оленя. Раньше летом чум покрывали полотнищами, сшитыми из кусков вываренной в воде бересты.
Скотоводы живут в монгольских юртах, а жители сомона – преимущественно в домах или в юртах. За одной огражденной территорией, в основном, обосновываются несколько семей. Например, семья Баты ютится в
крошечном низеньком домике с одним маленьким окошком. Дом без крыши, в нем нет пола, стены не побелены. Рядом – дом его среднего сына.
Новое жилище состоит из одной большой комнаты. Здесь же рядом установлена юрта недавно женившегося младшего сына.
Еда. Основные продукты питания – мясо и молоко. Из молока готовят
традиционные продукты и ими же запасаются на зиму. В последнее время во многих семьях появился хлеб, который сами и выпекают. Печь хлеб
научили иностранные туристы. Технологию освоили сразу: готовят тесто,
кладут его в алюминиевую кастрюлю и ставят поверх железной печи до
готовности, на медленном огне.
Рыболовство является подсобным промыслом и не имеет решающего
значения в бюджете. Пойманная в озере рыба тут же употребляется в пищу.
Чем сегодня живут оленеводы и жители сомона Цаган-Нур?
Основной доход приносили, конечно же, олени. Традиционным занятием издавна являлось разведение домашних северных оленей – иви. Роль
оленеводства очень большая в хозяйстве, животные дают еду, шкуру для
одежды, зимних покрытий чумов. Используют оленей и как вьючно- транспортное средство, для верховой езды и перевозки грузов во вьюках. Такой экзотический вид транспорта позволяет передвигаться по горной тайге.
При езде верхом применяют конские верховые седла монгольского типа,
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со стременами, и палку для удержания в седле. Для перевозки вьюков используют особые вьючные седла.
Оленей-самок доят, их молоко используют в пищу. Зимой его замораживают в кожаном мешке и потом, при необходимости, разломив на кусочки,
добавляют в чай.
Весной начинается окот оленей. Варят молозиво оленя, приглашают к
себе всех соседей и угощают их. Данный церемониал-обряд означает, что
люди делятся своей радостью и излюбленным своим молочным продуктом – ак чем.
Традиции, связанные с оленеводством, до сих пор сохранились, проводят их сегодня, как и предки в те далекие времена. Например, во время
стерилизации оленей проводят специальный обряд для сохранения вида.
Сперва выбирают наиболее благополучный день. Затем, в назначенный
день, на ели привязывают белые ритуальные ленточки – чалама. Затем приглашают опытного человека, имеющего специальный нож для такой операции. Этот «ветеринар» должен сделать все необходимое для оленя легко
и аккуратно. После такой обязательной церемонии организовывается небольшое пиршество. Таким образом отмечают окончание серьезной «хирургической» работы. Оленеводы считают, что старинный обряд сохранит
таких «меченых» оленей от падежа.
В 1990 году численность особей достигла своего максимума. Это событие отмечали в государственном масштабе во всей Монголии. В те годы
спиленные оленьи рога сдавали государству. Тогда это был один из источников средств оленеводов. В настоящее время из-за малочисленности оленей, не приносящей доход, этим родом работы перестали заниматься.
Из-за болезни количество оленей резко сократилось. По этой причине
многие оленеводы были вынуждены переехать в сомон. Оседлый быт позволяет им держать коров, овец, яков. Овцы белые, с черной головой. Яки
отличаются своей «независимостью» от человека. У них длинные саблевидные рога, защищающие от хищников, большие и острые копыта, помогающие разбивать оледенелый снег на пастбище. По бокам у них свисает
длинная густая шерсть, похожая на волос, который, как и конский, используется в плетении. Шерсть позволяет животному спать на снегу, не нуждаясь в хлеве. Животные чаще бывают черной масти, реже – черно-белой,
при этом морда у большинства из них белая. Зимой и летом яки пасутся в
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высокогорьях, изредка спускаясь в долину. Ячье молоко отличается большим процентом жирности, но небольшим его количеством.
В последние годы наблюдается наплыв зарубежных туристов. Появились даже объединения, такие, как «Общество друзей цаган-нурских оленеводов». Члены этого общества стараются материально поддержать оленеводов. При мне приехала группа итальянских туристов из шести человек.
Они привезли с собой продукты в пятитонном КамАЗе. То были продукты
первой необходимости: сахар, рис, мука, спички. И раздавали их по списку
оленеводам.
Иностранные туристы, как правило, выезжают в тайгу к оленеводам.
Все это время местные жители заняты сезонным сервисом. Многие семьи
освобождают свои дома под гостиницы. Женщины продают самодельные
сувениры, мужчины работают проводниками, снабжают машиной либо лошадью, обслуживая любителей экзотики.
Женщины летом занимаются сбором голубики и грибов. В августе начинает работать цех по переработке голубики. Некоторые женщины устраиваются в этот цех. Часть их с детьми собирают ягоду и сдают на переработку. Сбор ягод стоит дешево, но все-таки это тоже какой-то доход к началу
учебного года.
В последние годы, с приездом сюда китайских граждан, люди начали
собирать грибы и сдавать им. Грибы собирают все – дети и взрослые. Даже
в отдаленных чабанских стоянках можно было видеть грибы, приготовленные для продажи. Традиционно грибы здесь не собирали и не употребляли
в пищу.
В сомоне живет приезжий китаец, арендующий домик до осени. Основным его занятием была закупка сушеных грибов от жителей сомона. Купленные грибы он готовил к отправке на родину.
Другим родом занятий является охота. Добывают не только мясных зверей и птиц, но и пушных: соболя, колонка, белку. Охотятся, как правило, с
ружьем и со знанием дела.
В сомоне Цаган-Нур живут люди с интересной судьбой, испытавшие
на себе суровые условия быта в тайге, в трудное время рассчитывающие
только на себя и сородичей. Обеспечивают семьи едой и одеждой, дарами
природы и оленей, соблюдая вековые традиции предков, обучая тому своих детей, подрастающее поколение оленеводов.
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История жизни каждого отдельного человека, каждой отдельной семьи
заслуживает внимания. Возьмем, к примеру, Оруспана. Общительный,
разговорчивый, энергичный человек. Живет недалеко от сомона, разводит
скот. Оруспан родился в Тоджинском районе Тувинской АССР в семье тувинца-оленевода Биче Севек из рода урат.
О происхождении своего имени Оруспан рассказал такую историю. В
тот год в тайге возле кочевья родителей работали русские геологи. В один
прекрасный день в семье Биче Севека появился на свет мальчик. В честь
русских геологов, которые обосновались возле их кочевья, родители назвали мальчика Оруспаном (тувинское слово орус переводится на русский
язык «русский» и плюс аффикс – пан). В 1952 г. Оруспан пошел в первый
класс Тоджинской школы Тувинской АССР.
В домашнем хозяйстве было около двадцати голов оленей. Семья каждый сезон кочевала по тайге со своими оленями в угоду им, в поисках ягеля для оленей. Один раз перекочевывали в ту сторону тайги, а в другой
раз переходили в эту часть тайги Тоджинского района. В последний раз,
весной, его родители снова перекочевали в другую сторону тайги. В это
время на обжитой ими территории установили государственную границу
между Монголией и СССР. Оленеводам оформили монгольские паспорта и
вручили им. И после того, как была установлена граница, родители Оруспана не смогли вновь вернуться на территорию Тоджинского района, так
и остались жить в Монголии всей семьей. Оруспан пояснил, что тогда все
дети их семьи перекочевали с родителями на территорию, где была установлена госграница. Были семьи, чьи дети остались в Тоджинском районе,
а родители перекочевали на территорию Монголии, после установления
границы они так и не смогли забрать детей к себе в Монголию.
Мать Оруспана из рода балыкшы, остаток жизни прожила в Монголии.
Умерла она на 74 году жизни, в своем кочевье, в тайге. По ее просьбе, похоронили в тайге. Ее тело Оруспан понес на спине на то место, куда она
просила. Положили ее на землю на сухом высоком месте, чтобы попадали
первые лучи солнца… Покойника укрывают его же одеждой или же заворачивают длинной материей. Часть ткани кладут под низ, другой частью
укрывают тело. Со временем ветер уносит такое покрывало, и дикие животные быстро поедают бренное тело. По поверию, покойник вел благочестивую жизнь, и это должно обеспечить его душе хорошее перерождение.
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По буддийскому обряду предписывалось тело усопшего завернуть в ткань
и оставить на поверхности земли без погребального инвентаря.
Вот так сын исполнил последнюю просьбу своей матери, похоронив ее
по тувинскому обычаю.
У Оруспана одиннадцать детей, три девочки, восемь мальчиков. Жена –
монголка. Из-за детей она выучила тувинский язык. Со слов Оруспана, все
его дети владеют родным тувинским языком. Старший сын Батдорж живет
в Улан-Баторе, работает сантехником, жена тувинка. Второй сын Баатар
окончил Красноярское профтехучилище и в настоящее время трудится на
пограничной заставе сомона. Младший сын живет и работает в сомоне.
Оруспан гордится устроенностью своих сыновей и с удовольствием рассказывает о каждом из них. Можно понять его гордость, потому что очень
мало семей, где дети, получив образование, особенно выучившиеся за границей, в России, были устроены в какое-либо учреждение. Особенно это
касается жителей отдельно взятого отдаленного сомона.
Сегодня тувинцы-оленеводы живут так же, как жили их предки век назад, соблюдая те же обряды, обычаи и традиции. И гордятся тем, что с их
оленями современная Монголия приобрела еще один вид удивительного
мира животных.

Молодожены

Пожилая тувинка-оленеводка
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После привоза
гуманитарной помощи из Италии

Одноклассники. В 1-м классе
вместе учились в Тоджинской
школе Тувинской АССР
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М. КОЖА
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДРЕВНЕТЮРКСКИХ БОГОВ
на резном дереве из Отрарского оазиса
Мақалада Құйрықтөбе қалашығын (Отырардан батысқа қарай 6 км жерде орна
ласқан) қазған кезде табылған өрнекті ағаш тақтайлар бетіндегі бейнелерді тану мә
селелері қарастырылады. Отырар алқабында қазылған Құйрықтөбе сарайы Тарбанд –
Отырар иелігінде отырған түркі билеушілерінің ордасы болып табылады.
В статье говорится об изображениях на деревянных плитах, найденных во время про
ведения археологических раскопок городка Куйрыктобе (в 6-ти км западнее Отырара).
Установлено, что найденный дворец Куйрыктобе является ставкой высшего сословия
тюркских племен на территории Тарбанд-Отырар.
The questions concerning the interpretation of images on carved boards with cult and secular
scenes found during the excavation works in a site of ancient settlement of Kujryktobe (in 6 km
to the west from Otyrar) are considered in the article. It is established that the Kujruktobe palace
was the residence of Turkic governors of Tarband-Otyrar

Полевой сезон 1980 г. Южно-Казахстанской комплексной археологи
ческой экспедиции Института истории, археологии и этнографии АН
Казахской ССР ознаменовался находкой уникального резного дерева,
выявленного при раскопках цитадели городища Куйрыктобе, что в 6 км
юго-западнее Отрара. В первый год были расчищены фрагменты горелого
дерева с изображением розеток и геометрического орнамента [1, с. 432],
в последующие годы появились плахи с изображениями человеческих
фигур [2, с. 450-451], т.е. с сюжетными сценами. И понадобилось немало
труда на месте раскопок и кропотливой многолетней камеральной работы коллектива археологов и реставраторов / К.М.Байпаков, Ю.А.Мотов,
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Ю.И.Трифонов, Л.Ф.Чарлина, Г.И.Тер-Оганьян и др., чтобы извлечь из земли все то, что как-то уцелело от интерьера парадного зала дворца и вернуть
уникальным памятникам в какой-то мере первоначальный облик. Подавляющая часть резного дерева из Куйрыктобе хранится в Музее института
археологии им. А.Х.Маргулана, две плахи – в Отрарском государственном
археологическом заповеднике-музее. Большая часть уникального материала, собранного при раскопках дворца Куйруктобе, введены в научный оборот К.М.Байпаковым и Г.А.Терновой.
Однако многие вопросы, связанные с интерпретацией изображений куйрыктобинского резного дерева остаются, на наш взгляд, весьма спорными.
Так, на основе куйрыктобинского материала была написана глава «Авестийская религия и династический культ (по материалам дворца)» в монографии отмеченных авторов – «Религии и культы средневекового Казахстана (по материалам городища Куйрыктобе)». Вряд ли правомерна привязка
большинства персонажей к «авестийской религии». Необходимо отметить,
что в нашем исследовании были использованы фотографии и отрисовки
куйрыктобинского резного дерева, представленные в публикациях К.М.
Байпакова и Г.А.Терновой.
Резное дерево было выявлено при расчистке центрального зала 10, 5 х
15 м куйрыктобинского дворца. Высота парадного зала определяется в пределах 5 м. Предполагается, что в парадном зале была применена система
перекрытия типа «рузан» или дарбази, опиравшаяся на четыре колонны.
Вдоль стен в зале располагались суфы. Их ширина колеблется от 1 до 1,35
м, а высота сохранилась в пределах 20 см [3, с. 16]. Дворец погиб в результате пожара: внутренние плоскости стен и полы всех помещений обожжены на глубину до 4 см, считая слой обмазки.
В настоящее время высказаны две точки зрения о времени и причинах
пожара. По мнению К.М.Байпакова, дворец сгорает в результате пожара в
первой половине ІХ в. [3, с. 13]. К.М. Байпаков предполагает, что гибель
цитадели Куйрыктобе можно сопоставить с походом в пределы Отрарского
оазиса арабского отряда Фадла ибн Сахля, либо с походом саманида Насра
І ибн Ахмада на Шавгар в начале второй половины ІХ в. [4, с. 58-59].
Проведенный нами сопоставительный анализ данных родословных «Насабнама» и археологии периода раннего средневековья Южного Казахстана
показал, что ранняя исламизация региона началась в VIII в. с вторжением
арабских отрядов и сопровождалась упорным сопротивлением местного
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населения. Военные действия нашли отражение в археологическом материале в виде следов пожаров, запустений на большинстве исследованных
памятников Средней Сырдарьи, в сердцевине которого располагается Отрарский оазис и городище Куйрыктобе [5; 6]. Поэтому нет сомнения в том,
что разрушение дворцового комплекса со всеми атрибутами «языческого»
культа было связано с деятельностью арабов в VIII в. по искоренению следов религий «неверных» на территории Южного Казахстана.
Автор первой публикации горелого дерева К.М. Байпаков отметил, что
на резной доске из цитадели Куйрыктобе изображены тюрки с явными
монголоидными чертами: широкие безбородые лица, плоские носы, глаза с косым разрезом, что внешний облик их близко напоминает тюрков из
свиты самаркандского царя Вархумана на росписях Афрасиаба и тюрков
в сцене погребения из Пенджикента, что аргументом в пользу тюркской
принадлежности персонажей могут служить и одежда, и украшения, которые находят аналоги в соответствующих аксессуарах каменных изваяний
Семиречья [4, с. 96].
Однако в последующих работах К.М.Байпаков и Г.А.Терновая, позабыв
о монголоидных чертах изображений, посчитали, что «знатные персонажи, изображенные на резной доске из Куйруктобе, видимо, являются представителями тюркского племени кангаров-кенгересов. Они, видимо, были
потомками кангюйцев» [3, с. 76]. На основе таких предположений авторы
книги делают следующее заключение: «Благодаря изображениям на резных досках из Куйрыктобе, мы имеем информацию, что памятник оставлен
представителями тюркского племени – кангарами-кенгересами, потомками
кангюйцев, ведущими родословную от Сиявуша и исповедующими митраизм» [3, с. 77, 180].
На наш взгяд, этот вывод не аргументирован и совершенно не учитывает
накопленные исторические данные о религии и культах Казахстана в период древних тюрок, традиционные представления тюркских народов. Согласно исследованиям Б.И.Вайнберг, «владение Кангюй», очевидно, было
своего рода наследником древней Канхи туранцев. Какие-то легендарные
представления о туранской «династии» Афрасиаба сохранялись в районе
средней Сырдарьи, несмотря на «смены» этносов, вплоть до средневековья, что нашло отражение в эпоху Сельджукидов и Караханидов, когда
династии этих правителей искусственно возводились к Афрасиабу» [7, с.
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113-115; 8, с. 206]. Общеизвестно что тюркские народы считали своим прародителем Афрасиаба, а не Сиявуша.
На рассматриваемой доске, безусловно, изображены не представители
кангаров-кенгересов. Вряд ли могли потомки кангюйцев так быстро приобрести выраженные монголоидные черты и другие этнические особеннос
ти, отмеченные в свое время К.М.Байпаковым в ранних публикациях о персонажах резного дерева [4, с. 96].
При анализе сюжетов горелого дерева Куйрыктобе необходимо помнить, что время строительства и функционирования дворца – это эпоха
господства древних тюрков на территории Центральной Азии. В рассматриваемый период область Отрар-Тарбанд вместе с Чачом, Испиджабом
(Сайрам) и Таразом представляла отдельное владение Тюркского кананата.
По мнению Г. Бабаярова, если город Чач (городище Мингурюк) был экономическим и культурным центром, то Тарбанд представлял военно-политический центр отмеченного владения. С VII в. власть в этом владении
находилась напрямую в руках представителей рода Ашина – основателей
Тюркского каганата [9, с. 58]. Поэтому на резном дереве вполне могли быть
изображены персоны из рода Ашина – владельцы Куйруктобинского дворца, а сам замок-дворец представлять резиденцию наместников Тюркского
каганата – правителей исторической области Чач.
На основе вышесказанного трудно согласиться с тем, что «на резных
деревянных досках, украшавших парадный зал Куйрыктобе (VII – первая
половина ІХ вв.), изображены авестийские боги» [3, с. 180]. Логичнее всего предполагать в аудиенц-зале дворца представителя правящей тюркской
элиты изображения тюркских богов.
Судя по находке крепежных деталей трона [3, с. 51], зал с резным деревом представлял приемный зал дворца. О том, что Куйрыктобинский
дворец был неординарным сооружением, свидетельствует не только отсутствие на сегодняшний день прямых аналогов сооружению, но и использование для украшения стен дворца редкого дерева со сложной резьбой. По
мнению К.М.Байпакова и З.Ж.Шарденовой, «в Средней Азии впервые был
получен столь богатый комплекс резных досок с культовыми и светскими сценами» [10, с. 222]. Причем для резного декора была использована
арча – можжевельник, которая не произрастает на территории Отрарского
оазиса. Ближайшие леса из арчи располагаются на территории Западного

565

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

Тянь-Шаня, в районе нынешнего заповедника Аксу-Жабаглы, где растут
самые мощные в Казахстане деревья арчи высотой до 20м и более одного
метра в диаметре [11, с. 32]. Изготовление высокохудожественных изделий
требовало комплекса мер по обработке сырья (материала), в ходе которого
происходит получение готового продукта [12, с. 187-193]. Выбор и заготовка материала и доставка арчи из горных районов, привлечение мастеров
художественной резьбы требовали значительных затрат, что также свидетельствует о возможностях хозяина дворца.
Судя по находке деталей трона, северо-западная стена помещения является наиболее важной и почетной. Поэтому рассмотрим изображения на
резных досках, располагавшихся за спиной сидящего на троне правителя.
В центральной части находилась композиция, состоящая из трех арок. Под
центральной аркой помещено изображение божества, сидящего на троне
в короне со ступенчатыми зубцами. В левой преподнятой руке он держит
зубчатую корону, в правой руке – жезл (Рис. 1).
К.М.Байпаков и Г.А.Терновая предполагают, что божество в короне является Митрой Ахурой, «он изображен в сцене инвеституры с короной
(символом суверенитета) в левой руке, символически венчая на власть правителя» [3, с. 56]. Мы согласны с предположением, что данная композиция
резного дерева представляет инвеститурную сцену. Однако логичнее предположить, что божество в короне, венчающее тюркского правителя, скорее
всего, является не Митрой Ахурой, а тюркским божеством.
Верховным божеством у древних тюрок считался Тенгри-Небо [13, с. 213214; 14, с. 265]. Как пишет С.Г.Кляшторный, по воле Неба правили каганы,
которые именовались «Небоподобными и на Небе рожденными», по воле
Неба тюрки одерживали победы или терпели поражения, Небо и Земля-вода
спасали тюркский народ в лихую годину, тюркские ханы в своих надписях
постоянно призывают Небо быть благосклонным к ним [15, с. 150].
В большой надписи в честь Кюль-тегина говорится о божественной
воле, давшей власть Бильге-кагану:
«Имя [и] слава тюркского народа
Да не исчезнуть!» – сказав,
Моего отца-кагана, мою мать-катун
возвысившее небо,
небо, дающее государства, –
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«Имя [и] слава тюркского народа
Да не исчезнуть! – сказав,
вот так посадило [и меня] каганом» [16, с. 24].
В этом же тексте говорится о божественном избрании каганом Ильтериш-кагана:
«Вверху небо тюрков,
Тюркская священная земля-вода так сказали:
«Да не исчезнет тюркский народ! – они сказали. –
Да будет он народом!» – они сказали.
Моего отца Ильтериш-кагана,
Мою мать Ильбильге-катун
Небо, поддержав со своей высоты,
Вот так возвысило» [16, с. 19].
Представления о главном божестве сохранялись и в этнографическое
время у многих тюркских народов. «Небо – это высочайшее божество в шаманстве. Кок-тэнгри – Синее небо. ... Небо было свободно в своих поступках, оно награждало и карало. От его воли зависело благополучие людей и
народов» ,– пишет Ч.Ч.Валиханов, рассматривая следы древних верований
у казахов [17, с. 58].
Примечателен зооморфный трон, на котором сидит божество. По мнению К.М.Байпакова и Г.А.Терновой, у зооморфного трона львиные ноги,
туловища птиц с приподнятыми крыльями и головы агнцев (овец) [3, с. 54].
Последнее больше похоже на голову волка. Один из них почти идентичен
изображению головы волка на фрагменте из соседней третьей арки [3, с. 54].
Бильге-каган сравнивает войско своего отца с волком:
«Так как небо дало [им] силу,
Войско моего отца-кагана было подобно волку» [16, с. 20].
Отмечая огромное значение волка для древнетюркской элиты, Л.Н.Гуми
лев писал: «Слово «Ашина» значило «волк». По-тюркски волк – бури или
каскыр, а по-монгольски шоночино. «А» – префикс уважения в китайском
языке. Следовательно, «Ашина» значит «благородный волк». Китайские
авторы считают «тюркский хан» и «волк» синонимами, видимо, опираясь
на воззрения самих тюркских ханов. ... Золотая волчья голова красовалась
на тюркских знаменах и, наконец, в двух легендах о происхождении тюрок
первое место принадлежит прародительнице-волчице» [18, с. 22–23]. З.С.
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Самашев, рассматривая «комплекс волк – знамя», считает, что волк мог выступать в качестве символа, атрибута бога войны [19, с. 206–208].
Слева от центральной фигуры изображено женское божество, которое
также восседает на троне в виде фантастического животного с конским туловищем и конскими ногами, крыльями птицы и головами козла и барана [3,
с. 57–58]. В правой руке божество, как нам кажется, держит вроде мешочка.
У ног божества изображены два коленопреклоненных персонажа, размеры
которых, как минимум, в разы меньше основного персонажа (Рис. 1).
Сцена коленопреклонения известна на валуне в урочище Кудырге, где
изображены женщина и ребенок, сидящие в величественных позах и принимающие поклонение от трех гораздо меньших по размеру спешившихся
всадников. Согласно выводам Л.Р.Кызласова и С.М.Ахинжанова, величественная женщина в «трехрогой» тиаре на голове – общетюркская богиня
Умай [20, с. 68–70].
Примечателен головной убор женского божества. Верхняя часть напоминает рога. В нижней части убора четко прослеживается роговидый завиток. Особенности головного убора имеют определенную общность с головными уборами половецких женщин. Согласно С.А.Плетневой, «основной
частью головного убора были «рога», сделанные из серебряных выпуклых
штампованных полуколец, нашитых на войлочные валики. Подавляющее
большинство каменных женских изваяний изображались именно с такими
«рогами» [21, с. 124; 22, с. 220, рис. 89].
Вышесказанное позволяет предполагать, что женское божество на резном дереве является изображением общетюркской богини Умай. Она входила в триаду высших божеств тюрков и являлась богиней плодородия,
покровительницей домашнего очага и детей [13, с. 215; 20, с. 68–70]. Изображение женского божества на троне в виде фантастического животного с
конским туловищем и конскими ногами, крыльями птицы и головами козла
и барана не случайно. Киргизы вспоминали о божестве Умай в наиболее
счастливые и урожайные годы, при обильном урожае и умножении скота
говорили: из груди матери Умай молоко течет [23, с. 276].
У казахов божество Умай было известно как Май ана, т.е. «мать Май».
При первом визите в юрту свекра, когда невестка бросала сало или наливала масло в очаг, женщины приговаривали: «От-ана, Май ана, жарылқа», т.е.
«Мать-огонь, мать Май, благослови» [24, с. 43]. Примечательно, что Бий-
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ликульская личина с «трехрогим» головным убором найдена у села с названием Майтобе [20, с. 66]. В местности Майбулак Южно-Казахстанской
области нами было обнаружено древнетюркское изваяние и могильник [25,
с. 52–53; 5, 123–128.]. Согласно топономическому словарю Е. Койчубаева, на берегах родников, известных как Майбулак, встречаются тамги или
изображения на камнях [26, с. 184]. Видимо, топонимы Майтобе, Майбулак
на территории Центральной Азии связаны с культом древнетюркского божества Умай.
К сожалению, до нас не дошла большая часть доски под третьей аркой. Сохранилась лишь голова волка (Рис. 1), которая по аналогии с выше
отмеченными сценами, скорее всего, представляла деталь трона божества.
– «Под аркой, расположенной справа от центральной, сохранилось изображение головы волка или собаки, являющейся левой верхней частью зооморфного трона» [3, с. 54]. Можно предположить, что под третьей аркой
было изображено третье высшее божество тюрок – священная Земля-Вода.
Сохранился фрагмент доски размером 90 х 25 см, относящийся к левой части композиции северо-западной стены. Под сохранившейся аркой
изображено божество, держащее в поднятых руках круглые предметы. На
голове божества – крылатая корона (Рис. 2). За главным персонажем изображен полукруг со ступенчатыми зубцами, характерный для укреплений.
За спиной божества два воина, стреляющие из луков. За арками слева и
справа даны изображения крепостных стен, с несоразмерно увеличенными
относительно стен фигурами [3, с. 59].
К.М.Байпаков и Г.А.Терновая предполагают, что это богиня Нана-Анахита [3, с. 61]. Однако нет никаких конкретных свидетельств, что древние
тюрки почитали эту богиню. Поэтому для идентификаций божества, держашего в поднятых руках светила и других персонажей, на наш взгляд,
необходимо обратить внимание на материалы, свидетельствующие о распространении манихейства у тюрков.
Согласно данным С.Г.Кляшторного, к середине VIII в. манихейство процветало на территории Восточного Туркестана и Семиречья. Манихейские
монастыри были в Аргу-Таласе, Йананкенте, Ордукенте, Чигильбалыке,
Кашу [27, с. 353]. По мнению Б.А.Литвинского, Е.Б.Смагиной, манихейс
кая традиция имела в Восточном Туркестане глубокие корни, так как учение Мани распространилось здесь уже в VII–VIII вв. [28, с. 526].
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Казахстанскими учеными также накоплен материал о распространении
манихейства на территории Южного и Восточного Казахстана. Второй раздел книги Ю.А.Зуева о ранних тюрках называется «О тюркском манихействе», где отмечается, что в древнетюркское время в орбиту манихейских
конфессиональных связей было вовлечено большинство тюркских племен,
в первую очередь западные тюрки, тюргеши и кара тюргеши с входившими в их состав племенами [29, с. 259]. Т.Н. Сенигова выявила на территории Тараза ряд материалов, свидетельствующих о бытовании манихейской религии у жителей Тараза и его обширной округи в VI–VIII вв.
[30, с. 98–102]. С середины VII в. племена кимеков приняли манихейство.
Ал-Идриси, сообщая о странах кимаков и карлуков, отмечает, что они манихеи: «Кимаки исповедуют сабейскую религию, поклоняются солнцу и
ангелам» [31, с. 18].
По мнению Ю.А. Зуева, идолопоклонство было важной частью манихейской религии, где человекоподобные идолы считались воплощением и
символами божественных светил – Солнца и Луны, последних станций на
пути к Свету-Раю. Причем зороастрийцы-огнепоклонники Ирана относились крайне враждебно к антропоморфным идолам манихеев и были полны
желания сжечь капища идолопоклонников. Ю.А. Зуев пишет, что похожие
чувства испытывал по отношению к зороастрийским храмам огня тюркманихеец Сава во время похода на Иран в 588 г. и ссылается на Фирдоуси:
«В Иран отправился Сава-шах ..., чтобы сравнять с землей храмы огня»
[29, с. 195].
По сообщению Абу Райхан Бируни, Мани говорил: «Люди [других]
религий порицают нас за то, что мы поклоняемся Солнцу и Луне и воздвигаем им изображения в качестве идолов, ибо не ведают их подлинной
сущности, а именно того, что они являются нашими путями и вратами в
мир нашего бытия» [29, с. 195]. В манихейской доктрине Солнце и Луна
занимали важное место. Солнце и Луна являлись единственными светлыми божественными сущностями, доступными в материальном мире. Луна
служит жилищем божеств-демиургов, на ней происходит окончательное
очищение Души живой, которая затем в качественно возрожденном чистом
состоянии через Солнце поднимается к Свету (Раю). Бог Луны обладал неотъемлемым свойством богов – «мудрым знанием», он был властелином,
воскрещающим мертвых [29, с. 194–195].

570

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

По мнению Ю.А.Зуева, в тюркско-тохарском гимне богу Мани был представлен и как kun aj tangri – «Бог Солнца и Луны» [29, с. 197]. Возможно
божество, держащее в поднятых руках светила, является «Богом Солнца и
Луны». Примечательно, что на монетах тюркских правителей Чача имеются изображения полумесяца и звезды. На монетах с тюркскими титулами
«каган» изображен сидящий прямо правитель со скрещенными ногами на
троне. Голова повернута вправо, слева изображены полумесяц и звезда
[32, с. 53].
Следы древних верований, связанных с небесными светилами, сохранялись у казахов и в период позднего средневековья. «... Казахи , – отмечал
Ибн Рузбихан, – когда пришла весна и появился кумыс, прежде чем налить кумыс в сосуд и выпить, до того, как взять его в рот, обращают свое
лицо к солнцу... все совершают земной поклон солнцу. Наверное, это есть
проявление благодарности солнцу за то, что оно выращивает травы, которыми питается лощадь, и появляется кумыс» [33, с.108]. Ч.Ч.Валиханов,
рассматривая космологические понятия у казахов, писал, что они верят во
влияние звезды на человеческое счастье, что каждая звезда соответствует
душе какого-нибудь человека на земле. «Когда киргизы видят падающую
звезду, то говорят ... (моя звезда выше!). Счастливого человека, покровительствуемого судьбой, называют «человеком со звездой» ... Луна, вероятно, была божеством. Киргизы (казахи) при виде новой луны делают земные
поклоны и летом берут с того места, где делали поклоны, траву, которую,
придя домой, бросают в огонь. Киргизы говорят, что на луне есть старуха ... Киргизы (казахи) не смотрят долго на луну, боясь, чтобы старуха не
сосчитала ресниц, если это случится, то человек должен умереть» [17, с.
57–58]. К разряду высших благопожеланий счастья относилось: «Айың тусын оңынан, Жұлдызың тусын солыңнан», что дословно можно перевести:
«Пусть родится Луна с правой стороны, а Звезда с левой стороны». Пожилые казахи и сейчас при виде новолуния, т.е. при виде появления на небосводе лунного серпа, произносят благопожелание.
Изображение на доске из Куйрыктобе, сцена осады (Рис. 2), также объяснимо с точки зрения манихейства. Как пишет Ю.А.Зуев: «Основным
принципом манихейской религиозной доктрины был господствующий дуализм, извечность существования четко противостоящих одна другой двух
основ или корней – Света (Истины) и Мрака (Лжи) , Добра и Зла. Некогда
Свет и Мрак пребывали по отдельности, но злокозненный Мрак, во всем
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завидовавший Свету, объявил ему войну. Пять стихий воинов Света (бог
легкого ветра, бог ветра живого, бог света живого, бог воды, бог огня) под
предводительством Первочеловека вступили в борьбу со стихиями – антиподобиями» [29, с. 187]. На основе вышесказанного можно предполагать,
что в данной композиции изображена сцена борьбы Света (Истины) и Мрака (Лжи), Добра и Зла, а фигуры персонажей с дубинками или палицами
представляют «пять стихий воинов Света».
Под нишами северо-западной стены располагались доски с изображением колонн, с которых спукаются гирлянды. Между колоннами помещены
танцовщицы и музыканты [3, с. 66]. По наблюдениям А.М.Беленицкого,
среди манихейских фрагментов живописи из Восточного Туркестана часто встречаются изображения музыкантов и музыкальных инструментов,
в гимнах и псалмах манихеев также постоянно упоминаются музыкальные
инструменты [34, с. 74]. На иллюстрации к манихейской книге из Турфана
мы видим сидящего музыканта [29, рис. 1]. По мнению Ю.А. Зуева, живопись была обязательным и отличительным атрибутом манихейства и играла не только эстетическую, но и наглядно-воспитательную и большую
пропагандистскую роль [29, с. 191].
К сожалению доска, располагавшаяся в правой части стены и ориентированная на юго-запад, имеет плохую сохранность. Под центральной аркой
находится божество, у которого из сохранившихся деталей можно определить только зубчатую корону. В соседней, расположенной справа арки, изображен бог в гофрированной короне с фигуркой птички в левой руке [3, с.
68]. На последней арке, на наш взгляд, сохранилась часть лунного серпа,
что позволяет связать данное изображение также с манихейством.
Необходимо отметить, что сохранившиеся фрагменты колонн и перекрытия украшены цветами и другими элементами растительного узора [3,
с. 46-47, рис. 21, 22]. По мнению Ю.А.Зуева, растительный мотив обычен
для книжно-иллюстративной живописи и настенных рукописей манихеев
[29, с. 191].
В центральной части северо-восточной стены располагалась доска с
изображением четырех фигур (Рис. 4). По интерпретации К.М.Байпакова
и Г.А.Терновой, «изображены родители, с двух сторон от них – дети (правители и подчиненные в системе государства)» [3, с. 70]. То есть, здесь
представлена семья правителя. В отличие от всех изображений божеств и
других персонажей, лица и одежда правителя тщательно проработаны ху-
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дожником – свидетельство о том, что они являются реальными историчес
кими лицами.
В левой части композиции северо-восточной стены была расположена
ниша с доской, собирающейся из пяти фрагментов. Под центральной аркой
изображен персонаж, сидящий на ковре в крылатой короне, на его левой
руке сидит несоразмерно увеличенная хищная птица – сокол или орел. Под
аркой слева от центральной фигуры изображен воин, держащий в правой
согнутой руке кинжал с изогнутым лезвием (Рис. 3). По предположению
К.М.Байпакова и Г.А.Терновой, в композиции северо-восточной стены пересказана легенда о герое иранского эпоса Сиявуше, а воин, держащий в
правой руке кинжал, есть убийца Сиявуша [3, с. 72].
На наш взгляд, логичнее предположить, что в композиции с изображением персонажей – правителей – черты лиц и одежда которых соответствуют тюркским, должна быть передана не легенда о герое иранского эпоса, а
сцены, связаные с предками заказчика – хозяина Куйрыктобинского дворца.
И действительно, крылатая корона персонажа под центральной аркой
весьма напоминает крылатую корону, что изображена на головном уборе
мраморной скульптуры Кюльтегина, найденной в 1958 г. Примечательна и
золотая корона с изображением в центральной части беркута с распростертыми крыльями, что была найдена при раскопках поминального памятника
в честь Билге кагана 2001 г. По мнению археолога Довдойн Баяра, изображение птицы на головном уборе является титульным знаком правителей
тюрок [35, с. 217, рис. 2].
Изображение вправо от персонажа с короной несоразмерно увеличенной хищной птицы – еще один признак богоизбранности его. Согласно исследованию Г.Н.Симакова, ловчая птица являлась одновременно и символом власти, и существом, которое санкционировало (магически) эту власть
[36, с. 121]. На основе вышесказанного мы предполагаем, что центральный
персонаж с короной является изображением тюркского кагана, возможно,
предка владельцев Куйрыктобинского дворца. Что же касается сцены угрозы центральному персонажу со стороны воина, держащего в правой руке
кинжал, то его также можно объяснить на основе орхонских текстов:
«Справа народ табгачей был врагом,
Слева народ токуз-огузов Баз-кагана
Был врагом.
Кыргызы, курыканы, отуз-татары,
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Кидани, татабыйцы – все были врагами
Мой отец-каган столько ...
Сорок семь раз он ходил с войском [ в поход],
Дал двадцать сражений.
Так как небо оказало милость,
......
Мой отец-каган, таким образом государство [и]
законы (власть приобретя) умер» [16, с. 21].
Приведенные выше сопоставления дают возможность предполагать, что
раскопанный дворец Куйруктобе является резиденцией тюркских правителей–наместников области Кангу Тарбанд – Чач, разрушенной в ходе завоевательных походов арабов в VIII в., что в зале дворца были изображены
божества древних тюрок, принявших манихейство, что на одной из композиции передано изображение тюркского кагана из рода Ашина, скорее
всего, предка владельца Куйрыктобинского дворца.
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Рис. 1. Древнетюркские божества Тенгри-Небо, Умай на зооморфных тронах.
Центральная композиция на северо-западной стене за троном правителя

Рис. 2. Манихейское божество «kun aj tangri» – «Бог Солнца и Луны»
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Рис. 3. Изображение кагана, возможно, предка владельцев Куйрыктобинского дворца

Рис. 4. Изображение семьи владельца Куйрыктобинского дворца
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Р.А. БЕКНАЗАРОВ
КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ – МЕЧЕТИ
СЕВЕРНОГО ПРИАРАЛЬЯ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.:
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Мақалада Солтүстік Арал өңіріндегі діни мешіт құрылыстарының ерекшелікте
рін архитектуралық, этнографиялық, тарихи сараптаудың негізінде ХІХ және ХХ ға
сыр басындағы мұсылман дінінің таралу мәселесі зерттелінеді. «Татар түріндегі»
мешіттер мен Хиуа, Бұқара, Қоқан дәстүрі негізінде салынған кешендерден мысалдар
келтіріліп, Арал теңізінің солтүстігіндегі қазақ даласына таралған мемориалды-діни
ескерткіштердің түрлері қарастырылады.
На основе анализа архитектурных, этнографических, исторических особенностей
культовых сооружений – мечетей Северного Приаралья исследуется вопрос распростра
нения религии ислам в этом регионе в XIX – начале XX вв. Приводятся примеры мечетей
«татарского типа», комплексы, построенные по традициям Хивы, Бухары, Коканда, а
также специфические переходные типы мемориально-культовых памятников казахов
степной зоны к северу от Аральского моря.
Basing on analysis of architectural, ethnographic, historical peculiarities of religious
buildings – the mosques of North Aral region, they study the issue of Islam spreading in this
region in the XIX - beginning of the XX centuries. They give an example of “Tatar type” mos
ques, complexes built according to traditions of Khiva, Bukhara, Kokand, and also the specific
transitional types of memorial-religious monuments belonging to Kazakhs living in steppe zone
to the North of Aral sea.

Одним из сложнейших, но интереснейших вопросов современной исторической науки является проблема распространения религии ислам на
территории Казахской степи, и в частности, в Северном Приаралье. Как
известно, первые факты проникновения ислама на территорию Южного
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Казахстана отмечаются уже с VIII в. (после Таласского сражения 751 г.),
строительства скальных и подземных мечетей на полуострове Мангышлак
(Шакпак-ата, Шопан-ата и др.) в XI в. [1, с. 357; 2, с. 34] и т.д. Однако, в
силу объективных причин кочевого быта и хозяйства, ислам не имел той
адекватной силы, как например, в среде представителей оседлых народов
Средней Азии. И такая ситуация сохранялась вплоть до XIX в. В частности, в работе русского ученого П.И. Рычкова «Топография Оренбургской
губернии», изданной в 1762 г. приводятся некоторые факты из религиозной
жизни казахов, что, например, «вера у них (т.е. у казахов – Р.Б.), как и у прочих татар, магометанская. Но понеже между ими грамотных людей и абызов весь мало, то они и содержат закон сей слабо, и никаких мечетей в орде
у них нет» [3, с. 86]. В западной историографии до сих пор бытует мнение
о распространении ислама через русскую экспансию. «В течение русского
завоевания, в XVIII веке, они (т.е. казахи – Р.Б.) не были еще мусульманскими, и им они стали при соприкосновении с русскими служащими. Им
построили мечети, им послали муллу; понемногу они к этому приучились,
но их религиозное усердие еще очень умеренно» – отмечает, например, в
своих работах И. Войеков [4, с. 334].
Несомненно, одной из причин утверждения такого мнения в западной
историографии являлось реальное влияние русского самодержавия на восточных территориях империи, включая и Казахстан, укрепления позиции
русской империи, и не в последнюю очередь, в области религиозной политики, что отражалось, в частности, в императорских указах. Например, 28
января 1783 года выходит именной указ Екатерины II «О дозволении подданным магометанского закона избирать самим у себя ахунов» [5, с. 104].
С этого момента прекращается практика утверждения мулл из среднеазиатских государств. Начинается целенаправленное распространение «нужного» ислама на восток, ускоренное строительство мечетей в казахских степях, находя в этом «действенное средство вовлечения тамошних народов
в российское подданство и держания их в повиновений…», а также, что
«таковое сооружение мест для публичной молитвы привлечет и прочих в
близости кочующих или обитающих к границам нашим: сие и может послужить со временем к воздержанию их от своевольств лучше всяких строгих мер» [5, с. 105]. Конечно, следует признать, что таковое «потепление»
позиции само державия к исламу, являлось вынужденной мерой на резкое
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обострение вопросов антиколониального движения народов Поволжья и
Казахстана. Не менее важное влияние на изменение отношения колониальной системы к религиозному вопросу оказали русско-турецкие и кавказские войны. Уроки этих событий, по мнению Е.Смирнова, должны были
учтены в последующем при колонизации русского мусульманского Востока, т.к. «значительно более сильный отпор, если не активный, то пассивный, окажут сарты, таджики и вполне омусульманившиеся тюрки, смотрящие на себя как на свет и опору ислама, сохранившегося здесь в большей
чистоте, чем где-либо» [6, с. 272]. Заметим также, что такая же аналогичная
работа проводилась и с южного направления еще с XV–XVI вв., а именно
«приручение» ведущих и признанных религиозных деятелей, налаживание
контроля за мечетями и т.д. [7, с. 254].
К концу XIХ в. русской администрацией немаловажная роль отводилась
вопросу хаджа «русских мусульман». По данным 1898 г., приводимым Давлетшиным, «по сословным занятиям – все киргизы – местные баи-кочевники», между ними он видел только «двух мулл, приехавших за плату для
совершения хаджа вместо других (бедэль)» [8, с. 86]. Все паломники по
возрасту были людьми преклонного возраста – 50–60 лет. Интересно его
замечание о подготовке провизии к путешествию, которая помимо русского самовара, чая и сухарей, включала запасы «соленой конины, жирными
колбасами, сухим соленым сыром (крут)» [8, с. 86]. При этом существовало
два маршрута: первый – железнодорожным транспортом через Европу в
Константинополь, второй – морем на кораблях через порты в Одессе и Севастополе. С этого же периода появляются специальные гостиницы в Мекке, закрепленные за «русскими мусульманами» [8, с. 96].
Отметим, что большая часть кочевых казахов, наряду с кочевникамитуркменами, на фоне оседлых народов Средней Азии, действительно продолжительное время выглядели, как «язычники». Пастьба скота, непрерывное кочевание объективно не располагало теми возможностями, которыми
обладали оседлые народы. Поэтому ислам в кочевой среде (если так можно
выразиться «степной ислам») претерпевал некоторые трансформации. В
целом ислам, по мнению А.К. Муминова, в этом регионе условно подразделяется на «ислам в оседлых регионах – Мавераннахре и ислам в кочевых
регионах – Туркестане (мусульманские регионы к востоку от Сырдарьи)»
[9, с. 109]. При этом последний в зависимости от среды бытования имеет
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свои особенности (мусульманские общества казахов, каракалпаков, кыргызов и т.д.). И здесь определяющую роль играли такие факторы как бытовой
ислам, суфизм и культ святых [9, с. 113; 10–12].
Зачастую в качестве мечетей казахи Северного Приаралья обычно использовали собственные юрты – «өз үйім – мешітім» (мой дом, моя мечеть). Аналогичную же ситуацию отмечал М.Н. Галкин у туркмен восточного побережья Каспийского моря. Для этого они «устраивают отдельные
на зиму кибитки; а летом вырывают круглую большую яму, в которой сходятся молящиеся, оставляя верхнюю обувь у спуска в нее, или за насыпью,
которой окружают подобные молельни» [13, с. 35]. В качестве мулл приглашались религиозно образованные казахи, «сарты, оренбургские и сибирские татары» [14, с. 25]. Как отмечал Н. Рычков в 1771 г. казахи «не имеют
собственных своих священников; но вместо того в осеннее время посещают их Ходжи, Ахуны и Муллы, приезжающие из Ташкента, Туркестана и
Хивы» [15, с. 26]. Некоторую часть мулл составляли пленники казахов из
числа представителей среднеазиатских народов. Например, у Букей хана
служили три муллы – Мурсалим Муртазаев, Абдряш Кутушев и Наис Мухамадрахимов, которые были взяты в плен, женились на казашках, «имеют
детей, а сие причины и обязывают кочевать у хана Букея». Первый из них
в 1801 г. «когда Букей перешел в российское подданство в то время с ним
прибыл на сию сторону», т.е. получил русское гражданство [16, л. 11].
Как показывают исторические источники и полевые этнографические
материалы, строительство мечетей в степной части Северного Приаралья
начинает набирать силу с переходом казахов к полуоседлости, с образованием здесь стационарных поселений и жилищ, т.е. с конца XVIII до нач.
XX вв. И здесь четко прослеживается борьба двух направлений распространения ислама в среде казахов: с юга религиозных школ Туркестана,
Хивы, Бухары, в большей степени суфийского направления, и с севера
официальных теологических центров Казани и Уфы. Полевые изыскания
последних годов этноархеологов Казахстана дают в некоторой степени
условную границу сфер влияния этих двух направлений распространения
ислама – это бассейн реки Эмба, южные отроги гор Мугаджар, нижнее течение реки Иргиз, вплоть до местности Курдым.
Основными типами мечетей в северной части, нами условно проведен
ной границы, являются мечети «татарского типа», в которых имеется
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помещение (куда помимо основного молельного зала входят тамбур, кебисхана, библиотека) прямоугольной планировки, ориентированной продольной осью с ЮЮЗ на ССВ, с северной стороны которых возводился
минарет (на крыше, над входом, в углу здания) [17, с. 162–163]. Как отмечает В.В.Бартольд, минарет завершался мусульманским знаком полумесяцем, «как религиозный символ, имевший для мечетей то же значение, как
крест для христианских храмов», однако, он был характерен «не для ислама вообще, но специально для турецко-османского ислама, и например на
туркестанских мечетях не встречался до русского завоевания» [18, с. 476].
В юго-западной стене мечети обязательно делается михрабная ниша. Они
возводились из разного строительного материала: дерева (мечеть в местности Уштерек в Нарын-кумах), камня (мечеть Атыолла-Казырета бассейна
р. Илек) [19, с. 188], красного жженого кирпича (мечеть Самурата, пос.
Жабасак, водораздел Иргиз-Олькейек, «Қожасайдың көк мешіті» на Эмбе)
[20, с. 166-167], сырцового кирпича (мечеть Жоламана, район Саздинского
водохранилища, южнее г. Актобе) [19, с.191], иногда использовали и дерн–
шым (мечеть Дильмагамбета, юго-восточные отроги гор Мугаджар) (рис.
1) [21, с. 103]. О нескольких мечетях, в частности, отмечает инженер фонШульц, при изучении маршрута прокладки железной дороги Оренбург–
Ташкент. «На 185-й версте от Оренбурга (в сторону Актюбинска – Р.Б.)
выстроена прекрасная мечеть из обожженного кирпича, медресе (школа) и
несколько деревянных домов, принадлежащих мулле, Аульному старшине
и Аульному бию (судье); множество зимовок окружают эти здания, так что
образуют зимой настоящее село...» [22, с. 7]. Далее он пишет, что в южнее
Актюбинска в Бестамаке имеется «несколько деревянных домов и стены
строящейся мечети не мало оживляют картину» [22, с. 18]. Как показали
этноархитектурные исследования этих памятников обязательной архитектурной особенностью этих зданий являлось проектирование и возведение
осветительных окон.
В данном исследовании нами ставилась задача раскрыть некоторые особенности мечетей Северного Приаралья от условно принятой границы, т.е.
р. Эмбы, южных отрогов Мугаджар, р. Ыргыз на юг и на север, так как, они
имеют своеобразные архитектурные решения, некоторые из которых мы
рассмотрим более подробнее.
Исследование мечетей «татарского типа» начнем с памятников долины
Ыргыза и его притоков. К ним следует отнести, например, мечеть Диль-
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магамбета (Ділмағамбет мешіті), расположенную на левобережье р.
Балаталдык на территории бывшего полевого стана по добыче красного
гранита в 16 км на северо-западе от зим. Казангап Айтекебийского р-на
Актюбинской обл. (рис. 1, 3д, 3е). Здание мечети прямоугольной планировки вытянуто продольной осью с юго-запада на северо-восток и состоит
из основного молельного зала и входного коридора. Стены, построенные
из дёрновых кирпичей (шым) размером 49×18×16 см (в форме саманного
кирпича), на глиняном растворе, кладка опиралась на качественно сложенный каменный фундамент из местного красного гранита. На сегодняшний
период все стены мечети разрушены, хорошо сохранилась лишь стена с
михрабом, выступающей снаружи полукругом со сферическим завершением. С внутри михраб оформлен арочным сводом. В инстерьере стены мечети были оштукатурены и, очевидно, побелены. На продольных несущих
стенах, на наш взгляд, первоначально существовали сквозные оконные
проемы. Перекрытие, скорее было плоским и держалось на балочных конструкциях. В целом, мечеть можно отнести к татарскому типу культовых
сооружений Западного Казахстана. Основные размеры мечети: 6,45×15,13
м, наибольшая сохранившаяся высота стен – 2,25 м.
Далее в южном направлении к озеру Курдым расположена мечеть акына Дюйсемби, которая по данным С.Е.Ажигали, строилась в 1909–1913 гг.
«приглашенными мастерами из Оренбурга (или Уфы?), но под руководством акына (ишана) Дюйсемби Имашулы из рода шомекей-тока на средства
местного населения. Мечеть прямоугольного плана (9,60×24,20 м), вытянута по оси СВ-ЮЗ. Стены здания сложены из жженого кирпича, перекрытие балочно-бревенчатое (в настоящее время с шиферной кровлей). Над
северо-восточным фасадом возвышается 8-гранная башня минарета (общая высота 19,00 м) с шатровым куполом, покрытым листовым железом.
На противоположном фасаде выступает апсида михраба. Плоскости стен
расчленены нишами, окнами, лопатками, имеются два дверных проема: в
юго-восточной и северо-восточной стенах. Специфична конструкция перекрытий проемов и окон – «арками» низкого подъема, в которых ощущается
влияние архитектуры более северных районов – Поволжья и т.д. Интерьер
здания первоначально делился на два помещения: одно из них со стороны
минарета, где располагалась деревянная лестница, и второе – большое служебное помещение, в котором находился деревянный минбар у михраба»
[2, с. 164] (рис. 2).
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Мечеть Исатая Сатыбалдыулы построена «в 1920-х гг. под руководством мастера Шомбала Бектасулы. Это аналогичное по двухчастной планировке здание из сырцового кирпича, к которому с севера примыкает минарет из жженого кирпича. Подъем на минарет осуществлялся посредством
винтовой кирпичной лестницы. В юго-восточной стене здания устроен
михраб с довольно интересным фронтоном над ним» [20, с.164].
Особого внимания заслуживает мечеть Самурата в пос. Жабасак Айтекебийского р-на Актюбинской обл. По словам имама местной мечети
Ж.Кенесбайулы она была построена в 1904 г. местными мастерами по указанию волостного правителя Самурата Алматулы, сына известного в округе Алмата Тобабергенулы. Обжиг кирпича производили здесь же, на что
указывают до сих пор сохранившиеся в ее округе глубокие ямы. Сейчас
здание мечети находится в руинированном состояний, в советское время ее
использовали как магазин и помещение под склад.
«Здание мечети прямоугольное в плане (13,57×21,60 м), одноэтажное,
возведено в основном из жженого кирпича на возвышенном месте. Внутренняя структура состоит из нескольких помещений, имеет деревянное
балочно-стропильное перекрытие с 4-х скатной крышей, покрытой кровельным железом. По фасадам здания имеются многочисленные оконные
и несколько входных проемов. По верху стен проходит изящный карниз из
нескольких рядов фигурноуложенных кирпичей, в том числе лекальных.
Снаружи и изнутри здание было оштукатурено и побелено, местами с покраской в интерьере» [2, с. 166–167]. Некоторые информаторы мечеть называли «Самыраттың көк мешіті», т.к. первоначально якобы ее крыша из
кровельного железа была выкрашена в зеленый цвет.
Другим наиболее важным местом сосредоточения мечетей «татарского
типа» является бассейн р. Илек и связан он, в первую очередь, связан с
религиозной деятельностью Нурпеке-ишана и его учеников. В пос. Сынтас
(отделение бывшего колхоза «Карабулак») сохранилась мечеть ЕрдебайКазырета. Здание мечети прямоугольное в плане (7,20×14,50 м) со входом
по центру северо-восточной стены; на оси его в противоположной (югозападной) стене устроен михраб, который выступает снаружи в виде полуцилиндрического объема. Внутреннее пространство мечети разделено
перегородкой с проемом на две неравные части: входное помещение (вытянутое по перечной оси здания) и основной молитвенный зал (вытянутый
по продольной оси 9,70×12,60 м).
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Михраб мечети перекрыт полусводом, по краю михраба первоначально проходил профилированный поясок – архивольт из ганча (алебастр). В
длинных стенах здания устроены по 4 окна с арочными перекрытиями (2
окна – во входном коридоре и 6 – в основном помещении). Стены мечети
базируются на фундаменте, выложены из камня-плитняка (светло-коричневый песчаник) и оштукатурены снаружи и изнутри глиносаманным раствором и побелены. Перекрытия памятника не сохранились. По сведениям
информаторов мечеть была построена в 1902 г.
С юга к мечети примыкает небольшое старое кладбище Ердебай мәйіті.
Характерно, что местное население в округе все кладбища именует термином «мәйіт». Надмогильные сооружения здесь представлены каменными
набросками; имеется два кулпытаса из местного темно-серого песчаника,
на одном из которых указана дата захоронения – 1927 г.
В ходе диссертационного исследования был изучен довольно крупный
культовый комплекс Атыолла-Казырет 2-й половины XIX–начала XX
вв., находящийся в 10 км к СЗ от пос. Хозретовка Актюбинского р-на, на
берегу р. Киялы-Борте. Он состоит из развалин мечети и некрополя, расположенного к юго-западу от нее. Комплекс, куда входят и позднейшие захоронения, огорожен в 1991–1992 гг. железной оградой, со входом с юго-юговосточной стороны. Старая часть кладбища находится в западной половине
огражденной территории. Традиционные памятники в основном представлены каменными оградками из темно-серого и бурого песчаника, некоторые
с кулпытасами из песчаника, но более позднего изготовления (с надписями
арабским алфавитом на, казахском языке). На многих могилах у изголовья
установлены простые необработанные камни в качестве кулпытасов.
Здание мечети сильно разрушено, тем не менее план сооружения читается довольно хорошо. Это прямоугольная в плане постройки с выступающими на северном, западном фасадах пристройками, а также выступом
михраба на южном фасаде. Ось михраба, как и вся продольная ось здания,
смещена на 10–15º к ЮЮЗ. Сам михраб не совсем обычной, полукруглой,
а прямоугольной формы, в интерьере перекрыт аркой. Композиционно-планировочное решение основного ядра здания аналогично вышеописанной
мечети Ердебая: два помещения (входное и молитвенный зал) соединены
проходом на центральной оси. Стены мечети сложены из камня-плитняка
на глиняном растворе и внутри имеют характер забутовки. Поверхности

