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Кимешек – қазақ әйелдерінің киелі баскиімі. Бойындағы иманы, инабаты, қорғаны, бетжүздігі, талғамы, дәрежесі,
мәртебесі. Салтанат сәнімен әйелдеріміздің бетіне әр беріп келген кимешек те басқа киім үлгілеріндей өзіндік пайда
болу, даму, құлдырау, қайта өрлеу дәуірлерін басынан өткізді. «Киелі кимешек» фотоальбомы арқылы ескі мен жаңаны
үндестіріп, заманымен үйлестіріп, жаһандану дәуіріндегі қазақ әйелдерін өзіне тән тарихи көркем бейнесімен қайтадан
көзайым етуге ұмтылдық. Сыртқы келбетіміздің кейпінен ішкі жан дүниеміздің астарын айшықтай түсуге талпындық.
Бұл еңбек – жасампаз жәдігерлерімізді көркейте түсуге жасалған жарқын қадам, әдепті әрекет. Ғасырлар бойы сәнін де,
мәнін де жетілдіре түскен кимешектің бүгінгі тәуелсіз еліміздегі ерікті үлгілері талғампаз қауымның көңілінен шығады
деген үміттеміз.
Кимешек – главный головной убор казахской женщины. Он олицетворяет ее честь, совесть, иманизм, защищенность,
открытость, вкус, положение, авторитет. Кимешек, как и другие образцы одежды, своей торжественностью озаряя
женский лик, прошел через времена появления и востребованности, развития и крушения, перекройки и возрождения.
Непосредственно с помощью книги «Кимешек – духовный покровитель» (фотоальбом) мы попытались создать созвучие
старого и нового, гармонизировать с современностью и эпохой глобализации, и на фоне главного головного убора
возродить исторический образ ментальности казахской женщины. С яркой подачей внешнего облика женщины, мы
постарались сполна раскрыть ее внутренний мир. Этот труд является решительным шагом и тактичным действием во
имя дальнейшего процветания творческой реликвии народа. Верим, что нынешний кимешек, веками совершенствуя
свое очарование и содержание, своими современными утонченными образцами найдет путь к сердцам широкой
общественности нашей независимой страны.
A kimeshek is the main head-wear of a Kazakh woman, which embodies her honour, conscience, protection, openness, taste,
position and authority. A kimeshek, like other clothes sample has gone through time of appearance, demand, development, collapse, transformation and revival decorating woman’s appearance by its sonority. Directly with the help of the “Kimeshek is a
spiritual patron” (photo-album) we tried to create an accord of the old and new ones, harmonize it with the modern time and
globalization and revive the historical image of the Kazakh woman amid the main head-wear. With the help of the bright appearance of a woman, we tried to open her inner world. This work is the critical step and tactical action for the sake of the prosperity
of the artistic relic of people. We believe that today’s kimeshek, which trough centuries has been improving its charm and content
as well as its modern sophisticated models, will find a way to hearts of the wide public of the independent country.
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Киелі кимешек
(Алғы сөз орнына)

Киім пірі – кимешек
Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы
Ең жақсы киім – халқыңның киімі
Халық даналығы
Адам баласы қай заманда да баскиімге ерекше көңіл бөліп, аса құрметпен қараған. Баскиімді
жерге тастамайтын, кісіге баскиімін бермейтін ырым-тыйымдар күні бүгінге дейін сақталып келеді.
Қуанғанда бөркін аспанға лақтырып, күйрегенде жерге ұрып сүйініш пен күйініштің де белгісін баскиім арқылы аңғартқан.
Ертеде екі тайпа ел жауласып өзара бітімге келе алмай жағдай қиындағанда ақ жаулықты аналарымыз араша түсіп, кимешектің үстіндегі жаулығын басынан сыпырып алып екі араға тастағанда киелі
баскиімнен ешкім аттап өте алмаған. Демек, кимешектің саяси, тарихи мәні бар деп айтуға болады.
Әсіресе, әйелдердің тұрмыс-тіршілігінде шашты жинап, басты байлап жүрудің гигиеналық,
этикалық, эстетикалық мәні зор. Тіпті, шаштың қадірі бастың қадірінен кем болмаған. Өткен заманда
шашына рұқсатсыз қол тигізген бөтен адамнан сөз құнындай құн дауланған, төлем белгіленіп айыппұл
алынған. Қазақта күйеу жігіт қалыңдығының шашын сипағаны үшін, қыздың жеңгесіне «шаш сипатар» ырымын жасаған. Күнделікті тамақ әзірлеу, бала күтудің өзі шашқа ерекше көңіл бөлуге мәжбүр
етеді. Себебі, шаш айналадан жаман қуатты тартатын, қажетті-қажетсіз хабар-ошарды, ғарыштық
қуатты жылдам қабылдайтын түкті түйсік «антенна» деп саналады. Яғни, «антенна» сөзі латын тілінен аударғанда: «радио толқынын қабылдағыш сымдар, буынаяқты жәндіктердің сезімтал мүшелері»
дегенді (шегірткенің мұрты, өрмекшінің ұзын аяғы, қоңыздың тал мүйізі т. б.) білдіреді екен.
Көкте жұлдыз самсағанда, Ай толғанда, таң ағарып атқанда, тал түсте, Күн қызарып батқанда
(бейуақытта) жалаңбас жүру – денсаулыққа ғана емес, психологияға (ақыл-ой, мінез-құлық) да
өзіндік әсері болады деген дәлел бар. Ал, шаштың ұзақ уақыт шірімейтінін ескерсек, ішектің жұмсақ
шырышына қадалып, тамырланып өсе береді деген болжамға сенсек, ол тамаққа түсіп кетсе ішкі ағзаға
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кері әсерін тигізуі әбден мүмкін. Бұл ишара: басты әдеппен әрлеп, байыппен байлап жүру – қорлану
емес, қорғану дегенді меңзейді. Демек, басын сыйлайтындар баскиімсіз жүрмейді екен.
Әйелге әлімжеттік көрсетуді қазақтың еркектері қорлық санаған. Ақ жаулықтың астындағы шаш
та бас та аман сақталған.
Шаш кесудің түпкі себебі: соғыс жайлап, аштық, жоқшылық қысқанда әйелдер мәжбүрліктен шашын кескен. Еркектері шашынан алып сабайтын кейбір халықтың әйелдері басын тықырлатып сыпыртып тастап, жасанды шаш киген. Кейінірек бұл жасанды жабағы (парик) баскиімнің орнына да
киіліп, бірте-бірте сәнге айналды. Яғни, сәндеп байланған байлауыш та париктің баламасы бола алады
деген сөз.
Бұл жалпы түсінік. Ал, тікелей қазақ әйелдерінің дәстүрлі және тұрақты баскиімі саналған кимешек
туралы сөз етсек, оның тамыры есте жоқ ескі заманнан бастау алады. Әрісі, ұлы дала көшпелілерінің
тұрмыс-тіршілігінен, берісі Исламның ғибадат құлшылығынан туындаған ыңғайлы да қарапайым
бүркеншік күні кешеге дейін әже-аналарымыздың қадірлі киімі, әрбір әйелдің бетжүздігі саналған.
Өткен ғасырдың 30-шы жылдарындағы әпербақан саясаттың салдарынан «буржуазияның қалдығы»
деген таңбамен талауға түсті. Киелі кимешек те ауған елдің бойтұмарындай сақталып үдере көшті, өз
мекенінде «көзге сүртер» жәдігерге айналды.
Бізге жеткен деректерге сүйенсек, әйели ғұмырдың әр кезеңі кимешектің пішімі, оның ою-өрнек
әшекейімен айқындалған. Әдемілігіне қызығып жас келіншектердің кимешегін киюді кейуаналар ұят
санаған, ханшаның кигенін киемін деп күң-құтан да тыраштанбаған. Әркім көрпесіне қарай аяғын
созып, ілтипаттың инабат иірімдерін бұзбай, әдепті қатаң сақтаған.
Үйге келген қонақ ілулі тұрған кимешектің үлгісіне қарап-ақ отбасындағы әйелдердің жас мөлшері, талғамы мен дәрежесінен хабардар болған. Демек, кимешек – әрі төлқұжат, әрі мінездеме рөлін
атқарған.
Бар мүшені басқарып тұратын бас мүшеге әу бастан-ақ Жаратушыдан ерекше мәртебе берілген. Бастың қазақ тіліндегі тура мағынасы: басып отыр, басқарып жүр дегенге саяды. Сол басты
мүшені қадірлеу, көркін бөркіне, бөркін көркіне сай сән-салтанатымен сақтай білу – сақтардан қалған
салт, ғұндардан жеткен ғұрып.
Сол бастың қадір-қасиеті туралы қысқа бір тәмсіл бар. Кеудеде кесепат болмаса, балақтан кірген
бақтың өзі басқа ғана қонады. Тәкаппарлықты сезсе қайтадан етектен сырғып кетеді екен. Бәріміз
армандайтын сол бақыт құсы баскиіммен байланысты көрінеді. «Баскиімді бөтен біреуге беруге
болмайды» деген тыйым сөздің де төркіні басты сақтаудың сақтық дұғасындай болса керек. Тіпті
халқымыз әйел затын әспеттеп, «ақ жаулық» деп атаған. Ата-бабам қастерлеген ақ жаулықтың біртебірте басымыздан себепсіз сырғып түсуі, жазықсыз жазалы болуы – әрі сынақ, әрі сұрақ.
«Кимешек – пайғамбардың ноқтасы» деген де сөз бар. Бұл жерде «ноқта» сөзі тура мағынасында
емес, бейнелі мағынада: тыйым, тәртіп, белгілі бір өлшем деген түсінікті білдіреді. Кимешектің
өзге мұсылман әйелдері баскиімінен (пәрәнжа, сәтір, хиджаб) ерекшелігі – тек басты жабатын
бүркеншектігі ғана емес, салтанатты да сәнді әшекейі мен әдемі пішімі. Кимешек жөнінде бірер ауыз
сөзбен ғана сипай өткен зерттеушілеріміз еліміздің әр өңіріндегі кимешек (кейбір жерде жаулық)
әртүрлі дейтін пікір айтады. Кимешек әр аймақтың тұрмыс қажеттігінен туындағанын, ортақ өндірістік
қатынастардың болмағанын ескерсек, сырт көзге ғана бөлек болып көрінеді. Ал – жақынырақ танысып, бізге жеткен пішім үлгілерін сараласақ, негізгі басты ұстанымы ортақ. Яғни, мәні сақталады, сәні
уақыт үрдісіне, жеке ісмердің шеберлік деңгейіне, ой-қиялы мен өресіне сай өзгереді. Алайда, ортақ
қағидасы бұзылмады. Әр өңір өзінше әр берді. Біреу ойығын ойып, біреу жиегін жиып, біреу өңірін
сырып киді. Бәрі пайдасын біліп киді.
Кимешекке жеткенше әйел баласы бірнеше кезеңдерден өтіп, әртүрлі баскиім киіп бастың өзін
«бастықтыруы» кажет. Айталық, сәби қыз дүниеге келгеннен бастап – сылау тақия, сырма тақия, көз



моншақты тақия, балауса қыздар маңдайын кестелеген шыт байлама, бойжеткендер маржандаған
кепеш, топы, үкілі тақия немесе қалыңдықтар қарқаралы бөрік, сораба және сәукеле, қасаба киген.
Келін болып түскенде үстіне салы (шәлі) жамылған. Шет елдерде тұратын қандастарымыздың арасында «салы салу» деген салт күні бүгінге дейін сақталып келеді. Бір балалы болғанша салы, байлауыш байлап жүрген. Тұңғышы ширап қатая бастағанда, абысын-ажын жиналып, ана болғанның белгісі ретінде сәукелені шешіп, сәндеп тігілген кимешек кигізген. Бұл баскиім балалы әйелге ыңғайлы да
таза, жинақы болған. Талғаммен тігілген кимешек кигенде беттің алмасы ғана көрінеді. Шақырайған
кимешекке үйренгенше қымсынып, үстінен желек жамылған. Енді біраз уақыт өткен соң, алдын ашу
деген рәсім жасалады. Желектің алдыңғы екі ұшын артқа қайырып, белге байлайды. «Алды ашылған
әйел» деген сөз осыған байланысты айтылған. Сөйтіп, бірте-бірте желегін сыпырады. Желегі басынан түскенше төрге шығуға болмайды. Кішкентай балалар тентектік жасап, төрге қарай жүгірсе,
келін амалсыз босағада тұрып қалуға мәжбүр болады. Кимешектің киілуі – келіннің кердең мінезден
тыйылуы, ата-салттың алдында иілуі. Келін болып келгені емес, келін болып қалғаны. Әулетке ұрпақ
қосқаны үшін салтанатпен санатқа ілініп, өзінің лайықты орнын иеленгендігі осылай «құжатталып»
бекітілген. Екінші баласын туғаннан кейін, кимешектің үстінен шылауыш байлайды. Жас ерекшелігіне қарай шылауыштың маңдайын (жіңішке, орташа, жалпақ етіп) қайырады.
Төбесіне төбелдірік бастырып, сырғып кетпес үшін әр жерінен асыл тастар орнатқан түйреуіштер
түйрейді. Шылауыштың орнына күндік орайтын да әдебіміз бар.
Кейбір өңірде рудың, елдің атақты адамдары қайтыс болғанда ауыл-аймақтың әйелдері желектерін сыпырып тастап, бәйбішелері жақ салмаған ақ кимешек киетін болған. Мұны «ақ жақ болды»
деп те атайды екен. Яғни, басы қаралы, жүрегі жаралы елдің аза тұтқан белгісін тағы да бөз бүркеншік
айтқызбай білгізген. Бастағы бөз байлауыш әйелдің жесірлігін, басы бос, тірі жесір, қарасы түсірілмеген,
тоқтаған әйел, кейуана т. б. белгілерін айқындайтын анықтамасы болды. Алтай қазақтарында жақ бұзу
деген ұғым кездеседі, яғни жесір қалған әйел кимешегінен қызылды-жасылды өрнектерді алып тастайды. Мұндай әйелдердің кимешектерін жыл толғанша теріс кигізіп, жыл толғаннан кейін оң кигізетін
де салт болған. Егер әйел кейін төсек жаңғыртса, кимешегіне қайтадан кесте тігуге еркі болған.
Ежелгі «Жеті жарғы» заң ережесінде тәртіп бұзған адамдарға тек шапан ғана емес, дәстүрлі
қылмыстық істе оның құнының кімге төленетіндігіне байланысты бітім орнына басқа киім де жүрген.
Сондай бір киім атымен аталатын құн түрі: сары жаулық – кісі өлтірушінің туыстары өлген адамның
үйіне жіберетін жаулық. Бұл жаулық құн төлеуге келіскендікті білдіреді. Сары жаулықты өлген
адамның әйелі жыл бойы тағып жүретін болған. Жаулыққа қарап әйелдің қаралы екенін аңғаруға болатын. Бәрі де өкінішке орай, өткен шақ.
Кимешектің күрделі пішімі – басқа киілетін бөлігі. Ол – «төбелдірік», «шықшыт», «желке»,
«маңдай», «алқым», «иін» деп аталатын бедер қиындылардан құралады.
Кимешек ұзындығына қарай – арқа жабар, бел жабар (түйе кимешек), қылта шалғай, өкше қағар
болып төрт өлшемге бөлінеді.
Кимешектің киюге де, күтуге де ыңғайлы түрі – тоқыма кимешек.
Тоқыма кимешек «киім-кешек» деген түбірге лайық төбесінен етегіне қарай ілмек (қармақ)
бізбен тоқылып иықтан төмен түскенде кәдімгі желбегей жамылғыға жалғасып, түрлі бүршіктермен
шашақтап, шілтерлеуге, әрлеуге мүмкіндік береді. Күндік, қасаба, сәлденің түрлері сияқты тоқыма кимешектер де жаздық, қыстық болып бөлінеді.
Арқа жабар көбіне ғибадат құлшылық жасау, намаз оқуға ыңғайлы. Түйе-кимешек – үлгінің ертеден қалыптасқан түрі. Аты айтып тұрғандай түйеге, басқа да көлікке отырғанда бүктелмейді, ұзындығы
құймышақтың ұшымен тұйықталады. «Күндігін қарқарадай қоқитып, түйенің үстінде келе жатыр»
деген одағай сөз тіркестері бар. Шалғайы қылтасын, қапталы бөксесін жауып киілетін кимешек –
тойға да, «қойға да» ыңғайлы, күнделікті тұрмысқа қолайлы болған.
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Суағары төбесінен тілерсегіне дейін арқа тігіспен (бүктесін) омыртқаны қуалай жерге тиер-тимес
тігілетін, сүйірлеу келген кимешектің сұлбасы әйелдің басына қонып отырған томағалы сұңқардың
бейнесін елестетеді. Қазақта шаңырақ көтерген күйеу жігітке «құсың құтты болсын!» деген құтты
сөз бар. Бұл арада құстың қауырсынының да өзіндік мәні ғашықтық жырларда ерекшеленеді:
Қанаты қарлығаштың – қара қасың,
Аққудай суға түскен таранасың –
болмаса,
Аспанда ұшып жүрген лашынсың,
Жаһанда қолға түспес бір асылсың –
дей келіп,
Лашынға лайық қарағым-ай,
Бөктергіге қор болып барасың ба-ай?!
Әрі қарай,
Болғанда сен – лашын, мен бір сұңқар,
Бір көріп дидарыңды болдым іңкәр!.. –
деп сүйіктісінің бейнесін қасиетті құстарға теңеген.
«Таудай бол» деп баласына бата берген әйел – ананың кимешек киген тұрпатының өзі қай жағынан қарасаңыз да шын мәнінде де тауға ұқсайды. Ежелгі түркілер биік таулардың аттарын тура атамаған. Киесі соғып кетеді деп сескенген. Таудай болып көрінген анасын да пір тұтқан. Кимешектің
төбесі, басы, беткейі, жотасы, бауыры, қойнауы, иығы, белі, өңірі, сүрлеуі, бұлағы, сілемі, жиегі – төбеден төмен төгілген құламасы түгел қамтылған. Кимешектің айнала жүргізілген шет тігісі,
әдібі, шашақ, шілтері «көкжиек» деп аталады. Әрбір кимешектің түр-түсін, пішім-пошымын былай
қойғанда күн төбесінен құйрығына дейінгі құрама бөлшектерінің атаулары өз алдына бір төбе, бір
топ сөз тіркестері – тіліміздің де таңдай тұшытары. Мұндай кимешек үлкен той-жиындарға арнайы
тігіледі. Ақ кимешек бар киімнің мысын басып ерекше салтанат құрады.
Кимешектің жағының өзі ісмердің ісмеріне тапсырылып өте шеберлікпен өрнектеледі. Киетін
әйелдің жас шамасы, әлеуметтік деңгейіне қарай жақ пен өңіріне жіптердің түр-түсі, оқа, зердің сапасы, қалып, шытыра шеттіктің металы таңдалады. Тігістің өзі жөрмеме, баспа, ілме, сырма тігіс болып
бөлінеді. «Жағы бітсе, бәрі бітті» деген сөз осыдан қалған.
Маржанның да түр-түсі, көлемі, мөлшері іріктеледі. Жақ пен өңірдің ою-өрнегі негізінен қаз табан, арқар мүйіз, үкі аяқ, тышқан із, бұлттық, сынық мүйіз, құс қанаты, аққу мойын, қос алқа бітпес
(үзілмес), өсімдік-өрнекпен әрленіп көмкеріледі. Беттігі мен шеттігіне, жақтауы мен жиегіне «суы
мен ирегі» деп аталатын арнайы тігіс жүргізіледі. Ауқатты адамдардың бәйбішелері мен сәнқой келіндері өрнектердің арасына асыл тастар мен нәзік су моншақтардан қоза орнатады. Шылауышының
сұламасына «сұқ көзден сақтайды» деп жауырын ортасына бір шоқ үкі тағып, асыл тастар орнатқан
түйреуіш қадайды. Өңір – жақтың әшекейіне қосымша тәті, қасаба, ауыздық, сәукеленің сәнін келтіруге құлақтың үстінен омырауға дейін түсетін әшекейлі салпыншақ жырға жалғап, самай сырға, ше-



келік тағады. Бұл сәукеленің салтанатын асырып, салмақ бере түседі. Күндіктеріне бұзаутіс тігіспен
көмкеріп немесе желімделетін бастырма (апликация) жапсыруға болады.
Басқа киім түрлері сияқты кимешекке де өзіне лайық маталар таңдау – басты мәселе. Жыл он екі
ай үнемі бастан түспейтін кимешектің басты жауып тұратын бөлігі таза табиғи матадан тігілгені абзал. Бөздің – бязь, биз, боз, кар бяз, нока деген әртүрлі тілде баламасы бар. Табиғи таза мата төзімді
болады. Тағы да бір азбас, тозбас матаның түрі – торғын. Өзі нәзік, өзі мықты шүберек, денеге де жайлы. Кимешектің өзін ақзу, үлде, жұқа мақта матадан тігіп, желек күндік күнқағарын жасанды талшық
қосылған қатпарланбайтын бір түстес матадан жасауға болады. Әсіресе бетке, маңдайға тиетін терлік астары табиғи шүберек болуға тиіс. Жалпы атауы «ақ кимешек» деп аталғанмен, менмұндалаған
шаңқан ашық түске әуестенбей, ақбоз, көк жасыл, сия күлгін, көгілдір, солғын көк түстермен үйлесетін
маталардан тігіп қиюге болады. Негізінен дәстүрлі кимешектің түсі ақшаңқан, яғни ақ түсті болып келеді. Кимешек – желдің өтінен, күндік – күннің бетінен қалқалайды.
Әр заманда киімкешек тігу қолда бар мүмкіндіктермен іске асырылған. Төрткүл дүниенің есігі
ашылған бүгінгі таңда әшекей-әбзелдер көз тұндырады, тек тани білу, таңдай білу, ескіні ескеріп,
жаңаны жатырқамай үндестіре білу қажет. Қолдан тігілуге тиіс көптеген ұсақ-түйектер, бөлінбес
бөлшектерді дайын күйінде сатып алуға болады. Білте, шілтер, жиек, желбір, шашақ, кесте жиек, ызбабау, шоқ, оқалы таспа, өрме арқау, бұрама арқау т. б. керекті заттар кимешектің әрін кіргізіп, ажарын
арттырады.
Кимешекті тігу ғана емес, киюдің де өзіне тән талғамы бар. Басыңдағы бүркеншік үстіңдегі
киіміңмен сәйкес келмесе, бүтін дүниеге жамау салынғандай болады.
Біз авторлық топтама үлгімізде бастан-аяқ тұтас бір ансамбль түзуді мақсат еттік.
Қысқасы, кимешек жаңғыртпа ғана емес, жаңа заманның сән үлгісіне айналуға тиіс!
Қазақ мемлекетінің негізін қалаған Әз Жәнібек пен Асанқайғы, Жиренше шешеннің тұсында өмір
сүрген ұлы бабамыз Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы: «Киім пірі – кимешек» деген анықтама берген баскиім бүгінгі күні де өз құндылығын жойған жоқ деп санаймыз. Ұлы бабамыз Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы кимешекті киім атаулыға пір ететін анықтама бергенде бір кез кездемені сөз етіп тұрған жоқ –
кимешек киген әйел затының басындағы бөз бүршіктің беделі мен айбатын, дәрежесі мен деңгейін,
сұқ көзден қағатын қалқан пірі етіп көрсетуді мақсат еткен. Кимешек төбеден табанға дейін салмақ
береді, қалған киім кимешекті көтеріп көріктендіре түседі. Осыншалық мадаққа ие болған кимешек
осындай түйін жасалғанға дейін пір, яғни киімдердің қорғаушысы дәрежесіне көтерілген. Демек, ақ
шаңқан желек – әйел-ананың басын жабатын желбегей ғана емес, еліне ес, ұрпағына сес болған қаруы
мен құралы екенін аңғартып, уақыттың елегінен еленіп, қастерлі киім, қасиетті бұйым деңгейіне
көтерілген. Дуалы ауыздан шыққан жалғыз ауыз сөздің астарында әйел–анаға деген ұлан-ғайыр құрмет бар.
Б. д. д. XIV ғасырдағы Нефертити патшайымының (қызымен) Амарне сарайындағы кереге тасқа
қашалып салынған бейнесінде денесінен бұрын басын гүлшоғымен әшекейлеп жапқаны ежелгі заманнан-ақ басты бағалай білгендіктің белгісіндей. Еуропа елдерінде XVIII ғасырдың аяғына дейін
қоғамдық орындарда жалаңбас жүру үлкен әбестік болып есептелген. Сол Батыс өз баскиімін насихаттаудан, қастерлеуден жалыққан жоқ. Күні бүгінге дейін Англияның Ханшайымы ІІ Елизавета
ешқашан баскиімсіз көрінген емес.
Кимешектің ерекше көңіл бөлетін бөлінбейтін бөлшегі – оның ою-өрнегі. Өмірдің өзіндей еркін өрілген, симметриялық заңдылықтарға бағына бермейтін табиғаттың таңғажайыптарын ісмерлер
үзік-үзік көшіріп, қажет жеріне орынды қолдана білген.
Ұлы дала көшпелілерінің мәдени мұрасын қазақ халқы күні бүгінге дейін сақтап келді. Ақынжанды
халық әдемі киінуді де әдетке айналдырған. Табиғаттың төрт мезгілін түгел сезінетін сайын далада
үскірік аяз, аптап ыстық, сары самалдың ыңғайына қарай тұрақты киім түрлері қалыптасқан. Әсіресе,
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«біркиер» деп аталатын салтанатты сән үлгілері мен жаздық киімдерге ерекше көңіл бөлінген. «Жаз
киерін қыс киіп, жарлы қайдан байысын» деген мақал да бар. Тағы бір ерекшелік – жас айырмасына қатысты жазылмаған ереженің жіті сақталуы. Басқа халықтар сияқты әркімнің әлеуметтік деңгейі
де киіміне қарап бағаланған. Ұлы Жібек жолының игілігі біздің ұлтымыздың да талғам таразысын
қанағаттандырып, оқа, зер, асыл тастармен әшекейлеу үрдіске айналған. Қарғалы қоймасындағы алтын
тәті, күні бүгінге дейін мұражайда сақталған Жәңгір ханның әйелі Фатима ханшаның оқалы бешпенті
т. б. әр ғасырдан жеткен жәдігерлер – тегімізден қалған тәбәрік дүние. Демек, қазақ әйелдерінің мерейін өсірген ақ кимешек – тұрмыстық қажеттілік ғана емес, мәдениетіміздің айтылмаған «ақтаңдағы», шертілмеген шежіресі, өткені, һәм келешегі.
Ежелгі заманда қаріп танымаған қазақ қыздары келін болып түскен жұртындағы хал-күйін,
жандүниесінің толқуын, ою-өрнекке әндетіп отырып көшіре білген. Осылайша сабырын сабасына
түсірген, яғни әрбір ою – ой толғантқан, әрбір сызу сыр шерткен. Иректердің ишарасынан: тігісін –
халі, оюын – малы, өрнегін – жан саулығы, матасын тән саулығының белгісі деп қабылдаған. Аңғарлы
анасы алыстағы перзентінің барған жеріндегі тұрмыс-тіршілігінен үйінде отырып-ақ хабар алған.
Осындай «хұснихаттың» астарында қолөнерімен өрнектелген сөз өнері үнсіз үйлесіп, ана мен бала
тілсіз тілдесетін терең пәлсапалық астар тұнып тұр.
Киелі кимешек қадірі кеткендіктен, мезгілі өткендіктен емес – нәубет жылдарда зауал жеткендіктен көзден ғайып болды. Ұзақ жылдар бойымыздан кетсе де, ойымыздан өшпеген ақ кимешек мезгілін
күтіп, айдынын аңсап жеткен аққу құстай ақ тілеумен қайтадан оралды. Ол бізге мүсіркей қарайды, біз
кимешекке тосырқай қараймыз.
Әркім өз келбетін сақтауға ұмтылып жатқан жаһандану кезеңінде сәні мен мәні астасқан асыл
мұрамыз салтанатты кимешек – ұлтымыздың қастерлі қазынасы ретінде сөздік қорымызға еркін еніп,
ерекше назар аударуға лайық төл туындымыз.
Сөзімізді түйіндей келе, Ұлы даланың мәдени мұрасының бірден-бір мұрагері қазақ халқының
қасиетті әжелерінен қалған киелі дүниені сақтап қалу, дамыту, болашаққа аманат ету – бүгінгі ұрпақтың басты парызы деп ойлаймын.
Қыста суықтан, жазда ыстықтан қорғайтын, дудыраған желке шашыңды, селдіреген ақбурыл
самайыңды тап-тұйнақтай етіп жинақтайтын, нәрестедей құндақтайтын, әжімделген маңдайыңды,
салбыраған бұғағыңды жат көзден жасыратын, немере-шөбереңнің алдында мәртебеңді асыратын,
бетіңе иман ұялатып, жүзіңе шырай беретін аналарымыздың беделі болған кимешек болашақтың да
еншісіне бұйыратын бұйым болса деген үмітіміз бар.
Киелі дүние иесіз қалуға тиіс емес!
Ақ ниетпен, автор
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Кимешек – духовный покровитель
(Вместо предисловия)

Кимешек – пир одежды.
Отейбойдак Тлеукабылулы
Самая прекрасная одежда – одежда твоего народа.
Из народной мудрости
Человек с древнейших времен придавал особое значение и с уважением относился к головному
убору. До сегодняшнего времени сохранены обычаи и нравы, следуя которым нельзя бросать головной убор на землю и дарить его постороннему человеку. Через головной убор определяли радость
или беду. Торжествующий человек вскидывал борик в небо, а в печали – бросал оземь.
Давным-давно ссора между двумя племенами переросла в непримиримую вражду. В критический
момент мудрая женщина встала между противоборствующими сторонами и, сняв платок с кимешека,
бросила оземь. Никто не осмелился переступить через освященный головной убор. Мир восстановился. Значит, кимешек еще имеет историко-политическое значение.
Закрепление волос вокруг головы в повседневной житейской обстановке для женщины имеет огромное гигиеническое, этическое и эстетическое значение. Благородство волос даже не уступал благородству головы человека. В давние времена посторонний человек, без разрешения прикоснувшийся к чужим волосам, подвергался материальному наказанию и общественному порицанию. Жених у
казахов, погладивший волосы своей возлюбленной, отделывался от женге девушки поверьем «шаш
сипатар».
Даже повседневная работа в быту – уход за ребенком, уборка, приготовление еды и другое – вынуждает к уделению волосам особого внимания. В народе волосы считают восприимчивой «антенной», которая легко впитывает в себе отрицательную энергию, ненужную информацию. Само по Кимешек – старинный женский головной убор из белого колонкора, иногда с вышитым узором по овалу лица.
 Пир – духовный наставник, святой покровитель.
 Борик – головной убор (мужской и женский).
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нятие антенны с латыни означает «провод, принимающий радиоволны», «чувствительные органы
членистоногих насекомых» (усики саранчи, длинные конечности паука, острый рог жука и т.д.).
Есть ряд доказательству того, что хождение без головного убора отрицательно влияет на психологию (умственное развитие, характер, нрав) человека в такие моменты явления природы: когда
звезды мерцают в вышине, рассветает утро, в полдень, на закате солнца (бейуақыт – неурочное время). Если принять во внимание, что волос долго не гниет и, случайно оказавшись вместе с пищей в
желудке, может присосаться к кишечнику и продолжать расти. Отсюда, уход за волосами, аккуратное
«складирование» вокруг головы является не унижением их, а защитными действиями. Значит, люди,
уважающие голову, не ходят без головного убора.
Казахские мужчины издревле считали недопустимым физического насилия над женщиной. И волосы, и головы женщины надежно охранялись под белым платком.
Только душегубительные войны, голод, разруха могли вынудить женщин расстаться с волосами.
Женщины отдельных народов, во избежание издевательства мужчины над волосами, сбривали голову
и надевали на нее искусственные волосы. Позже эту выдумку стали применять как головной убор.
Возможно, модно завязанное «покрытие» со временем стало альтернативой парика. Ну, это к слову
о волосах...
Теперь перейдем конкретно к кимешеку, который стал традиционным и незаменимым головным
убором. Его корни уходят вглубь в незапамятные времена. Еще издревле, со времен быта кочевников
великой Степи, еще ближе – с проникновением канонов Ислама, этот удобный и скромный головной
убор считался до сегодняшних времен благородным убором матерей и бабушек, каждой женщины. В
результате самодурной политики тридцатых годов двадцатого века этот головной убор с пятном «издержкой феодализма» стал изгоем при советской власти. Таким образом, кимешек на своей родной
земле стал талисманом, запретной реликвией.
Опираясь на сохранившие данные, можно со всей ясностью, по характеру орнаментов, определить возрастные периоды в жизни женщины. Пожилые женщины считали зазорным, восхищаясь
красотой узора на кимешеке молодой снохи, примеривать его на себе, никто не пытался завидовать
убору ханши. Каждая женщина, строго придерживаясь своего статуса, добросовестно соблюдала
народные традиции.
Гость, увидев на вешалке кимешек, сразу мог по нему определить возраст женщины, ее положение
и вкусы. Получается, что кимешек в свое время играл роли «удостоверения личности» и «резюме».
Сам Творец первоначально определил особый статус голове человека, управляющей всеми членами своего организма. Прямое значение головы на казахском языке означает «управляй», «подавляй», «держи пульс». Относиться с должным уважением к главному, определяющему «механизму»
организма, с торжеством относиться к соответствии человеческого лица к головному убору, убора
– к лицу, – все это исходит из древней традиции саков, все это – комплекс обычаев, дошедших до нас
от гуннов.
Существует притча по поводу благородности головы. Если организм не подвержен напасти, то
добро, входя со штанины, взойдет на макушку головы. А если оно почувствует надменность, то проскользнет обратно через штанины. Видно, что «птица счастья», о которой все мы мечтаем, имеет тесную связь с головным убором. Возможно, запрет «нельзя чужому человеку отдавать свой головной
убор», свидетельствует о главной заповеди береженого. Даже наш народ, возвысив статут женщины,
нарек ее «ақ жаулық», что означает «женщина в платке белом». Освященные нашими предками «ақ
жаулық», постепенно, без видимой причины, начинает сползать с головы женщины, становясь униженным без вины. Этот процесс в наше время набирает широкий размах. Унижение освященного
белого платка женщины порождает одновременно и тревогу, и недоуменные вопросы...
 Ханша – женщина, принадлежащая ханскому роду.
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Есть выражение «Кимешек – недоуздок пророка». Здесь «недоуздок» следует понимать не в
прямом значении слова, а в образном выражении: «запрет», «порядок», «определенное поле действия». Особенности кимешека от головного убора женщин-мусульманок других народов (паранджа,
сатир, хиджаб) состоит не только покрытием для головы, но и модным и красивым убором со знаком
торжественности. Исследователи, которые поверхностно прошлись по происхождению кимешека,
в разных регионах по-разному трактуют о нем. Это только непосвященному человеку кажется, что
кимешек в каждом регионе имеет свои особенности. Здесь просто следует, принять во внимание, что
убор в каждом регионе возник в силу местных бытовых надобностей, что в ту пору отсутствовало
централизованное производственное отношение. Если вникнуть глубже в суть изготовления кимешек, проанализировать образцы кройки и шитья, то можно лицезреть, что главное основополагающее сводится к общему составляющему. Значит, полностью сохраняется значение убора, а модность
совершенствуется в духе времени, в соответствии с искусностью мастера. Но, в любом случае, сохраняется общее незыблемое правило. Каждый регион страны вносит свою лепту в создание кимешека.
Одни внесут что-то свое в орнамент, другие – новинку по краям, третьи – пройдутся по его периметру. И рождается это чудо с миру по нитке...
Девочка до совершеннолетия, знаком которого становится кимешек, проходит через несколько
этапов ношения головного убора, пока свою голову не доведет «руководящего» состояния. Например, девочка с рождения до юной поры носит «сылау тақия» («шепчик»), «сырма тақия» («стеганая тюбетейка»), «көз моншақты тақия» («тюбетейка с бусинками»). Юные девочки носят тюбетейку с вышивкой ситцевой полоской надлобьем, совершеннолетние – с изумрудным покрытием
или украшенной перьями филина. Девушки на выданье – борик с украшением из перьев журавлякрасавки (каркара), а также носили старинный женский головной убор сораба и саукеле. Вышедшей
замуж девушке накидывают шаль на голову. Традиция «шәлі салу» (накидывать шаль на голову невестки) сохранилась до сих пор у наших соотечественников за рубежом. Шаль завязывали до появления
первого ребенка у молодухи. Когда первенец начинает делать первые шаги, собираются кумушки,
они снимают саукеле как знак материнства и надевают модно сшитый кимешек. Этот головной убор
очень удобен для матери, одновременно окуратный и легконосимый.
На фоне со вкусом сшитого кимешека на первых порах у женщины на лице выделяются только
щеки. Для того чтобы облегчить стеснительность замужней молодухи под кимешеком, поверх него
накрывают желек. Через некоторое время проводят обряд «алдын ашу». Передний край желека заворачивают назад и завязывают у пояса. Отсюда и родилось выражение «алды ашылған әйел» (открыли лицо у женщины). Таким путем, постепенно убирается и желек. Однако до этого момента нельзя
женщине подниматься на почетное место (төр). Если ее шаловливые детишки, озорничая, выбегут на
почетное место, то невестка вынуждена остановиться у порога.
Водружение на голову кимешека означает расставание невестки со строптивым характером, почтительное преклонение перед обычаями предков. Здесь главное не явление невестки, а окончательное
ее становление. За вклад в семейство потомства от себя, она торжественно возвышается в соответствующую ступень под шаныраком, что «документизируется» тонкостями обрядов. После рождения
второго ребенка поверх кимешека накрывают шылауыш. Подчеркивая возрастную особенность,
шылауыш заворачивают у предлобья (узкий, средний, широкий полоски). Сверху, чтобы шылауыш
не скатился, ставят тобельдирик и закрепляют булавками с драгоценными камушками. Также существует обычай вместо шылауыша заворачивать кундик 10.
 Сораба – этн. девичьи головной убор с бахромой.
 Саукеле – этн. украшенный драгоценными камнями головной убор невесты в виде конуса.
 Желек – тонкий шелковый платок, который молодые женщины носят в первый год замужества до того, как надевают жаулык.
 Шылауыш – большой белый платок, надеваемый поверх кимешека.
 Тобельдирик – орнамент, вытканный в верхней части национального головного убора.
10 Кундик – головной убор пожилой женщины в форме слегка приплюснутой чалмы, из белого коленкора длиной 3–5 м,
надеваемой в жаркие дни на жаулык.
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В отдельных регионах страны в родовых традициях существует такой обычай: местные женщины,
в знак кончины уважаемого человека, сдирают жак (декоративная оконтовка лица) с убора, а вдова
надевают белый кимешек без оконтовки. В этот момент говорят: «она осталась без оконтовки». Знак
бедствия, траура еще обозначали значением «бөз бүркеншік» (бязевое покрывало), что было понятно
без слов. Отсутствие жака изначально означала знаки: «жесірлік» (вдовство), «басы бос» (свободная женщина), «тірі жесір» (живая вдова), «қарасы түсірілмеген» (женщина в трауре), «тоқтаған
әйел» (женщина в возрасте), «кейуана» (почтенная женщина). Среди алтайских казахов встречается понятие «жақ бұзу» (сдирание окантовки), что означает сдирание с кимешека вдовы разноцветных орнаментов. Они придерживались обряда в течение года надевать кимешек наизнанку.
Если позже женщины повторно выходит замуж, то она может заняться новой вышивкой на кимешеке.
По правилам «Жеті жарғы» (свод административно-судебных законов казахского общества) нарушителям дисциплины, по традиционному уголовному делу надлежалось покрывать ущерб не только чапаном, но и другими формами одежды. Таким образом, родственники убийцы в дом погибшего
присылают «сары жаулық» (желтый платок). Этот платок означает о согласии платить выкуп (кун)
за убийство. Желтый платок вдова будет вынуждена носить в течение одного года. По цвету платка
определяют о скорбном положении женщины. Все это, к сожалению, происходило уже в прошлом...
Часть кимешека, которая натягивается на голову, является определяющей при раскройке убора.
Она состоит из отрезков, украшенных узорами, и имеющих названия төбелдірік (орнамент, вытканный в верхней части головного убора), шықшыт (верхняя часть верхней челюсти, соединенная с височной), желке (затылок), маңдай (лоб), алқым (подбородок), иін (изогнутый).
Кимешек, в соответствии с длиной, делится на четыре измерения: «арқа жабар» (покрывает спину), «бел жабар» (покрывает пояс), «қылта шалғай» (узкое место пола одежды) и «өкше қағар»
(задевающее каблук).
Один из удобных видов кимешека для ношения и ухода за ним – вязаный кимешек.
Вязаный кимешек соответствует корню «киім-кешек» (комплекс одежды). Он сверху до подола
связан шилом с крючком, снизу примыкает к покрывалу внакидку, с разнообразной почковатой бахромой, открывает возможности к обшиванию кружевами и приукрашиванию. Вязаные кимешеки,
как и виды кундик, касаба, салде (чалма), делятся на зимние и летние.
Арқа жабар (для покрытия спины) удобен при чтении молитвы (намаз) и богослужании. Бел жабар (по-другому – түйе кимешек) подлежит издревле сформированному виду. В соответствии с названием, он не мнется при езде на верблюде или другом транспорте. Его длина упирается в конец
копчиковой кости. Бытует выражение: «Она степенно едет на верблюде, а кундик смотрится как
каркара». Покрывающий талию и тазовый пояс женщины, кимешек удобен для ношения на тоях и
повседневных буднях.
Суагар (шов вдоль позвоночника), спускаясь с макушки по спинному шву «бүктесін» (складка,
загиб), пройдясь по позвоночнику, прошивая складку на выборочном отрезке до тилерсека (ахиллесово сухожилие) составляет основу кимешека. Воздрузившись на женскую голову, напоминает подобие сокола. Есть у казахов доброе определение «құсың құтты болсын», что означает «поздравляем
с женитьбой». В жырах (лирических поэмах) влюбленных обособляется даже собственное значение
птичьего пера:
Твои брови – крылья ласточки,
Расчесываешься ты, как лебедь в воде.
иначе,

15

Ты – сапсан, кружащий в небе,
Ты – мечта, которой у меня нет.
и дальше,
Тебя можно сравнить с сапсаном,
Но тебя унижает птица пустельга.
следует продолжение,
В жизни ты – сапсан, а я – сокол,
Я заждался увидеть твое личико... –
воспевая так, влюбленный образ своей возлюбленной воплощает, проецирует через существо
священных птиц.
Женщина-Мать, облаченная в кимешек, и, которая благословляет своего сына с пожеланием
«Будь как гора!», на самом деле, если посмотреть на нее с любой стороны, своей фигурой напоминает величавую вершину горы. Древние тюрки никогда напрямую не произносили вслух название горных вершин. Этим они остерегались гнева святого создания. Оттого тюрки боготворили и матерей,
уподобивших фигурой на горную вершину.
Наружные швы по краям одежды, подола, рукава, а также бахрама, кружева в совокупности называются «көкжиек» (горизонтом). Полностью, сверху до низу, верх, головная часть, лицевая, края,
изнутри, глубины, плечи, талия, родник, тропинка, отрог кимешека охвачены падающими склонами
одежды. Названия разноцветья каждого кимешека со сборными частями от вершины до низины удивляют своим множеством, но еще больше восхищают другая группа словосочетаний по этому поводу.
Подобные кимешеки шьют специально накануне больших тоев-торжеств. Белый кимешек, подавляя
блеск другой формы одежды, рождает особенное торжественное видение.
Жак кимешека поручается умельцу из умельцев, и украшиваются узорами с особым мастерством.
В соответствии с возрастом женщины, ее социальным положением выбираются цвета нитки по краям
и сторонам, качество ювелирных изделий и других драгоценных металлов. Сам шов подразделяются
на жөрмеме (шитье крестиком с большими стежками), баспа (гладь), ілме (тамбур), сырма (стежка) и
другие виды. Отсюда родилось выражение «Если окантовка сшита, то все сшито».
Ожерелье из кораллов тоже подбирается по цвету, размеру и объему. Окантовка и края изделия
в основном украшиваются орнаментами типа қаз табан (гусиные лапки), арқар мүйіз (рог архара),
үкі аяқ (ножка филина), тышқан іш (след мыши), облака, сломанного рога, крыла птицы, шеи лебедя, растений и т.д. Потом проводят специальные швы, которые имеют названия лицевые и крайние,
сторонние и внешние, струащиеся и извилистые. Жены зажиточных людей и молодушки-модницы
в промежутках орнаментов закрепляют драгоценные камушки и нежные бисер-бусинки. Посреди
вытянувшегося большого белого платка, надеваемого поверх кимешека, как оберег от сглазу, закрепляют букет из перьев филина и вонзают булавку с драгоценными камушками. Дополнительно к украшениям сторон краев закрепляют тәті (тати), қасаба (касаба), ауыздық (меховой ободок), а чтобы украсить саукеле от ушей до груди крепят различные побрякушки, серьги и другие висячие украшения.
Все это возвеличивает статус саукеле и делает его солидным. Кундик прошивают способом «бұзау
тіс» (обметка) или прикрепляют аппликацией.
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Подбор тканей для головных уборов кимешека является главенствующей задачей. Часть кимешека, укрывающая голову в течение двенадцати месяцев одного года, рекомендуется шить из экологически чистой ткани. У бязи в разных языках существуют свои эквиваленты: боз, биз, кар бяз, нока и т.д.
Чисто натуральная ткань прочна и практична. О ней говорят: азбас-тозбас (не сморщится – не
поблекнет). И человеческому телу комфортно быть облаченным в нежную и прочную материю.
Кимешек можно сшить из тканей ақзу (агзу), үлде (крепшифон), тонкой материей из хлопка, а желек кундик и солнцезащитный предмет с искусственными камушками следует сшить из однотонной
материей, не покрывающей складками. Особенно материя с «потной» изнанкой, задевающая лоб,
должна быть из вязи.
Кимешек с общим названием «белый кимешек», не увлекаясь яркими оттенками, следует шить в
сочетании с другими цветами: светлой вязи, фиолетовой, изумрудный, голубой и т.д. Традиционный
кимешек в своей основе состоит из преобладающих светлых цветов. Кимешек защищает от коварства
ветра, а кундик оберегает от солнечного излучения.
Во все времена шитье кимешека проходило в соответствии с подручными возможностями. А в
наше время, когда все стало доступным, разнообразие украшений и ювелирных изделий радует глаз.
Здесь надо иметь хороший вкус, умение познавать и выбирать, умело сочетать наследие древнего с
новинками, чтобы образовалось безболезненное созвучие достояния веков. Сейчас можно без всяких
проблем купить множество мелких и неделимых готовых частей украшений для шитья. Білте, шілтер,
жиек, желбір, шашақ, кесте жиек, ызбабау, шоқ, оқалы баспа, өрме арқау, бұрама арқау (кантин шитье,
бейка, кружево, бахрома, тесьма, резинка, кисточки, вышивка с метанитью, сутож, шнуры и др.) и
другие необходимые фурнитуры для кимешека со своей стороны способствуют приданию величавости и очаровательности этому изделию.
Не только при шитье кимешека, но и при его ношении есть свойственный только ему вкус. Если
накидка на голове не найдет соответствия с носимой одеждой, то весь вид наряда пойдет насмарку.
В нашем авторском образце подборки изначально поставили цель с начала до конца соорудить
цельный ансамбль. Короче, кимешек – не обновление, не отзвук, а должен стать модным образцом
нынешнего новейшего времени.
Великий предок Отейбойдак Тлеукабылулы, живший в период правления основоположника казахской государственности азь-Жанибека, легендарного Асана Кайгы, великого оратора-шешена
Жиренше, дал определение кимешеку «Пир (святой покровитель) одежды – кимешек», которое
и поныне не потеряло свою актуальность и ценность. Здесь великий предок под словом «пир» не
подразумевает одну только материю, а имел ввиду авторитет и дерзость, степень и уровень, щит, защищающий от сглаза почковатой вязи на голове женщины, облаченной в кимешек. Он ставил цель
возвысить женщину в таком одеянии до высоты святого покровителя – пира.
Кимешек, свисая сверху донизу, загружает тяжестью ступни, а остальная сопутствующая одежда
только дополняет его очаровательной порцией для созерцания.
Кимешек, восхваленный до небывалых высот, завоевал статуса «пир» и возвысился до звания
«покровителя». Значит, светлый желек не только желбегей (накидка), он стал определяющими инструментом и оружием, ставшими для атамекена разумом и острасткой поколения для защиты от
чужих. Кимешек, выдержав испытание временем, поднялся до высот освященного и обожаемого
предмета женской одежды. Краткое изречение, вырвавшегося из уст великого предка, хранит в своем
подтексте бесконечное преклонение и почтение перед женщиной-матерью.
Еще в XIV веке до нашей эры в образах царицы Нефертити с дочерью, выбитых на камне стены
дворца Амарне, покрытие их голов букетами цветов является убедительным знаком, что с древнейших времен народы ценили голову человека.
В странах Европы до конца XVIII века считалось неэтичным и невоспитанностью появляться в
обществе с непокрытой головой.
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Тот же Запад до сих пор не устал дорожить и пропагандировать самим производимые головные
уборы. Вплоть до сегодняшних дней королева Великобритании Елизавета ІІ никогда не выходила на
людях без головного убора...
Неразрывная часть кимешека, которой следует уделить особое внимание – орнаменты. Они умело используются к соответствующему месту. Эти орнаменты, сплетенные как сама жизнь, удивительные природные создания, не поддающиеся закономерностям симметрии, являются творениями незаурядного умельца.
Казахский народ до сегодняшнего времени с благоговейной бережностью сохранил культурное
наследие кочевников Великой Степи. Народ с поэтической душой превратил в традицию одеваться
красиво, со вкусом и тактом. Глубоко познав нравы четырех времен года, соответственно сформировались виды одежды, предназначенные к ношению в зимнюю стужу и летнее пекло, в период весенней прохлады и осенней слякоти. При этом особое внимание уделялось к торжественным образцам
нарядной одежды и ее летним видам. Бытует поговорка: «Зимой, поносив летнюю одежду, бедняк
никогда не разбогатеет».
Еще одна особенность кимешека: безупречное соблюдение «не писаного правила», имеющего
отношение к возрастному определению женщины в этом одеянии.
Только одним взглядом на одежду, как и в быту других народов, любой мог оценить социальный
уровень каждого человека.
Положительные качества Великого Шелкового пути оказали соответственное влияние нации,
удовлетворяя его вкусы, в результате чего стало закономерным украшение одежды позументом, галуном, ювелирными и драгоценными камушками. До сей поры, в музее хранятся, золотые россыпи из
«Каргалинской сокровищницы». Бешмет (легкая приталенная одежда на подкладке до колен) жены
хана Жангира ханым Фатимы является реликвийным подарком из знатных происхождений, украшенный позументом, ментонитью галуном и другими драгоценными камушками. Значит, белый кимешек, возвысивший положение казахской женщины, является одеждой не только бытового обихода,
но и «белым пятном» нашей культуры, неизученной летописью, историческим прошлым и перспективным будущим.
В древние времена казахские девушки, обделенные грамотой, выйдя замуж, в статусе келин глубоко вникнув в душу и чаяние народа, напевая песенные мотивы, умело переносили орнаменты на изделие. Найдя созвучие с искусством, они умели глубоко проникнуть в таинства каждого узора, каждой
линии и извилины. Из намеков извилин они по рисункам определяли ситуацию, по узору – состояние
быта, по орнаменту – здоровье души, по ткани – чистоту чести и совести. Понятливая мать, находясь
в доме, могла определить жилищно-бытовое устройство дочери под крышей далекого чужого дома. В
подтексте подобных «писем-хусни» мать и дочь, посредством орнаментов на изделиях прикладного
искусства, могли общаться без слов и находиться в курсе далеких событий. В них хранятся глубокие
философские подоплека и иной смысл слова.
Благородный кимешек сошел с арены не по прихоти его невостребованности, не издержкой времени, а впоследствии грянувших годов невзгод, бедствий, репрессий. Светлый кимешек, долгие годы
исчезнувших с наших плеч, терпеливо ждал своего часа, и, словно лебедь, жаждущий зеркальной глади озера, так и он вернулся к нам благодаря искреннему желанию. Он смотрит на нас настороженно,
с сочувствием, а мы на него – слегка отчуждению, словно стесняясь своей короткой памяти.
В нашу эпоху глобализации, когда каждый человек озабочен обеспечением своего имиджа, наш
светлый кимешек становится основополагающим документом, который заслуживает особого внимания к себе как драгоценное наследие, в котором прекрасно сочетаются модность и значимость, и который является освященным национальным достоянием.
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Мы считаем священным долгом нынешних современников перед будущим поколением сохранить,
и обеспечит дальнейшее развитие бесценного культурного наследия Великой Степи, как реликвию,
переданными бабушками казахского народа.
Мы верим, что светлый кимешек, надежно защищающий зимой от стужи, летом – от жары, аккуратно собирающий под себя непокорные волосы и убеленных сединой виски, пеленгующий взрослого как дитя, умело скрывающий от чужого глаза морщинистый лоб и отвислые щеки, повышающий
твой статус перед глазами внуков и правнуков, нанизывающий благонравие на личико, наполняющий
человеческий взор радостью, достойно возвысивший репутацию Матерей, эта форма одежды казахской женщины станет востребованной уже сегодня и в перспективе.
В любом случае невозможно представить, что подобное освященное уникальное творение рук
человека не займет свое определенное место в этом удивительном мире жизнедеятельности.
С благими намерениями, автор
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Kimeshek is a Spiritual Patron
(Instead of preface)

Kimeshek is a pir of clothes.
Oteyboydak Tleukabyluly
The clothes of your nation are the most beautiful one.
Folk wisdom
Since the ancient time, people attached great importance and respect to a head-wear. People have preserved until today customs and traditions following which it is not allowed to throw a head-wear on the
ground or give it to a stranger. A head-wear was the indicator of joy and distress. A triumphant man was
tossing a borik to the sky, and was throwing it to the ground in the time of sorrow.
Long time ago the argument between the two tribes developed into deadly enmity. In the critical moment a wise woman stood between the opposing parties and throwing a handkerchief covering a kimeshek,
she has thrown it to the ground. No one dared to step over the sacred head-wear and peace was restored. It
means that the kimeshek still has the historical and political meaning.
Fixation of hair around head is the daily life of a woman has great ethnic and aesthetic value. The nobility of hair is even superior to the nobility of a head of a person. In ancient time a stranger, who touched
someone’s hair without permission was subjected to material punishment and public censure. In the Kazakh tradition a groom, who touched hair of his beloved one, was getting rid of her zhenge with the “shash
sipatar” superstition.
Even such everyday work, as child care, cooking and other, forces to pay more attention to hair. People believe that hair is like an “antenna”, which easily sponges negative and unnecessary information. The
concept antenna from Latin means “a wire, which receives radio waves”, “sensitive organs of arthropods”
(horns of a locust, long legs of a spider, sharp horn of a beetle and others).
 The Kimeshek is the old woman’s head-wear made of white calico and sometimes decorated with the pattern over an oval of
a face.
 Pir is a spiritual mentor or a saint patron.
 Borik is both men and women head-wear.
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There is some evidence that walking without a head-wear affects the psychology (cognitive development, character, moral) of a person in such moments as the stars twinkle in the sky, dawning morning, at
noon, at sunset (beyuakyt - overtime). A hair does not rot for a long time and can continue growing in the
person’s intestine. That is why the hair care and gentle fixing around once head is not humiliating them but
protect. So, people who respect a head, always have a head-wear.
From ancient time Kazakh men considered the physical influence over a woman a humiliation.
Only severe wars, famine and destruction made women to cut their hair. Women of particular nation
were shaving their heads and put on artificial head in order to avoid men’s abuse of their hair. Later on, this
invention used as a head-wear. Perhaps fashionable knotted “covering” has become an alternative wig over
time. It was the historical background of hair...
And now let’s talk about a kimeshek, which has begun its way as the traditional and indispensable headwear. Its roots go deep in prehistoric times. Since the ancient, in the time of the nomads of the great steppe
and with the penetration of Islam, this comfortable and modest head-wear referred to the honourable headwear of mothers and grandmothers, all women. As the result of the politics of 1930es this head-wear had
become the sign of feudalism and became a social outcast of the Soviet time. In such a manner, a kimeshek
has become a talisman, a forbidden relic.
Using the retained data, it is possible to define age periods of a woman proceeding from the nature of
the ornaments. Older women felt ashamed admiring the beauty of a kimeshek of a young daughter-in-law
and to try it on and that is why they were trying not to envy a hair-wear of a khanshi. Every woman, who
strictly adhered to her status, conscientiously respected national traditions.
When guests saw a kimeshek, they immediately could define the age of a woman, her status and tastes.
It seems that in due time a kimeshek was some kind of an ID or a CV.
God originally designated the special status to a human head, which manages the entire human body.
The direct meaning of head from the Kazakh language means “manage”, “suppress”, hold the pulse”. Respectful treatment to the main defining mechanism of human body, carefully treat the correspondence of a
human face to a head-wear and head-wear to a face, came from the ancient traditions of the Saki tribes and
the complex of customs, which came to us from Huns.
There is a fable about the nobility of a head. If the body is not exposed to adversity, the good coming
from the legs, ascend to the top of the head. And if it feels arrogance, then it slips back through legs. It seems
that the luck we are dreaming about is connected with the head-wear. Perhaps, the ban according to which
a person cannot give their head-wear to a stranger indicates the main commandments of a better safe. Even
our people, raising the statute of a woman called her “Ak zhaulyk”, which means “a woman in a white headscarf.” Sanctified by our ancestors, “Ak zhaulyk” gradually, without apparent reason, begins to slip from the
woman’s head, becoming humiliated without guilt. Today this process is gaining widespread. Humiliation
hallowed white handkerchief of women generates both alarming and puzzling questions.
There is a paroemia that “kimeshek is a halter prophet”. In this case, the “halter” should be understood
not in the literal sense of the word but in a figurative expression, “ban”, “order”, “a certain field of action”. A
kimeshek as the headdress of Muslim women of other nations (the burqa, a satyr, hijab) is not just a cover
for the head but fashionable and beautiful headdress indicating grandeur. Researchers in different regions,
who have some identical opinion about origins of a kimeshek, present different interpretation of it. Only
profane believes that a kimeshek has different peculiarities depending on the region. It is necessary to keep
in mind that in every region this kind of head-wear appeared due to common needs and the fact of the absence of the centralized industrial relations. If to go deeper into the essence of manufacturing a kimeshek,
analyse samples of sewing, it is possible to contemplate that the most fundamental is reduced to the common component. It means that the meaning of the head-wear is preserved and the trendy is improved in
accordance with the time and creativity of an artisan. However, there is a general rule for everyone. Each
 Khansha is a woman of a khan family.
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region of the country contributes to the creation of a kimeshek. Some of them will contribute something
to the ornament, others create something new at the edges and some are inventing something new in the
perimeter. The miracle is born when everyone contribute something to it.
Before the full age, which is defined by a kimeshek, a girl overcomes several stages of wearing a headwear
before bringing her head to a “senior status”. For example, from birth till young ages a girl wears the “sylau
takiya” (cup), “syrma takiya” (quilted skullcap), “koz monshakty takiya” (skullcap with beads). Young girls
wear a skullcap embroidered cotton stripe and elder girls with an emerald-coated or feathered owl. Brides
are wearing a borik with decoration of feather of a Demoiselle Crane as well as an old woman’s headdress
and a soraba and saukele2. A marriageable girl wears a shawl on her head. The “shali salu” (putting on a
shawl on a head of a bride) remained in our fellow countrymen abroad. The shawls have been tied until a
married one bore a child. When first born begins to make the first steps, the saukele is put off and the symbol of maternity, the trendy kimeshek is put on. This head-wear is very convenient for a mother, since it is
nice and comfortable in wearing.
On the background of the delicately created kemeshek, at first it is possible to recognize woman’s
cheeks. In order to facilitate the shyness of a married girl, women usually covered a kimeshek with a zhelek.
Sometime later people are organizing the “Aldyn Ashu” ceremony. The front edges of a zhelek are wrapped
back and knotted around a waist. This ceremony originated the “aldy ashylgan aiyel” (opening of a woman’s
face) expressions. In this way, the zhelek is gradually removed. However, until this moment a woman is
not allowed occupying the place of honour (tor). If her wicked children will run the place of honour, the
daughter had to stop at the door.
Putting on a kimeshek means that a daughter-in-law got rid of her obstinate character and respectful
reverence towards customs of ancestors. In this case the daughter in law and her final formation has very
important meaning. For the contribution in the offspring, she is rising to the appropriate level under the
shanyrak, which is proven by different ceremonies. After the birth of a second child, women usually cover
a kimeshek with a shylauysh. Stressing the age peculiarities, a shylauysh is rolling up near the front as a
narrow, medium and wide strip. On the top, in order to avoid rolling down of a shylauysh, women use a
tobeldirik and fix it with pins decorated with gems. There is also a custom to use a kundik instead of a shylauysh10.
In some regions of the country there is a tradition according to which local women put off a zhak (decorative face trim) from a head-wear as a sign of death of respected person and a widow wears white kimeshek
without a collar. In such moments, people say that she is left without white collar. People also defined
distress or mourning by the “boz burkenshik” (coarse calico cover), which was understandable without
words. The absence of a zhak usually meant “zhesirlik” (widowhood), “basy bos” (unmarried woman), “tiri
zhesir” (alive widow), “karasy tusirilmegen” (woman in mourning), “toktagan aiyel (aged woman) and
“keyuna” (matron woman). The Altai Kazakhs has the concept “zhak buzu” (putting of an edging), which
means putting off a colourful kimeshek by a widow. During one year they were wearing a kimeshek inside
out. If a woman later re-marries, she can take on new embroidery of a kimeshek.
According to rules of “Zhety Zhargy”, which is a set of administrative and judicial law of the Kazakh
society, violators of a discipline were subjected to traditional criminal proceedings and pay for the damage
 Soraba – ethnic, a girl’s head-wear with a fringe.
 Saukele – ethnic, a cone-shape head-wear of a bride decorated with gem stones.
 A zhelek is a gauzy silk scarf, which young ladies are wearing during the first year of their marriage before putting on a zhaulyk.
 A shylauysh is a large white handkerchief worn over a kimeshek.
 A tobeldirik is an ornament woven in the top of the national head-wear.
10 A kundik as a flattened turban shape head-wear of an elderly women made of white 3-5 metres length calico, worn at hot
weather over a zhaulyk.

22

Êèåë³ êèìåøåê
by chapan and other forms of clothing. In such a manner relatives of a murderer send a “sary zhaulyk” (yellow handkerchief) to the house of a murdered person, which means that they agree to pay a ransom (kun)
for a murder. A widow has to wear yellow handkerchief during 1 year. A colour of a handkerchief defines
the mournful position of a woman. Unfortunately, all these things happened in the past...
The part of a kimeshek, which is put on a head, is the main in the cutting a head-wear. It consist of patterned lines, which have such names as a tobeldirik (pattern woven at the top of a head-wear), a shykshyt
(upper part of the upper jaw, connected with the temporal part), a zhelke (back), a mandai (forehead), an
alkym (chin), an iin (curved).
According to length, a kimeshek is divided into four, including “ark zhabar” (covering a back), “bel
zhabar” (covering a waist), “kylta zhabar” (narrow part of a flap of clothing) and “okshe kagar (touching
the hill).
A knitted kimeshek is one of the most convenient for wearing and taking care of it.
A knitted kimeshek corresponds to a “kim-keshek” root (all kinds of clothes). From the top to a flap it
is creating with the help of an awl with a hook. In the bottom it is connected to a cover over solders, with
the different fringes and opens possibilities for lacing and decorating. Just like a kundik, a kasaba and a salde
(chalma), knitted kimeshek is divided into winter and summer ones.
An arka zhabar (for covering back) is convenient for reading a prayer (namaz) and divine service.
A bel zhabar or tuye kimeshek was formed in ancient time. In accordance with the name, it does not waver
while riding a camel or other vehicle. Its length is limited to the end of coccyx bone. There is a saying that she
is riding a camel and a kundik is like as karkara - demoiselle. Covering a waist and pelvic arch of a woman,
a kimishek is convenient during feats and everyday life.
A suagar (seam along a spine) is going down from the top along the “buktesin” (fold, bend) dorsal seam,
stitching a bend on a sampling interval to a tilersek (Achilles tendon) and acts as a basis of a kimeshek.
When put on the woman’s head, it looks like a falcon. Kazakh people have a “kussyn kutty bolsyn” saying,
which means “congratulation of a marriage”. Zhyrau or lyric poems of people in love have their own meaning of a bird’s feather:
Your eyebrows are wings of a swallow
You are combing your hair like a swan in the water.
or,
You are a peregrine falcon, flying in the sky,
You are a dream, which I do not have.
and further,
You can be compared with a peregrine falcon,
But you are humbled by a kestrel bird.
and the,
You are a peregrine bird and I am a falcon,
I’ve been waiting to see your face ... Singing love songs to a beloved woman, a zhyrau compares her with a sacred bird.
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A woman-mother, wearing a kimeshek and blessing her son saying “Be like a mountain” recalls the image of a mountain herself. The ancient Turks never spoke the names of mountain peaks out loud, since they
were afraid of an anger of a holy wrath. That is why Turks worshipped mothers, who looked like a mountain
peak.
The external seams of the edges of clothing, hem, sleeves as well as fringe and laces are called the “kokzhiyek” (horizon). From top to the bottom, the top, the head part, the front, edges, internal things, deep
things, shoulders, waist, spring, train and spur of a kimeshek is covered with pleats of clothing. The name of
variety of colours of each kimeshek with modular parts from top to the bottom amaze by its variety but the
group of phrases related to it really fascinates. Such kimeshek are especially created for great celebrations.
White kimeshek, suppressing the glow of other kinds of clothing, creates particularly festive image.
The zhak of a kimeshek are usually entrusted to the best artisan and are decorated with patterns created with the particular skill. In accordance with the age of a woman, her social status, artisans are choosing
colours for edges and sides as well as quality of jewellery and other precious metals. A seam is divided into
zhorme (cross-stitch sewing with large stitches), baspa (hemstitch), ilme (shambur), syrma (stitch) and
others. It gave birth to the “If edges are ready, all clothing is ready” saying.
The coral necklace is also chosen according to colour, size and volume. The fringe and edges of clothing are usually decorated with such patterns as kaz taban (crow’s feet), arkar muiz (wild sheep horn), uki
ayak (owl’s leg), tyshkan ish (mouse trail), clouds, broken horn, bird’s wing, swan neck, plants and others.
Then artisans are creating special seams that have such names as face, external, outside, water and weave.
Wives of wealthy people fashionable young ladies were decorating patterns with stones and gentle beads. In
the middle of large white handkerchief, which is put on over kimeshek as protection from evil eye, people
usually fixed a bunch of owl feather and stabbed a pin with precious stones. In addition to jewellery people
fixed tati, kassaba, auyzdyk (fur headband) and to decorate a saukele people are using trinkets, earrings and
jewellery fixed from ears to a chest. These decorations are exalting the status of a saukele and make it more
substantive. A kundik is stitched with the “buzau tis” (bight) method and attach the applique work.
The selection of a fabric for a kimeshek head-wear is the main challenge. The part of a kimeshek, which
decorates head during 12 months of a year, should be created of the environmentally friendly fabrics. A
coarse calico has different equivalents id different languages, including boz, biz, kar byaz, noka and others.
Purely natural fabric is long-living and hard-wearing and people often call it “azbas-tozbas (does not
wrinkle, does not fade). Additionally, human body feels comfortable wearing soft and long-living fabric.
A kimeshek could be made of such fabric as agzu, ulde (crepe-chiffon), a think cotton cloth and a zhelek
and kundik as well as son protecting clothing with artificial stones should be made of plain fabric, which
never wrinkles. Clothe with “sweaty” back, which touches a forehead, should be made of interwoven ornament.
A kimeshek with the “white kimeshek” common name should not be created in bright colours and
should combine with bright interwoven ornament, purple, emerald green, blue and other colours. The basis of the traditional kimeshek is made mainly of light colours. A kimeshek protects from wind and a kundik
protects from sun.
In due time, the sewing of a kimeshek was in accordance with possibilities at hand. In modern time,
when everything became available, it is possible to enjoy diversity of decorations and jewellery. In creating
these kinds of clothes, it is necessary to possess good taste, ability to learn, choose, skillfully combine the
heritage of the ancient time with modern things to reach the accord of the heritage of centuries. Today it is
possible to purchase a lot of small ready decorations for sewing. Bilte shilter, zhiyek, zhelbir, shashak, keste
zhiyek, yzbabau, shok, okaly baspa, orme arkau, burama arkau (small edging, sewing, inlay, lace, fringe,
elastic, tassels, embroidery with meta-thread, braid, lacing, etc) and other necessary attributes that make a
kimeshek more festive and charming.
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There is a particular taste both in creation and wearing a kimeshek. If a cover on one’s head will not
match with clothes, the entire look will be nothing.
In our sample collection authors were aimed towards creating the whole ensemble from the beginning
to the end. A kimeshek is not just the echo of the past but the fashionable attribute of the modern time.
The great ancestor Oteiboidak Tleukabaluly, who lived in the period of ruling of the founder of the Kazakh statehood az-Zhanibek, the legendary Assan Kaigy, the famous orator Zhirenshe, said that “Kimeshek
is a Pir (the saint patron) of clothes, which does not lost its relevance till today. In this definition the great
ancestor didn’t meant only material saying pir but the authority, audacity, the shield, an interwoven ornament, which protected woman wearing a kimeshek from an evil eye. It was aiming towards bringing woman
wearing these clothes to the level of a pir, the saint patron.
A kimeshek, was hanging down from the top to the bottom, shows the heaviness of a step and the rest
accompanying clothes complete it with the charming proportion for contemplation.
A kimeshek, praised to great heights, won the status of “pir” and rose to the status of a “patron”. It means
that the light zhelek was not just a zhelbegei (cover for shoulders) but a defining instrument and a weapon,
which became like a mind and an instrument for protecting against the evil. A kimeshek, which withstood
the test of time, rose to the status of the hallowed and adored woman’s clothing. The eternal admiration and
reverence for mothers keep the short saying of a great ancestor.
In 16th century BC, the images of the Nefertiti queen and her daughter, curved at the stone walls of
the Amarna palace, depicting the covering of their heads with flowers were the convincing sing that people
appreciated man’s head since the ancient time.
Until 18th century Europe considered appearing in the public with an uncovered head bad and nonaesthetic.
Today the Western countries are still popularizing head-wear. The queen of the UK, Elizabeth II never
appears in public without a hat.
Patterns are the part of a kimishek, which should be given special attention. The appropriate patterns
are used in appropriate case. These patterns, woven like life itself, are the amazing natural creations, which
are not followed by laws of symmetry and are creation of an extraordinary artisan.
Until today, the Kazakh people maintained the heritage of nomads of the Great Steppe with the reverent care. The nation with a poetic soul turned a skill to dress with taste, into tradition. Deeply knowing
traditions of four seasons, people formed types of clothes designed to wear in winter cold, summer hot
weather, in the period of spring coolness and rainy autumn. In this case, the particular attention was paid
to festive samples of holiday clothes and its summer types. There is a saying that a poor person will never
become reach wearing summer clothes in winter.
Another peculiarity of a kimeshek is a perfect compliance with the “unwritten rules relating to the age
of a woman wearing these clothes.
Just glancing at clothes, just like in life of other nations, a person could assess the social level of every
person.
Positive qualities of the Silk Road made a corresponding impact on the nation, satisfying its tastes and
as the result the decoration of clothes with a gimp, galloon, jewellery and precious stones have become
common. Until today museums keep golden decorations of the “Kargaly treasury”. The beshmet (fitted light
clothing lined to the knee) of the wife of the Zhangir khan, Fatima khanym is the relic gift of noble origins,
decorated with a gimp, meta-thread galloon and other precious stones. It means that a white kimeshek,
which elevated a position of the Kazakh woman, is not just clothing but a “white spot”, the unexplored
chronicle, the historical past and the promising future.
In the ancient time Kazakh girls, who were illiterate, becoming a kelin and penetrating people’s souls
and aspirations, were singing songs and transferred ornaments to the closing. Finding the harmony with the
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art, they were able to deeply penetrate into the mysteries of each pattern and line. Proceeding from hints in
lines, they were defining the situation using images, the state of life using a pattern, the health of a soul looking at the ornament and purity of honour and conscience looking at a fabric. Wise mother being in at homa
was able to define the home appliance of a daughter living far from her. In the sub-text of these “pisemkhusni” mother and daughter were able to communicate and stay in touch with the help of these patterns
and applied art. These patterns keep deep philosophical background and different sense of a word.
A honorable kimeshek became inferior not because of the lack of demand, time but because of years of
misery and repressions. A light kimeshek, which disappeared for many years, patiently waited for its hour
like a swan, striving to the surface of a lake and it returned to us due to sincere desire. It looks at us with
suspicion and compassion and we are looking at it a little alienated being ashamed of our short memory.
In the era of globalization, when every person is concerned about his image, our light kimeshek becomes the fundamental thing, which deserves particular attention as the precious legacy, which perfectly
combines trendy and value and which is the sacred treasure of the nation.
We believe that the sacred duty of our contemporaries to future generation is to maintain and provide
further development of a priceless cultural heritage of the Great Steppe as a relic received from Kazakh
grandmothers.
We believe that a light kimeshek, which protects from cold winter and hot summer, carefully gathering hear and hiding hair, swaddling an adult like a child, skilfully covering a wrinkled forehead and flappy
chicks from others, increasing the status in eyes of grandchildren, beading good nature, filling people’s
eyes with joy and appropriately raising the reputation of mothers, will become in demand among Kazakh
women today.
Anyway, it is impossible to imagine that such holy and unique man-made clothes will not take a deserving place in this wonderful world of life.
With good intentions, the Author
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ТАМЫРЫ ТЕРЕҢ ТӨЛ МҰРА
Әже, сен бірге жүрсің меніменен,
Өліге мен өзіңді телімегем.
... Ақ кимешек көрінсе, сені көрем,
Ақ кимешек жоғалса...
Нені көрем!
Мұқағали
Біздің әңгімеміздің басы да, баяны да, аяғы да
басты киім – баскиім жайында ой өрбітеді. Оның
ішінде киелі кимешек жөнінде сыр ақтарады,
танымдық тағылымдардың ширығып қалған
арқанын тарқатады.
Адам баласы табиғаттың сыртқы әсерлерінен
қорғану, қорғалу үшін тұрмыстық қажеттіліктен
пайда болған бүркеншік жамылғы бірте-бірте
жетілдіріліп, адам баласының даму кезеңдеріндегі
эстетикалық талғамының көшірмесіндей өнер
туындысына айналды.
Сән үлгісінің ерекшеленуі салтты саралап, ұлтты даралап, өзіндік бейнесін сомдап
көшбасшы дәрежесіне дейін көтереді. Елге
еліктегендер өз жолынан жаңылады, тобырға
таңылады.