586

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

их первоначально были оштукатурены – изнутри и снаружи. Перекрытие
здания и часть стен разрушились. Наиболее сохранилась стена с михрабом
высотой 3,85 м – до карниза. Михраб украшен по краю гипсовым пояском
со следами покраски. Справа и слева от него симметрично расположены декоративные ганчевые детали в виде выступающих концентрических колец.
С северной стороны мечети видны следы 4-5 жилых и хозяйственных
построек для мулл, учеников и обслуживающего персонала. По словам информаторов, находившаяся при мечети конфессиональная школа (мектеб)
функционировала до начала 30-х гг. В конце XIX – начале XX вв. здесь был
фактически культово-жилищный комплекс; на противоположном берегу
реки находился аул.
Далее следует отметить в с. Карабутак (бывший с/х «30 лет Казахстана»)
здание бывшей мечети Нурпеке-ишана и одноименное кладбище. Мечеть представляет собой капитальную постройку, в настоящее время входящую в комплекс местной школы и используемую как спортзал и мастерскую для уроков труда. Здание прямоугольное в плане, вытянутое по оси
ССВ-ЮЮЗ, с крыльцом на северном (условном) фасаде, граненым выступающим михрабом на южном фасаде и подквадратной в плане пристройкой по центру восточной стены. На западном и восточном фасадах имеются два ряда окон в соответствии с первоначальной двухэтажной структурой
строения. Окна нижнего ряда высокие, с карнизиками над ними (некоторые
из них заложены), окна второго этажа, где, по словам старожилов, размещалась библиотека, вдвое меньшей высоты. Перекрытие здания балочно–
стропильной конструкции, покрыто шифером (первоначально: листовым
железом). Внутренняя планировка мечети анфиладная, состоит из трех
прямоугольных помещений (входное, среднее и большой молельный зал) с
дверными проемами на продольной оси здания. Ко входному помещению
слева примыкает небольшая комната, где прежде была лестница на второй
этаж. Конструкции второго этажа разобраны при перестройке сооружения;
не сохранилась также и башня минарета. Михраб, в отличие от наружной
части его, полукруглый в плане и перекрыт полусводом. Стены здания сложены из обожженного кирпича на фундаменте из плитняка. Снаружи стены
оштукатурены (неоднократно) и побелены. По сведениям информаторов,
мечеть была построена в 1902-1905 гг. В 60-70 м юго-восточнее мечети
имеется родник. Как рассказывают старожилы, в прошлом на русле ручья
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из родника стояло небольшое здание (даретхана, тахаратхана), в котором
производилось ритуальное омовение перед посещением мечети.
В с. Ольке (подхоз з-да «Актюбсельмаш») в Актюбинском р-не сохранилась мечеть Назиргали-ишана. Это также прямоугольное в плане здание с
прямоугольно выступающим михрабом с юго-юго-западной стороны. Здание состоит из двух близких по размеру залов с центральными колоннами,
на которых покоятся прогоны. В интерьере михраб пятигранной формы (в
настоящее время заложен), имеет полусводчатое перекрытие. Фундамент и
стены постройки сложены из камня-плитняка (темно-серый песчаник). До
недавнего прошлого здание использовалось под магазин, сейчас оно пустует.
Заметим, что все перечисленные выше мечети бассейна р. Илек функционировали почти одновременно во 2-ой половине XIX–начале XX вв.
и главной (бас мешіт, жұма мешіт) среди них являлась мечеть Нурпекеишана в с. Карабутак. С утверждением советской власти в 30-х гг. ХХ в.
мечети вышеуказанного региона в целом были подвержены специальному
целенаправленному разрушению (информаторы говорили о нескольких деревянных из сруба мечетях) или переданы под хозяйственные нужды вновь
образуемых колхозов – под складские помещения, магазины, школы и т.д.
Минареты всех этих мечетей были разрушены или разобраны на строительный материал, использованы для других хозяйственных построек.
Описание мечетей, построенных под влиянием среднеазиатских традиций и расположенных южнее «границы» от р. Эмба, мы начали с мечети
культово-жилищного комплекса Абдигалим (рис. 3в, 3г, 4) расположенный в 7 км на СВ от зим. Кекрели Бозойского района Шалкарского р-на
Актюбинской обл. Здание мечети прямоугольной планировки, вытянуто
продольной осью с северо-востока на юго-запад. Материал стен – сырцовый кирпич (типа самана) на глиняном растворе, в интерьере ее еще сохранились следы штукатурки и побелки. Мечеть первоначально состояла из
трех комнат. Основной молельный зал подквадратной планировки. Стена с
михрабной нишей, к сожалению, сейчас завалена. Очевидно, на юго-восточной стене ближе к южному углу имелся входной проем, который сейчас
также разрушен. Перекрытие в этой комнате, на наш взгляд, было плоским,
и, скорее всего, поддерживалось столбовыми опорами. Друг против друга на юго-восточной и северо-западной стенах в центральной ее части в
80 см от уровня пола сделаны прямоугольные нишы с треугольным завер-
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шением, служившие, на наш взгляд, полочками для хранения книг. В стене, отделяющей молельный зал от следующей комнаты, имеется дверной
проем с арочным завершением (арка выражена слабой дугой). Рядом с его
северо-западной стороны выложен прямоугольный проем (на наш взгляд,
этот проем использовался уже в качестве этажерки-полочки для хранения
книг). Вторая комната более узкая, видимо, перекрывалась невысоким сводом, верхняя часть которой завершалась уже в форме плоской крыши. На
северо-восточной стенке этой комнаты имеются также два проема – дверной и осветительный. С северо-западной стороны осветительное окно с
арочным сводом, напротив в стенке подквадратная ниша. Здесь же слева
от этой нишы следующая ниша сделана уже со стрельчатым завершением. Перекрытие комнаты (часть ее сохранилась с северо-восточной стенки) – свод с плоской крышей. Переход же к своду производился за счет
клина кирпичей свода (примечательно, что над входным проемом до сих
пор сохранился деревянный клин). Третья комната, на наш взгляд, является «кебісханой», т.е. комнатой-тамбуром, где посетители мечети снимали
свою обувь, на что указывают оставленные на уровне пола подквадратные
ниши-полочки. Вход был с северо-восточной стороны, проем же в стене
с северо-запада являлся оконным. Перекрытие также сводчатое в нижней
части, с плоской крышей в завершении. С юго-восточной стороны мечети
вдоль ее продольной оси примыкала дополнительная комната со входом,
расположенным рядом с центральным входом в мечеть. Перекрытие так же
сводчатое. В стене этой комнаты также сделаны две нишы.
К мечети с юго-востока примыкают хозяйственные и жилые постройки.
С южной и северной сторон мечети сохранились следы жилых построек из
глиняного сырцового кирпича. Вдоль берега солончака–сора обнаружено
множество копаней (места старых колодцев).
Другой памятник, культовый комплекс Асан-ишан состоит из двух
раздельных кладбищ, которые мы условно назвали группами. Бейит, расположенный на вершине господствующей над округой высокого холма в 2 км
на З от зимовки Туз (группа І), в основном состоит из каменных оград из бурого железистого песчаника, имеются также оплывшие земляные насыпи и
ограды, памятники типа шеген. Особенностью кладбища является использование в качестве материала кулпытаса бурого песчаника. В восточной
части из этого же материала, методом тески сложены ограды из правиль-
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ных циклопических блоков. Вторая часть комплекса Асан–ишан (группа ІІ)
расположена в 800 м на юго-запад от группы І. Состоит из старых, а также
новых захоронений и самой мечети (с юго-восточной стороны кладбища в
150 м). Здание мечети Асан-ишана (рис. 3а, 3б, 5) подквадратной планировки из сырцового кирпича на глиняном растворе, которое сейчас находится
в полуразрушенном состоянии. Сохранился лишь остов стен, перекрытие
же, которое, на наш взгляд, было с плоской крышей с опорой на деревянные столбы, сейчас отсутствует. Однако, на юго-восточной стенке выше
четвертого проема от дверей в интерьере выступает часть кирпича, что может указывать на использование в качестве перекрытия также и купольных
конструкций. В этом случае, в центре молельного зала, возможно, была
центральная опорная деревянная колонна. Здание мечети, в целом, ориентировано михрабной нишей с арочным сводом на Ю.З. Стена с михрабом
помимо этого содержала еще два проема. В противоположной к ней стене
имеется входная дверь также с арочным сводом, с двух сторон от которого
сделаны ложные проемы: один справа и два с левой стороны. Арки этих
проемов опираются на своеобразные прямоугольные плечики. Такие же
проемы сделаны на юго-восточной стенке в количестве пяти ложных окон,
на северо-западе три проема и один проем с прямоугольным перекрытием, очевидно, служивший этажеркой для хранения книг. Внутри проемов
сохранились следы штукатурки и побелки. На северо-западной стенке на
одном из проемов сохранились следы фрески в виде трелистника, нанесенной красной краской на побелке. В углу, слева от двери, лежит струганная
жердь, которая, очевидно, была использована в качестве опоры парусов перехода к перекрытию мечети. В интерьере здания также лежат жерди, которые скорее выпали с завалившейся конструкции перекрытия. В «этажерке» сохранился косяк проема с держателем-петлей из кованого железа, по
которому можно предположить, что она закрывалась небольшой дверцей,
может быть даже на замок. Снаружи стена мечети почти полностью разрушается, остаются следы подтеков от размывания глины раствора и кирпича
атмосферными осадками. В растворе кладки стены и внутренней штукатурки видны мелкие частички органических включений (камыш, стебли,
коренья растений). Других особых конструктивных деталей в сооружении
нами не замечено, однако, к зданию мечети могли примыкать хозяйственные и жилые постройки.
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К большому сожалению большая часть старых мечетей в силу заброшенности их, возведения из сырцового кирпича на сегодняшний период
находятся в руинированном состояний и фиксируются они в большинстве случаев по топонимике местности. Например, в 5 км на ЮЮЗ от пос.
Астауший сохранился некрополь Мешіт или ее второе название у местного
населения Жанаман-ахун мешіті. Близ зимовки Кан, расположеной в 48
км на СВ от пос.Бозой, имеется кладбище, поселение и старое место мечети Төремұратахуннын мешіті (или ее еще называют – Хан мешіті). В
11 км на Ю от рыбачьего пос. Жаланаш на берегу Аральского моря нами
был зафиксирован культово-жилищный комплекс Мешіт (Жалмағанбет
ишана), состоящий из кладбища, мечети, домика для паломников, одинокого старого дерева. Некрополь Куанышбай-ахун мешіті в 6,5 км на З от
пос. Алакозы состоит из двух частей: старой, очевидно, начала ХХ века и
новой. Такой же памятник бейит Мешіт отмечен нами в 15 км на ЮЮВ
от ст. Шиликты сформировано вокруг могилы ишана Жарымбета, на кладбище много шегенов и железо-бетонных кулпытасов, построен түнек үй.
Кладбище Тілеуқұл-ишан в 23 км на З от пос. Акеспе
Таким образом, мечети, южнее нами выбранной условной границы –
южные отроги Мугаджар, р. Ыргыз, в большинстве своем строились в ме
стах выхода источников пресной воды и составляли культово-жилищные
комплексы, включающие в себя помимо самого здания мечети целый ряд
подсобных и хозяйственых строений. При этом эти строения плотно при
мыкали к друг другу, имели общие смежные стены. Последние возводились
из кирпича-сырца и саманного кирпича на глиняном растворе. В некото
рых случаях мечеть строилась на мощном каменном фундаменте, однако
зачастую под мечетью делалось искусственное возвышение из плотноу
трамбованной глиняной заливки – стиллалабат. В силу сухости окружа
ющей среды, строения из сырой глины и кирпича имели довольно большую
физическую прочность. Перекрытие пространств производилось в форме
куполов, проемы выполнялись в виде арочных сводов. В качестве перемычек
использовали весь сподручный материал – дерево, каменные плиты, камы
шовые маты и т.д.
Далее хотелось бы более подробно остановиться на вопросе распространения ислама на территории Северного Приаралья, опираясь на вышеописанные мечети – Абдигалим и Асан-ишана. Вроде бы два обычных,
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на первый взгляд, здания мечетей, но их главной особенностью является
отсутствие окон, как таковых (конструкций, предназначенных пропускать
дневной свет во внутрь помещения) в молельной комнате, вернее, они сделаны в качестве ложных проемов, а также примыкание дополнительной
комнаты к основному молельному залу в мечети Абдигалим (Абдіғалім).
Потребность такой специфики здания мечети, на наш взгляд, заключается
в ритуале проведения радений дервишами [23, р. 80]. Как отмечал один
из исследователей суфизма в XIX в. Н.Маллицкий, «чтобы на участников
зикра не действовал отрезвляющим образом дневной свет, зикр обыкновенно совершается или ночью, или в темном помещении, которое слабо
освещается несколькими светильниками» [24, с. 88]. Приведем другой пример из радений, проводимой в жилой комнате одного из кварталов старого
Ташкента, из работы А.Л.Троицкой: «Атмосфера ужасная. Душно, жарко.
Воздух насыщен испарениями многих тел, запахом пота. Лица красные или
бледные с мутными безумными глазами, покрытые потом. Иногда завешиваются окна, если не все, то несколько, получается прямо ад» [25, с. 186], а
также «зикры совершаются ночью» [25, с. 189]. Т.е. искусственно создается затемнение в помещениях, для усиления эффекта замкнутого пространства. Дополнительная комната в мечети, очевидно, служила местом отдыха ослабших от зикра муридов, которых, может быть, и оттаскивали через
дверь, пробитую, непосредственно, через основной молельный зал.
Более ранние же аналогии нашим памятникам мы фиксируем в районе
Аральского моря (этот памятник был случайно обнаружен местными жителями непосредственно на дне моря, во время наибольшего оттока воды в
конце 90-х годов ХХ в.). Это прямоугольная постройка из каменных плит,
общие размеры которой 24×10 м, разделена на три комнаты. Археолог
Е.Смагулов называет это сооружение «мазаром с мечетью – зиаратханой»
и датирует его XIII–XIV вв. [26, с. 78, 80]. По описаниям этого памятника
трудно определить первоначальный вариант: купольное сооружение или
ограда? Но если учесть, что перекрывалось несколько комнат, то можно
предположить, что это также были каменные ограды с примыкающими
комнатами с куполами, как на памятниках Северного Приаралья.
Одним из побудительных мотивов появления этих сооружений в казахской степи, на наш взгляд, является распространение в Северном Приаралье мистико-аскетического течения ислама суфизма (ат-Тасаввуф) [27, с.
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228] (его направления как ясавийя, связанного с личностью Ходжа Ахмеда Ясави [28; 29, с. 50–55]). Широкому распространению этих учений
служило само аскетическое отношение проповедников в целом к жизни,
довольствование малым и т.д. Ясавийя разрешала также участие в проведении зикров женщин (безусловно, отдельно от мужчин и, очевидно,
под руководством женщины шейха или жены шейха [25, с. 174–175; 30,
с. 252]. Знания же передавались в непосредственном контакте-обучении
учителя с учеником (шейха – мурида) [31]. Ученики жили в специальных
приютах – ханаках, где происходило не только обучение религиозным знаниям, но и проводились диспуты, совместные отправления обрядов, как
зикр (радения), пост и т.д [14, с. 7; 32, с. 142–143]. При этом, как отмечает
Е.Т.Смирнов, их религиозная деятельность имеет «далеко небезобидный
характер как в Хивинском оазисе, так ровно и в приаральских и прикаспийских степях» [14, с. 20]. Среди них помимо отдельных предприимчивых мюридов, большая часть действительно являлись фанатичными людьми, которые после завершения определенного теологического курса «эти
пиры и преданные им мюриды партиями разъезжают по кочевкам туркмен
и киргизов, проникая даже на Мангышлак, Эмбу и в Казалинский уезд, а
также в Кизылкумскую пустыню к тамдинским, минбулакским и джизакским киргизам». При этом проповедниками преследовалась конкретная
цель – утверждение отторжения от своей этничности, объединение под
общим знаменем мусульманства. В частности в деятельности суфиев в ритуалах инициации практиковались и практикуются до сих пор следующие
формулировки, как «забудь, что ты тюрк, забудь что ты таджик, забудь,
что у тебя есть какая-то национальность! Вспомни, что – мусульманин,
и запомни, что ты – суфий...» [цит по: 4, с. 264; см. также: 33; 34]. Среди
проповедников были специально обученные шейхи – «хранители памятников святых» [14, с. 21], которые традиционно сохраняли при проповедях би(поли)лингвизм, т.е. произношение молитвы на языке Корана, но
обращение с просьбами к Всевышнему – с ду'а – на том языке, на котором
говорит и мыслит верующий [35, с. 249]. Таким образом, в результате распространения ислама, суфизма в степь, происходило своеобразное реформирование ее канонов, привлечение в обрядовый цикл культа «святых»,
что привело, в свою очередь, к существенному изменению самого института ханака. Ханака начинает превращатся в систему комплекса строений,
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объединяющих место захоронения «святого», мечети, медресе, жилых и
хозяйственных строений.
В 2005–2007 гг. на интересующих нас территориях были выявлены уникальные, с точки зрения культовой архитектуры, несколько каменных объектов, совмещающих в себе как функции могилы, так и мечети (могила
Гаппара, Матыгул мазары, Баспак, Мендикол-3) (рис. 6). Приведем архитектурное описание этих памятников культурного наследия более подробнее.
Могила Уйтам (могила Гапара) близ зимовки Колькудык в 18 км на
ЗСЗ от ст. Шокысу представляет собой отдельно стоящую каменную ограду прямоугольной планировки (общие размеры 7,28×11,78 м, высота стены
ограды 2,05 м, высота центральной башни 3,85 м), вытянутой продольной
осью с севера на юг (рис. 6д, 6е, 7). С южной стороны стена ограды выполнена в виде трех конусовидных башен с купольным завершением, центральная из которых более массивная и выше двух других крайних. Вход в
сооружение сделан с юго-востока в стене малой башенки. Переходы внутри
их, а также входной проем – арочной, стрельчатой конструкции. На входе в
сооружение сделан порожек из крупного блока (сейчас вход в сооружение
преднамеренно заложен местным населением мелькими каменными плитами для предохранения проникновения во внутрь ограды скота). Вход из
центрального зала башни в другую малую башенку на половину высоты
также заделан (внутри нее осветительного окна не имеется). В центральной башне от центра на запад сделана квадратная ниша, в юго-восточную
сторону – сквозное окно (снаружи прямоугольный, внутри с арочным сводом). Внутренние стены всех башен отштукатурены глиняным раствором
с добавлением мелкорубленного сена. В целом, камни кладки возведены
аккуратно, с правильной перевязкой швов и уложены на глиняном растворе. Снаружи кладки стены на уровне перехода к куполу видны включения
деревянных конструкций, которые, очевидно, служили в качестве опор парусов для равномерного распределения нагрузки. Купол башенок держится на цилиндрическом барабане и возведен за счет постепенного напуска
камней кладки друг на друга. Сейчас, к сожалению, на стенах башен, а
также проемах имеются сквозные трещины. С западной стороны ограды
прислонен современный железобетонный кулпытас.
Кладбище Баспак в 10 км на СВ от зимовки Бобешик Саксаульского района Кызылординской области выделяется издалека прямоугольной
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массивной оградой с угловыми башнями с четырех сторон и центральным
входным проемом в южной стене (общие размеры ограды 10,90×12,40 м,
высота стены 1,94 м, высота башен 3,33 м). Стены сложены из плит серого с голубым оттенком песчаника на глиняном растворе (рис. 6в, 6г, 8). В
нижней части стены ограды возведен фундамент из циклопических блоков
этого же материала. Вход в ограду в южной стене сделан со стрельчатым
арочным сводом, выложен за счет анкерного сжатия плит песчаника. Точно также оформлены входы в башни в юго-западной и северо-восточной
частей. Вход юго-восточной и северо-западной башни – стрельчатый, треугольный, положен за счет опоры под углами двух плит. Башни цилиндрические сложены одновременно с кладкой стены основной погребальной
камеры, на уровне роста человека за счет напуска плит друг на друга идет
постепенный переход к куполу. Верх куполов наглухо закрыт замковым
камнем. В каждой башне на уровне перехода цилиндра основания стены к
куполу сделаны по два прямоугольных окна (противоположно друг другу).
Проход в башни и внутренняя их часть штукатурились глиняным раствором, поверх которого проводилась затирка слоя с примесью измельченной
слюды, мела и ракушек. Проемы в юго-западной, северо-западной, северо-восточной башен ориентированы с запада на восток, а в юго-восточной
башне направление дано с ЮЮЗ на ССВ. Внутри ограды выявляются две
могильные западины. Снаружи кулпытас отсутствует. На куполе северозападной башни имеется шпиль из прямоугольной плиты. В целом, памятник отличного качества и является одним из уникальнейших памятников
каменотесного и камнерезного дела казахов Западного Казахстана.
Мазар Матыгула расположен в 48 км на ЮЮЗ от пос. Коминтерн Иргизского р-на Актюбинской обл. на территории небольшого кладбища, состоящего из нескольких каменных оград и набросков. Памятник представляет собой каменную ограду (общие размеры по пириметру 11,9×11,9 м) с
трехчетвертными башенными конструкциями с двух углов северной стены и трехкупольного сооружения в южной стене (рис. 6а, 6б, 9). Материал
строительства – камень-плитняк из песчаника серого цвета на глиняном
растворе. Стены возведены поверх фундамента, сложенного из циклопичных плит этого же материала. Башни представляют собой цилиндрические
сооружения, завершающиеся полусферическими куполками, переход к
которому снаружи отмечен двумя рядами фриза. В верхней части купо-
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ла установлен невысокий шпиль. Вход в ограду сделан в западной стенке
крайней юго-западной башни. Перед входом имеется небольшой тамбур, с
внешней стороны которой в стене сделаны квадратные ниши с деревянной
перекладиной посередине (это нишы так называемой «кебисханы», т.е. посетители должны были снимать здесь перед входом во внутрь памятника
свою обувь). Стена тамбура изначально была построена до половины высоты стены ограды. Вход в основную ограду, а также все проходы решены прямоугольным завершением. Переход стен к куполу в башнях ограды
решен за счет установки на углах крупных плит (треугольный парус), далее же идет кладка с постепенным напуском плит друг на друга. На одном
из рядов плит купола было оставлено небольшое окошко, ориентированное на южную сторону. Из центральной камеры памятника имеется вход
в ограду, а также небольшое углубление–раструб в южной стене, которое
сверху заканчивается прямоугольной нишей. На наш взгляд, оно выполняло функцию михрабной нишы. Стены всех трех камер отштукатурены
глиняным раствором с добавлением мелкорубленного сена. Южная стенка
с «раструбом», а также стенки проемов дверей сохранили следы побелки и
штукатурки алебастром (смесь белой глины и извести) на высоту до уровня
перехода к куполу. Ограда внутри имеет две могильные западины, одна из
которых снаружи была выложена каменной кладкой (сейчас она завалена
во внутрь, первоначально, это могла быть ступенчатая сагана). Угловые
башни внутри также штукатурились глиняным раствором с добавлением
мелкорубленного сена до уровня перехода к куполу. Вход в башенки прямоугольный, очень узкий. Внутри осветительные окна не предусмотрены
изначально. Купол наглухо закрыт массивным замковым камнем. С западной стороны памятника был установлен столбообразный камень, выполнявший роль кулпытаса, который сейчас, к большому сожалению, разбит
у основания и завален. Надписи на ее поверхности не замечено.
Каменная ограда (объект № 32) установлена на юго-западной окраине
кладбища Мендиколь-3, расположенной в свою очередь на южном пологом берегу одноименного озера в 46 км на ЮЮЗ от пос. Кутиколь (бывш.
пос. Коминтерн Ыргызского р-на) на административной территории Шалкарского р-на Актюбинской обл. Ограда подквадратной планировки с угловыми башнями и отдельной входной башней с южной стороны. Материал
стен – серый, болотного цвета песчаник на глиняном растворе. В целом,
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возведение ограды изначально было некачественным, стены возводились
без фундамента, на поверхности неутрамбованной земли, в кладке по высоте присутствуют различных размеров камни, что очевидно, привело к
расшатыванию и заваливанию несущей стены из-за неправильного распределения нагрузки массива стены. Входной проем в ограду и в башни сделан
арочным сводом за счет клинчатой кладки. Стены в башнях с внутренней
стороны до уровня перехода к куполу были оштукатурены глиняным раствором с добавлением мелкорубленного сена и камыша. Переход к куполу
решен за счет постепенного напуска камней друг на друга. Сверху купол
закрывался крупным замковым камнем. Внутри ограды фиксируются две
могильные западины. Кулпытас отсутствует (рис. 6ж, 6з). Общие размеры
ограды: 11,80×11,82 м, наибольшая сохранившаяся высота – 3,0 м.
Аналогичное же сооружение было выявлено в 90-х г. прошлого столетия
С.Е.Ажигали в районе пос. Косаман в сторону п-ва Куланды (северо-восточная оконечность песков Киши Борсыккум) на бейите XIX в. в местности Караколь, которое он трактует как каменный бескупольный мавзолей
[20, с. 153–154; 2, c. 278] (рис. 10).
Как нам кажется, эти последние памятники, как могила Гапара, Баспак
и другие, несли в себе двойную нагрузку, как сооружение именно мемориально-культовое, т.е. совмещающее в себе функции мечети и места захоронения святого, и, на наш взгляд, как таковым мавзолеем не является.
Эти специфические сооружения в степи были, очевидно, возведены над
захоронениями более ранних святых мест или над могилами ишанов, проповедников ислама, работавших в среде кочевников. Памятники предназначались номаду, который во время перекочевок должен был поклониться
святому месту, разувшись, пройти в купольную часть памятника, помолиться. Можно с большой долей вероятности предположить, что входные
башенки в комплексе этих памятников выполняли именно функции мечети12. Естественно, размеры памятников не могли вмещать большое количество поломников, но этого и не требовалось. Дисперсное размещение кочевого населения степи предполагало небольшое количество молящихся.
Кочевник-казах мог прийти к святому месту и помолиться без посредников
(муллы), т.к. суровые условия этих мест, в первую очередь безводие, не
могли позволить стационарно проживать служителям мечети. И такие памятники, безусловно, заполняли религиозную лакуну между оседлым на-
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селением Присырдарьинских территорий и полуоседлым населением бассейнов степных рек, как Иргиз, Эмба и др. конца XIX–начала XX вв.
Традиция возведения таких строений в последующем получает свое развитие в возведении оград с входными проемами далеко в северном направлении. В частности, миниатюрные аналогии таких памятников мы отмечали на территориях бассейнов рек Илек, Орь и т.д. Как показали полевые
этнографические экспедиционные исследования на территории Северного
Приаралья, в особенности в бассейне р. Орь, на территории расселения
представителей такого крупного племенного объединения как торткара
(култас, аккииз), сохранилась в начале ХХ в. традиция возведения оград с
массивными входными тамбурами типа могилы Гаппара, однако несколько
в упрощенном виде и из саманного кирпича.
Таким образом, мечети Северного Приаралья конца XIX-начала XX вв.,
как памятники типа мечетей Асан-ишана, Абдигалим в комплексе с ка
захскими некрополями и стационарными поселениями, а также отдельно
возводимые мечети-ограды, как могила Гапара, мазар Матыгула и т.д. до
казывают, что кочевое население казахской степи находилось под влияни
ем религии ислам. При этом религиозное влияние различных мусульманских
центров на территории Северного Приаралья совпало по времени с пере
ходом большей части населения степи к полукочевничеству в XIX–начала
XX вв., что, конечно, отразилось и на самой природе кочевника-казаха, в
частности, и в вопросах веры. Мечети «татарского типа» превалирова
ли на территориях севернее условно нами принятой границы, как южные
отроги Мугаджар, бассейна р. Ыргыз. Мечети «среднеазиатского типа»
в основном в качестве культово-жилищных комплексов сосредоточены в
ареале песком Больших и Малых Борсык-кумов, далее на восток в сторону
Устюрта и Жельтау. На приграничье этих культур в сторону р. Сырда
рья, в основном преобладали ограды, могилы Баспак, Мендиколь-3 и т.п.
Т.е эти памятники как бы заполняли «конфессиональную» лакуну на про
межуточной кочевой трассе кочевников исследуемой нами территории. И
впоследствии эти традиции под влиянием официальной государственной
религии приходят в упадок, переживая некоторое влияние лишь на неболь
ших ареалах расселения таких родов, как торткара.
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Рис. 1. Мечеть Дилмагамбета, кон. XIX – нач. XX вв., общ. вид с СЗ.
Фото Р. Бекназарова, 2005 г.

Рис. 2. Мечеть Дуйсенби. Общий вид с В.
Фото Р. Бекназарова, 2007 г.
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Рис. 3. а) план мечети
Асан-ишана, кон. XIX – нач.
XX; б) разрез I–I мечети
Асан-ишана, кон. XIX – нач.
XX; в) план мечети Абдигалим, кон. XIX – нач. XX;
г) разрез I–I мечети Абдигалим, кон. XIX – нач. XX; д)
план мечети Дильмагамбета,
нач. XX; е) разрез I–I мечети
Дильмагамбета, нач. XX.

Рис. 4. Мечеть Абдигалим, XIX – нач. XX вв., вид с Ю.
Фото Р. Бекназарова, 2005 г.
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Рис. 5. Культовый
комплекс Асан
ишан II, мечеть
Асан-ишана,
кон. XIX – нач.
XX вв., общ.
вид с ЮВ. Фото
Р. Бекназарова,
2005 г.

Рис. 6. а) план мазар Матыгула, кон. XIX
– нач. XX; б) разрез I–I мазара
Матыгула, кон. XIX – нач. XX; в)
план могилы Баспак, кон. XIX –
нач. XX; г) разрез I–I могилы Баспак, кон. XIX – нач. XX; д) план
могилы Уйтам (могила Гапара),
кон. XIX – нач. XX; е) разрез I–I
могилы Уйтам (могила Гапара),
кон. XIX – нач. XX; ж) план объекта № 32 кладбища Мендиколь
3, кон. XIX – нач. XX; з) разрез
I–I объекта № 32 кладбища Мендиколь 3, кон. XIX – нач. XX.
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Рис. 7. Могила Уйтам (могила Гаппара), кон. XIX – нач. XX вв., общий вид с З.
Фото Р. Бекназарова, 2005 г.

Рис. 8 Могила Баспак, кон. XIX – нач. XX вв., общий вид с Ю.
Фото Р. Бекназарова, 2005 г.
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Рис. 9. Мазар Матыгул, кон. XIX – нач. XX вв., общий вид с З.
Фото Р. Бекназарова, 2005 г.

Рис. 10. Ограда в м. Караколь, кон. XIX – нач. XX вв., общий вид с ЮЗ.
Фото Р. Бекназарова, 2005 г.
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З.А. МАХМУТОВ
ИСЛАМ В ЖИЗНИ ТАТАРСКОЙ ДИАСПОРЫ
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Кіші этникалық топтар арасындағы этникалық үдерістерге түрлі факторлардың
әсерлерін зерттеу қазіргі этнографияның басым бағыттарының бірі болып табы
лады. Бұл мақала Солтүстік Қазақстан облысында тарихи қалыптасқан этникалық
топтардың бірі татар диаспорасының дамуына және қызмет етуіне исламның
ықпалын зерттеуге арналған. Еңбекте аймақтағы татарлар арасындағы этникалық
үдерістерде исламдық институттардың қалыптасуы және исламның рөлімен байланысты мәселелер жан-жақты қарастырылған.
Одним из приоритетных направлений современной этнографии является изучение
воздействия различных факторов на этнические процессы в среде малых этнических
групп. Данная статья посвящена изучению влияния ислама на развитие и функциониро
вание татарской диаспоры, одной из исторически сложившихся этнических групп Се
веро-Казахстанской области. В статье всесторонне освещаются вопросы, связанные
со становлением исламских институтов и ролью ислама в этнических процессах среди
татар региона.
One of the priorities of modern ethnography is the study of the impact of various factors on
the ethnic processes in the environment of small ethnic groups. This article focuses on studying
the influence of Islam on the development and functioning of the Tatar diaspora, one of the
historical ethnic groups of North Kazakhstan region. The article comprehensively covers issues
related to the establishment of Islamic institutions and the role of Islam in ethnic processes
among the Tatars of the region.

Ислам был неотъемлемой чертой любой классической дореволюционной
татарской общины, на основе его функционировала и развивалась вся нацио-
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нальная инфраструктура (школы, газеты, религиозные и светские общества).
Почти с самого начала заселения татарами территории нынешней Северо-Казахстанской области татарские общины начинают строить мечети.
Наибольшей проблемой из-за малочисленности мусульманского казачества являлось открытие мечети в татарских казачьих станицах Становое,
Имантовская, Татарская. Было написано немало ходатайств, прежде чем
разрешение на строительство мечети и избрание из казачьей среды муллы
было удовлетворено [1, с. 5]. Казакам приходилось не только на свои средства строить мечети, оплачивать жалование мулле, но и отбывать за него
воинскую повинность [1, с. 8].
В 1795 году в Петропавловске по личному указанию Екатерины II была
построена первая мечеть, Касимовская, – одно из самых ранних каменных
зданий города. На ее строительство было выделено из государственной
казны 5000 рублей [2, с. 1]. В 1801 г. в результате удара молнии в здании
мечети образовалась трещина почти до самого фундамента. Согласно документам, вопрос о восстановлении мечети или ее частичной перестройке решался на протяжении всей первой четверти XIX в. Строительство ее
было частично заморожено во время войны 1812 года, затем возобновлено
в 1820-е годы, для чего казанский губернатор отправил сибирскому губернатору три варианта эскизов фасадов казанских мечетей [2, с. 3]. Однако
вопрос, была ли эта мечеть в итоге восстановлена, остается до конца не выясненным. Документы свидетельствуют о том, что строительство ее было
прекращено в связи с тем, что она была признана «не годною» [2, с. 4], но
есть краеведы, которые считают, что она все же была достроена в конце
1820-х годов [3, с. 22].
Скорее всего, вместо нее была воздвигнута деревянная мечеть, которая сгорела при страшном пожаре в 1849 году, когда помимо мечети было
уничтожено две трети города. После этого мещанское и купеческое общества приняли постановление о планировании города на горе [4, с. 75]. С
этого времени г. Петропавловск можно условно поделить на подгорную
(форштадт крепости Петра и Павла) и нагорную части. В 1855 году мусульмане города получают разрешение на строительство новой мечети в
подгорной части города, и в 1857 году там появляется каменная мечеть
№2, построенная на средства Г.Яушева – будущего ахуна г. Петропавловска. В это же время в нагорной части интенсивно начинают застраиваться
татарские кварталы, и на юго-западе города образуется целый татарский
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край. В нем уже с 1851 года начинает функционировать деревянная мечеть №1, которая располагалась в кубике между современными улицами
(М.Жумабаева, Первомайская, С.Муканова, Ульянова). В 1857 году в татарском крае строится и вторая деревянная мечеть, можно предположить, что
благодаря именно этой мечети улица, на которой она находилась, получает
название Новомечетной (ныне ул. Мира). Согласно плану города 1861 года
были намерения заменить ее в скором времени каменным зданием. Лишь
десять лет спустя данный проект был реализован, правда, на новом месте. В соседнем квартале воздвигает каменную мечеть касимовский купец
М.Давлеткильдеев (современная территория завода им. Кирова). Данная
мечеть, именуемая в официальных документах как мечеть №4, получает
в народе название Ташкентской, видимо, из-за того, что в первое время
основными ее прихожанами были выходцы из Ташкента. Целая эпопея с ее
строительством закрепляется.
Приблизительно в это же время вместо устаревшей деревянной мечети №
1 татарский купец А.Мустаев построил красивое двухэтажное здание еще
одной каменной мечети (территория современного хлебокомбината), фасад
которой выходит на Новомечетную улицу. В 1868 году появляется деревянная мечеть и на мусульманском кладбище. Позже она, вследствие интенсивной застройки данного района, оказалась почти в самом центре нагорной части города (территория современного областного акимата). В 1872
году на месте этой деревянной мечети на средства бухарца А.Джалтырева
возводится каменная [5, с. 1-8 ]. Поскольку ее прихожанами являлись по
большей части выходцы из г. Казани, мечеть №3 получает название «Чалаказанской». В скором времени в г. Петропавловске сооружаются еще две
красивейших каменных мечети: мечеть №5 на средства купца Д.Бичурина
(современное пересечение ул. Советской и ул. С.Муканова) и мечеть №6
на средства купца Х.Янгуразова (современное пересечение ул. М.Горького
и ул. Ульянова). Богослужение в них, согласно документам, начинается уже
с 1883 года [5, с. 248]. Для того чтобы купцы-мусульмане могли без отрыва
от торговли совершать намазы, была построена мечеть и на менном дворе,
однако сведения о ней весьма отрывочны [6, с. 5].
Таким образом, к началу XX в. в городе насчитывалось 6 каменных мечетей (по количеству мечетей на душу населения Петропавловск превосходил
даже Казань). Не случайно в секретном донесении степного губернатора
министру внутренних дел г. Петропавловск называется центром мусуль609
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манства Акмолинской области, который стал таковым благодаря татарам
[7, с. 1–3]. В одном из секретных посланий губернатор Акмолинской области выражает беспокойство в связи с «вредным», на его взгляд, влиянием
татарских мулл на все киргизское (казахское) население, которое теперь
«хочет иметь мечеть также в каждом ауле» [7, с. 3]. «Если каким-нибудь
образом в степь проберется магометанская пропаганда, то она значительно
затруднит дело обрусения киргизов (казахов – прим. З.М.) и может парализовать все благие начинания Правительства. Магометанская пропаганда для степи гораздо вреднее пропаганды какого-нибудь среднеазиатского
пророка вроде Авузи Мурзамбедева. Последняя вредна преимущественно
тем, что разоряет киргизов (казахов – прим. З.М.) значительными пожертвованиями в пользу святого… Магометанская же пропаганда учит киргизов (казахов – прим. З.М.)считать русских гяурами, отделяться от них, уединяться в своем обществе, считать турецкого султана главою исламизма и
возбуждать к нему сочувствие»,  говорится в распоряжении губернатора
Акмолинской области генерал-губернатору Западной Сибири [8, с. 1–2]. И
в качестве срочных мер губернатор предлагает запретить татарам духовного звания разъезжать по степи и вести образовательную деятельность среди казахов, закрыть все татарские школы, где не преподают русский язык,
и поставить их под надзор полицмейстера, заменить по мере возможности
татарский алфавит в казахском языке русским и т.д. [8, с. 1–2].
Татарские купцы не только вкладывали деньги в строительство мечетей, но и брали на себя расходы по полному их содержанию. Например,
устроители мечетей С.Мустаев, К.Джалтырев, Д.Бичурин оставляли в банке специальные вклады, дивиденды от которых шли на текущее содержание мечетей, которые нередко впоследствии пополнялись другими благотворителями [9, с. 77-79]. Отдельные купцы жертвовали в пользу мечетей
свое недвижимое имущество, которое приносило стабильный ежегодный
доход. Так, свои торговые склады завещал мечети №1 купец Н. Забиров
[10, с. 128], а мещанин Исмаил Тойматов передал мечети №2 часть своей
прилегающей к ней земли [11, с. 117]. М. Таштемиров пожертвовал мечети
№3 свою торговую каменную лавку [11, с. 221], М.Давледкильдеев отписал
своей мечети пять каменных лавок и каменное здание для медресе [9, с.
65]. Получаемых доходов мечетям вполне хватало. Лишь в редких случаях
годовой баланс был отрицательным, так случилось в 1913 году, когда на
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установку электрического освещения в Чалаказанской мечети была истрачена крупная сумма денег [12, с. 36].
Нередко прихожане сами собирали деньги на разные благотворительные нужды, так, например, в 1887 г. мусульмане г.Петропавловска собрали
существенную сумму на строительство соборной мечети в Санкт-Петербурге [13, с. 103], в 1902 году ими была отправлена помощь пострадавшим
при землетрясении в города Ош, Маргелан и Андижан [6, с. 40].
При каждой каменной мечети действовало медресе, где, помимо местных мулл и абыстай, преподавали специально приглашенные учителя из
Казани, Омска, Уфы, Троицка, Касимова. Например, учителя Нурмохаммад
Забиров и Мохаммадамин Мостаев преподавали ранее в медресе Мухаммадия г. Казани, Карим Дибердиев – в Омске [14, с. 1]. Специально для мечети №6 купец Вали Янгуразов приглашает из медресе Бухары Мухаметжана
Бегишева, известного в будущем петропавловского имама, уроженца села
Азеево Рязанской губернии. Скрыв некоторые недостатки молодого человека (он был слегка парализован), купец определяет его имамом-хатибом
в свою мечеть. Далее оказывается, что В.Янгуразов помимо всего прочего
намеревается женить молодого человека на своей свояченице. После отказа
Бегишева жениться, купец стал преследовать имама и писать на него различные жалобы [11, с. 107]. В результате М.Бегишев вынужден был перейти
в мечеть №3 и продолжить там свою просветительскую деятельность.
В 1913 году в 5 медресе и 8 мектебах г. Петропавловска насчитывалось
15 учителей [15, с. 75].
Первое медресе при мечети №1, согласно официальным документам, ведет свою историю с 1860 г. [16, Приложение]. Школы были рассчитаны на
4 года обучения, в них отдавали детей 7-8 лет. В список изучаемых предметов входили: арифметика, правописание, география, зоология, история,
толкование Корана, нравственность, а также музыка и поэзия. Все предметы велись исключительно на татарском языке. Медресе при Чалаказанской
мечети превратилось вовсе в научный центр города, где под руководством
Мухаммеджана Бегишева, выпускника Стамбульского медресе, учащиеся
помимо основных предметов изучали арабский, персидский, турецкий языки, историю и литературу Востока [17, с. 4]. Выпускниками данной школы
в разное время стали прославленный казахский поэт Магжан Жумабаев и
татарский поэт, автор поэмы «Тагир и Зухра», Ахмет Уразаев-Курмаши, который, кстати, писал свои произведения не только на татарском языке, но и
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на казахском. Последние годы своей жизни Курмаши также преподавал в одном из медресе города. С учебой в петропавловском медресе связана и жизнь
видного представителя казахского духовенства – Наурызбая Хазрета. После
окончания медресе он уехал получать дальнейшее образование в Бухару и
Багдад, а вернувшись оттуда, был утвержден муллой Кокшетауской мечети.
В 1886 г. в татарских медресе проходило обучение свыше 300 учеников,
а в 1909 г. – 630 (560 мальчиков и 70 девочек) [18, с. 161]. «Дети татар отличаются своей грамотностью, они читают и пишут не только по-татарски, но
и часто и по-арабски, и по-русски», – пишет в своем очерке Ц.Белиловский
[19, с. 10].
В 1909 году в г. Петропавловске на пожертвования татарских купцов была
открыта мусульманская библиотека. 29 ноября 1909 г. библиотека распахнула свои двери для горожан. Пользование библиотекой для всех посетителей было бесплатным. За два месяца работы количество зарегистрированных читателей достигло 1750 человек. Каждый день библиотеку в среднем
посещало около 28 горожан. В библиотеке был представлен широкий выбор периодических изданий: мусульманские газеты «Танин», «Тәрҗеман
голәвәсе илә», «Вакыт», «Йолдыз», «Бәян әл-хак», «Нур», «Идел», русские
– «Русское слово», «Сибирская жизнь», «Русский вестник», «Каспий»,
мусульманские и русские журналы: «Сырат әл-мөстәкыйм», «Әл-мәнар»,
«Рәсемле китап», «Шура», «Икътисад», «Дин вә мәгыйшәт», «Ялт-йолт»,
«Молла Насреддин», «Новая иллюстрация», «Сибирский вопрос». Значительно в меньшем объеме были представлены книги, которые в основном
были подарены библиотеке читателями [20, с. 1]. Через два года библиотека была практически полностью укомплектована не только татарской, но и
частично турецкой классикой [21, с. 1].
Известной личностью был ахун города Петропавловска Г.Г.Яушев. Потомок арских князей Яушевых с 1852 года, он являлся имамом-хатибом
подгорной мечети №2 г. Петропавловска, а в 1858 г. был утвержден старшим ахуном Тобольской губернии [22, с. 58]. Этот человек не только построил каменную мечеть в г. Петропавловске, но и сыграл важнейшую роль
в строительстве мечети на Ирбитской ярмарке [23, с. 74]. В 1860-е годы
петропавловские купцы выдвигают Г. Яушева на должность оренбургского муфтия, но он им так и не стал и до преклонных лет являлся ахуном
г. Петропавловска, сменив на этом посту Искандера Максютова [5, с. 9].
В 1870-е годы имам единолично противостоял попыткам внедрить препо-
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давание русского языка в татарских школах. В 1904 г. Г.Яушев становится непосредственным инициатором первого прошения мусульман в адрес
Премьер-министра Российской империи С.Ю.Витте о даровании им политических и гражданских прав.
Татарский писатель Баттал Габделбари, уже будучи в эмиграции, посвящает деятельности ахуна города г. Петропавловска книгу [24, с. 312]
Воздействие мусульманской инфраструктуры, созданной татарами, на
население казахской степи со временем стало вызывать огромную озабоченность у российского правительства. Еще в 1868 году для противодействия бурному развитию ислама была осуществлена административная
реформа, согласно которой в Тургайской, Уральской, Акмолинской и Семипалатинской областях вводились губернские институты управления, а
казахи выводились из административного-религиозного попечения Оренбургского магометанского духовного собрания. В каждой волости допускалось создание не более одной новой мечети со штатом, состоящим из
одного муллы [25, с. 4].
Рост конфессионального сознания достиг своего апогея в 1917 году, когда лидеры мусульманской общины города поставили перед правительством вопрос о культурной мусульманской национальной автономии [26, с.
23–24]. Границы данной автономии проходили значительно шире принятых этнических делений и основывались на религиозности, что, по замыслу создателей, должно было объединить мусульманские народы Российской империи. Но этим мечтам не суждено было сбыться, так как уже был
разгар гражданской войны.
В это время г. Петропавловске находит свое временное прибежище седьмой общероссийский муфтий Галимджан хазрат Баруди и многие представители татарской интеллигенции, оказавшиеся на стороне «белых». До
самого прихода в город «красных» муфтий ведет проповеди, занимается
организацией религиозной жизни у казахов, производит официальную регистрацию приходов, духовенства.
С приходом к власти большевиков все медресе были закрыты. В 20-е гг.
XX в. была попытка организовать при мечетях религиозные курсы, вначале
двух-, а потом и четырехгодичные. Программа курсов предполагала обучение юношей, достигших 18 лет, мусульманскому праву, толкованию Корана,
арабскому языку. В 1925 г. курсы были закрыты, организатор курсов, мулла
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мечети № 2 Х.В. Бикбаев, привлечен к уголовной ответственности [27, с. 5].
В 1920-е годы обязательным условием функционирования мечети становится наличие при ней официально зарегистрированного религиозного общества. По состоянию на январь 1921 года в г. Петропавловске насчитывается 9 таких объединений численностью 1650 человек. Наиболее
крупным религиозным обществом являлось общество при Чалаказанской
мечети №3. К началу 1930-х годов в общество при мечети №3 входило 584
человека, оно имело свой устав, договор и постановление административного отдела, разрешающего религиозную деятельность. Каждый год в
мечети проходило собрание верующих, которые избирали из своих рядов
Совет правления и председателя сроком на один год. Но создание подобных обществ лишь отсрочило закрытие мусульманских культовых зданий.
С конца 1920 годов начинается изъятие мечетей у религиозных общин со
следующей формулировкой: « Ввиду отсутствия общины и исполнитель
ного органа, невыполнения ремонтных работ, неуплаты налогов и сборов
– мечеть закрыть» [28, с. 9]. Многочисленные жалобы верующих уже не
могли остановить этот процесс.
К 1938 г. в Петропавловске были закрыты все мечети, а духовные лидеры подвергнуты репрессиям. Имамы Чалаказанской и Ташкентской мечетей, Мухаметжан Бегишев и Мухаметхафиз Абдрашитов, а также муллы
Мухамед Абдулзалилов, Хафиз Бегишев, Хасан Халитов были расстреляны в 1930-е годы. Здания мечетей приспособили под хозяйственные нужды, а некоторые вовсе уничтожили.
Однако и в это время татары продолжали выполнять традиционные мусульманские обряды. Для выполнения таких религиозных обрядов, как никах, суннат, исем кушу приглашались так называемые бродячие муллы.
С начала 1990-х годов начинается постепенное восстановление ранее
построенных мечетей и возвращение их религиозным общинам.
В настоящее время сохранилось лишь четыре здания старинных мусульманских мечетей. Одна из них (Янгуразовская мечеть № 6) была передана
мусульманам в начале 90-х гг. XX в. При ее реконструкции в 1995 году
не стали воссоздавать прежний иглообразный минарет, а заменили его на
типично казахский. Мечеть №5 Дин-Мухаммад была полностью восстановлена на средства татаро-башкирской общины города, и распахнула свои
двери прихожанам в 1998 г. Помимо богослужения, в ней проходят занятия
по чтению намаза и сур из Корана, изучение татарского языка. После мно-

614

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

гочисленных попыток Казахского муфтията присоединить мечеть к себе
в качестве филиала и ввести в ней проповеди на казахском языке, татаробашкирской общине удалось отстоять независимость мечети, и 23 августа
2011 года был подписан договор о взаимном сотрудничестве между Духовным управлением мусульман Казахстана и Татаро-башкирской общинной
мечетью Дин-Мухаммад.
Сейчас мечети №2 и №4 (Яушевская и Ташкентская) находятся в аварийном состоянии. Единственная татарская мечеть, у которой частично
сохранился подлинный минарет (мечеть №4), до сих пор продолжает использоваться как подсобное помещение на территории завода им. Кирова, а
здание «Яушевской» каменной мечети с обвалившейся кровлей – как частная сауна. Указанные строения не вошли в число памятников, представляющих культурную и историческую ценность, и таким образом оказались
обречены на гибель.
В настоящее время важнейшую этноконсолидирующую роль ислама
в укреплении татарского национального самосознания отмечают многие
исследователи. Они высказывают как категоричные оценки: «Ислам – это
фундамент татарского народа» [29, с. 110], так и более сдержанные: «Нерелигиозность у татар может выступать как фактор, в определенной степени
противодействующий этнической мобилизации» [30, с. 219]. Главную причину такого влияния большинство исследователей видят в исторических
предпосылках, а именно в насильственной христианизации: «В условиях
христианизации идея единства татар как мусульман приобрела особую
роль… именно в этот период понятие этнической и религиозной принадлежности стали восприниматься татарами как синонимы» [31, с. 122], –
отмечает Р.М.Мухаметшин. Подобную точку зрения разделяют и этнограф
Р.Н.Мусина: «За религию татары держались на протяжении многих лет как
за мощную интеграционную силу, противодействующую гонениям, притеснениям, попыткам христианизации» [32, с. 231], и историк И.П.Ермолаев:
«Жестокие меры, принимаемые правительством Русского централизованного государства по отношению к покоренным народам, особенно татарам,
послужили тому, что «основным этноинтегрирующим фактором» у последних в это время стал ислам, превратившийся в этноконфессиональную религию» [33, с. 7]. Тем не менее, нельзя не согласиться с М.Н.Губогло в том,
что взаимоотношения национального и религиозного в истории народов
продолжают оставаться изученными крайне слабо [34, с. 575]. Незамечен-
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ной, на наш взгляд, остается и специфика ислама, которая позволяет религии играть столь существенную роль в национальном сознании исповедующих его народов. Ряд исследований показывает, что у мусульман более
выражена религиозная идентификация [35, с. 104], более значима в шкале
этноконсолидирующих факторов конфессиональная принадлежность [36,
с. 21]. Не случайно, по нашему мнению, и то, что идеология многих национальных движений активно пытается использовать ислам для достижения
эффекта этнической мобилизации.
Согласно нашему этносоциологическому исследованию, ислам и сейчас
продолжает играть значимую роль в жизни татарского населения региона.
По данным нашего опроса, приверженность этой религии декларируют
75% опрошенных нами татар, около 10% из них заявили о том, что посещают мечеть чаще одного раза в месяц.
В шкале этноконсолидирующих признаков среди татар Северо-Казахстанской области ислам занимает твердое четвертое место после языка, происхождения и культуры.
Тесное взаимодействие этнической и религиозной идентичности происходит в социальной структуре респондентов. Согласно тесту Куна Макпартленда, призванному выявить актуальность разных социальных компонентов в самоидентификации опрошенных нами респондентов, более
55% татар Северо-Казахстанской области, отвечая на вопрос «Кто я?»,
обозначили свою этническую идентичность, 28% – указали, в том числе,
свою религиозную принадлежность. Значительно чаще упоминали свою
этническую идентичность респонденты, регулярно посещающие мечеть (
86% татар). Четко прослеживается взаимосвязь между религиозной принадлежностью и желанием человека ощущать себя частью своего этнического сообщества (корреляция r = 0,31 – «умеренная» по Шкале Чеддока,
коэффициент корреляции статистически значим). Так, этноаффилиативные
показатели у татар-мусульман более чем на 15% превышают среднестатистические показатели по группе. Таким образом, ислам выступает важным
фактором этнической мобилизации татар Северо-Казахстанской области.
Из интервью с имамом татарской мечети г. Петропавловска «Динмухаммад» Р.Х. Рязаповым:
«Я считаю ислам здесь важнейшим оплотом татарского самосозна
ния. На фоне того, как исчезает язык и культура, вера становится клю
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чевым фактором самоидентичности. Если молодежь будет ходить в ме
четь, она никогда не забудет своей национальной принадлежности…».
Фундаментальное воздействие ислама прослеживается в духовной и материальной культуре татар. Национальные обряды татарского населения
Северо-Казахстанской области неразделимо связаны с традиционно религиозными ритуалами, а именно: с «исем кушу» – при рождении ребенка, с
«никахом» – при заключении брака, с полным комплексом исламской обрядности – при погребении. Большинство материальных предметов национальной культуры связано именно с мусульманской обрядностью и имеются у более чем половины татар.
Усматривается роль исламского фактора и в поле межэтнического взаимодействия. Татары-мусульмане в большей степени ориентированы на
контакты с казахским населением, нежели татары-атеисты, и при этом более дистанцированы от русских.
Итак, ислам оказал важное влияние на становление и развитие татарской диаспоры Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. На
современном этапе ислам консолидирует татар региона, актуализирует их
этническую идентичность, противодействуя нивелированию этнокультурных границ и развернувшимся процессам ассимиляции татар с русским населением области.
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С.О. СМАГУЛОВА
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МҰСЫЛМАНДЫҚ ОҚУ ОРЫНДАРЫ
МЕН АҒАРТУШЫЛЫҚ ҚОҒАМДАР
(ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басы)
Бұл мақалада ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басындағы Қазақстандағы патша үкіметінің мис
сионерлік саясатының негізі ашылады. Автор мұрағат және ХХ ғасыр басында шық
қан мерзімді басылым материалдарына сүйене отырып, сол кезеңдегі мұсылмандық оқу
орындарындары мен ағартушылық қоғамдардың қызметін саралап көрсетеді. Білім
жүйесінде жүргізілген өзгерістердің маңызы айқындалады.
В статье рассматривается суть миссионерской политики царской власти в конце
ХІХ – нач. ХХ в. Автор, опираясь на архивные документы и материалы периодической
печати начала ХХ века, раскрывает деятельность мусульманских учебных заведений и
просветительских организаций в Казахстане. Определяются важные учебные процессы
образования.
The essence of tsarist authority’s missionary policy at the end of the XIX – beginning of the XX
century is considered in this article. The author is revealing the activity of Moslem educational
institutions and enlightener organizations in Kazakhstan, based on archive documents and
periodical materials in the beginning of the XX century. The important learning processes of
education are given in the article.