Адамзат қай дәуірде де сұлулыққа ұмтылған.
Ұмтылған да ұтылған, ұтылған да ұмтылған. Айды
– алқа, жұлдызды – жүзік, Күнді қоза етіп тағуды
қиялдаған. Мағжан ақын: «...Жет жұлдызым,
жылжып қана жібектей, Жұлдызды – жүзік, Айды
– алқа етіп берейін» – деп алқынтқан сезімін аспанмен астастырған.
Бұрынғының өнегесін бүгінгінің өнерімен
көмкере білу «жаңалық» деп қабылданады. Киім
үлгісінің дамуы – адамзаттың санасының да даму
сатысы. Алғашқы адамдардың алғашқы киімінің
атауы да орама, яғни орамал – әурет жабар-схенти
(орамал). Бұл жөнінде әйгілі гуманист Джованни Пико делла Мирандоланың «Адам парасаты
жайында әңгіме» деген әпсанасында айқынырақ
айтылады. Пиконың сөзінше Жаратушының
өзі алғашқы адамды жаратқанда: «О, Адам, біз
саған өз орнымызды да, белгілі бір міндетін де
жүктемейміз. Орын да сайламаймыз. Келбетіңді
де, міндетіңді де өз қалауыңмен таңдадың. Мен
сені жердің де, көктің де, мәңгіліктің де иесі етіп
жаратпадым. Ерікті де еркін батылдығыңмен
өз келбетіңді өзің жаса, қалауыңды өзің тап»
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– делінеді (120-бет). Табиғатта адам баласы
ғана жалаңаш жаратылған. Алла тағала киім
таңдауды адамзаттың өз еркіне қалдырған. Әуелі
айналасындағы жан иелеріне еліктеп, жапырағын
тағынып, жарғағын жамылып, жабағысын жапсырып, «ләнгісін» лыпа (лифа, арабша) етіп
«ұлы мүшесінен» бастап жасыра бастаған. Ой–
сананың дамуы саналы мақұлұқ адам баласын да
сұлулыққа көз тоқтатып, өзін сол әсемдік әлемінің
бір бөлшегі ретінде сезінуге, ұят дегеннің не
екенін түсінуге жеткізді. Асылы, әдеміліктің
«әлегін» әйелдер ойлап шығарған, еркектер сол
әдемілікті «көз сүзгісінен» өткеріп көркемдей
түскенге ұқсайды.
Сарматтардың әйелдері б. д. д. IV ғасырда шаравар киініп, басына желек жамылғанын, ежелгі
Тұран елінде б. д. д. ІІІ ғасырда қос етек көйлек
пен шошақ бөрік сәнге айналғанын ескерсек,
біздің киімдеріміздің тарихы да тереңге тамыр
тартады.
Сарматтар – (б. д. д. VI-IV ғғ. ) Тобылдан
Еділге дейінгі аралықты жайлаған. Тарихтың
түрлі кезеңдерінде әуелі скифтермен, бертін келе
ғұндармен шайқастарда қиратылған жаужүрек
тайпа. Қырағылығы жағынан әйелдері ерлерінен
кем түспеген, батырлардың дулығасына ұқсас
биік шошақ баскиім киінген. В. Н. Белицердің
айтуынша скиф, сарматтардың әйелдері ерлермен қатар айқастарға қатысып, аң аулаумен
айналысқан.
Ғұндардың баскиімдері жүн матадан, фетра
тәріздес жұмсақ киізден тігіліп, сұр түсті жібек
матамен тысталады, бұлғын терісімен әдіптеледі.
Ежелгі заман жазбаларында: «Ұлы даланы
мекендеген сақтар мен массагеттердің барлық
заттары алтын мен мыстан жасалған. Баскиімде-

рі мен жалпақ белбеулері, найзасы мен қылышы
түгелдей алтынмен апталған», – деп жазылған.
Сақ дәуіріндегі мәдени мұралардың мұрагері
қазақ халқы екендігі грек-рим саяхатшыларының
еңбегінде, араб, парсы жылнамаларында айтылған. Тіпті бертіндегі белгілі археолог С. В. Руденко сияқты орыс ғылымдары және М. Ш. Өмірбекованың ғылыми еңбектерінде сақтардың қазақ халқымен сабақтастығын көрсетеді. Б. д. д
VIII-I ғасырларда сақтар тайпасының этникалық
қосылуынан тарих сахнасына үйсін, қаңлы тайпалары шықты (24). Олар сақтардың мәдениеті
мен қолөнерін дамытып жамылғылар тоқыды,
әсіресе, зергерлік өнерде тамаша жетістіктерге
жетті. Сол кездегі алтыннан жасалған бұйымдар
қазіргі кезде де құндылығын жоғалтпай өте
жоғары бағалануда.
Климент Александрийский былай деп жазды: «...Сақ әйелдері алдаусыратып қашады, ер
адамдар сияқты артына бұрылып, оқ атады...».
Клавдий Эллан бұл жайды бұдан гөрі тереңірек
баяндайды: «Егер сақтардың бірі қызды жар етпекші болса, онымен сайысқа түсуге тиіс, қыздың
жеңгесіне барып, оның некесін қиып, өз билігіне
алуға мүмкіндік алады. Ал егер, сайыста қыз басым болса, жеңілген жігіт қыздың тұтқынына айналып, оның билігін мойындайды».
Ғұн бұйымдарындағы ою-өрнекті біз кестелеу және тығыз кестелеу – оның мәдени мұрагері
қазақ халқының киімдерін безендірудің негізгі
әдісінің бірі және Орта Азия халықтарының киімдерінде де кеңінен тараған.
Тарихқа көз жүгіртсек, неолит заманының
бас кезінен бастап адамдар үстіне дөкір
талшықтар мен жүннен тоқылған немесе теріден жасалған жамылғылар киді. Кейін сүйек,
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мүйіз, ағаштан – түйреуіш, ине, шанышқы тағы
сондай бұйымдар жасап, тұрмыста пайдаланды. Бұл айғақты 1914 жылы Ачинск қаласының
маңындағы Андронов ауылынан табылған қола
дәуірінің қолөнері дәлелдейді. С. И. Руденко
зерттеулерінде Таулы Алтай өңірінде жоғары сапалы маталар тоқылғанын және б. з. б. VII-IV ғғ.
Азияның ежелгі елдерінде тоқылған маталар
бүгінгі күнге дейін басқа жерде табылмағанын
атап көрсетеді. Андронов мәдениетінде сақтар
заманында (б. з. д. ІІ-І ғғ. ) киімдеріне қоладан,
алтыннан жасалған әшекейлерді (сырға, білезік,
алқа түйреуіштер, моншақтар) тағып безендірген. В. В. Радлов, М. П. Грязнов, С. И. Руденко
Таулы Алтай қорғандарынан археологиялық
жұмыстар кезінде сақтардың үлгілерін тапты.
Тарихи этнографиялық зерттеу жұмыстарында қазақтың ұлттық киімдерінің ерекшеліктерін зерттеген этнограф-ғалымдар: Ә. Х. Марғұлан, С. И. Руденко, П. С. Паллас, П. Г. Георги, В. Н. Чепелев, Ө. Ж. Жәнібеков, М. С. Мұқанов, А. К. Ақышев, Х. Арғынбаев, Т. К. Басенов, С. Қасиманов, Р. Д. Ходжаев, М. Ш. Өмірбековалардың ғылыми еңбектерін ерекше атап
өткен жөн.
Біздің заманымызға жеткен қорымдар мен
қорғандардан табылған қыш бұйымдардағы
әйелдердің мүсіндерінде (б. д. д. І ғасыр) шалмамен басын жай ғана ораған бейнелер сақталған.
Орта ғасырда христиан әйелдері ашықшашық жүруді күнә деп есептеген. Беті мен
қолының саусақтарынан басқаны жауып жүруді
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әдет еткен. Испандық әйелдер басына үнемі
бүркеншік жамылған.
Сан ғасырлар мұсылман мәдениетімен етене араласқан Еуропалықтардың ХVІ ғасырдағы
бүркеншігі чадраға ұқсас болған. Басын жауып
қана қоймай бетін де көлегейлеп жүрген. Уақыт
өте келе батыстық үлгідегі баскиім – мантия пайда болған.
Қытайда туып-өскен лингвист, тарихшығалым Нығмет Мыңжанның деректерінде:
«Біздің жыл санауымызға дейінгі үйсін молаларынан шыққан ою-сызу өрнектері ХІХ ғасырдағы қазақтың ою-өрнектеріне ұқсас. Демек
бұл қазақтың ою-өрнек өнерінің ежелгі үйсін
мәдениетінің жалғасы және дамыған түрі екендігін дәлелдейді» делінген.
Бұған өнертанушы В. Чепелевтің «Қазақтар
тек ою-өрнек әлемінде өмір сүретін сияқты» деп
жазғаны дәлел болады.
Көне түркілердің сенім-нанымында: құс
– көктің, ағаш – жердің, балық – судың белгісі.
Жоғарғы, орта және төменгі әлем саналған.
Исламның қағидасында жанды нәрсенің бейнесін салу, шариғаттың шартына тура келмегендіктен киімге әсемдік құбылыстарды – өсімдік
өрнек, су, бұлт, ай, күн, жұлдыз т. б. көшіріп
әрлендірілген.
Осыдан 2000 жыл бұрын Алтайдан басталған
түркі мәдениетінің сілемі Ұлы даладағы шошақ
төбелі балбал тастардан белгі қалдырған. Меркелік балбалдардың, соның ішінде әйел мүсіндерінің иконографиялық ерекшелігі – мүсін қолында
ыдыс бейнеленген. Барлық әйел тасмүсіндер
әйелдің жасы мен әлеуметтік орнын көрсететін
баскиімдермен берілген: сәукелеге жақын үшкүл
биік баскиім, кимешек, тақия, шалма сияқты баскиім тас мүсіндерде анық сипатталады. Суреттеліп отырған баскиімдердің түрлері дәстүрлі түркі
әйелдері киімдерінің қатарына жатады және кимешек пен шалманың әйелдері беттерін жаппаған түркі халықтарында кеңінен тарағандығы
белгілі. Тас қашап, темір балқытқан қолөнер өндірісі қола дәуірінен пайда болып, құлағы түрік,
санасы сақ, ғалам ұлыстарына нұрын шашқан түп
тегіміздің талғамы биік, танымы терең екенін

аңғартады. Қазақ енді ел бола бастайын дегенде
сыртқы соққының салдарынан сан жылдар сансырап барының өзі барымтаға түскен. Сонда
да салын суға жібермей су жағалап, тау сағалап,
орман аралап ең пайдалы, ең жайлы, ең қолайлы
табиғи талшықтарды танып, тағына білген.
Қара тасына дейін қасиеттеп, ашық аспан
астындағы тілсіз тарихқа айналдырған. Айдай
әлемге әйгілі «Таңбалы тас» мәдени кешеніндегі «Күн басты Күнсұлу» болуы ғажап емес?!
Данагөй аналарымыз күн қақтаған құла түзде
күймеге мініп сауық құрмаса да, күнқағар киіп
басын қорғаудың тәсілін білген.
Күнді Тәңірінің көзіне балап, отты күннің
сынығы деп қабылдау, ошақтағы отты тек қана
әйелдің тамызуы, жас келіннің отқа май құюы,
отқа табыну емес – Жаратушының жарық нұрына
деген ерекше құрмет.
Ежелгі түркілердің мифологиялық көне
түсінігі бойынша, Күн бейнесін «Ұмай Ана» деп
білген. Бұл ана образы – бүкіл түркі әлеміне ортақ
түркілердің анасы. Ол әлемге жарық сыйлаушы
бейнеде қабылданған.
1096-1270 жыл. Әйгілі Крест жорықтары.
Жарты әлемді шиырлап солтүстік Африкаға дейін
жеткен. Ақырында өлгені өліп, өлмегені өлімші
болып батысқа оралғанда шығыстың шырайлы
дүниелеріне көзін қарып, рухани құндылықтарын
мойындап қайтады.
Крест жорықтары орта ғасырлық Еуропаның
өмір сүру салтын саралады. Шығыстан алған
тәжірибе, көрген мәдениеті Еуропа халқының
зұлымдық пен мейірімділік туралы түсініктерін
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өзгертіп, өмір ережелеріне әйел-анаға деген
оң көзқарас қалыптастырды. Қоғамның дөрекі
әдет-ғұрпы адами сыпайылық, ізеттілікке көшті
(5-бет). ...Крестшілер Еуропаға шығыс әшекейбұйымдарын, тұрмыс аспаптарын, кілем-маталарын, жұпар иіс суларын, шипалы дәрідәрмектердің жасалу жолдарын, тамақтанар
алдында қол жуудың әдетін ғана әкеліп қойған
жоқ, олар Еуропаға «Түріндік» деген атаумен
үйреншікті киімге айналып кеткен жаңаша
жамылғыны да ала келді» (Яе ван Эйн. Әулие
Варвара, 1437 ж. Корольдік нәзік өнер мұражайы.
Антверпен). Әрі қарай шығыстың шырайлы келбетін таныта түседі.
Етек-жеңі далиған қазақтың құлан жортқан
құлатүзі ежелден-ақ қонай-түней өткеннің де,
жер шолып жеткеннің де көз құртына айналды.
Алайда, алыс-беріс, барыс-келістің барысында
біздің тұрмыс-салтымыздың өзгеге де өнеге беретіндей деңгейде екенін ешкім дәріптемейді.
Жан баласын жатсынбайтын қазақ құндылықтарының «құпия сандығын» құлыптап
ұстамады. Тоғыз жолдың торабымен ерсіліқарсылы ағылып, тынымсыз жортқан «құдайы
қонақтар» тіршілігімізге етене емініп, емін-еркін араласты. Ақынжанды халықтың «нәзік пернесін» дәл баса білді. Торқалы тойдан бастап,
топырақты өлімге дейін бүтін тыныс-тіршілігімізді зердесіне жиып, құлағына құйып, жадында
жаттап, жазбасын жазып, сызбасын сызып «жан
қоржынын» қазынаға толтырып еліне аман-есен
аттанды. Бізден алғандары «экзотика» ғана емес,
өңі өзгертілген дәстүр болып саналды.

Өткен ғасырларда өңірімізді аралап, өмірімізге тәнті болғандардың бірегейі Г. Н. Потанин: «бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай»,
– деп тамсанды. Біздің үнімізден екпін, тірлігімізден серпін байқады. Таразылап байыптай білді.
Жарылқап келді ме, әлде таңырқап келді ме –
оған уақыт төрелік етті.
Шын мәнінде, өз халқының әдет-ғұрпын
сол тарихты жасаушы төл ұлттың өзі ғана жан–
жүрегімен сезіне отырып, өз деңгейінде жазуға
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мүдделі әрі міндетті. Бабалардан жеткен бай
мұра: баяндама емес – байлам, жиын емес – түйін.
Ұлттың жан дүниесі аталы сөздің астарында десек, киім үлгілері де тегеурінді тілдің тебенімен
жөрмеліп, әуезімен әрленген. Әдеппен әдіптеліп,
көркемдікпен көмкерілген тәрбие құралына
айналған.
Рим папасы барлаушылық мақсатпен ХІІІ
ғасырда моңғолдар империясына елшілер жіберген. Олардың бірі итальян, Плано Карпини 1246
жылы Қазақстаннан өтіп Моңғолияға барған.
Екіншісі, француз, Гильом де Рубрук 1254 жылы
қазақ жерінен өткен. Елдеріне барғанда Карпини
«Моңғол тарихы», Рубрук «Шығыс елдеріне
саяхат» деген кітаптар жазған. Сол ХІІІ ғасырда
Италияның атақты саяхатшысы Марко Пола да
асықпай аралап шыққан.
Сонау ХІІІ ғасырдың өзінде батыстың миссионерлерлері, жиһанкездері Ертісті жағалай,
Арқаны аралай, Алтай, Тарбағатайды сағалай
өлкелерімізден өрлей Өлгейге өткендерін ескерсек, көргенінен көз ақы алатын саяхатшылар,
саясатшылар көргендерін «көз таспаға» түсіріп
алған.
Қазақтың ұлттық ойындары, салт-дәстүрі туралы қағаз бетіне түскен алғашқы деректер ХІІІ
ғасырдан басталады. Оны алғаш жинап, Еуропа
жұртшылығына таныстырған Италия саяхатшысы Плано Карпини болды. Шыңғыс ханның
шаңды жорығынан соңғы моңғолдардың екпінін
байқастыруға, Еуропа халқына Моңғол тари-

хын таныстыру мақсатымен саяхатқа шыққан.
П. Карпини Жетісу мен Тарбағатайды басып өткен кезде, осы өңірді мекендеген ру-тайпалардың тұрмысы, әдет-ғұрыптары, ойын-сауықтары
жайлы көптеген этнографиялық материалдар
жинаған. Одан кейінгі деректерді біз итальяндық
Марко Пола мен австралиялық С. Герберштейннің, итальяндық И. И. Новокамскийдің, орыс
саяхатшысы П. И. Рычков пен орыс ғалымы
П. С. Паластың, венгер зерттеушісі А. Вамберидің,
неміс этнографы Р. Картуцка мен неміс ғалымы
А. Гумбольдтың, поляк халқының өкілдері А.
Янушкевич, С. Гросс, Б. Зеленскийдің т. б. жазбаларынан кездестіреміз.
Плано Карпини былай деп жазды: «Олар
(қыпшақтар) малға өте бай: түйелері, сиырлары,
қой, ешкі, жылқылары бар. Жүк артар мал олар-
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да өте көп, біздің ойымызша, бүкіл әлемде мұның
теңдесі жоқ» деп жағасын ұстайды.
Әлбетте, осындай таңғажайып дүниенің арасында «Адам көркі – шүберек» деген қазақтың
біркиер киімдерінің сұлбасының сызбасын сәнге
құмар еліне сәлем-сауқатқа ала кетпеуі мүмкін
емес: Италиямен іргелес Францияның готикалық
сән үлгісіндегі қалыңдықтың басындағы шошақ
төбелі той киімінің желегі етегіне дейін желбіреп
біздің сәукеленің салтанатын байқатады. Бұл
әйгілі готика стилінің ХІV-ХV ғасырларда қайта
өрлеу кезеңіне сәйкес келеді.
Біздің дәуіріміздің қилы кезеңдеріндегі
жойқын соғыстар мен ұлы көштердің әсері
тұрмыс-салттың қым-қиғаш араласып кетуіне де
өзіндік ықпал етті. Өз кезегінде киім үлгілері де
әртүрлі өзгерістерге ұшырады. Киім киіне білу
де жеке тайпалық шеңберден шығып, жалпы
құрлықтық, тіпті, адамзаттық ортақ мәдениетке

ұласты. Сөздік терминдердің алмасуы, сәндік
үлгілердің дамуына, кеңінен жайылуына әсерін
тигізді. Әсіресе, ою-өрнек, әшекей-әбзелдерімен
қатар әр өңір өзінің мата-кездемелерінің де сапасы мен бағасын таныта білді. Адам баласының
жанама да жалпы қатынас құралына айналды.
Егер ілгерілі-кейінді біреулер біздің жәдігерлеріміз жайында жылы лебіз білдірген болса,
олар – адамзаттың ортақ игілігіне қызмет еткендер. Десек те, қадалып, қазылып, қастерлеп, саралап, даралап, тегін тектеп, түбін түптеп жан–
тәнімен сезініп жетесіне жеткізе білетін тек қана
– өзіміз!
Сонымен, жәдігердің жұрнағын аңсап жүріп
қазынаға кездестім. Аспаннан саумадым, жерден қазбадым. Ізіне түсіп іздедім: сұрамадан
сұрап, құрамадан құрап, тапқанымды таныдым, танығанымды таныстырдым, түптегімен
табыстыруға талпындым.
Ұлы даланы еркін жайлаған, сұлулыққа көзін
қарыған, әсемдікті әнге қосқан, табиғатпен
үндескен, ақын жүрекпен тілдескен, әдептілікті
әдетке айналдырған, баскиімін басты киім санаған, ақ жаулықты анасының қабағына қараған –
қазақ халқының сән үлгілері туралы бізге жеткен
дерек көздері – қайыңнан сүт сауғандай сараң,
тұсаулы аттай тыпыршытқан мардымсыз әрекет.
Дей тұрғанмен, әрекет. Демек, әрекетке – берекет.
Әсіресе, табиғи матадан ғана тігілетін кимешектің топырақ астында көп шыдамай «топыраққа» айналатынын ескерсек, біздің көз қуантып,
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Бауыржан Момышұлы мен
Ғалия Қайдауылқызы. “Сарыағаш”, 1974 ж.
көңіл жұбатып жүрген жәдігерлеріміздің хронологиясы XVIII ғасырдан әрі жылжымайды.
Алайда, бар жоғалмайды, ал жоқтан бар пайда
болмайтыны айқын ақиқат.
Бір кездері біреулер: «... қазақ ХV ғасырда
ұлт болып қалыптаса бастаған», – деп «білгіштік» танытыпты. Бұл «дерекпен» танысқан
Бауыржан баба Момышұлы: «... сонда менің 15
атам Құлидан бұрын қазақ болмаған ба?!...» деп
қаһарланыпты қайран баһадүр!
Біздің тарих деп шолатынымыз – сол тарихтың жаңғырығы ғана. Теңіздің тамшысындай таңдай жібітер...

1871-1872 жылдары Түркістан генерал-губернаторы, адьютант Кауфманның тапсырмасымен шығыстанушы А.Л. Кун Түркістан аймағында қоныстанған халықтардың тұрмысы
мен мәдениетін зерттеп 1200-дей сурет топтамасын жинаған. Бұл тарихи еңбекте қазақ
халқының өмірінен, әсіресе киім үлгілерінен де
біраз деректер сақталған. Бізге жеткен (қысқа
мерзім ішінде түсірілген) суреттерді Ташкенттегі фотоательенің негізін салушы Н. Нехорошев пен әскери фотограф Г. Кравцов түсіріп
топтастырған. Бұл түсірілімге – 140 жыл.
Тілдің дамуы мен сәннің дамуы тағдырлас.
Қарапайымнан күрделіге, қарабайырдан түрленуге ұмтыла берген, құмарлық пен құштарлық,
еліктеу мен өзімшілдік қасиеттер ерекшелене
бастаған.
Халқымыздың бұлжымас қағидасына айналған: ұл балаға – үш өнер, қыз балаға – үш өнер
басты парыз саналған. Аузымен құс ұстаса да ұл
баланың азаматтық міндеті – таспа тіліп, өрім
өру, мал сойып мүшелеу, шаш алып, сақал-мұрт
басу. Ханның қызы болса да әйелдік әдебі – ине
сабақтап кесте тігу, жіп иіру, өрмек құрып қап
тоқу деп есептелген. Осы талап жас ұрпақтың
бойына сабыр мен төзім, ептілік пен естілікті
қалыптастырып сегіз сырының сексен қырын аша
түскен. Тұрмысқа бейім, епті де септі, еңбекке
икемді өнегелі адамды қалыптастырған. Әуелі
бойына дарыған, одан соң ойында дамыған.
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Ұлы даланың күре тамырындай Ұлы жібек
жолы адамзат керуенінің алтын көпіріндей – құм
даласындағы жантағымен жолаушының түйесін,
жомарт-ниетімен түйенің иесін бауырластырды.
Өнегелі өнерін жетілдіре түсіп, өзегін жалғап,
жаңаша шырай бере бастады.
Сығанақ – қыр даланың іргесінде әдемілеп
салынған шаһар. Ескі дәуірлерде ол өте гүлденіп
тұрған қаланың бірі болған. Бұл өлкенің жер
байлығы, елінің әдеп-мәдениеті көзге ерекше
түскен. Сәулетті салынған, халқы да көп болған.
«Аланың» базарында күн сайын 500 түйеге
артылған пұл-тауар сатылып отырған. Оның
маңайы толған егіндік, бақша, арық, тоған еді.
Бұл қалаға Арқадан (Дешті-Қыпшақ), Қажы-Тархан (Астрахан) жағынан қаншама бай дүние келетін. Олардың ішінде мыңдаған қой, топталған
жылқы, түйе, қымбат ішіктер, тондар, қару-жарақ,
қайыңның безінен жасалған жебелер, жібек маталар болатын.
Кимешектің де өзіне тұщылық тарихы, келбетіне лайық танымы бар. Ең қиыны кимешек
жайында жеке зерделі зерттеу түгілі тұшымды
әңгіме де жоқтың қасы. Ұлттық киімдердің жалпы баянында аты аталғанына, тарихи сурет,
сызба шежірелеріміздегі әйелдердің басындағы
әйелдік белгісі болғандығына, ауыл-елді аралап
жұқанасын ұстап қалғанымызға да тәубе дейміз.
Жадымызда терең сақталған жәдігерлеріміздің «жау шапса да» аман қалатынына, көзден
кетсе де көңілден өшпейтініне көзіміз жеткендей. Қазақтың қара өлеңінде:
Былтыр – құлын, биыл – тай,
Бүгін – кедей, ертең – бай.
Диірменнің тасындай,
Шыр айналған дүние-ай!
– демей ме?
Шын мәнінде, «ұстараның жүзіндей,
аударылған дүниенің» дүлей екпінінен аман жеткен құндылықтарымыздың бірегейі де осы – кимешек. Бағзы замандардан бері тірнектеп жиған,
өз қолымызбен жасаған көркем дүниелерімізді
өз қолымызбен күйретуге мәжбүр еткен кесапат
кезеңнің кесірі кимешектің де жағынан жармасып, шылауынан шалды.
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«Төсті жерге тигізудің» басты шарасы
басты жалаңбастаудан басталды. Кимешектің
тұқылы қарапайым әйелдерді былай қойғанда,
ишан, молдалардың елтісінің (әйел) де басынан
сыпырылып, шаршысы шашылып қалды. Кимешек құрыған жоқ, құрытылды. Тіпті, қазіргі күнде
қыз-келіншектеріміздің басындағы бүркеншікті
«хиджап» деп жатырқап жүргеніміз өзіміздің
(қара түсінен өзгесі) бұрмаша жаулықтың
жаңғырығы, жаңғыртпасы. Бони – деген біздің іштерлік тақия. Генетикалық зердеміздің астарында, ойымыздың қатпарында жасырынып,
сарылып жеткен күнкиеріміз.
Әйел баскиімінің символикалық түсі – ақ
түсті. «Ақ жаулықтының ары ортақ»; «Айдың
жарығымен басы ағараңдап бір әйел келе жатыр»; «басы ағарып шықсын»; «қарасын
түсірді» дейді де, «қарайып бір еркек көрінді»;
«басы қараның бәрі ие»; «қараға ілінді»;
«қарасына зар болды» т. б. яғни «қара» сөзі –
еркек деген түсініктің баламасы. Демек, қазақта
қара киім әйелдерге еркектерше киінгенмен бірдей саналады. «Қара жамылу» дегеннің өзі қара
киіну емес. Ақ жаулықтан ажырап қалғанымыз
қысылып пысынағаннан емес, шашылып
пышырағаннан десек, ешкімнің етегін басып,
бетін шымшымаспыз деп ойлаймыз.
«Ұзынын ұлына, қызылын қызына» кигізіп
өсірген халық: «Бала жеңіне қарап өседі», «шыт
көйлектің үш күндік буы бар» деген мәтелді ережедей сақтаған. Қолөнерін Тәңірдің сыйындай
қастерлеп, саудаға салмаған. Пәленше шебер,
түгенше ұста, «алтын қолды зергер» атанып
елдің сыйлы адамына айналған. Жұлдыз тақпайақ жұлдызы жанған. Іскер мен ісмердің қолынан шыққан қадірлі бұйымын сый-кәде есебінде, «орамал тон болмайды, жол болады» дегізіп көз қимасын көңіл қимасына ұсынып,
сыйластықтың жоралғысына жаратқан. Алғашқы
«үйреншігін» жақындарына беру, «бата алу» да
жақсы ырымға саналған.
«Шебердің қолы ортақ», «Зер қадірін зергер
білер», «сөз өнері – дерт, қол өнері – серт» деген қошеметпен шеберге ханның да, қараның да
ісі түсіп «өнерлі қол – майлы ауыз», «саусағыңыз
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дерт, жаныңыз жамандық көрмесін», «көз
майыңның өтеуі» дегізіп ақ тілеумен қолына
«ақтық» байлаған. Нәсіп болған кәсіп ұрпақтан
ұрпаққа жалғанған.
«Жаны ашымастың қасында басым
ауырмастың» керін істеп, кейбір қатыгез «өгей
шеше» жетім қызды «мүсіркеген» болып,
ештеңенің жөн-жосығын үйретпей, тағдырда
кеткен өшін қорғансыз балауса қыздан алады
екен. «Олақтан салақ жаман» дегендей, дер
кезінде өнеге көрмеген қыз шолжаңдап өсіп ебедейсіз, епсіздігінен барған жерінде қағу көріп
«шын жетім» болғанына өкінетін көрінеді.
Халқымыздың «қызға қырық үйден тыю, бір
үйден жию» деген мақалы осыдан айтылса керек.
Бойжеткен демекші, біздің ұлан-ғайыр
даламыздағы әр ру-тайпаның киім үлгісін бүтін
ұлттық бұйымға айналдырған да осы ел мен елді
қосқан қыздарымыз. Төркін жұртының әдеттерін, нағашыларының әдептерін бойына сіңіріп, ойына сақтап келген жұртының яғни, өз
жұртының салтына айналдырған.
Қай заманда да ақсүйек әйелдер ісмерлік
өнермен айналысуды тектіліктің, бекзадалықтың
белгісі деп санаған. Ойы тұнық, жүрегі таза, санасы сергек, сезімі нәзік шебердің қолынан шыққан
бұйымдардың өн бойына саусақтан сусып, түлеп
түскен жанды «жасушалардың» қуаты дарып,
ажары ашылып, көргеннің көзін қуантып, көңілін
сергіткен.

Біздің тілімізге тиек, сөзімізге арқау болып
отырған кәделі киім-кимешек сый қоржындардан бастап шын киім – ақыреттік кебінге
дейін салынады. Қайтыс болған әйелді арулап
жуындырған соң ақыретпен денесін тұтастай
орайды, шашын алдына түсіріп басына кимешек
кигізеді.
Киімнің сәні түгілі, сұлының дәніне зар болған
зобалаң жылдарда қолдан жасалған қиянаттан
басымыз мәңгіріп, баскиіміміз қаңғырып қалды.
«Бір күн аш болған адамнан қырық күн ақыл
сұрама» дегендей, «бізде ешқашан ештеңе
болған жоқ» деп ақталумен, сақтанумен жан
сақтадық. Сан жылдар сананы сансыратқан
қатыгез жүйе «басымыздан сипаған» болып,
«балтырды қанатты», идеясының «итіне» талатты, «итаяғын жалатты».
Алыстан арбаламай-ақ, 1916 жылы өзімнің
туған әжем Керім апамды ақ патшаның жендеттері ішіндегі ай-күніне жетіп отырған баласымен
қосып арқасынан атып өлтірген. Аяулы әжемнің
бар «жазығы» – жасауына келген сандығындағы
сәукеле, кимешегін ата жауынан арашалап алып
кетуі екен. «Ақ желкелер» өзін хайуандықпен
мерт қылып, атан түйеге артып алған асыл
дүниесін тартып алып, тайраңдап жүре берген.
Жәмеңке батырдың немересі, аяулы ақ әжемнің
басынан өткен қанқұйлы оқиға – бар қазақтың
көрген қасіретінің бір ғана елесі.
Ұятты халықтың ұжданын ұрлап, ұнжырғасын түсіріп, сыпайылықтың жаулығын сыпы-
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рып, анайылықтың баулығын қадаған – әміршіл
жүйе жадымызды жадылап, жанарымызды
жаутаңдатудың айла-шарғысын жасап бақты.
Алайда діңі мықты, тамыры терең ақ тілеулі елді
рухани апат айналып өтті.
Осы орайда, 90-шы жылдардың басында
қоғамдық жұмыстың бабындағы іссапармен
Оңтүстік өңірдегі Сайрам елді мекенінде тұратын
Мырзахан дейтін азаматтың кейуана шешесінің
айтқан әңгімесі ойыма оралады.
«... Кәмпеске кезінде қойын-қонышымызға
дейін тіміскіледі. Бір кезде бұрымыма тағылған
күміс шашбауыма көзі түсті. Жау-жаламда шешіп
беруге тағат тапқызбай, шашымнан далаға сүйрей жөнеліп, отын жаратын кеспелтектің үстіне
салып балтамен шауып алды. Жасауыма келген
қоңыраулы сандығымның қақпағын шартылдата
шағып ашқанда шаңғырлаған дыбыстан жаным
бірге шығып кеткендей естен тандым...
... Кейін маған қиянат жасаған жауыз айдалада арам өліп, өлігін ит-құс талап жеп қойғанын
естіп қайран қалдым», – деп ауыр күрсініп
өңі түтігіп төмен қарап отырып қалды. Иегі
кемсеңдегенмен көзінен жас шықпады. Бұл
– ақтар мен қызылдардың арасындағы жан алып
жан берген зұлмат тағдырымыздың тағы бір
көрінісі.
Қазақтың киім киіну мәдениетінің өзі –
жеке тарих. Әншейін ер мен әйел болып бөліне
салған жамылғымен жан сақтамаған. Малшы мен
жалшының, сал мен серінің, бақсы мен батырдың

бір-бірінен ерекшеленіп киімінің өзі әрі бұйым,
әрі тыйым қызметін атқарған.
Жүз жыл бойы дария үстінде күйін сызылтып
отырған Қорқытқа Ақтамақ аталатын қарындасы
тамақ әкеп беріп түрмаушы ма еді? Сол сәтте
дария үстінде дауыл соғып, алай-түлей толқын
тұрып, су бетіндегі екеудің берекесін алмаушы
ма еді? Аласапыран шақта Қорқыттың башпайы
байқамай қарындасына тиіп кетеді. Осынау әбес
оқиғаға қамыққан Қорқыт қапалана отырып,
«Башпай» күйін тартады. Кейін ұрланып кеп
шағып алған ажал – жыланның уынан өлетінін білген сәтте, әлгі арам башпайын қабірінен сыртқа
шығарып жерлеуді аманат етеді... Адамдықтық,
адалдықтың асқақ үлгісін абыз баба осылайша
өсиеттейді.
Қара басы түгілі бір тал шашын алтынға
балаған қазақтың «Аламан-мерген» ертегісінде Алтыншаш бір күні дарияға барып суға түсіп
жүрсе, бір тал шашы үзіліп суға кетеді. Күндердің
бір күн сол жұрттың ханы қырық уәзірімен аңға
шығып жүрсе, алыстан күнмен шағылысып тұрған
бір нәрсені көреді. Олар бұған таңғалып қасына
келсе, өзеннің қамысына бір тал шаш оралып,
үстінен су төгіліп тұр екен. Хан шашты көріп,
мұның иесі кім деп, көруге асық болады. Бұл да
– танымы терең тәмсіл.
Қазақ әйелдерінің әшекейлеріндегі әрбір
тана-түймесінің өзіндік мәні бар. Әулеттің
бәйбішесінің дәрежесі бауырынан тараған
бала-шағасымен бағаланса, бала-шағаның саны
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бешпентінің өңіріндегі сабақты түйменің санына сәйкес келген. Баласының санын айтпайтын
қазақтар ұрпағының өсіп-өнгенін өңіріндегі
шар түйменің әшекей-әбзелімен сездірген. Тойтомалаққа сыбай-салтаң бара қалса, тең-тұстары:
«Құлынды бие құлпырып желеді, қысыр бие
қутиып жүреді», – дегендей сымпиып сыбайсалтаң келіпсің ғой?» – деп әзіл-шыны аралас
қағытып өтеді екен. Әсілі, ағайын-жегжаттың
той-жиынына бала ертіп бару – бауырласа түсудің
басты бір мүмкіндігі.
Ең жақсы киім – ыңғайлы киім десек,
кимешектің де қадірі әрі ыңғайлылығында,
әрі қарапайымдылығында. Алайда, қарадүрсін
қарабайыр емес.
Сәнді киім дегеніміз – кисең сезбейтін, шешсең іздейтін, мінезіңмен үндесіп, келбетіңмен
үйлесіп көргеннің көзін қуантып, жаныңды да

тәніңді де бүтіндеп тұратындай жамылғы. Қазақ
қай заманда да «әсіре қызыл тез оңар» деп,
менмұндалап көзге ұрып шақырайып тұратын
үлгіні үлгі тұтпаған. Егер әшекеймен әрлеп,
ою-өрнекпен сәндеп өзіндік нақышпен өң берсе – өзіне тарту үшін емес, қадалған көздің жауын қайтару үшін, сұқ назардан сақтану үшін,
қарықтырып қағу үшін оқа-маржан тағынған.
Құмырсқа бел, құмай көз бойжеткеннің бойына
тамсанғандар талғамына тәнті болып, алыстап
кете алмай, жақындап жете алмай ынтызар күйге
түскен.
...Бешпентіңнің түймесі қырық қатар,
Ағыта алмай әуремен сілем қатар... –
деп амалсыз мойындаған.
Кимешектің бізге жеткен хронологиялық
ғұмырының ең ежелгі түрі – орама кимешек. Бұл
жай ғана басты ораудың, жабудың қажеттілігінен
пайда болуы мүмкін.
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өшпеді. Қасиетін сақтап, қадірін кетірмеу үшін
ақ періштедей аспанға ұшып кетіп күлден гүлге
айналатын феникс құстай құлпыра түсті.
Хан қалпақтан бастап, елтірі тымаққа дейін
ХІХ ғасырдың екінші жартысында көзден ғайып
болды.
Оның өзінің ілікке жарайды дегендері одақтың ордаларының еншісіне өтіп кеткен. Бірдеңе
үйреткен болғандар, үйреніп алуды мақсат еткендер қаймағын алып қаспағын қалдырған.
Жаугершілік пен жұттан, ашаршылықтың азабынан «байтал түгілі бас қайғы» халге жеткізген.
Ұлттық киім «ескінің қалдығы» саналып, санадан
сызылып, кеңестік өмір салты «салтанат құрған».
Ақыл-ойдың бодандығы «ораза», «намаз»,
«тоқтықта» деген қағытпа сөзбен қабырғамызды
қайыстырып, өзімізден өзімізді жиіркенетіндей,
халге жеткізген. Әдептіліктің де эволюциялық
дамуы бар. Тұрмысымыздан аластатылған киім
үлгілері табиғатымызды да өзгертті.
Қызай үлгісіндегі кестелі жаулық
Табиғаттың тал бесігінде тербетілген халық
әсемдікті әдетке айналдырып, айналасынан
әдемілікті ала білген. Бірте-бірте бүрмелі кимешек төбеге түйіліп төбелдіріктің үстінен бөрік,
ауыздық (ободок) киіну баскиімнің салтанатын,
дәрежесін асыра түскен.
Кимешек өткен ғасырдың 30-шы жылдарына дейін қазақ әйелдерінің тұрақты баскиімі болып саналды. Кеңестік дәуірде сахнадағы тарихи
қойылымдар мен сатира театрларындағы әйелді
әжуалайтын еркек әртістердің келемеж киіміне
айналды. Алыс ауылдарда анда-санда ағараңдаған ақ кимешек көрінсе, көңілге медет етіп, көзі
қарақты, көкірегі саралы суретшілер бейнелі
сұлбасын сызып, ақындар күрсініспен көңіл
толқытты. Мұзбалақ ақын Мұқағали да өксігін
сыртқа шығарып, «Ақ кимешек көрінсе...» деп
шер толғады.
Ал жетілдірілген бізге жете жығылған, көзіміз
көре қалған, қолымыз ұстай қалған сұлбасының
өзі бірте-бірте ғайыптың құсындай көрінбей кетті. Алайда көзден көлегейленгенімен, көңілден

Керей үлгісіндегі кимешектің жағы
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Әйелдерді қоғамдық өндіріске күштеп
тартудың нәтижесінде үй шаруашылығымен
айналысатындар 44 пайыздан 3 пайызға
дейін азайды. Бұның бәрі белгілі бір мүддеге
бағытталған өктемдік тәртіпке негізделген сталиндік кезеңнің жемісі. Дж. Беккер былай деп
қорытындылайды: «Бұл саясат қазақтардың өмір
салтында, мәдениетінде, дінінде өз көрінісін тапты. 1930 жылдың аяғына таман кеңестік саясат
мәдениетті толық өзгеріске ұшыратты және қазақ
қоғамындағы қарым-қатынасты өзгертті».

Зерлі төбелдірік

Шекелікті кестелі жаулық

Үстіндегі киімі түгілі басындағы баспанасын да көтертіп жіберетін халықтың қандай
құпиясы болсын. Тарихтан белгілі, Ішкі Орда
ханы Жәңгірдің әмірімен екі жыл бойы мәнерлеп
жасалған киіз үй І Николай патшаға сыйланса,
Зайсанның қазағы ұлы князь Николай Николаевичке алтынмен апталып, күміспен күптелген
киіз үйді сыйға тарта салған.
Ал, Алмас дегеннің киіз үйі 1861 жылы Париждегі халықаралық көрмеге қатысса, Мейрам
Жанайдаровтың киіз үйі 1876 жылы Петер-

Күмістелген төбелдірік

Сабақты түймелі бешпенттің өңірі
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Бұл кимешек Алтынай
Жамбайқызына (қыпшақ
руынан) үлкен енесі Қылық
әжемізден мұра болған.
Аманаттап тапсырған – Кәкен
апа, бүгінгі күнге жеткізген
қолөнер шебері – Мұрат Нүсіп.
Ғұмыры ғасырға жуықтаған
бұл жәдігер – үйсін үлгісіндегі
кимешек.

Найман үлгісіндегі кимешекті,
(Тоқпақ руынан) Айкүміс
әженің жарты ғасырдан аса
тарихы бар тәбәрігін жиені
Шолпан сақтаған.

Арғын үлгісінде делінген
бұл кимешек – халық емшісі,
сынықшы Нағима
Ахметованың Айткүлге
аманаты.

1955 жылы тігілген Албан
үлгісіндегі кимешектің иесі
– «Батыр ана» атанған
Тұрсынхан Сыдықбекқызы. Бұл
кимешек жеңгесі Нартбайқызы
Қымқаптың қолымен жасалған.
Тұрсынхан апаның тұңғышы
дүниеге келгенде арнайы
басына кигізілген.

Жетісу өңіріндегі кимешектің
бір түрі. «Аққол ана» атанған
– Жуас (Күлшархан) апаның
басындағы кимешек. Кенже
қызы Мәрияда сақталған.
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Күй Анасы – Дина Нұрпейісованың
басындағы бұрмаша жаулық

Рахима шеше (Астрахан обл.)

Қарқаралы бөрік

бургте өткен ориенталистердің үшінші конгресінде тігілді.
Петербургтің ЭАМ-да болған Лайықжан
Дербісалұлы Беркімбаев қазақ халқының тұрмыс-тіршілікте қолданатын коллекциясының аз
екенін байқап, жерлесі Хасан Ишмухамедұлы
Имамбаев екеуі бірлесіп, Ақтөбе уезінің Торғай
болысынан және Қостанай уезінің Сарайск болысынан 88 әртүрлі аспап-құралдарын Петербург мұражайына сыйға бере салады.
1913 жылы Романовтар әулетінің патшалық
еткеніне 300 жыл толуына орай, Николай
Александрович патша 1890-1891 жылдары қазақ халқының өзіне сыйға тартқан мол сыйлықтарының бір бөлігін мұражайға тапсырады.
Орта Азия мен Қазақстанның 10 мыңнан астам зат коллекциясы мұражай жинағының маңызды бөлігін құрайды. Сәукеле (сәу – «күнгей,
әдемі», келе – «бас») мен киіз үй қалыңдық
жасауының ең қымбат бөліктері, қазақ халқының
қолөнерінің ең үздік үлгісі ретінде бағаланған.
1899 жылы қаңтар айында қазақ халқының
өкілдері қымбат тас пен металдармен безендірілген сәукеле баскиімін мұражайға сыйға тартқан
болатын.
Мұндай деректерді тізбелеп отырғанымыз
– бергенімізді бешкеш етіп мақтану емес, опыну,
өкіну. Осыған қарап-ақ, көлденең көк аттыға ат
мінгізіп, шапан жабатын салтымыздың салдарынан қаншама сан алуан қолөнер бұйымдарымыз
«үйреншік үлгі» ретінде қолдан қолға кетіп,
өткелектен өтіп, жеткелекке жетті десеңізші!
Шолғыншылар шолып қана өткен жоқ, жанды жеріміздің «құпия құлпын» ашудың амалын
да қарастыра жүрді. Ақ жаулықтың бастан-аяққа
қарай сырғытылуының да сыры тереңде. Парасатты бір бәйбішенің бір әулетті қас-қабақпен жусатып өргізіп отыруының себебі де, ақ кимешектің
алқымында айналып, шалғайында шайқалып
тұрғанын да сырт көз жіті бақылаған.
Ұлы дала ұлы мәдениеттің көшін көліктеді.
Адамзат сапарының керуенін салтанатты сапқа
тұрғызып желмаяларын қазынамен қомдады.
Алайда, аяусыз қастандықтардан қайта-қайта
қансырап қалжырады. Әлсіреген елдің ең әуелі
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әйелі азып-тозды. Сәні түгілі жанын сақтау мұң
болды. Сонда да қалжырамады, қайрала түсті.
Белін шарт буынып, шашын төбесіне түйіп, дулығасын басына киіп ерлермен бірге жауға шапты, дауға араласты. Батыл анадан батыр ұрпақ
жалғаса берді. Дулыға демекші, атақты Алтын
адамның басындағы алтын тәж кәдімгі сәукеленің сұлбасына ұқсайды. Б. з. д. ІV-ІІІ ғасырларда
сақтардың
алтын
киімді
бекзадасының
дулығасына ұқсатып қалыңдықтың басты
киімін кигізуі – әйел затын қастерлеудің үлгісі,
ежелден-ақ тең дәреженің белгісі. Әсіресе, сәукеленің әшекейіндегі садақтың жебесі,
найзаның ұшына ұқсас салпыншақ әшекейлер –
әйел бойына әрі салтанат, әрі салмақ, әрі нәзіктік,
әрі қайсарлық рух беретін бойтұмары.
Осындай «сыйлай салған» дақпырт
мәрттіктің астарында қаншама алтын қолды
шеберлеріміздің көзінің нұры, көңіліндегі сыры,
өрмектегі өксігі, арқаудағы арманы, самайынан
аққан ащы тері бірге кеткенін ескерген, елеген
жан болдыма екен, сірә!? Асылдың асыл екенін
таныта білген асылдардың тағдыры да қан майданда қаза тапқан қайсар сарбаздай белгісіздердің
бейітінде жатыр. Абыройлы рухтары ойдың
түкпірінде, сананың астарында сақталып, көзден
кетсе де көңілден өшпеді.
Біздің көне заман дегеніміз – көнерген дүние
емес, жаңарған кезең, жатсынбайтын жаңалық.
Жәдігерлік дәрежеге жеткен, сарылап, сабылып
көзайым болған, бедері кетсе де беделі, көркі кетсе де нарқы кетпеген төл мұрамыз.
Бізге жеткен кимешектің көне бір нұсқасы
– бүрмелі кимешек делінген. Жасалу тәсілі
қарапайым әрі ыңғайлы орама жаулықтың
(жабулық) жинақталған түрі. Төбесіне оралған
шалма – шалу, байлау деген мағынаны білдірсе
керек. Бастағы кимешек мінезге байсалдылық орнатса, қос етек көйлектің желбірі жүріс-тұрысқа,
іс-қимылға салмақ бере түседі.
Кимешектердің көне түрі – орама кимешекті
Ақмола жақтың қазақтары (арғындар, наймандар) ХХ ғасырдың 20-30 жылдарына дейін киген. Мата тігілмей, ерекше пішілген бет-әлпеті

Кимешек үлгісіндегі
Шығыс әйелдері баскиімінің пішімдері
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шығып тұратын бөлігіне ойықша жасалған,
оны басқа ораған кезде кәдімгі кимешектерден
айырмашылығы болмаған.
Сырдария бойындағы Кіші жүз руының бірінде пішіні өз бетінше бөлек, бүрмелі кимешек түрі
болған. Оның алдыңғы жағы тура бұрышталып
пішілген: төменгі ұзын жағы кеудеге түсіп,
ал жоғарғы жағы бүктеліп, бетті екі жағынан
қоршап тұру үшін басқа байлап бекітіліп қоятын
болған. Кейде арқа бөлігінің жоғарғы бұрышына
төбешік тігілген.
Жаулықтардың да кимешек сияқты әр тайпа мен рудың өзіне тән ерекшеліктері болған.
Жаулық тұтас енімен алынған, кейде ұзындығын
бір жарым, екі метрдей етіп қиып алып, шеттерін
жіңішке ғана бүгеді. Жаулықтың етегі өкшеге
дейін жетеді, алды қолдың ұшын жауып тұрады,
төбесі дөңгеленіп, бөлек салынады. Жаулықты
орар алдында қиғаштап алып, жалпақтығын 15,
20, 25 см етіп қабаттап бүктейді. Кейде матаны
ұзыннан салып бүктеген. Маңғыстауда матаны
ширата айналдырып (спираль секілдендіріп)
немесе екі қабат ұзын тіліктен тігілген бұрама
жаулық киген. «Семейде шеттері тым созыңқы
орамал тәрізді етіп пішкен жаулықтың үшбұрыш
сияқты түрлері болған. Арқа жерінде жоғары
және төмен деп аталатын қос жаулық тартқан.
Жаулықтың бір тартар кішкентай үлгілері де болады.» (С. Кенжахметұлы).
Бұрынғы Торғай облысы территориясындағы жас келіншектер ХХ ғасырдың басында сұлама немесе сәукеле жаулық киген, бұл жерде
оның екінші атауы тегін берілмеген, себебі, оның
шығу тегі сәукеле тәрізді пішімге байланысты.
Оның негізін бірнеше қабат қағаз немесе картоннан жасаған (бұрындары киізден жасалса
керек), қатты қаңқа (каркас) құраған. Түрі жоғарыдан қиылған конус сияқты, биіктігі жарты
метрдей, қапталған матасының артқы шеті емінеркін арқаға түсіп кетеді.
XIX ғасырдың бірінші жартысында мұндай
баскиім – Бөкей ордасында да тараған, яғни
жалпы Қазақстанның Солтүстік батысына тән
киім үлгісі. Оның төменгі жағына оқалы кесте
тігіп, моншақтар қадаған, ал жан-жағына күміс
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әшекейлер бекіткен. Орта жастағы әйелдер оны
кеңірек әрі төменірек қылып тігіп, әшекей тақпай киген. Егде жастағы әйелдер үстіңгі жаулықты каркассыз бұрайтын болған. XIX ғасырда
әйелдер үшін міндетті киім түрі болған жаулық
Орта Азия халықтарына да кеңінен тараған.
Кимешектің түптөркіні қазақтардан шыққандығын дәлелдейтін дәйекті жазба деректер
бар. Оны таратуда, дамытуда Шыңғыс ханның
жорығы мен Ұлы жібек жолының тікелей де
жанама әсері ерекше болды. Өткен ғасырдағы
аласапыран алмағайып кезеңде Атажұрттан ауа
көшкен қазақтар, жат жұртты жатырқамай, өзінің де жақсы дәстүрін үлгі ете білді. 1925 жылы
қазіргі Науай облысының солтүстік-шығысында қазақ-қарақалпақ автономиялық ауданы
құрылды. Канимех аудандық есеп-қисап басқармасының дерегі бойынша аудандағы 30760
тұрғынның 20268-і қазақ ұлтының өкілі болған.

Кимешектің үлгісі де осы аймақтың әйелдер баскиімі ретінде сақталған.
Қазақтардың, қарақалпақтардың, өзбекқыпшақтардың әйелдерінің баскиіміндегі ортақ
ұқсастық – қазақ әйелдерінің кимешегіне тән
бөлшектерден құралған. Солтүстік Хорезм
өзбектерінің лечегі де кимешекке өте ұқсас. ХХ
ғасырдың басында өзбек пен тәжік халқы аралас
шоғырланған солтүстік аудандарынан кимешек
тақілеттес киім табылды.
Эсгидің де орта тұсы омырау мен иықты
жапқан беттік көмкерілуі қазақ кимешектерінің
өзінше бір түрі. Ставрополь аймағында тұратын
түрікмен әйелдерінің баскиімі – борук қазақ
кимешегінің пішіміне дәл келеді. Сондай-ақ,
кимешектің үлгісін чембер баскиімінен де көруге
болады.
Бір-екі баланы дүниеге әкелген 20-24 жастағы жас келіншек (екінші мүшелінде) лачек атты
баскиім киген.
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Жас келіншекке лачек байлау салты лачетой мерекесінде салтанатпен өткен. Түрлі
әшекейлермен қатар, лачектің екі жағынан жаман нәрселерден сақтайды деген ырыммен үкінің
қауырсын шоғы түйрелген.
50-60 жас аралығындағы әйел ақ матадан
лачек киеді. Оның қазақ кимешегі сынды бетке оралған ойығы, ашық немесе жабық тігілген
төбелдірігі мен күләпарасы бар.
***
Шылауышты басқа тартқанда шаршысының
ұшы етіктің сірі өкшесіне тиіп тұруға тиісті.
Шылауыштың шетіне қол кестемен қызыл, жасыл, сары, жолақ және жалғасқан қысқа оюларды салады. Оның бұрыштарына ұшбұрыш
және дөңгелек оюларды кестелеп немесе сырып әшекейлейді. Шылауыштың төбесінен
шекеге таман үкінің сабағын орап, маржанмен отырғызады. Жас келіншектер тартатын
шылауыштардың бұрышын кестелеп, төбесінен
шашақ төгілтіп, кестеленген төбелдірік те пайдаланады. Шылауыштың әр тайпалық үлгілері
болады. Моңғолия еліндегі қазақ әйелдерінің
басқа тартатын Керей үлгісіндегі шылауыштың
ұштарына сәндік үшін шашақ, төбесіне төбелдірік бастырып шашақтайды. Алдымен кимешекті
киіп, содан кейін шылауыш тартып, төбелдірікті
бастырады. (Биқұмар)
Күндік жаулық кимешектің сыртынан
жартылай оралып, тартылады. Егде әйелдер
оны үш-төрт құлаш ақ түсті матадан, жібектен дайындаған. Күндік жаулық тартқан әйел
күнге қарсы жүргенде, күндіктің маңдайындағы
үшбұрышты қаттаманы еңкейтіп түсіріп қояды.
Күндік жаулықтың үшбұрышты қаттама шыққан жерінен және әйелдің желкесіне келетін тұсынан түйреуішпен түйреп бекітеді.
Жаулықтың ішінде Қызай үлгісіндегі кестелі жаулықтың салтанаты ерекше. Шылауыш
– кимешектің үстінен байланатын үлкен шаршы орамал. Керей әйелдерінің шылауыш, кимешектері де басқа жердің әйелдерінің кимешек
киіп, шылауыш тартуынан өзгеше келеді. Шылауыш төбесіне «алтындалған», «күмістелген»
жіптерден тоқылған шашақты төбелдіріктерді
қадап, шылауышты сәндеп тартады. Сол сияқты

шылауышқа ай түйреуіштерді, қоңыраулы
түйреуіштерді, маржанды түйреуіштерді тағып
сәндейді.
Кимешектің кеуде жағын, бет жақтауларын
көмкеріп кестелейді.
Алғашқы тігіс – шалу, мұны кейде «алқым
шалу» деп те атайды. Алқым шалудан кейінгі жадағай тігісті «су» деп атайды. Судан
кейін қиықшалап тігеді. Қиықшадан кейін «су
жүргізіп», «құман бау» деп аталатын әшекей
тігіспен тігеді. Құман баудан соң «күрен кесте»
деп аталатын ою-өрнек салынады. Күрен кестеден кейін сағат бау тігісі жүреді. Әр жерінен жаршан (күміс теңге) тағылады.
Соғады сірі өкшеңді шылауышың,
Қалмапты әлі күнге қыз даусың, –
дейтін құрдастардың базына сөзі әсемдікке
сүйсінуден туған.
(«Шаңырақ» энциклопедиясы. )
Әйел баскиімнің ғұмырнамасы: 0-3 жас
(нәресте, сәби) – ит тақия, сырма, кепеш тақия;
5 жас шыт тақия – сырға тағар («қыздың
сүндеті»), 7-13 жас – үкілі тақия, тепеш, жұрынды
бөрік (төрт сай, шошақ төбелі ) топы, көз тәті,
үлбірлі үкілеген жаннат бөрік; 13-тен кейін (бір
мүшел) отау иесі – сораба, жанатпен жиектелген
қауырсын қадаған дәрежелі қарқара бөрік; 25
жас (екінші мүшел) – сәт құндызды салтанатты
тәж сәукеле, зерленген шашақты қасаба; 37 жас
(үшінші мүшел) – кимешек. Кимешекке қосымша
бөлшектердің атаулары: шылауыш, бұрмаша
жаулық, сәлде, күндік, құндыз бөрік, шыт байлама,
желек, салы (шәлі). 49 жаста (төртінші мүшел)
сән-салтанаты биязылау кимешекке қатысты
қосымшалардың бәрін қолдануға болады. 61-73
жас аралықтары кейуана деңгейіне жатады. Бұл
кезеңде баскиімнің жеңілдеу жалаң кимешек,
иекше, байлауыш түрлерін киген лайық.
Ақ кимешек – қазақ әйелдері баскиімінің жалпылама шартты түрдегі атауы, ақ жаулықтың баламасы. Кимешек – әрі этноқұндылық, әрі қайта
айналып келген тәуелсіздіктің символы. Әйелдің
баскиімін қадірлеген ұлттың әйелі де құрметті.
«Ұлттың құты – хан, рудың құты – би,
аймақтың құты – ақсақал, ауылдың құты –
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бәйбіше» деп биліктің де, бірліктің де тегін термелеп бекіткен.
Дәстүрлі баскиімін ұлттық нышанның баламасындай бағалаған жұрт қандай қоғамдық
жүйені басынан өткермесін – өзіндік бет-келбетін сақтап қана қоймай, желпінтіп жетілдіре
түседі. Біреу тақиясын, біреу қалпағын, біреу
телпегін, біреу бүркеншік жамылғысын түп тегінен айырмаудың амалын ойлаған. Ойлап қана
қоймай өзінікін өгейсігендерді өз бауырына
тартып, киімдік бодандықтың бұйдасына байлай
салған. Шеттің тілі ойыңды билесе, жат жамылғы
бойыңды билейді. Бірте-бірте тастай батып, судай сіңіп өзіңдікін іздеуге құлқың болмайды.
«Бастың бәрі бір бас емес пе, айырмасында ақым
қанша?» – деп иілесің, қаңсықты да таңсық көріп
киінесің.
Әр өңірдің үлгісі әртүрлі деген – шартты түрде
ғана бөлу. Бар өңірге ортақ ұстаным қағидасы:
маңдай, шықшыт, алқымды қымтай отырып арқа,
жауырын, бөксе, иық, омырауды жабу яғни мәні
бірдей, сәні өзгешелеу. Ісмерлердің шеберлігі
мен жер жағдайы, тұрмыс-тіршілігіне қарай
әшекейі де әртүрлі. Төбесіндегі байлауыш, шылауыш, жаулық, бөрік, ауыздық, күндік, шалма,
күнқағар, желек – салт-дәстүрдің көрінісі.
Мода (латын сөзі) деген сөз – өлшем, ереже,
тәсіл, сән деп аударылады екен. Дәл осы ереже
кимешектің бар болмысын ашып тұрғандай. Әлем
жұртшылығында сән үлгісі жайында сан алуан
еңбектер жазылып, киімі өз алдына ғылымның
бір саласына айналды. Талғампаз халық сүйгенін,
талғамсыз тобыр тигенін киеді. Киімнің өзі –
дәреже. Елизавета патшайымның артында 8000
көйлек қалыпты дейді. Бұл әрі сәніне тамсандыру, әрі сәнденіп киінуді сәнге айналдыру.
Көрген нәрсеге еліктеу – пендеге тән
құбылыс. Алайда, біреу барын байытады, енді
біреу барынан айырылады.
Осы орайда әйгілі суреткер Шекспирдің:
«...Ол бүгін голландық, ертең француздың сәніне
еліктеп екі елді біріктіреді: мықыннан төмен
қарай – Германия, ал белінен жоғары – Испания», – деп Батыстағы сән үлгісінің сан құбылып
тұрғанын айта білген. Әзіл-әжуа болса да әдемі

пікірін әрі қарай өрбітіп: «Франция бәрінен тамтұмдап алады: ұқыпты пішімді – испандықтардан,
кербездікті – итальяндықтардан, ерекше салтанатты – немістерден, сән мен үйлесімділікті
ағылшындардардан алып, сиқыршының қазанына
тастай салады да ғасырларға жететін сұлулық
тәжін иемденіп, сән үлгісін таққа отырғызады»
деп түйіндейді. Әлемді ауызға қаратып тамсанту
– әлемдік дүниенің басын қоса білу.
Басын сыйлаған жұрт баскиімін де қастерлейді, өзгелерге де қадірлете біледі. Әдепті
жұрттың кітап сөрелеріне дейін перде ұстау салты бүгінге дейін сақталған.
Ілгеріде өткен бір Италия ғалымының «Мен
қолымнан келгенімді істедім, менен де жақсы
істеймін деген адамға қарсылығым жоқ» деген
тәубегершілігін біз де қайталап айтқымыз келеді.
25 ғасырдан кейін Қазақстанның Дүниежүзілік Құрылтайында 1992 жылы Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев:
«Қазақ ұлтының бүгінге дейінгі қат–қабат
тарихының басты мазмұны азаттық үшін күреске
сайып келеді. Елдік пен бостандық жолындағы
күресіміздің байырғы скиф, ғұн, оғыз, сақ, үйсін,
қаңлы, қыпшақ замандарынан... сан ғасырлық
шежіресі бар... Абылай, Қабанбай, Бөгенбай,
Наурызбай, Есет, Қарасай, Жәнібек, Олжабай,
Райымбектер қорған болған есіл өлке», – деп
тебірене сөйлейді.
Иран патшалығының дәстүрі бойынша,
Хысрау патша тағына отырып, елшіні қабылдайды да, Абузуржмеһрдің даналығын елшілігі білдірмек болып: «Ей, уәзірім, дүниеде не нәрсе
болса, сен бәрін де білесің ғой?!» – деді.
Падишаның мақсаты «иә, білемін» деген
жауапты есту еді. Уәзірі керісінше, «білмеймін»
деп жауап береді. Хысрау Абузуржмеһрдің жауабынан қысылып, елшінің алдында қатты ұялды.
Хысрау қайтадан сұрақ беруге мәжбүр болып:
«Дүниедегі барлық нәрсені кім біледі?» – дейді. Абузуржмеһр: «Барлық нәрсені халық біледі,
халықтың білгенін білетін жан анадан әлі туған
жоқ» – дейді.
Біздің де білгеніміз – бір тоғыз, білмегеніміз
– тоқсан тоғыз. Жалғасып келе жатқан, жалғаса
беретін тарихтың үлбіреген бір үзігі ғана.
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Бұл өзімше өзгешелену емес – өзінде барды
жоғалтып алмау, жұтылып қалмау, қиянат етпеу,
жойылып кетпеу.
Өз жұртымыздың жоғын жоқтайтын да,
сақтайтын да, жақтайтын да өзіміз ғана. Осыны
жадымыздан жарты дем шығармау – өмірлік кредо – ұлы ұстаным.
Бір өзі бір дастанға арқау болған жалаңқат
жамылғының жай-күйін баяндағанда рухани
қазына сандығымыздың бетіндегі жабуының

шынын ғана сілкігендей болдық. Қаншама сыры
ашылмаған, кені аршылмаған қасиетті дүниелеріміз сәтті сағатын сарыла күтуде.
Өзінікін өзімсінбеген жұртта ешқашан өзінікі болмайды.
Бізден кейін ешкім іздемейтін, іздесе де
таба алмайтын, тапса да тани алмайтын ата
мұрамыздың шашылып қалмасына қам жасау
– асыл мұратымыз. Басымызға бақ қонсын, ниетіміз ақ жаулықтай ақ болсын!

49

НАСЛЕДИЕ С ГЛУБОКИМИ КОРНЯМИ
Ни за что не отдам в руки смерти тебя,
Ты всегда рядом со мной бабушка любимая.
...Заметив белый кимешек, вижу тебя,
Исчезнет белый кимешек...
Кого увижу я?..
Мукагали Макатаев
(смысловой перевод с казахского –
Алмат Жарылкасынов)
И начало нашего разговора, и содержание
нашей темы, и конец нашего откровения посвящаются головному убору, и только головному
убору. В этом долгом и занимательном разговоре
пойдет откровенная речь о благородном кимешеке. Наша задача – во всей красота развернуть
затвердевший аркан познавательного урока.
Накидка в быту появилась от потребности
защититься от отрицательных влияний внешних
природных проявлений. Человек, совершенствуя
покров-накидку, в каждый период общественного развития, удовлетворяя свои запросы, придавая изделию эстетичный вид, в конце концов, довел его до творение искусства.
Сам процесс обособления модернизированных образцов творений, опираясь на традиции
и обычаи, возвышал имидж нации и, сформировав лидирующее положений практичных изделий, признавал их образцовыми. В этом случае
бездумное подражательство всему новому и необычному, не всегда приводит к положительным
результатам.
Человечество испокон веков стремился к красоте. Замахивался на что-то высокое, прекрасное
и... терпел поражение. Проигрывал и вновь зама-

хивался на высокое. Люди мечтами об ожерелье
из луны, изготовить перстень из звезды, а солнце
нацепить на ушко в виде коза. Как воспевал акын
Магжан:
«...Мягко катится звезда, словно шелк,
Дарю перстень со звездой и ожерелье из
луны...»
Так гениальный поэт, выражал свое возвышенное чувство, сочетая блеск драгоценностей с
небесными телами.
Достижения старины, обрамленные средствами современного искусства, воспринимают
новаторством. Совершенствование образцов
одежды взаимосвязано с развитием человеческого сознания. Первое название одежды у первобытных людей было «орама» (обертка, тряпка),
т.е. «орамал» (платок), что означает аурет-жабар-схенти.
Бог не определил человеку места в иерархии,
говорит знаменитый гуманист Джованни Пико
делла Мирандола в знаменитой «Речи о достоинстве человека»:
«Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного
места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты
имел по собственному желанию, согласно твоей
воле и твоему решению. Образ прочих творений
определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами,
определишь свой образ по своему решению, во
власть которого я тебя предоставляю».
 Коза – этн. серьги, подвески в различных формах, которые
нацепляются на уши, свисают на шею и на грудь.
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В природе человек оказался голым. Бог дал
волю человеку в подборе собственного одеяния.
Человек вначале, подражая окружающим живым существам, прикрывался листьями, скомкав
шерсть, стал прикрывать непристойные места.
Развивая свой разум, человек стал разбираться в
стыде и совести, а себя стал считать частью прекрасного мироздания. Похоже, что увлечение
вокруг понятия прекрасного придумали женщины, а мужчины, проведя по нему взглядом, начинают возвышать это прекрасное.
Если принять во внимание, что жены сарматов в IV веке до нашей эры носили шаровары и
накидывали на голову желек (тонкий платок), а в
древнем Туране в ІІІ веке до нашей эры женщины носили платье с двумя подолами, плюс к нему
носили модный конусообразный борик, то следует признать, что история нашей национальной
одежды имеют глубокие корни.
В VI–IV вв. до нашей эры сарматы обитали
на территории между Тоболем и Едилом (Волга).
Это отважное племя было уничтожено вначале
под натиском скифов, затем – гуннов. Женщины
не уступали мужчинам своей смелостью, они на
голове носили высокий конусообразный убор,
напоминающий дулыгу (воинский шлем) батыров. По выражению В.Н. Белицера, скифо-сарматские женщины ходили на охоту и сражались с
врагами, наряду с мужчинами.
Головной убор гунном изготовляется из шерстяной ткани, шьется из мягкого войлока наподобие фетры, покрывается серой шелковой материей и прихорашивается соболиной шкуркой.
Древние рукописи свидетельствуют: «Саки
и массагеты, обитавшие на просторах Великой
Степи, пользовались изделиями из золота и бронзы (меди). Головные уборы и широкие пояса, копья и мечи были полностью позолоченными...»
Еще в трудах греческих и римских путешественников, персидских и арабских летописях
находили утверждения о том, что преемниками
культурного наследия сакской эпохи является казахский народ. О взаимосвязях саков с казахами
указываются в поздних исследованиях известного археолога С.В. Руденко, других русских ученых, а также и М.Ш. Омирбековой.

В VIII–I вв. до н.э. с этническими слияниями
сакских племен на исторической сцене появились племена уйсунов, канлы (24). Они, развивая
культуру и прикладное искусство саков, достигли небывалых успехов в ювелирном деле и вязании покрывал (накидок). Золотые ювелирные
изделия тех времен до сих пор не потеряли свою
ценность, и высоко котируется на рынке.
Климент Александрийский, например, пишет: «...сакские женщины убегают, вводя противника в заблуждение, а потом, подобно мужчинам,
резко оборачиваются назад и пускают стрелу».
Еще глубже описывает об этом Клавдий Элиан: «Если один из саков пожелает жениться, то
он должен понравившуюся девушку вызвать на
поединок. В случае победы, он представляется
перед женой старшего брата (женге) и получает
благословение на брак. Но если жених потерпит
поражение, то он, признав ее власть, становится
пленником победительницы...»
Процесс орнаментирования изделий гуннами нашел отражение в вышивании у казахов и
становится основным методом украшения национальной одежды казахского народа, ставшего
преемником их культурного наследия. Подобные
орнаменты украшают предметы одежды и народов Центральной Азии.
Еще в начальной стадии неолитского периода
люди облачались накидкой, сплетенных из тонких прутьев, связанных из шерсти или сшитых из
шкур. Позже в быту появились булавки, иголки,
вилки, бусы из кости, рога и древесины.
В ходе археологических раскопок в курганах
Горного Алтая В.В. Радловым, М.П. Грязновым
и С.И. Руденко найдены предметы сакского хозяйственно-бытового обихода.
Среди историко-этнографических исследований особенностей казахской национальной
одежды особого внимания заслуживают научные труды ученых-этнографов А.Х. Маргулана,
С.И. Руденко, П.С. Палласа, П.Г. Георги, В.Н. Чепелева, О.Ж. Жанибекова, М.С. Муканова, А.К.
Акышева, Х.Аргынбаева, Т.К. Басенова, С.Касиманова, Р.Д. Ходжаева, М.Ш. Омирбековой.
В глиняных изваяниях женских статуи, найденных в россыпи и курганах (І в. до н.э.), сохра-
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нившихся до наших времени, видно, что головы
слегка укрыты шарфом.
В средние века осуждалось появление женщин в обществе в открытом виде. Стали обычаем
прикрывать все части женского тела, кроме лица
и рук. А испанские женщины постоянно носили
накидку.
Европейки, ряд веков общавшиеся с мусульманской культурой, накидки XVI века были схожи с чадрой. Со временем в западной моде появился и такой головной убор, как мантия.
Уроженец Китая лингвист, ученый-историк
Ныгмет Мынжани представил такие сведения:
«В захоронениях уйсунов, обитавших еще до
нашего летосчисления, были найдены орнаменты, которые очень напоминают орнаментальные
творения казахов XIX века. Получается, что казахские орнаменты являются продолжением уйсунской культуры и более развитым ее видом...»
С ним перекликаются и выводы искусствоведа В.Чепелева: «Я полагаю, что казахи живут
только в мире орнаментов...»
Есть такое поверье у древних тюркских народов: птица является знаком неба, дерево – земли,
рыба – воды. Они олицетворяли собой верхний,
средний и нижний слои бесконечного пространства. По шариату и другим канонам ислама противопоказано рисование живых существ. Отсюда в
узорах и орнаментах присутствуют растительный мир, вода, облако, луна, солнце, звезда и т.д.
Еще двадцать веков назад на развалинах
тюркской культуры, которая берет начало с Алтайских просторов, сохранились ее знаки в виде
каменной бабы с конусообразным головным убором. У меркенской каменной бабы, в том числе
среди женских изваяниях, как иконографическая
особенность, на руках у статуи была посуда. Все
женские изваяния были с головным убором, по
которому можно было определить возраст и социальный статус женщины. Все виды одежды на
этих каменных изваяниях давали ясное определение: среди тюркского народа широко распространено открытое лицо женщины.
Прикладное искусство, получившее свое развитие в бронзовый период, когда стали обрабатывать камни и плавить металл, свидетельствует

о том, что запросы древних предков были основательными, осознанными и с широкими познаниями действительности.
Едва казахи приступили к созданию своей государственности, как подверглись сокрушительным вражеским набегам до такой степени, что все
накопленное стало жертвой барымты. Однако
народ не пал духом, не разбрелся, но, сжившись с
природой, вновь обрел уверенностью в себе, стимул к жизнедеятельности.
Наши древние мудрые матери, если и не
сломились под ударами нещадного солнцепека,
но нашли свое спасение в том, что придумали
солнцезащитные головные уборы. Отсюда не
удивительно, что в культурном комплексе «Танбалы тас» может найти свое место «Күн басты
Күнсұлу» (Солнечная красавица с солнечной головой).
Сравнение Тенгри с оком Солнца, огня – с
обломком светила, а также разжигание огня только руками женщины, подливание масла в огонь
руками молодой невестки – это не преклонение
перед огнем, это – выражение особого почтения
светлому лучу, подаренного Творцом.
По древним мифологическим понятиям у
древних тюрков образ Солнца воспринимался
как Мать-Умай. Этот образ Матери является общим достоянием материнства для всех тюркских
народов. Мать-Умай всеми тюрками воспринимается образом, дарующим миру свет...
1096–1270 годы. Это эпоха исторического
«крестового похода». Крестоносцы, оккупировав полмира, дошли даже до Северной Африке. Победно скитавшись по свету, они, в конце
концов, возвратились в свою западную обитель.
В итоге эти чванливые крестоносцы были очарованы перед эффективными и удивительными
творениями Востока и были вынуждены признать его духовные и нравственные ценности.
Ведь крестоносцы привезли в Европу не только
прелестные восточные украшения, утварь, ковры
и ткани, благовония и рецепты целебных снадобий, не только привычку мыть руки перед едой…
Они привезли в Европу плащаницу, позднее на Барымта – этн. одна из форм решения родовых споров. Здесь:
грабеж, практикуемый вражеской стороной.
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званную Туринской (Яе ван Эйн. Святая Варвара, 1437 г. Королевский музей изящных искусств.
Антверпен). Опыт, извлеченный из восточного
похода, заставил европейские народы пересмотреть понятия «злодейство» и «милосердие»,
другим глазом взглянуть жизненные устои и
правила, на женщину-мать. Грубые проявление в
обществе постепенно сменялись добрыми человеческими отношениями и гуманизмом...
История свидетельствует о том, что бескрайное казахское территориальное пространство
всегда было для чужаков «бельмом на глазу».
Однако никто не попытается оспорить истину
в том, что в ходе захвата и потерь, вражды и соглашений, сформировавшийся быт, традиции и
обычаи, своей уникальностью может стать поучением для других.
Казах, который никогда не чуждался от других, в жизни не держал под замком национальные ценности в «құпия сандығы» (таинственном сундуке). Чужаки умело притрагивались к
«нежной струне» народа с поэтической душой.
Пользуясь несравненным гостеприимством, принимали горячее участие в тоях и празднествах,
изучали обычаи и традиции, вникали в быт, записывали и срисовывали ценную информацию,
и по-доброму по-здорову убирались восвояси.
Чужаков интересовала не только «экзотика», их
больше увлекала наша поучительная традиция...
Знаменитый Г.Н. Потанин, путешествуя по
казахской земле, воскликнул с неподдельной искренностью: «Кажется, что песней охвачена вся
казахская Степь!»
Безусловно, что богатейшее наследие, дошедшие от предков, не является изложением, а
связующим звеном, не собранием нравственных
ценностей, а готовым кладом...
С разведывательной целью папа Римский
в XIII веке направил своих уполномоченных в
монгольскую империю. Один из них, итальянец
Плано Карпини в 1246 году прибыл в Монголию через Казахию. Другой – француз Гильом де
Рубрук в 1254 году тоже прошелся по казахской
земле. По прибытии на родину Карпини написал
книгу «История Монголии», а Рубрук – «Путешествие в страны Востока». В том же ХІІІ веке
через эти земли прошагал знаменитый итальянский путешественник Марко Поло.

Если принять во внимание то обстоятельство, что уже в далеком ХІІІ веке вдоль Иртыша,
поперек Сары Арки, через Алтай и Тарбагатай
прошлись западные миссионеры и добирались
до самого Ульгий, можно только представить,
сколько ценного было тогда запечатлено и зафиксировано «глазным фотоаппаратом»...
Первые сведения о казахских национальных играх, обычаях и традициях в письменном
виде стали появляться с ХІІІ века. Первым за это
дело взялся итальянский путешественник Плано
Карпини, который ознакомил с ними население
Европы. Он собрал немало этнографических материалов о быте, традициях, обычаях и развлечениях племен, обитающих на просторах Жетысу
и Тарбагатая... Дальше мы можем столкнуться с
любопытными сведениями из записей итальянца
Марко Поло, австрийца С.Герберштейна, итальянца И.И. Новокамского, русского путешественника П.И. Рычкова, русского ученого П.С.
Палласа, венгерского исследователя А.Вамбери,
немецкого этнографа Р.Карбуцка, немецкого
ученого А.Гумбольдта, представителей польского народа А.Янушкевича, С.Гросса, Б.Зеленского
и других.
Плано Карпини не скрывает своего удивления: «Они (кипчаки) – очень богатые скотоводы. Они ухаживают за верблюдами, коровами,
овцами, козами, лошадьми. У них очень много
и вьючных животных. Как мы полагаем: в мире
никто не сравниться с ними...».
Не зря казахи говорят: «В ткани – краса человека!» Образец казахской одежды не может не
попасть в Европу, посредством энтузиастов-путешественников. Например, наш саукеле видится в конусообразном головном уборе невесты,
изготовленный во Франции в готическом стиле.
Появление этого убора совпадает с эпохой возрождения готического стиля в XIV–XV веках...
Ожесточенные и разрушительные войны и
великое переселение народов, обрушившиеся на
нашу эпоху, сильно повлияли на смещение устоев
и слияние традиционного быта различных стран
и национальностей, сближение народов породило взаимообмен словарной терминологии, товарооборот и другие процессы. Если где-то, когдато, раньше или позже, кто-то поделился теплыми
впечатлениями о нашей реликвии, то они внесли
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свою лепту в общее достояние всего человечества. Однако, в любом случае, только мы сами должны копаться, изучать, анализировать, оценивать,
осознавать, доводить дело до совершенства, а
потом представить во всей красе свое бесценное
культурное и духовно-нравственное наследие перед широкой аудиторией...
Таким образом, я наткнулась на источник
богатства, подобравшим ключ к реликвию. Я не
искала птицу счастья в небесах, не заглядывала в
недра земли за кладом. Просто пошла след в след,
искала ответа на вопросы, начиная строить, не
представляя его окончание, узнавала найденное,
накапливала сведения, укрепившись в желании
довести благое дело до конца.
Крупицами собирались сведения о «белом
платке», олицетворяющего главный женский
головной убор. Поначалу модные образцы казахской национальной одежды поступали ко мне
скудными капельками якобы засохшего родника.
Временами казалось, что мои потуги становятся
пустыми хлопотами. Но, хотя они и потуги, все
же в них действие. А, значит, действие приводит
к проку! Значит, следует надеяться, что будет
толк!
И все же, принимая во внимание, что кимешек, сшитый из природной материи, оказавшись
зарытым в землю, превращается в «прах», то мы
можем порадоваться и успокоить душу тем, что
хронология нашей реликвии начинается только
с ХІІІ века. К сожалению, дальше и глубже этого
этапа времени мы не смогли приникнуть. Однако
есть истина, что существующее никогда не потеряется, а вот из ничего невозможно придумать
что-то реальное...
В одно время один «знаток» важно изрек:
«...с XV века казахи стали формироваться как
нация...» Легендарный батыр Бауыржан Момышулы, ознакомившись с этим пасквилем, пришел
в ярость: «Как это так! Неужели раньше моего
пятнадцатого предка Кули казахов не существовало?!».
Наш обзор в историческое прошлое является
лишь эхом древнейшей истории. Наши попытки
сравнимы с каплей в море. Но все же, все же...
В 1871–1872 годы, по поручению генералгубернатора Туркестана Кауфмана, востоковед

А.Л. Кун, в ходе исследований быта и культуры
населения Туркестанского края, собрал около
1200 рисунков. В этом историческом труде можно найти немало сведений об образцах казахской национальной одежды. Рисунки, которые
дошли до нас, были скрупулезно реставрированы основоположником Ташкентского фотоателье Н.Нехорошевым и военным фотографом
Г.Кравцовым. Этим переснимкам уже исполнилось около полутора века...
У казахского народа существует незыблемое
правило: и мальчик, и девочек должны овладевать
не менее тремя видами искусства. Будь он сыном
султаном, но, будь добр, умей обрабатывать камни, плести, забивать скот, стричь волосы, ухаживать за усами и бородой. Если ты даже ханзада
(принцесса), умей работать с иголкой и вязать,
шить и вить веревку, делать узоры и заниматься
кройкой одежды...
Сыганак был одним из древнейших цветущих
городов казахского степного края. Даже в те времена бросались в глаза богатство земли, культура
и традиции коренного населения. На городском
Аланском базаре ежедневно продавали товары
из тюков, навьюченных на 500 верблюдов. Окрестности пестрели посевом зерновых, бахчевой
культуры. В целях водоснабжения проведены
арыки, сооружены тоганы «малые плотины».
Сюда шли товары из Сары Арки (Дешти-Кипчак) и Хажы-Тархана (Астрахань): разнообразный скот и птица, одежда и оружие, шелк и ювелирные изделия...
Появление кимешека имеет свою давнюю
и познавательную историю. Однако мы все еще
располагаем скудной информаций о нем. Собирая сведения, рисунки и фрагменты, касающихся
освященного женского одеяния, радуемся каждой находке.
Казахи всего с благоговением относились к
реликвию:
Вчера – жеребенок, ныне – стригунок,
Сегодня – бедняк, завтра – бай.
Как мельницы круглый камень,
Закружился обманчивый мир...
Действительно, в жернове «закружился обманчивый мир», так и кимешек, пройдя сквозь
«огонь, воду и медные трубы», предстал перед
нами освященным достоянием.
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«Оказаться спиной на полу» начинается с
негативного процесса постепенного оголения
человеком своей головы. Не говоря, об удели
простых женщин, кимешек уже скатился с голов
«елтиси» (жен) ишанов, мулл, других сподвижников духовенства. Кимешек не исчез сам по себе,
его вынудили «убраться», «кануть в невозвратное»... Дошло до того, что нынешнее девушки и
молодухи, свои головные покрывала называют
«хиджабом». На самом деле они являются прообразом «бұрама жаулық» (повязанный платок)
на современный лад В этой одежде отсутствует
темный цвет.
Символический цвет головного убора казахской женщины – белый цвет. О женщине казахи говорят: «Ақ жаулықтың ары ортақ» (Честь
белого платка – общее достояние), «Айдың
жарығымен басы ағараңдап бір әйел келе жатыр»
(Под лунным светом, озаряя округ белым цветом,
идет женщина), «басы ағарып шықсын» (пусть
выйдет с просветленной головой)...
Черный цвет у казахов снятие скорби:
«қарасын түсірді», «қарайып бір еркек көрінді»
(появился мужчина в темном одеянии), «басы
қараның бәрі ие» (смышленный добъется всего),
«қараға ілінді» (примкнул к обществу), «қарасына
зар болды» (тоскует по ближнему) и т.д.
Отсюда можно сделать вывод, что у казахов
женщины, носящие темную одежду, приравнялись к носящим одеяния по-мужски.
Выражение «қара жамылу» (носить траурную одежду) не означает облачение в темную обновку.
Расставание с «ақ жаулық» (белым платком),
можно сказать, не является результатом самобичевания, а исходом безалаберности...
Казахи воспитывали детей под девизом:
«Сыну – все просторное, дочери – все красное».
Они, как правило, берегли смысл поговорок:
«бала жеңіне қарап өседі» (ребенок растет, глядя на рукав), «боз көйлектің үш күндік буы бар»
(Даже ситец радует душу).
Казахи, чтя прикладное искусств как дар Тенгри, никогда не выставлял его на торг. Мастера
прикладных дел в народе слыл самыми авторитетными людьми. Добрым поверьем также стало