ХVIII ғасырдан бастап Қазақстан жерінің патша үкіметі тарапынан пәр
менді отарлана бастауымен қабылданған әкімшілік реформалар тіл, дін,
ағарту салаларына айтарлықтай өзгерістер алып келді. Патша үкіметі орыс
тандыру саясатын өте сақтықпен жүргізіп, халықты мектеп, медресе ашу
және оған қазақ балаларын тарту арқылы қызықтыруға тырысты. Бұл жаңа
өзгеріске шынымен де бастапқыда үрке қараған жұрттың бойын үйретуде

620

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

патша әкімшілігі қулыққа барып, әр ру басшыларына шен-шекпен беру ар
қылы сеніміне кіріп, оларды патша билігіне қалтықсыз қызмет етуге мойын
бұрғызды. Қазақ даласына миссионерлерді жіберу арқылы оқу, оқыту жүйесін
орыстандыру саясатын қолға алып, ислам дінін ығыстыруды көздеді.
Мұсылман дінінің құралы ретіндегі араб жазуын орыс әліпбиімен алмас
тыру арқылы ақырындап орыс-түзем мектептерін енгізу қолға алынды.
Сөйтіп, патша өкіметі отарлау үрдісі барысында ислам дініндегі Орта Азия
мен Кавказдағы түркі халықтарының өміріндегі ықпалын әлсірете отырып,
оны жоюға тырысты. Осы мақсатты Н.И.Ильминский, Н.Н.Остроумов,
А.Васильев, И.Я.Яковлев және т.б. миссионерлер жүзеге асыруға белсене
кіріскен. Мәселен, Н.И.Ильминский өзінің миссионерлік әрекетін жазған
хаттарында айқын келтіреді.
Патша үкіметі қазақ арасында татар мәдениетінің таралып кетуінен қо
рықты. Себебі ХІХ ғасырдың аяғында Қазақстанда татар тілінде басылған
әдебиеттер кең таралып, медреселерде татар тілінде жазылған оқулықтар
көптеп оқытыла бастаған еді. Сондықтан Орта Азия мен Қазақстанға жіберілген миссионерлерге жергілікті халықты татар ықпалынан арылтуды
міндеттеген болатын. Олар орыс-қазақ мектептері арқылы мұсылмандар
арасында христиан дінін уағыздауды қолға алып, оқу бағдарламасына арнайы дін сабағын енгізе жүргізу арқылы жас баланың психологиясына әсер
етуге тырысты.
ХІХ ғасырдың ортасында Қазақстан территориясында мұсылман мектептері мен медреселері ашыла бастады. 1870 ж. 16 наурыздағы ережеге сәйкес
мұсылман оқу орындарына қатаң бақылау орнатылып, Н.И.Ильминскийдің
жүйесі енгізілді. Бұл ереже бойынша мұсылмандық оқу орындарында орыс
тілін оқыту міндетті болды және мектеп пен медреселерді ашуға орыс тілді
мұғалімдер болған жағдайда ғана рұқсат берілді. Ашылған оқу орындарында балаларын оқытқысы келгендер оқу бөлімінен арнайы рұқсат куә
ліктерін алуға тиісті болды.
1877 жылы Халық ағарту Министрлігі қазақ, башқұрт және татар мектептеріне тағайындалған инспекторларға қатысты жобаны бекітіп, онда
оларға барлық дала өлкесіндегі мұсылман мектеп-медреселерін бақылау
жүктелінді. Инспекторлар өзінің қарамағындағы әр мектеп-медреселердің
оқу үрдісі жөнінде министрлікке мәлімдеме жазып, есеп беріп отыруға
міндетті болды.
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Мұсылман оқу орындары Халық ағарту министрлігінің арнайы рұқса
тымен ашылды, әрі облыс генерал-губернаторлардың бақылауына алынды.
Мәселен, Жетісу облыстық әскери губернаторы өз қарамағындағы барлық
уезд басшыларына мұсылман медреселерінде жиі қадағалауды талап еткен
хат жолдаған [1]. Осының нәтижесінде 1879 жылы Қапал уезінің басшысынан уездегі екі мұсылман мектебінде оқу ережеге сай оқылмай, орыстарға
қарсы үгіт жұмыстары жүргізілетіні айтылған хабарлама түскен [2].
Патша үкіметі шет аймақтарды саяси-экономикалық түрде отарлауды
«идеологиялық түрде игеру» жұмыстарын жүргізу арқылы жүзеге асыру
қажет деп шешті. Ол үшін Ильминскийдің оқу-білім жүйесі, дін арқылы
бірте-бірте орыстандыру саясатын қолдануға болатындығын түсінді. Сонымен қатар бір жағынан мұсылман халықтарына христиан дінін қабылдатуда
мұсылман мектептерін пайдаланудан артық нәрсе жоқтығын, бұл істе татарларды қолдану аса тиімді екендігін білді. Үгіт-насихат жұмыстарын
жүргізу арқылы Ішкі Ресейдегі татарлар православия дініне тартылып,
шоқындырылып, аты-жөндері орысша өзгертіліп, оларға шет аймақтардан
әкімшілік қызметтер ұсынылды немесе әдейі оқытушы ретінде Халық ағарту
министрлігінің қарамағындағы мұсылман оқу орындарына жіберілді.
Түркістан генерал-губернаторы К.П. фон Кауфман түземдік мектептер
ашу мәселесін қолға алып, онда дәріс беретін оқытушыларды даярлау үшін
1879 жылы Ташкент қаласында мұғалімдер семинариясын ашып, оған
орыс балаларымен қатар қазақ балаларын да қабылдады.
Патша үкіметінің қатаң бақылауына қарамастан Дала облыстарында
мұсылмандық білім беру жүйесі бойынша білім алып жатқандардың қатары
жылдан-жылға көбейді. Мәселен, 1886 жылы Жетісу облыстық әскери-гу
бернаторына келіп түскен толық емес материалдарға қарағанда облыста
7909 бала (6157 ұл, 1752 қыз) мұсылманша білім алған. Бұл балаларға 361
молда қызмет еткен [3, 160 б.].
Ауылды жерлердегі мектептер көшіп жүргендіктен сабақ жаз айларында киіз үйлерде, ал қыста жер үйлерде оқытылған. Оқу мерзімі 5-8 жылға
созылып, 8 бен 17 жас аралығындағы балалар дәріс алған. Бұл оқу орын
дарындағы басты пән құранды жатқа үйрету болғандықтан «Иман шарт»,
«Шариғат ул иман» сияқты діни кітаптар оқытылды. Сонымен қатар көр
сетілген мерзім аралығында шәкірттер жазуды, оқуды, есеп шығаруды
меңгеруге тиісті болды.
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Ауылдық мектептердің халық көп орналасқан елді-мекендегі (қалалық)
мектептерден айырмашылығы болды. Ауылды жердегі мектептердегі шә
кірттердің саны 10-12 ғана, тіпті одан да аз болып, оларға жергілікті молда
дәріс беретін болса, ал қалалық мектептерде 50-60-тай бала оқып, оларды
Ішкі Ресейден келген татар және башқұрт молдалары оқытқан.
Мұсылман мектептері оқу орындарының бастапқы сатысы болды. Бастауыш мектептен білім алған балалар оқуларын медреседе жалғастыра
алды. Медреселерде ірі Бұқара, Стамбұл, Қазан, Уфа, Қазан, Орынбор,
Троцкі, Омбы сияқты ірі қалалардан оқып келген оқытушылар дәріс берді. Шәкірттерге араб тілі, дін, риторика, шығыс әдебиетімен қатар физика,
химия, астрономия, ботаника, алгебра, геометрия сияқты пәндер тереңдете
оқытылды [4, 54 б.].
Медреселерде ересек балалар оқыған және олар емтихансыз қабылданған. Оқу қыркүйек айында басталып, мамыр айында аяқталды. Сабақтар
аптасына 3-4 рет өткізілді, ал қалған күндері шәкірттер жеке дайындалуға
тиіс болды. Ораза кезінде медреседегі сабақтар бір айға тоқтатылды.
Жазғы демалыс уақытында шәкірттер үйлеріне қайтып, ауыл балаларын
оқытумен айналысқан.
Ауылды жерлердегі мектептерде қандай да бір сауаты бар адамдар дәріс
беріп, оқу ақысын өздері белгілеген. Әр шәкірт оқу мерзімі аяқталғанға
дейін мұғаліміне (молдаға – С.С.) 1-2 сомнан ақы төлеуге тиіс болды.
Көбіне мектептерде кедейлердің балалары оқығандықтан молдаға оқу ақы
сын қарызға алып немесе оған жұмыс істеумен өтеген. Көп жағдайда оқу
ақысы мал беру арқылы төленген.
Түркістан өлкесінде генерал-губернаторлықтың құрылуына байланысты
мектеп-медреселердегі оқытушылар қатаң бақылауға алынып, оқу ақысы
1893 ж. 1 наурыздағы бұйрық бойынша белгіленді. Заң бойынша оқу мерзімінде бастауыш мектептердің әр шәкірті 3 сом 50 тиыннан, ал жоғарғы
мектептің шәкірттері 7 сом ақы төлеуі тиіс болды. Оқуға төленген ақша
әкімшілік тарапынан тіркеуге алынып, жергілікті басқарма штаттарын
көбейтуге және өлкедегі мұсылман оқу орындарын тіркеуге жұмсалынды.
Ал мектептердің оқытушыларының алатын ақысы үкімет тарапынан белгіленді [5].
Әр облыс генерал-губернаторларына нақты діни орындар мен мұсылман
мектептерін анықтау тапсырылды. Мәселен, 1884 жылы Түркістан өлкесінің
генерал-губернаторы Н.О.Розенбах облыста нақты қанша мұсылман мек-
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тептері барлығын анықтау үшін арнайы комиссия құрып, оларға осы мектептерді бақылауға алуды жүктесе [6], ал 1887 жылы ол министрлікке
мұсылман оқу орындары үшін Қазан немесе Орынбор округтеріндегідей
инспекторлар тағайындау жөнінде ұсыныс түсірген [7].
Нәтижесінде 1890 жылы Түркістан өлкесінің мұсылман мектептеріне арнайы инспектор тағайындалды. Оқу инспекторлары облыс генерал-губер
наторына және Халық ағарту министрлігіне жиі-жиі өз қарамағындағы мұ
сылман мектеп-медреселерінің жайы жөнінде мәлімдеме жасап тұрған. Көп
жағдайда мұсылман оқу орындарында оқу жүйесі жиі-жиі бұзылып, орыс
тілі сабағы оқытылмай, тек мұсылман дін және мұсылман жазу сабақтары
өткізілген. 1887 жылы қарашада Ішкі Орда инспекторы А.Е.Алекторов 50
оқушысы бар қазақ мектептерін аралаған кезінде осы жәйтті анықтаған [8,
83-84 б.].
ХІХ ғасырдың 90-жылдарына қарай мұсылман оқу орындарының саны
өсе бастады. Н. Сәбитовтің көрсетуінше, Жетісу болысында 1891 жылы
64 мектеп пен медреселерде 1251 шәкірттер болса, ал 1895 жылы 74 мектеп-медреселерде 9086 шәкірт, 1897 жылы 88 мектеп-медреселерде 12835
шәкірт оқыған. Ал Сырдария облысында 1892 жылы 1497 мектеп пен 35
медреселерінің 20082 шәкірті, 1895 жылы 2409 мектеп пен медреселердің
28898 шәкірті болған [9, 16–17 б.].
Мұсылман мектептері мен медреселерін Орынбор мүфтилігі де тікелей қадағалап отырды. Мүфтилік жоғарғы билік орындарына арнайы
оқу құралдары мен мұсылман әдебиеттерін шығару және мұсылман оқу
орындарын осы құралдармен қамтамасыз ету жөнінде ұсыныстар түсірді.
Сондай-ақ, осы оқу орындарына мұсылман балаларын тарту іс-шараларын
ұйымдастырды.
ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында түркі халықтары арасында жәдитшілдік қозғалыс барысы жандана түсті. Бастапқыда Қырым,
Еділ бойы татарларының арасында қалыптасқан бұл қозғалыс кейіннен Орта Азиядағы барлық түркі халықтары арасында жалғасын тапты. Жәдидшілдіктің ірі өкілдері И.Гаспралы, Ш.Маржани, А.Ибрагимов,
М.Абдурашидханов, М.Бехбуди, Ф.Ходжаев, т.б. қоғамдық өмірдегі рухани тоқыраушылықты сынға алды және өздерінің ағартушылық бағыттағы
күрес барысын патша өкіметінің отарлық саясатына қарсы бағыттады.
Жәдидтік қозғалыстың жандануы «жаңа әдісті» мұсылмандық медресе,
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мектептердің көптеп ашылуына алып келді. «Жаңа әдісті» жақтаушылар
жаңа оқу бағдарламасына география, тарих, есеп, жаратылыстану, орыс тілі
сияқты пәндерді енгізуді қажет деп тапты. Жалпы, жәдидшілер «еуропалық
оқу жүйесін» оқытуды қалады. Бұл «еуропалық оқу жүйесінің» жобасын
ХІХ ғасырдың соңында Санкт-Петербург университетінің Шығыстану фа
культетінің оқытушысы Хұсайын Файызханов ұсынған болатын. Ол жобасында татарлардың арасында бұл оқу жүйесіне қарсылық туындамас үшін
шариат сабағы мен араб тілін де оқытуды қалдыру мәселесін қойды.
Х.Файзхановтың жобасы бойынша медресе 10 сыныпты (класты – С.С.)
болып, бастапқы үш сыныбында барлық оқушылар түрік, парсы, араб,
орыс тілдерімен қатар география, геометрия, каллиграфия мен оқу мәнері
сабақтарын өтуге тиіс болды. Одан әрі бұл кластар екі топқа бөлініп, оның
біріншісінде діни сабақтармен қоса әдебиет, дүниетаным, математика,
астрономия, және медицинаны оқып, меңгерген дін қызметкерлері, ал екінші топта арнайы университете оқуын жалғастыруды көздейтіндерді даярлау көзделінді. Сонымен қатар медресе қазына және жеке азаматтардың
есептерінен қаржыландырылады деп көрсетілді [10, 199 б.].
ХІХ ғасырдың соңында бұл жоба татар медреселерінде кеңінен қол
данылды және Қазақстанда ашылған мұсылман оқу орындары да осы жоба
тәртібіне бағындырылды. Жәдидтік қозғалыстың көш басшыларының бірі
Исмағұл Гаспринский оқу орындарында діни сабақтармен қатар, жағрафия,
математика, тарих, биология сияқты пәндердің аса қажеттігін дәлелдей
отырып, ескі қадімшілдіктен жаңа жәдидшілдікке көшуді ұсынып, «Тәржі
ман» газеті арқылы осы жолды насихаттады. Ол өз идеясын Ресейдегі түркі
халықтарының арасында таратып, жәдидшілдік қозғалыстың жандануына
үлес қосты.
Жәдидшілердің бұл пікірлері Түркістан өлкесіне кең тарап, қолдаушы
лыққа ие болды. «Жаңа әдіспен» оқытуға қарсы келушілер қадімше (ескіше) оқытуды жақтап, түрлі жолдармен күресіп бақты. Мәселен, 1911 жылы
Жұмағали Арыстанов «жаңа әдістің» мұсылман оқуына қолданылуының
мүлде қателігін, бұл бағытты жақтаушыларды ислам дінінен кері кетушілер
деп кінәлаған «Раддия» деген арнайы кітап шығарды [11, 215 б.]. Науан ха
зірет 1914 жылы Көкшетауда қыркүйек айында өткен жәрмеңкеде «жаңа
әдісті» мұғалімдерге балаларын бермеуге үгіттеген [12, 125 б.].
ХХ ғасыр басында мұсылман мектептері мен медреселеріндегі оқу
жоспары, бағдарламалары жаңаша әдіспен қайтадан жасалып, жаңа оқу
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құралдары дайындалды. Оқу мерзімі алты жылға белгіленіп, жаңа оқу
бағдарламасы «Алты жылдық ибтидаия бағдарламасы» деп аталды. Бұл
бағдарламада мақсаты мен міндеттері айқын көрсетіліп, оқыту әдістемесі
мынадай алты шарты белгіленді:
1. Мақсаты: дінді, көркем халықты, Отан сүйгіштікті, Отан пайдасы
үшін Отан балаларын жетілдіру (тәрбиелеу).
2. Рухы: Отан және ұлтымызға һәм махаббат.
3. Беретін мағлұматы: тұрмыста тәуелсіз қарекет ете алу, түрлі, күнделікті
мәселелер алдында абдырап қалмау, өзінің ахуалы мен мұқтажының талабына жарата аларлық, шетке шыққанда, өзін тәрбие айтып, алып кетерлік
бір білімі ақтар.
4. Оқылатын пәндер: 1. Дін. 2. Ана тілі. 3. Есеп. 4. Орыс тілі. 5. Жағра
фия.6. Табиғат тану. 7. Ұлт тарихы. 8. Отан тарихы. 9. Ашкал және рәсім.
10. Күй. 11. Гимнастика.
5. Түйіні: тәуелсіздік (мустақилық).
6. Оқу мерзімі – 6 жыл [13, 19 б.].
Бұл мұсылман мектептері мен медреселері қазына мен жергілікті жердегі құрылтайшылардың есебінен қаржыланып отырды [9, 39 б.].
Қазақстан мен Орта Азияда «жаңа әдістегі» мектептер мен медреселер
90-шы жылдары ашыла бастады. Бастапқы кезде мұсылман медреселері
Орынбор, Омбы, Троицкі, Ташкент, Бұқара, Түркістан сияқты ірі қалаларда
ашылып, қазақ балалары осы оқу орындарында білім алды.
1890 жылы Орынборда ағайынды Хұсайыновтардың қолдауымен жаңа
әдістегі «Хұсайния» медресесі ашылып, бастапқы кезде бұл оқу орны
ағайынды Хұсайыновтардың сауда фирмаларында жұмыс істейтін қыз
меткерлерді даярлауды көздесе, кейінірек «жаңа әдісті» мектептер мен медреселерге оқытушы даярлау ісіне көшті. 1906-1907 жылы медреседе тригонометрия, физика, химия, психология, логика, гигена және медициналық
білім, саяси экономия, сауда ісі және бухгалтерия сияқты пәндер оқытылды
[14, 33–34 б.].
«Айқап» журналына қырғыз зиялысы И.Арабаев жариялаған мақала
сында: «Медресе Хұсайния» дұрысында адамды жақсы заманға лайық бі
лім беретұғын бір медресе. Мұнда Бұхарадан он жыл, жиырма жыл жатып
ала алмаған араб тілі ғылымынан артық ғылым алынады. Хәмда Русияның
гимназиясы секілді орта мектептерде оқыған бірқатар өнерлер мұнда оқы
тылады. Біздің туземный школдағы 7-8 жыл оқыған балалар қатары орыс-
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ша білім алып шығады», – деп келтіріле отырылып, қазақ-қырғыз балаларын осы медреседе оқуға шақырған [15, 17 б.].
«Хұсайния» медресесінде де, Троицкіде ашылған «Расулия» медресе
сінде де қазақ балалары оқыған. Олардың бұл аталмыш оқу орындарын
да оқуына қазақ-татар байлары көмектесіп отырды. 1912 жылғы «Айқап»
журналының 12 санында «Хусайния» медресенің шәкірті Садық Абланов
тың медреседе оқуға ақшалай жәрдем көрсеткен татар және қазақ азаматтарына ризашылығын білдірген хаты жарияланды [16, 276 б.].
1906 жылы ашылған Уфадағы «Ғалия» медресесі де қазақ балаларының
оқитын орындарының біріне айналды. Ол жоғары мұсылман оқу орны ре
тінде татар, башқұрт және Ресейдегі басқа мұсылман халықтарын ағарту
салаендер сынақ тапсыру жолымен қабылданған. Төменгі басқыш «ибтидаияда» үш жыл, орта «рушдияда» үш жыл, жоғарғы «Ғалияда» алты жыл,
жиыны он екі жыл оқыған.
«Ғалияда» ислам діні сабағымен қатар алгебра, геометрия, физика, химия, тарих, география, жаратылыстану, орыс тілі, татар тілі мен әдебиеті,
педагогика мен гигиенаны оқыту жақсы жолға қойылды. Дін ғылымдары
өмірге байланысты қисындап ойлау, әңгімелесу түрінде оқытылды. Түркі
тілдерінде дайын оқулықтар болмағандықтан араб, түрік, орыс тілдеріндегі көмекші құралдар кең түрде пайдаланылды.
Медресенің жақсы жабдықталған физика, химия кабинеттері, бай кітапханасынан әрбір шәкірт ғылыми және көпшілік кітаптармен қатар татар,
орыс, араб және түрік тілдерінде шыққан газет-журналдарды оқи алды.
«Ғалия» медресесі басқа көп медреселерден оқу үрдісінің әлдеқайда жоға
ры болғандығымен ғана емес, шәкірттер ортасында еркін ойдың күші
басым болуымен көзге түскен. Айтыс-тартыс, лекция, әдеби кештер жиіжиі ұйымдастырылып, татар, қазақ, өзбек тілдерінде қолжазба журналдар
шығарылып тұрды. Сонымен қатар медреседе шет мемелекеттерде білім
алған Сейдшариф Жиганшин, Ғабдолла Шонаси, Хабиболла Зайни, Махмұд
Сатай, Ғабдолла Фахри, Зәкір Қадри және т.б. оқытушылар дәріс берді.
1911 жылы «Ғалия» медресесіндегі қазақ шәкірттерінің қаражатымен
«Әліппе яки төте оқу» атты қазақша оқу кітабы жарық көрді. Осы жылы
«Ғалиядағы» қазақ шәкірттерінің көмегімен Ғұмар Қараштың «Өрнек» ат
ты кітапбы басылып шықты [17, 236 б.].
1913–1914 жылдары медреседе оқыған қазақ жастары «Садақ» атты
қолжазба журнал шығарған. Журналға шәкірттердің роман, әңгіме, ертегі,
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өлеңдері, ескі билердің сөздері мен ішкі, сыртқы хабарлар, түрлі мақалмәтелдер мен жұмбақтар басылып отырды. Медресе шәкірттері «Айқап»
журналы мен «Қазақ» газетіне де түрлі тақырыптарда мақалаларын, хабарламаларын жариялаған. 1906-1916 жылдар аралығында «Ғалия» медресесінен ғалым Т.Кәкішев көрсеткендей, жалпы 950 адам білім алып шыққан
[18, 61–62 б.].
1913 жылы «Ғалия» медресесінде қазақтың елу шамалы талапкерлері
оқыған. Бұлардың арасында онбір жасар балалар да болды. «Айқап» журна
лына жарияланған Зәкір Ғайсиннің «Медресе Ғалияда қазақ шәкірттері»
атты мақаласында: «Русиядағы мұсылман медреселерінен ең бірінші бол
ған медресе «Ғалияда» қазақ оқушыларының жылдан-жылға көбеюі иншалла халқымыздың ғылым нұрыменен нұрланып, рухтың көтерілуіне
себеп болар деп шын көңілімізден қуанамыз. Бұл шәкірттердің ішінде
байларымыздың арқасында оқып жүрген бірлі-жарымды шәкірттер де
бар. Мысалы, Қапалдағы Мамановтар үш шәкіртті, Семейдегі Яхи қажы
бір шәкірт оқытып жатыр. Басқа жерлерден де осындай аздап оқушыларға
жәрдем еткен мырзалар естіледі. Міне, бұлар қазақ халқының бұрынғы
қалпынан әжептәуір өзгергенін көрсетеді», – деп келтірілді [19, 98 б.].
1916 жылы медреседе Торғай облысынан Сұлтан Шоқаев, Ғұмырғали
Наизин, Досғали Есентаев, Әлмұхамед Жүндібаев оқыған [20]. Бұл мед
реседен қазақтың алдыңғы қатарлы зиялылары Ж.Тілепбергенов, М.Жұ
мабаев, Б.Майлин, Т.Жомартбаев, Б.Серкебаев, барлығы 50-ден астам азаматтар білім алған. «Ғалия» медресесінде оқыған қазақ шәкірттері жиі-жиі
бас қосып, мұқтаж шәкірттерге көмек көрсету, ағарту мәселелері жөнінде
ақылдасып отырды.
Троицкідегі «Расулия» медресесінде Торғай, Семей, Ақмола, Орал об
лыстарының қазақ балалары білім алды. 1916 жылы қазандағы мәлімет
бойынша бұл медреседе Торғай облысынан Е.Елшібаев, Қ.Темірболатов,
Қ.Юзкеев, Н.Тәжінов, Ж.Сатмұхаметов, А.Егізбаев, Ғ.Уәлиев, М.Уәлиев,
М.Нұрфаизов, Б.Ишмұхаметов, Семей облысынан Р.Мүсірепов, Ы.Наурыз
баев, С.Қалиев, С.Маттыбаев, С.Сыздықов, А.Естемесов, Ж.Егінбаев, Орал
облысынан М.Мұхаметжанов, Ақмола облысынан М.Танатов, Ф.Сұрағанов
сынды қазақ жастары оқыған [21].
Қазақстанда атап айтқанда, Верныйда Ғабдулвалиевтер, Ақсуда «Мамания», Қапалда «Якобия», Зайсанда «Қазақия» және «Ғизатия», Қарғалыда

628

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

«Әмирия» және тағы басқа медреселер ашылды. Бұл оқу орындарының
шәкірттері жылдан-жылға көбейіп отырған. Қарғалыдағы «Әмирия» медресесінде 1912 жылы 150-ден артық бала дәріс алды [22, 311 б.].
«Мамания» медресесі 1899 жылы Ақсуда бой көтерді. Бұл медресенің
ашылуына сол өңірдің зиялысы Маман Қалқабайұлы мен оның балалары
мұрындық болды. Бастапқы кезде медреседегі оқу араб жазуы негізінде
діни бағытта ғана оқытылды. Ал 1904 жылдан бастап Сейітбаттал мен
Есенғұл Тұрысбековтер медресені жаңа әдісті оқу орны ретінде қайта
құрып, қажетті мектеп жабдықтарымен қамтамасыз етіп отырған. «Мамания» медресесі заңды түрде 1912 жылы ғана тіркелген.
«Мамания» медресесінде Каир университетінің түлегі Ғабдолғазиз Мұса
ғалиев, Стамбұлдағы Дін оқуын бітіріп келген Файзырахман Жаһангеров,
Уфадағы «Ғалия» медресесінің түлектері М. және Ф.Есенгелдиндер, ұстаз
Мұстақым Малдыбаев, әнші Майра Уәлиқызы, қазақ зиялыларының бірі
Барлыбек Сырттанов ұстаздық еткен.
Медреседегі дәріс барысы «Ғалия» медресесінің оқу бағдарламасы
негізінде жүргізілген. Оқу жоспары бойынша 1-ші және 5 сынып (класс)
аралығында қазақ тілі, есеп, иман шарт, құран, орыс тілі, пайғамбарлар тарихы, жағырапия, зоология, ислам діні тарихы, татар тарихы және хадис
сабақтары оқытылды. «Мамания» медресесін оқып шыққандар кейіннен
Уфа, Орынбор сияқты ірі қалаларда оқуларын жалғастырған.
Жетісу облысындағы мұсылман мектептері туралы мәліметте Қапал
қаласында ашылған «Якобия» медресесінің арнайы рұқсаты болмаған. Бұл
медреседе Орынбордағы «Хұсайнияның» үш бөлімін оқыған Рақымжан
Атанбаев пен Қапалдың мұсылман мектебін бітірген Хафиз Қадыров дәріс
берді. Бұл екі оқытушының да мектеп-медреселерге сабақ беруге арнайы
рұқсат куәлігі болмаған.
«Якобия» медресесінің 4 бөлімі (сыныбы – С.С.) болып, ер балаларды
оқытты, алайда арнайы бекітілген оқу бағдарламасы болмады. 1-ші бөлімде
құранды оқуға үйрететін «Мұхтахаб-әліппе» мен бастапқы оқуға үйрететін
«Карағат Иптидаия» кітаптары, 2-ші бөлімде аталмыш екі кітаптың 2-ші
бөлімдері, арифметика, Бидаят – Ислам, Вертер мен Тихомировтың бастапқы
сурет салу курсы оқулықтары оқытылды. 3-ші және 4-ші бөлімдердегі оқу
бағдарламасы жоғарғы екі бөлімдерге қарағанда күрделілірек болды. Онда
түрік оқуы, арифметика, Евтушевский, Гильмихальдың есеп кітаптары,
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география, ислам тарихы (Тарих-Амбия), Ғаббасов арифметикасы, СафиТүрк грамматикасы, оқытылды. Бұл оқулықтар 1909-10 жылдары Қазан
қаласындағы Сабақ, Мағариф, Юл, Каримов баспаханаларынан басылып
шықты.
Қапалдағы рұқсатсыз ашылған мұсылман әйелдерінің «Сынып» мектебіндегі мұсылманша дәрісті Гүлписа Атнабаева оқытса, ал орыс тілінен Наталья Усова берген. Олардың біріншісінің оқытуға арнайы рұқсат куәлігі
болмаса, ал Н.Усованың халық училищесінің инспекторынан рұқсат куәлігі
болды. Бұл мектеп те 4 бөлімде оқытты. Медресенің нақты оқу бағдарламасы
болмағандықтан «Якобия» медресесінің бағдарламасына сүйеніп, олардың
оқытып отырған оқулықтарын қолданды [23, 135-136 б.].
Зайсандағы медресе алты сыныпты болды. Бірі тахзили, төртеуі ибтидаия, біреуі рамди. Бұл сыныптарға үш мұғалім дәріс берді. 1911-12 жылдары медреседе жүзден аса шәкірт оқыды [24, 314 б.].
Аталмыш медреселердің оқу бағдарламасында қазақ тілі мен тарих
пәнін оқыту мәселесі қойылды. Мәселен, «Шамсия» медресесінде тарих
сабағы екі бағытта жүргізілген. Оның бірі дін тарихы да, екіншісі түркі
халықтарының тарихы. Оқу жоспары бойынша бұл пәндер жоғары дең
гейде, жүйелі түрде оқытылды. Мысалы, дін тарихы бойынша бастапқы
білім екінші сыныпта ислам дінінің ұлы пайғамбарлары туралы оқытылса,
үшінші және төртінші сыныптарда ислам дінінің таралу дәуірі, араб хали
фаттарының гүлдену кезеңдері, ислам мемлекеті туралы баяндалды.
Түркілер тарихы пәнін оқыту үшінші сыныпта басталған. Алдымен түр
кі тілдес халықтар туралы, олардың мәдениеті, шаруашылығы, діні, әдетғұрыптары, ертедегі мемлекеттері туралы баяндалса, соңғы сыныпта түр
кілердің ұлы мемлекеттері, Шыңғыс хан дәуіріндегі түркілер, Алтын Орда,
Ақ Орда, Ноғай, Қырым, Қазан хандықтарының тарихымен таныстырды
[13, 20 б.].
«Шәмсия» медресесіндегі оқу ісі жоғары сапада болып, оқытылатын
оқу құралдары Қазан, Орынбор қалаларының баспаларынан алдырылды
және оқу аяқтаған шәкіртке арнайы куәлік берілді.
Зайсандағы «Қазақия» медресесінің 5-6 бөлмесі болып, оның бірі намаз
оқуға арналса, екі бөлмесінде балаларға дәріс оқытылды. Мұғалімдерге
арналған екі бөлменің бірі жатын орын болса, ал екіншісінде ас пісірілді.
Медресеге Зайсанның Фадахмет Букин, Сүлеймен Мергенбаев, Қыстаубай
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Қыдырәлі және тағы басқа саудагерлері көмек көрсетіп отырды. Жалпы,
медресені басқарушы және құрылтайшылары имам Әбдірахман Сафарнадиев және оның туыстары болды.
«Қазақияға» шетелден және Ресейден арнайы газет-журналдар алдырылды. Мұғалімдікке бұрындары татар молдаларын ұстаса, 1913 жылы
Уфадағы «Ғалия» медресесін бітірген арнайы екі қазақ оқытушысы шақыр
тылды. Оларға жылына 500 сом ақы төленіп отырған. Медреседе 70-тей
бала білім алды [25, 65-66 б.].
Қазақстанның мұсылман мектеп-медреселерінің оқытушыларының көп
шілігі Орынбор, Троицкі қалаларынан білім алған татарлар болғандықтан.
бұл оқу орындарында татар тілінде жазылған оқулықтар кең пайдаланылды. Мәселен, Верныйдағы Ғабдулвалиевтер медресесінде Е.Ұбайдулиннің
«Татар тарихы» оқулығы оқытылған. Бұл оқулықтың І-IV бөлімдерінде түр
кі тілдес халықтардың тарихы баяндалды. Айтап айтсақ, түркі халқының
бұрынғы бабалары, тұрмысы, бұрынғы түркі тайпалары, бірінші түркі мем
лекетінің пайда болуы, көне ескерткіштер, діні, жазуы, түркілердің Шығыс
Еуропада пайда болуы, ғұндар, Атилла және тағы басқалар.
Мұсылман-мектеп медреселерде 1912 жылы татар тілінде жарық көрген
З.Уәлидің «Түркі-татар тарихы» оқулығы да оқытылған. Кітаптың жарыққа
шығуын сол кездегі зиялы қауым өкілдері қуанышпен қарсы алды. Татар
зиялысы Жүсіп Ақшора оқулықтың аса маңыздылығын Стамбұлда шығып
тұрған «Түрік жұрты» журналына жариялаған мақаласында атап өткен.
Қазақ балаларына арналған оқулықтар Қазан баспаханаларында бастырылды. Мәселен, 1892 жылы «Қазақтарға (қырғыздарға – С.С) арналған
әліппе», 1901 жылы А.С.Алекторовтың «Орыс-қазақ тілашары», 1910 жы
лы «Қысқаша орыс-қазақ сөздігі», «Қазақ балалары үшін орыс тілінің ал
ғашқы оқулығы» және басқа оқу кітаптары шыққан. Бұл оқу құралдары
кемшіліксіз болмады. Оның басты себебін көрнекті журналист М.Сералин
өзге халықтардың жазуынан деп көрсетті. «Айқап» журналына жариялаған
«Қазаққа тарих керек пе?» деп аталатын мақаласында: «Ол кітаптардың
жазушылары көбірек орыс ғалымдары. Олардың біздің туралы жазған сөз
дері әліпте біздер үшін, әсіресе қазақ үшін онша көңілге қонымды болып
шықпайды», – деп жазған болатын [26, 162 б.].
«Айқап» журналы арқылы қазақ зиялыларының бірі Мұстақым Малдыбаев Қазақстандағы мұсылман мектеп-медреселерінің оқу тілі қалай болу
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керек мәселесі жайында мынадай үш сауал төңірегінде пікір алмасуға да
шақырды:
1. Қазақтарды ағарту үшін ноғай газет, журналдары жарай ма? Оларға
қазақ көпшілігі түсіне ме?
2. Қазақ балаларын ноғай мектептерінде оқытатұғын кітаптармен оқыту
лайық па? Қазақ тілінде жазылған кітаптар пайдаланыла ма?
3. Түрік тұқымдары түрік тілінде газет, кітап жазсақ бір-бірімізден алыстап кетпеспіз бе?
М.Малдыбаевтың бұл сауалдарына мұсылман медресесінде дәріс бер
ген мұғалімнің жауабында ағарту саласында қазақ тілінде жазылған кі
таптардың жоқтығынан «Татар әдебиеті», «Татар матбуғатын» амалсыз
оқытып жатқандықтарын, қазақ балалары бастапқы кезде татар тілін түсін
бесе де оқи-оқи бұл кітаптаптарды да меңгеріп кететіндіктерін, қазақ тілін
де жазылған кітаптар болса құп көретіндігін айта келе, сол кітаптарды жазатын қазақ оқытушыларын даярлау турасында ұсынысын білдіреді [27,
160-161 бб.].
Қазақ даласында көп жағдайларда медреселер мешіттің жанынан ашылды және медреселерде оқитын шәкірттердің есебінен қаржыландырылды.
Кейбір қалалардағы медреселерге сол қаланың ауқатты байлары мен азаматтары қаржылай көмек көрсетіп отырды. Медресенің кірісі мен шығысын
есептеп отыратын арнайы қаржы қызметкері болған. Мәселен, 1883 жылы
Верный қаласында ашылған Ысқақ Ғабдулвалиевтің медресесін, оның өзі
мен балалары қаржыландырып, ақшаның қайда жұмсалатындығы жөнінде
татар З.Тазетдинов айналысып, әр ай сайын есеп беріп отырған.
Көп жағдайда медреселерді қаржы тапшылығы қинады. Сол себептен
кейбір медреселер оқу үрдісін тоқтатуға мәжбүр болған. 1912 жылы Семей
облысы Павлодар уезіндегі Баянауыл қаласындағы мешіт жанынан ашыл
ған медресе қаржының жоқтығынан шәкірттер жинай алмаған [28, 13 б.].
Мұсылманша оқитын оқушылардың саны жыл сайын артып отырды.
Патша шенеуніктері панисламшылдық пен пантүрікшілдікті насихат
тауы мүмкін деген қорқынышпен жаңа әдісті мектептердің оқу жүйесіне
енгізілгеніне қарсы болды. Сондықтан мұсылман медреселері мен мек
тептерінің оқу бағдарламалары қатаң тексеріліп, дәріс беретін мұғалім
дер құпия түрде бақылауға алып, олардың іс-әрекеті турасында арнайы іс
ашылған.
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Семей облыстық халық училищесінің инспекторының 1901 жылғы
22 маусымда Семей облысының Әскери генерал-губернаторына жіберген
797-ші нөмірлі мәліметінде өзінің қарамағындағы медреселерді тексеру
барысында кемшіліктердің орын алғаны айтылды. Атап айтқанда, бірдебір медреседе Жоғары мәртебелі Императордың портретінің ілінбегендігі,
құрылтайшылардың, арнайы оқу бағдарламасының жоқтығы, сыныптар
мен жатақханалардың дұрыс жабдықталмағандығы, шәкірттердің жас мөл
шерінің сәйкес келмеуі (медреседе 8 жастан 20 жас аралығындағы, тіпті
30, 40 жасқа келгендер де білім алған – С.С.), кейбір шәкірттердің оқуды 10
жылға дейін созатындығы және т.б. келтірілді.
Семей облысындағы медреселердегі сабақ таңертеңгі сағат 7-ден 11 ара
лығында, ал түстен кейін 1-ден 4 аралығында өткізілді. Медресе шәкірт
тері мамыр айынан тамыз айының соңына дейін жазғы демалысқа шыққан.
Жұма күндері медреседе сабақ өткізілмеді. Бір жылда медреседе 15 мейрам,
атап айтқанда рамазан, айт, құрбан айт мейрамдары өткізіліп, бұл күндері
балалар оқымады. Медресе бағдарламасына әліппе, оқу, жазу, құран сабағы,
арифметика кірді. Тек Семей қаласындағы №7-ші медреседе ғана география сабағы өткізілген. Барлық медресе екіге – дайындық сыныбына (класы)
және жоғарғы сыныпқа бөлінді. Медресе жатақханасының нашарлығынан
шәкірттерінің көпшілігі пәтер жалдап немесе туыстарының үйінде тұрды.
Жатақханада тұрған шәкірттер қоғам қарамағында болды. Оқуға төленетін
нақты оқу ақысы көрсетілмеді және ақшасы жоқ шәкірттердің кейбіреулері
оқуының ақысын мұғалімге үй шаруасыны көмектесумен өтеген.
Училище испекторы бұл медреселерде тәртіп бұзған кездерде түскі астан
айыру, бұрышқа тізерлетіп отырғызып қою сияқты жаза қолданылатынғын,
тіпті 3 медресенің төрінде қамшының ілініп тұрғандығын өз мәліметтерінде
келтірген [29].
1908 жылы Түркістан өлкесіндегі жәдидтік оқу орындары жіті тексерілді. Граф Паленнің тексеру комиссиясы бірнеше жәдидтік мектеп-медреселерде болып, олардың оқу жоспарымен танысып, есептерінде Қазан баспаханаларынан шығатын оқулықтары пайдаланылатындығы, олардың діни
сезімнің күштілігін баса айтқан болатын.
1909 жылы Түркістан өлкелік оқу ісі бас инспекторының ұйымдастырумен
мәжіліс өтіп, онда мұсылман оқу орындарының 1907 жылғы ережеге сәй
кес келмейтіндігі айтылып, осы оқу орнына арнайы ереже жобасын жасау
мәселесі ұсынылды. Жоба әзірленгеннен кейін Түркістан генерал-губерна
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торының келісімімен Халық ағарту министрілігіне жіберілді [30]. Алайда
министрліктің жауабын күтпестен 1912 жылдың қаңтарында генерал-губернатор Самсонов ереже жобасын бекітті. Ереже мынадай бес тармақтан
тұрды:
1. Жаңа оқыту әдістегі барлық жалпы білім беретін оқу орындарын ашу
халық училищелері инспекторының рұқсатымен ғана жүзеге асырылады.
2. Бұрын ашылған және жаңадан ашылатын мектептерде оқушылар мен
оқытушылар бір тайпа (ұлт) өкілдерінен болуға тиіс.
3. Жаңа оқу әдісіндегі мектептерді ұйымдастырушыларға және қалалық,
ауылдық қоғамдарға мектепте мемлекеттік орыс тілін оқыту керектігі ес
керілсін.
4. Жаңа оқу әдісіндегі мектептердің ашылуы кезінде оқу курсының бағ
дарламасы, оқулықтарының тізімі, оқытушылар жөніндегі мәлімет талап
етілсін.
5. Бұрын ашылған жаңа оқу әдісіндегі мектептер осы ережеге бағынды
рылсын [3, 170 б.].
Бұл ереже мұсылман оқу орындарын толықтай тәуелді күйге түсірді. Осын
дай ережемен Халық ағарту саласындағы шенеуніктер мұсылман медресемектептерді аралас мектептермен алмастыруға немесе жабуға тырысты.
Мұсылман мектептерін жабу себептерін табу үшін олар жиі-жиі тексерілді. Халық училищелері инспекторлары мектеп үйлері санитарлық та
лапқа сай емес, оқу бөлмелеріне жарық түспейді, әрі қысты күндері дұрыс
жылытылмайды және т.б. кемшіліктердің барлығын атап, тез арада шара
қолдану мәселесін көтерді.
1914 жылы 3 мамырда Торғай облысының Ырғыз уезіне жіберілген училище директоры мәлімдемелік жазбасында: «Мұсылман мектептері мен медреселері – бұл Ресейдің шығысындағы мұсылман ғылымы мен мұсылман
фанатизмінің өскіні. Мұсылмандардың мұндай мектептерінің барлығына
қазақтар мен қырғыздарды өзінің арам ойлы ықпалына көндірмек болған
татарлар қызығушылық танытқан» деп келтіріле отырылып, «тез арада осы
мектептерге орыс сыныптарын енгізу» қажеттігін жазған [31]. Негізінде
кейбір мұсылман медреселерінде осындай орыс сыныптары ашылып, арнайы бақылауға алынды. Қырғыз-татар балалары оқыған Торғай қаласының
мұсылман медресесінде осындай орыс сыныптар болды [32].
Оқу мерзімі уақытында мектептерде құрбан айт мейрамын мерекелеуге
де тыйым салды. Бұған бағынбаған шәкірттер оқудан бірден шығарылды.
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Мәселен, Қостанай қаласындағы осындай оқу орындарының бірінде болған
оқиғадан кейін, сол оқу орынынан бірнеше шәкірт оқудан шығарылып, бұл
турада Торғай облысының генерал-губернаторына хабарланған [33].
Патша үкіметі тарапынан қандай қиыншылықтар болса да мұсылман
медреселерін бітірген шәкірттер қазақ даласына келіп, ауылдарда мектеп
тер ашып, балаларды оқытты және мұсылман медресе-мектептерін ашу ісі
жалғастырыла берілді. 1913 жылы «Айқап» журналына 1 санына жария
ланған мақаласында М.Сералин ел арасында тәртіпті медресе-мектептердің
көптеп ашылуы көңілді шаттандыратындығын атап өткен [34, 3 б.].
Қазақстандағы мұсылман мектеп-медреселерінің қызметіне ағартушы
лық қоғамдар көптеп көмектесті. Негізінде Қазақстан қалаларында ағарту
шылық бағыттағы қоғамдар ХІХ ғасырдың аяғында құрыла бастаған.
1870 жылы Зайсан қаласында оқушы мұсылмандарды қолдау мақсатында
«Джамгият мағариф» қоғамы құрылып, оның құрамына қаланың және қа
лаға жақын маңайдың адамдары, Зайсан және Семей облысында тұратын
барлық мұсылмандар мүше бола алды. Әйелдер де қоғамға мүшелікке
кіруге құқылы болды. Қоғам мүшелері жылына 4 сом көлемінде жарна
төлеп отырған. Жарнадан жиылған ақшаның қай мақсатта жұмсалғандығы
жөнінде қоғам қазынашысы жиналыстарда есеп беріп отырды. Қоғам жұ
мысын өз тараптарынан құрылған арнайы комиссия тексерді және комиссия екі жылда бір рет сайланды. Қоғамның құрылтайшыларының көпшілігі
татар көпестері болды [35].
«Джамгият мағариф» қоғамы медреселердегі оқушыларға қаржылай
көмек көрсету, медресені қажетті заттармен жабдықтау, оқытушылармен
қамтамасыз етумен айналысты. Сондай-ақ, медресені бітірген шәкірттерге
ірі қалалардағы жоғары оқу орындарына түсуге көмек көрсету ісін де өз қо
лына алды. Зайсандағы «Ғизатия» мектебіне жоғарыда аталған іс-шаралар
бойынша көмектесіп отырған.
1888 жылы Семейде бастауыш білім беру қоғамы құрылып, 1892-93 жж.
оның 9 құрметті мүшесі, 204 нақтылы мүшесі болған. 1893-1894 жж. қоғамға
Н.Әлжанов, К.Бисеев, А.Жақыпов, А.Жексанаев, Б.Жангелдин, А.Құнанбаев,
М.Құнанбаев, А.Құнанбаев, Т.Нұрекенов және т.б. мүше болып, жарна төлеп
отырған.
Қоғам мектеп-медреселермен тікелей байланыс жасап, кедей балалары
на оқу құралдарын, киім-кешек сатып әперіп, қамқорлығына алды. Қалада
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ғы қоғамдық кітапханаларды кітап және басқа қажетті құралдармен жаб
дықтауға көмектесті.
1898 жылы Семей қаласында мұсылмандардың қайырымдылық қоғамы
құрылды. Бұл қоғам да кедей, жарлы адамдарды киіммен, тамақпен қамта
масыз ету, медициналық көмек көрсету, үйсіз жандарды жатын орындармен қамтамасыз ету сияқты қайырымдылық ісімен шұғылданды. Панасыз
жетім балаларды арнайы балалар үйіне орналастырып, оларды киім-кешекпен қамтамасыз етіп, білім алуын қадағалады, оқу орындарына түсу
үшін қаржылай көмек көрсетті.
Қоғамның құзырында өз асханасы, балалар үйі, жатақханасы мен ауруханасы және кітапханасы болып, 28 мұсылман-құрылтайшысы мен мүшелері
жарна төлеу және ақшалай көмек көрсету арқылы қаржыландырылды.
Бұл қоғамға мұсылман әйелдері де мүше болып, уақытылы жарна тө
леді және түрлі іс-шараларға қатысып отырды. Қоғам мүшелері әр түрлі
ойын-сауық кештерін ұйымдастырып, одан түскен қаржыны өз қажетіне
жұмсады. Жалпы, қоғамның қорына түскен ақша заңды түрде тіркеліп,
оған жиі тексеру жүргізіліп отырды [36].
1900 жылы Верный қаласында құрылған «Ағартуды көркейтушілер
қоғамы» (Общество ревнителей просвещения) құрамына 120-дай адам
мүше болып, өз алдына барлық халықтар арасында ағарту ісін жандандыру
ды мақсат тұтып, жексенбілік мектептер ұйымдастырды. Мәселен, 1901
жылы жексенбілік мектепте 92 адам білім алды. Оның 37-сі орыс, 23-і қа
зақ, 12-татар, 10-ы өзбек, 5-і ұйғыр, 4-і дұнған, 1-і сыған ұлт өкілдерінен
болған. Қоғам мүшелерінің қолдау көрсетуімен қалада 1907 жылы мұсыл
мандар үшін кітапхана ашылады [37]. Оның қорында Еуропа, Орта Азия
ғалымдарының ғылыми кітаптары болған. Кітапхананың оқу залы жалпы
ға бірдей ашық болды. Верныйдің мұсылман мектеп-медреселеріндегі шә
кірттері кітапхананың бірден-бір тұрақты оқырмандары болды.
Кітапханада Қазан баспасынан басылып шыққан қазақ тілінде жазылған
кітаптар да болды. «Мамания» медресесі Барлыбек Сырттанов арқылы осы
Верныйдағы мұсылман кітапханасынан кітаптар алып тұрған [38, 61 б.].
1906 жылы қаңтар айында болған Петербургте өткізілген мұсылмандар
дың екінші съезінде көпшіліктің ұсынысымен мұсылман партиясы «Ресей
мұсылмандары одағы» құрылып, оның 23 тармақтан тұратын жарғысын
қабылдайды. Жарғыда Орынборда, Астраханьда, Оралда, Омбыда, Қы
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зылордада, Верныйда, Ташкентте бұл одақтың бөлімшелері құрылатын
дығы аталып көрсетілді [39, 26 б.].
Ал осы жылдың тамыз айында Нижный-Новгородта болған үшінші мұ
сылмандар съезінде екінші съезде уақытша қабылдаған «Мұсылман ода
ғының» бағдарламасы түпкілікті бекітілді. Бұл съезде елдің түпкір-түп
кірінен келген жеделхаттардағы мәселелер де қарастырылды. Осындай
жеделхаттардың бірі Жетісу облысы қазақтары атынан келген еді. Онда
осы жылы наурызда Халық ағарту министрі бекіткен «Ресейдің шығыс
және оңтүстік шығыс бөлігіндегі түз халықтарының бастауыш училище
лері туралы ереже» мұсылман халықтарының ана тілінде білім алуын ба
рынша мектеп, оқу-ағарту ісін орыстандыру құралына айналдыруды, бар
лық мұсылман халықтары арасындағы мектептер мен медреселерді халық
ағарту министрлігінің қарамағына өткізуді көздеп отырғандығын баса
көрсеткен еді. Съезге қатысушылар бұл ережені бұратаналарға қолдануға
болмайтындығын айтып, оқу мәселесі бойынша 33 тармақтан тұратын
қаулы қабылданды. Қаулыда мұсылман балалары үшін ана тілінде білім
алатын бастауыш мектептер болып, онда сабақтың ана тілінде, араб
графикасында жүргізілуі, ал орыс тілін қосымша пән ретінде оқылуы, осы
мектептердің барлығы басқару мен бақылау мұсылмандардың өз қолына
берілуі және мектептер мемлекет пен жергілікті земстволар тарапынан
қаржыландырылуы қажет деп келтірілді. Сондай-ақ қаулыда медреселер
Дін басқармаларының қарамағында болып, имамдар басқару керектігі,
медресе ұстаздары арнайы емтихан тапсыруы тиістігі және оларды Діни
басқарма бекіту керектігі, медреселердегі қаржыландыру вакуфтар мен
шәкірттер есебінен жүруі тиістігі баса көрсетілді. Сонымен қатар съезде
мұсылман мұғалімдерінің съезін ашып, олардың одағын құру мәселесі де
қарастырылды [23, 115-116 б.].
1907 жылы мамыр айында Ресейдің Қазан, Петропавл, Ташкент, Бақша
сарай және т.б. қалаларында мұғалімдер съезі өте бастады. Осы жылдың тамызында Қазан қаласында жалпыресейлік мұсылман мұғалімдерінің съезі
өтіп, онда мамыр съезінде шығарылған бағдарламалар қарастырылып, бар
лық мұсылмандарға ортақ бағдарлама жасап, мұсылман мұғалімдерінің
одағын құру қажет деп шешті. Съездің нәтижесінде қалаларда түрлі ағарту
шылық қоғамдар құрыла бастады. Бұл қоғамдар медреселер ғана емес,
сондай-ақ кітапханалар ашу ісімен де айналысты. Қоғамдарға молдалар,
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мұғалімдер, көпестер, халық арасындағы құрметті азаматтар мүше болды.
Медреселердің көпшілігі осы қоғамдардың есебінен қаржыландырылды.
1909 жылы ағартушылық мақсатты көздеген Жетісу облысының Қапал
уезінде «Мұсылмандардың ағартушылық және қайырымдылық қоғамы»,
ал 1912 жылы Жаркент қаласында «Мұсылман-прогресшілдер қоғамы»
ұйымдастырылды. Бұл қоғамдар оқу саласына көмек беріп қана қоймай,
мұқтаж мұсылмандарға, кедей жатақтарға, қарттар мен жетім-жесірлерге,
мүгедектерге ақшалай жәрдем беру ісін де қолға алды [40].
Аталмыш қоғамдар мақсаты мен міндеттерін жарғы арқылы бекітіп,
Жетісу облысының әскери губернаторының арнайы тіркеуінен өтті. Бұл
қоғамдардың құрамында қазақ, татар, сарт және басқа халықтардың өкілде
рі болды [41].
Мұсылман ағартушылық, қайырымдылық қоғамдары мұғалімдер семинариясы мен медреселерді өздерінің қамқорлықтарына алып, кей жағдай
ларда мұғалімдердің жалақыларын қоғам өз тарапынан төлеп отырды.
Медресе шәкірттері де қоғамға мүше болып, олардың өткізген түрлі жиындарына қатынасты, қайырымдылық мақсатта жиі-жиі ойын-сауық кештерін
ұйымдастырды.
ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасыр басында ашылған мұсылман мектеп-медреселері мен ағартушылық қоғамдарының ағарту саласына қосқан
маңызы зор. Бұл оқу орындарынан білім алған қазақ шәкірттердің кейбіреулері шет мемлекеттерде білімдерін жалғастырып, ғылым жолына түссе, ал
біреулері қазақ қоғамының қызметіне белсене араласып, қазақ газет-журналдарын, оқулықтарын шығаруға белсене араласты. Осы оқу орындарын
бітіргендер қазақ зиялыларының қатарын толықтырып, мемлекеттік орындарда қызмет етті.
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А.Б. ОТАРБАЕВА
ҰЛЫ ҚОЛБАСШЫ ӘМІР ТЕМІР
Мақалада әлемді мойындатқан даңқты қолбасшылардың бірі – есімі атақпен бір
ге аңызбен ілесіп жүретінін Ақсақ Темірдің қоғамдық саяси қызметі мен жасампаздық
өнері көрсетіледі. Автор зерттеу еңбектері мен мерзімді басылымдар мағұлаттарына
сүйене отырып, Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің дамуына Темір империясының
ықпалы мен салдарын жан-жақты қарастырады.
В статье рассматриваются некоторые аспекты военно-политической деятельнос
ти и вклад в культурное благоустройство подвластных территорий всемирно известной
исторической личности, имя которой обросло легендами – Аксак Темира, более извест
ного в Европе как Тамерлан. Автор, опираясь на материалы из специальной литературы
и периодики, всесторонне исследует культурно-цивилизационное влияние империи Тиму
ра на государства, в состав которых входили и казахские земли.
In the article they discuss some aspects of the military and political activities and contri
butions to the cultural improvement of the dependent territories, world-famous historical figure
whose name became legendary – Aksak Temir, better known in Europe as Tamerlane. The author,
basing on the literature and periodicals’ material, comprehensively explores the cultural and
civilizational impact of the empire of Timur (which also included Kazakh lands either).