дарить ближним первое «творение» и получить
от них «бата алу» (благословение)...
У казахов и хан, и бедняк с одинаковым
почтением относились мастеру своего дела:
«Шебердің қолы ортақ» (рука мастера для всех
одна), «зер қадірін зергер біледі» (цену самородка знает ювелир), «сөз өнері – дерт, қол өнері
– серт» (ораторское искусство – духовное страдание, прикладное искусство – дело чести) и, одновременно, не забывают благословлять умельца: «өнерлі қол – майлы ауыз» (умелые руки,
да желудок сыт), «саусағыңыз дерт, жаныңыз
жамандық көрмесін» (да будет здоровой ваша
рука, пусть облагородится ваша душа), «көз
майыңның өтеуі» (зоркости вашим глазам)...
Казахи с трепетом относились девушке на
выданье. Выйдя замуж, девушка умелыми руками превращала образцы одежды каждого рода и
племени в общенациональное изделие. Молодая
жена, впитавшая в себе обычаи нагашы (родственников по линии матери), соблюдая этику
торкина (отцовский род замужней женщины),
обогащала обычаи и традиции новых родственников со стороны мужа.
Во все времена считалось хорошим явлением,
когда женщины благородного происхождения
– «ақ сүйек» («белая кость») – занимались искусством мастеритовости (творческим подходом
к делу). Из рук таких тонких умельцев выходят
прекрасные, чистые и волнительные изделия.
По народному обычаю, освященный кимешек, начиная свой путь от «сый қоржын» (подарочный сундук) до «шын киім» (подлинное
одеяние), укладывается в саван, надетым на тело
усопшей. Но прежде, покойницу аккуратно заворачивают в белое полотно, затем, приспустив волосы на грудь, на голову натягивают кимешек...
В годы репрессий, голода и невзгод, боясь сурового окрика власти, в панике растеряли головной убор. Придерживаясь народного выражения «в течение сорока дней не спрашивай совета
у человека, который в течение одних суток остался голодным», оправдываясь, что «у нас никогда
ничего подобного не было», мы, страхуясь, спасали свои жизни. За примером далеко ходить не
надо. В 1916 году мою родную бабушку Керим
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бандиты белого царя пристрелили на последнем
месяце беременности. Вся «вина» бабушки заключалась в том, что она посмела упрятать подальше все дорогое, что когда-то составляли ее
приданое. А сколько издевательств натерпелся
казах от подобных безбожников, бездуховных
извергов, недалеких душегубов! И все-таки, волею светлых пожеланий, благодаря крепким духовным корням, казахскому народу удалось избежать духовно-нравственную катастрофу.
В связи с этим, мне вспоминается рассказ матери моего знакомого Мырзахана – жителя поселка Сайрам, что в Южном Казахстане:
– Во времена конфискации нас обшаривали
вплоть до последней нитки, – пожилая женщина
пытается восстановить в памяти неприглядное
явление из прошлого. – Один из обыскивающих
бросил взгляд на серебряную подвеску в косу. Не
дав мне опомниться, он схватил меня за волосы,
потащил за собой во двор и, прижав мою косу на
полено, обрубил ее топором. А когда они с грохотом и скрипом вскрыли сундук и приданым,
я, оказавшись в шоковом состоянии, потеряла
сознание... Позже, услышав о том, что тот непорядочный человек нашел смерть в пустыне, а его
тело подверглось растерзанию зверей и птиц,
я несказанно удивилась стечению обстоятельства...
Да, это были времена, когда шла «разборка»
между «белыми» и «красными» не на жизнь, а
на смерть...
Казахская культура ношения одежды – отдельная история. Ни один мужчина не смел,
сохранить свою жизнь, замаскировавшись под
женским одеянием. Также отличались деталями
форма одежды скотовода и батрака, султана и
сэре, шамана и батыра. Каждая одежда служила
только своему предназначению.
Вот, например, легендарный Коркыт-Ата в
течение долгих лет плыл по Сырдарье, наигрывая
кюй за кюем. Еду ему приносила младшая сестра Актамак. Однажды, во время трапезы, подул
сильный ветер, в результате заштормила река. Не
удержавшись на бушующей волне, Коркыт-Ата
кончиком ноги ненароком задел младшую сестру... Опечаленный таким событием, дед наигрывает кюй «Башпай» (носок, кончик ноги). Поз-

же, когда ему стало известно, что получит смерть
от укуса коварной змеи, он завещает, чтобы
грешный палец не присыпан... Мудрый предок,
обвинив себя за гибель Актамак, проявляет напоследок лучшие человеческие качества за упокой души младшей сестры...
Героиня казахской народной сказки «Аламан-стрелок» красавица Алтыншаш, была обладательницей золотых волос. Однажды, купаясь в
Сырдарье, она нечаянно уронила один волосок,
который был унесен течением... В один прекрасный день, хан в окружении сорока визиров вышел на охоту. Зоркий глаз правителя засек
поблескивающую нить на камышовом листке.
Подойдя поближе, увидел золотистый волос,
свисавшего с растения. Хан невольно заинтересовался личностью обладательницы волоска, то
есть златоволосой девушки... И это повествование можно причислить к глубокой, познавательной легенде.
Даже в каждой пуговице на одежде казахской женщины есть свое собственное значение.
Казахи, которые никогда не обнародовывали количество своих детей, давали знать причудными
украшениями вокруг пуговицы. Если человек,
оказавшись на тое родственника или свата, не
приведет детей, то ему непременно в шутливой
форме заметят: «Кобыла с жеребенком ходит
цветущей, а нетельная выглядит захудалой».
Возможно, это свидетельствует о том, что присутствие детей на празднествах обозначает укрепление родственных отношений между сватами, близкими и дальними родственниками.
Значение прекрасного и удобного кимешека
заключается в его простоте и многогранности.
Отличительные грани востребованной личной
одежды: оденешь – не почувствуешь стеснительности, снимешь – будешь искать, она синхронна
с характером и обликом человека, она радует глаз
и придает собранность всему телу.
Девушке на выданье рекомендуется приталенное платье, в котором она представляется с
муравьиной талией перед взором. Очарованный
ею джигит, вынужден признаться:
На сорок рядов вытянулись
Пуговицы бешмета,
 Бешмет – легкая приталенная одежда на подкладке до колен.
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Сколько ни пытаюсь я,
Но расстегнуть их нелегко...
Один из древнейших видов кимешека, дошедшего до нас в хронологическом порядке, – орама
кимешек (состоящих из нескольких скрепленных
деталей материи). Значит, покрытие голову материей, заворачивание тканью вокруг волос, продиктовано жизненной необходимостью, определенностью полезностью для головы.
Далее появился бурмели кимешек (сборчатый), сверх которого натягивали борик, ауыздык
(ободок)...
До тридцатых годов ХХ века кимешек считался постоянным головным убором казахских
женщин. В советскую эпоху мы были вынуждены
терпеть пародию на бабушек со сцены театра, где
в их роли выступали мужеподобные женщины
без головного убора. Если в далеком ауле случайно встретишь женщину в кимешеке, то невольно
вспоминаешь ностальгические строки из стихотвотво стихотворении великого акына Мукагали:
«Если увижу на голове белый кимешек...»
Однако радует, что тот самый благородный
кимешек, выдержав вызов времени, пережив
унизительное отношение со стороны властных
представителей целого общества, вновь вернулся
к людям, подобно птице Фениксу, восстановился
из пепла.
Уже во второй половине ХІХ века с глаз долой канули в небытие национальные головные
уборы, начиная с ханского колпака до смушкового малахая. Среди них, пригодные на всеобщее
обозрение уборы, оказались унаследованными
союзными ведомствами.
В советское время национальные виды одежды были признаны «остатками отсталости», а
ораза и намаз (молитва) оказались под запретом.
Пережив террор красной власти, пройдя через
унижения и «голощекинский голод», наш народ дошел до то, что стал брезгливо относиться
к себе.
Волевое привлечение женщин к общественному производству привело к тому, что процентное отношение домохозяек снизилось с 44 до
трех (!). Это – плоды сталинской эпохи, основанная на властной дисциплине и направленная к

определенным интересам. Дж. Беккер так подытоживает итоги большевистской политики: «Эта
политика отразилась на традиции, культуре, религии и повседневной жизни казахского народа.
В конце тридцатых годов советская политика в
корне изменила культуру, а также, одновременно,
внесла коррективы во взаимоотношении казахского общества».
Какую тайну хранил народ, если новая власть
не только лишила его головные уборы, но даже
его жилище (юрту) перевернуло?
Из истории известно, что велением хана
Внутренней Орды Жангира юрта, изготовленная украшениями в течение двух лет, была подарена царю Николаю І. Еще один зайсанский казах
подарил великому князю Николаю Николаевичу
позолоченную да покрытую серебром национальную юрту.
Говоря о юрте, можно привести и такие
знаменательные примеры. Мастер Алмас свою
изготовленную юрту представил в 1861 году на
Международной выставке в Париже, а замечательная юрта Мейрама Жанайдарова в 1876 году
была выставлена в собранном виде на ІІІ конгрессе ориенталистов, проходившем в Петербурге. Лайыкжан Беркимбаев, обратив внимание на
то, что на выставке в Петербурге представлено
слишком мало, изделий из бытовых коллекций
казахского народа, объединившись с земляком
Хасаном Имамбаевым, пополнили музей северной столицы России 88 различными инструментами и изделиями, привезенных из Актобинского
уезда Тургайской волости и Костанайского уезда
Сарайской волости. В 1913 году, в связи с 300-летием правления династий Романовых, царь Николай Александрович подарил музею значительную
часть экспонатов, подаренных ему казахским народом в течение 1890–1981 годов.
Свыше 10 тысяч наименований коллекционных вещей, привезенных из Средней Азии и Казахстана, составляют значительную часть собраний экспонатов Эрмитажа.
Саукеле – многозначительное название головного убора. «Сау» – означает «солнечная сторона», «юг», «очаровательность», а «келе» –
«голова». И вот, этот саукеле и юрта составляют
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самую ценную часть приданого невесты, и считаются лучшими образцами казахского прикладного искусства. В январе 1899 года представители
казахского народа передали в фонд Эрмитажа
этот головной убор – саукеле, украшенное драгоценными камнями и благородными металлами.
Перечисляя этот длинный перечень из величественных даров, мы не думаем хвастаться поступками наших предков, а просто хотим выразить свою горечь и сожаление. Отсюда видно, как
мы, проявляя излишнее гостеприимство, раздаем
направо и налево свое национальное достояние
каждому встречному гостю, а потом кусаем локти от досады.
Разведчики не просто обозревали нашу землю, но и усматривали возможности к вскрытию
национального «секретного замка». Вся таинственность визуального осмотра человеческого
одеяния сверху до низу имеет глубокие корни.
Посторонний глаз внимательно следил за житьем-бытье казахов.
Великая Степь облагородила караван великой культуры. Навьюченные казной верблюды-желмая, выстроившись в ровную колонну,
шли уверенными шагами. Однако постоянные
вражеские набеги, затем – преднамеренные злодейства довели Великую Степь до катастрофического состояния. И, в первую очень, в таком
бедственном положении пострадали женщины.
Здесь было не до прихорашивания, душу бы оградить от дамоклова меча. И в такой ситуации не
теряли самообладания, наоборот, еще пуще закалялись, не переставая сопротивляться. Затянув
пояс потуже, собрав волосы на макушку, надев на
голову дулыга, женщина наравне с мужчинами
выходила на разбирательства, навстречу врагу.
Говоря о дулыга, золотая корона на голове знаменитого «золотого человека» очень похож на фигуру саукеле. Появление золоченного женского
головного убора еще в IV–III веках до нашей эры
и ее схожесть с дулыга принца свидетельствует о признаке равноправия между мужчинами и
 Желмая – одногорбый верблюд-скакун.
 Дулыга – воинский шлем.
 Саукеле – украшенный драгоценными камнями головной
убор невесты в виде конуса.

женщинами. К тому же ювелирные украшения у
женщин, которые похожи на перо лука, острие
копья и другие предметы воинского снаряжения
придают образу женщины торжество и отвагу,
покладистость и нежность, мужество и привлекательность.
Наше «древнее прошлое» не является устаревшим понятием. Мы выше упомянули о
том, что одним из вариантом кимешека является
складчатый его вид. Он собирается очень удобно
и просто: из платка для обертывания. Если кимешек на голове придает человеку степенность, то
длинное платье с парным подолом делают шаги
женщины уверенными, взвешенными.
Древний вид кимешека – складчатый вид носили еще в 20–30-годы ХХ века казашки акмолинского региона (аргыны, найманы).
Женщины из Младшего жуза, проживающее
в Низовье Сырдарьи, носили другую, обособленную форму кимешека – в сборку (сборчатый).
Его передняя часть выкроена треугольником,
нижняя длинная часть свисает на грудь, а верхняя
сторона заворочена так, чтобы окружала лицо с
двух сторон.
И платки, подобно кимешеку, у каждого рода
и племени были со своими особенностями. Край
платка доходил до пятки, а передние стороны закрывали руки женщины. Верх платка формируется по-особенному в виде округления. Платок заворачивают полоской в 15, 20 и 25 сантиметров.
Мангыстауские женщины носили платки, заворачивая их в виде спирали, семейские – предпочитали треугольную форму, сарыаркинские – пару
платков, которых называли верхним и нижним.
По утверждению С.Кенжеахметулы, существовали разовые образцы маленьких платков.
В начале ХХ века молодухи Торгайского региона носили платки типа саукеле и сулама.
Подобные головные уборы широкое распространение получили в Букеевской Орде в первой
половине ХІХ века, то есть этот образец одежды
(резные формы платков) является характерным
и, в общем, для жителей северо-запада Казахстана. Позже платки казахских женщин распространились и среди народов Средней Азии.
 Сулама – просторный; вытянувшийся.
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Существуют наглядные рукописи, свидетельствующие о том, что кимешек изначально является творением казахов. В распространении и совершенствовании кимешека определенную роль
сыграли походы Чингисхана и влияние Великого
Шелкового пути.
Казахи, никогда не чуждаясь других народов, оставались приверженцами своих традиций
и обычаев. Так, в 1925 году в северо-восточной
части Навоиской области образовался казахскокаракалпакский автономный район. По сведениям счетного управления Канимехского района из
30760 жителей 20268 человек составляли казахскую национальность. Здесь местному населению
тоже приглянулись образцы кимешека. Например, лечеки узбечек Северного Хорезма очень
похожи на наш кимешек. Образцы одежды наподобие кимешека были найдены в начале ХХ века
в северных районах смешанного проживания узбекского и таджикского народов.
Головной убор туркменских женщин, проживающих в Ставропольском крае, и который
называется «боруком», очень похож на кройку
казахского кимешека.
В каждом казахском племени существовал
свой образец женского головного убора – шылауыш. Казахские женщины Монголии вначале
одевают кимешек, потом на голову накрывают
шылауыш и крепят тобелдириком. Также женщины носят кундик жаулык (солнцезащитный
платок).
...О пятки стучится край шылауыша,
До сих пор звучит твой девичьи голос, –
так выражали свои возвышенные чувства
мужчины по отношению к женщине, носящей
шылауыш.
«Летопись» головного убора женщины:
– от рождения до трех лет (малютка, малыш)
– ит тахия, сырма, кепеш тахия (различные формы тюбетейки);
– 5 летняя (к серьгам, «девичьи сундет»)
– шыт тахия;
– от 7 до 13 лет – укили тахия, тепеш, журин Шылауыш – большой белый платок, надеваемый поверх
кимешека.
 Тобелдирик – надмакушечник: орнамент, вытканный в
верхней части национального головного убора.

ды борик (четырехугольный, конусообразный),
коз тати, жаннат борик;
– старше 13 лет (один мушель10), уже хозяйка
дома – сораба, каркара борик;
– 25 лет (второй мушель) – торжественная
корона-саукеле, касаба с бахромой с ювелирным
изделием;
– 37 лет (третий мушель) – кимешек. Название частей дополняющие кимешек: шылауыш,
платок, тюрбан, кундик, соболиный борик, ситцевый пояс, желек, шаль;
– 49 лет (четвертый мушель) – применяются
все дополняющие части к торжественному бязевому кимешеку;
– от 61 до 73 лет – этот период относится к
пожилой женщине-матери (рекомендуется легкий вид кимешека, скромные подвязки и надплечники).
Белый кимешек – это общее название женского головного убора, является альтернативой
«ақ жаулық» (белого платка).
Кимешек – символ этноценности и, одновременно, символ независимости страны.
У нации, которая чтит женский головной
убор, и женщины всегда в почете.
Существует прекрасное определение: «Достояние нации – хан, достояние рода – би (судья),
достояние региона – аксакал, достояние аула –
байбише (старшая жена)». В нем одинаково возвышаются и власть, и единство, и благородство.
Казахи всегда с трепетом относились к традиционному национальному головному убору.
В годы испытаний каждый из них пытался сохранить изначальное происхождение тюбетейки
или колпака, телпека или накидки.
В ходу были поговорки и изречения: «Если
чужой язык властвует над твоей мыслью, то чужая накидка овладевает душой», «Не все ли
головы одинаковы, зачем пытаться мне найти
различие?», «Человек постепенно становясь
ожесточенным, теряет интерес к особенностям
своей личности».
10 Мушель – этн. старинное исчисление возраста человека по
двенадцатилетнему циклу; двенадцатилетний животный цикл
(первый цикл заканчивается тринадцатилетним возрастом – 13,
25, 37, 49, 61, 73, 85, 97 лет), а потом каждые двенадцать лет
составляют цикл.
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Слово «мода» с латыни переводится как размер, правило, способ, метод, краса. Все эти определения будто воплощены в сути кимешека.
«Разборчивый народ облагается в любимую
одежду, неразборчивая толпа – на что попадется», – говорят в народе. Вид одежды определяет
статус человека. После смерти царевич Елизаветы в ее гардеробе осталось восемь тысяч платьев.
Это – знак преклонения перед прекрасным, это
– умение одеваться так красиво, что привычка переходит в моду.
Человек имеет слабость к подражательству.
Одно оно некоторых обогащает, а других обирает до нитки. Великий Шекспир писал: «Она
сегодня подражает голландской моде, завтра –
французской, и этим сближает две страны. Ниже
бедра носит образцы немецкой одежды, а выше
пояса – испанской. Хотя и смешно, но развивая
дальше свои убеждения о красоте, все образцы
одежды умело группируются во Франции: от
испанцев – кропотливую кройку, от итальянцев
– щегольство, от англичан – красу и сочетаемости... и таким образом возводит на трон вечно очаровательную «корону» красоты...»
Народ, который благоговением относится к
голове, также с уважением относится и к головному убору. Один итальянский ученый изрек:
«Я сделал все, на что был способен, но я не против человека, который это сделает лучше меня».
В 1992 году на Всемирном Курултае казахов
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что у казахов испокон веков
основным содержанием истории до сегодняшнего времени было освободительное движение. Во
имя свободы и собственной государственности
начиналась извечная борьба со времен скифов и
гуннов, огузов и саков, уйсунов и канглы, кипчаков... на защиту родной земли поднимались Абылай и Кабанбай, Богенбай и Наурызбай, Есет и
Карасай, Жанибек и Олжабай, Райымбек и Абулхаир...
По традиции персидского царства, царь
Хысрау, взойдя на трон, принимает посла. Пыта-

ясь удивить посла гениальностью Абузуржмехра,
обращается к нему:
– О, визирь мой, ты же знаешь обо всем, что
существует в этом мире?
Царь полагает услышать утвердительное:
«Да, знаю!»
Однако визирь ошеломляет его, отрицая:
«Нет, не знаю». Хысрау после ответа Абузуржмехра оказывается в неловком положении
перед послом.
Царь вынужден вновь повторить свой вопрос:
– Кто осведомлен обо всех явлениях в этом
мире?
Визирь Абузуржмехр выдает такой ответ:
– Обо всем прекрасно осведомлен народ. Но
до сих пор не родился человек от матери, который знает все, что знает только народ...
Мы тоже владеем мизерной информации, но
не в курсе в девяносто девяти процентах. Наш
период жизни – это лишь малая толика из бесконечной истории.
Мы не хотим представить себя обособленным, но не хотим потерять то, что имеем. Нам нельзя быть обнищенным, мы не должны исчезнуть
со сцены истории.
Только мы будем горевать о своих потерях,
беречь и защищать сохраненное достояние. Помнить об этом – жизненное кредо, великое предназначение.
Затрачивая тему женского одеяния – неповторимого и освященного кимешека – мы только
слегка одернули тонкое покрывало с поверхности сундука, хранящим наше духовно-нравственное богатство. А сколько таинств ждут своих чудных открытий!
Наша благородная цель заключается в том,
чтобы сохранить и уберечь великое наследие
предков, не дать ему расплескаться и кануть в невозвратное прошлое...
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HERITAGE WITH DEEP ROOTS
I will never give you to hands of death,
My beloved grandmother,
you are always with me.
...I see you, seeing a white kimeshek,
And when it disappears...
The whom will I see?...
Mukagali Makatayev
(semantic translation from Kazakh Almat Zharylzhaksynov)
The beginning of our conversation, the content
of our subject and the end of our revelation is
devoted only to the head-wear. In our long and
entertaining conversation we will be talking about
the honorable kimeshek. We are aiming towards
giving an educational lesson.
The cover appeared due to the need to protect
from the negative influence of the external natural
phenomena. Improving the coat-cover, a person,
in every period of the social development was tried
to meet the requirements giving the product the
aesthetic appearance, finally turned it to the creation
of art.
The process of separation of revised masterpieces
was based on customs and traditions and elevated
the image of the nation, forming the leading position
among hard-wearing products and recognized their
exemplarity. In this case the mindless imitation to
new and different, does not always lead to positive
results.
The humanity was always striving to beauty.
People always venturing to something high and
beautiful and ... suffered a defeat. People were losing

and again venturing to something high. People were
dreaming about the necklace made of a mood, a
ring made of start and wear a sun as koza. As a poet
Magzhan said:
“...A start is gently rolling like silk,
I am giving you a ring with a star and a necklace
made of moon...”
in such a manner a brilliant poet expressed his
sublime sense combining the shine of jewellery with
celestial bodies.
Achievements of antiquity, framed by means
of modern art, are perceived as innovation. The
improvement of clothing samples is interconnected
with the development of the human consciousness.
The first name of clothes in primitive people was
“orama” (wrap or a rag), or the “oramal” (shawl),
which means auret-zhabar-skhenti.
The famous humanist Giovanni Pico della
Mirandola, in his famous “Speech on the Dignity of
Man” said that: God hasn’t defined human’s place in
the hierarchy.
“We have given you, O Adam, no visage proper
to yourself, nor endowment properly your own, in
order that whatever place, whatever form, whatever
gifts you may, with premeditation, select, these
same you may have and possess through your own
judgement and decision.” The nature of all other
creatures is defined and restricted within laws which
We have laid down; you, by contrast, impeded by
no such restrictions, may, by your own free will,
 Koza – ethnic earring and pendants is different shape, which
fasten to ears and hanging down to a neck and a chest.
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to whose custody We have assigned you, trace for
yourself the lineaments of your own nature.”
A person was naked in a nature and God gave
them the freedom to choose their own clothing. In
the very beginning, imitating other leaving creatures,
a person covered them with leaves and crumpling
wool covering “obscene” parts. Developing their
mid, people understood shame and conscience
and began to consider themselves as part of the
beauty of the universe. It seems that women created
the pursuit around the notion of beauty and men,
looking at it, started to raise this beauty.
Taking into attention that in 4th century BC
wives of Sarmatians wore trousers and put and
covered their head with a zhelek (thin handkerchief)
and in 3rd century AD in Turan they were wearing
dresses with two skirts and trendy cone-shape borik,
we should recognize that the history of national
clothes has deep roots.
In 6-4 centuries BC Sarmatians lived at the
territory between Tobol and Yedil (Volga). This
courageous tribe was destroyed by Scythians
and then the Huns. Women are equal to men in
their courage; they were wearing tall cone-shape
head-dress resembling dulygu (military helmet)
of warriors. Belitser V.N. said that: Scythian and
Sarmatian women went on a hunt and fought the
enemy, along with the men.
The head-wear of the Huns was made of wool
and soft felt and then covered with grey silk and
decorated with sable skin.
Ancient manuscripts say that Saki and Massagets,
who lived in a Great Steppe, used things made of
gold and bronze (copper). Head-wear, belts, spears
and swords were gilded...”
Works of Greek and Roman travellers as well
as manuscripts of Persian and Arabic scientists
there were statements that the Kazakh people are
the successors of the cultural heritage of the Saki
era. The famous archaeologist Rudenko S.V, other
Russian scientists as well as Omirbekova M.Sh
noted the interconnection between Saki tribes and
Kazakh people.
In 8-1 centuries BC ethnic merger of Saki
tribes originated Wusun and Kangju (24) tribes.
Developing culture and applied arts of the Saki

tribes, they reached unprecedented success in the
jewellery business and knitting of blankets (cloaks).
Gold jewellery that time is still in great value and is
highly regarded in the market.
Clement of Alexandria, for example, wrote that:
“... Saki women escape entering the opponent into
error, and then, like the men, sharply turn back and
shoot arrows.”
Claudius Aelianus, in his turn, wrote that if one
of the Saks wants to marry, he should wage the battle
with a girl he likes. In case of a victory, he was going
to a wife of an elder brother (zhenge) to receive a
blessing for a marriage. But if a groom is defeated,
he recognizes her power and becomes a captive of
a winner...”
The process of ornamentation of clothes of Huns
was reflected in the embroidery of the Kazakhs and
became the main method of decorating the Kazakh
national clothes, becoming the main successor of the
Huns’ cultural heritage. Such ornaments decorate
clothes of Central Asian people.
In the very beginning of the neolithic age people
were wearing a cloak made of thin twigs, wool or
made of animal skin. Later on people start using
pins, plugs and other things made of bones, horns
and wood.
During archaeological excavations at burial
mounds of the Gorny Altai Radlov V.V., Gryaznov
M.P. and Rudenko S.I. found objects of the Saki
household items.
Scientific papers of such ethnographers as
Margulan A.Kh., Rudenko S.I., Pallas P.S., Gregori
P.G., Chepelev V.N., Zhanibekov O.Zh., Mukanov
M.S., Akyshev A.K., Argynbayev Kh., Bassenov T.K.,
Kassimanov S., Khodzhayev R.D. and Omirbekov
M.Sh. have special meaning among works devoted
to historical and ethnographic research of the
Kazakh national clothes.
Heads of women’s clay statues, which were
found at burial mounds, dated back to 1st century
BC and remained until today, are covered with
handkerchiefs.
In Middle Ages the appearance of a woman in
a society with uncovered head was condemned.
Covering of all parts of a woman’s body except face
and arms, has become a custom. In Spain woman
always wore a cloak.
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In 16th century Europeans, who were in close
touch with the Muslim culture for several centuries,
were cloaks similar to chadra. Over time such headwear as a mantle has become popular in the Western
culture.
A native Chinese, historian Nygmet Mynzhani
wrote that graves of Wusun, who lived before Christ,
had ornaments, which are similar to creations of
Kazakhs of the 19th century. It means that Kazakh
ornaments continue the Wusun culture and are the
most advanced their type.
The art critic Chepelev V. believed that Kazakh
people are living only in the world of ornaments...”
Ancient Turks believed that a bird is a symbol of
a sky, a tree is a symbol of land and a fish is a symbol
of water. They personified upper, middle and lower
layers of the infinite space. According to Sharia
laws and other canons of Islam, drawing of animals
is forbidden and that is why ornaments are full of
plants, water, clouds, moon, sun, starts, etc.
20 centuries ago the ruins of the Turkic culture,
which originates from Altai, maintained its signs in
the form of a kurgan stelae with the cone-shape headwear. The Merken kurgan stelae, including women’s
sculptures, had such ethnographic peculiarities as
crockery in their hands. All female statues had a
head-wear, which was an indication of n age and
social status of a woman. All kinds of clothing in
these stone sculptures gave a clear definition that an
opened face of a woman was widespread among the
Turkish people.
Applied arts, which made reference in the
Bronze Age, when people began processing stones
and melt metals, proved that requests of ancient
ancestors were thorough, deliberate and of an
extensive knowledge of reality.
When Kazakhs were attacked by enemies, they
barely started the establishment of their statehood
and everything they collected, has fallen a victim
of a barymta. However, people didn’t lose their
courage and shaking with the nature has regained
confidence and stimulus to live.
Our ancient wise mothers hardly cracked under
the merciless sun but found salvation in inventing
head-wear. And that is why it is not surprising that
 Barymta – ethnic one of form of tribal disputes solutions.
Here: robbery practised by the enemy side.

the “Tanbaly tas” cultural complex has the “Kun
basty Kunsulu” (Sun beauty with sunny head).
The comparison of Tengri with the eye of the
sun, the fire with the fragment of a sun and the fact
that lighting a fire by only a woman, adding fuel to
the fire by a young daughter is not the worship of a
fire but expression of the special respect to a bright
beam given by Tengri.
According to the ancient mythology of the
ancient Turks, the image of the sun was seen as
Mother Umai. This image of the Mother is the
common heritage of motherhood for all Turkic
peoples. Turks perceived Mother Umai as giving
light to the world...
1096-1270 are the epoch of the historical
“crusade”. Occupying the half of the world, the
crusaders even reached North Africa. Triumphantly
wandering through the world, they have, in the
end, returned to their western abode. As a result,
these swaggering Crusaders were fascinated before
effective and amazing creations of the East, and
were forced to acknowledge their spiritual and
moral values. The Crusaders brought to Europe not
only lovely oriental ornaments, utensils, carpets
and fabrics, spices and recipes of healing potions
and habits to wash hands before eating ... They have
brought the linen, which was later called the Turin
... ( Jan van Eyck. St Barbara, 1437. Royal Museum
of Fine Arts. Antwerp.) Lessons learned from the
eastern campaign, forced European nations to
reconsider the concept of “wickedness” and “mercy”,
and look at vital foundations and rules on women
as mothers in other way. Crude manifestation in
society were gradually replaced with good human
relations and humanity ...
The history suggests that the boundless Kazakh
territorial space has always been an “eyesore” for
strangers. But no one tried to challenge the truth that
during the capture and loss, hatred and agreements,
the formed life, traditions and customs, can be the
example for others due to their uniqueness.
A Kazakh, who has never fought shy of others,
never kept under locked national values in the
“kupiya sandygy” (mysterious chest). Strangers
skillfully touching the “soft string” of people
with poetic soul. Using incomparable hospitality,
they took active part in the festivities, studied the
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customs and traditions, delved into the life, writing
down valuable information and kindly went home.
Strangers were interested in both exotic things and
the instructive tradition...
The famous Potanin G.N., travelling through
the Kazakh land once said that the whole Kazakh
steppe is embraced with a song.
It is obvious that the rich heritage, handed down
from ancestors not just a presentation but a link, not
the collection of moral values but a treasure...
In 13th century the Pope sent his delegates
to the Mongolian Empire for intelligence. One of
them, the Italian Plano Carpini arrived in Mongolia
in 1246 travelling through Kazakh land. The French
Guillaume de Rubrouck travelled through the
Kazakh land in 1254. After arriving at homeland
Carpini wrote the “History of Mongolia Book” and
Rubrouck created the “Trip to Eastern Countries”.
In the same 13th century the famous Marco Polo
visited these lands.
Taking into account the fact that in 13th
Western missionaries travelled through Irtysh, Sary
Arka, Altai, Tarbagatai and reached the Ulgiy, it is
possible to imagine how much valuable information
they have collected...
The first information about Kazakh national
games, customs and traditions appeared in 13th
century. The first who provided this information for
the population of Europe was the Italian traveller
Plano Carpini. He had collected a lot of ethnographic
material about life, traditions, customs and leisure
of tribes, who lived at the territory of Zhetysu and
Tarbagatai... Further we can learn very interesting
information collected by Marco Polo, Siegmund
Freiherr von Herberstein, Novokamsy I.I., Rychkov
P.I., Pallas P.S., Ármin Vámbéry, Karbutsk, Alexander
von Humboldt, Nikolai Yanushkevich, S.Gross and
B. Zelenskiy.
Plano Carpini said with astonishment that they
(kipchak tribes) are very rich cattle-breeders, who
are breeding camels, cows, goats, sheep and horses.
They have a lot and pack animals. The scientists
believed that they are second to none in the world.
Kazakh people always say that person’s beauty is
in the cloth. Enthusiastic travellers brought a lot of
samples of Kazakh clothing to Europe. For example,
the saukele is similar to a cone-shape head-wear for

a bride created in the Gothic style in France. The
appearance of this dress matches the Renaissance
Gothic style in 14-15 centuries...
Violent and destructive wars and the great
transmigration of peoples, happened at that age,
strongly influenced the mix of traditions and
traditional life of different countries and nationalities
and peoples closer interchange generated
dictionary terminology, trade and other processes.
If somewhere, sometime, sooner or later, someone
will share warm memories of our relics, they have
contributed to the common heritage of all mankind.
However, in any case, only we should explore,
analyse, evaluate, recognize, bring to perfection, and
then to present in all its glory our priceless cultural,
spiritual and moral heritage to a wide audience...
So, I found a source of wealth, which gave me
the keys to the relic. I was not looking for the bird
of happiness in heaven, did not go into the bowels
of the earth for treasure. I have just looking for
answers, collecting necessary information and had a
strong desire to bring the good business to the end.
I have tried to restore information about “white
handkerchief ”, which embodies woman’s headwear. At first I was receiving designs of the Kazakh
national clothes in poor amounts. At first I thought
that my attempts are in vain but soon I understood
that they bring benefit. And we should hope that
everything will be fine!
Nevertheless, taking into account that the
kimeshek made of the natural fabric and buried in the
ground is turned into an “ash”, we can be happy and
calm the soul down that the chronology of this relic
begins only from the 13th century. Unfortunately
we were unable to get further this stage. However,
there is the truth that things that exist, will never
be lost and it is impossible to invent something real
from nothing...
Once one “expert” said that the Kazakh nation
started formation from the 15th century. When
a legendary warrior Bauyrzhan Momyshuly read
this notion, he became furious. He was wondering
if there were not ancestors of Kazakhs until 15th
century.
Our review of the historic past is only an echo
of the ancient history. Our tries can be compared
with a drop in the ocean but nevertheless...
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In 1871-1872 as part of the task of the
General-Governor of Turkestan Kaufman, the
oriental scientist A.L. Kun collected about 1200
pictures of life and culture of the population of
the Turkestan region. This historic work contains
a lot of information about samples of the Kazakh
dress. Pictures, which survived until today have
been meticulously restored by the founder of the
Tashkent photographer’s studio Nehoroshev N. and
war photographer Kartsev G. These pictures have
already marked 150 years...
The Kazakh nation has a rule according to which
girls and boys should master at least three kinds of
art. Even a boy is a son of a sultan, he should know
how to process stones, weaving, and butchered, cut
hair and take care of moustache and beard. Even
a girl is a khanzada (princess), she should master
needle-working, knitting, sewing, twisting the rope,
making patterns and clothes.
Syganak was one of the most ancient and
prosperous cities of the Kazakh steppe. Even at that
time it was possible to see rich land, culture and
traditions of the indigenous population. Every day
the city Alan bazaar people sold good from bales
brought at 500 camels. Surrounding of the city was
full with grain and vine crops. In order to supply
city with water, people were digging canals and
created togan “small dams”. People were bringing
here cattle, birds, clothes, silk and jewellery from
Sary Arka (Deshti-Kipchak) and Khazhy-Tarkhan
(Astrakhan).
The appearance of a kimeshek has old and
informative history, however, we have very few
information about it. Collecting information,
pictures and fragments, relating to women’s clothing,
we are happy to every discovery.
Kazakhs treated relics with reverence:
Yesterday you were a colt, now a horse,
Today you are poor and tomorrow a rich man.
The decisive world has gone round,
like a round stone of a mill...
It is true that the decisive world is spinning
around and a kimeshek, which was baptism by fire,
appeared like a sanctified domain.

The negative process of baring human head has
begun. Ordinary women, “yeltisi” (wives) of ishan,
mullahs and other representatives of clergy put off
kimshek. A kimeshek hadn’t just disappeared but it
was forces to “sink into irrecoverable”... Things came
to such a pitch that today’s married women call
head covers a “hijab”. In fact they are the prototype
of the “burama zhaulyk” (bounded handkerchief)
with a modern twist. This dress does not have dark
colours.
White is a symbolic colour of the Kazakh
woman’s head-wear. Kazakhs say about a woman
that “Ak zhaulyktyk ary ortak” (honour of the
white handkerchief is a common property), “Aidyn
zharygymen agarandap bir ayel kele zhatyr” (a
woman is walking under the moonlight illuminating
everything with the bright light), “basy agaryp
shyksyn” (she should got with the brightened
head).
In Kazakhs the black colour referred to a man,
when people said “karasyn tusirdi (end of sorrow),
“karaiyp bir yerkek korindi (a man in dark clothes
appeared), “basy karanyn bari iye” (wise man will
achieve a lot), “karaga ilindi” (joined a society),
“karasyna zar boldy” (longing for fellow-being) and
others.
So, we can conclude that women, who are
wearing dark clothes, considered wearing clothing
in men’s manner.
The “kara zhamylu” (wearing mourning clothes)
expression didn’t mean wearing dark clothes.
Parting with the “Ak zhaulyk” (white
handkerchief) is not the result of self-flagellation
but the outcome of carelessness...
Kazakh people were bringing up children under
the “A son receives all spacious and a daughter all red”
motto. As a rule they were protecting the meaning
of such sayings as “bala zhenine karap osedi” (a
child growth looking at a sleeve), “boz koilektin ush
kundik buy bar” (even a cotton trills the soul).
Kazakh people, who were honouring art as a gift
of Tengri, were never putting it for sales. Artisans
have been the most authoritative people among
Kazakh nation. There is a good custom to present
neighbours the first “creation” and receive “bata alu”
(blessing) for it...

65

In Kazakh nation both khan and a poor man
equally respected artisans and said “sheberdin koly
ortak” (artisan’s touch is unique for everyone), “zer
kadirin zerger biledi” (jeweller knows value of a
nugget), “soz oneri - dert, kol oneri - sert” (oratory
is the the spiritual suffering and crafts is a matter of
honour) and never forgot blessing an artisan by such
words as “nerli kol - maily auyz” (skillful hand is
like a pleasant speech), “sausagynyz dert, zhanynyz
zhamandyk kormesin” (let your hand be strong and
your soul refined), “koz maiynyn oteui” (let your
eyes be sharpsighted).
Kazakh people treated girls of a marriageable
age reverently. After marriage a girl created samples
of the national clothes of the tribe. A young wife,
who absorbed customs of Nagashi (relatives on the
mother), observing ethics of torkin (paternal clan
married woman), was enriching the customs and
traditions of new relatives of her husband.
At all times, it was a good phenomenon, when
the women of noble birth - “Ak suyek” (“blue
blood”) was very skilful (used creative approach to
the matter). Artisans are creating lovely, clean and
exotic products.
According to popular tradition, a consecrated
kimeshek starting its journey from “syi korzhyn”
(gift box) to “shyn kiіm” (genuine garment) fits
the shroud placed over the body of the deceased.
But first, the dead woman was carefully wrapped in
white cloth, then lowered the hair on the chest and
pulled a kimeshek on her head...
In the years of repression, hunger and misery,
fearing of harsh reprimand power, people lost their
hats in panic. Adhering to the popular expression
“for forty days do not ask for advice from someone
who for one day is hungry” excuse that “we’ve
never had anything like it”, we are saving his life.
It is not necessary to seek for example very far. In
1916 my grandmother Kerim was shot by gunmen
of a “white” king, when she was on the last month
of pregnancy. All “guilt” of my grandmother was in
the fact that she dared do hide all valuable things,
which were given to her as a dowry. Kazakh people
had suffered abuse from godless, soulless monsters
and murderers! And yet, by the will of bright
wishes, thanks to strong spiritual roots, the Kazakh

people managed to avoid the spiritual and moral
catastrophe.
In this regard, I remember the story of the
mother of a friend of mine Myrzahan, the resident
of the Sairam village, in southern Kazakhstan:
- At the time of confiscation we have been
searched down to the last thread. An elderly woman
was trying to recall the unsightly appearance of
the past. - One of the scours glanced at the silver
pendant in a braid. Without giving me time to
recover, he grabbed me by the hair and dragged it
over a courtyard, and, pressing my scythe on a log,
he chopped it off with an axe. And when they have
opened the trunk and dowry, I, being in a state of
shock, lost consciousness ... Later, when I’ve heard
that dishonest man found death in the desert, and
his body was subjected to the wild beasts and birds,
I was incredibly surprised by set of circumstances...
Yes, those were the days when there was a
“dispute” between the “white” and “red” to the last
drop of one’s blood...
The Kazakh culture of wearing clothes is a
separate story. No man dared to save his life, putting
on woman’s clothes. Clothes of a cattleman, labourer,
sultan, sere, shaman and warrior were very different.
Each clothes served to its purposes.
The legendary Korkyt-Ata was swimming along
Syr Darya for many years and was playing songs.
His younger sister Aktamak had been bringing him
food. One day the strong wind caused storm. Unable
to hold on a stormy lake, Korkyt-Ata accidentally
hurtled his younger sister... Saddened by such an
event, he started playing the “Bashpay” (sock, foot
tip) kuy. Later, when he learned that he will die bite
of an insidious snake, he bequeaths that peccable toe
wouldn’t bury with him... A wise parent, blaming
himself for the death Aktamak manifests last best
human qualities for the repose of the soul of a
younger sister...
The character of the “Alaman shooter” Kazakh
folk ale, Altynshash was the owner of golden hair.
One day, swimming in Syr Darya, she dropped a
hair, which was blown over the river... One day a
khan and 40 his wazir went on hunting. The sharp
eye of a ruler saw a gleaming thread. Moving closer,
he saw a golden hair hanging from the plant. A khan
was interested in the personally of a young lady,
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who was the owner of a golden hair... This story can
be attributed to deep cognitive legend.
Even every button of the clothes of the Kazakh
woman has its own significance. Kazakhs, who
were never telling of their children, reviled it with
decorations around the buttons. If a person, being at
the feast of relative or matchmaker, would not bring
children, he certainly, jokingly remarked: “The mare
with foal walks blooming and without it, looks
seedy.” Perhaps this indicates that the presence of
children in the festivities means strengthening of
the relationship between the matchmakers, close
and distant relatives.
The value of the beautiful and convenient
kimeshek lies in its simplicity and versatility.
Distinctive features of the demand personal clothes
are when you put it on, you will never feel shame
and when you put it off, you will be looking for it. It
is synchronized with the character and appearance
of a person as well as pleases the eye and gives
readiness to the whole body.
A girl of marriageable age should wear formfitting dress, in which she appears before the eyes of
formic waist. A man fascinated by her, admits:
Buttons of a beshment
Stretched to 40 rows ,
No matter how much I try,
But it is not easy to unbutton them...
One of the oldest forms kimeshek, has come
down to us in chronological order is the orama
kimeshek (consisting of several parts fastened
matter). It means that covering your head with a
cloth, wrapping it around the hair was dictated by a
necessity, particularly useful for the head.
Then there were the burmeli kimeshek (shir),
which was covered by a borik, auyzdyk (rim)...
Until 1930es a kimehsek referred permanent
woman’s head-wear. During the Soviet time we
had to endure the parody of grandmothers from
the scene of a theatre, which were played by the
masculing woman without head-wear. If in a far-away
village you can see a woman wearing a kimeshek,
you remmeber lines from a poem by Mukagali: “If I
see a white kimeshek...”.
 Beshment is a light fitted clothes lined to the knee.

But it is glad to know that the honorable
kimeshek, which has withstood the challenge of
time and humiliating attitude from representatives
of the government recovered from ashes like a
phoenix.
In the second half of the nineteenth century
national head-wear was faded, beginning from
Khan’s astrakhan cap to Malakhai. Head-wears were
inherited by the allied authorities.
In Soviet times, the national types of clothing
were found “remnants of backwardness” and Eidul-Fitr or namaz (prayer) were banned. Having
survived the terror of the red power, passing through
humiliation and “Goloschekin hunger,” our people
came to what became squeamish to treat yourself.
Volitional involvement of women in social
production has led to the fact that the percentage
of housewives decreased from 44 to three. These
are fruits of the Stalin era, based on the power of
discipline and directed to specific interests. Talking
about the results of the Bolshevik policy, J. Becker
said that this policy reflected traditions, culture,
religion and everyday life of the Kazakh people.
In the late thirties, Soviet policy has changed the
culture, and at the same time has made adjustments
in the relationship of the Kazakh society.
What secret Kazakh people were keeping, if the
new government both robbed their head-wear and
their housing (yurt)?
We know from the history that the Khan of the
Inner Horde Zhangir ordered to present a yurt, which
has been creating for two years and decorated with
stones, was presented to Nicholas I. Another Kazakh
resident of Zaisan presented Nikolai Nikolayevich
gilded yurt covered with a silver plate.
Talking about the yurt, we can give several
examples. The artisan Almas presented the yurt he
created in 1861 at the exhibition in Paris and the
yurt of Meiram Zhanaidarov presented his yurt at
the 3rd congress of Orientalist in St. Petersburg in
1876. Laiykzhan Berkimbayev paid attention that
the exhibition in St. Petersburg has small number of
house hold items of the Kazakh people and uniting
with his fellow countryman Khassan Imambayev,
replenished the museum of the capital city with 88
different instruments and objects brought from the
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Aktobe district of the Torgai region and Kostanai
district of the Sarai region. In 1913, in connection
with the 300th anniversary of the Romanov dynasty,
King Nikolai presented the museum a significant
part of the exhibits, given to him by the Kazakh
people during the 1890-1981.
Over 10 thousand collectible items, brought
from Central Asia and Kazakhstan, is a big part of
the Hermitage collections of exhibits.
Saukele is a meaningful name of a head-wear.
“Sau” means the “sunny side”, “south” or “charm”
and kele means “head”. And so, this saukele and
yurt constitute the most valuable part of the bride’s
dowry, and are considered the best examples of
the Kazakh crafts. In January 1899, representatives
of the Kazakh people transferred the saukele,
decorated with precious stones and precious metals
to the Hermitage Fund.
Enumerating this long list of magnificent gifts,
we do not think bragging deeds of our ancestors
but just want to express sadness and regret. This
indicates how we showing excessive hospitality, are
distributing our national heritage to everyone you
meet and then bite your elbows in frustration.
Scouts not just surveyed our land but also saw
opportunities to dissection of the national “security
lock.” The whole mystery of the human visual
inspection of the garment from top to bottom has
deep roots. Prying eyes closely followed the stay
and life of Kazakhs.
The Great Steppe ennobled the great culture.
Zhelmaya camels, which were carrying the treasury,
were moving confidently making up a column.
However, the constant attacks of the enemy, and
then deliberate mischief brought the Great Steppe to
the disastrous state. And women were the first who
suffered. They have no time for smarten themselves.
And in such a situation they not to lose self-control
and on the contrary, still resisting. Tightening their
belts, covering their head and wearing a dulyga,
women and men were resisting the enemy. Speaking
of dulyga, a golden crown on the head of the famous
“Golden Man”, it is very similar to the saukele.
 A zhelmaya is a dromedary racer.
 A dulyga is a warrior’s helmet.
 A saukele is a cone-shape head-wear of a bride decorated

The appearance of a gilded female headgear back
in 4-3 centuries BC and its similarity to dulyga of
a Prince shows signs of equality between men and
women. Besides jewellery for women, which looked
like a feather of bow, spear point, and other items
of military equipment, gave the image of women
and the triumph of courage, complaisance and
tenderness, courage and attractiveness.
Our “ancient past” is not an outdated concept.
We have mentioned above that one of the options
of a kimeshek is its folded appearance. It is folded
very easily from a shawl for wrapping. If kimeshek
of one’s head gives a person power, then a long dress
with a pair hem make women’s steps confident and
suspended.
The folded ancient type of a kimeshek was worn
in 1920-1930es by Kazakhs of ther Akmola region
(argyn and naiman).
Women of the Junior Juz, living in Syr-Darya,
were another form of isolated a kimeshek, the tuck.
Its front part makes up the triangle and the lower
long part is hanging on the chest, and the upper side
is wrapped to surround the face on both sides.
Like a kimeshek, all handkerchiefs had their
own peculiarities from tribe to tribe. The edge of a
shawl reached the heel and the front part covered
hands of a woman. The top of a shawl is formed in
a special way in the form of rounding. The shawl is
wrapped like a strip worth to 15, 20, 25 centimetres.
Mangystau women wore shawls, wrapping them in a
spiral, Semei women preferred triangular shape and
Saryarka women wore a couple of scarves, which
were named the top and bottom. Kenzheahmetuly S.
said that there were single small samples of shawls.
In the early twentieth century young wives of
the Torgai region wore shawls and type saukele and
sulama.
These head-wears were widely used in Bukeyev
Horde in the first half of the nineteenth century, that
is, this pattern of clothing (carved scarves forms)
is a peculiarity for residents of the north-west of
Kazakhstan. Later shawls of Kazakh women have
spread among the peoples of Central Asia.
There are visual manuscripts showing that a
with gem stones.
 Sulama means spacious; stretched.
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kimeshek is originally a creation of the Kazakhs.
Campaigns of Genghis Khan and the impact of
the Great Silk Road played a significant role in the
dissemination and improvement of a kimeshek.
Kazakh people, who never afraid of strangers,
remained committed to their traditions and
customs. So, in 1925, in the north-eastern part of
the Navoi region formed the Kazakh-Karakalpak
Autonomous Region. According to the counting
control committee of the Kanimekh area 20268
people out of 30760 were Kazakh. Local people here
also liked the samples of a kimeshek. For example,
Northern Khorezm lechek of the Uzbek women are
very similar to our kimeshek. Samples of clothing
like kimeshek were found in the early twentieth
century in the northern areas of the Uzbek and Tajik
peoples.
Head-wear of the Turkmen women in the
Stavropol region, which is called “Boruk” is very
similar to the Kazakh kimeshek.
At first Kazakh women of Mongolia are putting
of a kimeshek, then covering head with a shylauysh
and fixing with a tobeldirik. Women are also
wearing the kundik zhaulyk (sun scarf).
...The edge of shylauysh touches heels,
I still can hear a girlish voice, –
that is how men expressed their feeling about a
woman, wearing shylauysh.
“Chronicle” of women hed-wear:
- From birth to three years old (baby) - it takia,
syrma, kepesh Takia (various forms of skullcaps);
- 5 year (for earrings, “girlish sundet”) - shyt
takia;
- From 7 to 13 years - ukili takia, tepes, zhurindy
borik (rectangular, conical), goats tati, zhannat
borik;
- Over 13 years old (one mushel10) a hostess Sohraby, Karkara borik;
 A shylauysh is a large white handkerchief worn over a
kimeshek.
 A tobeldirik is an ornament woven in the top of the national
head-wear.
10 Mushel – ethnic. Ancient calculus of twelve-year age of a
man in the cycle, twelve-year animal cycle (first cycle ends the
age of thirteen - 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97), and then every
twelve years constitute a cycle.

- 25 years (second mushel) - solemn crownsaukele, fringed Kasaba with jewels;
- 37 years (third mushel) - kimeshek. Name of
parts are often complemente akimeshek: shylauysh,
scarf, turban, kundik, sable borik, cotton belt,
zhelek, shawl;
- 49 years (fourth mushel) - applies all of the
festive complement to the coarse calico kimeshek;
- From 61 to 73 years - a period refers to elderly
mothers (light kind of a kimeshek, modest garters
and scapulars are recommended).
A white kimeshek is a common name of female
head covering, is an alternative “Ak zhaulyk” (white
scarf).
A kimeshek is the symbol of ethnicity and at the
same time, a symbol of independence.
The nation, which honours the woman’s headwear, always respects women.
There is a great definition that “The Khan is a
wealth of the nation, a bi (the judge) is a wealth of
a clan, an aksakal is the wealth of the region and a
baybishe (senior wife) is a heritage of the village.”
The definition shows power, unity and generosity.
Kazakhs always treated the traditional national
head-wear with reverence. During the test, each of
them tried to preserve the original origin of skullcaps
or cap, telpek or capes.
There were such proverbs and sayings as “If
a foreign language dominates your thinking, the
stranger’s cape seizes the soul,” “Not all heads are
the same, why should I find the difference?”, “Man,
who is gradually becoming a bitter, losing interest in
the features of his personality “.
From Latin the word “fashion” means the size,
the rule, the method, the method or beauty. All these
definitions are embodied in essence of a kimeshek.
The popular saying says that legible nation puts
on favourite clothes and a slurred crown any they
see. The type of clothing determines a person’s
status. After the death of the princess Elizabeth,
her wardrobe had eight thousand dresses. This is a
great sign of reverence for the beauty, it is the ability
to dress nicely and the fact that habit becomes
fashionable.
The man has a weakness for imitation. However,
imitation enriches one people and making poor
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others. Great Shakespeare wrote: “Today she copies
the Holland fashion, tomorrow the French and due
to it she brings the two countries closer. She wears
German clothes below her limb and Spanish clothes
above her waist. Although it’s funny, but developing
further their beliefs about beauty, clothes, and
all the samples are cleverly grouped in France.
They received painstaking cutting from Spanish
people, the panache from Italians, the beauty and
compatibility from the British ... and thus extols
forever charming “crown” of beauty... “
The people who reverently treat the head, also
respects the head-wear. An Italian scientist once
said, “I have done all that I could, but I’m not against
the person who does it better than me.”
In 1992 at the World Kurultai of Kazakh the
President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev said
that for centuries the main content of the history the
Kazakhs was connected with a liberation movement.
In the name of freedom and statehood they began
the eternal struggle since the Scythians and Huns,
the Oghuz and Saks, Wusun, Kangju Kipchaks…
Abylai, Kabanbai, Bogenbai and Nauryzbai, Yesset
and Karasai, Zhanibek and Olzhabay, Raiymbek
and Abul Khair raised to protect their homeland.
According to tradition of the Persian kingdom,
the king Khusrau, ascended to the throne is taking
the ambassador. Trying to impress the Ambassador
by genius of Abuzurzhmekhr, he addresses him:
- Oh, my wazir, do you know all that this world
has?

The king supposes to hear the affirmative: “Yes,
I know!”
However wazir stuns him, denying, “No, I do
not know.” After the answer of Abuzurzhmekhr
Khusrau, khan was in an awkward position before
the ambassador.
The king is forced to repeat his question:
- Who is aware of all the events in this world?
Wazir Abuzurzhmekhr says:
– People know everything. But until now, there
is no man who knows that people know...
We also own scanty information but do not
know 99% of necessary things. Our period of life it
is only a fraction of the never-ending story.
We do not want to feel ourselves separate but
do not want to lose what we have. We cannot be
poor, we do should not disappear from the stage of
history.
Only we will grieve our losses, cherish and
protect the stored property. Our great destination is
to remember it.
Talking about woman’s clothes, a unique and
hallowed kimeshek, we just pulled down slightly a
thin blanket from the chest that keeps our moral and
spiritual wealth. And how many secrets are waiting
to be revealed!
Our noble purpose is to preserve and protect
the great legacy of ancestors, not to let then splash
and sink into irretrievable past...
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СӘУКЕЛЕ – ҚЫЗҒА САЛТАНАТ,
КИМЕШЕК – КЕЛІНГЕ АМАНАТ
Сәукеле – кимешектің бастамасы, басты
бастықтыратын байыпты баспалдақтай бойжеткеннің әйелдік кезеңге мойынұсынғандығының
белгісі.
Сәукеленің жасалу, тігілу тәсілінен гөрі
«сәукеле» сөзінің этимологиясы төңірегінде
әртүрлі пікірлер бар. Біреулер «сау» – сәуле,
«келе» – бас деп далбасаласа (бұл өзбекше
«кәлла» сөзіне жақын), енді бір зерттеуші «сәулім» – бойжету, қыз баланың өзінің
балиғадан шыққандығын сезінуі дейді. «Қыздар
сәулім болғанда жүріс түзер, жүріс түзеп жігітке көзін сүзер» (халық әні). «Сәулім болса,
бала қаздай байпаңдап, салмақпен жүру керек»
(Ж. Аймауытов, 391-б.). Баскиім – сәннің ерекше үйлесімінің көрінісі.
Сау-саумала, шұғыла сәу-сәуле-сән, сау келер (тазалық) т. б. пайымдаулар бар. Сәукеленің
сұлбасы көк әлеміне шаншыла үшкілденген оттың
алауына ұқсайды. Бұл шаңырақтың иесі–отағасы
болса, ошақтың иесі – отанасы деген ишара. Бұл
жайында айтылған аңыз да бар. Адам Ата аң аулап кеткенде адамзаттың анасы – Хауа Анамыз
шақырайған күннің астында бір тасты бір тасқа
шықылдатып ермек етіп отырғанда қызып тұрған тастардың арасынан қызыл от жылт етіп
ұшып барып, қурап жатқан жапыраққа түсіпті.
Осылайша «ойыннан от шығып» лапылдап жана бастапты. Шөптің арасындағы «жорғалағыштар» жалынға шарпылып үйітіліп пісіп қалыпты.
Осыдан бастап от жағылып, қазан асылып, ас
пісірілетін болыпты дейді. Аңыздың астарында
әрқашан ақиқат сыр жатады.

Сәукеле неғұрлым биік болған сайын
салтанаты арта түседі. Шамамен екі қолды
төбеден асыра созып, саусақтарының ұшын
түйістіргендей ұзындықта болған. Астыңғы
тиянағы қозының жүнінен талдырып басып
қарпылған жұқа ақ киізден қиылып тігіледі. Кейде сәукеленің астынан іш топы киіліп, бөзбен
астарланып, тысы ашық қызыл түсті қымбат матамен қапталып, әшекей бұйымдармен әрленеді.
Маңдайы мен шекесі, жақтауы (шықшыттан белге дейін), салпыншақ-жырғасы, әдемі ою-өрнек,
шұбыртпа маржан-моншақ, тана-түймелермен,
зер шашақ, оқа кесте, шоқ, қозамен, нәзік су
моншақтармен жиектеліп, түрлі-түсті кестемен көмкеріліп безендірілген. Сәукеленің
ұшар төбесіне бүрілген, етегі өкшесіне түскен
желектің шоғырланған төбелдірігіне әшекейлі
қатырғы-бергек қадалған.
Бұған қоса көзмоншақ, үкіаяқ, самай сырға,
жыланбас т. б. әшекей бұйымдар тағылады. Аса
көркем әшекейленген мұндай қымбат сәукеленің
Бөкей Ордасында кездескен бір түрінің құны
күміс ақшамен 1000 сомға бағаланса, Семей
төңірегінде 2000 сомға жеткен көрінеді. Өткен
ғасырдың орта шенінде Жетісу атырабында жасалып, Ленинградтағы антропология және этнография музейіне сыйланған бір сәукеле жүз
жылқының құнына бағаланған. (Х. Арғынбаев).
Сәукеленің астынан өңір мен жауырынды жауып
тұратын жеңіл желек – зере киілген.
Алғаш түскен келінге сәукеле сыртынан жабатын жамылғы, «ақбүркеншік-ақ ноқта» деп те
аталады.
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Көрікті туған сұлуым,
Алғаш келін болған жұрт,
Ақ бүркеншік салған жұрт,
– деген сөз осыдан қалған (Едіге батыр, 51-б.).
Желегі түсіріліп, беті ашылған келіншек тойжиында сәукелесінің үстінен шаршысының тең
ортасынан шошақ төбеге түйреп бекітілген шәлі
жамылып, екі ұшымен омырауды орай кіндік
тұсынан байлап қойған.
Бұл баскиім түрі де әлеуметтік деңгейдің
көрінісін айқындай білген.
Естайдың «Хұсни Қорлан» әніндегі
О, дариға, мәулік тас,
Бағдат, Мысыр, Шын, Машын,
Іздесем Хорлан табылмас –
деген тебіренісіндегі мәулік тас – ақық, жақұт
сияқты асыл тастар.
«Қобыланды батыр» жырындағы:
Байдың қызы жамылар
Масаты мен беренді, –
деген қымбат дүниелер қазақ әйелдерінің
түсін түрлендіріп, келбетін келістіре түскен.
Қандай сәукеле болмасын оған көздің жауын алатын қоза орнатылады. Шекелігімен маңдайына төгілдіріп бетмоншақ қадайды. «Бетінен бетмоншағы үзіліп тұр» деген сүйсіну осыдан қалса керек.
Сәукеленің де басқа киім түрлері секілді бауырлас елдердің баскиімімен атауы ұқсас
екенін де ескерте кеткіміз келеді. Қазақ, қырғыз,
қарақалпақ, түрікмендердің қалыңдықтары мен
жаңа түскен келіннің сәукеле атты (шовкеле, шокуло) баскиімі бар. Тек сыртқы пішімі ғана әр елде
әртүрлі болады: қазақ халқында желке жағында
қалақты жапсырмасы бар биік шошақ пішінді,
қырғыздарда дулығаға ұқсас, ал қарақалпақтарда
төртсыналы тақияға келеді.
Қызға төленетін қалыңмалдың құны да оның
тегіне, тәрбиесіне қарай есептелген.
ХІХ ғасырдың алғашқы жартысында Кіші
жүздің Байсақал атты байы мен Орта жүздің
Сапақбайы құда болыпты. Байсақал өз қызының
сәукелесін жіберіп, «басқа ештеңе сұрамаймын,
тек осы бір сәукеленің бағасын өздері есептеп
берсе болды», – депті. Сонда Кенесарының ағасы
Саржан төре: «әлгі сәукеленің бағасы бес жүз

байтал болады, сондықтан қызының қалыңмалы
бес жүз жылқы болсын» деп кескен екен. Аңызға
айналған ата-дәстүріміздің түпдерегі ғұлама
ғалым Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының еңбегінен
алынып отыр.
Екі жеңгесі қалыңдықтың екі қолтығынан
қолпаштап, күйеу жағымен өлеңдетіп таныстырып, табыстырып қана қоймай, қыздың сырсипатын, мінез-құлқын, ақыл-парасатын, сәні
мен салтанатын паш етеді. Бұл – ерекше назды,
тәлімді тәжім. Сәукелеге көрімдік алған соң арғы
жағы сыңсуға ұласады, жар-жар, өсиет, батамен
жалғасады.
Сәукеленің сәніне сәт құндыз лайық. Сәукеле
қолданбалы өнердің ішіндегі кірпияз туындысы
болғандықтан зергерлер мен ісмерлерді ат арытып арнайы іздеп, «пәленше шебердің қолынан
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шыққан» дегізіп, емші-домшы, бақсы-тәуіптен
кем көрмеген. Көк аспанға шаншыла үшкілденуі
– мәртебең биік болсын, күміс әшекейлері
– жұлдызың жоғары болсын деген ақ ниетті білдірген. Әр өңірдің үлгісі аламанға ат қосқандай
бәсекеге түскен. Қазақтың ән-күй жыраужыршылық мектептеріне ұқсас киім түрлерінің
де пішімі әрқилы бола тұра тұтас бір бүтіндікті
құраған. Кешегі Қазан төңкерісінде сән өнерінің
де қазанын төңкерудің сан түрлі құйтұрқы тәсілі
жасалынды.
Бір ғана сәукеленің бір жыл бойы тігіліп, құны
100 жылқыдан кем болмайтындығы қазақтың қыз
балаға деген ерекше ықыласын білдіреді.
Кимешек – әйелдің бет-келбеті,
Сәукеле – әулеттің сән-сәулеті.
Сәукеле бір қарағанда батырлардың дулығасына ұқсайды. Қашанда қазақ әйелдері – өз
деңгейінде қайраткер. Бойында әйелдік назда-

нудан гөрі азаматтық арлану басымырақ болған.
Отбасының тәрбиесінен бастап Отанын қорғауға дейін ерлермен үзеңгі қағыстырып қатар
жүрген. Бір рудың баласы жеті атаға жеткенше
қыз алыспайтын асыл дәстүріміздің арқасында
қан тазалығы өз алдына, атасы басқаны араластырмай ауыл-ауыл болып қоныстанған ата-бабаларымыз қыздарын қанаттыға қақтырмай, ағаінілерінің арасында ер балалармен тең тәрбие
берген. Қазақ қыздарының бетін бүркемегендігінің басты бір себебі де осы еркіндіктің белгісі.
Сол ерке қызға жасалған құрмет ерге шығатын
бойжеткеннің елден аттанарда киетін киелі баскиімі сәукелеге де көрсетілген. Сәукелесінің
сәулеті асқан сайын қалыңдықтың да мерейі
тасқан. Елдің есінде, жұрттың аузында пәлен
атанға артылған жасау-жабдықтан гөрі сәукеленің салтанаты ғана сақталған.
Есіктің алды жас қайың,
Жапырағын баспайын.
Есік аттап кеткен соң,
Еркелікті тастайын... –
деп жалғасатын сыңсудың аяғы сәукелеге
яғни, сәтті киімді, әйелдік кезеңді мойындайтын «сертті» киімді сипаттай келе сәукелелі
қалыңдықтың қадір-қасиетін де термелетіп құдажегжатпен таныстырып, сәукеле көрімдік алады.
Әшекейдің өзі де әншейін алабажақ шимайшатпақ емес, мән, мазмұн, ырым, тыйым, салтдәстүр, дәреже-деңгей топталып сәні мен мәні
бір арнада тоғысқан.
Демек, қазақтың ру-тайпаға жіктеліп жаз
– жайлау, қыс – қыстау қонысын араластырмай
бірінен-бірі ұзап көше беруі жерді кеңейтіп қана
қойған жоқ – алыстап барып қайта қосылудың
бірден-бір тәсіліне айналды. Жерін таптатпаған,
жесірін қаңғытпаған қазақтың далалық дана
заңында жер мен жесір дауы барлық даудың басы
деп танылды. Сәукеленің тұрпатының ежелгі жауынгерлер баскиімінің сұлбасына ұқсайтындығы
ең әуелі әйел мен ерлердің теңдігінің көрінісі.
Сәукеленің әшекейіндегі найзаның ұшы, садақтың жебесі, қылыштың жүзіндей салпыншақтары
осыған дәлел. Тіпті, қаңқасының өзі сауыттың
қаттауындай сырылып тігіледі. «Батсайыдан
тіккен қаттауың, қан қылмай-ақ шешерсің»
(«Қобыланды батыр»).
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Ал енді әйгілі готика үлгісіндегі сәукелеге
ұқсас баскиімге баға берген ХІV ғасырдағы
Француздар: «әрбір бикештің баскиімі аспанға
қарай ұмтылып, әшекейі көздің жауын алатындай, алаулаған шырақтай жанып тұр» деп тамсанады. Ал біздің сәукеленің сұлбасы сонау сақ
дәуірінен бастау алады.
Дәстүр бойынша қызға сәукелені, басқа
да киімдерін әкесінің үйінде ұзатылар сәтте
жеңгелері арнайы келіп, оң жақтағы үкілі
тақиясының орнына кигізіп, енесінен байғазы
сұраған. Сәукеле байғазысының бағасы да олқы
болмаған. Бұған құда-құдағилар шақырылған.
Олар көрімдік атаған. Шашу шашылып, ақ бата
арналған. Сәукелені кигізгені үшін ауылдың сыйлы әйелі күйеу жігіттен сыйлық алған. Сол күні
құдалар үлкен үйге кеткенше келіншек сәукелесін
киіп отырған. Қырдың қарға аунап тұрған
қызыл түлкісіндей онсыз да ажарлы келіншекті құлпыртып жіберетін сәукелені қыз жақтың
туыстары әдейі шешкізбеген.
Қыздың баскиімін ауыстыру қыз ұзатудан
кем болмаған. Сәукеле кигізу салтанатына
қалыңдық пен күйеу жігіттің екі жағынан ең
жақын, беделді деген адамдары бас қосқан.
Өнерлі жігіт (асаба) сәукеле киген бойжеткенді
де, басындағы сәукелесінің қадір-қасиетін де термелеп дәріптеп таныстырады. Бұл да – беташарға
дейінгі «сәукеле» деп аталатын тағылымды салтдәстүр.
ҚАСАБА
Қасаба – үшкірлеу төбесіне бір шоқ қауырсын
қадап, маңдай тұсын түгелдей асыл тас, алтын,
күміс әшекейлермен безеп, оң жақ самай тұсына
5-6 қатардан ілмелі моншақ күміс қоңыраушалар
байлап, ұзын салпыншақты етіп жасаған қыз
тақиясының бір түрі. (Р. Шойбеков «Ана тілі»
1991 ж. 18 сәуір.) «Көне түркі (қыпшақ) баскиімнің негізгі элементтерін бойына сіңірген қасаба атауы алтын зерлі деген мағына береді» дейді этнограф Ө. Жәнібеков. Қасаба көбіне төре,
сұлтандардың қыздары киетін баскиім саналған.
Кейде қалыңдық оны үйлену тойына сәукеленің
орнына да киген. Тойдан кейін үкісіз, желексіз,

ойыңқысының сыртына жаулық салып немесе
орамалдың үстіне киген. Баскиімнің бұл үлгісіне
қарай қалындыққа арнайы алқа, білезік, сырға,
жүзік, бұрымға тағатын шолпы, бұрымының
қолаңына ілетін қоза сырға, камзолды сыртынан буынатын нәзік белдік, аяққа киетін мәнерлі
кебіс дайындалатын болған. Қасаба күрең немесе көгілдір түсті жібек, ши барқыт, пүліш, дүрия,
шұға, парша секілді маталардан тігіледі. Қасаба
тұрпаты дөңгелек, желкесіне қарай ойыңқылау
келген, дөңгелек тақияға ұқсас етіп пішіледі де,
артқы жағына немесе желкесіне қарай бірте-бірте ойытқы түскен құламасы болады, ұшы әйелдің
арқасына қарай төгіліп жатады. Айдыны зерлі
жіптермен кестеленіп, қиылысқан жерін алтын
жолақпен жауып, зерлі әшекеймен безендіреді.
Құламасына шашақтар тағылады. Шашақтың
көп тағылуын ұрпағы көбейсін деген игі тілекпен түсіндіруге болады. Қасабаның маңдай
тұсына түрлі асыл тастармен тізілген дөңгелек
табақшалармен бекітілген қыстырма ілінген. Ал
самай тұсына ұзынырақ күміс қоңыраушалармен
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ұшталған 5-6 тізбек салпыншақ таққан. Төбесіне
қадалған үкі көрік берген. Үйлену тойына бұрын
қалыңдық сәукеленің орнына зерлі қасаба да киген. Оған дәлел – қазақ тілінің лексиконында
қасабалы қалындық, қасабалы келіншек деген
тіркестердің сақталып қалғаны.
Қазақтың той-томалақ, салтанатқа киетін баскиімі қарқараға жалғана айтылатын
«қарқаралы қыз, қасабалы қатын» дейтін де сөз
тіркесі бар. Құлағымызға келеңсіздеу естілетін
қатқыл сөз «қатын» – «әйел» сөзінің арғы тегі.
Ертедегі қағанның ең лауазымды адамы – қаған
болса, екінші орында қағанның «қатыны» деп
аталатын – бәйбішесі. Ел билігіне еркін араласатын ерекше тұлға. «Атам елді билейді, атамды
әжем билейді» деген нақыл осыдан қалған. Көне
түркі түсінігінде «қатун» – өмір сыйлаушы,
билік жүргізуші, «ақсүйек» – текті тұқым деген
ұғымды білдіреді. Түркілердің үлкен кісіні тауға
теңеп атын тура атамайтын дәстүріне жүгінсек ел
анасын, «әй, елім» деп сөз саптайтын құрметті
«қатунды» әспеттеп, «әйел» атап кетуі әбден
мүмкін. Демек, қасабалы қатын, қарқаралы қыз

дегеннен қошеметі кем емес деп қабылдауға
тұрарлық дәреже.
Қасаба – көршілес халықтардың да баскиімі. Түркімен қыздары хасава немесе хасабаны
(түркіменше) қалыңдықтың той киімі ретінде киген.
Түркімен әйелдерінің баскиімінің қаңқасы
негізінен киізден жасалған биік болады. Қаңқаны
сабаннан, қияқтан арқан есіп қамырмен қатырып,
мата мен орап қатқылдау материалмен қаптаған.
Мұндай тәсілді күндік пен дастардың және
қасабаның негізін жасауға да пайдаланған.
Олай болса, ежелден тұнып тұрған табиғи
заттарды тиімді пайдаланған, ши өріп, кендір
ширатып, жүн иіріп, қамыс тоқыған қазақтың да
қолданбалы өнері бірте-бірте өндіріс құралына
айналды. Қазіргі шеттен келетін киіз қалпақ,
сабан телпектердің тамыры да көшпелілердің
көне тәсілімен жалғанып жатыр десек жаңылыспаймыз.
Қасабаға сұлбасы ұқсас тағы да бір қыздардың баскиімі – сораба.
Сораба – қыздар киетін тақия тәріздес,
бірақ артында салпыншағы, төңірегінде шашағы
бар баскиім. «Қыздар киер сораба, салбыратып шашағын, жаман жігіт бүлдірер өз отбасын,
ошағын» (халық өлеңі).
Бойжеткен қыздың баскиімінің ең мәртебелісі – қарқара бөрік. Қарқара – биік тауды мекендейтін сирек кездесетін, қауырсыны
жан-жағына үлпілдеп өрнектері төгіліп тұратын
ерекше көрікті құс. Мысалы, «пәленшенің оң
жақта отырған қарқаралы қызы бар екен» деп
айтылады.
Айтпақшы, қазақтың бұлбұлы атанған
Күләш Байсейітованың «Біржан – Сара», «Алтыншаш» операларындағы баскиіміндегі көз
тартар көрікті үкісі – қарқараның қауырсыны
екенін 1943 жылдарда Қыздар педагогикалық
институтындағы кездесуінде өз көзімен көрген
қызылордалық көзі қарақты рухани апам –
Ақжамал Қожаназараваның аузынан жазып алдым. Баскиімінің екі жағындағы үлпілдеп төгіліп
тұрған қауырсын желек сол әйгілі, қасиетті
қарқара екен.
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САУКЕЛЕ – ТОРЖЕСТВО ДЛЯ ДЕВУШКИ,
КИМЕШЕК – НАКАЗ НЕВЕСТКЕ
Саукеле – предвестник кимешека. Это – знак
перехода девушки на выданье к периоду величественной женщины.
Само название «саукеле» рождает различные мнения и суждения. Некоторые определяют
так: «сау» – луч, «келе» – голова («келе» ближе
к узбекскому «кэлла», что означает «голова»).
Другие исследователи утверждают, что название
произошло от корневого слова «саулим» – совершеннолетие девочки.
Из народной песни:
Когда девушки оденут саулим,
То у них походка уверенная.
На девушку с ровной походкой,
Джигит не останется равнодушным.
Или, как у Жусипбека Аймауытова:
Надо ходить степенным шагом,
Как утиный цыпленок,
Если носишь на голове саулим...
У названия «саукеле» очень много эквивалентов. Очертание саукеле напоминает пламя
огня, устремившего ввысь. Если хозяином шанырака является отагасы (повелитель очага), то хозяйка очага – отанасы (хранительница очага).
Существует легенда на этот счет:
«Когда Адам-Ата ушел на охоту, то мать всего
человечества Хауа-Ана (Ева), находясь под палящим солнцем, увлеклась постукиванием камушка

об камень. В ходе этого постукивания сверкнула
искра, загорелся огонь, который жадно охватил
сухую листву...» Отсюда пошло выражение: «Неосторожная игра приведет к пожару». «В результате вспыхнувшего пламени под огнем погибло
немало пресмыкающихся и других живностей.
Отсюда пошло разжигание огня, установка казана
и приготовление еды варкой...» – гласит легенда.
А ведь под ней – и истина, и намек.
Чем выше саукеле, тем величественнее кажется оно. Возможно, высота определяется на месте
скрещения пальцев на вытянутых руках над головой.
Саукеле изнутри (изнанка) покрывается вязью, а наружная сторона отделывается дорогой
тканью красного цвета и украшается драгоценной мозаикой. Саукеле от верха до самого низа
нанизываются различными ювелирными камушками, бусинками, а материя – симпатичными узорами и орнаментами.
Старательно оформленные саукеле в Букеевской Орде ценились в 1000 рублей серебряной
монетой, а в регионах Семея доходили до 2000
рублей. Саукеле, изготовленное в середине прошлого века в Жетысу и переданное в дар Ленинградскому музею Антропологии и этнографии,
было оценено стоимостью ста голов лошадей
(Х.Аргынбаев).
Впервые переступившей за порог невестки,
в знак уважения, поверх ее саукеле накрывали накидку, которую иногда называли «акбуркеншик
– ак нохта» (светлое покрывало – светлая узда).
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Отсюда произошло выражение (Едиге
батыр):
«Красавицей ты рождена...
Народ, кому ты стала невесткой,
На тебе накинул акбуркеншик».
Этот вид головного убора также проясняет
уровень социального положения общества.
Из песни Естая «Хусни Хорлан»:
«О, дарига, маулик тас,
Багдад, Мысыр (Египет),
Шын, Машын...
Но Хорлан я не нашел...»
Здесь «маулик тас» означает драгоценные
камни, типа агата, яхонта.
Дорогие ткани всегда были к лицу женщине.
Не зря в эпосе «Кобыланды батыра» воспевал:
Байские дочери одевались
В шелка, парчу, кружева...
Любое саукеле украшает коза. Этот драгоценный предмет предназначен уберечь девушку
от сглаза. На лобный край саукеле развешивают
свисающие бусинки («бет моншак»):
С лица свисает бетмоншак,
Искрясь бусинками, словно дождь... –
с любовью поется в народе.
Как саукеле у казашек, его подобие (шовкеле, шокуло) носят и кыргызские, каракалпакские,
туркменские невестки и возлюбленные.
Калым, который предназначался к оплате за
девушку, составлялся соразмерно ее воспитанности и происхождению. В первой половине ХІХ
века состоялось сватовство между баем Байсакалом из Младшего жуза и баем Сапакбаем из
Среднего жуза.
Байсакал, передав свату саукеле дочери, сказал:
 Коза – серьги, подвески в различных формах, которые
нацепляются на уши, свисают на шею и на грудь.