Әмір Темір есімі біздің ұғымымызда айтулы жаулап алушы, әйгілі жа
һангер есебінде Ескендір Зұлқарнайын, Шыңғыс хан, Батый ханмен бірге
аталатыны белгілі. Кезінде 27 мемлекетті қол астына бағындырған «әлем
жаулаушысының» ғұмыры, жорық жолдары мен оның салдары әрқашан
өзекті болып келді. Темірдің балалық кезі мен жастық шағы туралы мә
ліметтер дерек көздерінде өте аз жазылған.
Әмір Темір 1336 жылы 8 сәуірде Маураннахрдағы Кеш қаласында, қазіргі
Шахрисабзда, Самарқанның оңтүстігінде орналасқан жерде дүниеге келген
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десе, кейбір зерттеулерде Темір 1333 жылы 7 мамырда дүниеге келген. Ал
Грановский өз еңбегінде Темір Самарқанда 1336 жылы 9 сәуірде Шыңғыс
ханның ұлының, Шағатайдың иелігінде дүниеге келген деп келіп, ол қолына
қан уыстап, шашы ақ болып туылған деп көрсетеді. Оның анасы Шыңғыс
хан тұқымынан шыққан, ал әкесі шағатай тұқымындағы әміршілердің бірі
болған, бірақ оған үлкен мұра қалдырмаған [1].
Темірдің туған жылы туралы монғол, қытай деректерінде 1333, араб,
парсы деректерінде 1336, ал еуропалық қайсыбір деректерде 1337 жыл деп
жазылған. Дегенмен, 1996 жылы ЮНЕСКО-ның шешімімен Өзбекстанда
Әмір Темірдің 660 жылдық мерекесі болғанын ескеретін болсақ, оның
дүниеге келуі туралы деректердегі түрлі мәліметтер мен зерттеулер денінің
негізінде Темірді 1336 жылы 9 сәуірде Шахрисябздың оңтүстік-батысында
Қожа-Илғыр ауылында дүниеге келген деген қорытынды жасауға болады.
Темір кезеңіндегі тарихшылар оны Шыңғыс хан тұқымына жақын тұлға
ретінде көрсеткісі келді, яғни оны Шыңғысхан әулетімен туыстық бай
ланысты қалыптастыруға тырысты. Клавихоның «Күнделігінде» де Те
мірдің әкесі шағатай тұқымынан шыққан орташа топтағы танымал кісі
болғанын айтады [2]. Ал Бартольд Темірдің әкесі Барлас руынан шыққан,
мұсылман дінін ұстанған Тарағай «ноян» немесе әмір болса, анасы Текенекатын болған деп көрсеткенімен, оның 1360 жылға дейінгі өмірін ашып
көрсетпейді [3].
Әмір Темірге байланысты дерек көздерінде Темірдің маңғолдық Барлас тайпасынан деп көрсетеді. Моңғолдың «Құпия шежіресінің» желісіне жүгінсек, Темірдің шыққан тегі төмендегіше суреттеледі: «Барластар
Боданчардың некесіз әйелінен туған Хачи Хүлэгтен тарайды. Хачи Хүлэгтің
ұлы Барулудай деген болыпты. Өзі мығым денелі, тойымсыз мешкей
болғандықтан Барулас атанады. Хачуланның бір ұлы алдына қойған асын
түгесіп жеп қоятындықтан оны үлкен Барулас, енді бірі алдындағы асын
тауысып жей алмайтындықтан кіші Барулас деп атаған. Кейін олардың
арасынан білімді Барулас, Тодойлық Барулас дегендер шығып, барлығы
Барулас атанады» делінген [4]. Рашид ад-Диннің шежірелер жинағында
Баруластарды Тумбинай шешеннің үшінші ұрпағы Хачуланның ұлы деп
көрсетеді [5]. Зерттеушілер барластарды маңғол тайпаларының Нирундық
тобына жатқызады [6]. Шыңғыс хан 1206 жылы Ұлы моғол мемлекетін
құрғанда барластарды еліне ерен еңбек сіңірген осы тайпадан шыққан
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түлегі Хубылайға ел етіп берген. Шыңғыс ханның 1219-1224 жылдары Ор
талық Азияға жасаған шабуылы кезінде барластың еркек кіндіктері моңғол
әскерінің қатарына тай-тұяғымен аттанып, Шағатай ұлысы билігінде
Мауреннахрға келіп орын тепті [4, 618 б.].
Орыс жылнамаларында Темірдің жас кезі туралы жан-жақты жазылмаған.
Тек онда: «Темир, сын старейшины некоего от заяикских Татар, иже бе железными вратами; ремеством же бе кузнец железный... Иже прежде бысть
он раб у некоего господина; злонравиа же его ради отверже его от себе гос
подин его; он же. Не имея чем питатися и одеваится и пребывая крадый и
разбивая, и сам питаяся. Еще б ему тогда младу сущу, и некогда украде у
некоего человека овца, иже и постижен быть и много бьен, и переломиша
ему ногу и бедру наполы, и повергоша его, мняще мертва, псом на снеды.
Он же по времени мнозе едва исцеле, и ногу свою перебитую жезлом перекова, и того ради прозван бысть Темир-Аксак; Темир бо зовется Татарским
языком железо, Аксак же – хромец, и тако толкуется Железеный хромец,
яко от вещи и от дел имя принять. И тако по исцелении от ран не токмо
не лишился злого своего обычая, но паче горшее неистовствуя, бысть лют
разбойник; и совокупишася к нему юноши жестоцы и немилостивы, всегда
и взят овца их, проливающе. И шед, порази некыя пастыря и взят овца их,
идеже и устрелен бысть в ногу и храмяще; и от сего приобрете имение. И
егда бысть их числом яко сто и нарекоша его старейшину разбойником;
егда же стяжа тысячу мужей, и тогда уже князем зваху его» [3, с. 21].
Темірдің жастық шағы туралы келтірілген мәліметтер Клавихоның
мәліметтерімен ұқсас келеді, тек «темір ұстасы мен кәсіпшілікпен» айна
лысқандығы туралы тың жайттар айтылды. Ал Ибн Арабшахтың дерегін
де Темірдің әкесі кедей ұсташы болып, оның қой ұрлап жатқан сәтте оған
садақтың жебесі тиіп жараланғандығы туралы айтылады. Сонымен қатар
Ибн Арабшах кез-келген тонаушылық әрекетке оның соңынан еретін нө
керлердің санының ұлғайғандығы туралы да баяндайды.
Деректерде келтірілген мәліметтерде Темір туралы аңыз әңгімелер көп
болғандықтан, ал жылнамалар асыра сілтеушілікпен жазылғандықтан де
ректердің нақты шынайылығын ажырату қиындық тудырады. Дегенмен
зерттеушілердің ғылыми мәліметтері бойынша Темір 1336 жылы Бұқара
аймағының батысындағы Кеш (қазіргі Шахрисябз қаласы) маңайындағы
Қожа Ылғыр ауылында Тарағай бектің отбасында дүниеге келген. Әкесі – бек
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лауазымы бар барлас ақсүйектерінің бірі. Ол ХІV ғ. басында Қашқандария
аймағына келіп, қоныс тебеді. Темір осы қыстақта барлас ұлдарының арасында әскери ойындарға жаттығып балалық шағын өткізеді [4, 619 б.].
М.М.Герасимовтың Темір мәйітін зерттеу қорытындысы бойынша оның
бойы бойы шамамен 172 см. құрағанын және физикалық жетілген өте
мықты тұлға болғанын көрсеті. Оның шашы өз қатарларына қарағанда әл
деқайда ақшыл болған [7]. Герасимов қалпына келтірген бет-пішініне және
терісінің ақ түстілігіне қарап, кейбір ресейлік зерттеушілер: «Ақсақ Темір
дің тегі еуропалық болған» дегілері келеді. Олардың мұнысы Темірдің Ресейді Алтын Орданың езгісінен құтқарғанына да байланысты болар.
Темір түрік, тәжік тілінен өзге парсы тілін де жақсы меңгерген, ғалым
дардың тарихи шығармаларын тыңдап, сөйлесуді ұнататын және өзінің
әңгімелерімен мұсылман тарихшыларын таң қалдыратын. Бұл туралы Академик В.В.Бартольд Темірдің өзі түркі тілінен өзге парсы, тәжік тілдерін
еркін меңгерген. Али Йездидің хабарлауынша ғалымдар түркі және тәжік
тілдерінде жазған және кеңес өткізген. Ол көшпелілікпен қатар сол кезде
билік барлас бегі Қажы Барластың қолында болған Шахрисябзға жиі барып тұруының арқасында қала өмірін де жақсы білді.
Әмір Темірдің «Әмір Темір аманаты» кітабында оның жастық шағы
туралы мәліметтер айтылады: «Жеті жасқа толғанымда, мені медресеге
тапсырды және қолыма сөздер кестесін ұстатты. Оқи бастадым, жетістіктерге кереметтей сүйіндім. Тоғыз жасқа толғанымда, бес уақыт намазды
үйрендім және мектептегі барлық оқушыларға бастық болып алдым. Өзім
қатысқан барлық жиындарда ғұламалардың жанына отыруға ұмтылдым.
Тіземен шөкелеп отыратынмын. Үлкендерді құрметтеуді әдетке айналдыр
дым. Көшеде балалармен ұрыс-ұрыс ойынын ойнап, өзімді әмір етіп та
ғайындадым, ойынды басқаратынмын және бір топты екінші топпен ұрысу
ға машықтандыратынмын» [8].
1348 жылы 12 жасында Балық әмірі Қазағанның әскерилерінің қатарына
алынды. Ол қарапайым әскери міндетін атқара жүріп-ақ барластарды өз
айналасына топтастыра бастайды [4, 619 б.].
Атақты тарихшы Арабшах Темірді тиран және жауыз ретінде атаған
оның қарсыласы ол туралы былай айтады: «Темір мығым денелі, ұзын бой
лы, кең маңдайлы, кең кеуделі, зор дауысты және оның күшіне жететін жан
болмағандығын айтады. Оның ұзын сақалы болды, оң аяғы мен оң қолы
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мертік болған. Ол 80 жасқа жетпей қайтыс болғанымен, ол өлген шағында
өзінің қаталдығы мен ақылынан еш айырылмаған. Ол өтіріктің жауы болған,
әзілдер оны қызықтырмаған, шындық ащы болса да, оны жаны сүйен. Өзі
тұрған жерде қарақшылық, өлтіру мен әйелдерге деген зорлық-зомбылық
туралы айтқызбаған. Сәтсіздіктер немесе жеңістер оның еңсесінің түсуіне
еш әсер етпеген. Ол өзін сыйлата білетін және әскеріне жолдас болған».
Өз замандастарының арасында беделін көрсетіп, қолбасшылық өнерін
ерте байқатады. Сондықтан да Темірдің жас кезінде өзі секілді жас барластар оның нөкері болуға ұмтылған. Оның жас кезінде өзінің әкесі секілді
үш-төрт нөкер ғана болған. Клавихоның жазуы бойынша: ол өзінің төрт бес
қолшоқпары арқылы көршілерінің малдарын тартып ала бастаған. Біртін
деп жас Темір жақсы қаруланған, шағын атты әскер жинақтайды және
оларды саудагерлердің керуендері мен көршілерінің жеріне олжа алуға жі
беріп тұрған. Жорық сәтті болған кезде «ол өз адамдарымен тойлаған; ол
мықты әрі қайрымды болғандықтан олжаның бір бөлігін өз адамдарына
үлестірген, сондықтан да оның айналасына 300-ге жуық салт атты әскері
жасақталды». Осы кезден бастап ол өзі және айналасындағылар үшін жержерлерді аралап, ұрлау мен тонаумен айналысқан. Темірдің батырлығы,
мәрттігі, адамдарды тани білуі мен өзіне көмекшілерді таңдауы мен қол
басшылық ерекше қабылеті барластар мен көшпелі әскери жастардың арасында асқан беделдік әкелді [3, с. 20].
Оқырмандар мен тарихшылар үшін де Ақсақ Темір тұлғасы толық
ашылмаған жұмбақ, тарихи дүниеде қарама-қайшылыққа толы тарихи
тұлға болып келеді. Оның өмірі туралы жан-жақты баяндаулар Тоғылық
Темірдің жорығынан басталады. Бірақ Ибн Арабшахта, орыс жылнамасы
мен Рюи Гонзалес де Клавихода 1360 жылға дейінгі Темірдің биографиясын айқындайтын кейбір жайттар келтірілген. Темірдің үстемдікке деген
ұмтылысы 1360–1370 жылдардағы шапқыншылықтар сол кезеңде сал
танат құрған әлі де болса құдіретті Алтын Ордаға қарсы бағытталды. Бірақ
оны күйретпестен бұрын Темір семсерін өзінің ең жақын көршілері – Ақ
Орда мен Моғолстанға сілтеп, олар Темірдің Орта Азиядан тыс жерлердегі агрессиясының алғашқы нысандарына айналды. Ақ Орда мен Мо
ғолстанның шаруашылық және саяси тәуелсіздігінің нығаюына кедергі жа
сап бақты. Темір 1370-90 жылдарда бұл мемлекеттердің аумағына оннан
астам шапқыншылық жорықтар жасады.
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Төл тарихымызды таразылап, ұлтымыздың бастан өткерген осы кезеңде
өткерген дерек көздеріне тоқталып өтетін болсақ, Темірдің өмірбаяны қиянкескі тартыстарға толы аса күрделі тұлға. Оның жалпы алғанда тарихи-саяси өмірбаянын екі кезеңге бөліп қарастыруға болады. Алғашқысы 1370
жылы ол Мауреннахр билігін басып алғанға дейінгі уақытты қамтиды. Бұл
кезеңде Темір қатардағы барлас ақсүйектерінің ұлы Темір билік, мансапқа
ұмтылған жанкешті күресімен айшықталады. Бұл жерде Темір билікке ті
келей Қазақстан аумағында салтанат құрған Ордалармен күрес жүргізуі
мен олардың арасына іріткі салып жеткендігін байқауға болады.
Моғолстанның құрылуы өзі пайда болғаннан былай саяси және экономи
калық жағынан алғанда біртұтас бола алмаған. Оның территориясы тұрақты
болмады, Жетісу аймағы Моғолстанның солтүстік-шығыс жағын алып жатты. Моңғол ханы Тоғылық Темір алғашқы жорыққа Жетісуда 1360 жылы
аттанды. Тоғылық-Темірдің түрік әмірлерінің оған қарсылық көрсетпейді
деген болжамы жүзеге асты. Шахрисябтың әміршісі әмір Хаджи Хорасанға
қашты, ал қалған әмірлер өз еркімен Моғолстан ханына бағынды. Олардың
ішінде барлас руынан әмір Темір Тоғылық-Темірге өздерінің берілгендігін
білдірді, сол үшін Кеш қаласын басқару соған берілді [9]. Моғол ханы
жауланған аймақты басқаруға беру барысында өзін Шағатай әулетінің
мирасқоры құқында жүзеге асырды [4, 48 б.].
Моғол әскерінің одан былайғы жорықтарына халықтың қарсылығымен
қатар моғол әскерлерінің түскен олжаны бөлісе алмаулары да өзінің кері
ықпалын тигізіп, олар хан ордасына қайта оралды. Мұхаммер Хайдар Дулати мен Шараф ад-Дин Али Йазди Тоғылық-Темірдің Моғолстанға қайта
оралу себебін көрсетпейді. «Темір жазбаларында» Тоғылық-Темірдің қайта
оралу себебін «Жоғарыда аталған әмірлердің өзара келіспеушілігімен қатар,
оларды ханға қарсы шықты деп көрсетеді». Бүліктің сыртқы себебі әмірлерді
бұрынғы қолбасшы лауазымынан алып тастауымен, және Мәуреннахр
тұрғындарынан «шамадан тыс заттай және ақшалай сыйлық» талап етуле
рі. Сонымен қатар бүлік ұйымдастырған әмірлер Моғолстанға барып, онда
ханға қарсы әрекеттерін жалғастырған [10]. Бүлікті басу үшін моғол ханы
Мәуреннахрды бағындыруға бағытталған алдағы әрекеттерін доғара тұруға
мәжбүр болды. Келесі жылы Тоғылық Темір өзінің Мәуреннахрға жорығын
жалғастырды. 1361 жылдың көктемінде ол Моғолстаннан шықты, Барлас
әмір Хаджи қайтадан Хорасанға қашты. Әмір Темір өзінің берілгендігін

646

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

айтады, осылайша оған Кеш қаласы беріледі. Осылайша Темір 25 жасында
Хаджи Барластың орнына үлкен болмаса да бай елді мекеннің түмені болады. Осы тұста мұсылманшыл Темір пұтқа табынушы Тоқылық Темірді
түбегейлі қолдамайды [4, 619 б.]
1361 жылы Темір Казаганның немересі әмір Хусейнмен қарым-қа
тынасын нығайта түседі. Олардың одағы туыстық қатынаспен жақындаса
түседі: Хусейннің әпкесі Улджай Туркан-аганы Темір өзінің жары етіп
алады. Бұл кезеңде екі әмір де Мәуреннахрдағы беделді тұлғалар болады.
Бірақ бұл одақты екі жақта жеке мүдделері үшін пайдаланып, үлкен олжаларды жаулап алуда күш біріктіреді. Бірақ бұл кезеңде олардың жорықтары
сәттілікпен аяқтала бермеді, мәселен, 1362 жылы олар 62 күнді Махан
өңірінде (қазіргі Мары) түрімен Али-бекте тұтқында өткізеді. Біршама
уақыттан кейін олар Сеистанға барады және осы аймақта олар өлім аузынан калады. Жоғарыда аталғандай Темір оң аяғы мен қолынан қатты жараланып, өмір бойы оң аяғы ақсап калады.
Темір моңғол ханында ұзақ қызметте болмайды. Моғолстанға қайта
оралған Тоғылық Темір хан Мәуреннахрда өзінің билеушісі ретінде ұлы
Ілияс-Қожаны қалдырды. Бірақ моғол әскербасылары оның көмекші бас
қарушысы (соправитель) әмір Темірге қарсы бүлік шығарады Осы жағдайды
пайдаланған әмір Темір сол сәтте-ақ Тоғылық Темірдің ұлының қасынан
кетіп, әмір Хұсайынмен бірге Моғолстан билігін түсіруді көздейді [11].
Темір Балық қаласының әмірі Хусейнмен ымыраласып Тоғылық Темірге
қарсы бас көтеріп, жеңіліске ұшырап хорезмдік Тахир батыр әскерінің қор
шауында қалып, 10 адамымен қоршаудан әрең құтылады. Сөйтіп ол Түр
кістан арқылы Хорасанға келгенде адамының саны 200-ге жетеді. Бұқараға
өтер жолында оның басқаруындағы адам саны 2000-ға жетіп, Балыққа 4000
қол болып оралады. Темірді қолдағандардың дені өзінің барластары еді.
Бірақ ол алғаш Мауреннахрдан қуылғанда Темір атымен кетіп Балыққа
қайтып оралғанда «Ақсақ Темір атанып оралады».
Әлемді мойындатқан даңқты қолбасшы – Ақсақ Темірдің есімі атақпен
бірге аңыздар да ілесіп жүретінін ескерсек, Темір туралы түрлі аңыздар
жетерлік. Солардың бірі Темірдің «Ақсақ Темір» аталуы. Біреулер оның
ақсақтығын іштен біте туған кемістікпен байланыстырса, екіншілер кезінде қарақшылар басшысы болған жігіттің аяғана барымта кезінде жебе қа
далған дейді.

647

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

Клавихо Темірдің жас кезі туралы мәліметтерді Орталық Азиядағы
даңқты әмірдің айналасындағы жайттардың барлығынан хабардар болған
тұлғалардан жазған. Темірдің ары қарайғы ғұмыры туралы баяндай келе
Клавихо Сеистанда болған жайттарды келтіреді. Бірде түнде Темір «бір
отар қойға шабуыл жасап, сол кезде сеистандықтар келіп қалып, оған және
оның адамдарына шап береді, көпшілігін өлтіріп, оны аттан құлатып, оң
аяғын жаралайды, соның салдарынан ол ақсап, екі оң саусағынан айрылады». Осы кезден бастап Темірді «Ақсақ Темір», ал еуропалықтарда Темірлан деген лақап атқа ие болады.
Оқиға З. Қинаятұлының еңбегінде төмендегіше баяндалады: «Темір
Мауреннахрдан аз адамымен қашып шығып Парсының Сеистан өлкесіне
өтер жолында болған бір шайқаста садақ оғынан оң қол, оң аяғынан жарақат
алады. Осы оқиғадан кейін оны парсылар «Тимурленг» немесе «Ақсақ Темір» атандырады. Оның бұл лақап аты жер жүзіне тарап, орыстар – Хромой
Тимур немесе Тимур десе қазақтар – Ақсақ Темір, Өзбектер – Әмір Темір
деп атандырды [4, 619 б.].
Тоғылық Темірдің 1362–1363 жылы қайтыс болуына байланысты Хан
тағына отырған Ілияс-Қожа 1365 жылдан бастап Шағатай иеліктерін бі
ріктіру үшін жаңа әрекетке көше бастайды. Тоғлық-Темірдің өлімінен кей
ін Мәуреннахрдан қуылған Ілияс Қожа өз жағдайына көндікпей, Мәурен
нахрға жорыққа дайындалды. 1365 жылы Хусейн мен Әмір Темір мұны
біліп, Ілияс Қожаға қарсы әскер жинады. Темір өз әскерімен оны Чиназ
бен Ташкент аралығында Сырдарияның жағасында 1365 жылдың 22 мамырында қарсы алады. Шайқас тарихта «Батпайқы шайқас» («Джанг-и лой»)
деген атаумен белгілі, себебі шайқас күні қатты жауын жауған және де
ол әскердің жағдайын қиындатып, аттар тайғанап құлай бастаған, алайда
шайқаста жеңіліс тапты. Әмір Темірдің соғыс барысында жеңіліс табуының
басты себебі Хұсайынның сенімсіздігі мен соғыс кезінде батыл әрекеттерге
бармағандығы салдарынан болса керек [12]. Моғолдардың соғыста жеңіске
жетуі әскердің Моғолстанға жолын ашты, Муин ад-Дин Натанзидің Моғол
дардың Самарқандқа бара жатқан жолындағы тонаушылық әрекеттерін
төмендегідей баяндайды: «Жеңістен кейін моғолдар елде тонаушылық,
зорлық әрекеттермен айналысып, өлтіріп қарақшылық әрекеттермен айналысты» [13]. Темір мен Хұсайын Самарқандты тастап, Амударияға қарай
кетті. Бірақ моғол ханы қаланы ала алмады, сербедарлар басқарған қала
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халқы қатты қарсылық көрсетті [11, 53 б.]. Ұзақ қоршауға алу моғол әскерін
қатты әлсіретті. Моғолстан аттарына індет кеселі тиіп, бұдан аттарының
көбі қырылып, әрбір төрт жауынгердің арасында әзер ғана бір аттан қалды.
Моғолдар қаладан шегінуге мәжбүр болды. Моғолдардың шегінуінің басты себебі қала халқынының қаһармандық күресі болған еді [13, 330 б.].
Ақсақ Темір 1366 жылдың көктемінде 30 жасында Балықтың әмірі
Хусейнмен бірлесіп, Кан-Гиль аумағында болады. Екі әмірдің арасында сербедарларға қатысты түсінбестік туындайды, онда Хусейн Темірдің
сыбайластарының біріне оған «қарыз» деген желеумен ақша талап етеді.
Олар «батпақты шайқас» кезінде өз мүліктерінен айрылып, қиын жағдайда
болады, ал Темір оларға көмек көрсету мақсатында өзі келеді. Бұл Самарқан
мен Мауреннахрды азат етіп, ондағы Моғолстан билеушілерін қуып шық
қан және бас билік Хусейннің қолына өтіп, Темір Кеш пен Қарши билеушісі
болып тағайындалады. Осы кезеңде Темір мен Хусейннің бір-біріне бөгет
болғандықтары байқала бастайды. Екеуінің арасында Кебек хан мен көшпелі
шағатай бектері арасындағы секілді ашық теке-тірестер болмағанымен,
Темір Хусейнге қарағанда қала халқы мен діндарлар арасындағы талапты
жақсы түсінді [3, 23 б.].
60-жылдардың соңында Хусейн Балық қаласын нығайтуға кіріседі. Ол
Хиндуван – цитаделді қайта салып, қабырғаларын қалпына келтіреді. Темір
бұл әрекеттердің барлығы оған қарсы бағытталғанын жақсы түсінеді. Ол
Хусейнге Балықта жаңа қамалдарды салмауды сұрайды, бірақ Хусейн оның
сөзіне құлақ аспайды. Сонымен қатар Темірдің жұбайы Улджай Турканаганың өлімінен кейін екеуінің арасы мүлдем үзілді [13, 43 б.]. Осы кезеңде
Темір Хусейнге қарсы шығуға бел буады. Темір 1370 жылы Балыққа қарулы
қолмен шабуыл жасап, қаланы алады. Ал бойын қорқыныш билеген Хусейн
цитадельде жасырынып қалады. Өзінің тығырыққа тірелгенін сезген Хусейн өзі берілген жағдайда Темір оған қандай кепілдік беретінін сұрайды.
Темір оған тек өмірін сақтайтындығын айтады. Сондан кейін Хусейн бірнеше нөкерімен кеш батқанда Балықтың қақпасынан шығуға бет алады, бірақ
ол қайта бұрылып, тығылып қалады. Бірақ оны Темірдің адамдарының бірі
көріп қалып өлтіреді, Темір өз сөзінде тұрмайды, ол өз одақтасы Хутталянның
иесі, Кейқұсрауға – Хусейнді өлтіруіне бөгет болмайды [14].
Темір мен Хусейннің арасындағы соңғы кездесу зерттеулердің бірінде
былай баяндалады: Билікке көңілі толмаған Темір өз барластарын соңынан
ертіп 1370 жылы Самарқанда төңкеріс жасап, Хусейнді өлтіріп, өзін Мау-
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реннахр елінің билеушісі деп жариялайды. Осы кезден бастап Мауреннахр
«Темір мемлекеті» атанады.
Темір Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы болмағандықтан хан сайлануға
құқы жоқ еді. Сондықтан ол Шыңғыс ханның ұрпағы Қазан ханның қызы,
Хусейннің жесіріне үйленгендігін пайдаланып, өзін «Құтбуд-дин Темір гурген Саһиб қыран Ағзам Жаннат Макан» деп лауазымдайды. Бұл
іс жүзінде елінің бас әміршісі, бас билік иесі деген мағына береді, солай
болды да. Бірақ ол ел-жұртын өз қолынан тағайындалған хан ұрпақтары
атынан басқарды. Алғаш Сурғатмышты (1370–1388), одан соң оның ұлы
Султан-Махмудты (1388–1402) хандыққа тағайындады. Бірақ ресми деректерде ханның қолы Темірден кейінгі қатарда тұрды.
1370 жылы Темір осылайша Мәуреннахрдағы билікті басып алады, Темірдің жеке дара билік құрған 35 жылы (1370–1405 жж.) көрші
аймақтар мен елді-мекендерге басқыншылық жорықтарға толы болады.
Ол дүниежүзілік империя құруға осы кезеңнен бастап кірісті. Темір бұл
соғыстарды Мәуреннахрдың билік етуші үстем тобының арасында өз
билігін нығайту үшін көшпелі ақсүйектерге жаулап алынған елдердің хал
қын талап-тонау есебінен баюға мүмкіндік беріп, оларды бүлік шығару мен
өзара қырқыстан тыю үшін жүргізді [12, 332 б.].
Ақ Орданың әскери-саяси күшінің әлсіреуін зерттеушілер Ақсақ Темір
дің жорықтарымен байланыстырады. Бұл тарихи шындық және де осы
кезеңде билікке ұмтылған Тоқтамыс пен Едігенің өзара тартыстары да Ақ
Орданың құлдырауына елеулі ықпал еткені сөзсіз. Тоқтамыстың 1382 жыл
ғы Мәскеуге жорығынан соң Куликово шайқасы ұмытылды. Орыс княз-
діктерінің Алтын Ордаға бұрынғыдай салық төлеп тұруына тура келді, ал
орыс тарихында аты аңызға айналған, атақты Дмитрий Донской болса 1384
жылы өзінің ізбасары, баласы князь ІІ Василийді Тоқтамысқа кепілдікке
берді. Мұнымен ғана шектелмей, Алтын Орда ханы 8 мың сом алтын ақ
ша алып, оны да кепілдік ретінде ұстап отырды. Осылай болып ұзақ кете
беруі әбден мүмкін еді, Ақсақ Темірдің Алтын Ордаға қарсы жүргізілген
жорықтары бұған бөгесін жасады. Бұл жөнінде Ю.В.Мизун: «Казалось,
что русские обречены на вечное рабство. Но им помог Бог руками (мечами) Тамерлана. Тамерлан разгромил Орду, и Россия получила передышку,
поскольку Орда была занята своими внутренними проблемами. В такой ситуации московский князь в 1405 г. отказался платить дань Орде» [15], – деп
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жазады. Тар кезеңде халқын тастап, әйелін алып қашқан Дмитрий князь
орыс халқының мақтанышы болып қала берді. Әлі де ұлттық мақтанышы.
Сол князьді тізе бүктіріп, баласын кепілдікке алып кіріптар қылған, Алтын
Орданың айбарын қайта асырған Тоқтамыс өз елінде, өз жерінде қазір жаман аталады.
ХІҮ ғасырдың 90-шы жылдарының соңына қарай Темір орасан зор мемлекет құрды. Оған Мәуреннахр, Хорезм, Каспий өңірі ғана емес, сонымен
бірге Ауғаныстанның, Иранның территориялары, Үндістанның, Ирактың,
Закавказьенің және басқа елдердің бір бөлігі енді [16]. Қазақстан жерлері,
Сырдария өңірі және Батыс Жетісуды қоспағанда, формальды түрде Темір мемлекетіне енген жоқ; Ақ Орда мен Моғолстан шын мәнінде өз дербестігін сақтап қалды, дегенмен Темір мұнда жергілікті Шыңғыс әулетінен
өз қолшоқпарларын хан етіп тағайындар құқын өзіне алды.
Темірдің Қазақстан мен Қырғызстан аумағына жорықтары жергілікті
халыққа қисапсыз қасірет әкелді. Жалпы алғанда, Темірдің іс-әрекеті Қа
зақстан мен Қырғызстан халықтарының тарихында жайсыз рөл атқарды.
Тонаушылық жорықтар Шығыс Дешті Қыпшақтың, әсіресе Оңтүстік Шы
ғыс Қазақстанның демографиялық және экономикалық жағдайына теріс
әсер етті: Халықтың бір бөлігі тұтқынға алынып, айдап әкетілді, бір бөлігі
қаза тауып, халық саны едәуір азайып кетті; бұған дейін де моңғолдар
үстемдігінің орнауының нәтижесінде зардап шеккен Жетісудың отырықшы
егіншілік мәдениетінің қалдықтары құлдырап кетті; мал шаруашылығы аса
ауыр шығынға ұшырады [12, 335 б.].
Темір өз заманының аса зұлым жаулаушысы, елдер мен қалаларды
қиратушы әлемге қорқыныш ұялататын қолбасшы ретінде танылса, бір
қырынан ол аса талғампаз сәулетші де болды. Осы кезеңде Әмір Темірдің
басшылығымен зәулім бақты сарайлар мен қалалар, елді мекендер, көпірлер
тұрғызылған. Ол жердің бос жатуына жол бермеген. Темірдің жасампаздық
өнерінің туындылары қалалар, медреселер, мешіттерге тіпті сол кезеңде
еропалықтардың өзі таңдана қараған (Клавихо). Ол өзіне дейінгі басшылар секілді парсы немесе араб құрылыстарын кайталамай, өзіндік ерекше
мұсылман сәулет өнері тарихында бұрын жасалмаған дүниелерді тұрғызған
[3, 488 б.].
Темір жаратылыстану-математика, астрономия ғалымдары мен тарихшы, ақын, лингвист, теология саласындағы ғалымдармен өз мемлекетіндегі
Мауреннахр мен Хорезмнен басқа Алтын Орда Ақ Орда, Хорасан, Үндістан,
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Ирак, Иран, Түркия және Батыс Магрибті қосқандағы иелігіндегі өзекті
мәселелерді талқылаумен өткізген [3, 47 б.]. Али Йезди тағы қызықты
мәліметті келтіреді: жуырда ғана негізі қаланған Баилқан қаласында 806
ж. Темір атақты теолог ғалымдарды жинап: «Ғылым мен дін білгірлері
патшаларға өз әрекетінде түрлі кеңес беру арқылы көмек көрсетіп тұрған,
сендер бұл қызметті атқармайсыңдар. Менің мақсатым – әділетті шешім
шығаруға жәрдем көрсетіп, менің бағыныштыларым бейбітшілікте өмір
сүруіне жағдай жасап, мемлекеттің дамуына жағдайды жақсарту».
Темір сарайында Абдужаппар Хорезми, Шамсутдин Мунши, Абдулла
Лисон, Бадриддин Ахмед, Нигманиддин Хорезми, Ходжа Афзал, Алаутдин
Каши, Джалал Хаки және басқа да ғалымдар қызмет жасайды. Темір математика – риезнет, геометрия – хандас, архитектура – миморлик, астрономия – ханат, әдебиет, поэзия, тарих, музыка – мусики ғылым салаларының
дамуына ерекше көңіл бөледі. Ол үлкен қызығушылықпен сахиб хунар
(ғалымдармен) әңгіме дүкен құратын. Тарихи деректер оның қол астындағы
аймақтардағы түркі, парсы, араб мәдениетімен өнерінің өкілдері, ғалым
ойшылдары Әмір Темір тарапынан үлкен қолдау тапқандығын растайды.
Темір Самарқанда Сарай мен мешіт, медресе Бибі-ханым; мавзолей
Шахи-Зиндті тұрғызады, ал қаланың айналасына бақтар мен сарайлар
Шинар-Бағы, Шамал-Бағы, Дилкуш-Бағы, Бехишт-Бағын тұрғызады. Бибі
ханымның салынуы жөнінде Клавихоның «Күнделігінде» атап өтіледі:
«Дүйсенбі күні Темір Самарқанға аттанып, қалаға кіретін жердегі бір үйге
тоқтады. Сол үйді өзінің қайын енесінің құрметіне (Бейбі-ханым) салдырады» [3, 313 б.].
Кухак пен Заравшан өзендері арқылы жолдар мен көпірлер салынады, ал кейін Әмудария мен Сырдария арқылы көпір жүргізеді, Сырдария
мен Ахангаран арқылы канал жүргізіледі. Суландыру жүйесі мен керуен
сарайлардың құрылысы Бұхара, Лахрисабзда, Ферғанада, Түркістанда жасалады. Өте үлкен көлемде қалалар, ауылдар, монша, медресе мен мавзолейлер салынады. Құрылыс жұмыстарына жергілікті сәулетшілерден – созиби хунарлармен қатар Темір жаулап алған мемлекеттердің сәулетшілері
мен құрылысшылары әкелінеді (Якубовский). Темірлан басып алынған елдерден 150 мыңға жуық қолөнерші шеберді өз астанасы Самарқанға алып
келді, оның бұйрығы бойынша қалада және қаланың сыртында көптеген
әсем сарайлар салынды. Сарайларда Темірланның жеңісті жорықтары
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бейнеленді. Ол Самарқанда салынып жатқан құрылыстың өзіне дейінгі
салынған ғимараттардан әлдеқайда кең көлемде болғанын талап етті.
Клавихоның «Күнделігінде» Самарқан қаласының құрылыс жұмыстары
жөнінде қызықты жайттар кездеседі: «Бізді жұма күні патшаның бұйрығы
бойынша салынып жатқан үлкен сарайды аралатуға алып келді, бұнда
шеберлер 20 жыл бойы күні-түні еңбек етіп келеді. Сарайда өте кең дәліз
бен үлкен қақпа бар, оның екі жағында әртүрлі бедерлермен сәнделген екі
арка бар. Бұл аркалардың астында шағын бөлмелер орналасқан... сарайдың
ортасында ені үш жүз қадам болатын суат бар, оның артында алтынмен
лазурьмен ерекше безендірілген ең үлкен есік орналасқан. Есіктің ортасында күн бейнесінің ортасында арыстан бейнеленген, оның жан-жағы
да солай көмкерілген. Бұл Самарқан билеушісінің гербі болған. Сарай
Темірдің бұйрығы бойынша салынған дегенмен, менің ойымша сарайды
бұрынғы әмірші сала бастаған, себебі бұл герб күнде бейнеленген арыстан
Самарқанның бұрынғы әміршісінің таңбасы, ал Темірдің таңбасы – үш
дөңгелек» [3, 301 б.].
Клавихоның дерегіне сүйенсек, Самарқан қаласының құрылысы оған
дейін-ақ басталған. Ал оны өз мемлекетінің астанасы етіп таңдаған Темір қаланың құрылысын жалғастырғанын білдірсе керек. Темірдің астананы ретінде Самарқан қаласын таңдап алуы турасында бірнеше пікірлер
бар: бірі Самарқан алғаш Темір бағындырған қалалардың ішіндегі үлкені
десе, енді бірі оған табиғаты қатты ұнады, ал үшіншілері ерте кезеңнен
бері бұл аймақты Тұранды атақты Афрасиб билегендіктен қызықтырған
деп есептейді. Аталғандардың барлығы шындыққа жанасады, бірақ объек
тивті себебі ол Мәуреннахрдың орталығында орналасып, географиялық
жағдайы қолайлы болғандығында. Қала бай су жүйесі мен жан-жағынан
үш қаламен байланысты, мұнда тау, өзен және ормандар қатар орналасқан.
Сонымен қатар Самарқанда сирек кездесетін түсті металдар мен құрылыс
материалдарының мол қоры шоғырланған. Осының барлығы Темір мемле
кетінің астанасы Самарқанды таңдауына әсер еткендігі сөзсіз.
Темір салдырған қалалардың ерекшелігі олар қалың дуалмен қоршал
мады. Мысалы Самарқандағы Көк сарайда Темір жиі болмаған, бұл қазына
орны ретінде жұмыс жасаған. Ақсақ Темір өзінің қала сыртындағы тамаша
бақтарымен қоршалған сарайында болуды ұнатқан, ал ол жоқ кезде бұл
аймақ қаланың бай және кедей тұрғындарының серуендейтін орны болған
[13, 49 б.].
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В.В.Бартольд, атап өткендей мұсылмандардың ең басты қаласы Самар
қан, Темірдің ойынша, әлемдегі бірінші қалаға айналуы тиіс болатын. Темір өз кезегінде шаруашылыққа, жер жырту мен мал шаруашылығына,
сауданың дамуына ерекше көңіл бөлді. Али-Йезди «Зарфарнамеде» Темір
«Мауреннахрды үш жылға салықтан босатты», сол арқылы кәсіпшілер
мен жер шаруашылығымен айналысушылардың экономикалық жағдайын
жеңілдеткендігін айтады. Самарқанда бейнеленген Темірдің және оның ұр
пақтарының жеңістерін салуда тақырыптық кескіндеме арқылы жасалған.
Темір мен оның ұрпақтары кезеңіндегі (ХІV-ХV ғғ.) қабырға суреттері кө
лемі мен қатардағы миниатюрасы бойынша «Үлкен француз хроникасынан»
(ХVІ ғ.) асып түскен. Осы кезеңде Орта Азияда жергілікті және шет ай
мақтардан келген сәулетші безендірушілердің мектептері де ашылады [17].
Қазақстан аумағындағы Темірдің ең үздік салдырған туындысы Қожа
Ахмет Яссауи кесенесі. Ол Қазақстан мен Орта Азия халықтары арасында сопылықтың кеңінен және табыспен таралуына жағдай жасаған. Ахмет Яссауи тек насихатшысы емес, XII ғасырда өмір сүрген философ, ұлы
ғұлама мейірімді кішіпейіл ойшыл акын ретінде түркі жұртына танымал
болды. Ахмет Яссауи халқымыздың рухани жебеушісі, кейінгі ұрпақ тәуіп
етер қасиетті әулие. Оның мазараты мәдениетіміздің мерейі, ұлтымыздың
мақтанышы.
Бұл құрылысты салу себебі, 1390-1395 жылдардағы қан төгіс ұрыстарда
Темір Алтын Орданың өктемдігін жойып астанасы – Сарай Беркені өртеп
жібереді. Міне, осы жеңістің құрметіне Ахмет Иасауидің ескі мазарының
орнына жаңа зор мемориалды ескерткіш орнатуды ұйғарды. Осы тұрғыда
мұсылманшыл Темір тек діни мақсат мүддені ғана көздеген еді деу қиын.
Бұл оның беделін көтеруге үстемдігінің мызғымас берік екендігін көр
сетуге және дала жақ сыртының сенімді болуы үшін де қажет еді. Сонымен
қатар қазіргі күні бұл кесене тек қазақ халқы ғана емес барша түрік-мұсыл
ман әлемінің мақтанышына айналып отыр. Кесене қазақтың Ақ Орда мем
лекетінің оңтүстік бөлігі, Сыр бойы қалаларын Темір жаулап алған же
ңісінің белгісі ретінде тұрғызылды.
Кесене құрылысы жайлы негізгі жазба деректер Йездиден шыққан Шериф ад-диннің «Зафарнама-ий Теміри» («Темір жеңістері») атты кітабында
баяндалған. Бұл кітапта 1397 жылы Темірдің Қызыр Қожа ханның қызы
сүйіктісі Тәукел ханымға аттанғандығы жайлы жазылады. Самарханнан
Ташкентке барар жолда Ясы қыстағындағы Қожа Ахмет Ясауи басына
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зиярат етуге бұрылады. Мұнда ол ескі мазардың орнына зәулім кесенені
тұрғызуға әмір етеді.
Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі – отрағасырлық сәулет өне
рі ескерткішінің тамаша туындысы. 1396–1399 жылдары Әмір Темірдің
бұйрығымен Қожа Ахмет Яссауи қабірінің басына тұрғызылған. Көптеген
жазба деректерге қарағанда, болашақ құрылыстың жобасын жасауда Әмір
Темірдің тікелей өзі қатысып, өлшемдерді өзі анықтаған көрінеді. Кесене
– үлкен порталды-күмбезді мемориалдық құрылыс. Архетектуралық жергілікті дәстүрді жете меңгерген парсылық шеберлердің жобасы құрылысқа
негіз етіп алынған. Кесенені тербездік Шараф ад-дин Тербездің баласы
Абд ал-Азиз құрылыс жұмысын салған. Кесене құрылысы жайлы Шериф
ад-дин былай деп жазады: «Әзірбайжан, Парсы, Үнді және т.б. елдерден
әкелінген 200-ге жуық тас қалаушылар жұмыс істеп, тауда 500 адам тас
өндірді. Тасты жеткізуге Үндіден әкелінген 95 піл пайдаланылды. Құрылыс
барысына жиі қатысқан Темір жұмыс сапасына көңілі толмаған жағдайда
кінәлілерді қатаң жазалап отырды. Темір заманында Қожа Ахмет Ясауи кесенесі сияқты құрылыс жоқтың қасы еді. Кесененің әрбір кірпіші қолдан
жасалып, сапасы өте жоғары болды. Кесене оңтүстік-шығыстан, солтүстікбатысқа қарай созылып жатыр. Ені 46,5 м., ұзындығы 65 м. Күйдірілген
шаршы кірпіштен өрілген. Кесене жобасының ерекшелігі – онда Орталық
Азия сәулет өнерінде бұрын-соңды ұшыраспаған шатыр жабу әдістері
қолданылған. Ескерткіште күмбезді аркалы элементтер мол. Сәулетші шеберлер тек аркалы күмбезді жүйенің өзіне сан түрлі әдістерді қолданған.
Кесенеде аса үлкен портал (ені – 50 метрге жуық, порталдық арканың
ұзындығы – 18, 2 метр), бірнеше күмбез, 35 бөлме бар. Ғимараттың биіктігі – 37,5 м. Сыртқы қабырғаның қалыңдығы – 3 м. Қожа Ахмет Яссауи
кесенесі мешіт, медресе қызметін де атқарған. Кесененің үш қабырғаның
үстіңгі жағымен өткізілген эпиграфтық фризде Құран Кәрім сүрелері мен
аяттары жазылған.
Бүкіл құрылыстың мағыналық кіндігі – қабірхана ортасында Қожа Ахмет Яссауиге құлпытас қойылған. Қабірхана есігі жұқа темірмен қапталып,
оған алтынмен жазулар түсірілген. Кесене мешіттің 16 терезесі, қос қабат
күмбезі бар. Мешіттің батыс жақ қабырғасында Меккедегі Қағба іспетті
3,5-2,5 метрлік мозаикалық михраб орнатылған. Кесененің оңтүстік-батыс
жағындағы Аллаға құлшылық етуге арналған жерасты ғибадатханалары
Яссауидің тірі кезінде жасалып, кейін қайта жаңғыртылған [18].
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Темір «Қалаларда мәдениетті адамдар неғұрлым көп болса, оның өсіпөркендеуі, дамуы тез жүреді, Мауреннахр мен Түркістан қалалары мейлінше көркейе түседі деп есептеді». Мауреннахр мен Самарқанда бой көтерген
жаңа құрылыс нысанында пейзаж көркем өнері кең тарады. Бұндай тамаша көркем суреттер Ширин-бика-ага (1385), Бибі-ханым (1404), Туманака (1405) қабырғаларында бейнеленген. Олардың барлығы көк бояумен
ақ жолақтармен және алтын түстермен көмкерілген. Пейзаждық туындыларда ХІV-ХV ғасырдларда көркем өнер метаформасы әлемде жоқ «фирдаус» – жұмақ бақтары бейнеленді [19]. Мауреннахрда қолданбалы өнер
кеңінен тарады. Ол әсіресе, Ясыда, Самарқан пен Бұқарда жақсы таралды.
Сонымен қатар Әмір Темірдің мұсылманшыл екендігі және он екі жасынан бастап намазға жығылғандығы, мұсылмандық салт-дәстүрді ерекше
ұстанғандығы және өз мемлекетінде мұсылман дінінің таралуына жағдай
жасағандығы деректерден белгілі. Темір өзі таққа отырып, мемлекет би
лігін өз қолына ұстаған сәттен бастап мемлекеттің негізгі тірегінің бірі
дін екендігін мойындаған. Ол Темір түзіктері («Уложение Тимура») атты
шығармада дін туралы былай дейді: «Маған тәжірибе көрсетті. Дін мен
заңға бағынбаған мемлекет ешқашан өзінің күші мен қуатын сақтай алмайды... Дінсіз мемлекетті шатыры жабылмаған, есіксіз, қоршаусыз, кез-келген
арам пиғылды адам кіре беретін қорғансыз үймен салыстыруға болады.
Мен сондықтан өз ғимаратымды ислам дінінің ұлылығына негіздедім.
Оған ережелер мен заңдарды үйлестірдім және оларды өзім билік жүргізген
кезімде сақтап, мойынсұндым» – дейді [3, 69 б.]. Бұл Әмір Темірдің мемлекетті басқаруда дін мен дін өкілдеріне арқа сүйегендігін көрсетеді. Сондайақ осы шығармада Әмір Темірге пірінің мемлекетті басқару жүйесін қа
лыптастыруға қатысты жазылған ойлары келтіріледі. Онда былай делінеді:
«Менің пірім маған былай деп жазды: Темір, Тәңір оны өзі қорғасын, сен
мыналарды есіңде ұста. Мемлекетті басқару – Ұлы жаратушының әлемді
басқаруына ұқсас. Бұл басқаруда әртүрлі қызметтер бар: агенттер, қызмет
шілер, жасауылдар және олардың әрқайсысының атқарар қызметіне қарай
мойындарына артылған міндеттері бар. Олар өздеріне артылған міндет
шеңберінде ғана қызмет атқарады әрі олар өз шекараларынан шықпайды
және Жаратушының заңдарын қатаң сақтайды. Сонымен қатар Темір:
«Мемлекет және оған билік жүргізуге арналған менің бірінші қағидам –
Алла тағаланың діні мен Мұхаммед Мұстафаның шариғатына бас иіп қана
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қоймай, оған мейлінше өріс бердім. Әр жерде және әр уақытта ислам дінін
қолдап қуаттадым». [8, 44 б.].
Сен пайғамбар ұрпақтарын қол астыңдағы өзге халықтан жоғары ұста.
Оларға үлкен құрмет көрсет. Оларға берген сыйыңды дүние шашу деп есептеме. Сенің құдай жолына жұмсаған қаржың босқа дүние шашу емес. Сен
өз қол астыңдағы халықты 12 топқа бөл. Ол сенің мемлекетіңнің сәулеті де,
тірегі де болады» [3, 118 б.].
Әмір Темір пірінің осы айтқанымен қоғамды он екі сатыға бөледі.
Сол он екі сатылы жүйенің алғашқы сатысында Пайғамбар ұрпақтары
мен ұлыс бектері, заң шығарушылар тұр. Бұл да Әмір Темірдің дінге, дін
қызметкерлеріне, әсіресе Пайғамбар ұрпақтарына көзқарасы қандай бол
ғандығын көрсетеді. Темір саясаткер ретінде ислам дініне сүйене отырып,
мұсылман діндарларының беделін өз мемлекетін нығайту үшін пайдаланған
және осы мақсатта ол өзге де діни нанымдарды ұтымды пайдаланған. Ол бос
уақытын саятшылық пен шахмат ойнауға арнап, оны жетілдіріп отырған.
Темір өз заманында тек соғыс өнерімен ғана ерекшеленіп қоймай, жа
сампаздық өнерімен: өз мемлекетінде сәулет өнерінің өркендеп, жаңа ме
шіттер мен медреселер, бақтар мен суландыру жүйелерінің дамуына және
жер шаруашылығын өркендетуге жағдай жасаған. Сонымен қатар, Тарихта мұсылман сәулет өнерінің ең бір дамыған кезеңі де Темірдің есімімен
тығыз байланысты. Мұсылман діні салтанат құрып, ғылымның дамуына
жағдай жасаған тұлға екендігін байқауға болады.
Темір 1405 жылы Отырар қаласында дүниеден өтеді. Ол парсы деректері бойынша «өкпесіне суық тигендіктен», ал қытай деректері бойынша
«іш сүзегі ауруынан дүние салған» деседі. Бұл Шариф ад-дин Йездидің ең
бегінде жақсы баяндалған. «Сейхунның жағасынан кеткен Темір (1405 ж.
қаңтардың 14) Отырарда Берді-бектің сарайына тоқтайды, оның жанындағы
ханзадаларға, әмірлер мен жақындарына жеке-жеке бөлме береді...». Осы
әңгімеден кейін «Зафарнамеде» Темірдің өліміне арналған арнайы бөлім
бар онда: «Бүкіл Азияны дерлік бағындыруға жұмсаған жеті жылдық
жорығынан кейін Темір өзінің ендігі ойын әлемде әділеттілік орнату мә
селесіне арнайды. Өзінің бұрынғы қателіктерін жуып-шаю мақсатында ол
Самарқанға келіп, бұл жерде 5 айға жуық уақытын өткізіп, идолдарға табынатын Қытай еліне қарсы жорыққа дайындалады. 1405 жылы ол Отырарға
келіп, жолда қатты суық тиіп денесі қызады. Маулян Фазл-Аллах Тебрези
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тамаша дәрігер болғанымен, оның шипа беретін дәрілері еш көмек бермейді. Дәрігерлер тағдырмен жазылған өлімге еш араша бола алмағандары
жазылады».
Шығармада Темірдің көз жұмған кезеңін 1405 жылдың 14 ақпан деп көр
сетіледі. Бөлім Темірдің дүниеден өткен шағында 71 жаста болғандығын
және оның 36 жыл билік құрғандығын хабардар етеді [3, 504 б.].
Ал Клавихоның «Күнделігінде» Темір Қытайға жорыққа аттанбастан
бұрын қатты қартайып кеткендігін және әмірдің қабылдауында болғанда «Темір елшілердің жақын келуін сұраған, себебі алыстан жақсы көрмегендігін
айтады». Ал тарихшы Хафиз-Абру мен Ибн-Арабшах Темірдің шамадан
көп шарап ішкендігін өз еңбектерінде келтіреді. Сонымен қатар ХафизАбру «Темір ауырып жатқан кезде оның жанына әмірлері жиналады, ол
алдымен бір саусағын кейін екіншісін көтереді. Жанындағыларға көзімен
ымдап «Мен не айтқым келіп тұр деп сұрайды?» Әмірлер жауап береді:
«Әмірші бұл жазылатын бір немесе екі жол бар деген мағынаны білдіреді»
дегенде, Темір еш бөгелместен «Мен араларыңда бір-екі күннен кейін болмаймын дегенді білдіреді» деп айтады. Сонымен қатар Ибн Арабшах Темірді дәрігерлер оның іші мен маңдайына мұз қою арқылы емдеген деп
көрсетеді [3, 505 б.]. Бұл жерде қытай деректері шындыққа жақын келетіндігін мойындауымыз керек.
Темірдің денесі түнде қаладан шығарылып, 6 ай жол жүріп сүйегі Са
марқандағы Гүр-Әмір кесенесіне мұсылман дәстүріне сай жерленген.
Дегенмен Темір ұрпақтарына ерекше ықылас танытып, олардың болаша
ғы мен тәрбиесіне ерекше көңіл бөлгенімен, Шыңғыс хан балаларымен
салыстырғанда Әмір Темір балалары аса қуантпаған. Балаларының бағын
бауы, ханзадалардың бүлік шығаруы да, тіпті немересі Сұлтан Хусейіннің
опасыздығы да болған. Америкалық зерттеуші, Чикаго университетінің профессоры Джон Вудстың есептеуі бойынша, Темірдің тікелей ұрпақтарының
жалпы саны оның өмірінің соңына қарай жүзге жуықтаған [20].
Оның төрт ұлы болған: Жаһангер, Омар Шайх, Мираншах, Шахрух. Осы
төртеуінен Темір династиясы тарайды (4 қосымша). Ұлының алғашқы екеуі ерте қайтыс болады (Ғияс ад-дин Жаһангер мен Омар Шейх). Ал оның
үшінші ұлы Мираншахқа Темір 1393 ж. шенін жоғарылатып, ол «Хулагу
патшалығын» бағындырғандықтан, бұл аймақты ұлына береді. Мираншах
әкесі секілді батырлығымен, қатал әрі қатыгездігімен ерекшеленеді. Бірақ
1399 жылы от аң аулау кезінде аттан құлап ақыл-есінде ақау пайда бола-
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ды... осы жайттардан кейін Мираншахтың иелігі оның екінші ұлы Омарға
беріледі. Ал оның төртінші ұлы Шахрухтың есімі жиі аталмайды.
Әлемді жаулап алып, Үлкен империя құрған Әмір Темір бин Тарағай
Бахадүрдің өмірінде Шарафуддин Али-Йезди екі кезеңде ерекше атап
өтеді. Бірінші кезең (1360–1386 гг.) Темірдің өзінің түрік және тәжік ақ
сүйектерімен Маңғол билігі мен Мауреннахрдағы феодалдық мемлекетіне
тәуелсіз билік құруға бағытталса, екінші кезең (1386–1402) үш жылдық,
бес жылдық, жетіжылдық соғыстар жүргізуі ретінде сипатталады. Бірақ
шығармада Темірге деген идеологиялық көзқарас басым болып келеді.
Оның кез-келген басқыншылық және тонаушылық соғыстарынан объектив
ті себепті желеу етіп, барынша оны мадақтап көрсетеді.
Темірдің отыз бес жыл ел билеген кезеңі (1370–1405) көрші аймақтар
мен елдерге басыншылық жорықтарға, дүниежүзілік империя құру әрекет
теріне толы. Жаулап алу соғыстары нағыз тағылық әдістермен жүргізілді.
К.Маркс былай деп жазды: «Темірдің саясаты әйелдерді, балаларды, еркектерді, жігіттерді мың-мыңдап қинау, бауыздап, қырып-жою, сөйтіп бар
лық жерді үрейлендіру болатын... Ол барлық жерде қалаларды қиратып,
өртеді, ал тұрғындарын өлгенше қинады» [21]. Темір соғыстарда өзінің
айналасындағы көшпелілер ақсүйектерін бағынышта ұстаудың әдістерін
іздестірді, ал бұл үшін оларға жаулап алған елдердің халқын тонау және
еңбекші бұқараны аяусыз қинау есебінен баюға мүмкіндік берді. Темірдің
жаулап алған халықтарға деген қаталдығын, оның бейбіт халықты жаппай
қыруын тіпті сарай шежірелері де (Низам ад-дин Шами, Ғийас ад-дин Али
Йазди, Шараф ад-дин Йазди) және әсіресе араб елдерінің тарих зерттеушілері (Ибн Арабшах, әл-Айни, әл-Асади) армян, грузин және орыс шежірелері де атап көрсеткен.
Жеңіске жеткен Темір Алтын Орданың астанасы Сарайды, Хажы Тарханды тонап, қиратып, халқын қырады. Мұның растығын М.Сафаргалиев
былайша дәлелдейді: «Данные археологических раскопок А.В.Терещенко
в Новом Сарае полностью подтвердили следы невероятных зверств, совершенных Тимуром в этом городе. В развалинах города были найдены одни
обрубки человеческих тел, ноги лежали поперек туловища, кости были
изрублены в мелкие куски, в разных местах валялись остатки человеческих тел, иные без черепов, другие без рук и ног. Такому же разграблению
подверглись и другие города Золотой Орды: Старый Сарай, Бальджимен,
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Маджар, Азак (Тана), Солхат, Дедяков и др. На этот раз Тимур проявил
исключительную жестокость в отношении Золотой Орды и особенно к ее
городским центрам... Разрушая города, кровожадный завоеватель сознательно стремился к максимальному подрыву старой караванной торговли
через Крым и Хорезм» дейді [22].
Бәрін көзімен көрген Ақсақ Темірдің жеке жылнамашысы Шараф-аддин Әли Жезді: «Сахибкиран вошол в Хаджи Тархан, собрал с народа налог
пощады. Собрав налог пощады, город обобрали. Царевичи и беки прошли
реку Итиль по льду, а Мухаммади пустили под лед. Победоносные войс
ка достигли Сарая, взяли его, город сожгли, а жители ограбили, схватили
и привели», – деп таңбалаған.Тарихшының жазуы бойынша, Ақсақ Темір
тек қалаларды ғана осындай күйге түсіріп қоймайды, оның айналасындағы
өзінің ат тұяғы жеткен жерлердің бәрін қырып, өртеп, тып-типыл қылады.
Ақсақ Темір шектен асқан аса қатал адам болған. Аса қаталдық мұсыл
мандыққа шет нәрсе екенін күллі мұсылман баласы білсе керек. 1398 жылы
исламдық Үндістанға қарсы жорық үстінде қажет болар деп тұтқынға
алынған 100 мың адамды жарлық беріп, бір сағаттың ішінде түгел қырып
тастайды [3, 112 б.]. Ақсақ Темір 1383 жылы Ғират қаласын алғанда адам
басынан мұнара тұрғызады. 1387 жылы Иранның ежелгі қалаларының бірі
Исфаганда жеңіске жеткеннен кейін қаланы жазаға кеседі. Мұндағы 70
мың әскеріне бір-бірден бас кесіп әкелу міндеттеледі.
Темір жаулап алған елдер күйзелді, көптеген қалалар жермен жексен қи
ратылды, баға жетпес мәдениет ескерткіштері құртылды, суландыру жүйе
сі, сонымен бірге суармалы егіншілік құлдырап кетті. [12, 156–157 б.].
Әлеуметтік жіктеліс айқын байқалып, салық көбейтілді. Темірдің та
лан-таражға салған көптеген жорықтарында қолға түсікен орасан зор
байлық Орта Азияда негізінен сән-салтанатты қоғамдық, әсіресе діни ғи
мараттарды – мешіт, медресе, мавзолей және т.б. салуға жұмсалды, атап
айтқанда ХІV ғасырдың аяғында Ясы қаласында Қожа Ахмет Йассауи
мавзолейі салынды. Жалпы алғанда, Темірдің Қазақстан территориясына
жасаған жорықтары жергілікті халықты қисапсыз апат ауыртпалықтарға
ұшыратты. Бұл жорықтар тонау, олжа түсіру, халықты қырумен қатар, саяси
және шаруашылық өмірді құлдыратуға әкеліп соқты. Темір жаңа жерлерді, соның ішінде қалаларды өз мемлекетінің солтүстік шекараларындағы
қамалға айналған Ақ Орда мен Моғолстанның Сырдария өңіріндегі, ШуТаластағы иеліктерін өз қол астында нығайту мақсатын қойды.
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Темір басқыншылық жорықтары нәтижесінде Еділ, Жайық, Кавказ,
Азов арқылы батыс пен шығысты жалғап жатқан сауда, экономикалық,
мәдени, дипломатиялық қатынастардың ара жібін үзіп оны Маураннахр,
Самарқанға аудармаққа әрекеттенді. Әрине басында мұндай мүмкіндікке
қол жеткізе алды, бірақ Темірдің жеңісті жолы ұзаққа созылмады. Оның
ойлаған әлемдік стратегиясы 1405 жылы өзімен бірге жерленді. Темір өлген
соң оның қарудың күшімен құрған империясы әулеті арасында ізінше бұрқ
ете түскен күрестің нәтижесінде ыдырап кетті, бірақ оның ұрпақтары жаулап алған территорияны өз қолдарында ұстауға тағы да біраз уақыт әрекет
жасады. Моғолстанда феодалдық бытыраңқылықтың күшеюі мен ХҮ
ғасырдың алғашқы ширегіндегі Ақ Орданың Ноғай Ордасы мен Әбілқайыр
хандығына бөлінуі Темірдің соғыс жорықтарының салдары болды [23].
Темір Қазақ мемлекетінің өсіп өркендеуіне кереғар рөл атқарды. Сығанақ,
Сауран, Сарайшықты қиратты, Жетісуды басып алды, Ақ Орда мемлекетін әлсіретті. Қыпшақ-Қазақ даласында тонаушылық, басқыншылық жо
рықтар жасады. Темір өзінің атақ абыройын асқақтату үшін Мауераннахр,
Самарқанда ескерткіш мұнаралар, зәулім мешіттер тұрғызды.
Ақсақ Темір өз мемлекетін қылыштың күшімен, қырып-жою арқылы
жеткені белгілі. Ал сол кезеңде мәдениеті мен экономикасы тұрақтана
бастап, шаруашылық түрлері жетіле бастаған Ақ Орда мен Моғолстан Те
мірдің соғыс алаңына айналды. Ол қатыгездікпен халықты қырып жойып,
бағынбағандардың барлығын жермен-жексен етті. Осылайша Темір әлемдік
деңгейдегі ұлы қолбасшы ретінде сақталғанымен, Қазақстан тарихында
оның жорықтары қоғамның дамуы мен этникалық тұтастыққа кері әсер етті.
Әлеуметтік теңсіздікті күшейте түсіп, оның зардабы тарих тағылымында
орны толмас басқыншылық соғыс әрекеттері ретінде сақталды.
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С. БАХАДЫРОВА
ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ АҢЫЗҒА АЙНАЛҒАН АҚЫНДАР
(ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ АҚЫНЫ ӘЖІНИЯЗ
ЖӨНІНДЕГІ ХАЛЫҚ АУЗЫНДАҒЫ АҢЫЗДАР)
Эсседе қарақалпақ халқының ұлы ақыны Әжінияз туралы халық аузындағы аңызәпсаналар негізінде ақын тұлғасы сипатталады.
В эссе описывается образ великого поэта каракалпакского народа на материалах на
родных легенд и преданий.
The essay describes the image of a great Karakalpak poet Ajeniyaz on the materials of folk
legends.