– Ничего другого от них не пожелаю. Единственная просьба: пусть они сами оценят стоимость этого саукеле...
Тогда торе Саржан, старший брат Кенесары,
так определил цену саукеле девушки:
– Это составляет целых пятьсот кобылицбайтал. Пусть цена калыма девушки будет пятьсот голов лошадей!
(Сведение взято из трудов гениального ученого Машхур Жусипа Копейулы).
После выкупа за смотрины саукеле, продолжение подхватывает сынсу (прощание-плач девушки, которая собирается уходить из отчего
дома в дом жениха), далее – жар-жар, осиет (наставление) и бата (благословение).
Канувшая в невозвратное, октябрьская революция оказала свое негативное воздействие и на
казахское культурное достояние. Однако саукеле, которого скрупулезно изготовляют в течение
целого года, и который оценивается в не менее
сотни лошадей, и поныне не потеряло своего
нравственного значения и неповторимого очарования:
Кимешек – лик и образ женщины,
Саукеле – светлый луч под сводом очага.
Наши мудрые предки, оберегая честь семьи
от кровосмещения, наложил запрет женитьба на
девушке ближе из седьмого колена родословной.
Обычай, оберегая честь девушки, высоко ставил
ее положение в обществе. Отсюда отличием ее
свободолюбия и вольности заключался и в том,
что казахская девушка никогда не укрывала свое
лицо.
Процесс прощания девушки с отчим домом
– сынсу – заканчивается надеванием саукеле, которое остепенивает и возвышает ее:
Во дворе растет белая береза,
Не наступлю на листья ее.
Как покину отчий дом,
Так и распрощаюсь с капризом...
В гениальном Степном законе, по которому
земли защищались от вражеских притязаний и
 Байтал – еще не жеребившаяся кобылица.
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невестки. Женщины, которая удостоилась чести
надеть на голову девушки саукеле, соответственно получала от жениха приличное вознаграждение. В тот день невестка должна была находиться
в саукеле, пока не отбудут сваты. Асаба (тамада)
в песенной форме знакомит невестку с представителями жениха. Эта процедура носит название
«саукеле», которое является предшественником
волнительной и торжественной церемонии «бет
ашар» (песня, сопровождающая обряд снятия
покрывала с лица невесты).
КАСАБА

вдов оберегали от невзгод, споры о земле и вдовьи
участи считались главенствующей проблемой.
Отсюда, схожесть очертания саукеле с воинским
шлемом сарбаза свидетельствует о незыблемом
равенстве между мужчиной и женщиной...
Французы еще в XIV веке дали такое определение знаменитому готическому образцу головного убора очень напоминающего силуэтом
наше саукеле: «Головной убор каждой мадмуазель устремлен ввысь в небеса. Украшения изумляют взор красотой, и светится как пламя свечи».
Смена головного убора девушки считалась
важнейшей церемонией, не уступающей проводу

Касаба – старинный женский головной убор.
На макушку касабы пришивают букет из перьев,
а лобная часть полностью украшиваются золотыми, серебряными и другими благородными
камушками, около правого виска подвешивают
пять-шесть рядов висячие серебристые колокольчики из бусинок. Длинный салпыншак (висячие
украшения) на тюбетейке тоже присутствует в
атрибуте касабы. (Р.Шойбеков, «Ана тілі», 1991,
18 апрель).
Этнограф О. Жанибеков утверждает, что касаба, впитавшая в себя древнетюркские (кипчакские) элементы головного убора, означает смысл
«алтын зерлі» (золотая метанить).
В свое время считалось, что касаба предназначена для дочерей торе и султанов. Невеста,
выходя замуж, ее заменяла саукеле.
Касаба шьют из шелка, бархата, плюша, дурии, парчи и других тканей бурого или голубого
цвета.
Очертание касабы – круглое. Она имеет впадину на затылке, ее выкраивают схожим на круглую тюбетейку. Концы касабы свисают по спине
женщины. По краям касабы шивают бахрому
(кисточки). Множество кисточек означает пожелание иметь много детей.
Перья филина на макушке касабы придают
ей привлекательный вид.
Нередко касаба заменяла саукеле, когда девушка выходила замуж. Отсюда сохранились словосочетания «Қасабалы қалыңдық» (возлюбленная с касабой), «қасабалы келіншек» (невестка с
касабой).
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Существует
также
словосочетание
«Қарқаралы қыз, қасабалы қатын» (девушка с
каркарой – женщина с касабой). Этот головной
убор, надеваемый во время казахского тоя и торжествах, имеет связи с Каркарой, отсюда и рождение распространенного в народе словосочетания.
Слово «қатын» (по-русски «баба») будто режет слух. Но в древности самым авторитетным, интеллектуальным человеком считался
«қаған» (каган), то на втором месте стояла жена
кагана «қатын». Она неограниченно вмешивалась в государственные дела. Отсюда появилось
изречение: «Народом правит ата (дед), а дедом
правит бабушка».
В древнетюркском понятий «қатун» (баба)
означает – «дарующая жизнь», «правительница», «ақсүйек» (белая кость), «текті тұқым»
(благородного происхождения).
Тюрки авторитетного и уважаемого человека
сравнивают с горной вершиной. Отсюда и «хатун» имеет значения «ел анасы» (мать народа)
«әй, ел» (это олицетворение заботы о народе
женщиной – «әй, ел» (әй, ел болайық), где явно
чувствуются оттенки ее почтения и уважения.
Значит, словосочетания «қасабалы қатын»
(баба с касабой), «қарқаралы қыз» (девушка с
каркарой) звучат с уважительным отношением к
женщине.
Эквиваленты касабы встречают и в головном
уборе у туркменских женщин, и произносится
он созвучно «хасава».
Сораба – головной убор девушки, напоминающий касабу. Сораба очень похожа на женскую
тюбетейку, но от нее отличается задней свисаю-

щей накидкой (салпыншак) и кисточками от головного убора.
Девушки наденут сораба,
С болтающимися кисточками.
А плохой джигит только может,
Портить семейный уклад, –
есть и такие строки в народной песенке.
Самый почетный головной убор у девушки
на выданье – «қарқара бөрік» (каркара борик).
Здесь каркара – остроконечный национальный
женский головной убор. А вот каркара борик берет начала от журавля-красавки.
Каркара – это журавль-красавка. Но, здесь
каркара еще украшение из перьев журавля-красавки на шапке у девушки. Например, когда хотят
сделать намек джигиту, то говорят: «У этой девушки отец знатный человек и она его дочь-красавка с каркарой готовая на выданье» (буквально, журавль-красавка).
Я лично из уст кызылординки, духовно-нравственно обогащенной женщины-апай Акжамал
Кожаназаровой записала свидетельствующие показания о том, что в 1943 году на встрече казахского соловья Куляш Байсеитовой со студентками
женского педагогического института представилась в головном уборе из перьев журавля-красавки, с которым выступала в операх «Биржан
– Сара» и «Алтыншаш». Этот головной убор
легендарный казахской певицы произвел на жизнерадостную девичью аудиторию потрясающее
и незабываемое впечатление...
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A SAUKELE IS A CELEBRATION FOR GIRLS,
A KIMESHEK IS AN INSTRUCTION FOR A DAUGHTER
A saukele is a harbinger of a kimeshek. It is a
sign of transition of girls of marriageable age to the
period a stately woman.
The name “saukele” generates different views
and opinions. Some people define it as “sau” - beam,
“kele” - the head (“kele” closer to the Uzbek “Calla”,
meaning “head”). Other researchers argue that this
name derived from the root word “Saul” - age girls.
From folk songs:
When the girls are dressed in a sauli,
Then they walk becomes confident.
A girl with a smooth gait,
Will not remain a horseman indifferent.
Or, like Zhusipbek Aymauytov said:
You must go by a power step
As a duck chicken
If you are wearing saulim on your head...
The name “saukele” has a lot of equivalents. The
outline of a saukele reminds the fire running up. If
otagasy (Lord of Hearth) remains the master of shanyrak, then otanasy (Keeper of Hearth) is the domestic goddes.
There is a legend that says:
“When Adam-Ata went hunting, the mother
of all mankind Khaua-Ana (Eve) was attracted to
the game by tapping on a pebble stone under the
scorching sun. During friction the spark lit a fire that

eagerly embraced dry leaves ...” It originated the expression that carefree game will result into a fire. “As
the result the fire killed a lot of reptiles and other
animals. The legend says that it originated the establishment of a cauldron and cooking.” So the legend
brings the truth and the hint.
The higher saukele is, the greater it seems. Perhaps the height is determined by the place of crossing your fingers at arm’s length above a head.
Inside (wrong side) a saukele is covered by ligature, and the outer side is finished with red and expensive cloth and decorated with precious mosaics.
From the top to the bottom a saukele is decorated
various jewellery stones, beads, and a matter with
pretty patterns and ornaments.
Carefully decorated saukele of the Bukeyev
Horde valued in 1000 rubles in silver coin, and in
regions of Semei reached 2,000 rubles. A saukele,
made in the middle of the last century in Zhetysu
and donated to the Leningrad Museum of Anthropology and Ethnography cost hundred horses (Kh.
Argynbayev).
A bride, who first left her home covered a saukele with the cloak, which is called “akburkenshik - ak
nochta” (ligh cover - light bridle) in the sign of respect.
This originated the expression (Yedige batyr):
“You were born beautiful...
And people to whom you became a daughter,
Covered you with akburkenshik.”
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This type of head covering also clarifies the level
of the social position of the company.
From a “Khusni Khorlan” song by Yestai:
“Oh, Dariga, maulik tas,
Baghdad Mysyr (Egypt)
Shyn, Mashyn ...
But I have not found Khorlan... “
In this case, “Maulik tas” means precious stones,
such as agate, ruby.
Expensive fabrics always match to a woman.
And Kobylandy batyr well-spent sang in his epos:

Daughter of rich men
Were wearing silk, laces and brocade...

Just like a saukele in Kazakh nations, Kyrgyz,
Karakalpak, Turkmen brides are wearing its semblance (shovkele, shokulo).
The bride price, which was intended to pay for
the girl, drafted in conformity with her upbringing and origin. In the early 19th century there was
matchmaking between a rich man Baysakal of the
Junior Juz and rich man Sapakbai of the Middle
Juz.
Passing a matchmaker the saukele of his daughter Baisakal said:
– I am not going to ask a lot from them. My only
wish is let them appreciate the value of this saukele...
Then tore Sarzhan, the elder brother of Kenessary, said:
– This saukele costs 500 baital-mares. Let the
price for bride be equal to 500 horses!
(Information taken from the works of this genius Mashkhur Zhusip Kopeyuly).
After the ransom for the bride’s saukele, there
is a synsu (goodbye crying of a girl, who is going to
leave her father’s house to the house of her groom)
and then zhar-zhar, osiet (instructions) and bata
(blessing).
The October revolution had its negative impact
on the Kazakh cultural heritage. However saukele,
which meticulously manufactured for one year, and
which is estimated to be at least a hundred horses,
still has not lost its moral values and unique charm:
an

Every saukele is decorated with a koza . This
item of jewelery is designed to protect the girl from
the evil eye. The frontal part of a saukele is decorated with beads (“bet monshak”):


The betmonshak is on the face,
Beads are sparkling like rain... –
are words from folk songs.
 Koza is earring and a pendant is different shape, which fasten to ears and hanging down to a neck and a chest.

A kimeshek is the face and the image of a wom-

A saukele is light beam under the arch of the
hearth.
Our wise ancestors, protecting the honour of
the family from incest imposed a ban to marry a
girl from near the seventh generation pedigree. The
custom, protecting the honour of a girl, were giving
her position in society. That is why the fact that the
Kazakh girl never hid her face was the distinctive
feature of her freedom and liberty.
 Baital is a horse, which did not ever have foals.
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The process of parting with the girls’ ancestral
home, synsu, ends in putting saukele which matures
and elevates her:
There is a white birch growing in the yard,
And I am not going to step on her leaves.
When I will leave my father’s house,
I will say goodbye to a whim...
The brilliant Steppe law, which used for protection of lands from claims of enemies and widows
against adversity, disputes about land and widow’s
participation is considered the dominant issue. And
this originated the similarity of shape of a saukele
with a military helmet of Sarbazy, which shows immutable equality between men and women...
In the 16th century the French gave a definition
to the famous Gothic head-wear, which remained
the silhouette of our saukele “The head-wear of each
Mademoiselle is directed upward to the heavens.
Jewellery amazes the look by beauty and it glows
like a candle flame. “
Changing of a head-wear of a girl was considered an important ceremony, which is not inferior
to the synsu. A woman who was given the honour to
put saukele on the girl’s head respectively received
decent reward from the groom. On that day, the
daughter was to wear a saukele until matchmakers
depart. An asaba (toastmaster) introduces a bride
to a groom in the form of a song. This procedure
is called “saukele”, which is a precursor to the “bet
ashar” (the song that accompanies the ritual of removal of the bride’s veil) ceremony.
KASABA
A kasaba is an old woman’s head-wear. The top
of a kasaba is decorated with a bunch of feathers,
and the frontal part is decorated gold, silver and
other precious stones, near the right temple people
hung five or six rows of silver bells made of beads.
Long salpynshak (Hanging Decoration) at skullcap
is also a part of the kasaba attribute. (Shoybekov R.,
“Ana tili”, April 18, 1991).
The ethnographer Zhanibekov O. says that kasaba, absorbing the ancient Turkic (Kipchak) ele-

ments of a head-wear, has meaning of “Altyn zerlі”
(gold meta-threat).
People used to think that a kasaba is designed
for daughters of tore and sultans. Getting married a
bride replaced it with saukele.
A kasaba is made of silk, velvet, plush, durii, brocades and other fabrics of brown or blue colours.
A kasaba is round. It has a cavity at the back
and it is similar to a round skullcap. Kasaba ends are
hanging on the back of a woman. Additionally it is
decorated with fringe. A set of brushes means a wish
to have many children.
Owl feathers on the crown of a kasaba give it an
attractive look.
A kasaba often replaced with a saukele when a
girl gets married. And that is why the nation keep
such saying as “Kasabaly kalyndyk” (in love and
with a kasaba), “kasabaly kelіnshek” (sister with a
kasaba).
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“khatyn” means “yel anasy” (mother of nation), “ai
yeli”, epitome of this word means care-about of nation, who we can see signs of reverence and respect.
So, such phrases as “kasabaly katyn” (woman
with a kasaba), “karkaraly Kyz” (Karkaralinsk girl)
mean respect for a woman.
There are equivalents of a kasaba in head-wear
of Turkmen women, and i it is pronounced in tune
“khasava”.
A soraba is a head-wear of a girl resembling a
kasaba. A soraba is very similar to the female skull
cap, but it is different from the back hanging cape
(salpynshak) and tassels of the head-wear.
Girls will wear a soraba,
With dangling tassels.
And a poor young horseman,
Can only spoil the family pattern -

There is also the phrase “Karkaraly Kyz, kasabaly katyn” (Girl with karkara is a wife with a kasaba).
This head-wear put on during the Kazakh feasts and
holidays has links with Karkara and originates this
phrase.
The word “katyn” (in Russia a woman) is shocking the ear. However, if in acient time “kagan” was
the most authoritative and clever person, his wife
“katyn” was on the second place. He was indefinitely intervening in the affairs of state. And the “A man
is ruling the nation and a woman is ruling a man”
saying appeared at that time.
In the ancient Turkic the concepts of “katun”
(woman) means - “giving life”, “ruler”, “aksuyek”
(blue blood), “tektі tukym” (noble).
Turks compared authoritative and respected person with a mountain top. And that is why

there are such lines in the folk song.
The most honourable head-wear of a girl of marriageable age is “karkara borіk” (Karkara-borik).
Here a karkara is the pointed national women’s
head-wear. And a karkara borik originates from Demoiselle Crane.
A karkar is a Demoiselle Crane. But, here a
karkara is also decoration of a cap of a girl made of
feather of a Demoiselle Crane. For example, when
people want to give young-man the crue, then say:
“this man of family has a marriable daughter with
karkara.
I have personally recorded the testimony of
the Kyzylorda resident spiritually and morally rich
woman apai Akzhamal Kozhanazarova showing
that in 1943, at a meeting of the Kazakh nightingale
Kulash Baiseitova with students of Women’s Pedagogical Institute, she was wearing a head-wear of
feathers of a Demoiselle Crane, which appeared in
“Birzhan and Sarah” and “Altynshash” operas. This
head-wear of a legendary Kazakh singer produced
an amazing and unforgettable impression on the audience...
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КӨРКЕЙІП ЖЕТКЕН КӨЗАЙЫМ
(жақсының ісі жария...)

Бөз бүркенген қазақтың кимешегін,
Торқа жауып өзіне қайтарамын.
Мұқағалидың ізімен
Біздің жаратылысымыздың көрінісі – түсіміздегі болжамның көшірмесі.
Шекспир, «Дауыл»
Кім боларыңды Жаратушы, кім болғаныңды
халық біледі. «Адамның басы – Алланың добы»
деген аталы сөз екен. Біреулер қайран қалғанда
«саған өтірік, маған шын» немесе «үш ұйықтасам
түсімде жоқ» дейді ғой. Ал, менің үш ұйықтаған
түсімде кимешектің таңғажайып 9 түрі аян болды.
Өң мен түстің арасындай шым-шытырыққа айналып сынаққа түстім де кеттім... Мені мүсіркеу де,
аяу да, кекету де, түсіну де өңімде болды. Кейін
ойласам бәрі де өңімде басталыпты. «Кетіңкіреп
қалыпты, бұрын тілі аузына сыймай сөйлей беретін еді, енді қолы алдына сыймай еріккеннің
ермегіндей зерігіп кимешек тігетін болыпты.
Қырық жастан асар-аспасында басын байлап, намаз оқығанына таңғалып жүргенімізде, енді кимешекке көшіпті. Онысы кімге керек?!» – деген
қаңқу сөзден басым қаңғырды.
Өңім. 1991 жылдың қазан айы. Қазақстан
мұсылман әйелдері лигасының жауапты хатшысымын. Еуропа ұлттық көзқарас орталығының
директоры Осман Уймақоғларының ресми
шақыруымен Мұртаза Бұлұтайдың ұсынысымен
Түркияға бір ай мерзімге сапарлап қайттық.
Іссапардың бағдарламасында әртүрлі салиқалы

жиындарға қатынасу жоспарланған. Кім боларымызды айқындай қоймаған алмағайып кезең.
Әмина апай Нұғманова, қызы Баян және мені –
үшеуімізді Стамбул әуежайынан Ибраһим дейтін
заңгер қазақ жігіті күтіп алып, Зейтүнбурундағы
Мұрат Ақселдің үйіне алып келді. Төрт қабатты
үйдің бірінші қабатына жайғастық. «Адам
сөйлескенше...» дегендей Мұраттың зайыбы
– Ажира, әкесі Мыңғат пен кіші шешесі Бәтиза
апай жылы қабылдады. Қазақты да, Атажұртын
да аңсап жүргендерге біздің сәлем-сауқатымыз
да ерекше көрінді. Әсіресе, «Тұскиіз» фабрикасы тіккен шағын ғана кимешек көңілін толқытты.
Қолына ұстатқаным сол еді, үстіңгі қабатқа жүгіре
жөнелді. Көп ұзамай керейлердің кимешегінің
оқалаған зерлі жағын алып, қайта келді де маған
ұсынды. Бұл 1920 жылдарда тігілген кимешектің
жәдігері екен. Шексіз риза болдым. Сол арада
Әмина апай: «мен тұрғанда саған жақ қайда?!»
– деп әзіл-шыны аралас қолымдағы жақты сұрап
алды.
Түсім. 1994 жылдың күз айында әкемнің анасы, Жәмеңке батырдың Сәлім деген ұлынан тарайтын Керім әжемнің бейнесінде түсіме кіріп,
(әкемнің өзі 5 жаста жетім қалған) басындағы
кимешегін сыпырып менің басыма кигізіп, беліме
кемер белбеу тағып кетті. Жақсыға жорып дұға
бағыштадым.
Өңім. 2001 жылдың басында «Алтын қазық»
журналына «Киелі кимешектің кінәсі не?»
атты мақала жаздым. Көненің көзі, асылдың
сынығындай Атажұртын аңсап жеткен тұғырлы
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тұлға Халифа Алтай атамызды үйіне іздеп барып,
сәлемімнің соңын тағы да кимешекке бұрдым.
Ақсақалдың өзі де, зерделі ісмер зайыбы Бибәтіп
Ғақыпкеліні де кимешектің қадір-қасиетін термелеп баяндап берді. Жерден алтын тапқандай
қуанып қалдым. Кимешек жайында әңгіме
қозғалған соң Әмина апайдың сандығында жатқан алтын жақты қайтадан өзіме қайтардым.
Түсім. 2001 жылдың суық күзінде арасына бір
аптадай уақыт салып 3 рет аян алдым. Алғашында
4 түрі, ортасында 4 түрі, келесісі – жалғыз:
бүркіттің басындағы томағасына ұқсайды. 9 түрлі
нұсқасы да – мен бұрын кездестірмеген үлгілер.
Тоғызыншысын басыма киіп отыр екенмін. «Мынау біздің жақтың кимешегіне ұқсамайды?» – ғой
десем, «басыңнан тастамай киіп жүресің!» – дейді. Түсімді әркім әртүрлі жорыған болды. Тіпті,
«сенің құлағыңа сайтан сыбырлап жүрмесін,
байқа!» – деп сақтандырғандар да табылды. Ол –
ол ма, қан қысымым 250/150- ге дейін көтеріліп,
күніне 4 ретке дейін жедел жәрдем шақыратын
болдым (дәрігердің анықтамасы сақтаулы).
Емін ешкім таба алмай әбігерлендік. Әрбір
сырқаттың емін қосып жаратқан Жаратушы
мені де өзімді өзіме емдеткізді. Түйдек-түйдек
иірілген жіп сатып алып, кимешек, жайнамаз
тоқи бастадым. Қан қысымым реттелейін деді.
Көруге жарайтындай кимешектер пайда болды.
Дегенмен де пішіліп тігілген кимешектің орны
бөлек. Бала күннен өз көйлегімді өзім тігіп киіп
үйренгеніммен, кимешекті қиюға батылым жетпеді. Бай атқа мінсе, «құтты болсын», кедей атқа
мінсе, «қайдан алдың» дегізіп, істеген ісімізді
де, көрген түсімізді де біреуге танытып, біреуге
жорытып жалтақтаумен жан сақтап үйренген басымыз жақын-жуықтарыма жайымды айта бастасам, «басқа шаруа қалмады ма?» дегендей жүре
тыңдайды.
Жаным қысылғанда жаныма жалау болар
деген үмітпен өзі туған балам, өзі кәсіби маман,
өнер академиясын тамамдаған суретші-дизайнер
Айнұр қызыма жайымды айтып жалдырадым.
Шимайларымды көрсетіп, түзетіңкіреп сызып
беруін өтіндім. Өзі қинала тұрып мені одан бетер қинай түсті: «мама, менің қолымнан келіп
тұр, рас айтасың! Алайда, Алла тағала сені таңдап
тұр ғой. Сондықтан ренжіме, түсіңе де, ісіңе де

араласа алмаймын. Ақша берейін, басқа азабын
да, рақатын да өзің көтер», – деп кесіп айтты.
Шынында да менің түсім қайталап қарай салатын бейне таспа емес қой! Бұл жауап мені
бұрынғыдан да ширата түсті. Бума-бума матаны
көтеріп келіп кесе беремін, піше беремін. Адам
жасағанды адам істей алады екен.
Ақыры, жанымды ұғар бір пенде табылды.
Жуықта Қазалыдан Алматыға көшіп келген тігінші Гүлзира Сарғалдақова дейтін әйелдің дерегін
бір туысым айта қойды. Іздеп таптым. Көрсе көз
тоятындай кісі келбеті, адам иісі бар Төртқара
руының қызы екен. Маған түсіністікпен қарады.
«Жұрт көйлегін көктеп кие алмай жүргенде,
қайдағы кимешек» деген жоқ. Бетіне қарап: – Әй,
мырза қыз (ат қойғанымның түрі), осы отырғанда
менің есім дұрыс па? – деп көзіне қадалып едім,
қысылса да, қиналса да «иә, дұрыс» деді сөзін
нығарлай түстіп. – Дұрыс айтасың, мен де солай
деп ойлаймын. Алайда, мен не сәнгер, не тігінші,
не пішімші емеспін. Бар болғаны «сөзгермін».
Мамандығым – журналист. Енді қалай болғанда
да жаңағы өзіңе айтқан, түсімде көрген кимешектерді тігуге тиіспін. Маған мал керек емес, жан
керек – деп ашып айттым. Өзіме аянмен келген
авторлық кимешектерімнің нобайын шимайлай
бастадым.
– Кимешек осындай бола ма? – деп
күмілжіді.
– Осындай болмаса, болуға тиіс! – дедім күрсініп... Әрі қарай екеуіміз «әурені» бастадық та
кеттік. «Осылай да былай» деп бағыттаудан мен
жалықпадым, Гүлзира бағынудан жалықпады.
Ақыры алғашқы қиғаш пішімді кимешек қатырма
күндігімен дайын болды. Көргендер көзін
жыпылықтатып, басын шайқап, таңдайын қаға
бастады. Ал бізде жұртты тыңдауға шама да шара
да жоқ. Ойлауға, ойланып отыруға уақыт та жоқ.
Гүлзираның бір апайы: «сонда сенің кимешекті
түсінде көргішің: «төбесі бұлтқа ілінетін күндік
тігіп бер» десе, ерігіп жүрген кісіге соны да тігіп
бересің бе?» – депті. Гүлзира: Иә, оны да тігемін!»
– деп күйдіре түсіпті. Гүлзираның тұратын жері
де біршама алыстау болды.
Енді есіме жолдың арғы бетінде тұратын, бір
кезде біркиер көйлекті тапсырыспен тіккізген
Алла дейтін орыс келіншек түсті. Қолды аяққа
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тұрмай оған да жетіп бардым. Түсімді де өңімді
де баяндай жөнелдім. Ол да таңырқап тұрды да:
«қиып берсеңіз, тігіп көрейін» деп жылы жауап берді. Көп кешікпей Елена дейтін танысын
ертіп үйге келді. Құрметті қонақтай жалбаңдап,
қалбалақтап күттім. Оларға да ақ тер, көк тер болып түсіндірдім.
Ал, Алла әзіл-шыны аралас: «кто то видит
сон, кто то мучается» – дейді. Себебі, өңімдегі
кимешектің кейбір бөлшектері түсімдегімен сәйкес келгенше қайталап қиқалай береміз, түзете
түсеміз. Осылайша, «құдайы қонаққа» айналған,
құрбымдай болған Алла мен Лена үшеуміз 12
кимешектің (әйел баскиімінің) түпнұсқасын
ұқсатып тігіп шықтық.
Кимешектерді не үшін, кім үшін тігетінімді
түсінбедім. Түсінуге ұмтылтылмадым да. Менен
ешкім есеп сұрамайды. Өз қазанында өзі қайнап
жүрген кісіде кімнің шаруасы болсын. Арасында
менің қаным ойнап басыма шығып кетеді. Дәрігер
келіп жедел жәрдемін көрсетеді. Тігіншілерге жөнін көрсетіп, жөрмеп беріп тоқымамды
тоқып, жөніме отырамын... Бірте-бірте көктеп
киіп көркіне қызығатын болдық. Қарапайым
тігін мәшинесі әрлеуге, сәндеуге қолайсыздау
екен. Әмбебап сауда орталығынан Жапонның
«janome» машинасын сатып алдық. Енді ісіміз
оңғарылды. Шеттігін де беттігін де қиналмай
салдық. Бір күні Лена бір кимешектің сұлбасын
өлшеп айнаға қарап тұрып: «бүгін осында келе жатып аялдамадағы бір мас әйелді көріп ұялдым. Бір
қолында шарап, екінші қолында темекі, айқайлап
сөйлеп елге күлкі болып тұр. «Әттең, мынаның
басында кимешек болса, дәл осылай істемес едіау!?» – деп ойладым дейді терең күрсініп.
Түсімде көрген 9 кимешек түгел тігілді. Кимешек қана емес, толық топтама көңілге де тоқ,
бірін-бірі толықтырып тұрғандай. Арқамнан тау
түскендей жеңілдедім. Денсаулығым да Аллаға
шүкір! Қиялымда жүрген Тұмар ханым мен Зарина патшайымды өз танымым бойынша киіндірген болдым. Әрі қарай не істеу керек деген сауалға да нақты жауап таптым.
Шаңырағымыздағы жақсылық ниеттің үстінде дастарқан басына жиналған жақындарыма
әдемі бір астарқатар жасадым. Алдын ала әрі

сүйкімді, әрі өнерлі 12 қызды киіндіріп оңаша
бөлмеге дайындап қойдық. Сара қайын сіңлімнің:
«Сатылатын кәнизак секілді қашанғы отырамыз?» – деген назды әзілі әлі күнге есімде. Сонымен, кимешектер топтамасы тұңғыш рет сырт
көздің сын пікірін қабылдады, әрі әділ бағасын
алды.
Қания (марқұм) Хайруллина: «Мынау бір ғажап дүние. Мұның баламасы жоқ келісесіздер
ғой?» – деп отырғандарға қарады. Шәмшә Беркімбаева, Мұртаза Бұлұтай, Гүлмария Барманбекова
тағы басқа да қонақтар: «әрине келісеміз, өзгеше
бір жаңалық екен!» – деп қошемет көрсетті.
Қания: «Ғалия, ойланып-толғанатын уақыт
емес, жекеменшік патент ал, сен – авторсың,
бұлар – өнер туындысы», – деп абыройымды
көтеріп жіберді.
Патент беретін мекемені де біраз іздедім. Татьяна Горбунова дейтін маманға бірден түсіндіре
алмадым. Суретке түсіріп үлгермегенмін.
Ақыры үйге келіп көзбен көргісі келді.
Уәделескен уақытта күтіп алдым. Қатар-қатар
жатқан киім түрлеріне қарап: «Это, что то не
земное» – деп таңданды. Сол Татьяна «аспандағыны жерге түсіруге» өзі қолғабыс тигізді.
Кимешек үлгілерінің қырыққа жуық түріне меншіктік құқық иелендім.
Бірнеше көрмелер мен көрсетілімдерге
шығып, байқауларда жүлде алдық.
Көп ұзамай Айткүл Хакімқызы (Қанат
Қүдайбергеновтың зайыбы) көшірмесін тіккізіп сахнаға киіп шықты. Кейін рухани апам
– қызылордалық Ақжамал Қожаназарова Америкада өткен үлкен халықаралық жиынға киіп
барды. Осылайша ақ кимешекке ақ жол ашылды.
Жұрт таңсық көріп қызығушылық танытайын
деді. Тәуелсіздіктің таң сәулесі – атаусыз қалған
дүниелерімізге де бірте-бірте шапағын төгіп,
шарапатын тигізе бастады. Көпшілік мәдени
шараларда, бұқаралық ақпарат құралдарында
кимешектің сұлбасы қылаң берді. Бір кезде
қағажу көрген, көлеңкеде қалып, көзі жәудіреген
жәдігерлеріміздің арасынан ақ кимешек ағараңдап ажарлана түсті. Десек те, қаздай тізіліп
қатар-қатар кимешек киіп жүргісі келген келіншек түгілі кейуананы табу да оңай емес еді.
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Êèåë³ êèìåøåê
Ниет бар, дайын бет жоқ. Мен де жерден алтын
тапқандай қанаттанып, жүрген-тұрған жерлерде
әңгімені кимешектен бастайтын әдет шығардым.
Ауыл-елді, төркін-төсті аралағанда бұйымтайым
тағы да кимешек. Кейбіреулер «көн» болып
сарғайып жатқан кимешектің жұлығын көрсетуге
де көзі қимады. Өзім дегендер «қолтумасын»
сыйлады. Соның бірі жақын жеңгем Күлсара
Қосайқызының өз қолымен енесіне арнап тіккен
әсем жақты кимешегі жәдігер жәшігімнің түбінде
сақтаулы. Тіпті, бір профессор ұстазыма суретін көрсеткенде, «сен бізді 17-ші ғасырға кері
сүйрейін дедің бе?!» – деп кейіді.
Ал менің біреуге кейімек түгілі, түсіндіруге де
дәрменім шамалы. Тағы да бір танысым ащылау
әзіл айтты: «Апыр-ай, өзіміз де әйелімізді жақсы
көретін едік, дегенмен дәл мынадай, «қатыным
түс көріпті» деп қыруар шығын шығарып, сатып
пайдасын көрмейтін «жарықтық» кимешекті
тіккізіп қатар-қатар іліп қойып қарап отырған
еркекті бірінші рет көрдім!», – деп біздің үйдегі
кісіні бір сүйкеп қағытып өтті.
Бір күні Айткүл келінім: – Тәте, сахнаға кимешек киіп шыққаныма қызығатындардан гөрі
қылжақ ететіндер көп. Не үшін кигенімді әнмен
жеткізгім келеді. Кимешекке арнап өлең жазсаңыз
Қанат бауырыңыз әуенін шығара қояды, – деп
қолқа салды. Қолда тұрған Алланың нығметін
аяйын ба? Іштен шыққан балама көйлек кигізгендей, әжелеріме иіліп сәлем бергендей қуанып,
«Ақ кимешек» өлеңін жаздым. Жаналқымға
алып жүрген Қанат бауырым сәтті бір тәуліктің
түн жарымында «ән туды» деп сүйінші сұрады.
Кейінірек, бейнебаян түсіріліп, елдің сүйікті
әуеніне айналды.
Ұлы Мұхтар Әуезов кимешекті шариғаттың
шәлісі деп қастерлеп, «қарапайымдылық дегеніміз – әдемілік» деп әдемі айтқан. Яғни, ұлылық та
сұлулықтың алдында бас иген.
Бұл топтама киім үлгілеріндегі басты кейіпкер – киелі баскиім, қалғандары – соның сәнін
ашып, салтанатын келтіретін, яғни, шашбауын
көтеретін, жүйеге түсіріп, түгендеп тұратын
қосымшасы.
Кимешектің негізгі бөлігі тігінен де қиғашынан да пішіледі. Тік пішім бөз матадан жинақы
болса, қиғаш күн қиық күлтеленіп, дөңгеленіп

төгіліп тұрады. Бұл салтанатты киім ретінде
торғыннан, үлбірден, табиғи жібектен тігіледі.
Кимешектің басқа киім түрлерінен ерекшелігі – көпшілік қолды өндіріске бағына бермейтіндігі, топтап шығаруға көнбейтіндігі.
Әр әйелдің әріне, талғамына, дене бітіміне,
өң-түсіне, әлеуметтік деңгейіне, қашан, қайда
киетіндігіне, жас ерекшелігіне сай сән үлгісі мен
матасын, әшекей-әбзелін үйлестіре таңдалатындығы өзіне тән өзгешелегі.
Тұнып тұрған табиғаттан табиғи талшықтарды таңдап, талғап қолдана білсек, шидің
шашағынан, егістің сабағынан әрі таза, әрі төзімді, әрі икемді, әрі жеңіл әртүрлі пішіндегі қаңқаларды тоқып та, ширатып та, өріп те іске жаратуға болады. Біздің кимешектер топтамасындағы
үлгілер өлшемі жағынан төрт шамада: жауырын
жабар, бел жабар, қылта қағар, өкше қағар.
Пішіндері: қима, ойма, қазмойын, күнқағар,
суқағар, желқағар, бүркеншік.
Кимешектер: өңірлі, шабулы.
Күндіктердің түрлері: тәті, сәлде, шалма,
томаға, желбір, шілтер, таңдай күндік, бекіре,
қарсы қатпар, қиғаш қатпар, білеме жиек ауыздық, жұрын жиек бөрік (төрт, алты сегіз сай).
Той киімі: қанатты сәукеле, зерлі сораба,
тәтілі тақия, құс тұмсық (моншақты қасабаның
бір түрі), нәзік маржан төгілген керме күндік, той
тәті.
Кимешектің төбелдіріктері: бүрме төбе, (күн
төбе) сырма тігіс жапырақ, алақан, балық, сүлік
төбе деп бөлінеді.
Қосымша: орамал, салы байлауыш, шәлі
мойын орағыш, бұрма жаулық (бұрмаша), құлама,
сұлама, төбетей (оқшантай орама), әткеншек желек, алқым желек, арқа желек. Бұл шартты атаулар – ескі мен жаңаны жалғайтын алтын арқау.
Бұл заманауи топтамадағы кимешек – желектердің үстінен төбеге киілетін сәлде, күндік, шалмалар оралып байланбайды. Ежелгі дастар
үлгісімен жасаулы, дайын күйінде басқа киіледі.
«Қожа пұлын жіберер дастарына, кісе, дастар жарасар бастарына» (дастар – дайын, тігулі сәлде)
(«Ұлбике мен Күдері», 163 б.).
Ғаламданудың ғажайып әлемінде әркім өзінің
бітім-болмысын, бет-келбетін айқындайтын
кезеңде біздің қазақ ұлтының да өз айшығы бо-
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луы заңды құбылыс. Бұл талап пен талғам ұлттық
сән үлгілеріндегі өзіндік нақышпен ерекшеленген. Сөйте тұра, менмұндалап оқшауланбай үнсіз
үйлесім тауып, өнегесі өрнегінен, ой-толғамы –
оюынан, жан сыры – сызуынан, тектілігі – тігісінен, кісілігі пішімінен көрініп, дәстүрлі үлгінің
тамырымен жалғанып танымдық, тағылымдық
тәрбие мектебіне айналуға тиіс.
Егер бүгінгі таңда көретін көз, еститін құлақ,
пайымдайтын парасат, сезетін жүрек қалмаса кимешек те киесіне қайырылып келмес еді.
Шын тілесең Тәңірінің кеңшілігі мол. Он
жылдан аса қазықтай қағылып, инедей шаншылып, қалам мен қайшыны қатар ұстап отыруға көндік те, көтердік. Сөзмәрлік пен ісмерлік үндесіп, жанымның жазирасына шуақ
шашқандай болды. Алланың сүйген құлы болып
сынаққа түстім. Білікті маман болмасам да санаммен сезініп, түйсікпен түйсініп жазба-сызбасыз-ақ қисындатып қиып, жөніне келтіре
жөрмеп, әрімен әрлеп, сәнімен сәндеп құлпыртатындай халге жеттім.
Кимешектің тілеуін әуелі жалғыз тіледім,
одан соң жақын-жуықтарым тілектес болды. Енді
киелі дүниенің иесі – елдің өзі қадірін түсініп
қастерлей бастады.
«Сән – ұлттың басын біріктіруші үлгінің ең
қуаттысы» деген даналар сөзі ешқашан өзектілігін жоймайтын ережеге ұқсайды. Жақында электронды поштама хат келді:
«Қазақстан Мұсылмандары діни Басқармасы ұйымдастырған 2011 жылдың қазан айында
өткен «Әсем киім – әйел көркі-2011» байқауының қорытындысы жарияланған мұсылман
әйелдері киімінің топтамаларын арнайы шығарылған журналдан оқып көрдім. Сан алуан
сән түрлерінің ішінен ерекше көңіліме қонғаны
аса ұнағаны Ғалия апайдың, яғни Сіздің тоқыма
кимешегіңіз болды. Өзім – екі баланың анасымын, отбасымызда Исламның дәстүрлі жолын
ұстанамыз. Киіне білу – де үлкен сын әрі тәрбиетәлім. Әуелі Сіздің дерегіңізді іздеп анда-мында хабарласып көрдім. Аңсарым ауғаны сонша
– қалта телефоныма бөлшек-бөлшегімен түсіріп,
үлкейтіп әйтеуір бес тәулікте бірдеңені ұқсатып
киген болдым. Ең бастысы, ешкімде жоқ, жылы,

ыңғайлы. Көшеде жұрттың бәрі қызыға қарайды.
Құрбыларым тоқып берші деп қолқа салып жүр.
Өзіңіздің қолыңыздан шыққан түпнұсқаны
кигенде шаттығымда шек болмады. Ендігі жерде
өзіміздің үлгімізбен тігілген мұсылман әйелдері
баскиімдерінің көркеюіне өз үлесімді қосар
едім. Сізге «Алла тағала разы болсын!» деп дұға
етемін.