Халық аузындағы аңыз бекерден тумайды. Олардың тууы халықтың тари
хы мен байланысты. Ол оқиғаның әлеуметтік-саяси мазмұны болған кезде
халық оны аңыз етіп өзімен бірге алып жүреді. Бұл ақындарға, олардың
шығармаларына да тиісті. Осындай шығармалары, өмірі халық аузында
аңызға айналған ақындар аз болады. Ол халық аузына аңызға айналған соң,
халық оған өлмейтін өмір береді. Бұл бақыт барлық ақындарға бұйыра бер
мейді, тек өлеңдері халық жүрегінен орын алған, халықтың жүрегі мен жү
регі бірге соққан ақындарға ғана бұйырады.
Бұл ақындар халықтың рухи байлығына айналып кетеді. Олардың әр
бір сөзін халықы жүрегіне тұмар етіп түйіп, қадірлеп ұрпақтан ұрпаққа
алып жүреді. Олар халықтың жүрегінде үлкен орын алып, олардың өмір
баяны, әр шығармасының шығу тарихы, оның кейіпкерлерін аузынан тастамай айтып жүреді, ауызекі ауыздан ауызға көшіп жүріп әпсана, аңыз
ға айналады. Солай етіп, ақын өлеңдері халық әпсаналарында екінші
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өмірімен жасайды. Бұл рет оны ешбір саясат, ешбір аударыспақ, ешбір
өзгерген қоғамдық формация халықтың жадынан өшіре алмайды. Міне,
осындай ақын Х1Х ғасыр қарақалпақ әдебиетінің классик ақыны Әжінияз
Қосыбайұлы (1824-1878).
Әжінияз ақынның шығармалары – қарақалпақ әдебиетінде философия
лық, данышпандық, эстетикалық ойлардың жиынтығы. Әжінияз ақын тек
көркем сөздің шебері ғана емес, ол халықтың ақылгөй данасы, тәрбие берген
педагогі, халыққа осы дүниенің сұлулығын, байлығын сүюге, жақсылыққа,
адамгершілікке үйреткен тәрбиешісі. Қарақалпақ поэзиясында Әжінияз
ақынның сөз өрнектерін басқа ақындар көрсете алмады. Әжіниязша өлең,
Әжіниязша терең білім, ақыл, ой, Әжіниязша Отанды, халықты, қарақалпақ
халқының ғажайып ұлттық құндылықтарын мақтаныш етіп қарақалпақ
халқын көркем сөз дүниесінде бақытты еткен екінші «Әжінияз» тумады деп айтсақ қателеспейміз. Әжінияз қарақалпақ халқында дүниеге бір
келді, оның өлеңдері де қайталанбастан өзінің жұмбақ сырларымен неше
мың реңге құбылған халықтың музасы болды, гауһар сияқты құбылған
нұрларымен дүниеге бір келді. Сондықтан болуы керек Әжінияз ақынның
өмірі, оның әрбір шығармасының жазылу тарихы халық аузында аңыз,
әпсаналар болып халық жадында мәңгіге жасап қалды. Біз сол аңыз,
әпсаналардың кейбіріне тоқтаймыз.
Әжіниязға берілген бір пияла су
Халқымыз Әжінияздың ғажайып өлеңдері қалай пайда болған, оған
ақындық қалай келген, неше жасынан бастап өлең жаза бастаған деген
сұрақтарды қояды және оған өздері жауап берген. Солардың бірінде Әжі
ниязға ақындық өнер қашан келгендігін айтады.
Әжинияз өскен орталық ХІХ ғасыр қарақалпақтарының ескіден білімі
күшті, сол дәуірдің интеллигенттерінің орталығы болады. Әжінияздың зерек, талантты бала екендігін нағашысы Елмұрат ақын сезеді, кішкене жиенін ол жанынан қалдырмай алып жүреді екен (Әжінияздың әкесі Қосыбай
да, анасы да ескі мұсылманша оқыған, білімді адамдар болған).
Елмұрат ақын жиенін оқымысты адам етуді мақсат етеді, кішкене кезінен
оны өзінің медресесінде оқытады, Шығыс әдебиетінің классиктері Науаи,
Хафиз, Физули шығармаларымен таныстырады. Бұл кішкене Әжінияздың
бойынан үлкен бұлақтың көзін ашатынын нағашы атасы білмейді.
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Бір күндері жас Әжінияз нағашысының жанында отырып, медреседе
ұйықтап қалады (Елмұрат ақынның медресесі Қарақалпақстанның Қо
ңырат аймағында Жансыз деген көне дарияның жағасында болады).
Ол түс көреді. Түсінде шөлде келе жатқан екен. Айналасының бәрі құм.
Ол қатты шөлдейді. Бір ұрттам су, бір ұрттам су деп жан-жағына қарап су
іздейді. Сол кезде бір ақ сақалды шал келіп, бір пияла су береді. Ол бұлақ
суы екен. Суды қалдырмастан ішеді, жаны рахаттанып оянады. Соннан
бастап оған өлең жолдары ағып тұрған дария сияқты өзінен өзі төгіліп,
толқып келе бастайды. Халық оның түсін былай жориды. Бұл ақсақалды
шал жыраудың пірі Қорқыт ата, ал су – өлең, ол судан тойғанынша ішкен,
соның үшін оның өлеңдерін оқысаң көркем сөзге тоясың дейді.
Оның жағдайын түсінген нағашысы Елмұрат ақын оған рұқсат беріп
медреседегі оқудан босатып жібереді. Содан бастап Әжінияздың ақындық
жолы басталады.
Біздің ата-бабаларымыз талантты «ғажайып» күшке ие, киелі деп түсін
ген. Сондықтан көпшілік жырау, жыршы, ақындарға талант ұйықтап жат
қан кезінде әруақтар келіп домбыра, не нан, не кітап береді. Мысалы,
Бердақ ақын ұйықтап жатқанында түсінде ақ сақалды шал келіп кітап
береді. Содан ол ақын болады. Бердақтың қызы Хүрліман халыққа белгі
лі бақсы болған (қарақалпақтарда бақсы ғашықтың жырларын дутарда
атқарушылар). Хүрліман бақсылық өнері қалай келгендігін халық былай
айтады. Бердақ ақын Шымбай қаласынан бір тақия сатып алады. Тақияны
ұл балдарына кигізіп көрсе, ешқайсысына болмайды, тек қызы Хүрліманға
болады, сол тақияны киюден Хүрліман бақсы болып кетеді. Міне, осындай
халық талантының адамға келуін табиғаттан тыс, Алла тағала тарапынан
жіберілген ғажайып күш сипатында танып, талантқа ерекше құрмет пен
қараған. Халық аузында таланттың келуіне байланысты осындай түрлі
аңыздар, рәуияттар бар. Сондай аңыз Әжінияз ақын жөнінде де бар.
Әжінияз және Бердақ
Бердақ (1827-1901) қарақалпақ классик әдебиетінің негізін салған ха
лық ақыны. Бердақ пен Әжінияз қарақалпақ әдебиетінің өлмес екі бай терегі. Бердақ туылғанда Әжінияз үш жасқа шыққан еді. Екеуінің де жасаған
дәуірі, жасаған, ойнап-өскен жері жақын болған. Заманы бір болады. Бердақ
1856 жылы Ерназар би бастаған қарақалпақтардың Хиуа ханына қарсы
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халық көтерілісі жөнінде «Ерназар би», «Айдос би» поэмаларын жазса,
Әжінияз 1858-жылы болған Хиуа ханына қарсы Бозатау халық көтерілісі
жөнінде «Бозатау» поэмасын жазды. Екеуі бір-бірін көрді ме, кездесті ме?
Бұл жөнінде халық арасында бір неше аңыздар бар. Солардың бірінде былай айтылады.
Бердақтың өзі Әжіниязбен бірге жүргендігін айтады. Бердақ Әжінияздың
ақындығын өзінен жоғары қояды, оны қатты құрметтейді екен. Бір күні
Шымбай қаласына базар күні Әжінияз келеді. Базарға базарлауға Бердақ та
келген екен. Осы екі ақынның келгенін қаланың ақсақалдары жансыздарынан біледі. Ақсақалдар ойласып, осы екі ақынды айтыстырып, қызығына
қарағысы келеді. Бұл күндері Бердақ жаңа ақын болып танылып келе
жатқан, ал Әжінияз атақты ақын болған күндері екен. Бердақ Әжіниязбен
айтысып күшін сынап көргісі келе ме, белгісіз ол Әжінияз бен айтысқа
түскісі келеді. Ал, Әжінияз:
«Менімен айтысып абырой ала алмассың, мына ақсақалдылардың несі
кетіпті, біздерді ит таластырғандай етіп таластырып қызығымызға қарар»,
деп айтыспапты. Неге айтыспаған? Халық аузындағы аңыздарда екі түрлі
болжам айтылады. Бірінде ол кезде Әжінияз елге белгілі атақты ақын
болған, ал Бердақ жаңа бой көтеріп келе жатқан ақын екен, Әжінияз онымен айтысып жатуды өзіне лайық көрмеген дейді. Ал, екінші топардағы
аңыздарда Әжінияз ақындық өнерге өте құрметпен қараған, біреуміз жеңіп,
екіншіміз жеңілгенмен ел алдында біреуміздің әабыройымыз төгіледі,
соның үшін айтыспағанымыз мақұл деген деп айтады.
Бердақтың өлеңдерінде Әжіниязды құрметпен тілге алады, оны ұстаз
деп таниды.
Күнхожаны анық көрдім,
Әжінияз бен бірге жүрдім,
Ақындықты бәржай қылдым,
Ірікпеді сөзімді менің, – дейді Бердақ.
Әжінияз ақынның жоқ болып кеткен қалыңдығы
жөнінде әпсаналар
Әжінияз ақын әйел-қыздарды осы дүниенің сәні, көркі, өмірдің гүлі, адам
өмірін мазмұнды, бақытты ететін адам сипатында жырлайды. Оның әйелқыздарға арнаған ғажайып өлеңдерінің арасында ақынның өз қалыңдығы
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жөніндегі өлеңдері, сол өлеңдер жөніндегі халық аузындағы аңыздар бү
гінгі күнге дейін халықтың жадында сақталған, ол жөнінде тартыстар әлі
тоқтаған жоқ. Жаңа туып жатқан аңызда ерекше қарама-қарсылықты, сол
себепті қалыңдығы азап шеккен деген мағлұмат айтылады.
Әжінияз 1844 жылдары жиырма жастарының шамасында Хиуа медресесін бітіріп аулына келеді. Бұл кезде ол ел арасына талантты ақын болып
танылған еді. Жас ақын жігіттің абыройы ауылдастары арасында жоғары
болады. Ақынның өлеңдерін халық жерге түсірмей жаттап, ауыздан-ауызға,
ауылдан-ауылға көшіп, халық Әжінияз өлеңдерімен жасап жатқан кезі еді.
Әжіниязға үйлену кезі келеді. Оған ата-анасы ашамайлы руының үш бас
төресінен молда Мадамин байдың қызы айттырып қойған еді. Мадамин
тоғыз туысқан жігіттің үлкені болады. Әжінияздың ата-анасы қызды ұза
тып әкелуге той жасап жатады. Әжінияз қызды ұзатып әкелу үшін жігіттермен қыз үйіне келеді. Қыздың үйінде де ұзатылу тойы болып жатады. Бірақ
қызды алып кететін кезде, қыз жоқ болып шығады. Қыз қайда кетті, тірі ме,
немесе өлді ме белгісіз. Бұдан соңғы сол қыздың қашқаны жөнінде мәлімет
жоқ. Біреу оны басқа біреумен қашып кетті дейді және біреу оны суға тастап
өлтірді дейді. Осылай қыздың жоқ болуы жөнінде халық аңыз, әпсаналары
казіргі кезеңге дейін туып, әртүрлі варианттарда айтылады.
Осы қыз дауы Әжінияз ақынды ең ауыр, ең қайғылы жағдайға салады.
Қыздың ағалары қызды тауып бер деп Әжіниязға жала жабады. Әжінияз
оларға қалыңдығымды тауып беріңдер деп қарсы жауап айтады. Екі тарап
бір-бірін жеңе алмай, бірнеше жыл дауласады.
Осы қыздың өлімі жөнінде халық арасында түрлі аңыздар тараған. Сол
аңыздың бірінде «Әжіниязға екі туысқан қыздың үлкенін ата-анасы айттырып атастырып қойған екен. Әжіниязға қалыңдығы ұнамайды, ол сің
лісін ұнатып сонымен сөйлесіп жүреді. Бұған арланған қыз Әжіниязға
ұзатылатын түнде басқа біреумен қашып кетеді» делінеді (информатор
Ешмұрат Құлмұратовтан 1956-жылы Б.Исмаилов жазып алған. Өзбекстан
Ғылымдар Академиясының Қарақалпақстан бөлімінің Қолжазба фонды,
Қолжазба, инвентарь №37480).
Екінші информатордың мәліметі бойынша, қыз Әжиниязды қалағанымен молда Мадамин қызын Әжиниязға бергісі келмей, Қарабектің құмы,
Сырлы тас деген жерлерде отырған інісінің үйіне қызын апарып тастаған.
Қызды жеңгесі сыртқа шығармай жасырып қойған. Бір күні қыз қашып
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шығып, Қосжап деген арықтан өтемін деп суға кеткен. Оның әкесі 2-3 айдан соң Әжінияз ақынға жала жауып құнын төлеткен. Ол қалыңдығын іздеп
2-3 жыл шет елдерді кезген. Қайтып еліне келсе қыздың денесі сол жерде Сырлы тас деген әулиеге қойылған екен (бұл мәлімет Қ.Байниязовтан
алынды. Әмудәрья, 1979, №12.)
Үшінші мәліметті Әжінияздың руласы Атамұрат Абжамалұлы береді:
Әжінияздың қалыңдығы қаралау кісі екен. Сол ауылда қалыңдығының дос
қызы бар екен. Ол өте әдемі екен. Әжінияз сол қыз бен кездесіп жүреді.
Оған қалыңдығының намысы келеді, ашуға шыдамай ол Қызылдың бір
қазағымен қашқан екен, қайда кеткенін білмейді. Енді қыздың ағалары (9
ағайінді жігіт) Әжиниязға «қызды тауып бер, болмаса құнын төле» деген.
Әжінияздың руластары «бізге уақыт бер, біз қызды іздейік» деген. Содан
қызды іздеп Әжінияз қазақ, қырғыз, орыс елдеріне барады. Осы шындықты
Әжінияз ақын былай өлеңдерінде береді:
Алты ру алашты кездім, қырғызу қабақпенен,
Жеті ру жетейнді кездім, анда таппадым нышан.
Әжінияз қалыңдығын іздеп ел кезіп жүргенде, Қазақстан жерінде
қалыңдығын табады, бірақ ол қыз Әжіниязды дауысынан танып жасырынып қалыпты деген де аңыз бар.
Әжінияз қызды таба алмай елге келеді. Елге келген соң қыздың туыстары оған қыздың құнын бересің, не қызды тауып бересің дейді. Бұларға
елдің ақсақалдары билік етеді. Сөйтіп Әжінияз соңында қыздың құнын тө
лейді. Сонда Әжінияз:
«Қарақул, Қәлдібек екі інісі,
Аннақұл,Аймұрза, Сүйін орысы,
Нахақтан мойныма 40 тілда салып,
Нахақтан ант ішіп 40 тілда алысын көрің» – деп өлең жолдарын шыға
рады.
Ал төртінші информатор Әби Әжіниязды көрген адамдардың ауызынан
мына әңгімені жазып алады:
«Әжінияз ақын қарақалпақтың ашамайлы руынан молла Мадамин (Мухаммаддинге депте айтады) дегеннің қызын алмақшы болып қалың мал
берген. Қоңыраттың Бозатау деген жерінен Қалді көл деген елге күйеулеп
келген. Осы келгенінде қант-шайын алып келеді, қызды алып кету мақса
тында болған. Әжінияз ауылда күйеу болып отырғанда белгісіз себеппен
қыз жоғалған.
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Мадамин қызымды жоқ қылған сен деп Әжіниязға жала жабады. Тауып
бер деп мазасын алады. Әжінияз Мадаминге «жесірімді тауып бер» деп өзіне
қарсы шығады. Екеуі дауласып Қоңыратқа барады. Сол кезде Қоңыраттың
әкімі Уайыс бай деген Араллылардан шыққан феодал болады. Қазы-Қалмұрат
деген кісі болады. Екі даугер жүгініп әкімге келеді, алғаш Әжінияздың сөзі
өтеді, ақын халық алдында өзінің ақтығын, қойған талабының дұрыстығын
дәлелдейді. Бірақ соңында бай Мадамин дүниені шашып, әкім Қазыны малға
жығады, сөйтіп Әжіниязды айыпты қылып, қызды табуға өкім етеді. Сонда
Әжінияз бұл оқиғаны суреттеп көлемді «Көрің» өлеңін жазған. Бірақ өлең
ұмытылып, айтушылардан тек кішкене бөлімі жазып алынған. Өлең ескі
кітаби тіл аралас жазылған. Біз оны аудармай беруді мақұл көрдік. Өлеңдегі
«Зиуар» Әжінияз ақынның бүркеніш аты.
Молда Зиуар той-тамаша қылай деп,
Саранжам чайына тутышын көрің,
Мурад етип, халық уддисин йығай деп,
Ойыншы, сазенде йығышын көрің.
Ертеңге жажи етип, Қоңыратқа барып,
Қанту, набат және тахта чай алып,
Қоңырат яранына тойға шақырып,
Опиумды қашқашты алышын көриң.
Ажиге қамшы урып, айдеп хәм ылғал,
Келип Қәллибектиң үйине пилхал,
Зийуардың кеулинде болмай қыйлы қал,
Жалғыздың ол үйде жатышын көриң.
Кирпиги токилип, мурны иймейип,
Басына саукеле липасын кийип,
Күйеу маған сарпай пулым бер дейип,
Бий хасыл ғырнақның келишин көриң.
Асылмай, буқылмай, йығса олинмей,
Өлиги, тириги хасла билинмей,
Азамзат көзине хасла көринбей,
Бетбақдың қызының кетишин көриң.
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Хәммеси жәм болып келип қаладан,
Қызын излеп таппай майдан арадан,
Ақырында дохмет билен жаладан,
Келип күйеуини тутышын көриң.
Молла Зийуар билен молла Мадамин,
Бирин излеп, бири андах хәм занин,
Ол еккуси тутақлашып бир-бирин,
Уайспай алдына барышын көриң.
Қуданың құдиретин көру дан душлар,
Қун рахим, идратлы, сахип дилкашлар,
Оа3ыя болып көңилдеги йоқшылар,
Бу қапалылықтың гардишин көриң.
Мәтін информатордың айтқан варианты бойынша берілді. Көріп отыр
ғанымыздай халық арасында әбірейі өскен, жаңа бой көтеріп келе жатқан
ақынның өлеңдері кімге болса да ұнамаған. Жас ақынның өткір тілі өз
дұшпандарының тынышын алып отырған кезі еді. Әжінияздың нәзік жерінен олар ұстайды. Қыз бен жігіт арасына өсек сөз араластырды. Ақынның
жүрегін жаралап, оның намысын таптағысы келді. Бұл өсек сөздің күші
оның қалыңдығының ұзатылатын күні қашып кетуіне алып келді. Енді
Әжінияз олардың қолына ойыншық болып түсті. Жесірдің құны талап
етілді. Ауылдастарының айтуынша, жесір тірі еді. Ол қырда бір жігітке
тұрмысқа шығып кеткен еді. Тірідей оны өлдіге шығарып құнын алған
қыздың туысқандары қызды үйіне өмір бойы төркіндеп келтірмейді. Міне,
осылай ол қыз өз елін, туған-туысқандарын қайтып көре алмайды.
Әжінияздың «Көрің» өлеңінің мазмұнына қарағанда ол қалыңдығына
адал болған, ол сол қыздан басқа қызға көңіл қоймаған, қызды сүйген, оған
үйленуден басқа мақсаты болмаған.
Көңілінде Зиуардын болмай қилы қал,
Жалғыздың ол үйде жатысын көрің, – дейді.
Ақынның өз сөзі бойынша, ол қызға көңіл беріп, күйеулеп келеді. Өзінің
көңілінде қызға үйленуден басқа ойдың болмағанын айтады. Келіншек
түсіру үшін үйінде той басталып, өзі қызды ұзатып алып келуге келгенде
қыздың қашып кетуі Әжінияз үшін үлкен өкініш, жігіттік намысына түскен
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дақ еді. Осы масқарашылықтан басын көтере алмай тұрған Әжінияздан
қыздың туысқандары құн талап етеді. Қыз құны сонымен саудаға айналады.
«Қызының дауғасын молла Мәдамин,
Құттымұурат биге сатышын көрің» – дейді.
Ақын сол қызды үш жыл іздейді. «Шықты жан» өлеңінде қызды іздеп
Қазақстан, Ресей, ноғай жеріне барғаны жөніндегі жазады.
Күнәсіз ақынды кінәлі етіп, тірі қызға құн төлеткен, байларды мас
қаралап жазған «Көрің» өлеңін жоқ етуді қазы, би, ақсақалдар талап етеді.
Олар өлеңді Әжінияздың қолынан тартып алып өртеп жібереді. Бірақ өлең
ел арасына тарап кеткен еді. Оны жоқ ету ешкімнің қолынан келмейді.
Әжінияз сол қызды сүйді ме деген сұраққа қайта-қайта айналып келе
береміз. Кейбір аңыздарда және информаторлардың айтуы бойынша да,
Әжінияз жөнінде жазылған кейбір ғылыми еңбектерде де бүгінгі күнге
дейін ақын қалыңдығын қаламай басқа қызбен көңіл қосқан, соған ары
келген қыз өзін өлімге қиған (тірілей жоғалған) деген мәлімет беріледі.
Бұдан ақын бір қыздың өліміне себепші болған деген түсінік қалады. Шынында да солай ма? Ал, ақынның өлеңдеріне терең көз салсақ, оның сол
қызға болған көңілінің адал екендігін аңдаймыз.
Жоғарыда айтылған бір ауыз сөзден ақынның өз қалыңдығының көзіне
шөп салмағанын аңдайсың, төмендегі өлең жолдарынан қалыңдығы оның
сүйікті жары, яғни оны қаламай үйленіп жатқан емес, ал жүрегінің қалауы
мен үйленіп жатқан сүйіктісі екенін түсінеміз.
Гириян болып ғәрип кезген,
Орыс, қазақ қалмай бізден,
Елге келіп қабар сезген,
Интізарым, сен қайдасың? – дейді ақын. Демек, ол қыз Әжінияз үшін ең
арзу арман еткен, іңкәр болған жары, жүрек қалауы болған.
Әжінияз «Дәрек йоқ ушырған қуба қушымнан» өлеңінде ақын сол
қызды өзінің бақыт құсы деп түсінеді. Ақын сол қызды іздеу, табу арманымен өмір сүрді.
Ақын өзінің өлеңдерінде өзіне тағылған әр қилы өсек сөздерді бекерге шығарады, айттырып қойған қызына шын көңілі берілген, оны өмірлік
жолдас етуді арман еткен адал адам болғанын айтады. Бірақ, Әжіниязды
айттырып қойған сүйіктісінен айырған оның дұшпандары, ақынның оқ
тан өткір, қылыштан кескір тілін кесу, құстай болып ұшқан ақындық та
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лантының қанатынан қайыру үшін жасалған әрекет етті. Шынында оның
дұшпандары, өсекшіл адамдар оның намысына тиеді. Әжінияздың таланты, білімі, халық арасында өсіп бара жатқан абыройы әрине, талантсыз, топас, санасыз адамдарға ұнамады. Олар Әжінияздың жеке өміріне ғана емес,
тарихта қалатын атына жаладан дақ салғысы келді, оны халыққа қарсы
қоймақшы болды. Бірақ халық аузындағы Әжінияз жөніндегі әпсаналар
ұлы ақынның атын әрқандай жаладан қорғап, оның атын тарих бетіне алтын сыямен жазып бере алды.
Әжінияздың махаббат өлеңдері кімге арналған?
Әжінияздың махаббат өлеңдеріндей өлең казірге дейін қарақалпақ поэзиясында туған емес. Әжінияз ақынның атын көкке көтеріп поэзияның биік
белесіне шығарғанда оның осы өлеңдері. Бұл өлеңдер дүниеге бір келді.
Ақын жүрек төрінен шыққан ең жақсы сөздерін, ең асыл сезімін сұлу, әдеп
ті, тәртіпті, халықтың ұлттық дәстүрін, ғұрпын сақтаған мәдениетті әйелқыздарға арнайды. Ақынның әйелдерге арнаған өлеңдері сондай күшті,
адамға жағымды, әрбір сөзде сезімталды жүрек лебі, қайнаған жүрек дүр
сілі бар. Ақынның өлеңдерін оқып отырып, адамзаттың ең қадірлі нәр
сесі бұл адамды сүйе білу екендігін түсінесің. Енді ақынды Мәжнүн етіп,
толғандырған құдіретті сөз маржандарын іздеткен ол қандай қыз екен?
Сол ғажайып қызды кім болса да көргісі, кім екенін білгісі келеді. Әттең
ол қыздардың суреті қалмады, тек оларды суреттеген Әжінияз ақынның
сөздері қалды.
Бозатаулы гүлбінафша нәзелім,
Әселің арраны гүлден бездірер,
Кірпіктерін сүзіп баққан нәзерің,
Жұлдызды жауратып, түннен бездірер.
Бұл сулұлық дүниесінің маликасы болған қыздың келбетін образды
түрде, тек Әжінияз ақын ғана айта алады. Бұл махаббат тек ақынның жеке
сезімі емес, бұл дүниеге, өмірге болған махаббат.
Әжінияздың поэзиясында «Жанан», «Сәудігім», «Перизатым», «Гөззал
дар», «Нәзәлім», «Пәри», «Ділбар» деген аттар мен ғажайып қыздың образы жасайды. Ол қыз кім, қалыңдығы ма, ол бізге белгісіз. Ол қызды кейде Ләйлі мен, кейде Зухра, кейде Зылиха, Сәнемдермен теңейді. Ақын ол
қыздарды теңейтін сұлу образды таба алмай, ол қыздарды көкке көтеріп
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қадірлейді. Оның жырлаған қыздары сұлу болумен бірге өте ақылды, сабырлы, тәртіпті, білімді, мәдениетті, халық моралын сақтаған ардақты.
Қыздың жүріс-тұрысы, сөйлеген сөзі, хош қылығының өзі бір дүние.
Бағ ішінде қызыл гүлдей доланып,
Саллана-мастана келән сәудігім,
Әнуар шашы назік беліне шоласып,
Саллана-саллана келер сәудігім.
Ышқы зімістанын місті жаз етіп,
Жүрісін мысалы құба ғаз етіп,
Бір қайрылып ашығына наз етіп,
Арзу-арманмен келер сәудігім.
Қатарынан артық ақыл хәм ойы,
Сәруідей келіскен қәуметі бойы.
Ақынның махаббат лирикаларындағы қыздардың аты айтылмайды. Ол
ақынның сыры болып қалады. Ал «Бибігүл», «Қыз Ораз» өлеңдерінде ақын
өзі мен ауылдас, мерекесі бір, бірге ойнап өскен замандас қыздарын көкке
көтеріп мадақтайды. Осы қыздар кімдер, қазір бұл қыздардан ұрпақ бар ма
бұлар бізге қазірше белгісіз.
Әжінияз ақын өз әйеліне арнап өлең жазды ма, оның махаббат лирикаларында әйелі бар ма, әйелін қалай қадірледі деген сұрақ туады.
Бар, оның махаббат лирикаларының көпшілігі әйеліне арналған. Халық
аузындағы аңыздардың бірінде Әжінияз Бозатауда молла Пірім мен түрік
пендердің қолында тұтқын болып бара жатқанында өз әйеліне арнап мына
өлеңді шығарады.
Шашыңның әр талын мың тумен дермін,
Жұпар иісі шыққан жүз мың қызға бермем.
Яғни, ақын үшін әйелінің шашының әр талы бағасыз, оны жұпар иісі
аңқыған қыздарға бермеймін деп әйеліне жүрек сөздерін айтып ардақтайды.
Бұл қаншама әйелді сүю, әйелді қадірлеу, осыдан артық әйелге ардақты сөз
табу мүмкін бе?!
Ақын басқа елдерге барып бала оқытып, молдашылық етіп жүреді. Сонда басқа елдерге кетіп бара жатып, әйелі мен қоштасу өлеңдерінде, әйеліне
жазған сағыныш хат өлеңдерінде ол өз өмірін әйелінен бөліп қарамайды,
оның өлеңдерінде өзінің өмірлік жолдасы ұзақта жүрсе де жүрек төрінде
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онымен бірге жасайды. Ол әйелін «Жұптым», «Ұл қызымның анасы»,
«Үйімнің ийесі», «Сүйген жарым», «Қәуендерім», «үйімнің берекесі» деп
жүректен шыққан махаббат сезіміне толы сөздерін айтады. Бұл өлеңде
ерінің әйеліне мейірімі, бір-біріне қадір-қымбаты, әйелдің отбасының бе
рекесінің ұйтқысы, ерінің сүйенер тауы, балаларының мейірімді анасы
екендігін, оны адамгершіліктің ең жоғары үлгісі етіп жырлайды. Өлеңді
оқып отырып, ақынның өз әйелін көкке көтеріп құрмет етіп сүйгендігін
түсінеміз.
Халық аузындағы аңыздарда Әжіниязды өте сымбатты, сұлу жігіт бол
ған деп айтылады. Өзі әрі оқыған, мәдениетті, әрі білімі күшті болған. Әри
не, оны бір рет көру, оның мен сөйлесу, әңгімелесіп отырудың өзі көп адам
дарға арман еді деп айтылады.
Ал, енді оның «Гөззалдар», Сәудігім», «Бір пәрі» өлеңдерінің кейіп
керлері Әжінияздың өз әйелі деп айта алмаймыз. Бұл өлеңдер жалпы әйел
қыздарға деген өзінің көзқарасын айту үшін жазылған. Өлеңде әйел қан
дай болу керек деген сұраққа жауап аламыз. Оның «Гүлжан» өлеңінің
шығу тарихы бар. Бұл өлең алғашқы сүйген қызы Гүлжанға арналған. Гүл
жан жағалтай қыпшақ руынан Әзберген деген кісінің қызы болады. Қыз
Әжіниязбен бір тойда табысып бір-бірін ұнатып қалады. Әжінияз басқа
көршілес елдерде бала оқытып кеткенінде қызды бір бай кісіге бермекші
болады. Қыз әкесінің ойын біліп, Әжіниязға өз жағдайын айтып «тез кел»
деп хат жазып, біреулерден беріп жібереді. Бірақ Әжіниязға хат кеш барады. Әжінияз келсе, қызды ұзатып жіберген екен. Ақынның «Гүлжан» өлеңі
осы шындықтан туған.
Әжінияз шығармаларында махаббат тақырыбы ерекше сезім, жоғары
лирикалық әуенмен жырланады. Ол әйел-қыздарды осы өмірдің мазмұны,
тіршіліктің, бақытты өмірдің өзі деп таниды. Адамгершілік, әдеп-иманды
лық, жоғары мәдениет пен білімді ол әйелдер образынан береді. Ақын
әйелдерді осылай мақтау арқылы сол әйелдер дүниеге келтірген жас ұрпақ
ты тәрбиелеуді мақсат етеді.
Әжінияз және ақын қыз Меңеш
Әжінияз Қазақстанның Ақтөбе, Қызыл Орда, Торғай, Ақ мешіт деген
жерлеріне барып, молда болып бала оқытып келген. Ол жөніндегі аңыздарда
және информаторлардың айтуы бойынша, Қазақстан жеріне 1845-1846,
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1850-1855, 1860-жылдары келген. Ол бірінші рет 20-22 жастарында жоғалып
кеткен қалыңдығын іздеп келген. Бұдан соң ол мектеп молда болып бала
оқытып қайтатын болған. Ол көбінесе адайлардың арасында, адайдың белгілі байы Мырза Қожбанның қолында болады. Әжінияз белгілі қазақ ақыны
Шерниязбен кездескен, онымен бірге жүрген деген аңыздар да бар.
Әжінияздың осы Қазақстан жерінде қырда жүрген күндері жөнінде ха
лық аузында бірнеше аңыздар сақталған. Осы жылдары молдашылық етіп
жүрген күндерінде Қыз Меңешпен Әжінияздың айтысы қазақ және қара
қалпақ халқы арасында аңыз болып кеткен. Бұл айтысты білмейтін бірдебір қарақалпақ жоқ.
Әжінияз Қазақстанға барғанында көбінесе адай ауылында болады екен.
Адайлардың белгілі байы Мырза Қожбан оны ауылының мектеп молдасы етіп қояды екен. Ол Мырза Қожбанның барлық балаларын оқытады.
Бір күні Мырза Қожбанның баласы Әжінияздың өлеңдерін айтады. Содан
Мырза Қожбан оның ақын екенін білген. Сөйтіп Мырза Қожбан одан ақын
қыз Меңешпен айтысуын өтініш етеді.
Халық аузындағы әңгімелерге қарағанда, Қыз Меңеш өз дәуірінде белгілі ақын қыз болады. Ақын қыздың өткір тілі көп адамдарға тиеді. Оны
жеңетін адам болмайды. Ақын қызды айтысқа салып қызығына қарағысы
келген Мырза Қожбан Әжіниязды қызбен айтысқа түсуге зорлайды. Әжінияз
бұл айтысқа қарсы болады. Себебі, айтысатыны қыз бала, мұсылман дінінен терең сауаты бар Әжінияз бұған келісе қоймайды, екіншіден, өз елінде
емес, айтыста біреуге тілі тиіп кетсе, соңы жаман болуы мүмкін. Соның
үшін Әжінияз айтысқа қарсы болады.
– Қыз Меңешпен айтысып болмас, ол болса үйден шықпаған қыз, айрым сөздерім ауыр тиіп жүрер, бұл басқа елде жүргенде жақсылыққа алып
келмес, – дейді. Мырза Қожбан қоймайды, ақыры айтысуға көндіріп тойға
алып келеді. Мырза Қожбан оны зорлап, қол аяғын байлап апарған деген
аңыз бар.
Есіттім сізді алаштан бұл қымбат деп,
Мен келдім бір көруге қандай зат деп,
Қоймады еш еркіме Мырза Қожбан,
Тұсында Ақ Меңештің өлең айт деп, – дейді.
Қыз Меңешпен үш күн айтысады. Соңында Меңеш жеңілетін болады, сол кезде Әжінияз қыздың жеңілгенін көргісі келмейді, қызға жолды
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беріп өзін жеңілген етеді деген әңгіме бар. Егер жеңгенінде Қыз Меңештің
ауылының жігіттері бұған арланып Мырза Қожбанға қарсы болып, ұрысып
қалуы мүмкін еді, өзінің де жағдайы қиын болар еді. Сол айтыстан ауыл
арасында үлкен төбелес болуы мүмкін болған. Әжінияз соны түсінеді.
Олардың айтысы «Туркестан ведомості» де жарияланған, халық арасына кең таралған. Әжінияз бен Қыз Меңеш бұннан соң бір-бірін көрген бе
деген сұрақ туады.
Екі халықтың талантты ақындары айтысқа түсті, бірін-бірі жеңе алмай
сөзбен үш күн айқасты. Бұл олардың жастық жылдарында болды. Ал, олар
бұдан соң кездесті ме?
Халық аузындағы аңыздар, информаторлардың берген мәліметі бойынша олар өмірінің соңғы жылдары кездескен. Бұл ретте Қыз Меңештің өзі
түйелі Әжіниязды іздеп келген. Ол Әжіниязға өзі басқан және қазақша ұлт
тық өрнек ойған екі киізді естелікке әкелген. Бұл енді 1870-1875 жылдары
болған. Сонда Меңеш «киіздегі ойылған өрнектер менің жырларым, бояулары менің көңілімнің сырлары» деген.
Қыз Меңеш келгенде Әжінияз мектепте бала оқытып отыр екен. Қыз
Меңеш даладан «Әжінияз қарақалпақ бармысаң?» деп кіріп келеді. Екеуі бір-бірін көріп, сағынышты адамын көргендей жүректері жарылып
қуанысқан дейді. Екі талант иесі бір-бірін көргеніне мәс болады. Ауыл
адамдары Әжіниязға және айтыс деп өтініш етеді. Әжінияз «жастықта айтысып едік, енді ұят болар» дейді. Ол жастық көңілмен Меңешпен үш күн
айтысқанына өкінді ме, неге екені белгісіз осылай дейді. Ол Қыз Меңештің
келген құрметіне төрт отау тігіп, ел жұртын жинап, той қылып күткен.
Бір апта қарақалпақ халқы Қыз Меңешті қонақ етеді. Мал сойып, жырау, бақсы айттырып береді. Қыз Меңештің Әжіниязбен айтысын жаттап
алған халықтың аяқ жететін жерде есіткені келіп, ақын қызға сәлем берген.
Қарақалпақ халқы Қыз Меңешті осылай жақсылап күтіп шығарып салған
деп айтады.
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Р.Р. ВАХИТОВ
ЭРЕНЖЕН ХАРА-ДАВАН: АЗИЙСКИЙ ЕВРАЗИЕЦ
Мақалада қалмақ халқынан шыққан ірі тұлға, тарихшы-публицист Эренжен Хара-Да
ванның шығыс халықтарының, әсіресе көшпелі халықтардың мүддесі жайлы еуразиялық
идеясы аясында ХХ ғасырдың алғашқы жартысында айтқан көзқарастары сараланады.
В статье трактуются взгляды крупного деятеля калмыцкого народа, историка-пуб
лициста Эренжена Хара-Давана о евразийской идее, интересах восточных народов, осо
бенно кочевников, высказанные в начале ХХ века.
The article interprets the opinions of an outstanding figure of the Kalmyk nation, historianpublicist Erenzhen Hara-Davan concerning the Jewish idea, the interests of Eastern peoples,
especially nomads suggested in the beginning of the XXth century.

Эренжен Хара-Даван – один из выдающихся калмыцких публицистов,
историков, политических деятелей первой половины ХХ века. В эмиграции он был участником евразийского движения, которое представляло собой одно из первых направлений в русской мысли, радикально разорвавших с европоцентризмом и обратившихся к культурам народов Востока и
особенно к кочевым культурам. Его наследие сегодня возвращается к нам,
но и в среде ученых, не говоря уже о широкой общественности, нет цельного представления об историческом и научном значении Хара-Давана и
его трудов. В данной статье мы пытаемся восполнить этот пробел.
Эренжен Хара-Даван (Эренжен Даваевич Даваев) родился в 1883 году
в Малодербетовском улусе Калмыкии, в семье батрака [1]. Его отца звали
Дава Аршиев, за смуглость кожи он получил прозвище «Хара» («черный»),
отсюда и фамилия сына – Хара-Даван (так он стал подписываться, став
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студентом, до 1908 года в его документах значилось «Эренжен Даваев»).
Общественный фонд, созданный для поддержки детей бедняков-калмыков,
оплатил учебу маленького Эренжена в улусной школе (так как его семья не
имела средств). Одаренный ученик был направлен после школы в Астраханскую гимназию. В годы учебы в гимназии Хара-Даван познакомился
с русским востоковедом А.Рудневым, который собирал калмыцкие песни.
Под его влиянием сам стал интересоваться фольклором калмыков и собирать песни, сборник которых подарил Рудневу, когда по окончании гимназии в 1906 году приехал в Санкт-Петербург. Хара-Даван учился сначала
в Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии (обучение оплатил
отец его друга, богатый скотовод-калмык Дорджи Балзанов). В Петербурге
он сближается с другими студентами-калмыками; а их помимо него училось
в Петербурге всего четыре человека; трое – Бадма Уланов, Санджи Баянов,
Дорджи Манджиев – на юридическом факультете Санкт-Петербургского
университета и один – Ноха Очиров – на востоковедческом. Они встречаются с либеральными профессорами-востоковедами, которые видят в них
зародыш национальной калмыцкой интеллигенции и всячески им покровительствуют. Студенты-калмыки пытаются литературно переложить народный эпос «Джангар» (который был записан Нохой Очировым), спорят о политике, просвещении калмыцкого народа [2]. В этот период формируются
политические взгляды Хара-Давана, он становится национал-демократом,
ориентирующимся на партию кадетов. Как он объяснял потом свой выбор,
его, как и других «инородцев», привлекли у кадетов осуждение русификаторской политики правительства и лозунги национальной автономии для
некоторых нерусских народов. Впоследствии с Бадма Улановым они создадут калмыцкую национальную организацию «Знамя калмыцкого народа»
(«Хальмг тангачин туг») – секцию Всероссийского союза учителей.
Проучившись четыре года в академии, Хара-Даван написал заявление с
просьбой о переводе на медицинский факультет Юрьевского (Дерптского)
университета, в связи с вредом для его здоровья петербургского климата. В
1910 году он переводится из Дерпта на медицинский факультет Казанского
университета (где обязанности оплачивать его учебу взяло на себя государство; в связи с этим Хара-Давана называли «стипендиат калмыцкого народа»)
[3]. После получения в Казани диплома врача и степени доктора медицины
(в дальнейшем все свои произведения он подписывал доктор Э.Хара-Даван,
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в связи с этим некоторые современные биографы ошибочно называют его
«доктором исторических наук»), он вернулся на малую родину и занимался
врачебной деятельностью в Малодербетовском и Малычском улусах. Надо
заметить, что врач-калмык тогда не просто был редкостью, Хара-Даван был
первым калмыком, который получил высшее медицинское образование. Это
не только привлекало к нему интерес, но и давало ему преимущество: он
знал калмыцкий язык и мог свободно общаться с пациентами. Работал самоотверженно: в 1911–1912 годах в Калмыкии разразилась эпидемия холеры и чумы, и он участвовал в борьбе с нею.
После февральской революции 1917 года Хара-Даван активно занимается политикой, участвует в съездах калмыцкого народа, работе новых органов власти, пропагандирует идею автономии калмыков в составе новой
демократической России. Убедившись, что Временное правительство не
собирается предоставлять калмыкам автономию, примкнул к большевикам.
После Октябрьской революции был делегирован Советом депутатов Малодербетовского улуса на съезд «трудового калмыцкого народа Прикаспийского края». Весной 1918 года возглавил Калмыцкую секцию исполкома
Астраханского губернского совета. Однако вскоре наметились и разногласия с большевиками. Хара-Даван выступил против экспроприации скота у
зажиточных калмыков и против социализации земли калмыков, что вызвало неудовольствие новой власти. Когда же выяснилось, что губисполком
не торопится выполнять обещание дать автономию калмыкам, порывает
с Советской властью и вступает в армию Деникина. Вместе с белыми он
воюет, затем отступает до Крыма, а оттуда эмигрирует сначала в Турцию,
а потом в Европу.
В эмиграции Э.Хара-Даван обосновался в Праге, где вел активную научную, публицистическую и общественную деятельность. ВПраге оказалось
некоторое количество представителей калмыцкой интеллигенции и простых калмыков – бывших участников белого движения, примерно – около
50 человек [4]. Они составили небольшую, но сплоченную общину. Многие калмыки бедствовали, не могли найти работу и пропитание, не зная
ни чешского, ни русского языков. По инициативе Б. Уланова была создана комиссия калмыцких культурных работников (КККР), которая объявила своей целью не только поддержку калмыков за рубежом, но и развитие
калмыцкой культуры в условиях свободы от большевистской цензуры. Ко-
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миссия получила финансирование от правительства Чехословакии в рамках знаменитой «русской акции» Массарика. При поддержке чехословацкого правительства калмыцкая молодежь получила возможность учиться в
вузах. Был создан пансион, в котором могли жить и получать пропитание
нуждающиеся калмыки. Комиссия издавала русскую классику на калмыцком языке, учебную литературу, в частности, учебники калмыцкого, выпускала ряд журналов на калмыцком и русском языках, в которых печатались материалы по истории калмыцкого народа, истории гражданской
войны, фольклору калмыков («Ойрат», «Улан Залат», «Хонхо»). Хара-Даван принимал активное участие в работе комиссии. Журнал «Ойрат» был
организован студентами-калмыками под непосредственным руководством
Хара-Давана и на его личные денежные средства[5]. Пражская КККР сотрудничала с общиной калмыков в Париже, где выходил самый известный
калмыцкий эмигрантский журнал – «Ковыльные волны» и с белградской
диаспорой. В изданиях калмыцкой диаспоры Э. Хара-Даван раскрывается
как публицист, специализирующийся на национальной тематике (там были
опубликованы такие его статьи, как «К вопросу о национальном объединении//Ойрат; «Пути решения национальной проблемы»//Улан Залат №3).
Хара-Даван, в отличие от других представителей калмыцкой интеллигенции (прежде всего, кругов национал-демократической организации
«Хальмг тангачин туг», у истоков которой, вспомним, он некогда стоял) не
был настроен к Советской власти враждебно. Он приветствовал создание
Калмыцкого автономного округа в СССР, мероприятия по культурной революции среди калмыков. В 1920-х годах даже пытался вести переговоры
с руководством Калмыцкого автономного округа о возможности вернуться
в СССР и включиться в жизнь Советской Калмыкии, но затем отказался от
этой мысли. Вероятно, сыграло свою роль и то, что Хара-Даван при всех
своих просоветских настроениях так и не стал марксистом и оставался глубоко верующим буддистом-ламаистом (кроме того, вскоре выяснилось, что
некоторые решившиеся вернуться калмыки-эмигранты были расстреляны
в СССР по обвинению в шпионаже).
В 1922 году вышла в свет книга монголоведа Владимирцева «Чингисхан», которая не только привлекла внимание Хара-Давана, но и вдохновила
его на исследования в области истории монгол (которые потом и прославят
его имя). В это же время он начинает интересоваться трудами евразийцев
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(Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. Вернадского), в которых впервые
предлагалось понимание России не как европейской, а как евразийской
державы и отмечалось культурное влияние на Россию и русских народов
Турана и в том числе монгол. Хара-Даван их внимательно штудирует (впоследствии в трудах Хара-Давана будут обильно цитироваться работы теоретиков евразийства). Особенно сильное впечатление на него произвели
книги кн. Трубецкого. Хара-Даван признавался, что после прочтения его
«Европы и человечества» он избавился от гипноза европоцентризма (сыграло свою роль и чтение Шпенглера).
К его счастью, познакомиться с самими евразийцами было легко. Один
из лидеров и идейных вождей евразийства П.Н.Савицкий также жил в Праге (где он оказался также по «русской акции» Массарика). В Праге же жил
и историк Г.В. Вернадский, который разрабатывал евразийскую концепцию русской истории и писал об относительно положительном значении
вхождения Руси в государство Чингизидов [6]. Кроме того, Вернадский
участвовал в «Кондаковской семинарии» (затем кондаковском институте)
– объединении русских историков, оказавшихся в эмиграции, а среди этих
историков было немало тех, кто профессионально занимался историей кочевников (в частности, Н. Толль, автор брошюры о скифах и гуннах). Все
это предопределило сближение Хара-Давана с евразийцами.
Нам неизвестно, когда Хара-Даван познакомился с Савицким лично.
Первая его публикация в «Евразийских изданиях» появилась достаточно
поздно (Э.Хара-Даван. Евразийство с точки зрения монгола//Евразийская
хроника. Выпуск 10. Париж 1928). Но, безусловно, ей предшествовало некоторое общение с Савицким, который всегда проявлял живой интерес к
людям, неравнодушным к евразийству (кроме того, сыграла свою роль и
национальность Хара-Давана: евразийцев давно упрекали, что они прославляют Туран и Чингисхана, а в их рядах одни русские и украинцы, их
не мог не подкупить интерес к евразийству степняка-калмыка). Хара-Даван
же не просто высоко ценил исторические труды евразийцев, он вскоре объявил и о своем согласии с политической программой евразийского движения. В ней его привлекло признание принципа федерализма, автономности
жизни нерусских народов в составе России. Начав свой путь как националдемократ и пройдя через национал-коммунизм, Хара-Даван в конце концов
пришел к евразийству.
В 1927 году, в год 700-летней годовщины смерти Чингисхана, Хара-
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Даван решает, что набрано уже достаточно материала, чтоб начать писать
книгу о великом полководце. Параллельно с книгой он пишет доклад на ту
же тему, где кратко изложены основные тезисы книги. С данным докладом
он выступил в 1928 году в Белградском университете [7]. В следующем
1929 году Хара-Даван переезжает в Белград. Есть сведения, что он там преподает в Белградском университете, но они непроверенные. В 1929 году он
выпустил в Белграде за свой счет главный труд своей жизни – книгу «Чингисхан как полководец и его наследие». Книга эта была многократно переиздана уже после смерти Хара-Давана и отношение к ней диаметрально
противоположное. Одни, например, Д.Тараторин, объявляют ее гениальным историческим трудом, другие, как С.Земляной, вовсе отказывают ей
в оригинальности и научном значении и объявляют лишь фактом этнического самосознания Хара-Давана, упирая на то, что книга компилятивна –
военный раздел, по признанию автора, написан английским специалистом
по военному делу, основные идеи принадлежат евразийцам [8]. Истина, как
всегда, посередине. Хара-Даван не был профессиональным историком с
соответствующим образованием, напомним, он был врач по специальности. В книге он не скрывает того, что исходит из концепции Трубецкого и
Савицкого и обильно цитирует их, особенно первого. Действительно, раздел, посвященный военному делу монгол, компилятивен, как говорилось,
этого он и не скрывал. В то же время, в книге есть интересные материалы,
собранные автором в библиотеках, удачные обобщения и оригинальные выводы, а главное, это был действительно взгляд с Востока, точка зрения человека, который сам имеет опыт кочевой жизни. Книга выдержала научное
рецензирование – ее прочитал видный монголовед В.Котвич. Она не прошла незамеченной для профессиональных историков, на нее неоднократно
ссылается Г.В.Вернадский в фундаментальной монографии «Монголы и
Русь». По сообщению С. Лаврова, уже в 1960-х, в Америке Г.В.Вернадский
замечал, что из монографий о Чингисхане может выделить лишь книгу Хара-Давана [9]. Автор высылал эту книгу такому тонкому знатоку Востока,
как Н.К.Рерих, который также высоко отозвался о ней: «В свое время я был
рад получить книгу доктора Хара-Давана о Чингисхане. Автор сам принадлежит к народам Востока и потому его проникновенные оценки еще более
убедительны. Он знает, о чем говорит» [10]. Хара-Даван как историк явно
заинтересовал Рериха. В 1953 г. в письме к Г.В.Вернадскому в США Рерих
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спрашивает: «Не знаете ли, что сталось с доктором Хара-Даваном?» – и
ссылается на его книгу [11].
Хара-Даван продолжает также писать статьи и печатает их в евразийс
ких изданиях (в 1931 году выходит его статья «О кочевом быте» в сборнике
«Тридцатые годы»), а также в других изданиях русской диаспоры (в 1932
году в парижском сборнике «Утверждения» вышла его малоизвестная статья «Национальный вопрос», в 1933 в издании «Вольное казачество» (№128)
статья «История национального вопроса»). В его статьях чувствуется его медицинское образование, так, он много пишет о здоровье степных народов, об
их антропологическом типе и т.д. Он поддерживает переписку с лидером евразийства Савицким (в архиве Савицкого, который теперь хранится в ГАРФ
в Москве, есть письмо Савицкого к Хара-Давану от 24 марта 1929 года [12].
В еразийском движении он сближается с К.А.Чхеидзе, и они получают даже
прозвище «азийцев» за страстную апологию нерусских народов.
Не прекращает Хара-Даван и деятельности как активист калмыцкого
национального движения. В селе Мали-Мокри-Луг (пригороде Белграда)
имелась самая большая в Европе колония российских калмыков [13] численностью более 400 человек (из около 1200 калмыков во всем зарубежье)
[14]. Принимает активное участие в жизни общины калмыков в Югославии
(и описывает ее, в пражском издании КККР в 1930 г. вышла его статья
«Калмыки в Югославии»). Он становится секретарем духовно-попечительского совета по строительству буддистского храма (хурула) в Белграде, занимается сбором денег для этого по всей Европе. Храм был окончательно
достроен и освящен в 1929 году (это тогда был единственный буддистский
храм в центральной Европе). Н.К.Рерих прислал по этому случаю приветственное письмо и священные изображения для храма из Тибета, Монголии и Индии. Буддистская община Токио прислала медную статую Будды.
При храме действовала школа, где обучали детей калмыцкому языку. Он
продолжает активно публиковаться в калмыцких изданиях, в 1930-е годы
вышли его программные статьи, например, «О наших национальных задачах»//Ковыльные волны, Париж, 1930 №1.
Также в 1930-е годы Хара-Даван вместе со своими земляками и донскими казаками (в годы гражданской войны калмыки воевали в казачьих
кавалерийских частях) вынашивал планы переселения калмыков и казаков, живших в Югославии, в Мексику и в Техас, где на степных просторах
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калмыки могли бы вести привычную им жизнь скотоводов. Для этого он
вошел в состав Казачьего колонизационного комитета. Но планы эти не
осуществились.
Умер Хара-Даван в 1942 году в Белграде.
Наследие Хара-Давана стало приходить к российскому читателю лишь
в годы перестройки. Причем приходить очень избирательно. Его книга о
Чингисхане была переиздана несколько раз: в Элисте в 1991 году (с послесловием Л.С.Бурчиновой), в Алма-Ате в 1992 (с предисловием Гумилева и
Ермолаева), в Москве в 1996 году в составе книги «На стыке континентов
и цивилизаций… Из опыта образования и распада империй X–XVI в.в.»
(перепечатка с алма-атинского издания), в Москве в 2002 году в составе
книги «Русь монгольская. Чингисхан и монголосфера» (с предисловием
Тараторина и заключительной статьей Дугина), наконец, в Москве в 2007
году (книга «Чингисхан и его наследие» с предисловием Лазарева). Другим
произведениям Хара-Давана повезло меньше: в наши дни перепечатывалась лишь его статья «Евразийство с точки зрения монгола» из «Евразийской хроники» (в книге «Русь монгольская. Чингисхан и монголосфера»).
Статьи из других евразийских изданий, из других русских эмигрантских
газет и журналов, наконец, из калмыцких эмигрантских журналов не переиздавались и известны лишь специалистам по калмыцкой эмиграции. В
итоге сложился неверный образ Хара-Давана как историка монгольского
средневековья, тогда как на самом деле при всей важности для него проблемы Чингисхана, она все же для него вторична. Первичной же была борьба
с европоцентризмом, реабилитация кочевых народов и их культур и дальнейшая судьба калмыцкого народа.
Хара-Даван был подлинным национальным интеллигентом. Сын батрака из калмыцкой степи, получивший образование за счет фонда поддержки
детей-калмыков и пожертвований земляков и ставший интеллектуалом европейской выучки, он никогда не терял любви к своему родному народу.
В нем жили гордость за его прошлое, боль за его настоящее и надежда на
его лучшее будущее. Обучаясь в гимназии и университете, он внутренне
протестовал против европоцентристских стереотипов, которые тогда считались самоочевидными истинами. Зная жизнь народов степи, всем сердцем любя их быт, легенды и сказания, культуру, он не мог смириться с
примитивными обвинениями скотоводов-кочевников в варварстве и дико-
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сти, и с отождествлением цивилизации лишь с культурами оседлых народов. А именно такие суждения он слышал и за гимназической партой, и на
студенческой скамье, и именно они были теоретической основой политики
русификации со стороны правительства Российской империи. Имперские
власти не скрывали, что считают русский народ высшим, развитым, европейским, а кочевников-инородцев – дикарями, и потому объявляли благом
для инородцев приобщение к русской культуре и, как результат, обрусение
[15]. К русским демократам-кадетам Хара-Давана подтолкнул тот факт, что
кадеты выступали против насильственной русификации. Лидер правых кадетов П.Б.Струве выступал за создание равных условий для культурного
развития всем народам империи. Но при этом и он считал, что окончательная судьба всех нерусских народов империи (кроме финнов-суоми и поляков) – обрусение, только Струве был убежден, что нужно доказывать преимущество русской культуры, стремиться к победе русской культуры над
другими в ходе честной равноправной конкуренции. Струве был либерал, а
либерализм – западническая европоцентристская парадигма. Конечно, такая постановка вопроса не могла удовлетворить Хара-Давана.
Э.Д.Хара-Даван и на сторону большевиков встал, потому что те обещали прекратить русификацию и предоставить нерусским народам, в частности, калмыкам, свободу культурного развития. Никогда не был сепаратистом и не выступал за отделение Калмыкии от России (в отличие от
активистов «Знамени калмыцкого народа», которые в эмиграции отстаивали идеал обособленной от России Кавказской Федерации с Калмыкией
как равноправным членом). Хара-Даван не отождествлял политический и
культурный суверенитет и считал, что раскрытие культурного потенциала калмыцкого народа возможно и в составе России, но при условии ее
федеративного устройства. Но вскоре он обнаружил, что коммунизм, как
и либерализм – западническая европоцентристская идеология, для которой кочевые народы – дикари и варвары, которых нужно цивилизовать и
просвещать. Именно это, а не политические разногласия, оттолкнуло его
от большевиков.
Мучительные поиски третьего пути между либерализмом и коммунизмом закончились, когда Хара-Даван открыл для себя евразийство. Как уже
говорилось, решающее значение для него имели аргументы Н.С.Трубецкого
из книги «Европа и человечество». Трубецкой там остроумно и убедитель-
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но доказывал, что нет никаких научных рациональных оснований для того,
чтоб объявлять ценности западной европейской культуры высшими и универсальными, общечеловеческими. Они не выше и не ниже ценностей других культур – российской, азиатской, африканской и т.д. Человечества не
существует как единой культурной целостности, человечество – сумма локальных культур. Любые критерии, вырабатываемые в рамках одной культуры, не годятся для других. Конечно, с точки зрения европейцев европейская культура выше африканской, поскольку они прилагают к африканской
культуре критерии развитости, разработанные самими европейцами. Но
точно такую же операцию могут провести и африканцы, и тогда окажется,
что с их точки зрения африканская культура выше европейской. Как видим,
отсталость культуры – лишь результат эгоцентрического мировосприятия,
присущего каждой культуре, в особенности европейской.
Каждая культура имеет свой путь развития. Таким образом, не существует и единой «столбовой» дороги общечеловеческого прогресса; у каждой
культуры – свой путь прогресса и прогресс одной культуры может казаться
представителям другой культуры регрессом и застоем в силу различных
критериев оценки.
П.Н.Савицкий дополнил это учение концепцией месторазвития, согласно которой каждая культура приспосабливается к той территории, на
которой она возникла и развивается, к своему географическому миру. Так
образуется своего рода синтез природы и культуры, причем, видов этого
синтеза может быть множество [16]. Так оседлые народы приспособились
к условиям леса и равнины, занимаясь там охотой и сельским хозяйством. Кочевые народы приспособились к условиям степи, где невозможно
выращивать хлеб, но зато можно пасти животных и питаться их мясом и
молоком. Культура и быт кочевников не хуже и не ниже культуры и быта
оседлых народов, они просто иные (Савицкий охарактеризовал этот тип
культуры как «конно-железную культуру») [17]. Кочевые культуры играют
очень важную историческую роль, например, осуществляя торговые, культурные и политические контакты между живущими вдалеке друг от друга
оседлыми народами. Большое и до сих пор недооцененное значение имеют
создаваемые кочевниками государства – степные империи (вроде империи
Чингисхана).
Хара-Даван в своих евразийских статьях («Евразийство с точки зрения
монгола», «О кочевом быте») и особенно в книге «Чингисхан как полково-
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дец и его наследие» развивал эти взгляды. В сущности, книга о Чингисхане
– не столько историческое исследование, сколько попытка реабилитации
образа Чингисхана в глазах европейского и русского общества, которое до
сих пор подвержено «черному мифу» о предводителе монгол (хотя как мы
уже говорили, книга не лишена и определенного научного значения). Не
случайно, в библиографии книги нет ни одного нового источника, монгольских летописей, лишь работы русских и западных востоковедов и историков, и труды евразийцев.
Как участник евразийского движения Хара-Даван главным образом интересовался национальным вопросом. И тут его как национального интеллигента прежде всего волновали вопросы будущего калмыцкого народа (и
других народов России) в условиях постсоветской евразийской России.
Хара-Даван вместе с К.Чхеидзе занимал особую позицию по проблеме
федеративного устройства России. Все евразийцы были сторонниками
федерации и мыслили строй будущей постбольшевистской евразийской
России как федеративный. Но по вопросу характера этой федерации у них
были разногласия. Г.В.Вернадский и Н.Н.Алексеев считали, что федерация
должна строиться по географически-экономическому принципу, то есть
субъектами Евразийской Федерации, по их мнению, должны быть области
без учета границ между этносами. В рамках этого проекта предполагалась
постепенная ликвидация союзных и автономных республик и национальных округов СССР по мере того, как сепаратистские настроения времен
гражданской войны (которые их собственно и породили) пойдут на убыль
в результате совместной жизни в одной федерации и действия евразийской
пропаганды. Лидеры движения – П.Н.Савицкий и Н.С.Трубецкой – занимали иную, более гибкую позицию. Они также предлагали сделать субъектами федерации географически-экономические области, но внутри них хотели учредить самоуправляющиеся автономные единицы, совпадающие с
тем или иным этносом. Как отмечает Ч.Г.Сангаджиев, это были бы «национальные республики без территориального суверенитета» [18]. Наконец,
еще более мягкой была позиция нерусских членов евразийского движения,
«азийцев» Чхеидзе и Хара-Давана. Они выступали за сохранение советской модели этнофедерализма с ликвидацией не национально-территориальных, а наоборот, административно-территориальных образований (возможно, с преобразованием центральных областей в Русскую республику)
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и за более мягкий принцип объединения республик, который был ближе к
конфедерации, чем к федерации.
Более полно взгляды Хара-Давана по национальному вопросу изложены
в одноименной статье, которая была опубликована в 1932 году в парижском
журнале «Утверждения» (№1). В ней автор утверждает, что национальный
вопрос представляет собой главный вопрос политической истории. По сути,
вся она сводится к борьбе наций друг с другом. История есть борьба наций,
а не борьба классов, как считает марксизм, или борьба рас как считает национал-социализм. Причем, нации Хара-Даван понимает примордиалистки
и отождествляет их с этносами, не видя принципиальной разницы между
этносами древности и средневековья, и новоевропейскими, и современными нациями (впрочем, в 1932 году, когда была написана статья, это было
повсеместное убеждение). В национальном бытии для него гораздо важнее
признак культуры, чем признак «крови», расовые и антропологические отличия он объясняет рационально, через влияние климата и географии.
В результате борьбы народов образовались большие империи, где нации
более сильные подчинили себе и угнетают нации более слабые (Османская
империя, Австро-Венгерская империя, Британская империя, наконец, Российская империя). Целью таких имперских наций по Хара-Давану была
полная ассимиляция включенных в орбиту имперского строительства народов. Но действие породило противодействие, угнетение слабых наций
со стороны сильных привело к тому, что слабые нации объединили свои
усилия и свергли имперское иго. Начало ХХ века стало эпохой разрушения
империй и доминирования национальных государств. Распались АвстроВенгерская, Османская империи, закачалась Британская империя. Российская империя оказалась на полпути к распаду, отдельные ее народы обрели
свои национальные государства в годы гражданской войны, но государства
эти, войдя в СССР, фактически утеряли свой суверенитет.
Однако история народов развивается по Хара-Давану согласно формуле
гегелевской триады. Эпоха старых империй была тезисом, эпоха национальных государств стала антитезисом, но теперь наступает время синтеза. Таким синтезом станет эпоха государств-федераций или конфедераций,
свободных взаимовыгодных союзов национальных государств, образовавшихся после распада империй, но продолжающих сохранять культурные и
экономические связи. Такие межгосударственные союзы имеют все досто-
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инства империй (выгоды от объединения в сфере безопасности, внутренней
политики, экономики), но лишены их недостатков (диктат одной нации над
другими). СССР Хара-Даван считал неким промежуточным образованием,
напоминающим и империю классического типа, и федерацию национальных государств и мечтал о преобразовании его в такой союз («Соединенные штаты России»). Основой такого союза народов должна по Хара-Давану стать общая идея.
Как видим, проект трансформации СССР в этнофедерацию или даже
этноконфедерацию, который отстаивал Хара-Даван, полемизируя с другими евразийцами, имел своей базой у калмыцкого евразийца своеобразную
историософскую концепцию.
Конечно, по прошествии 80 лет взгляды Хара-Давана по национальному
вопросу представляются уязвимыми для критики. Так, современные этнологи-конструктивисты, при всей сомнительности их радикальных выводов,
все же доказали, что есть качественное отличие между этносами средневековья и нациями Нового времени. Среди философов культуры (пример
– Джоффри Хоскинг) является общим местом различение империй восточного типа, где власть принадлежит не представителям одной нации, а
правящей элите, куда инкорпорируются представители разных народов по
идеологическим признакам, и империй западного типа, где действительно
осуществлялась эксплуатация по национальному признаку. В этом смысле
Османская да и Российская империя вовсе не империи соответственно турецкого и русского народов, в элите Османской империи мы видим немало
принявших ислам славян и греков, в элите Российской империи – грузин,
обрусевших татар, армян и т.д.
Но при всем при том работы Хара-Давана по национальному вопросу
не утеряли актуальности и определенного научного значения до сих пор и
способны помочь нам в осмыслении соответствующих современных проблем.
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Р.К. ГАНИЕВА
ТВОРЧЕСТВО ГАЛИМДЖАНА ИБРАГИМОВА
В КОНТЕКСТЕ ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫХ ЛИТЕРАТУР
К 125-летию Г. Ибрагимова
Мақалада татар ренессанстық әдебиетінің, ХХ ғасыр басындағы романтикалық
әдебиеттің белгілі өкілі Галымжан Ибрагимовтің (1887-1938) шығармашылығы мен
мұсылмандық Шығыс және христиандық Батыс әдебиеті арасындағы көпқырлы ық
палдастық пен байланыс қарастырылады.
В статье рассматриваются многогранные взаимосвязи и взаимоотношения выдаю
щегося представителя татарской ренессансной литературы, романтического литера
туроведения начала ХХ века Галимджана Ибрагимова (1887-1938) с литературами му
сульманского Востока и христианского Запада.
The article tell about many-sided interrelations of a great representative of the Tatar
renaissance literature, romantic literature studies of the XX-th century Galimdjan Ibragimov
(1887-1938) with the literatures of Muslim East and Christian West.

На рубеже ХХ-ХХI веков усиливается интерес к восстановлению и объективной оценке литературного наследия татарского народа, подвергнутого идеологическому остракизму в советскую эпоху. Начинается переоценка
многогранной художественной, научной и общественной деятельности Галимджана Ибрагимова.
Галимджан Ибрагимов (1887-1938) – классик татарской литературы
первой трети двадцатого столетия. Он был очевидцем и участником кровопролитных войн, революций, общественно-политических потрясений в
царской и советской России, приведших к гибели писателя в застенках тоталитарного сталинского режима.

691

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

История разделила творческий путь Ибрагимова в мировоззренческом
и литературно-эстетическом планах на два резко очерченных этапа: дооктябрьский и советский. Писатель начал свой творческий путь в начале ХX
века, когда татарская литература вступала в период национального Ренессанса, а каноничные традиции средневековых арабо-персидско-тюркских
литератур постепенно уступали место реализму и романтизму европейского типа, образуя восточно-западный синтез. Большинство татарских
литературоведов единодушны в том, что дооктябрьское творчество Ибрагимова, начавшееся с реалистического натурализма в рассказе «Изгнание
шакирда Заки из медресе» (1907), всецело протекает в русле романтизма.
Романтическое творчество писателя характеризуется эстетикой прекрасного, возрожденческим антропоцентризмом, утверждением социального достоинства и духовной свободы человека, идеалов национального прогресса,
культа природы, любви и искусства. Он же был одним из основоположников романтической эстетики и принципов культурно-исторической школы
в татарском литературоведении начала ХХ века, которые им были теоретически иллюстрированы в трудах «Вопросы литературы» (1910), «Татарские поэты» (1913), «Несколько слов об «Альбоме» (1915).
Взаимоотношения Галимджана Ибрагимова с советской властью были
сложны и трагичны. После Октябрьского переворота 1917 года он стал одним из главных идеологов и создателей новой социалистической культуры
и литературы. С одной стороны, Ибрагимов был вынужден стать на путь
сотрудничества с большевиками, создать ряд художественных произведений, пронизанных идеями партийности, классовой борьбы и всесилия диктатуры пролетариата («Новые люди», 1920; «Красные цветы», 1921–1922;
«Глубокие корни», 1926–1928; «Наши дни», 1914, изд. 1920, переработ.
1934). С другой, Ибрагимов был уверен, что его компромисс с большевиками, общественная, литературная деятельность положительно повлияют
на развитие новой советской татарской литературы. Как справедливо писал историк Габдулбари Баттал, в отношении возрождения культуры татарского народа он оставался «большевиком-националистом», что подтверждается его выступлениями в защиту арабской графики и необходимости
отражения национальной истории, национального духа в искусстве и литературе. Сопротивлением тоталитаризму и сталинской политике явился его
историко-публицистический труд «Каким путем должна пойти татарская
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культура?», за что он подвергался бесконечным нападкам со стороны большевистского режима.
Романтизм, характерный для дооктябрьского творчества, продолжает
доминировать в произведениях Ибрагимова первой половины 20-х годов,
а со второй половины его художественный метод эволюционизирует в сторону так называемого социалистического реализма. Энциклопедией классовой борьбы стал его роман «Глубокие корни».
Идеологическая основа ибрагимовского романтизма и реализма советского периода иная: навязанная партией и диктатурой пролетариата – натуралистическая «эстетика крови» (точнее «карнавал кровопролития»),
оправдываемая и крылатым выражением коммунистов тех лет: «революций без крови не бывает».
Многие произведения Ибрагимова 20-х – начала 30-х годов иллюстрируют картину, что строительство социализма – это беспощадная классовая
борьба, жуткие казни, череда мучительных голодных смертей, гибели людей при революционном переустройстве жизни села, города и на фронтах
гражданской войны. «Эстетикой крови» была пронизана вся многонациональная советская литература 20–30-х годов. Катастрофичность эпохи
определила и трагичность художественного сознания Галимджана Ибрагимова – противоборство в его мироощущении и мировосприятии несовместимых друг с другом эстетических категорий, моральных ценностей,
общественно-политических установок: прекрасного и безобразного, гуманизма и революционного насилия, национального и интернационального.
Однако при всех катаклизмах истории и личных компромиссах и конфликтах с принципами партийности и классовости большевистской идеологии
Ибрагимов оставался великим художником слова, тяготеющим к эстетике
прекрасного, утверждающим право человека на свободу и счастье, а также
писателем культурно-исторической школы, признающим приоритет национальных корней, национального духа, национальных ценностей.
Начало ХХ века – вершинное явление возрожденческого движения в
общественной и духовной жизни татар. Это наложило отпечаток и на духовные связи Галимджана Ибрагимова с мировой культурой и литературой. Будучи энциклопедически одаренным писателем, он вбирал научные
знания и художественный опыт всюду: в западной и восточной античности
– древнегреческой поэзии Гомера, философии Платона, Аристотеля, Ави-
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ценны, Аль-Кинди, Фараби, Ибн Рушда, Ибн Халдуна; в трудах западноевропейских мыслителей Нового времени: Декарта, Канта, Спенсера, Тэна
и других; в ренессансной литературе Востока и Европы, в поэзии Маари,
Мутанабби, Фирдоуси, Низами, Хайяма, Саади, Хафиза, Физули, Навои,
Данте, Шекспира; в творчестве выдающихся писателей английской, немецкой, французской, испанской литератур, как Сервантес, Корнель, Расин,
Руссо, Гюго, Золя, Гейне, Гете, Шиллер, Байрон, Андерсен, Новалис, Верхарн, Бичер-Стоу и др. При всем этом необходимо подчеркнуть, что Ибрагимов был прекрасным знатоком истории мусульманской цивилизации,
коранической философии, шариата, хадисов, фикхе, о чем свидетельствует
написанный им в 1909 году труд «Древняя исламская цивилизация».
Галимджан Ибрагимов первым среди татарских писателей и литературоведов выступил с защитой идеи восточно-западного синтеза, подверг резкой
критике сторонников имманентного развития литератур. В приобщении к
опыту мировой литературы особое значение он придавал переводам; горел
желанием ознакомить свой народ с лучшими образцами европейской, арабо-персидской поэзии. «Нам нужны, – писал Ибрагимов, – переводы таких
гениев, как Гомер, Данте, Шекспир, Шиллер, Гете, Байрон... Если мы не хотим задохнуться в своей национальной скорлупе и желаем, приобщившись
к общечеловеческой культуре, озарить умы и мысли наши ее немеркнущим
светом, то без этих переводов нам не обойтись. Я верю, осталось недолго
ждать этого» [1, c. 223].
Достоин внимания и тот факт, когда некоторые ученые с европоцентристских позиций признавали только полноценность культуры Запада,
умаляли значение достижений мусульманской цивилизации, Ибрагимов
утверждал равноценность этих культур. «Нам необходимо знать прошлое
Востока, – подчеркивал он, – питаться его поэзией и мудростью. Настало
время поставить гениев Востока рядом с классиками Запада и преклоняться
перед ними, с кафедр медресе донести до сердца татарина любовь не только к «Илиаде» и «Божественной комедии», но и к «Мугаллакат» (сборник
лучших доисламских стихотворений арабов, вывешенных вокруг Каабы),
к Маари, «Шахнамэ» Фирдоуси, «Гулистану» Саади, «Лейли и Меджнун»
Физули» [1, c. 224].
Приведенные цитаты из статьи «Не пора ли готовиться?» (1915) представляют интерес и тем, что в них Ибрагимов еще в десятые годы прошло-
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го века, более чем на полувека раньше академика Н.И. Конрада («Запад и
Восток», 1966) поднимает вопрос о взаимосвязи, взаимодействии и единстве мирового литературного процесса, а также делает попытку преодолеть
европоцентристские воззрения, существующие в научной и литературоведческой мысли России.
При теоретическом освещении проблем литературы Ибрагимов больше
всего опирается на суждения известных европейских и русских ученых,
историков, философов, фольклористов, литературоведов и критиков (И.Тэн,
А.Баумгартен, Г.Брандес, Ф.Буслаев, В.Григорьев, Н.Дашкевич, Н.Косто
маров, В.Кранихфельд, Д.Овсянико-Куликовский, Месарош, М.Покровс
кий, В.Радлов, Дж.Рескин, Д.Садовников, И.Сахаров, А.Самойлович и др.),
а также изучает труды русских революционных демократов и марксистов
Чернышевского, Добролюбова, Белинского, Писарева, Плеханова, Воровс
кого, Луначарского, Ленина. Особенно привлекала его внимание литератур
но-критическая деятельность В.Г.Белинского. Не случайно одна из первых
статей Ибрагимова в газете «Юлдуз» («Звезда», 1910) была посвящена показу значения идейного наследия «неистового Виссариона» в истории русской литературной и общественной мысли, его борьбы за «национальную и
реалистическую литературу», тесно связанную с актуальными проблемами
российской действительности [1, c. 42–46].
Ибрагимов был прекрасным знатоком русской классической литературы, произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова, Тургенева,
Толстого, Достоевского, Чехова, Андреева, Горького. Он проявлял особый
интерес к личности и творчеству Максима Горького. Он даже внешне во
всем подражал А.М.Горькому. Наличие в нем “горьковской линии”, схожес
ть художественных принципов Ибрагимова с великим русским писателем отмечают многие исследователи его творчества (М.Хасанов, Г.Халит,
О.Кадыров и др.).
Ибрагимов неоднократно отмечал огромную роль русской культуры в
духовном развитии татарского народа. “Наше возрождение, наша литерату
ра, наша наука, наше революционное движение, – писал он, – развивались
под огромным и определяющим воздействием русской культуры”. Примером полнокровного проявления народности в мировой литературе писатель считал русскую классическую литературу. «Русская литература занимает почетное место тем, – пишет он в 1913 году, – что она близка к народу,
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живет для народа и поставила себе целью облегчить его тяжелую долю и
осветить его темную жизнь» [3, c. 80].
Галимджан Ибрагимов является автором статьи об украинском поэте
Тарасе Шевченко «Поэт-герой» (1914). Для него Шевченко – «не только
поэт. Я величаю его героем. Он – герой свободы. Он – воплощение исторического идеала угнетенного народа в борьбе за светлое будущее. Он –
символ общественных чаяний и устремлений малорусского народа» [1, c.
160]. В творчестве Кобзаря Ибрагимов видит не только пример борца за
социальное и национальное освобождение украинского народа, но и находит много общих и других мотивов, созвучных и близких угнетенному
царизмом и татарскому народу.
С философскими трудами и художественными произведениями мусульманского Востока Ибрагимов познакомился еще в годы учебы в медресе.
Интерес к ним не ослабевает у него и в советский период. В своих трудах
он неоднократно упоминает имена крупнейших представителей арабского, ирано-таджикского и тюркского Ренессанса. В «Канонах литературы»
(1918), определяя жанр героической поэмы, писатель дает краткий анализ
эпопеи «Шахнаме» Фирдоуси. Тем, кто интересуется четверостишиями
Омара Хайяма, рекомендует читать работы персидских и татарских ученых. В работе «О пролетарской литературе» (1924) писатель называет Маари, Хайяма, Хафиза гениями мировой литературы и подчеркивает, что их
творчество – «достояние мировой цивилизации» [1, c. 431].
Татарский писатель питал огромное уважение к узбекской литературе,
лирике «царя слова» Лутфи и величайшему представителю ее «золотого
века» Алишеру Навои, произведения которого он считал одинаково дорогими для всех тюркских народов. «Эта литература, – отмечает он, – будучи
плодом одной из великих цивилизаций в Средней Азии, оказала большое
влияние и на нас, на османцев, и на азербайджанскую литературу. Такой
поэт, как Навои, талант которого расцвел в «золотой век» узбекской литературы, прославился не только у себя в Туркестане, но и в Анатолии» [1, c.
353].
Ибрагимов проявлял большой интерес к поэзии великого представителя
Восточного и азербайджанского Ренессанса Мухаммеда Физули. Он восхищался исключительной поэтической одаренностью Физули, создавшего одинаково талантливые газели на трех языках – арабском, персидском,
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тюркском, считая, что поэма «Лейли и Меджнун» его не имеет аналогов в
других литературах. В 1913 году в одном из писем из Киева, адресованном
Фатиху Карими, Ибрагимов пишет, что «Литература, в которой есть Физули /.../, для нас, татар, имеет много поучительного; она может явиться
исключительным примером, образцом, даже сокровищем» [2, c. 72].
Типологическую близость с поэзией Физули в передаче сложных душевных переживаний Ибрагимов обнаруживает в творчестве татаро-башкирского поэта Шаехзаде Бабича. Влияние азербайджанского поэта Ибрагимов
находит и в лирике Габдуллы Тукая. Например, он считает, что стихотворение Тукая «Мигъраҗ» («Вознесение») является назирой на Физули. И
сам Ибрагимов при описании красоты Марьям – главной героини романа
«Молодые сердца» (1913) – пользуется теми же изобразительными средствами, светоносными образами, что и Физули в газелевой лирике и поэме
«Лейли и Меджнун». Кроме того, любовь Зыи к Марьям трактуется в романе как эстетическое наслаждение красотой возлюбленной, как источник
музыкального вдохновения, как пантеистическое единение влюбленных
романтических героев.
Близко и дорого было Ибрагимову творчество основоположника азербайджанской реалистической драматургии просветителя М.Ф.Ахундова.
Размышляя о значении его художественного наследия для судеб азербайджанской литературы, он выражает уверенность в том, что «если азербайджанцы напишут историю своей литературы, то во главу ее поставят творчество М.Ф.Ахундова» [1, c. 226].
Ибрагимов поддерживал тесные дружественные контакты с азербайджанскими писателями, учеными и общественными деятелями. Например,
в 1912–1913 годах, живя в Киеве, он общается с известным азербайджанским прозаиком Чеменземинли (Юсуфом Везировым), знакомит его с татарской литературой. Оба писателя обращались к теме революционного
движения мусульманских студентов в Киеве, Ибрагимов – в жанре исторического очерка («Из истории движения татарских студентов», 1922), Чеменземинли – в художественной прозе (дилогия «Студенты». 1914–1935).
В двадцатые годы Ибрагимов пишет публицистические статьи о видном писателе-коммунисте Наримане Нариманове, его вкладе в азербайджанскую культуру: («30-летие трудового праздника товарища Наримана»,
«Умер Нариман-ага», 1925). Он подробно знакомит татарского читателя с

697

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

многогранной партийной и государственной деятельностью азербайджанского революционера, его литературным творчеством, особо подчеркивает
популярность его исторической трагедии «Надир-шах» среди татарских
читателей и зрителей.
Говоря об отношении Ибрагимова к тюркским литературам, необходимо
особо указать на его связи с турецкой литературой. В литературно-критических работах, художественных произведениях Ибрагимов многократно
обращается к фактам турецкой литературы и литературоведения. У Ибрагимова имеется немало высказываний о влиянии среднеазиатской и малоазиатской религиозно-дидактической литературы на татарскую литературу
Средневековья и Нового времени. Например, по поводу «Мухаммадии»
Челеби Ибрагимов пишет: «Талантливая книга поэта из Калибули «Мухаммадия» была для нас поэзией, песней и музыкой – нашей духовной пищей.
И множество других произведений Стамбула читалось у нас как свои»
[1, c. 353–354].
Ибрагимов прекрасно ориентировался в старой диванной литературе
Турции, о чем свидетельствует упоминание им имен многих ее представителей, таких, как Хамдуллах Хамди, Юсуф Синан Гирмияни, Гошшакизадэ,
Гумер Нафги и др. Исключительный интерес татарский писатель проявлял
к творчеству крупнейших представителей эпохи Танзимата (Реформ или
Просвещения (с 1839 до нач. 70-х гг. ХIХ в.)) и начала ХХ века – Ибрагима
Шинаси, Намыка Кемаля, Абделхака Хамида, Тоуфика Фикрета, Ахмеда
Расима, Халида Зыи Ушаклыгиля. Во время киевских событий 1913 года
на квартире Ибрагимова было конфисковано большое количество литературы, относящейся к истории, искусству, художественной литературе и
литературоведению Турции. Большинство изъятой литературы – это произведения талантливого поэта-романтика Абдулхака Хамида, как, например,
«Чувствительная девушка», «Любовная трагедия», «Покойник», «Эшбер»,
«Зейнаб», «Нарцисс», «Тарик», «Дочь индуса», «Свобода», «Могила», пронизанные антифеодальным и антиколониальным пафосом, защитой прав
восточной женщины. В одном из писем из Киева писателю-журналисту
Фатиху Карими Ибрагимов сообщает, что «он восхищен силой поэтического дарования Абдулхака Хамида» [1, c. 12]. Это признание свидетельствует,
что Абдулхак Хамид, автор знаменитых романтических поэм «Могила» и
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«Свобода», импонировал духовным и творческим исканиям татарского писателя.
Достойным внимания Ибрагимов считает творчество зачинателя жанра
новеллы в турецкой литературе Ахмеда Мидхата – автора многочисленных рассказов, повестей, романов в духе Дюма-отца. Анализу творчества
видного турецкого просветителя он посвятил специальную статью «Ахмад Мидхад эфенди». Не случайным является и появление эпизодического
образа «уважаемого, почтенного, знаменитого старца – писателя Ахмеда
Мидхада в историко-революционном романе Ибрагимова «Наши дни»
(глава ХХХI). Татарскому прозаику были хорошо знакомы романы Ахмеда
Мидхада «Хусейн-феллах», «Хасан-меллах» с исключительными героями,
ситуациями и налетом сентиментализма.
Названия турецких романов с их многочисленными героями и персонажами встречаются и в произведениях самого Ибрагимова. Например,
Марьям – главная героиня романа «Молодые сердца» (1912) – увлекается
романами реалистов и романтиков. «Бесконечно желанной духовной пищей» для нее были романы Намыка Кемаля, Ахмеда Расима, Халида Зыи
Ушаклыгиля и переводы других авторов из французской литературы. По
ним она сверяла свои жизненные впечатления, искала ответы на вопросы,
волнующие ее романтическую душу.
Немаловажную роль для Ибрагимова сыграла турецкая литература в освоении руссоистской критики буржуазной цивилизации (например, рассказ
«Пастухи», 1913). Счастливого, естественного человека, близкого природе, противопоставленного буржуазному образу жизни, мы видим в романе
«Молодые сердца» (например, образы Зыи и Марьям, Сабира и Камили) и
в рассказе «Дети природы» (1914).
Еще до Октябрьской революции Ибрагимов стал известен как певец
дружбы народов и литератур. Так, например, в 1913 году им была проделана большая работа по сплочению мусульманских студентов, обучавшихся в
высших учебных заведениях Киева, по укрепленню литературных связей и
распространению среди них просветительских и революционных взглядов,
направленных против самодержавия. Именно в Киеве он установил контакты с прогрессивными деятелями русской и других национальных культур,
например, с Саидом Габиевым – дагестанским писателем, революционером, редактором «Мусульманской газеты». Здесь же началась его переписка
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и известным востоковедом, академиком В.В. Бартольдом, дружественные
контакты с которым Ибрагимов поддерживал и в советское время.
В 1915-1916 годы, будучи преподавателем уфимского медресе «Галия»,
всю свою энергию и деятельность Ибрагимов направляет в русло единения
шакирдов различных национальностей и интеллигенции татарского, башкирского, казахского, киргизского, узбекского и др. народов. Он защищает
равенство языков и литератур тюркоязычных народов, указывает на их генетическое родство и взаимосвязь в далеком историческом прошлом, приветствует возрождение их национальных культур и литератур в двадцатом
веке. Одновременно Ибрагимов проводит большую работу среди многонационального состава шакирдов по материалистическому объяснению истории тюркских культур и ознакомлению с особенностями формирования и
развития таких национальных литератур, как турецкая, азербайджанская,
узбекская, казахская, татарская, башкирская.
Ибрагимов критикует ограниченность взглядов, националистические и
шовинистические устремления в вопросах культуры некоторой части татарской молодежи, обучающейся в медресе «Галия», защищает стремление
казахской интеллигенции создать на родном языке периодическую печать,
науку и национальную литературу. В статье «Языки разные, но духом единые» (1916) он подчеркивает «мощную самобытность» казахского народа,
высоко оценивает его фольклор, духовный потенциал, призывает учиться у
него. «Их народная литература, – отмечает он, – отличающаяся оригинальностью среди тюркских племен, исключительно богата и велика... Прежде
чем мечтать о включении казахов в понятие татарский язык и литература, в
целях обогащения собственного литературного наследия, необходимо глубоко изучить казахскую народную литературу» [1, c. 229–230].
Большие надежды возлагает Ибрагимов на казахскую литературу, имеющую превосходный фольклор и такого великого поэта, как Абай Кунанбаев
и предсказывает ей великое будущее. «Никакие силы, – заключает он, – не
могут остановить ее поступательное движение». Годы учительства в казахских степях оставили в душе Ибрагимова незабываемые впечатления.
Прекрасное знание жизни, языка, обычаев казахского народа помогло ему
создать такое новаторское произведение, как социально-психологический
роман «Дочь степи» (1924), в котором он проявил себя зрелым мастером,
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творчески использовал лучшие традиции европейской, русской реалистической и романтической прозы.
Единомышленником Ибрагимова, его собратом по перу был известный
казахский общественный и государственный деятель, поэт Сакен Сейфуллин. Первое их знакомство произошло еще в 1918 году в Красноярске, когда
Ибрагимов выполнял особое задание командования Красной Армии в тылу
армии Колчака. Писатель Сабит Муканов вспоминает: «С Сакеном Сейфуллиным Ибрагимов беседовал на чистом казахском языке благодаря годам,
которые он провел в казахских степях, обучая детей грамоте» [4]. Ибрагимов продолжал интересоваться творчеством Сакена Сейфуллина и в 30-х годах, когда он жил в Крыму. Татарскому писателю из Казахстана И.Салахову
он рассказывал о своих встречах с Сакеном Сейфуллиным в годы гражданской войны, высоко оценил его романтическую поэму «Кокшетау» и документально-мемуарный роман «Трудный путь, тяжелый переход» [5].
С воодушевлением Ибрагимов встречает рождение под влиянием революции новой социалистической прессы и литературы народов Советского
Востока. Он приветствует общественно-политические и литературно-художественные издания марксисткого направления на азербайджанском, узбекском, туркменском, казахском, уйгурском, татарском языках, влившихся
«мощным потоком» в многонациональную советскую культуру. В статьях
«Вокруг вопроса о литературе, печати тюркских народов» (1922), «Из
мира литературы тюркских народов» (1922) Ибрагимов делает обстоятельные обзоры газет и журналов, издававшихся в национальных республиках, таких, как «Коммунист», «Инкыйляб», «Әхбар», «Кызыл Казахстан»,
«Төркмән иле», «Яшь уйгур», «Кызыл ил», «Кызыл укчы», «Чаткы» и др.
Рождение новых литератур Ибрагимов рассматривает как закономерное
явление, вызванное к жизни революционными преобразованиями общества. «На Кавказе под влиянием революции, – указывает он, – началось пробуждение таких новых национальных языков и литератур, как карачаевская
и кумыкская. Наша партия не препятствует этому процессу, напротив, помогает их росту» [6].
Ибрагимов глубоко верил в развитие литературы и культуры туркменского народа, поддерживал молодых туркменских литераторов, сотрудничавших в журнале «Төркмән иле» по созданию на доступном для рабочих
и крестьян языке новой литературы. «Работа, предстоящая туркменским
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товарищам, – отмечал Ибрагимов, – равносильна той, которую проделали русский Ломоносов, наш Каюм Насыров» [7]. Большой популярностъю
среди среднеазиатских читателей в довоенный период пользуются те произведения Ибрагимова, в которых критикуются феодальные пережитки,
схоластическая система обучения в мусулъманских медресе. Например,
один из первых рассказов татарского писателя пробуждает творческую
энергию узбека А.Кадыри к созданию сатирического рассказа «Из дневника калвака махдума» (1923-1925) и повести каракалпака А.Шамурадова «В
старой школе» (1940).
Исключительный успех в 30-е годы выпадает на долю романа Ибрагимова «Глубокие корни» (1926-1928), заложившего основы социалистического
реализма в татарской литературе. После выхода из печати многие читают
его в оригинале, переписывают отдельные главы, переводят на языки народов СССР и включают в школьные учебники. В 1934 году Х.М.Шукруллаев
переводит роман «Глубокие корни» на таджикский язык.В свою очередь,
перевод и сам оригинал романа становятся побудителъным началом к созданию социально-психологического романа Джалаля Икроми «Шоди»
(1935-1940).
Роман Ибрагимова получил широкий отклик и вызвал огромный интерес и у многих писателей тюркоязычных народов. Известный туркменский
писатель Б. Кербабаев отмечал, что «... до сих пор помню первое впечатление от предложения «убили Фахри». Узбекский прозаик Айбек вспоминал,
что они «читали его в оригинале, буквально зачитывались им и не только
знали творения Г. Ибрагимова, но и и стремились следовать по его пути».
Одним из первых среди писателей Советского Востока Ибрагимов заложил основы жанра историко-революционного романа. В художественном
воплощении историко-революционной темы многие писатели тюркских
народов опиралисъ на опыт «Наших дней» татарского прозаика (роман написан в 1914 г., издан в 1920 г., переработан в 1934 г.), рассказывающего об
отношении различных классов, социальных прослоек к революции, народу
и самодержавию. Вслед за Ибрагимовым по пути освоения этого жанра
шли татарин Кави Наджми («Весенние ветры»), башкирка Хадия Давлетшина («Иргиз»), узбек Абдулла Кадыри («Минувшие дни», «Скорпион»
из алтаря»), азербайджанцы Сулейман Рагимов («Шамо»), Мехди Гусейн
(«Половодье») и др.
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Творческое освоение художественных завоеваний ибрагимовской прозы
литературами Советского Востока (в которых на протяжении долгих веков господствовали традиции фольклора и классической романтической
поэзии), способствовало успешному овладению ими принципов реалистического воссоздания действительности и формирования в них нового
творческого метода – социалистического реализма. На традициях ибрагимовской прозы воспитывалась и выросла целая плеяда талантливых поэтов, прозаиков и драматургов тюркских и таджикской литератур: Ш.Бабич,
Х.Давлетшина, А.Тагиров, С.Кудаш, Д.Юлтый, Б.Майлин, С.Муканов,
Г.Мустафин, М.Ауэзов, А.Токомбаев, А.Кадыри, М.Шермухамедов, Б.Кер
бабаев, Х.Деръяев, Т.Каипбергенов и др.
В художественной прозе и публицистике Ибрагимова нашла идейноэстетическое воплощение важная и актуальная для восточных литератур
тема социального и духовного раскрепощения женщины. Известный туркменский писатель Берды Кербабаев писал, что его первые произведения
были посвящены теме эмансипации туркменской женщины: «Могу признаться – и рад это сделать, что они создавались под большим влиянием
Галимджана, который одним из первых советских писателей создал образ
мусульманки, восставшей против семейного и общественного гнета» [8].
В пору своего становления молодая каракалпакская литература воспринимала некоторые женские образы, созданные Ибрагимовым через призму
фольклора, о чем свидетельствует устное бытование среди каракалпаков в
виде сказа глав о Карлыгачсылу – главной героине из романа «Дочь степи».
Творческим продолжением и развитием ибрагимовских традиций можно было бы считать появление таких женских образов в литературах Советского Востока, как, например, Раушан, Ботагоз, Айкыз, Узук и Жумагул,
ступивших на путь борьбы за личное счастье и новую жизнь в повестях и
романах «Ажар» К.Баялинова, «Коммунистка Раушан» Б.Майлина, «Ботагоз» С.Муканова, «Дочь рыбака» А.Бегимова, «Судьба» Х.Деръяева, «Дочь
Каракалпакии» Т.Каипбергенова. Отдельные черты образа Марьям из романа «Молодые сердца» Ибрагимова нетрудно обнаружить в творчестве
узбекских писателей: романтической драме Хамзы Хакимзаде Ниязи «Отравленная жизнь» (Марьям), романе А.Кадыри «Прошедшие дни» (Кюмеш, Зейнаб).
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Романтическая и реалистическая проза Ибрагимова дооктябрьского
и советского периодов явились школой художественного мастерства для
многих писателей Приуралья, Казахстана, Средней Азии и Кавказа. В годы
становления национальных советских литератур азербайджанцы, узбеки,
казахи, туркмены, уйгуры, каракалпаки, кумыки, читая произведения Ибрагимова в оригинале, принимали его за своего писателя. «Его рассказы,
повести и романы, – писал Мехди Гусейн, – имели очень большой успех
среди широких читательских масс во всей нашей республике. Многие даже
считали, что он родной азербайджанский писатель» [9]. То же самое утверждает казахский прозаик Сабит Муканов: «Казахи считают Галимджана
Ибрагимова своим, казахским писателем ... Имя Галимджана Ибрагимова, замечательного человека и писателя, навсегда вошло в историю нашей
многонациональной социалистической культуры» [10].
О том, как в годы становления советских литератур татарская литература щедро делилась своими художественными богатствами и стимулировала идейно-эстетический рост писателей Советского Востока, очень верно
и справедливо заметил известный туркменский писатель Берды Кербабаев: «В первые годы советской власти татарская литература по сравнению
с литературами народов Средней Азии была наиболее развитой. А в ней
выделялся Галимджан Ибрагимов. В его произведениях было то принципиально новое, что лежало в основе всех социалистических национальных
литератур. И это новое для меня звучало громче, понятнее, красочнее, чем
у других татарских писателей. Каждая его страница была для меня словно
откровение. Галимджан был первым моим учителем. Добавлю: может быть
и основным» [11].
Ибрагимов внес большой вклад в развитие культуры и литературы народов Советского Востока не только как писатель, но и как ученый- востоковед, заложивший основы советской тюркологии и осветивший с марксистских позиций историю революционного, национально-освободительного
движений, общественной мысли, литературоведения, журналистики и языкознания.
Изучение многогранного литературного и научного наследия Ибрагимова, его общественно-политических воззрений представляет интерес и для
современного мусульманского Востока, тюркоязычных народов в особенности. Идея восточно-западного культурного синтеза, в защиту которой
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Ибрагимов выступил еще в дооктябрьский период, в его художественном
творчестве, научных трудах и публицистике советского периода в соответствие потребностям марксистской эпохи перерастает в утверждение идеи
единства всего мирового революционного процесса. «Мы считаем, – писал
он, – что революция на Востоке является составной частью общего движения, рассматриваем пролетариат на Западе и угнетенных на Востоке в
качестве единой армии, поднявшейся на борьбу против рабства... Историческая эпоха есть единое целое. Движение в Индии оказывает влияние на
Британию ... Жизнь, история вынуждает Запад и Восток идти вместе по
пути социальной революции» [12].
Ибрагимовские суждения о единстве и взаимосвязях мирового общественно-политического и цивилизационно-культурного процессов, несмотря
на наличие в них атрибутов марксистской философии «революция» и «пролетариат», не потеряли своего значения и в двадцать первом веке.
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А.Н. НУРАЛИЕВ
МУХТАР АУЭЗОВ И
ТАДЖИКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мақалада қазақ әдебиетінің алыбы – Мұхтар Әуезовтың шығармашылық тұлғасы
сараланып, жазушының қазақ және тәжік халықтары әдеби байланысындағы орны қа
растырылады.
Статья посвящена творчеству классика казахской литературы Мухтара Ауэзова,
рассмотрена взаимосвязь казахской и таджикской литератур в произведениях писателя.
The article is devoted to creative personality, master of kazakh literature Mukhtar Auezov,
interrelation of the kazakh and tajik literatures in creativity of the writer is considered.

В истории таджикско-казахских литературных взаимосвязей огромная
роль принадлежит великому казахскому писателю Мухтару Ауэзову, который помимо творческих заслуг завоевал признательность в исследовании и
налаживании литературных связей Казахстана со многими народами мира.
Незаурядная личность и писательская деятельность М.Ауэзова получили свою оценку не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. О
нем писали мастера художественного слова с мировыми именами. Хотя об
М.Ауэзове написано много научных работ и монографических исследований, посвященных его творчеству, существует еще ряд вопросов, не освещенных в научной литературе. Одной из таких малоизученных проблем
является его отношение к таджикской литературе, воздействие его творчес
тва на отдельных таджикских писателей и восприятие его произведений
таджикской читающей публикой.
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Прослеживая творческий путь М.Ауэзова и оценивая значимость его
творчества для казахской литературы, писатель А.Нурпеисов заключает,
что «тема духовного пробуждения народа была главной в ауэзовских рассказах двадцатых-тридцатых годов. В них показана панорамная картина,
полная гражданского пафоса и затрагивающая крупные социальные проблемы. Каждый из них свидетельствует о творческой потенции и широком
дыхании эпика. И они являлись как бы зачином, прелюдией к будущему
широкому полотну, по праву ставшему энциклопедией народной жизни.
Каждый рассказ писателя, взятый в отдельности, освещал ту или иную
конкретную сторону многогранной казахской действительности, открывал
сочные и яркие образы в соответствии с общественно-социальной правдой, с правдой характеров, показывал человеческое счастье и горе, радость
и беду, любовь и ненависть, взлеты и падения. В целом, взятые все вместе,
эти рассказы открыли совершенно новый, неизведанный, не тронутый никем до Ауэзова мир. Творчество Ауэзова явилось гражданским подвигом.
И если казахский народ, пятьдесят лет назад не имевший своей письменной литературы, может нынче по праву гордиться литературой развитой
и многожанровой, то этому взлету он в большей степени обязан таланту
Мухтара Ауэзова. Свидетельством тому – монументальное творение писателя «Путь Абая» [5, с. 307].
В многогранной деятельности великого писателя, высокообразованного ученого-литературоведа, академика М.Ауэзова особое место занимают
проблемы литературных связей. Мысль «Учеба друг у друга» становится
одной из основных тем статей и выступлений М.Ауэзова, посвященных
как истории казахской литературы, так и сравнительному изучению литератур народов Средней Азии и Казахстана. «Чтобы яснее раскрыть то специфическое, что привносится из разных национальных почв, он не однажды анализирует индивидуальные особенности писателей, обратившихся
к какой-то одной теме. Для него общее, сближающее столь же важно, как и
национально специфическое [4, с. 115].
М.Ауэзов в числе первых казахских ученых придавал первостепенное
значение художественному переводу как фактору и стимулятору развития
литературных взаимоотношений народов. Его перу принадлежит множест
во статей компаративного характера, преимущественно анализирующих
литературный процесс среднеазиатского региона. «Общее теоретическое
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положение М.Ауэзова о литературных взаимоотношениях обеспечивается
на сравнительном изучении чаще всего произведений литератур Центральной Азии, Поволжья, в развитии которых было много исторически сходных
моментов. Ауэзов был одним из тех литературоведов, которые своими трудами вырабатывали новые принципы изучения советской литературы как
многонациональной, развивающейся во взаимосвязи всех составляющих
ее литератур с их общими закономерностями и тенденциями» [4, c. 115].
М.Ауэзов как крупный знаток сравнительного изучения литератур находит «множество истоков», повлиявших на формирование казахского национального устно-поэтического творчества и литературы. В статье «Проблемы изучения истории казахской литературы он писал: «Ясные следы
влияния индийско-буддийской, монголо-тибетской, древнеиранской, арабской мифологии, а через них влияние древностей известной чести переднеазиатских средиземноморских народов обнаруживают почти столь же
древние сюжеты мифов, космогонии, сказок, эпоса древнейших родовых
союзов: уйсунь канглы, кипчаков, конгратов, найманов, жалаиров, вошедших позже значительными группами в конгломератный состав казахского
союза» [1, c. 213].
Анализируя историю становления и развития казахской литературы,
М.Ауэзов определяет их тенденцию взаимных связей с инонациональной
литературой: с восточной культурой, русской классической и советской литературой и взаимодействие с литературами народов бывшего СССР.
Такие общие и теоретические суждения Ауэзова о литературных связях
конкретизируются в его суждениях о казахско-таджикских литературных
взаимоотношениях. Поэтому считаем уместным сначала определить отношение М.Ауэзова к таджикской литературе и ее связям с казахской. Он
определяет различные отношения казахских поэтов конца XIX и начала
ХХ вв. к наследию Фирдоуси, Хафиза, Саади, Низами и др.
М.Ауэзов со всей серьёзностью и уважением относился к таджикской
литературе. Его творчество является целой главой в истории таджикско-казахских литературных связей советского периода. Перу М.Ауэзова принадлежит ряд замечательных мыслей о творчестве Рудаки, Фирдоуси, Хайяма,
Саади, Хафиза, А.Дониша, С.Айни, А.Лохути, М.Турсунзаде, С.Улугзаде,
Д.Икроми и др. Наряду с этим он не раз доказывал, что казахские поэты
и писатели второй половины XIX и начала ХХ вв. своими достижениями
обязаны, прежде всего, персидско-таджикской классической литературе.
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Неоценима роль М.Ауэзова в возрождении многовековых связей литератур двух народов, в пропаганде и ознакомлении казахского читателя с
таджикской литературой. Это приобретало особое значение, когда в 30-40
годы в связи с идеей пролетарской культуры среди казахской интеллигенции бытовало мнение, что восточное влияние, в том числе влияние персидского литературного наследия, вредит идейно-эстетическому становлению
казахской национальной литературы. Один из первых, кто доказал несостоятельность этого взгляда, был Ауэзов, который в своих статьях подчеркивал благотворное влияние восточной литературы на творчество Абая и
других поэтов и писателей его времени.
Еще в годы учебы в вузах России и Средней Азии М.Ауэзов серьезно
занимался изучением таджикской классической литературы. Интерес и любовь к этой литературе укрепились в нем и благодаря лекциям выдающихся
востоковедов В.Бартольда, А.Самойловича и др. [3, c. 378].
Если систематизировать научные взгляды М.Ауэзова о взаимосвязи пер
сидской и тюркской литератур, то можно обнаружить его собственную
концепцию о роли восточной (в т.ч. таджикской литературы) в развитии
тюркских национальных (в т.ч. казахской) литератур. Она проявилась еще
в ранних его исследованиях о героическом эпосе киргизского народа «Манас». Его фундаментальное исследование по этому поистине величественному эпосу начинается с середины 1930 года, когда будучи аспирантом
востфака САГУ он приезжает из Ташкента во Фрунзе для специального изучения «Манаса». Его многочисленные статьи об этом эпосе, написанные
в 30-е годы, затем легли в основу монографии «Киргизский героический
эпос «Манас» [2, c. 66]. Настоящая монография примечательна тем, что в
ней наравне с сопоставительным исследованием многих эпических произведений западных и восточных народов, особое внимание обращается
на сравнительное изучение «Манаса» с «Шахнаме» Фирдоуси. При этом
Ауэзов выявляет важные моменты, сближающие их – сюжетно-повествовательная канва, образы главных героев, линии борьбы и др., что является
следствием контактных связей и типологического схождения, обусловленных близостью эпических традиций этих народов.
Анализируя сюжетные линии различных вариантов эпоса, связанные
с врагами Манаса, М.Ауэзов усматривает в них параллель с врагами Рустама. «...Тема с Джолой, – пишет он, – составляющая отдельный эпизод в
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радловском варианте, здесь не выделяется особо, потому что Джолой, как
и Конурбай и Эсен-хан, фигурируют во многих главнейших частях поэмы
в качестве постоянных противников Манаса. Тема о них впиталась в канву,
составив органическое сюжетное целое, как тема об Афрасиябе в «Шахнаме» [2, c. 88].
Заслуживает интереса то обстоятельство, что Ауэзов видит в текстах
"Манаса" заимствования из иностранного языка, обнаруживающие следы
вмешательства поэта или поэтов книжно грамотных. Не говоря уже о таких
арабо-персидских и персидско-узбекских заимствованиях, как шер (лев),
Муштум (кулак), тамом (конец), урматтуу (уважаемый), наюмут (безнадежный) и т.п., ставших общеупотребительными. Встречаются и такие слова,
как байбан (пустыня), барг (листья), жам (чаша), бузурук (велики) и т.д. –
яркое доказательство влияния иранского книжного эпоса или чагатайской
литературы [2, c. 142].
Проводя далее поиски следов этого влияния, М.Ауэзов продолжает «характерно распространение этого книжного влияния на образы, когда какой-нибудь герой сравнивается с Рустамом:
Устуно кийген кок темир
Чопкут соот кыягы,
Улкон Алма батырдын
Урустемдой сыягы...
Одетый в серое железо,
В латы из литого панциря,
Великий Алма-батыр
Подобен Рустаму.
В другом случае певец (киргизский сказитель – А.Н.) не только упоминает имя Рустама, ставшее вообще нарицательным, но и демонстрирует
знакомство с фабулой «Шахнаме» и с некоторыми персонажами этого произведения, как, например, Афрасияб и другие» (2,142).
Углубляясь в проблему, М.Ауэзов пишет, что в «Манасе» и «Шахнаме» много совпадающих мотивов в характеристике образов и судеб героев. Так же сходны и антагонисты героев – Конурбай и Афрасияб (оба неверные) [2, c. 142].
Далее М.Ауэзов характеризует ряд персонажей обоих произведений, подчеркивая, что связь «Манаса» с «Шахнаме» не случайна. Он приводит неопровержимое доказательство к своему предыдущему суждению. «Нео-
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бычно долго живет Зол, – пишет ученый, – пережив своего сына Рустама,
который тоже успевает выступить в совместном бою со своими потомками
чуть ли не четвертого колена. Если не в такой степени долговечен Манас,
то его отец Бай-Джакып живет очень долго и тоже переживает и погибает
насильственной смертью от руки внука. Долго живет враг Рустама Афрасияб. В «Манасе» долговечны Конурбай, Джолой и все его сильные враги,
и лучшие друзья-соратники. Всю жизнь не расстаются герои обеих поэм
со своими конями. Рустам терпит вероломство близких ему людей, как, например, родственника Кейкавуса, обязанного ему своим троном. Враждуют с Манасом и покушаются на его жизнь ближайшие родственники – кёзкаманы» (2,143).
При сравнительном изучении «Манаса» с «Шахнаме» М.Ауэзов показывает исчерпывающее знание этого великого творения Фирдоуси. Его талант
ученого-литературоведа проявляется в сопоставлении судеб, счастья и трагедии этих народных героев. «Внешняя разница, – говорит М. Ауэзов,
– в положении Рустама и Манаса заключается в том, что первый – не шах,
тогда как Манас становится ханом. Зато Рустаму обязаны своим троном все
жившие при нем «властители мира» (шах Жихан), фактические ставленники его. Различны также семейные мотивы жизни героев. Рустам имеет
много детей, что составляет для него одновременно и счастье, и трагедию.
История его поединка с неузнанным сыном Сохрабом кладет начало получившему впоследствии почти мировое распространение странствующему
мотиву "боя отца с сыном". Манас же почти всю жизнь остается бездетным, увидев появление на свет единственного сына Семетея лишь перед
смертью. На этом подчеркнутом с идеалами семейно-родового начала построена, собственно говоря, единственная трагедия жизни самого Манаса
и его любимой жены Каныкей [2, c. 143].
Такое доскональное знание этих двух величественных поэм, скрупулёз
ный анализ их различий и сходств делает честь Ауэзову и поднимает его
научный авторитет в литературоведческом круге, ставит его имя в ряд
крупных востоковедов советской эпохи.
На основе своих наблюдений М.Ауэзов делает важное, обоснованное
заключение: «Таким образом, рассматривая вопрос о книжном влиянии
эпоса других народностей на «Манас», мы должны признать, что персидский эпос, в особенности «Шахнаме», занимает здесь одно и самых видных мест» [2, c. 143].
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Отметим любопытное обстоятельство. В конце монографии М.Ауэзов,
разбирая некоторые комические элементы эпоса «Манас», приводит шутливо-ироническое отношение к чужим обычаям и представлениям, переданное в картине встречи Манаса с родственниками Каныкей, когда он
приезжает сватать невесту. «Осмеивается оседлый быт горожан (по всей
вероятности, это населенная таджиками Бухара – А.Н.), которые не только
не пользуются лошадьми, но даже боятся их, принимая за опасных зверей:
Много таджиков
Ловких и известных,
Как увидят дерущихся жеребцов,
Разбегаются в страхе по домам...» [2, c. 148].
Эти примеры, приведенные М.Ауэзовым, свидетельствуют, что в вариантах «Манаса» прямо указывается на принадлежность рода Каныкей к
таджикам. Это, по нашему мнению, и подтверждение того, что появление
в XVI веке историко-литературного произведения «Маджму-ат-таворих»
в таджикской письменной литературе краткого прозаического таджикского варианта «Манас» не случайно. Но эта тема для отдельной исследовательской работы. В то же время с удовлетворением можно отметить вклад
М.Ауэзова в сравнительное изучение таджикской и киргизской литератур.
Думается, что намеченные им «предварительные вехи для дальнейшего
глубокого изучения» «Манаса» в сопоставлении с таджикской литературой
найдет своего продолжателя и в таджикском, и в киргизском литературоведении.
В своих фундаментальных трудах об истории казахской литературы
М.Ауэзов определил роль персидско-таджикской классической литературы в становлении казахской литературы, в том числе благотворное влияние
этой литературы на творчество Абая. Оценивая значение таджикской литературы для Абая, он отмечал: «Из всей древней культуры Востока Абай
отобрал духовной пищей для себя только классическую поэзию арабоиранской и «чагатайской» старины. Только Фирдоуси, Хафиз, Саади, Низами, Навои и Физули получили за свои бессмертные, подлинно поэтические
творения настоящее признание у Абая» [1, c.148]. Что касается вопроса
отношения Абая и таджикской литературы, то мы ограничимся приведенным высказыванием Ауэзова, так как во второй главе настоящей работы
этот вопрос нами рассмотрен подробно.
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Большое место в трудах М.Ауэзова занимает наблюдение за развитием
тюркоязычной литературы в регионе. Одним из них является его статья
о творчестве Алишера Навои. Ауэзов, анализируя творчество Навои, усматривает в нем влияние произведений классиков персидской литературы
Низами, Дехлави, Хафиза и Джами. В статье М.Ауэзов утверждает, что
Абай и другие казахские литературоведы знакомились с классиками персидско-таджикской литературы иногда посредством произведений Навои»
[6, c. 284].
Известно, что народы Средней Азии и Казахстана издревле общались
через художественное слово. Это было обусловлено экономической и культурной общностью народов, населявших данный регион. Поэтому М. Ауэзов при исследовании проблем казахской литературы рассматривает их во
взаимной связи с другими национальными литературами, в особенности
со среднеазиатскими. Такой метод позволяет Ауэзову выявить общие достижения и недостатки литераторов, участвовавших в этом взаимообмене.
М.Ауэзов – автор ряда исследований по сравнительному изучению
национальных литератур. В своем совместном докладе с писателями
П.Антокольским и М.Рыльским на II съезде писателей СССР о художественном переводе он назвал перевод «высшим проявлением дружбы».
М.Ауэзов считает, что художественные переводы издавна и все интенсивнее, по мере расширения международных связей, способствовали духовному взаимообогащению народов всего мира. Недаром среди лучших
традиций многонациональной литературы, – продолжает он, – выделяется
традиция духовного содружества, выпестованная в трудностях и невзгодах,
в противовес межнациональной разобщенности... Героический эпический
памятник «Слово о полку Игореве» известен как общее достояние русского, украинского и белорусского народов... Эпос «Кёр-Оглы», высоко оцененный Н.Г.Чернышевским, столетиями бытовал в оригинальных вариантах на туркменском, таджикском, узбекском, азербайджанском, казахском,
каракалпакском языках. К поэтическим родникам творчества Низами и Навои приникали, чтобы утолить духовную жажду поколения азербайджанцев, узбеков и казахов, таджиков и татар» [2, c. 236].
Обращаясь к сравнительному изучению литератур, М.Ауэзов придерживается важного принципа, согласно которому рекомендует «учесть» то
обстоятельство, что литературы всех народов, от малых до великих, име-
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ют свои особенности и духовные богатства» [7, c. 415]. Касаясь казахскотаджикских литературных связей, он отмечал, что в области литературных
взаимоотношений братских народов есть множество интересных и сложных тем для сравнительного изучения. Например, можно было бы изучить
в сопоставительном плане автобиографический роман М.Горького с произведениями «Бухара» С.Айни, «Школа жизни» С.Муканова и «Утро нашей
юности» С.Улугзаде [2, c. 406]. Относительно поэтических жанров, – продолжает он, – сравнительное изучение образцов поэм, начиная с наших
Таира, Абдильды, Хамита, Калижана, с произведениями Турсунзаде, Гафура Гуляма, Самеда Вургуна, Аалы Токомбаева, Жомарта Бокенбаева дало
бы плодотворные результаты» [2, c. 407].
Интересны наблюдения Ауэзова о развитии современной таджикской
литературы. Делясь своими впечатлениями о зарубежной поездке, в своей
речи на пленарном заседании конференции писателей стран Азии и Африки в Ташкенте, он сказал: «Я наблюдал в Чехословакии месячник чехословацко-советской дружбы. Широкие круги чехословацких читателей
знакомились с прошлым узбекского народа, специально перечитывая, обсуждая роман Айбека «Навои».
То же самое с романом нашего знаменитого писателя, старшего ага всех
нас, писателей Средней Азии и Казахстана, таджикского писателя Садриддина Айни «Бухара». В этом своем романе Садриддин Айни воспроизвел
незабываемые страницы истории своей родной Бухары – Бухары его детства и отрочества. Великолепно нарисовал он жизнь знаменитого медресе
«Мир-Араб», создав зримые, волнующие картины из своего детства и жизни всего своего народа в прошлом... Ныне роман «Бухара» переведен на
многие и многие языки народов мира...» [7, c. 200].
Это еще раз подтверждает, что М.Ауэзов с большим уважением относился к творчеству С.Айни, называя его зачинателем среднеазиатской художественной прозы. Говоря об обогащении форм новой литературы, Ауэзов
отмечает, что «наши классики, передовые деятели XIX века, считали своей
исторической миссией сближение своих творческих поисков с передовыми
традициями русской классической, а через нее и мировой литературы. Так
поступил и Абовян, Чавчавадзе, Ахундов, Хетагуров, Абай, Тукай, Садриддин Айни, Хамза Хаким-заде Ниязи. От них мы унаследовали, – продолжает он, – глубоко народные традиции культурного обогащения нацио-
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нальных форм на новом этапе истории» [7, c. 293]. Русский исследователь
К.Зелинский усматривает национальное и в творчестве самого Ауэзова.
Так же как в «Абае» М.Ауэзова, – пишет он, – горьковское в "Воспоминаниях" С.Айни глубоко трансформировано и преобразовано в свое национальное» (8).
Величие этих двух корифеев литературы Центральной Азии и их художественный опыт верно отмечено Чингизом Айтматовым: «Я хочу признаться читателям, – писал он в статье, опубликованной в «Литературной
газете», – в своей неизменной и почтительной любви к Мухтару Ауэзову
и Садриддину Айни. Оба они – явления уникальные... Пожалуй, трудно
себе представить столь несхожие художнические индивидуальности – при
определенной схожести главных тем и проблем в творчестве, – как Айни и
Ауэзов» (9). Так воспринимается творчество этих двух великих писателей,
порожденных двумя дружественным народами.
М.Ауэзов тепло отзывается об Айни в статье о развитии литературных
связей народов средней Азии и Казахстана, написанной совместно с профессором Е.В.Лизуновой. Говоря о плодотворном влиянии Горького на
творчество Айни, он пишет, что «национальные литературы глубоко воспринимают горьковский прием показа роли народного творчества в духовном формировании героя именно потому, что он органически отвечает
присущей восточным народам любви к песне, поэзии, искусству импровизации. Призыв Горького освоить народное творчество нашел живой отклик
у писателей всех национальностей. Садриддин Айни писал: «Творчество
Горького оказало решающее влияние на мое формирование как советского
писателя. У Горького, по словам Айни, он научился использовать в своих произведениях фольклор» [7, c. 230].
Возвращаясь снова к этой теме, Ауэзов подходит к ней с иной позиции.
Говоря о национальном стиле, он определяет его как «не застывшее явление». «В художественном творчестве нет стандартов, в самобытном, оригинальном искусстве нет двух одинаковых произведений, – утверждает он.
Сравнивая «Воспоминания» С. Айни с произведениями других писателей
с позиции национального стиля, он отмечал: «Очень сходны по темам, по
идейным авторским заданиям известные автобиографические произведения «Детство», «В людях», «Мои университеты» М.Горького, «Бухара»
Садриддина Айни, «Школа жизни» Сабита Муканова, «Утро нашей жиз-
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ни» Сатима Улугзаде. Но все они различны по своим национальным стилям. Каждый из авторов использует самобытные краски, чтобы показать
особенности формирования национального характера в трудовой русской,
узбекской, таджикской, казахской среде. Различия в национальных стилях
простираются вплоть до разнообразия повествовательных интонаций: эпически неторопливой и психологически углубленной у М.Горького, новеллистической у С.Айни, непринужденно-разговорной, близко к живой импровизации сказа у С.Муканова, сочетающей скорбную приглушенность
в описаниях прошлого и радостную взволнованность в рассказе о новом у
С.Улугзаде» [7, c. 452].
Оценивая в своей статье «Литература народов Средней Азии» поэзию
Рудаки и «Шахнаме» Фирдоуси как жемчужины таджикской литературы,
М.Ауэзов более подробно останавливается на разборе творчества С.Айни.
Он называет его «основателем современной таджикской прозы». «В произведениях Садриддина Айни, – пишет М.Ауэзов, – отражена жизнь таджикского народа разных исторических эпох. В его романе «Рабы» и повести
«Одина» рассказывается о тяжелой жизни таджикского народа до революции. В романе «Дохунда» он освещает драматическую любовь Ёдгора и
Гулнор.
Двухтомные воспоминания С.Айни называются «Бухара». В них всесторонне проявилось стилистическое и художественное мастерство Айни.
Произведения Айни оказали огромное влияние на литературы народов
Средней Азии. Для исследователей литературы интересным материалом
является тема «Айни и русская литература" и суждения Айни о творчестве
А.С.Пушкина» [2, c. 452].
Этими впечатлениями и суждениями о писательском мастерстве С.Айни,
о значении его творчества для таджикской литературы и всего среднеазиатского региона М.Ауэзов выразил свое глубокое уважение к таланту таджикского художника слова. Характеризуя во многих своих статьях писательскую деятельность Айни, Ауэзов представляет его творчество целой
школой в освоении жанров романа и повести для писателей Средней Азии
и Казахстана.
Отмеченные Ауэзовым общие черты творчества Айни прослеживаются
далее в его суждениях о других крупных представителях таджикской литературы. В этом плане Ауэзов придавал особое значение творчеству М.
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Турсунзаде. Этих двух великих литераторов современности объединяли
не только личная дружба, совместная работа в писательской организации
Азии и Африки, но и глубокий взаимный интерес к творчеству друг друга.
Их отношения являются яркой страницей в истории таджикско-казахских
литературных связей.
Отмечая «стремительный рост письменной поэзии» народов Средней
Азии, М.Ауэзов с удовлетворением говорит о творческих поисках М.Тур
сунзаде, М.Миршакара, раскрывающих своеобразный эстетический мир"
своего народа. «Небывалый рост поэзии братских народов, – писал он, –
выражается в расцвете лирики и стремлении к созданию больших эпических полотен. Особенно удачны поэтические открытия Мирзо Турсунзаде
в области политической лирики» [2, c. 325].
В своих научных и исследовательских работах Ауэзов, высоко оценивая
поэтическое мастерство М.Турсунзаде, считает его стихи и поэмы лучшими образцами советской поэзии. В статье «Развитие литератур народов
СССР», отзываясь о творчестве Турсунзаде, он пишет, что «М.Турсунзаде
является самым видным молодым представителем современной таджикской литературы. Его поэма «Сын Родины» посвящена теме Великой Отечественной войны, а цикл повествований «Индийская баллада» объективно отражает тяжелое нищенское положение индусов, несущих тяжбы
администрации английских колонизаторов. Сравнивая с этим жизнь своего
народа, он пишет о громадном росте культуры таджиков» [2, c. 325].
В другом случае он высоко оценивает высокий гражданский пафос поэмы «Голос Азии» и ее гуманистическую основу. «Что дал нашим современным литераторам таджикский поэт М.Турсунзаде? – писал он. По его
стихотворению «Голос Азии» можно судить, что он очень много знает. В
этом стихотворении он от имени народов Азии и Африки выразил такую
мысль, о чем поэты Индии, Китая, Ганы и Японии не могли даже помышлять. В каждой ее строке есть и обыкновенные проблемы, но они сказаны
с высоты современных передовых позиций» [2, c. 452].
М.Ауэзов подчеркивает лучшие стороны творчества Лахути и Турсунзаде. По его мнению, преемственность обогащает качества любой литературы. Он считает, что новаторское отношение таджикских поэтов к своему
прошлому может служить полезным примером для их казахских коллег.
«Если наблюдать за развитием таджикской современной поэзии, – писал
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он, – то особенно интересны творческие поиски Лахути. В продолжение
литературных традиций в новом качестве, в обогащении образной системы современной поэзии, ее ритмики и рифмы эстетическими ценностями
прошлого огромное значение имеют новаторские поиски Турсунзаде. Мы
высоко ценим это. Всесторонне познавая опыт его поисков, мы будем использовать их в своих творческих исканиях.
В этом отношении, – продолжал он, – как и в киргизской литературе,
успехи таджикской литературы мы сможем понять при их сравнительном
анализе с общими достижениями русской литературы» [2, c. 453].
Говоря о литературной преемственности, М.Ауэзов обращает внимание
на то, что в «Очерках истории таджикской советской литературы» интересно подмечено, что еще в тридцатые годы повесть Дж.Икрами «Две недели» была написана под сильным воздействием «Недели» Ю.Лебединского,
а повесть «Что привез из Москвы?» – под влиянием повести «Ташкент –
город хлебный» Неверова.
Интересной и поучительной является тема Ауэзов и Икрами. Академик
М.Шукуров, хорошо знавший и встречавший Ауэзова в литературных кругах, в личной беседе с автором этих строк (март 1996) и в своем вступлении
на научной конференции, посвященной 100-летию М. Ауэзова в АН РТ (24
июня 1997), рассказал о беспрецедентном случае с этим талантливым писателем. По словам Шукурова, Ауэзов не пользовался особым доверием властей. Об этом свидетельствует и казахский писатель А.Нурпеисов, который
в своем «Слове об учителе» писал, что на его долю выпала нелегкая судьба.
Чего скрывать, бывали годы в жизни писателя, когда он оставался в плотном кольце одиночества. Единственным спасением было для него то, что в
трудные минуты он неизменно выбирал себе трех верных спутников: труд,
терпение и упорство» [7, c. 392]. И в эти послевоенные годы М.Ауэзов
бывал в Москве, преподавал курс лекций в МГУ.
Академик Шукуров рассказывает, что он слышал много об Ауэзове от
И.С.Брагинского, который очень уважал Ауэзова и много писал о нем. В
год, когда Ауэзов находился в Москве, Брагинский случайно узнает, что
Ауэзов по возвращении из Москвы на родину будет арестован (возможно,
через А.Шарифа, тогдашнего преподавателя кафедры литературы народов
СССР МГУ, где сотрудничал и М.Ауэзов.) И.Брагинский известил об этом
Б.Гафурова. Академик Б.Гафуров при посещении приемной И.В.Сталина
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попросил его защитить «этого величайшего литератора современности от
политической расправы». Таким образом, по поручению Сталина были
сняты всякие обвинения с М.Ауэзова. Об этом знал и сам М.Ауэзов. В свою
очередь он также оказал огромную помощь своему таджикскому коллеге
Дж.Икрами.
Академик М.Шукуров отмечает, что и Дж.Икрами не пользовался политической благонадежностью в официальных кругах как выходец из аристократической семьи. В 1957 году был опубликован роман Дж.Икрами «Признаю себя виновным», который по жизненному материалу и проблематике,
по всей идейно-художественной основе был новым явлением в таджикской
прозе.
Поэтому это произведение Джалола Икрами и не сразу было принято литературной общественностью республики. Поведение молодого сельского
учителя, директора школы Анвара Салимова, любовь этого семейного человека к Зайнаб, инспектору облоно, были восприняты как аморальный
поступок, а писателя обвинили в пропаганде такого поступка [11, c. 11]. В
романе «Признаю себя виновным» нашли дальнейшее развитие некоторые
тенденции, выявившиеся в творчестве Дж. Икрами еще раньше, в частности, в его довоенной повести «Зухра» (кстати, тоже непонятой и осужденной тогда литературной общественностью)» [11, c. 13]. «Опасность, нависшую над романом, удалось отвести на Декаде таджикской литературы и
искусства в Москве (1957), где некоторые писатели и критики выступили в
его защиту» [11, c. 12].. В разгоравшемся споре вокруг романа участвовал и
М.Ауэзов. Объективные выступления казахского писателя в защиту этого
романа определили дальнейшую его судьбу.
М.Шукуров вспоминает, что выступления М.Ауэзова в Союзе писателей
СССР по поводу романа были выслушаны с огромным вниманием. "Он начал свой разговор, – продолжает М.Шукуров, – с таджикской классической
музыки «Шашмаком» и закончил оценкой романа Икрами, показывая свое
глубокое знание истории таджикской культуры и литературы. Таким образом, Ауэзов на декаде и в последующей статье выразил свое впечатление
от романа.
Своими впечатлениями о декаде Ауэзов поделился в статье для таджикской прессы «По поводу новой книги Дж. Икрами», опубликованной 24
апреля 1957 года в газете «Коммунист Таджикистана». Судя по его словам,
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он «с огромным интересом следил за успехами своих таджикских собратьев по перу. Будучи сам прозаиком, – пишет он, – я специально готовился
выступать на обсуждении таджикской литературы по произведениям художественный прозы.
Мне давно знакомы все прозаические произведения Таджикистана –
книги С.Айни, С.Улугзаде и других писателей.
На эту декаду таджикские литераторы привезли свои новые произведения. Среди них: «Признаю себя виновным» Джалола Икрами.
Мне понравились в этой книге несколько ярко выделяющихся моментов,
внутренняя характеристика героев с раскрытием их психологии, когда отдельные лица изображены автором не одной краской – черной или белой, а
выявлена натура человека со всеми оттенками его характера. Это не только
по линии поступков, основных волевых устремлений, но и по линии выявления обертонов самых сокровенных переживаний. В обрисовке многих
персонажей они звучат у Икрама убедительно и порой тонко.
Не в пример отдельным таджикским прозаикам, Икрами хорошо включает в ткань повествования природу, передает состояние человека. Все
светлое в людях, все мрачное в отдельных низменных душах он воспроизводит уверенной манерой зрелого реалиста» [12].
В то же время с позиции высоких требований истинного художника
М.Ауэзов указывает на некоторые недостатки романа. «Но у меня вызвали
сомнения, – продолжает Ауэзов в названной статье, – основные действующие лица романа с их борьбой и поступками. Они обрисованы однопланово и несколько идиллическими. Однокрасочные, они дают повод разговорам о лакировке, о бесконфликтных ситуациях. Создается досадное
впечатление, что автор, имея прекрасную возможность развернуть серьёзные драматические коллизии, острую борьбу вокруг личной жизни своего
центрального героя Анвара, не решился сделать это, как будто он пожалел
или побоялся создать подлинную драму» [12]. Такое честное замечание
Ауэзова помогло в дальнейшем творчеству Икрами.
Оптимистически заключая свою статью, Ауэзов высоко оценивает культуру и литературу таджикского народа. «В целом, – отмечал он – декада
братского таджикского народа произвела на меня исключительно сильное впечатление, тем более радостное, что я воочию убедился в огромном
культурном росте Таджикистана» [12].
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"В этих словах маститого писателя, возглавляющего серьезные творческие поиски писателей Средней Азии и Казахстана, было определено
значение книги Дж.Икрами для дальнейшего развития прозы в литературе
наших народов» [11, c. 12].
Отмеченные Ауэзовым достоинства романа «Признаю себя виновным»
и его промахи были приняты Дж.Икрами с благодарностью. Профессор
А.Сайфуллаев считает, что «замечания Ауэзова о слабости конфликта и
драматического развития сюжета романа «Признаю себя виновным» имели
большое значение для Дж. Икрами, и думается, что в своих последующих
произведениях он учел это. Нет сомнений, что при написании своего романа «Дочь огня» Икрами последовал советам Ауэзова. Острота конфликта
в сюжете этого произведения, наверное, плод этих дружественных советов» [13, с.157].
Резюмируя в общих чертах высказывания М.Ауэзова о таджикской литературе в небольших статьях и замечаниях, можно говорить о том, что
при способности глубоко вникать в отдельные литературные явления, приходится констатировать отсутствие у него теоретических исследований
как в области таджикской, так и в сфере казахско-таджикских литературных взаимосвязей. При всем этом особо хотим подчеркнуть, что мысли,
высказанные М.Ауэзовым в различной форме и в разное время, оказали
существенное влияние на развитие современной казахской и таджикской
литератур и их взаимных связей. Об этом свидетельствуют высказывания
таджикских литераторов о творчестве М.Ауэзова и его высоком писательском авторитете.
Продолжая разговор об Ауэзове и Дж.Икрами, можно полагать, что художественный опыт Ауэзова, особенно его роман «Путь Абая», очень тепло
воспринятый таджикским писателем, оказал на него благотворное влияние.
Это можно подтвердить только путем специального сравнительного изучения творчества обоих писателей. Но в то же время нельзя отрицать наличия такого влияния, так как впечатление Икрами от романа «Путь Абая»,
«любимого, уважаемого и дорогого писателя» для него было огромным. Не
может быть, чтобы такое эмоциональное, восторженное отношение к этому произведению не наложило бы отпечаток на творчество самого Икрами.
Например, в статье, посвященной 60-летию М.Ауэзова «Дорогой и уважаемый писатель», Икрами выразил свое впечатление о романе «Путь
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Абая» таким образом: «Мухтар Ауэзов своим величайшим творением
«Абай» украсил сокровищницу советской литературы, он показал миллионам людей, которые считали Казахстан бесплодной пустыней, а казахов
лишь ездоками на верблюдах, что эти широкие степи обладают бескрайней красотой, что каждый ее холм, каждый ее бархан имеют собственную
историю, и с ними связаны сказания, он показал, сколько крови пролито за
жизнь и счастье на этой земле, сколько интереснейших людей отдали свою
жизнь за нее...» [14, c. 77].
Высоко оценивая эпопею «Путь Абая» и ее художественные достоинства, Икрами пишет: «Мухтар Ауэзов своим научным и литературным творчеством завоевал любовь нашего народа. Он достоин того, чтобы казахский народ гордился именем своего талантливого сына. Сегодня тысячи
таджикских читателей знакомы с переводами произведений М.Ауэзова и
считают его своим любимым писателем.
Мухтар Ауэзов, – заключает Дж.Икрами, – не только своими произведениями, но и своими советами, дружескими замечаниями оказывал неоценимую помощь нам, таджикским писателям. Он внимательно и искренне
относится к развитию таджикской литературы. Он радуется вместе с нами
за наши успехи, и наши неудачи огорчают его» [14, c. 77].
Чуть позже, еще раз возвращаясь к теме «дорогого ему писателя», Икрами более поэтично выражает свое отношение к роману «Путь Абая». «После прочтения этого бессмертного произведения казахские степи в моем
представлении стали другими, краше и интереснее. Этим произведением
Мухтар Ауэзов раскрывает всю красоту и поэзию широких казахских степей, умело, предвидя их будущее...» [15, c. 90]. Затем его впечатления от
прочитанного, образ Абая и его окружение, прекрасные картины казахских
аулов как бы отражаются в художественных полотнах самого таджикского
писателя.
«Если такой мастер художественной прозы, как Дж.Икрами, – справедливо замечает А.Сайфуллоев, – говорил о романе «Абай» и его героях с таким
огромным впечатлением, то никак не может он остаться вне его влияния.
При освещении исторических событий в своем творчестве, такое влияние
невольно может проявиться. И в этом случае влияние великого казахского
писателя на таджикского литератора могло бы поднять его мастерство в
освещении действительности. Таким образом, можно установить, что мно-
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гие таджикские писатели учились у мастеров слова современной казахской
литературы. Несомненно, это послужило развитию таджикской литературы» [13, c. 162].
Известно, что каждый значительный писатель воздействует на других
писателей (в том числе иноязычных) по-своему, какими-либо особыми
сторонами, которые представлены у него наиболее ярко. Так, например,
влияние Мухтара Ауэзова в области художественной прозы на Дж.Икрами
и других таджикских литераторов не вызывает сомнения. В этом смысле
можно говорить и о влиянии творчества Садриддина Айни на писателей
Средней Азии и Казахстана, связанного, прежде всего, с осмыслением
исторической темы и нравственного примера.
По справедливому замечанию академика М.Шукурова, «для таджиков
и таджикской литературы особенно большое значение имели и имеют романы Абдулло Кадыри «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря», Айбека
«Священная кровь» и «Навои», эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая». В
произведениях А.Кадири и Айбека изображена жизнь, общая для узбекского и таджикского народов. В романе М.Ауэзова также изображены события
и характеры, очень близкие таджикам. Эти произведения помогли таджикскому народу понять, переосмыслить собственную историю. А такие произведения С.Айни, как «Рабы», «Смерть ростовщика» и «Воспоминания»,
а также некоторые современные таджикские исторические романы содействовали развитию национального самосознания народов Средней Азии и
Казахстана [11, c. 190].
Подобные взаимовлияния и взаимосвязи, существующие издревле у народов Средней Азии и Казахстана, нашли свое традиционное продолжение
в условиях становления и развития литературы нового времени. Об этом
говорит и Ауэзов, когда «определяет влияние национальных традиций на
казахскую литературу в комплексе, выдвигает проблему синтеза и его значения в процессе взаимодействия [5, c. 122]. Говоря об основах творчества и воззрений Абая, Ауэзов подчеркивает, что «здесь налицо огромный и
замечательный синтез: народных, мудрых воззрений, классики Востока и
классической европейской культуры, восходящей в своих истоках к античной культуре» [1, c. 126].
Необходимо сказать и о том, что умение теоретически осмыслить литературные явления, компетентные суждения о литературных связях народов
подняли авторитет этого писателя в глазах литературной общественности

724

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

Таджикистана. Поэтому таджикские писатели, учившиеся у М.Ауэзова,
много писали о нем.
По мнению М.Турсунзаде, «Творчество Мухтара Ауэзова – выдающееся
явление всей советской литературы» [16, c. 5]. У таджикского поэта всегда
было особое отношение к творчеству М.Ауэзова. Это отношение выразилось в оценке его книги «Путь Абая», данной в поздравительном письме
М.Турсунзаде по случаю 60-летия М.Ауэзова. «Эта книга, – говорится в
нем, – имя ее писателя ставит в первые ряды советской литературы, в ряд
лучших писателей страны. Имя Мухтара Ауэзова известно не только советским читателям, но и миллионам читателей зарубежных стран. Побывав во
многих западных и восточных странах, я услышал его имя из уст многих
людей, увидев переводы его произведений, искренне радовался за друга,
любимого писателя, что его слова нашли путь к сердцам простых людей»
[17, c. 20].
Своё глубокое уважение к Ауэзову М.Турсунзаде выразил в стихотворении, написанном при посещении Дома-музея М.Ауэзова в 1969 году.
М. Турсунзаде всегда дорожил дружбой с М.Ауэзовым. По любому поводу, при любом удобном случае он вспоминал о своем казахском друге.
Еще в своем вступительном слове при открытии декады русской литературы в Таджикистане в 1960 г., подчеркивая благотворное влияние русской
литературы на писателей Средней Азии и Казахстана, он отметил, что на
«интересный роман Мухтара Ауэзова» благотворно повлияла русская классическая литература. «Прочитывая его – отметил он, – нетрудно заметить,
что в нем наблюдается своеобразный стиль повествования Льва Толстого.
Это очень хорошо!» [19, c. 10].
Чуть позже эти слова М.Турсунзаде подтверждаются И.С.Брагинским,
который говорил об «источниках влияния на молодого Ауэзова». В беседе
с И.С.Брагинским М.Ауэзов говорил об общем идейно-художественном
влиянии русской классики: «Знаете ли вы, – сказал Ауэзов, – кто оказал на
меня самое большое влияние? Не догадаетесь: Тургенев. Вы не смотрите, что на поверхности, может быть, этого влияния и не видно. Литературное влияние – это не простая вещь, это только упрощенцы думают руками
схватить и показать, смешивая влияние и подражание. Творческое влияние
происходит где-то в глубине, проникает в самую душу писателя, делается
его второй природой и проявляется как-то по-своему, по-особому, не всег-
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да заметно для невооружённого взгляда. Вот так и Тургенев, а ведь его-то я
больше всего и любил смолоду» [20, c. 240].
Много сказано и о взаимоотношении творчества М.Ауэзова и восточной
литературы. А в таджикском литературоведении об этом говорил академик М.Шукуров: «Образы мудрых стариков в литературе народов советского Востока уже давно стали традиционными. Немало встречается в их
изображении элементов стереотипного мышления писателей, но в основном это одно из проявлений тесной связи литературы с миропониманием,
у которого очень развит культ седой мудрости. Cтарики в глазах народа
олицетворяют опыт поколений. Не случайно Мухтар Ауэзов неоднократно
возвращается к этому образу, и, как заметила З.С.Кедрина, образ этот в его
произведениях претерпел определенную эволюцию: [11, c. 17] «По мере
идейно-художественного роста автора этот персонаж приобретает все более реалистические черты, постепенно превращаясь из условной фигуры,
символизирующей справедливость, в конкретный образ борца за счастье
народа» [21, c. 23].
Многочисленные высказывания М.Турсунзаде и других литераторов об
этом «великом писателе современности» были поддержаны и другими таджикскими писателями. Например, писатель Ф.Ниязи в специальной статье,
посвященной Неделе казахской литературы в Таджикистане (1963) писал,
что «одним из искренних и горячих друзей таджикской литературы в Казахстане был Мухтар Ауэзов. До конца своей жизни он занимался изучением
и исследованием таджикской литературы. Мы знали его, как благородного
читателя, внимательного редактора и активного пропагандиста таджикской
литературы" [22]. В этих искренних словах правильно подчеркнуты заслуги Ауэзова в исследовании и пропаганде таджикской литературы.
Далее, продолжая разговор об Ауэзове, он пишет: «В дни празднования
60-летия Мухтара Ауэзова мне с группой таджикских писателей довелось
побывать в Алма-Ате. В доме М.Ауэзова меня поразили богатство и разнообразие его личной библиотеки. Один из больших шкафов в этой замечательной библиотеке был занят таджикской литературой. Здесь были и
древние восточные рукописи, издания классиков таджикской литературы и
книги современных таджикских писателей. Я увидел среди этих книг произведения Садриддина Айни, «Признаю себя виновным» и «Шоди» Джалола Икрами, «Пулат и Гулру» Рахима Джалила, «Навобод», «Утро нашей
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жизни» С.Улугзаде, роман «Верность», сборник рассказов Пулода Толиса,
много книг Мирзо Турсунзаде, Мирсаида Миршакара. Видно было, что хозяин часто вынимал из шкафа, читал, просматривал, перелистывал, делая
пометки на полях. Мухтар Ауэзов внимательно следил за творчеством наших писателей. С особой любовью и уважением говорил он о Садриддине
Айни» [22].
В характеристике М.Ауэзова таджикскими писателями и критиками
были отмечены, прежде всего, высокое художественное достоинство романа «Путь Абая» и его неоценимые советы при анализе произведений некоторых таджикских литераторов. Иногда М.Ауэзов исправлял некоторые
допущенные со стороны своих казахских коллег ошибки в оценке литературного наследия таджикского народа. Например, в своём заключительном
слове на конференции, посвященной изучению литературного наследия,
в 1959 г. он проявил себя как знаток таджикской литературы. «Товарищ
А.Сайфуллоев (из Таджикистана –А.Н.), – отметил М.Ауэзов, – критиковал
общую безадресную критику в наших прежних исследованиях относительно классиков восточной литературы. Он правильно отметил, что классиков
восточной литературы, в частности, классиков литературы наших таджикских братьев: Рудаки, Фирдоуси, Хафиза, Саади, Насир Хосрау – мы должны понять каждого в отдельности с присущим своеобразием. В этом отношении нельзя не вспомнить слова Гёте, который сказал, на фарси писали
семь великих поэтов, худший из которых лучше меня.
М.Базарбаевым было сказано, что в поэтических наследиях Востока
якобы больше схематизма. Товарищ А.Сайфуллоев достойно ответил на
это замечание. В действительности сегодня нельзя говорить о восточной
классике как прежде, с позиции привычной большинству общей «критики»
[7, c. 392].
Проявление такого глубокого знания восточной литературы, компетентность в суждениях поднимали его научный и писательский авторитет среди литераторов разных мастей. Поэтому ауэзовские толковые суждения
по любым вопросам казахской литературы или проблемам литературных
связей часто бывали определяющими. Но прежде всего М.Ауэзова ценила
как художника читающая публика, в том числе таджикские читатели. Это
выражалось в многочисленных отзывах поклонников его таланта.
Таким образом, подводя итоги, следует еще раз указать на особую роль
М.Ауэзова в истории таджикско-казахских литературных взаимо-отноше-
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ний, имея в виду и особое отношение таджикских писателей и критиков к
его творчеству. Он был не только посредником между двумя литературами,
но и великим пропагандистом таджикской литературы для своего родного
казахского читателя. У Ауэзова, который много изучал Восток и много о
нём писал, заметно влияние восточного и в его ранних драмах. Плодом такой учебы и исканий явилась пьеса «Каракоз», в которой ощущаются восточные элементы.
Несомненно, что в творчестве Мухтара Ауэзова национальное удачно
сочетается с инонациональным. Его глубоко национальное творение «Путь
Абая» и другие свидетельствуют о том, что у писателя своя манера, свой
способ и путь выхода в мировую литературу. Чужеземное в М.Ауэзове в
то же время национально, крепко внедренное в национальную казахскую
культуру. Это подтверждает ту истину, что «национальное характеризуется
не только локальными особенностями, местным колоритом, этнографизмом, духовным складом данного народа и т.п., но и характером связей с
культурой других народов, своим особым выходом в общечеловеческий
мир» [23, с. 5].
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Д. ЫСҚАҚҰЛЫ
ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ АЛЫБЫ
(Рахманқұл Бердібайдың 85 жасына орай)
Мақалада белгілі түркітанушы Р.Бердібайдың өмірі мен шығармашылығы жайлы мә
ліметтер беріліп, ғалымның түркі халықтары әдебиетін зерттеуге қосқан үлесі сарала
нады.
В статье дается информация о жизни и творчестве известного тюрколога Р.Берди
бая, рассматривается вклад ученого в изучение литератур тюркских народов.
The article presents the information about the life and creative activities of a famous tur
kologist R.Berdibay and it also considers the scientist’s contribution to the study of Turkic
peoples’ literature.

Топырақ. Қазақта осы бір сөзден қасиетті сөз жоқ шығар, сірә. Әркімнің
туып-өскен жері өзіне қымбат. Ғалымдардың пайымдауынша, адамдардың
бойындағы бар қасиет туған жер топырағына, өскен ортасына тікелей байла
нысты екен. Осы тұрғыдан келгенде, мына жалған дүниеге келіп, өмір сүріп
жүргеніміздің, әр қайсымыздың өз жолымызды тауып, жақсылы-жаманды
бірдеңе тындырып жатқанымыздың бәрі де туған топырақтың арқасы. Ал
қалың қазақтың бүгінгі болмысы, тұрмыс-тіршілігі, жеткен жетістіктері
барлығы тағы да сол бойға сіңген қазақ даласының, қазақ топырағының
қасиеттерінен болса керек.
Қазақ үшін – қазақтың бар жері қасиетті. Десек те, Түркістанның орны
бөлек. Тек қазақ қана емес, күллі түркі халықтары бірлігінің символына
айналған киелі қала көне Түркістанның топырағы ғасырлар бойы түркі
әлемінің рухани астанасына айналды. Түркістанның түркі халықтарының
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ұлыс болып, қазақ халқының ұлт болып ұйысуында атқарған тарихи рөлі
айрықша. Бұл топырақтан түркі әлеміне, қазақ халқына адал қызмет етіп,
атақ-даңқы шар тарапқа мәшһүр небір ұлылар, қайраткерлер шыққан. Со
лардың соңғы тұяғы біз әңгіме өзегіне айналдырғалы отырған – Рахманқұл
Бердібай.
1927 жылдың 2 желтоқсанында Түкістанның жанындағы Көкіш аулын
да шыр етіп, дүние есігін ашқан қазақтың атақты әдебиеттанушы ғалымы,
белгілі түркітанушы, филология ғылымдарының докторы, профессор,
Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының, Түрік тіл құ
рылымының (Түркия), Халықтық (экологиялық), Халықаралық Айтма
тов Ресейдің халықаралық психология академияларының академигі,
«Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері» (1984), «Қазақстан Рес
публикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері» (1990), ҚР ҰҒА-ның
Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлығының (1990), Махмуд Қашқари атын
дағы Халықаралық сыйлықтың (1998), «Түркі әлеміне сіңірген ерен еңбегі
үшін» сыйлығының иегері, «Парасат» орденімен және бірнеше медальдар
мен марапатталған Рахманқұл Бердібай үстіміздегі жылы 85 жасқа толады.
Атақтарынан-ақ байқалып отырғандай, мерейтой иесінің есімі Қазақстанға,
одан қалды түркі әлеміне кеңінен танымал.
Қазақ әдебиеттану ғылымына, одан қалды түркі әлемін зерттеуге айтар
лықтай үлес болып қосылған 50-ден аса кітап, 1500-дей ғылыми, ғылымикөпшілік мақала Р.Бердібайды қазақ әдебиеттану ғылымының, қазіргі түр
кітанудың аса көрнекті өкілдерінің қатарына қосты. Ғалымның ғылыми
еңбектері энциклопедиялық құлашымен, ғылыми тереңдігімен, қоғамның
зәру проблемаларын дер кезінде көтере білген өміршеңдігімен, жан-жақты
лығымен ерекшеленеді. Ұлттық, түркілік мұраттармен суғарылып, жалпы
адамзаттық идеалдар биігіне көтерілген ғалымның еңбектері өзіне лай
ықты бағасын ғылыми жұртшылық тарапынан әлдеқашан-ақ алып қойған.
Қазақ тілінде арабтан енген «ғұлама» деген сөз бар. Мәні – ғалымдардың
ғалымы, көп білетін терең білімпаз дегенді білдіреді. Шын мәніндегі нағыз
ғұламалар дегенде, бұрынғылардан Әл-Фарабидің, кейінгілерден Ә.Мар
ғұланның есімдері ойға оралады. Қазіргілерден кімді дегенде, мен ал
дымен, академик Рахманқұл Бердібайдың есімін алдымен атар едім. Ға
лымның қазақ әдебиеті мен мәдениеті, одан қалды түркология саласындағы
іргелі еңбектері оны Қазақстан ғылымының аса көрнекті қайраткерлерінің
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қатарына қосты; есімін жалпақ елге мәшһүр етті; халықтың, елдің атынан
сөйлейтін ардагер азамат дәрежесіне дейін көтерді.
Р.Бердібайдың ғылыми-шығармашылық жолы сан қырлы. Қасиетті қала
Түркістанның төңірегінде туылып, білім қуған жастық шағы соғыстың ауыр
жылдарында, қиын жағдайда өткен Рахманқұлдың әдебиеттегі алғашқы
аяқ алысы өлең жазудан басталған. «Қазақ әдебиеті» газетінде қызмет ат
қарған жылдар (1954–1959) қаламгер үшін үлкен әдебиет мектебіне айналды. Сын бөлімін басқара жүріп, қазақ әдебиетінің талай-талай келелі
мәселелерін шешуге ат салысты; жазу өнерінің қыр-сырларын меңгере
түсті. Р.Бердібайдың сынға араласа бастаған алғашқы жылдардағы әдеби
бағытын оның «Қазақ әдебиеті тарихының кейбір мәселелері» («Әдебиет
және искусство», 1956, N-12; «Көкшетау правдасы», 1954, 4 қаңтар) атты
проблемалық мақаласы айқын көрсетеді.
Мұнда қазақ әдебиетінің өткендегі мұраларын игеру мәселесін көтеріп,
оған идеологиялық тұрғыдан біржақты баға берушілікті сынайды. Бұл
кездің «Сталиндік ұлт саясатының» барынша «салтанат құрып», кереғар
пікірлердің айтылуына жол берілмейтін, ал шығып кеткеннің өзінде де
оған тиісті қатал шаралар қолданылатын қуғын-сүргін заманының соңғы
толқындарының уақыты екенін ескере отырып, мақалаға көз жіберсек,
сыншының сол қилы кезеңнің өзінде-ақ ұлттық әдебиетіміз жайлы еш
қаймықпай, батыл айтқан пікірлерінен азаматтық үлгісін көреміз: «Бір де
бір азамат өз халқының мәдени мұрасына енжар қарай алмайды. Әсіресе
жазылып қалған тарихи деректері көп емес қазақ халқының жағдайында
әдеби шығармалардың танытқыштық рөлі аса зор... Көптеген зерттеулер
мен мақалаларда көркем әдебиеттің өзіндік ерекшелігі ескерілмеді. Ғы
лыми дәлелдің орнына жалған саясатшылдық догма үстем болып келді.
Шығармалардың рухы ескерілмей, жекелеген фактілер ғана есепке алынды... Көркем шығармадан «идеялылық» дегенді бөліп алып, жеке дара
қараушылық пайда болды. Есте жоқ ескі заман туған шығармаға да қазіргі
күннің талабы тұрғысынан қарадық. Көркем шығармада бай, молданың
аты аталса, нағыз бисаясаттық болып көрінеді. Міне, осындай көзқарастың
нәтижесінде «Қамбар батыр» мен «Қозы Көрпештен» басқа жырдың бәрі
де құбыжық болып көрінеді. Жылдар бойы небір халықтық шығармалар
жарық көрмей кетті... Жырда немесе жеке шығармада орыс патшаларына
қарсы ілуде бір сөз айтылса, ол шығарма халықтар достығына зиян деп
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табылды. Міне, осындай жалған концепция осы күнге дейін жойылып біткен жоқ. Бұл әдебиет зерттеуінің тым табандап қалуына себеп болған жайлар. Осы тұрғыдан алып қарағанда, әдебиет тарихын қайта қарау мәселесі
қазіргі мәдени өмірімізде аса зор маңызы болмақ...».
Мақалада қазақ әдебиетінің, әсіресе оның тарихын зерттеудің аса зәру
мәселелері батыл көтерілді: «Әдебиет тарихын зерттеудегі басты кем
шілік қайсы? Бәрінен бұрын көптеген зерттеулер мен мақалаларда көр
кем әдебиеттің өзіндік ерекшелігі ескерілмеді. Ғылыми дәлелдің орнына
жалған саясатшылдық, догма үстем болып келді. Шығармалардың рухы
ескерілмей, жекелеген фактілер ғана есепке алынды. Сол себепті қазақтың
бай ауыз әдебиеті, жазба әдебиеті құс түткендей жұлмаланып, шым-шы
тырық болды. Әдеби зерттеулерде ғылыми тереңдіктен гөрі, нигилистік
«ұр да жық» әдет басым орын алды... Әр заманның әдебиетінде өз дәуіріне
лайық идеялардың ғана айтылатынын мойындамадық. Көркем шығармадан
«идеялылық» дегенді бөліп алып, жеке дара қараушылық пайда болды. Есте
жоқ ескі заманда туған шығармаға да қазіргі күннің талабы тұрғысынан
қарадық. Көркем шығармада бай-молданың аты аталса, нағыз бисаясаттық
болып көрінді».
«Қазақ әдебиеті» газетінде жылдар Рахаңның қаламын ұштаған, әдебимәдени-әлеуметтік өмірге еркін араласқан, әдебиет майданына өзіндік
мінезімен топ жара кіріп, қазақ әдебиетінің шешілмей жатқан күрмеулі
мәселелерін батыл көтеріп, бетің бар, жүзің бар, партия бақылап тұр-ау деп,
ешкімнен қаймықпай өміршең пікірлер айта алған, журналистикадан бас
талған жолдың сыншылыққа ұласып, жауынгер сыншы ретінде танылған
шыңдалу мектебі болды. Жұмыссыз қалған оны өмірдің толқыны Қазақ
Республикасы Ғылым Академиясының Әдебиет және өнер институтына
алып келді; алдымен осында аспирантураға түсіп (1959), оны бітірген 1961
жылдан бері кіші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, бөлім бастығы
болып, әдебиеттану ғылымы саласында жемісті еңбек етті. Арада аз ғана
уақыт (1968–1970) Қазақ совет энциклопедиясында бас редакцияның жауапты хатшысы болып істеген кездерінде де жаңа жұмыстың бастан асып
жатқанына қарамастан, әдеби процеске араласуын, ғылыми ізденістерін
үдетпесе, әлсіреткен жоқ.
Р.Бердібайдың сыншылық, ғалымдық шығармашылығының басты ерекшелігі дегенде, алдымен, оның диапазоны кең, жан-жақты білімдар ғалым
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екендігі бірден көзге түседі. Ол – мейлі, бүгінгі әдебиетіміздің жай-күйін,
немесе ауыз әдебиеті мен әдебиет тарихының әлі де жете зерттелінбей
жатқан өзекті өңірлерін барласын, немесе туысқан халықтар әдебиеті жайлы ой бөліссін, әдебиеттің теориялық мәселелерін әңгімелесін, әдебиет
атты алтын қазынаның терең қыртыстарын қопарып, сыр тарта алатын,
толғанысқа толы пайымды пікірлерін дәлелді де сенімді жеткізе білетін
әмбебап қаламгер.
Оның әдебиет саласындағы еңбектері іштей жіктегенде, бірнеше ба
ғыттарда көрінеді. Ол ең алдымен, публицист, әдебиет сыншысы, бүгінгі
әдебиеттің тамыршысы ретінде танылды. Елуінші, алпысыншы жылдардың
әдеби сынында Р.Бердібай қалам тартпаған тақырып жоқ шығар, сірә. Ол
қазіргі қазақ әдебиетінен бастап, әдебиеттің тарихына, фольклорына, туыс
қан халықтар, шетел әдебиетіне арнап ондаған мақалалар жызып, сын
майданының алдыңғы шебінде жүрді. Жаңа шығып жатқан кітаптардан
бастап, жекелеген қаламгерлерге дейін сыншының сын назарына ілінбегендері некен-саяқ қана. Оның қазақ әдебиеті мен мәдениетінің зәру мәсе
лелерін көтеріп батыл жазған мақалалары кезінде қоғамдық пікір туғызып,
қызу пікірталасуларға ұласып жататын. Өткір жазылған кей мақалалары
сол заманның стандартты саясатына сәйкес келмей, жоғарыда саясатты
жүргізіп отырғандардың мазасын алып, өзі де сол үшін пайда таппай, саяси сенімсіздердің қатарында жүрді. Есесіне ғасырлар бойғы бодандықтың
салдарынан мүлгіп жатқан туған халқының ұйқыдағы сана-сезімін оятып,
ұлттық дамуға қарлығаштың көмегіндей болса да өз үлесін қосты.
Елуінші, алпысыншы жылдардағы қазақ жастарының біразының сол кез
дері газет-журнал беттерінен түспейтін Рахманқұлдың ойлы мақалаларын
оқып, нәр алып өскені де рас. Ғалым сыншының қоғамдық өмірге белсене
араласып, пікір білдіріп отыруы дәстүрге айналған. Сексеннің сеңгірінен
асып кетсе де оның қаламынан шыққан әдебиетіміз бен мәдени өміріміздің
өзекті өңірлерін терең барлаған, мәселе көтеріп, парасатпен пайымдаған
проблемалық мақалалары қазір де республикалық басылым беттерінен кө
рініп тұрады.
Р.Бердібай – қазіргі қазақ әдебиетінің үлкен зерттеушілерінің бірі. Қазақ
кеңес әдебиетінің қалыптасу мәселелерінен кандидаттық, қазақ романы
ның теориялық проблемаларынан докторлық диссертациялар қорғады.
«Әдебиет және өмір» (1964), «Октябрь және қазақ совет әдебиеті» (1966),
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«Социалистік реализм туралы» (1966), «Роман және заман» (1967), «Қазақ
прозасындағы замандас тұлғасы» (1968), «Қазақ совет әдебиетінің қалыпта
суы» (1971), «Дәстүр тағлымы» (1973), «Қазақ романы» (1975), «Аңыздан
романға» (орыс тілінде, 1976), «Ғасырлар толғауы» (1977), «Қазақ тарихи
романы» (1979), «Биік парыз» (1980), «Замана сазы» (1985), «Тарихи роман» (1997) секілді кітаптарында бүгінгі кез әдебиетінің даму, теориялық,
практикалық мұқтаждықтары жайлы толғамды ойлар айтылады. Дәуірдің
жазушы шығармашылығына тигізер әсері, социлистік реализм әдісінің
көркем әдебиетте көрінісі, сюжет пен характер замандас бейнесі, жанр си
паттары нақтылы қарастырылған.
«Қазақ совет әдебиетінің қалыптасуы» атты монографиясында отызыншы жылдардағы қазақ әдебиетінің поэзия, проза, драматургия, сын мен
әдебиеттану салаларында туған татымды туындылары диалектикалық даму
тұрғысынан егжей-тегжейлі зерттелінген. «Әдебиет және өмір», «Қазақ
прозасындағы замандас тұлғасы», «Биік парыз» сияқты еңбектерінде бүгін
гі әдеби өмірдің өзекті мәселелері, жекелеген қайраткерлері, көркемдік
процестердегі жаңалықтар, кейіпкерлер келбеті т.б. ғылыми тұрғыдан талданылады.
Ал «Роман және заман», «Қазақ романы», «Қазақ тарихи романы»,
«Аңыздан романға», «Тарихи роман» атты кітаптары түгелге жуық қазақ
прозасына, оның ішінде роман жанрының жай-күйіне арналған. Ғалымды
қазақ әдебиетінің өресі биік жанры романның жанрлық, типологиялық мә
селелері көп қызықтырады; сол себепті де қазақ романының теориялық
жақтарын зерттеуге едәуір көңіл бөледі. Зерттеуші қазақ романшыларының
өнерпаздық ерекшеліктерін, жанрдың даму тенденцияларын жан-жақты
ашып көрсету мақсатымен типологиялық зерттеу әдісін көбірек қолданады.
Ғалым қазақ әдебиетінің көрнекті қайраткерлерінің романдық шығарма
шылықтарын арнайы зерттейді. С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіров,
М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин сияқты классиктермен
бірге І.Есенберлин, А.Тоқмағанбетов, Х.Есенжанов, З.Шашкин, Т.Әлім
құлов, Т.Ахтанов, Д.Әбілов, Ә.Әлімжанов, С.Жүнісов, Ә.Кекілбаев, М.Ма
ғауин, Қ.Жұмаділов, З.Ақышев, Т.Молдағалиев, Қ. Сәрсекеев, Ш.Мұртаза,
С.Сматаев, Д.Досжан, т.б. тарихи романдары жайлы қызықты байқаулар жасап, толымды ойлар қорытады. Сондай-ақ басқа да халықтар әдебиетіндегі
осы тақырыптағы таңдаулы тарихи романдарға да назар аударып, салыстырулар жасайды.
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Тарихи тақырыпқа жазылған романдарды іштей роман-хроника, тарихикөсемсөздік, тарихи-ғұмырнамалық, тарихи-этнографиялық секілді түр
лерге жіктеп, оларға тән өзгешеліктерді сипаттайды. Ең бастысы қазіргі
қазақ романының дамуындағы басты бағыттар, жанрлық ерекшеліктер,
көркемдік құбылыстар, жетістіктер мен кемшіліктер, әрбір қаламгердің қа
зақ прозасына әкелген жаңалығы, қосқан үлесі, өзіндік қолтаңбасы, бейнелеу өрнектері сияқты көптеген сауалдарға тиянақты жауаптар беріліп,
ғылыми тұжырымдар түйілген.
Р.Бердібайдың зерттеулерінде М.Әуезовтің шығармашылығы едәуір
орын алады. Оның жиырмасыншы ғасырдағы қазақ әдебиетінің мәселе
леріне арналған зерттеулерінің барлығында дерлік ұлы жазушының шы
ғармаларына соқпай кетпейді.
«Уақыт - әділ сыншы» дейді дана халық. Тарихымызда қаншама ақындар,
жазушылар өткен. Бірақ солардың қаншамасының шығармалары уақыт тезінен өте алмай, тарихтың шаңына көміліп, бүгінгі күнге жете алмай қалған.
Ал, Мұхтар сияқты біртуар даналардың өлмес өнер туындыларының уақыт
өткен сайын асыл тастай құбылып, қызыл гүлдей құлпырып, жарқырай
түсетіні неліктен? Р.Бердібайды жазушы прозасының, оның ішінде қазақ
әдебиетінің жиырмасыншы ғасырдағы шырқау шыңы саналатын «Абай
жолы» роман-эпопеясының өміршеңдік сырлары қызықтырады. Қазақ романына арналған еңбектерінің негізін де осы «Абай жолы» эпопеясы жайлы зерттеулері құрайды.
Ұлы жазушының жүз жылдығы қарсаңында бұрынғы ізденістерінің нәти
жесі, қорытындысы іспеттес «Мұхтар шыңы» атты жаңа кітабы өмірге келді. Еңбекте М.Әуезовтің қаламынан шыққан «Абай жолы» роман-эпопеясы
тек «Мұхтар шыңы» ғана емес, сонымен бірге қазақ әдебиетінің де шырқау
шыңы тұрғысынан жан-жақты зерттелінеді. Жазушыны осындай биікке
көтерген өмір жолы, шығармашылық мектебі, дарын қуаты, өнерпаздық
қырлары, шеберлік сырлары сияқты көптеген мәселелерге тереңдеп бару
арқылы «Абай жолы» романдарының көркемдік құпияларын аша түседі.
Сонымен бірге атақты эпопеяның шығармашылық тарихы, жанрлық ерекшеліктері, көркемдік қасиеттері, әдеби сында бағалануы, ең соңында ұлы
жазушының осы шығармасы үшін қудалануы нақтылы талдауларға, дерек
терге сүйене отырып, қызықты әңгімеленген. Р. Бердібайдың бұл еңбегі –
бүгінгі қазақ әдебиеттану ғылымының биік өресін байқатып, Мұхтартану
іліміне қосылған сүбелі үлес.
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Ғалым зерттеулерінің үлкен бір саласы – фольклористка. Жиырмасыншы ғасырдағы қазақ әдебиетін даму үстінде типологиялық тұрғыдан зерттеу
оның арғы тамырлары ауыз әдебиетінде жатқандығына көз жеткізді. Осы
мәселеге арналған кітаптарының «Аңыздан романға», «Сарқылмас қазына»,
«Кәусар бұлақ» аталуы да осы себептен болса керек. Зерттеушінің көзінің
жеткені – сөз өнерінің төркіні фольклорда жатыр; халықтың ғасырлар бойы
жасаған, уақыт тезінен өтіп, рухани қазынасы жинақталған ауыз әдебиетінен
нәр алып суарылған шығарма ғана шын мәніндегі өнер туындысы болмақ.
Қазіргі әдебиетіміз профессионалдық жағынан қаншама биікке көтері
ліп, кемелдене түссе де өзінің нәр алатын қуатты бұлақтарының бірі фольклор екенін «ұмытатын» емес». «Фольклор туындыларының кейбіреулері
шындығында да көркемдік ойлаудың өткен кезеңдегі деңгейінің белгісі,
көрсеткіші болса, қайсы біреулері өзінің ішінде қаншама қуатты идеяларды
«сақтап» жататынын көреміз. Көптеген аңыздың, символдардың, мифтер
дің, тарихи әңгімелердің талантты ойшыл жазушылар назарына ілініп,
қуатты көркемдік күшейткішке айналып отыратыны осыдан» («Сарқылмас
қазына», Алматы, 1983, 240, 245 беттер) – деген сияқты жолдардан күні
кешеге дейін ауыз әдебиеті сөз өнерінің төменгі сатысы деген жалған саяси
теориясымақты жоққа шығарған алғашқы пікірлердің бірін көреміз.
«Қазақ эпосы» (1982), «Эпос – ел қазынасы» (1995) сияқты күрделі
еңбектерінде қазақ халқының аса бай эпостық мұрасының проблемалары зерделенген. Эпостанудың келелі мәселелеріне арналған «Қазақ эпосында» осы тақырыпты зерттеу тарихы, көне эпос, қаһармандық эпос,
ғашықтық эпос, тарихи жырлар арнайы тарауларда қарастырылған. Ал
«Эпос – ел қазынасында» қазақ фольклористикасында бұрын-соңды арнайы сөз болмаған, болса да аз зерттелінген эпостық жырлардың біразын
алғаш рет ғылыми айналымға қосады. Ертегілік эпос, діни дастандар, көне
аңыз-әпсаналар, ноғайлы дәуірінің жырлары, билер сөзі жайлы тыңға тү
рен салғандай, соны пікірлер айтады. Бұрындары «жабық» болып келген
«Қырымның қырық батыры», «Едіге батыр», «Ер Шора», «Ер Сайын»,
«Қарасай – Қази», Абылай хан, Кенесары туралы жыр-дастандар хақында
мол мағлұматтар берілген. Олардың халықтық сипаты, отаншылдық рухы,
көркемдік қасиеттері бүгінгі оқырманды елітпей қоймайды. «Эпос – ел қа
зынасы» – қазақ ауыз әдебиетін, оның ішінде эпостың түп-төркінін, тарихи
негіздерін, жанрлық түрлерін, типологиясын тереңдей зерттеп, тың дерек-
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термен байытқан, бүгінгі фольклористика ілімінің биігінен жаңаша пікірлер айтқан іргелі еңбектердің бірі.
Жалпы Р.Бердібай фольклорлық, әдеби мұраға қатысты еңбектерінде
әдебиет атты мұхитта еркін жүзіп, тереңіне еркін бара алатын айырықша
қабілеттілік танытады. Ол ауыз әдебиетінің тарихилық, халықтық, көркем
дік қатпарларына жаңаша көзқараспен қарап, оларды игеру, бүгінгі егеменді елдің рухани игілігіне айналдыру мақсатында қыруар игілікті істер
атқарды.
Ғалымның бұл саладағы соңғы елеулі еңбегі – «Эпос мұраты» (1997).
Мұнда автор өзінің бұрынғы эпос туралы зертеулерін әрі қарай жалғасты
рып, өзі ұсынған жүйелеуін ғылыми тұрғыдан негіздей түскен. Мысалы,
ол көне эпос, қаһармандық эпос, ғашықтық эпос, тарихи жыр туралы ойларын өрбітіп, жаңа деректермен толықтырады. Қазақ эпосының шығу тарихы, жанры, көркемдік ерекшеліктері жайлы ғылыми маңызы бар пікірлер баршылық. Сондай-ақ эпосты шығарып, айтып, таратушы жыршы,
жырау, термеші сияқты қазақтарға ғана тән өнер құбылыстары жайлы да
әңгімеленеді. Кітаптың екінші бөлімінде қазақ эпосын халықтың тарихымен, басқа да елдер эпосымен, әсіресе Шығыс поэзиясымен, моңғол эпо
сымен байланыстарын, ортақ шежірелерін салыстыра отырып зерттеуі
ғалымның аса білікті мол эрудициясын байқатады; қазақ эпосын әлемдік
фольклористика деңгейіне шығарып, көкжиегін кеңейте түскен.
Рахманқұл Бердібай әрқайсысы екі кітаптан тұратын үш томдық «Қазақ
әдебиеті тарихының» үшінші томын жазуға атсалысты; жауапты редакторы болды. Мәскеуде шыққан «Көп ұлтты совет әдебиетінің тарихы», он
екі томдық «Қазақ совет энциклопедиясының», төрт томдық «Қазақ ССР.
Қысқаша энциклопедиясының» авторларының бірі.
Р.Бердібай соңғы жылдарда туысқан халықтар әдебиеті жайлы да қалам
тербеп, бірнеше кітаптар жазды. Оны әсіресе қазақ және көршілес халықтар
әдебиеттерінің байланыстары, ортақ түп-тамырлары қызықтырып жүр.
«Гүлстанның бұлбұлдары» (1970), «Достық кемесінде» (1976), «Байқалдан
Балқанға дейін» (1996) сияқты кітаптарында, мерзімді басылым беттерінде
жарық көріп жатқан көптеген мақалаларында түбі бір туысқан халықтардың
әдебиеттері жайлы құнарлы ойлар баршылық.
Соңғы жылдарда халық эпосын зерттеумен дендей айналысып жүрген
ғалым олардың түп-тамыры бүкіл түркі халықтарына ортақ рухани көздерде
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жатқанына назар аударып, осы бағытта айтарлықтай тер төкті. Кеңестік
кезеңде бір-бірінен әдейі оқшауландырылған туысқан халықтардың туыс
қан әдебиеттерін жұртшылыққа жеткізуде, сөйтіп әдебиет арқылы халықтар
арасындағы достықты, туысқандықты насихаттауда жұмыстар атқарды.
Оған ғалымның осы тақырыптарға жазған еңбектерін шолғанда көз жетеді.
Ол бұл салаға бірден келген жоқ. Алдымен, түрлі әдеби оқиғаларға
байланысты мақалалар жазылды да олар кейіннен зерттеушілік сипат ала
бастады. Әдебиеттер байланысына арналған алғашқы кітап «Достық кемі
сінде» 1976 жылы жарық көрді. Онда сыншының осы уақытқа дейін әр
кезде жазған сын-зерттеу, публицистикалық мақалалары топтастырылған.
«Өнер туыстығы», «Достық жаршылары» атты екі бөлімнен тұратын ең
бекте туысқан халықтар әдебиеті, олармен әдеби байланыс, жекелеген қай
раткерлері жайлы әңгімеленеді. Мысалы, орыс әдебиетінің М.Горький,
М.Шолохов сияқты ірі өкілдері жайлы сөз еткенде, олардың кейбір қазақ
қаламгерлеріне еткен әсері жайлы да қозғалады.
Кітапқа аты берілген «Достық кемесінде» тарауында қазақ-өзбек әдеби
байланыстарының жарқын беттері парақталған. Шоқанның, Абайдың, Мұх
тардың, т.б. өзбек халқы, мәдениеті, әдебиеті жайлы пікірлері қызғылықты
оқылады. Сондай-ақ шығыс поэзиясы, өзбек ақыны Әлішер Науайы, қырғыз
классигі Тоқтағұл Сатылғанов, грузин әдебиетінің мәңгілік шамшырағы
Шота Руставели, ноғай жырлары, қарақалпақ әдебиеті, алтай эпосы, саха,
армян, түркімен, тәжік әдебиеті жайлы парасатты ойлар толғайды.
Әдеби байланыстар проблемасын көтерген қай мақаласын қарасаңыз,
оларда әдебиеттердің бір-біріне игі әсері, өзара ұқсастықтары, ортақ сарындары алдыңғы орынға шығарылып, халықтар арасындағы достық идеясы уағыздалып отырады. Бұлардың біразы жол сапарларда, түрлі әдеби
оқиғаларға байланысты туындағандықтан да болу керек, публицистикалық
сипаты басым. Солай бола тұра автор өзінің көргенін қызықтай бермейді,
әдебиетші ретінде сол елдің әдебиетін айрықша назарда ұстап, ойлы көз
жібереді; олардан қазақ әдебиетіне қатысты ұқсастықтар, үйренерлік тағ-
лымдар іздейді.
«Гүлстанның бұлбұлдары» (1970) негізінен Шығыстың ұлы ақындары
ның өмірі мен шығармашылығына арналған. Еңбектің танымдық тағлы
мы мол. Шығыс ақындарын жұртшылыққа кеңінен таныстыруды мақсат
еткен бұл кітапта қазақ поэзиясының дамуына Шығыстың атақты шайыр
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ларының тигізген игі ықпалы кеңінен сөз болады. Рудаки, Фирдоуси, Омар
һаям, Сағди, Жәми, т.б. шығармашылықтары жайлы мақалалардың таныс
тырушылық, насихатшылық сипаты айқын. Автор олардың поэзиясының
құдіретті күші жалпы адамзаттық ой-сезімдерді, гуманистік идеяларды
шынайы жырлауында жатыр деген байлам жасайды. Нені жырласа да
адамгершілікке байланыстырып ой түйетін, адамға асқақтамауды, дүниеде
мәңгілік ештеңе жоқ екендігін ескертіп, тірлікте тату-тәтті сыйласып өту
ді жырлайтын шығыс ақындарының өміршең ойларына назар аударады.
Бұл айтылғандардың бүгінгі қазақ поэзиясына да тікелей қатысы бар.
Осы тұрғыдан келгенде, қазіргі қазақ ақындарына Шығыстың шаң жұқпас
шайырларынан үйренерлік нәрселер баршылық.
«Байқалдан Балқанға дейін» (1996) – ғалымның бұл саладағы соңғы ең
бегі. Ұлтжанды азамат бұл кітабында жаңаша – түрікшіл қырынан көрінген.
«Байқалдан Балқанға дейін» шығармасы – Азия түрікшілдігін біртұтас қал
пында көре білген, кең мағынадағы ұлттық сезімталдықтың және саналы
ықыластың жемісі» (Шериф Ақташ).
Еңбектің негізгі тақырыбы – түркі әлемі, түркі бірлігі, түркі халықтары
ның тағдыр-талайы, түркі халықтарының ортақ әдеби мұралары, түркі
халықтарын біріктірудің басты мұраттары. «Байқалдан Балқанға дейін»
Р.Бердібайдың түркілер, оның өткені мен бүгіні, жарқын болашағы жайлы толғаныстары іспеттес. Кеңес өкіметі кездерінде талай ұлтжанды
азаматтардың түркішілдікпен айыпталып, қуғындалғаны, пантюркизм
идеологтарының бірі Гаспринскийдің халықтар арасындағы достықты ны
ғайтқаны үшін Нобельдік сыйлыққа ұсынылғандығына қарамастан, «халық
жауы» атанып, жазаланғаны сияқты келеңсіз құбылыстар да ойға оралады.
Қазір заман – басқа. Бұрындары отаршылдар халықтардың ұлттық санасезімін өшіріп, бөлшектеп, бодандықта ұстауды мақсат тұтып келсе, қазір
халықтар арасындағы достық қарым-қатынастарды нығайту, бейбіт еркін
өмірді насихаттаудан мәртебелі мақсат жоқ. Бұл – бүкіл әлем халықтары
ұмтылып, күресіп келе жатқан болашақтың дара даму жолы. Р.Бердібай
жаңа кітабында осы биіктерден көріне білді.
Кітап «Түбі бір туысқан», «Тарих беттерін парақтасақ» аталған екі бө
лімнен тұрады. Алғашқысында саха, алтайлық, ұйғыр, хахас, тұба, өзбек,
түркімен, қарақалпақ, татар, қырым татарлары, башқұрт, ноғай, құмық, қа
рашай, әзербайжан, қарайым халықтары туралы тарихи-этнографиялық,
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әдеби мақалалар топтастырылған. Бұларда сол халықтардың, қиын тағ
дыр-талайымен, мәдениетімен, әдебиетімен тыныстырушылық мақсаты
қойылған. Кітапты оқи отырып, Азиядағы ұлы ұлыстардың бірі түркі ха
лықтарының тоз-тозын шығарған отаршыл зымиян саясаттың зұлымдығы
на, қаскүнемдігіне ашынасыз. Бейбіт отырған тұтас халықтарды санаулы
сағаттарда басқа жақтарға қуып, жерін тартып алып, жер-ел атауларын
өзгертіп, тарихын өшіріп, өктем билеп-төстеген озбыр саясаттың сұрқиялы
ғына күйінесіз. Оларда өзінің кім екені, тегін, тарихын білмейтін, ұлттық
қасиеттерден жұрдай мәңгүрт ұлттарды “қалыптастыру” басты мақсат бол
ғандай. Бұрын да белгілі болғанымен сыртқа шықпай, ашық айтуға мүм
кіндіктері болмай келген осындай ащы шындықтарды тебірене отырып
оқисыз.
Автор белгілі бір отаршылдық саясаттың салдарынан пайда болған
«мәңгүрттік», «көзқамандық» сияқты құбылыстарға ғылыми анықтама береді. Іштен шыққан жау сияқты бұлардың ұлттық дамудың болашағына аса
қауіпті екендігіне назар аударады.
Ғылыми-көркем публицистикалық стильде жазылған еңбекте авторлық
позиция айқын: ол – түркі халықтарының түбі бір бірлігін қайта-қайта еске
салу. Осы мақсатта тарихи, әдеби деректер молынан пайдаланылған. Түркі
халықтарының тарихы бір, әдебиеті мен мәдениеті ортақ екендігіне, тек
соңғы үш жүз жылдың көлемінде отаршылдардың бөлшекте де билей бер
саясатының жүзеге асуының салдарынан барып, бөлектеніп кеткенімізге
көз жеткізеді
«Түрік халықтарының ішінде ғасырлар бойында шаңырағы шайқалма
ған, іргесі таймаған, туы жығылмаған ел Түркия» туралы жолдар көтеріңкі
леппен, шабытпен жазылған.
Автордың негізгі ойлары «Үш бірлікте» айқын көрінген, қазақ халқы
ның егеменді елдігі бекіп, ұлттық даңғыл жолда дамуы үшін үш түрлі
шарт қажет. Олар: қазақ халқының ішкі бүтіндігі, түркі халықтарының бір
лігі, дінге арқа сүйеу. Сөйтіп, ел ішінде осыларды елемеушілік, маңызын
түсінбеушілік сияқты келеңсіз құбылыстардың қылаң беріп қалатындығы
нан сақтандырады.
Р.Бердібайдың түркі халықтары жайлы еңбектері олардың әдебиеттерін
дегі ортақ сарындарды білу, зерттеу, насихаттау жұмыстарына, түрлі озбыр
күштердің зорлығы нәтижесінде бір-бірімен байланыстары үзіліп қалған

741

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

түбі бір туыс елдердің мәдени, рухани дәстүрінің қайта жандануына септеседі; түркі халықтары әдебиетінің – ортақ тарихын жасауға негіз қалайды.
Ғалымның түркітану саласындағы еңбектерін айтқанда, оның ұзақ жыл
дар бойы түркологтардың Кеңестік комитетінің мүшесі, «Советская тюркология» журналының алқа мүшесі ретінде атқарылған қыруар ұйымдас
тырушылық жұмыстарды да атай өткен ләзім. Республика ғалымдарының
осы саладағы еңбектерінің беделді басылым бетінде насихаттала түсуіне
айтарлықтай үлес қосты.
Р.Бердібай түркі халықтарның мәдениеті мен әдебиетінің өзекті мәселе
леріне арналған халықаралық деңгейде өтіп жатқан түрлі жиындарға жиі
қатысып, Қазақстан ғалымдарының атынан талай-талай парасатты сөздер
сөйледі. Осы жерде ғалымның түркі халықтарының әдеби шығармаларын
түпнұсқа тілде оқитындығын да айта кету керек. Мәселен, ол қырғыз, өзбек,
түркімен, әзербайжан, алтай, саха, ноғай, қарашай тілдерінде еркін оқып
түсінеді: осы елдерде шығып тұратын басылымдардың, әдебиеттердің біразын жаздырып, іздестіріп алдырып, ұдайы танысып отырады. Сол елдердің
мәдени, әдеби, ғылыми өміріндегі жылт еткен жақсы жаңалықтарды қазақ
баспасөзі бетінде, керісінше, еліміздікін басқа елдерде насихаттап жүреді.
Р.Бердібай – орта, жоғары мектептерге арналған түрлі оқулықтар мен
көмекші оқу құралдар жазған, шәкірттер алдында дәріс оқып келе жат
қан ұлағатты ұстаз да. Оның «Қазақ совет әдебиеті» (С.Қирабаев, М.Ғаб
дуллинмен бірге) атты жоғары сыныптарға арналған әдебиет оқулығы жа
бық конкурста бірінші бәйге алған.
Ол ұзақ жылдар бойы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университе
тінде, Абай атындағы Алматы Ұлттық педагогикалық және Қожа Ахмет
Иассауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеттерінде қазақ
әдебиетінен, фольклордан дәріс оқып, егеменді еліміздің ұлтжанды саналы азаматтарын тәрбиелеуде айтарлықтай еңбек сіңірді. Ондаған аспи
ранттарға, ізденушілерге ғылыми басшылық жасады.
Р.Бердібай мына жарқ-жұрқ еткен қызыл-жасылы көп жалғанның қы
зығын малданып, белшесінен былыққа батып жатқандардың санатынан
емес, есейіп, ат жалын ұстап өмірге араласқалы бері адамшылықтың, аза
маттықтың үлгісін көрсетіп келеді.
Қазақ халқының жұрт қатарлы егеменді ел болуын армандап, бүкіл саналы ғұмырын осы жолға арнаған Рахаң осы бағытынан таймай, жарты ға
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сырдан астам уақыт рухани майданның қақ ортасында ту ұстаушылардың
бірі болып келеді.
Ұлт бірлігіне, оның болашағына қауіп төндіріп отырған қоғамдық кесел
ретінде мәңгүрттік пен көзқамандыққа ерекше назар аударады. «Мәңгүрт»
пен «көзқаман» терминдерін ұсынып, оларға анықтамалар береді.
Рахманқұлдың ұлт алдында атқарған тағы бір абыройлы ісі – оның отыз
бес жыл бойы (1965–1995) Алматы қаласындағы М.Әуезовтің музей-үйінде
жұмыс істеген қазақ әдебиеті мен өнері халық университетінің ректоры
міндетін атқарып, 500-дей дәріс өткізуі. Осыншама қыруар жұмыстарды
қоғамдық негізде атқарудағы басты мақсат «мүлгіп жатқан ойды ояту,
қазақтың өз мұрасын өзіне қайтару» болған.
Халық университетінде өткізілген дәрістердің дені қазақ әдебиеті мен мә
дениетінің өзекті мәселелеріне арналды. Ол кезде жоғары жақтың ықыласы
на іліне бермейтін көптеген «жабық» тақырыптар алғаш рет осы жерде
көтеріліп жатты. Ұлттық әдебиетіміздің, мәдениетіміздің, тарихымыздың
ежелгі дәуірінен бастап, бүгінгі күнге дейінгі зәру мәселелеріне шейін
мұнда сөз болмаған тақырып кем де кем. Мәдениет бюрократтарының,
лауазым иелерінің қаншалықты қысым жасағандықтарына қарамастан,
мұндағы лекцияларда қазақ тарихының қилы кезеңдері, әдеби, ғылыми
шындықтар алғаш рет өз атымен аталып, жұртшылықтың мүлгіп кеткен
ұлттық санасына қозғау салды.
Рахманқұл ғұлама ғалым болумен бірге елінің ертеңін көп ойлайтын,
сол үшін қазақ қауымында орын алып келе жатқан түрлі рухани кеселдерге
қарсы аяусыз күресіп келе жатқан қоғам қайраткері де. Оның қаламынан
шыққан қай мақаласын, немесе қай кітабын оқып қарасаңыз, ғылыми
парасаттылықпен қатар, дәуір талабымен үндесіп жататын азаматтық пози
циясы айқын сезіліп тұрады. Оның ана тілінің тағдыры, мәдени мұраны
сақтау, халқымыздың демографиялық ахуалы, табиғаттың көркем сұлулы
ғын сақтай білу, тарихи ескерткіштерді қорғау, халықтық жақсы дәстүрлерді
дамыту, ел ішіндегі дарынды өнер иелеріне назар аудару жайында жазған
әлеуметтік сыпаттағы мақалалары көптің көкейінен шығып, ұлт болып,
ұлыс болып ұйысып, ұлы істерге үндеуімен ерекшеленеді.
Ол ұзақ жылдар бойы Қазақстан Жазушылар Одағы басқармасының
мүшесі, осындағы фольклор жөніндегі кеңестің төрағасы, КСРО Ғылым
Академиясының фольклор жөніндегі советінің, «Жұлдыз» журналының
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редколлегия, Совет-Араб достығы қоғамы қазақ бөлімшесінің, шетелдік
отандастармен мәдени байланыс жасайтын «Отан» қоғамының мүшесі,
Қазақ-Иран қоғамының төрағасы, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының
алқа мүшесі, Алматы қалалық ұйымының төрағасы, т.б. сияқты көптеген
қоғамдық жұмыстар атқарып келді.
Оның шығармашылық жолының алғашқы кезеңінде қалыптасқан қо
ғамдық белсенділігі кейіннен үлкен әлеуметтік мәні бар істерге ұласып,
Р.Бердібайды ұлттың сөзін сөйлейтін қайраткер дәрежесіне дейін көтерді.
Ол – туған халқының жарқын болашағы үшін қалам ұшымен де, қоғамдық
қызметімен де адал қызмет етіп келе жатқан ұлтжанды абзал азаматтардың
бірегейі. Оның бүкіл саналы шығармашылық қызметі осы мақсатқа
бағышталған.
Біз Р.Бердібай хақындағы әңгімемізді топырақтан бастағамыз. Топырақ
демекші, Рахаңды туған жері Түркістан тартатын тұратын. Сонымен, ол
1997 жылы әсем Алматыдағы барлық тұрмыстық, әлеуметтік жағдайды,
қызметін тастап туған топырағы Түркістанына қайтып оралды. Осындағы
Қ.А.Иассауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде ұстаздық
етіп, еліміздің ертеңі жас ұрпақты тәрбиеледі; олардың бойына білімнің,
адамгершіліктің ұрығын егіп, онысын азаматтықтың, ұлтжандылықтың,
түркішілдіктің нәрімен суғарып келеді. Бұрын Түркістанның атын
Қ.А.Иассауимен байланыстыратын болсақ, қазір Түркістан дегенде, есімізге Рахманқұл Бердібай түседі. Түркі әлемінің рухани орталығы саналатын
Түркістанға, осындағы Қожа Ахмет Иассауиге зиярат етуге келген қазақ,
түрік зиялылары Рахаңа соқпай, сәлем бермей өтпейді...
Иә, Түркістанның топырағында туылып, түлеген, осы топырақтың бар
қасиетін бойына сіңіріп, қазақ, түрік руханиятының көгінде қырандай
қалықтап, бүгінгі заманның «Деде Қорқыты» атанған Рахманқұл Бердібай
бұл күндері Түркістандық ұлы тұлғалардың қатарында көрінеді.
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Р.Н. МУСИНА, С.В. СУСЛОВА
ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПОИСКОВ И СОЗИДАНИЙ
Еще род людей есть, кто знаньем богат,
Их знанья звездой путеводной горят…
И если на свете не стало бы их,
Не зреть бы плодам благодатей земных!
Юсуф Баласагунский
«Благодатное знание»
Мақала белгілі түркітанушы-этнограф, татар халқының рухани мәдениетін зерттеуші
ірі маман Рауфа Кәрімқызы Уразманованың 75 жасқа толуына және шығармашылығының
50 жылдығына арналады. Авторлар ғалымның қазіргі түркітану ғылымының этнологиялық
бағытының дамуына қосқан үлесін саралайды.
Статья посвящена 75-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности
Рауфы Каримовны Уразмановой – известного тюркского ученого-этнографа, специали
ста по духовной культуре татарского народа. Авторы прослеживают ее вклад в раз
витие этнологического направления в современной тюркологии. К статье прилагается
список наиболее значимых публикаций юбиляра.
The article is devoted to the 75th anniversary and the 50th anniversary of scientific activity
of Raufa Karimovna Urazmanova - a well-known Turk ethnographer, a specialist on the spiritual
culture of the Tatar people. The authors show her contribution to the development of ethnology in
contemporary Turkology. A list of the most significant publications of R.Urazmanova is adjoined
to the article.
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Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан торжественно отметил 75-летие со дня рождения и 50-летие творческой
и научной деятельности Рауфы Каримовны Уразмановой – Заслуженного работника культуры Республики Татарстан, Лауреата Государственной
премии РТ в области науки и техники, хорошо известного и почитаемого в
Татарстане и России ученого-этнографа.
Р.К. Уразманова родилась 22 февраля 1936 года в городе Можга Удмуртской АССР. В 1959 г. она с отличием окончила географический факультет
Казанского государственного университета. Еще в стенах университета
она получила профессиональную подготовку этнографа, вращаясь в кругу
известных корифеев российской этнографии. Это профессора Казанского
государственного университета Н.И.Воробьев – основоположник татарской этнографической школы, автор первых фундаментальных исследований по материальной культуре казанских татар и Е.П.Бусыгин – основатель поволжской этнографической школы, известный ученый в области
этнографии русского населения Среднего Поволжья. В студенческие годы
Рауфа Каримовна с огромным энтузиазмом принимала участие в этнографических экспедициях университета, впитывая особый, присущий только
настоящему этнографу, «вкус нежной любви» к народной культуре. Уже
тогда она поняла, что именно этнографии родного народа она и посвятит
свою жизнь. Выполняя двухгодичный долг по обязательному в то время
«послевузовскому распределению в село», она работала преподавателем
географии, истории и завучем в школе д. Кикино Каменского района Пензенской области, где, кстати, юной русскоязычной учительнице впервые
пришлось форсированно и качественно освоить татарский язык. Ведь её
ученики не знали русского!
Планы стать профессиональным этнографом осуществились в 1961
г., когда она поступила в аспирантуру Института языка, литературы и
истории им. Г.Ибрагимова Казанского филиала АН СССР (ИЯЛИ КФАН
СССР). И именно профессор Н.И.Воробьев стал её научным руководителем. По окончании аспирантуры Р.К.Уразманова была зачислена на работу
в ИЯЛИ КФАН СССР, где в 1993 была назначена заведующей отделом этнологии, а позднее заведующей отделом этнологии в Институте истории
им. Ш.Марджани АН РТ, который был создан при организации Академии
наук Республики Татарстан.
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Тема её диссертационного исследования – «Быт рабочих-нефтяников
татар юго-востока Татарии». И это не случайно. Время становления Рауфы Каримовны как специалиста-этнографа совпало с формированием в
отечественной, по сути «традиционалистской», этнографии нового перспективного направления. Это направление ознаменовало собой переход
значительной части российских исследователей от изучения сугубо традиционных форм сельской культуры и быта народов к проблемам их современного, в том числе городского, образа жизни и наиболее многочисленной
его части – рабочего класса.
Разработка этнографических проблем современности потребовала и
новых методов исследований, базирующихся на массовом статистическом
материале, полученном в ходе полевой работы с помощью анкет, глубинных интервью и другого инструментария. И, хотя использование статистических данных в отечественной этнографии имеет давнюю историю,
именно этнографические исследования современности конца 1950-х – начала 1960-х годов можно считать предтечей становления этносоциологии
в СССР как особого научного направления. Такой предтечей этносоциологических исследований в Татарстане является и диссертация Р.К. Уразмановой. Это комплексное исследование всех сторон систем жизнедеятельности и жизнеобеспечения нефтяников, проведенное в период становления
нефтяной отрасли в республике. На широком историческом фоне в нем
показаны особенности материального и семейного быта формирующегося
нового социального слоя рабочих – нефтяников: материальные условия их
жизни, структура и состав татарских семей, внутрисемейные отношения,
семейная и праздничная обрядность.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности «Этнография» была успешно защищена в 1968 г. в Москве в Институте этнографии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая
АН СССР. Материалы этого исследования легли в основу ряда статей и
одноименной с диссертацией монографии, изданной в 2000 г. к юбилейным
торжествам татарстанских нефтяников.
И все же в российской академической науке имя Р.К.Уразмановой, как
неординарного ученого-этнографа, ассоциируется с её работами по традиционной духовной культуре татарского народа и её трансформации в
XX – начале XXI вв. Её труды, главным образом, связаны с исследованием
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семейных и общественных обычаев и обрядов татар. Значительная часть
её исследований посвящена изучению праздничной культуры и культуры
праздников татарского народа, а также выявлению роли религии в традиционной и современной обрядности.
Следует заметить, что при изучении всех этих категорий духовной культуры Рауфа Каримовна использует свой особый методологический подход,
исключающий историко-генетический и семиотический анализ, которые
нередко ею трактуются как «псевдонаучные». Она категорически не приемлет изучение обрядов и праздников только с позиций поиска истоков,
выявления пережитков, древнего смысла обряда и объяснения отдельных его элементов на основе некогда существовавших представлений. В
этом она солидарна с подходами в исследовании обрядов в теоретических
трудах известных российских ученых (Н.П.Лобачевой, И.В.Суханова,
П.Г.Богатырева, М.М.Громыко и др.). В томе атласа «Обряды и праздники
татар Поволжья и Урала (Годовой цикл. XIX – начало XX вв.)» она пишет: «Направленность исследований лишь на поиск истоков, акцентирование внимания только на этой стороне обрядов и праздников невольно
превращает их в нечто архаичное, не достойное внимания современных сообществ… религиозная (магическая) основа обрядов давно забыта, и они
превратились в игру, забаву». Её всегда больше привлекает живая этнография, современная духовная жизнь народа. Она всегда по-своему оценивает
и значимость этнографических исследований, которая, по её мнению, заключается в том, что в них содержится конкретный фактический материал,
знание которого необходимо при формировании современной обрядности
в её национальной форме. В своих работах она всегда подчеркивает органическую связь новой обрядности с традиционной. В последние годы
Р.К.Уразмановой опубликованы серьезные аналитические работы по исламской составляющей обрядовой татарской культуры, в том числе и в центральном российском теоретико-методологическом журнале «Этнологическое обозрение» (См.: Список основных публикаций Р.К. Уразмановой)
Основным трудом профессиональной деятельности ученого, безусловно, является подготовленный к изданию том Историко-этнографического
атласа татарского народа: «Обряды и праздники татар Поволжья и Урала. Годовой цикл. XIX – начало XX вв». Заметим, что до исследований
Р.К.Уразмановой этот раздел татарской этнографии был изучен лишь по-
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верхностно. Не было сколько-нибудь обобщающих трудов ни по годовому
циклу обрядов и праздников, ни по отдельным их категориям. Положение
усугублялось и практически полным отсутствием и полевых, и архивных
материалов.
Работа по сбору источников для этого фундаментального труда началась в 1971 году, когда этнографы ИЯЛИ КФАН СССР приступили к созданию научной базы для составления историко-этнографического атласа,
в том числе и по теме «Обряды и праздники». За период с 1971 по 1989 гг.
ею с целью сбора полевого этнографического материала было обследовано более двухсот татарских деревень. Вместе со своими коллегами Рауфа
Каримовна дважды в год выезжала в длительные экспедиции в регионы
компактного проживания татар. Это Татарстан и другие поволжские рес
публики (Удмуртия, Мордовия, Чувашия, Марий Эл), области Европейской
России (Кировская, Пензенская, Нижегородская, Рязанская, Ульяновская,
Самарская, Астраханская) и Урала (Пермская, Челябинская, Свердловская,
Оренбургская), а также Республика Башкортостан.
Параллельно со сбором материала для тома Атласа по волго-уральским
татарам ею уделялось большое внимание сбору и научной интерпретации
экспедиционного и архивного материала по духовной культуре близкородственных астраханских, сибирских и крымских татар. Эти этнические
общности, как известно, являются прямыми потомками средневековых
тюрко-татарских государственных объединений XV–XVI вв., образование
которых в значительной степени было связано с распадом золотоордынской этнополитической общности. Как известно, и после распада Золотой
Орды они продолжали сохранять многочисленные этнополитические и этнокультурные связи.
В 1984 г. в составе этнографических экспедиций Института истории им.
Ш.Марджани АН РТ ею изучались районы проживания астраханских татар
(Норимановский, Приволжский районы Астраханской обл.). В 1990-е годы
этнографическим обследованием были охвачены места компактного проживания сибирских татар. Это населенные пункты Тюменского, Тобольского, Вагайского, Нижне-Тавдинского районов Тюменской области, Тевризского, Усть-Ишимского, Большереченского районов Омской области. В
2003 году также с целью сбора материалов для кросскультурного анализа
изучалась и духовная культура крымских татар. Материалы исследований
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по духовной культуре астраханских, сибирских и крымских татар не вошли в атлас, но в значительной степени были типологизированы и обобщены ею по разработанным для атласа принципам систематизации материала, что, как известно, является важнейшим условием репрезентативности
кросскультурного анализа при историко-этнографических исследованиях.
В целом заслуга Р.К. Уразмановой в том, что она впервые в российской
историографии подготовила и ввела в научный оборот фундаментальный
систематизированный свод источников по традиционным общественным,
семейным обрядам и народным праздникам татар Волго-Уральского региона. Этот свод источников можно рассматривать как одну из базовых основ
для дальнейшего изучения истории духовной культуры и этнической истории не только татарского народа, но и других тюркских этносов Евразии,
как своеобразный генофонд, призванный возродить и обогатить праздничную культуру современного общества.
На материалах (полевых, архивных) атласа ею подготовлено более 200
статей и ряд монографий. Рауфа Каримовна является автором крупных
разделов в коллективных трудах: «Этнотерриториальные группы татар
Поволжья и Урала и вопросы их формирования. Историко-этнографический атлас татарского народа», «Этнография татарского народа», «Ислам и
мусульманская культура в Среднем Поволжье», «Атлас. Тартарика. Этнография», «Tatar civilization» и др. (См.: Список основных публикаций Р.К.
Уразмановой).
Особое место среди коллективных работ, выполненных с её участием,
занимает монография «Татары». – М., Наука, 2001 (объем 58,4 п.л.), изданная в серии «Народы и культуры». Этот фундаментальный научный
труд, получивший высокую оценку, как академического сообщества, так и
других специалистов-гуманитариев, во многом стал возможен благодаря её
блестящим организаторским способностям. Именно она явилась составителем, ответственным редактором и автором двух разделов монографии. За
эту работу Рауфа Каримовна в числе других авторов была удостоена звания
Лауреата Государственной премии РТ в области науки и техники 2003 г.
Её отличает активная жизненная позиция, особое эмоциональное восприятие любого значимого события в духовной жизни татарского народа
и Татарской республики. Еще в условиях Советского Союза за успешную
лекторскую деятельность и плодотворную пропаганду знаний о народной
татарской культуре она была награждена Всесоюзным обществом «Зна-
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ние» медалью «За активную работу». И сейчас Рауфа Каримовна вносит
реальный вклад в пропаганду научных знаний о национальной культуре
народа – активно выступает на страницах республиканских газет и журналов, читает лекции в республиканских учебных заведениях, на курсах экскурсоводов, курсах повышения квалификации работников культуры. Она
по праву удостоена звания «Заслуженный работник культуры Республики
Татарстан».
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З. НАУРЗБАЕВА
НОВА ПАРАДИГМА НАУКИ МИФОЛОГИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ С.КОНДЫБАЯ
Мақалада С.Қондыбайдың түркі мифологиясы жайлы тың көзқарастары мен тұжы
рымдары талданып, зерттеушінің мифология ғылымына қосқан үлесі қарастырылады.
В статье рассматриваются новые взгляды С.Кондыбая на тюркскую мифологию и
его вклад в развитие мифологической науки.
The article deals with the new opinions of S.Kondybay on Turkic mythology and his
contribution to the development of mythological science.

Тему данной статьи, пожалуй, можно определить так: «Почему казахам
не следует надеяться на скорое признание творчества Серикбола Кондыбая
в России и на Западе?» Потому что на русском языке издано пока всего три
книги Кондыбая – две оригинальные: «Казахская мифология. Краткий словарь» и «Эстетика ландшафтов Мангистау», и одна переводная – «Казахская степь и германские боги». Но даже если переводы трудов С.Кондыбая
станут доступны научной общественности к западу от Казахстана, вряд
ли следует ждать на них восторженные отзывы. Ответом на многие годы,
скорее всего, будет бойкот, глухое молчание или высокомерная научная отповедь «дилетанту».
В философии науки есть такое понятие «научная парадигма». Широкоизвестным оно стало в 70-х годах после нашумевшей книги Томаса Куна
«Структура научных революций». Автор показал, что наука не движется
постепенно и поступательно, что развитие происходит рывками, револю754
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ционно. В обычное время в какой-либо научной дисциплине доминирует
определенная система взглядов, концепций, методологий. Это и есть парадигма. Утверждения, выдвигаемые в рамках парадигмы, должны быть доказаны, аргументированы, чтобы научное сообщество, придерживающееся
данной парадигмы, признало их научность (до этой процедуры доказательства и признания они называются гипотезами, тезисами, предположениями
и пр.). Парадигма представляет практически автономную, по видимости,
самодостаточную систему. Но эта самодостаточность является обманчивой. Теория систем гласит, что ни одна система не может быть полностью
понята изнутри, т.к. она опирается на ряд положений, утверждений, которые выходят за рамки этой системы, этой парадигмы, часто даже за рамки
научной дисциплины вообще. Эти положения называются «основаниями
науки», «философскими основаниями науки». И эти положения – основания науки не доказываются и не оспариваются изнутри этой парадигмы.
Они априори (заранее) считаются истинными. Они и не могут быть доказанными в рамках парадигмы, т.к. сама парадигма покоится на них.
Самый простой пример научной парадигмы и ее оснований – это всем
нам известная из школьной программы геометрия. Если вы помните, в геометрии утверждения делятся на два вида: аксиомы и теоремы. Аксиомы
(например, через две точки может быть проведена только одна прямая, или
параллельные прямые не пересекаются) не требуют доказательств. А теоремы доказываются на основе аксиом и уже доказанных теорем. Эта геометрия как парадигма, названная в честь античного ученого – Евклидовой,
просуществовала в неизменном виде тысячелетия. Но во второй половине
XIX века практически одновременно три математика отошли от таких простых и, казалось бы, очевидных в своей истинности аксиом классической
геометрии. Каждый из них по отдельности создал новую парадигму неевклидовой геометрии, в которой, например, параллельные прямые могут и
пересекаться. Эта новая геометрия описывала природу космического пространства, а Евклидова геометрия была, как оказалось, ее частным случаем.
Как происходит отказ от одной парадигмы и переход к другой? Парадигма сильна до тех пор, пока она непротиворечиво объясняет абсолютное
большинство имеющихся в распоряжении науки фактов. Со временем количество фактов (феноменов), не укладывающихся в рамки парадигмы, начинает накапливаться. Когда это количество достигает критической точки,
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наука оказывается в кризисе. Способом решения этого кризиса и является
попытка реформаторов науки выйти за пределы сложившейся системы, создать более широкую систему, опирающуюся на новые основания. Если
прежняя парадигма была научной, то полного отказа от нее не происходит.
Новая парадигма включает старую как свою часть, объясняющую какой-то
фрагмент действительности. Например, во второй половине XIX века было
распространено мнение, что развитие физики в целом завершено, осталось
лишь уточнить некоторые детали. В XX веке, как известно, появились Эйнштейн, Бор, Планк и другие гениальные ученые. И сейчас, в начале XXI
века никто уже не надеется, что пределы физической науки будут когданибудь достигнуты.
К сожалению, переход от одной парадигмы к другой, как горько пошутил
Т.Кун, происходит не потому, что сторонников старой парадигмы удается
переубедить, а потому, что они со временем вымирают. На смену им приходит новое поколение, воспитанное в новой парадигме. Так происходит в
естественных науках. Теперь представьте эту ситуацию смены парадигмы
в гуманитарных науках, которые сплошь завязаны на идеологии, национальной и расовой идентичности и пр. субъективных факторах. Хотелось
бы извиниться перед теми, кому излагаемое здесь представляется банальным. Но этот затянувшийся экскурс в философию и историю науки необходим, чтобы правильно понять, каково значение творчества С.Кондыбая и
какова вероятная реакция на это творчество со стороны мировой (следует
понимать, западной, европейской) научной общественности.
Дело в том, что С.Кондыбай предлагает новую парадигму мифологии,
лингвистики и истории, что влечет за собой пересмотр во многом результатов и других гуманитарных наук. Методология, которую он при этом
использует, не является совершенно новой. Сам ученый в качестве своего
ближайшего предшественника, использующего мифологическую реконструкцию в исторических исследованиях, называет казахстанского историка Ю.Зуева.
Революционное значение творчества С.Кондыбая состоит в другом. Мы
все, сформировавшиеся в лоне советской (российской, шире, европейской,
западной) гуманитарной науки, не замечаем того, насколько эта наука, во
всем разнообразии и богатстве дисциплин, концепций, методологий, детерминирована своей историей, своим происхождением. Основной корпус
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этой науки был сформирован в XIX веке, когда европейский колониализм
процветал, вера в научный прогресс, рациональное мышление и единственную – научную – истину была безгранична. Эта наука была сформирована
как дискурс европейского колониализма, а востоковедение, как известно,
представляло научный аппарат, обслуживающий интересы метрополий.
Народы-колонизаторы выстроили концепцию мировой истории, «объясняющую» их восхождение, их «право и обязанность» распоряжаться мировыми ресурсами. Ощущение их единства, братства выразилось в создании
парадигмы о индоевропейской языковой семье, некоей особой индоевропейской истории, мифологии, культуре.
Все это может показаться давней историей, арийская теория, вроде бы,
была заклеймена как фашизм. Но это далеко не так. Индоевропейская парадигма продолжает доминировать в науке и идеологии, продолжает влиять
на решение политических и общественных проблем. Чтобы убедиться в
этом, достаточно обратиться, например, к исследованиям «певцов» иранской «воли к культуре», иранской «пассионарности духа», противопоставляемой тюркской «(биохимической) пассионарности плоти», братьев
Шукуровых, занимающих ключевые посты в российском востоковедении,
активно распространяющих свои идеи на Западе, а недавно с почетом принятых и в Казахстане в иранском культурном центре при НБ РК. Эти ученые весьма «сочувственно» пишут о том, что в начале XX века «… тюрки,
выйдя из русла чуждых им цивилизаций, сделали первый самостоятельный
шаг в творении собственного мира… Но, Бог не говорил с тюрками, тюркам так и не выпало обрести свою собственную национальную религию.
Для тюрков, выдвинувших претензию на самобытность своего духовного
бытия лишь в ХХ в., – причем, в мире давно выверенной и свершившейся иерархии цивилизационных систем, в мире, который явился продуктом
многотысячелетнего накопления духовного опыта дюжиной народов-творцов, – только этничность могла явиться средоточием и главным основанием их новейшей культурной самоидентификации».
Олжас Сулейменов не раз отмечал антиисторичность подобных воззрений, основывающихся на политической и культурной ситуации XIX-XX
веков. Серикбол Кондыбай в своих трудах не просто критикует, указывает
слабые места руководствующейся подобными взглядами науки, он указывает на необходимость системно, на уровне парадигмы противостоять раз-
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ного рода арийским теориям, и сам делает решительный шаг к созданию
этой новой парадигмы. Вполне возможно, что с развитием науки некоторые
из конкретных мнений С.Кондыбая будут отвергнуты и уточнены. Суть не
в этом. Главная задача нашей науки и образования – воспитать в новой парадигме следующее поколение исследователей, которые будут развивать ее
на основе новейшей научной информации, доступа к научной литературе
на разных мировых языках.
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