Құрметпен,
Ибрагимова
Нұргүл
Абдулманатқызы
Асыл мұрамыз кимешек – ұрпақтар сабақтастығының бір көрінісі екендігіне өткен оқу
жылында тағы да көзіміз жеткендей болды.
«Н.Ә. Назарбаев Білім беру қоры» бойынша құрылған Алматы қаласындағы Халықаралық мектептің 5-сынып оқушысы Айғаным Еркінқызы «Кимешек – қазақ әйелдерінің ұлттық баскиімі» атты халықаралық қолөнер шеберлерінің
жобасына ақ кимешекті тақырып етіп таңдап, өз
қолымен тігілген туындысына көрген жұртты
тәнті етіпті.

Айғаным
Еркінқызы
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Өңім де, түсім де, сырым да, шыным да – осы.
Түсімде толғатып, өңімде толғантып, талғалпаз
қоғамның тәнімен үйлесіп, жанымен үндесіп жатбауырдан ет бауырға айналған асыл бұйым алқалы
топтың ортасында.
Адамзат аян түсті – алдағы істің хабаршысы
деп түсінген. Пайғамбарымыздың (Мұхаммед
С. Ғ. С. ): «Алла тағала тарапынан менен кейін
пайғамбар келмейді. Адамзатқа елші болып түс
қалады» деген өсиеті осы пікірді түйіндейді.
Сан ғасырдың сан алуан киім үлгілерін
түгендеп шығу мүмкін емес, мадақтай беру
– мақсат емес. Осы күнге жеткені – сан түрлі
сынақтан сүрінбей, сынбай өткені.
Айдар тағып адақтамақ түгілі, атын айтып мазақтайтын мүшкіл халге жеттік емес
пе! Шашылғанды теріп, жоғалғанды тауып
түгендейтін кезеңнің алдында қарызымызды
өтеуге міндеттіміз.
«Алла тағала – өзі сұлу, әдемілікті жақсы
көреді. Алла берген нығметін құлының үстінен
көргенді қалайды. Ластық пен жамандықты
жақсы көрмейді.»
(хадис)

«Сән өтеді, мән қалады».

(Кока Шанель)
«Егер де мал керек болса, қолөнер үйренбек
керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау
коспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі – қазақтың
әулиесі сол.»
(Абай)
«Қол еңбегінің тағы бір пайдалы жері –
қысыр әңгімеден құтқарады».
(Л. Толстой)
«Ұлттық әдебиет пен ұлттық киім – ұлтты
сақтаудың кепілі»
(Каэко-сан. Жапонның ұлттық дәстүрдегі кітап қаптаушы шебері)
Осылайша ұлағатты тағылым қалдырған рухы ұқсас ұлы тұлғалардың даналық тұжырымына
басымды иіп ойымды тұжырымдағым келеді.
Бұл да тарих, алайда жаңа тарих. Қолында
байлығы да, билігі де жоқ ынталы пенденің ынтызар ықыласынан туған жеті қатпар жадының
жан түкпірінен жан тебірентіп зарығып, сарылып жеткен зерлі дүние.
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КОЗАЙЫМ1, ВОССТАВШИЙ ИЗ ПЕПЛА
(гласность доброму делу)

Я возвращу казахский кимешек,
покрытого вязью.
Для него и торка2 не пожалев.
По следам Мукагали
Мы созданы из веществ того же,
что наши сны.
Шекспир, «Буря»
Кем будешь – знает Творец,
кем стал – знает народ.
Есть глубокомысленное выражение:
«Голова человека – мяч Аллаха».
Когда человек очень удивлен или поражен
чем-то, он восклицает: «Для тебя – ложь, а для
меня – истина!» или «Даже, если трижды засну
глубоким сном, но такое не приснится!»
А вот мне в трех снах приснились девять удивительных видов кимешека.
Таким образом, я неожиданным образом
подверглась головокружительным испытаниям
событий между явью и сновидением...
Со мной наяву случились формы сочувствия
ко мне, понимания, ну и, конечно, иронизирования.
Когда пришла в себя, я поняла, что все начиналось с событий, произошедших наяву...
Меня начали преследовать иронические отзывы по поводу моих действий: «Многое берет
на себя... Раньше она, давая волю языку, тараторила без конца, а теперь, от нечего делать и празд1 Козайым – радоваться долгожданный встрече. Здесь: радость
за возрожденный кимешек.
2 Торка – дорогой шелк.

ного шатания, занялась шитьем кимешека... Если
мы ранее удивлялись метаморфозе в ее личной
жизни, когда она, едва достигнув сорокалетия,
принялась за намаз, то теперь мы шокированы
ее потугами за возрождение кимешека. Кому это
надо?..»
Наяву. Октябрь 1991 года. Я – ответственный
секретарь Лиги женщин-мусульманок Казахстана. По приглашению директора Европейского
национального центра Османа Уймакоглары и по
рекомендации Муртазы Булутая, посчастливилось находиться в месячной поездке по Турции.
Было запланировано немало встреч. Это был период, когда великая страна Советов находилась
на распутье... Нас, вместе с Аминой Нугмановой,
ее дочерью Баян и мною, в аэропорту Стамбула
встретил местный казах, юрист Ибрагим и сопроводил в дом Мурата Аксела, что находился в
Зейтун-буруне. Мы расположились на первом
этаже четырехэтажного особняка. Нас очень
тепло встретили жена Мурата Ажира, его отец
Мынгат и Батиза апа. Было видно, что они тосковали по всему, что напоминало им историческую
родину. Особенно их взволновал мой кимешек,
сшитой фабрикой «Түскиіз». Не успела я подать
кимешек, как женщина выхватила его у меня из
рук и побежала с ним наверх, а вскоре вернулась
с золотистой окантовкой керейского образца.
Он оказался реликвией кимешека двадцатых годов... Я, конечно, очень была рада этой вещи. Но
тут, шутя и всерьез, ко мне обратилась Амина
апай: «Зачем тебе эта реликвия, когда я рядом с
тобой» и «оприходовала» подарок...
Сновидение. Осень 1994 года. Мне приснилась бабушка Керим – мать отца (сам отец оси-
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ротел к пяти годам), которая родилась от сына
батыра Жаменке Салима. Она подошла ко мне
и, сняв кимешек, надела на мою голову, на пояс
затянула широкий ременной пояс с металлическими украшениями (кемер)...
Наяву. Начало 2001 года. Опубликовала в
журнале «Алтын қазық» статью «В чем вина
благородного кимешека?»
Специально посетила дом великого аксакала
Халифы Алтая, которого тоска по родине после
долгих лет вернула в атамекен (на землю предков). Поклонившись мудрому человеку, я повернула русло разговора в сторону кимешека. Много поучительного аксакал и его жена Бибатиш
Гакыпкелини, мастерица ювелирных изделий о
значимости и святости кимешека... Я после беседы воспрянула духом, а потом, поклонившись
Амине апай, вновь вернула к себе из ее сундука ту
реликвию из Турции...
Сновидение. Холодная осень 2001 года. В
течение одной недели во сне получила три явления сверху. В первом сновидении увидела четыре
вида кимешека, во втором – тоже четыре, а в заключительном – похож на томага (кожаный колпачок, надеваемый на голову беркута) прирученного беркута. Все эти девять вариантов кимешек
до сего времени не были знакомы мне. Девятый
кимешек оказался на моей голове. Я отнекиваюсь: «Этот кимешек совсем не похож на наш
национальный!» «Будешь носить, не снимая с
головы!» – повелели мне.
Позже это сновидение толковали по-разному.
Даже отдельные люди сочувствовали мне, предлагая подстраховаться: «Будь осторожна, как бы
черт не нашептал тебе на ухо, клича беду...»
До сих пор у меня сохранились заключения
врачей, где говорится, в каком критическом состоянии находилась я в те дни: за сутки ко мне до
четырех раз подъезжала «скорая помощь», а давление подскакивало 250 на 150. Я находилась на
грани между жизнью и смертью... Видимо, в конце концов, сам Творец смилостивился: Благодаря
Ему и своей жажде к жизни, я выкарабкалась из
смертельной пасти...
Придя в себя, я накупила клубки пряденой
нити и начала вязать кимешек и жайнамаз (коврик, подстилаемый мусульманами во время молитвы).

Стало регулироваться давление. Занятие
увлекло меня. Появились кимешеки, которых
не стыдно было выставить на обозрение... Свои
мысли, переживания старалась хранить при себе.
Однажды обмолвилась было о своем «дерзком
плане», как услышала в ответ равнодушную реакцию: «Неужели у тебя другого занятия не нашлось?!»
В самый критический момент в душе вспыхнула спасительная мысль: обратиться за содействием к своей дочери Айнур. Она овладевала
профессией художника и дизайнера при Академии искусства. Попросила ее поправить мои наброски и чертежи. Дочь, конечно, сама была загружена, поэтому огорчила меня, отказав:
– Мама, ты права, я смогла бы тебе помочь.
Однако сам Аллах тебя направил на нелегкое
дело. Поэтому, не обижайся. Я не могу вмешиваться ни в твои дела, ни в твои сновидения.
Могу только помочь финансированием. А вот
и мучения, и радости от этого призвания придется пережить тебе самой...
Сказала это дочь, как отрезала. Однако ее
этот жесткий ответ мобилизовал меня, вызвал
новый прилив энергии. Человеку, оказывается,
под силу воспроизвести то, что создано руками
человека. Я стала резать и кроить рулоны ткани
за рулонами...
Однажды, как мне показалось, сам Бог прислал ко мне единомышленницу. Одна моя родственница рассказала мне об интересной швее,
прибывшей в Алматы из города Казалы Кызылординской области. Начав поиск, я встретилась
с ней. Представительная и обаятельная дочь рода
торткара из Младшего жуза Гульзира Саргалдакова отнеслась к моим заботам с трогательным
пониманием.
Она даже не упрекнула меня ни в чем.
– Эх, девушка-госпожа! Посмотри на меня
и скажи, глядя прямо в глаза: не свихнулась ли
я с ума?
Гульзира, то ли смутилась, то ли замешкалась,
но все твердо выпалила:
– Нет, вы в своем уме!
– Ты сказала правду! Я тоже так полагаю.
Только я – не модельерша, не швея, не закройщица. Я всего лишь «слово – творец». Моя профессия – журналистика. Но, в любом случае, я долж-
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на приступить к пошиву кимешеков, которые
приснились мне. Меня не интересует богатство,
мне нужна возрожденная традиция...
Таким образом, облегчив душу, я приступила
к чертежам приснившихся мне «авторских» кимешеков...
– Разве таким должен быть кимешек, – засомневалась Гульзира.
– Если не таким, но все же он должен появиться, – вздохнула я в ответ.
Дальше за это смутное занятие взялись мы
вместе с небывалым энтузиазмом. Я не уставала направлять напарницу: «Вот так да этак!», а
Гульзира максимально старалась вникнуть в мои
«сокровения»...
Однажды родная тетя упрекнула Гульзиру:
– А если твоя «мастерица», скучающая от
безделья женщина, которой снятся кимешеки,
попросит тебя сшить кундик – дотянувшийся до
облаков, ты согласишься?
– Да, я и эту вещь сошью для нее! – отпарировала Гульзира ошеломленной родной тете.
В один из напряженных моментов мне вспомнилась знакомая русская женщина Алла, которая
когда-то по заказу сшила одно платье «на выход». Бросив дела, помчалась к ней. Объяснила
суть всей ситуации. Рассказала все о сновидении
и яви. Вникнув в проблему, Алла теплым голосом
промолвила:
– Выкрой мне образец, а я постараюсь сшить
изделие...
Через некоторое время Алла привела ко мне
домой свою подругу Елену. Алла добродушно
улыбаясь, представила ее:
– Кто-то томится от сновидений, а кто-то мучается от нечего делать...
Таким образом, Алла и Елена, ставшими моими «гостями от Бога», и мы втроем, превратившись в неразлучных подруг, сшили двенадцать
кимешеков, как можно убедительнее приблизив
их к оригинальному варианту...
Я не осознавала для чего и для кого мы шьем
кимешек. И не пыталась понять. Я не отчитывалась ни перед кем. Да и кого заинтересует человек, который «варится в собственном соку».

Временами вскипевшая кровь дает знать о
себе. Резко поднимается давление, врачи оказывают экстренную помощь... Через некоторое
время все возвращается на «круги своя»... Производство требует материальной жертвы. Мы покупаем японскую швейную машину «Janome».
Дела пошли на поправку...
Однажды Елена, примеряя «схему» кимешека на себя с грустью поделилась увиденным
сегодня по пути:
– Когда увидела на остановке пьяную женщину, мне стало как-то не по себе. В одной руке
она держала бутылку вина, в другой – торчала зажженная сигарета. Женщина неестественно смеялась и кривлялась, что вызвало естественную
реакцию презрения со стороны наблюдавших. Я
же тогда подумала: «Как жаль ее, был бы сейчас
у нее на голове кимешек, она бы ни за что так не
повела бы себя...»
Наконец, наступил день, когда полностью
были сшиты все девять кимешеков, приснившихся мне. Я почувствовала такое облегчение, будто
гора свалилась с плеч. Да и здоровье подтянулось, слава Аллаху. Мне показалось, что, в соответствии со своими познаниями, сумела все-таки
нарядить обновкой героинь мечты ханум Тумар
и царевну Зарину. Теперь я нашла конкретный
ответ на вопрос «что делать дальше?»
Во время перерыва преподнесла удивительный «ас таркатар», приглашенные в гости близкие
мне люди были приятно удивлены моими дарованиями. Заранее двенадцать самых очаровательных,
самых интеллектуальных девушек мы приодели
в новое национальное одеяние. Таким образом,
целый комплект кимешеков во всей красе впервые предстал перед взыскательной аудиторией и,
одновременно, подвергшись критическому взгляду, удостоился справедливой оценки.
Хания Хайруллина: Это фантастическое изделие! Ему нет альтернативы!
С ее мнением дружно согласились Шамша
Беркимбаева, Муртаза Булутай, Гулмария Барманбекова и другие:
– Мы, конечно, того же мнения. Это, действительно, удивительная, обособленная новость...
Хания Хайруллина теперь обратилась ко мне:
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– Галия, сейчас не время для сомнений и размышлений. Ты – автор, а эти экспонаты – произведения искусства. Немедленно запатентуй эту
собственность!..
Немало времени я потратила на поиск учреждения, где занимаются патентированием. Я еще
не успела подготовить фотоальбом, поэтому специалист Татьяна Горбунова не сразу поняла меня.
В конце концов, она решила лично обозреть экспонаты своими глазами. Побывав в доме и увидев
ряд разнообразной национальной одежды, Татьяна Горбунова воскликнула с неподдельным восхищением: «Это – что-то не земное!..»
И она же, специалист патентного учреждения, сделала лично для меня очень много, чтобы
«спустить эти образцы одежды с небес», в результате чего я смогла получить собственные права на около сорока видов образцов кимешека.
Потом были выставки, демонстрации, смотры... Потом один за другими «посыпались» призы...
Теперь открылся светлый путь перед кимешеком. Первой сшила для себя его «дубликат»
певица Айткуль Хакимкызы – супруга композитора и исполнителя Каната Кудайбергенова, – и
вышла с ним на сцену. Вслед за ней, нарядившись
в «ак кимешек», выехала в США на международный форум моя духовная апа кызылординка
Акжамал Кожаназарова... Образы кимешека замелькали в средствах массовой информации...
Окрыленная творческой удачей, я тоже начала
неустанно пропагандировать свое создание на
встречах любого уровня. Находились люди, которые доставали реликвию из давно позабытых
затаенных мест и дарили мне. Так, в моем «сундуке реликвии» хранится кимешек Кульсары Косайкызы, которую она сама сшила специально
для своей свекрови...
К сожалению, встречались и такие люди, которые относились к моей подобной «деятельности» крайне негативно. Один мой наставник-профессор, ознакомившись с рисунками
национальной одежды, недовольно буркнул:
«Ты что, хочешь потянуть нас назад, в семнадцатый век?!» Другой солидный человек огорчил
меня горькой шуткой: «Апырай, вроде мы тоже

любим свою жену! Однако я первый раз встречаю мужчину, который разбазаривает крупными
расходами ради случая, что «жене приснились
сны», и, в то же время, не имея пользы от реализации «высокочтимого кимешека», с явным удовольствием обозревает ряды никому не нужных
экспонатов...»
Но, как говорят, вслед за ночью приходит
день, наступает и светлая полоса. Айткуль Хакимкызы предложила: «Я хочу посредством песни разъяснить слушателям и зрителям для чего и
во имя чего я ношу кимешек. Вы посвятите стихи
этому национальному головному убору, а Канат
(муж) напишет музыку...»
Вскоре из-под моего вдохновенного пера
появились стихи, которых озаглавила: «Ак кимешек». Благодаря Канату появилась и песня, которая нашла путь к сердцам широкой аудитории.
Великий Мухтар Ауэзов, считая скромность
– очарованием, возвысил кимешек до уровня
«шали шариата».
Особым отличием кимешека от других головных уборов состоит в том, что он не предрасположен к производственному потоку, не подчиняется «закону ширпотреба». Он «рождается»
индивидуально для каждой женщины.
Подборка наших кимешеков делится на четырех размерные определения: объем охват спины
и охват талии, длина до ахилессового сухожилия
и длина до пят.
Моделирование: қима (покосой), ойма
(вставка клеш), қазмойын (гусиная шея), накидки – күнқағар (солнцезащитные), суқағар (влагостойкие), желқағар (ветрозащитные).
Кимешек: онирли (шить отделку на борта),
шабулы (нижняя расширенная часть женской
одежды – клеш).
Виды кундика (головной убор пожилой
женщины в форме слегка приплюснутой чалмы,
из белого коленкора длиной 3–5 м, надеваемой
в жаркие дни на жаулык): тати, салде (чалма),
шарф, томага, желбир, шильтер (кружева), небный кундик, бекире, катпар напротив, складка по
косой, ауыздык (меховая отделка), борик жиек
(боа).
Торжественный наряд: крылатое саукеле,
ювелирная сораба, татили тюбетейка, вид касабы
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наподобие клюва птицы, кундик со свисающим
кораллом, тати тоя.
Тобелдирики кимешека: фрагменты в виде
тобе-сборкы, шов-сырмы, ладони, рыбы, пиявки.
Дополнение: орамал (платок), шаль-повязка,
шейная шаль, бурма жаулык, кулама, сулама, тобетей, желеки: качельный, спинной и подбородковый.
В эпоху глобализации и у казахской нации
должны быть четко выраженные стиль и манера
в ношении одежды. Это – закономерное явление.
Если сегодня в народе не осталось бы всевидящего ока, острого слуха, чувствительного сердца, то
и кимешек канул бы в небытие.
Но Тенгри снисходителен. Если пожелаешь
чего-то от души, он смилостивиться.
Недавно по электронной почте получила
такое трогательное письмо: «Из специального выпуска одного журнала я ознакомилась с
итогами смотра «Красивая одежда – женское
очарование-2011», организованный Духовным
управлением мусульман Казахстана. Из всех подборок женской национальной одежды особенно
потрясло меня замечательный вязаный кимешек
Галии-апай, т.е. вашего, Галия Кайдауылкызы,
творения. Сама – мать двоих детей. Наша семья
привержена к традициям ислама. Умение одеваться – большое испытание и, одновременно,
поучительные уроки и воспитание. Я сама попыталась нечто подобное по следам ваших сведений.
В результате поисков и пяти бессонных ночей, я
все же облачилась в приемлемую форму. Самое
главное, получилась удобная и теплая одежда, которой нет у знакомых. На улице люди оглядывались с завистью. Подруги умоляют, чтобы я связала и для них. Душа торжествует от мысли, что
и я способна шить подобный женский головной
убор. Я с удовольствием внесла бы свою лепту в
украшение головных уборов женщин-мусульманок. Я молюсь, чтобы Аллах был снисходителен к
вам. С уважением Нургуль Абдулманаткызы Ибрагимова».
Приятно, что возрождение духовного наследия волнует и молодое поколение. Ученица 5 класса международной школы «Фонд образования
Н. Назарбаева» г. Алматы Айганым Еркинкызы
порадовала посетителей смотра своей рукой

сшитым кимешеком по проекту мастеров прикладного искусства «Кимешек – национальный
головной убор казахских женщин» (на снимке).
В этом заключаются мои сны, явь и сокровения...
Не зря, видать, когда-то пророк Мухаммед
изрек: «После меня не явиться другой пророк
от Аллаха. Только сновидение станет Его полномочным представителем для всего человечества...»
Поразмыслив, давайте вдумаемся над смыслом отдельных душещипательных и многозначительных изречений.
«Аллах очень любит красоту и очаровательность. Все доброе Аллах желает видеть в теле
своего раба, презирает все негативное и грязное».
(Хадис)
«Мода пройдет, а содержание останется».
(Коко Шанель)
«Хочешь иметь скот – приобщайся к прикладному искусству. Скот может пасть, но искусство не падет. Продажа прикладного творения,
созданного честным трудом без изъяна – это казахское святое угодничество».
(Абай)
«Занятие ремеслом – освобождает от пустых
разговоров.».
(Л.Толстой)
«Национальная литература и национальная
одежда – гарантия спасения нации».
(Каэко-сан,
Японский переплетный мастер)
...Я же хочу, только молча склонить голову
перед гениальной мыслью и поучительными заключениями великих мыслителей и ярких личностей.
Все это – история. Если яснее сказать – новейшая история. Все посвящается освященному
ювелирному творению, которое возродилось
из пепла благодаря огромному энтузиазму, бескорыстному желанию скромного человека без
богатства и власти. Все посвящается кимешеку,
явившему из глубин человеческой памяти, из наслоений веков...
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KOZAIYM1, RISING FROM THE ASHES
(Publicity to a good cause)

I will bring a Kazakh kimeshek,
covered with a ligature.
I will not spare torka2 for it.
Following Mukagali
We are such stuff as dreams are made on,
Shakespeare, “The Tempest”
A god knows who you are going to be and people know who you are.
There is a profound statement that “The man’s
head is the ball of Allah.”
When people are very surprised and impressed
with something, they say: “It is lie for you but truth
for me” or “Even if I sleep soundly three times I will
never have such a dream!”
And I saw nine amazing types of a kimeshek in
my dream.
So, I unexpectedly suffered dizzy test events between reality and dream ...
I witnessed forms of sympathy, understanding
and irony.
When I came round, I understood that everything happened because of real events...
I was followed by such ironic expressions as
“You belly button is bigger than your stomach... She
used to talk a lot and now, having nothing to do and
idle hesitation, took up sewing a kimeshek ... If we
used to surprise to metamorphosis in her personal
life, she barely reached the fortieth anniversary, began praying for but now we are shocked her vain attempts to revive a kimeshek. Who needs it?... “
1 Kozaiym means enjoy the long-awaited meeting. Here: the
joy of reborned kimeshek.
2 Torka is an expensive silk.

Reality. October, 1991. I am an Executive Secretary of the League of Muslim Women of Kazakhstan. I was lucky to go to a month trip to Turkey
at the invitation of European National Centre view
Osman Uymakoglary and on the recommendation
of Murtaza Bulutai. I have participated in a number
of meetings. This was the period when the great
country of the Soviets were at a crossroads ... We, together with Amina Nugmanova, her daughter Bayan
and me were met by local Kazakhs, lawyer Ibrahim
at the airport in Istanbul and h escorted us to the
house of Murat Aksel, which was in Zeitoun-burun.
We lived at the first floor of a four-storeyed mansion. We received a warm welcome of Murat Azhir
wife, his father Myngat and younger mother Batiza
apa. It was obvious that they longed for all that reminded them of their historic homeland. They were
especially excited by my kimeshek, created by the
“Tүskiіz” factory. When I put it off, a woman ran
with it upstairs and soon returned with gold trim of
Kerei sample. It was a relic kimeshek of 1920es ...
Of course, I was very glad of this thing. But then,
jokingly and seriously, Amina apai said: “Why do
you want this relic when I’m with you” and “debit”
a gift...
Dream. Autumn, 1994. I dreamed about my
grandmother Kerim, my father’s mother (my father
was orphaned when he was five years old), who was
born from son of batyr Zhamenke Salim. She came
to me and took off a kimeshek, put it on my head,
the tightened a belt with a wide leather belt with
metal ornaments (kemer)...
Reality. Beginning of 2001. I have published the
“What is the fault of honorable kimeshek?” article
in the “Altyn kazyk” magazine.
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I have specially visited the home of the great
elder Khalif Altay, whose longing for home after
years returned to Atameken (the ancestral land).
Bowing to a wise man, I turned the conversation
toward a kimeshek. The elder and his wife Bibatish
Gakypkelini, mistress of jewellery told me a lot of
valuable information about the importance and
sanctity of a kimeshek ... I have lifted in spirits after this conversation and them, bowing Amina apai
again returned the relic from Turkey to a chest...
Dream. Cold autumn 2001. During one week I
have got three visitations in my dreams. In the first
dream I saw four types of a kimeshek, in the second
another four, and in the final I saw a tomaga (leather
cap worn on the head of the golden eagle) of a lone
eagle. All these nine types of kimeshek are familiar
to me. Ninth kimeshek was on my head. I was protesting “This is not like our national kimeshek!” I received a command to wear it and never remove.
People interpreted this dream in different ways.
Some people even sympathized me, offering to secure myself saying “Be careful, as if you never whispered something bad...”
I still keep doctor’s opinions, which state that
is was in critical conditions. During one day I have
called ambulance for four times and the pressure
was jumping from 250 to 150. I was on the verge of
life and death ... Apparently, in the end, God took
pity and thanks to him and my lust for life, I got out
of the jaws of death...
When I have recovered, I bought yarn and began knitting a kimeshek and a zhainamaz (mat, underlain by Muslims during prayer).
My pressure has become normal. My work fascinated me a lot. I have created a kimeshek, which
deserved being put on display... I tried not to reveal
my thoughts and feelings. Once I’ve told about my
“audacious plan” and heard something like “Do you
have another occupation?!”
At the most critical moment I have decided seek
the assistance of my daughter Ainur, who is a painter and designer of the Academy of Art. I’ve asked
her to fix my sketches and drawings. Of course, my
daughter was very busy and upset me with the denial:
– Mom, you were right, I could help you but it
was God, who directed you to this difficult business.
Do not be offended, I cannot interfere either in your
business or dreams and just can help you in financing. But you need to experience anguish and joy
from this business yourself...

That was my daughter’s answer. However, this
strict answer mobilized me and produced the burst
of energy. A person is able to restore everything that
was someday created by a person. I started to cut
fabric...
One day, I thought, God himself sent me likeminded person. A relative told me about an interesting seamstress who arrived in Almaty from the city of
Kazaly in the Kyzylorda region. Starting the search,
I have met her. Imposing and charming daughter of
tortkara of the Junio Juz Gulzira Sargaldakova reacted to my care with a touching understanding.
She didn’t nip me.
- Look at me and tell me if I am crazy?
Gulzira was either confused, or hesitated, but
firmly blurted:
- No, you’re out of your mind!
– You are right, I also think so. But I am not a
designer or a seamstress but a creator. I am a journalist. But, in any case, I should start sewing a kimeshek
that I dreamed about. I’m not interested in riches; I
need a revived tradition...
In such a manner, facilitating the soul, I have
started drawings “authors” kimeshek I was dreaming about...
– If a kimeshek should be like that, Gulzira hesitated.
– If not like that, it should appear anyway, answered me.
We have started this dim job together. I’ve always tried to guide my companion saying how everything should be dome and Gulzira very tried to be
clear of my “secrecy”...
Once Gulzira’s aunt chided her:
- If this is your “mistress” bored for lack of an
occupation who lifted kimeshek, asks you to make
reached up to clouds kundik, will you create it for
bored woman?
- Yes, I’ll create it for her! - Gulzira answered to
a stunned woman.
In one of the tense moments I remembered the
familiar Russian woman Alla, who once created me
a dress “out.” I have gone to her, told about the situation and a dream. Penetrating the problem, Alla
said with the warm voice:
- Cut me a sample, and I’ll try to make the product...
After some time, Allah came to me with her
friend Yelena. Smiling warmly, Allah said:
- Someone suffers from dreams, and someone
from nothing to do ...
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In such a manner Alla and Yelena became my
“guests of God”, and the three of us, becoming inseparable friends, sewed twelve kimeshek and tried
to bring them closer to the original version...
I am not aware of why and for whom we are
sewing a kimeshek I was not trying to understand it.
I wasn’t giving a report to anyone. And who will be
interested in a person, who “stwed in its own juice.”
Sometimes boiling blood gives to know about
yourself, when the pressure is rising and doctors
gave me emergency aid... After a while the water
finds its own level. Production requires financial
sacrifice. We have bought the “Janome” sewing machine and things were getting better...
- Once Yelena was trying on a kimeshek and
sadly shared what she has seen while going here:
- When I saw a drunken woman at a stop, I felt
somehow uncomfortable. She was holding a bottle
of wine in one hand and a lit cigarette in the other.
This woman laughed unnanurally and made faces,
which caused natural reaction of contempt from
observers. I then thought I am feeling pity for her.
I thought that if she wears a kimeshek, she will act
differently.
Finally, we have stitched all nine kimeshek I have
seen in dreams. I felt so relieved, as if a mountain
had fallen from my shoulders and, thanks God, I am
healthy. I thought that, according to his knowledge,
we were able to dress up new clothes of Khanum
Tumar and Princess Zarina. Now I found a concrete
answer to the question “What next?”
During the break, I’d presented amazing “as tarkatar”, my quests were pleasantly suprised by my
presents. We have dressed the most fascinating and
itelligent girls up in national clothes. So the whole
group of kimeshek has first appearance before demanding audience and, at the same time, has undergone a critical eye as well as won a fair assessment.
Khaniya Khairulina said that it is the fantastic
product, which is second to none!
Shamsha Berikbayeva, Murtaza Bulutai, Gulmariya Barmanbekova and others agrred with her:
– We thing the same. This is really amazing and
separate news...
Khaniya Khairullina now turned to me
- Galiya there is not time for doubt and speculation. You are the author, and these exhibits are masterpieces and you should patent them!...
I spent a lot of time searching for the institution to do patenting. I haven’t managed to prepare a
photo album, so the expert Tatyana Gorbunova was

hard understand me. In the end, she decided to personally survey the artifacts. Visiting my house and
looking at piles of different national clothes, Tatyana said with genuine admiration that it is something
amazing.
The specialist of the patent agency helped me a
lot and finally I received rights for about forty samples of kimeshek.
Then I have participated in exhibitions and
demonstrations and won a lot of prizes...
Now I have opened a light path to a kimeshek.
A singer Aitkul Khakimkyzy, the spouse of the composer and singer Kanat Kudaibergenova, was the
first who created such a kimeshek and performed in
it at the stage. Then the Kyzylorda resident Akmazhal
Kozhanazarova travelled to the USA to participate
in the international forum wearing a kimeshek...
Media started writing about a kimeshek... Inspired
by the creative success, I also began to tirelessly
promote my creation in meetings at all levels. There
were people who were getting long forgotten relic of
its hidden places and gave them to me. I am keeping
a kimeshek Kulsary Kossaikyzy, which she has created especially for her mother-in-law...
Unfortunately, there are people who treated
such business negatively. One of my mentors, a Professor got acquainted with pictures of clothing and
asked: “Are you trying to pull us back to the 17th
century?” Another solid man upset me with a bitter
joke: “Apyrai, I guess we love our wives! But I never
saw a man, who spends a lot of money because his
wife “had dreams” and does not have value from
creating the “great kimeshek”, looks at unnecessary
exhibits with pleasure, for the first time...”
But as people say, the day comes after a night
and the white strip comes after a dark. Aitkul Khakimkyzy suggested: I would like explain people why I
am wearing a kimeshek by means of a song. You will
devote these poems to this national head-wear, and
Kanat (husband) will write music ... “
Soon I have created a poem called “Ak kimeshek”.
Thanks to Kanat, we created a song, which found
the way to hearts to wide audience.
Great Mukhtar Auezov, who considered modesty a charm, lifted kimeshek to the level of “shawls
of sharia”.
The main distinctive feature of a kimeshek
from other head-wear, is that it is not prone to the
production flow and is not subjected to the “law of
consumer goods.” It is “born” individually for every
woman.
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Selection of our kimeshek is divided into four
dimensional definition: back breadth, girth, length
to the Achilles tendon and length to the heels.
The modelling involved: kima (on the cross),
oyma (inser flare), kazmoiyn (gooseneck), cloakskүnkagar (sunproof), sukagar (waterproof), zhelkagar (windproof).
Kimeshek: onirli (sewing finishing on edges),
shabuly (lower limb of women’s clothing - flare).
Types of a kundik (a slightly flattened turbans
shape head-wear of a woman is made of 3-5 metres
white calico, worn at hot days over zhaulyk): tati,
salde (turban), scarf, tomaga, zhelbir, shilter (lace),
palatal kundik, bekir, katpar, oblique katpar, stole
zhiek auyzdyk,
furring zhiek borik.
Solemn Dresses: winged saukele, jewelry soraba, tatili skullcap, kasaba type like the bird’s beak,
kundik with hanging coral, tati toya.
Tobeldirik of a kimeshek: tobe-tuck, seam-syrma, palm, fish, leech.
Additional: oramal (scarf), shawl-dressing,
neck scarf, burma zhaulyk, kulama, solama, tobetei,
zhelek: swing, back and chin.
In the era of globalization and the Kazakh nation
should be clearly expressed in the style and manner
of wearing, which is a natural phenomenon. Today,
if people do not have all-seeing eye, acute hearing
and sensitive heart, a kimeshek would disappear.
But Tengri is lenient and he will be relenting, if
you want something from heart.
Recently, I have received an e-mail with this
touching letter: “Reading a special issue of a magazine I got acquainted with the results of the “Beautiful clothes - women’s charm-2011” show, organized
by the Spiritual Board of Muslims of Kazakhstan.
I have observed a lot of types of national clothes,
I was really amazed by the knitted of Galiya-apai
kimeshek, which you have created. I am a mother of
two children and our family is committed to traditions of Islam. The ability to dress up is a great test
and at the same time good lessons and upbringing.
I have tried to do it using your information. As a result of searches and five sleepless nights, I dressed
up appropriately. Most importantly is that I got
comfortable and warm clothing, which it is second
to none. People are looking at me with envy, friends
are asking me to create something like that and soul

triumphs from the idea that I can create such headwear. I would, with the great pleasure contribute to
the decoration of head-wear of Muslim women. I
am praying for you to Allah. Sincerely Nurgul Abdulmanatkyzy Ibragimova. “
It is nice to know that the younger generation
are taking care of the revival of the spiritual heritage.
A 5th former of the “Nursultan Nazarbayev Education Fund” International School in Almaty Aiganym
Yerkinkyzy delighted visitors of the show with her
hand sewn kimeshek based on the “Kimeshek is a
national head-wear of the Kazakh women” project
of artisans (in the picture).
These are my dreams, reality and intimate...
The Prophet Mohammed has once said, “There
will not be Allah prophet after me and only a dream
the authoritative representative of a mankind...”
Let’s think about the meaning of separate and
meaningful sayings
“Allah loves the beauty and charm and Allah
wants to see only good on the body of his slave, he
despises all the negative and dirty. “
(Hadith)
“Fashion passes, style remains.”
(Coco Chanel)
“If you want to have livestock, you should be attached to the applied arts. Cattle may die but the art
will never. Selling of crafts creations made by honest
living without flaw is a holy Kazakh servility. “
(Abai)
“The benefit of applied work is that it protects
the person from idle talk.”
(Lev Tolstoy)
“The national literature and national dress are
the guarantee of saving the nation.”
(Kaeko-san, Japanese bookbinding master)
I would like just silently bow to the ingenious
idea and instructive conclusions of great thinkers
and colourful personalities.
It is a history, the contemporary history, I would
say. Everything is dedicated to the consecrated jewellery creations, which rose from the ashes thanks
to the great enthusiasm, selfless desire of humble
person without wealth and power. Everything is
dedicated to a kimeshek, which appeared from the
depths of the human memory, layers of centuries...
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Ақкерім
Ақкерім – дәстүрлі кимешек үлгісі.
Мына суреттегі кимешектің жөрмелі кестелі жағы – түпнұсқа, қалғаны
– жаңа матадан тігілген жаңғыртпа.
Кимешектің негізі 1940 жылдарда
тігіліпті. Белгілі режиссер Нұрқанат
Жақыпбайдың үйіндегі Шолпан Сіргебаева замандасымызға енесі Сырға
апа сыйлаған екен. Кимешекті тіккен Сырға апаның бірге туған әпкесі –
Айша апамыз Албан ішінде Қызылбөрік
руынан. «Он саусағы он кісі, қара басы
бір кісіге» татитын еліне сыйлы адам
болыпты.

Аккерим
Образец традиционного кимешека.
На фото: оригинал кимешека с большими стежками «сторона с вышивкой». Остальное – возрожденное из
современной ткани. Он сшит в 40-годы
XV века. Нашей современнице Шолпан Сиргебаевой его подарила свекровь
Сырга апа. Автор кимешека Айша апа
из рода Кызылборик племени Албан.
Я дала этому кимешеку название
«Аккерим» в честь и памяти незабвенной бабушки Керим.

Akkerim
Sample of a traditional kimeshek
Photo: the original kimeshek with big
stitches side with embroidery. The rest is revived from the modern cloth and created in
1640es. Our contemporary Sholpan Sirgebaeva received it from her mother-in-law
Syrga apa. Aisha apa from the Kyzylborik
generation, Alban tribe is the author of this
kimeshek.
I called this kimeshek “Akkerim” in the
honour of my grandmother Kerim.
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Айымене –
Әнімай

(Түркілердің анасының рухына)
Айымененің пішімі де, сұлбасы да
ерекше. Аянмен келген кимешектердің
ең алғашқысы. Кимешегі қиғаш қиылып,
күмбез күндігі «шаңырақ», «уық»,
«керегемен» көмкеріліп керіліп түседі.
Айымене – қазақ түркілерінің анасының есімі дегенді жәдігер жинаушы шебер Мұрат Нүсіптің аузынан естідім.
Суретті көрсеткенімде «Япыр-ай, бұл
бейнені осыдан жеті жыл бұрын мен
де түсімде көрдім. Мыңжылдықтың
басындағы қазақ түркілерінің анасы
«Әнімай» деп аян болған еді!» – деп
қайран қалды. Үйдегі сандығында үш
түрлі кимешек ұзақ жылдардан бері
сақтаулы екенінен де хабардар етті.

Айымене

(Посвящается духу матери
древних турков)
И кройка, и форма у «Айымене» –
особенные. Он – самый первый кимешек,
«продиктованный» сновидением.
Куполообразный кундик кимешека
обрамлены шаныраком, уыками и кереге.
«Анимай» является именем матери казахских тюрков. Оно услышано
из уст собирателя реликвий Мурата
Нусипа. Он также признался мне, что в
сундуке уже многие годы хранится три
вида кимешека.

AIYMENE

(Dedicated to the spirit
of godmothers)
Both cutting and form of “Aiymene” are
particular. It is the first kimeshek created
following the dream.
Domed kundik kimeshek is framed by
shanyrak, uyk and kerege.
“Aiymene” is the name of mother of the
Kazakh Turks, which was defined by Murat Nussipov, the collector of relics. He also
told me that he is keeping three kimeshek in
his chest.
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Аруана

(Ұмай-Ана рухына)
Емізулі баласы бар әйелдің жұрт
көзінше бала емізуі – үлкен әдепсіздік.
Егер кимешектің өңірінде сырт желегі
болса, сәбиі де, сәбидің сыбағасы толған
торсығы да сұғанақ көзден көлегейленеді.
Әйелдің өзі де қысылмай мейірімін төгіп
еміренеді. Басындағы сәлдесі «Ханшатыры» деп аталады.
Күндіктің қатарластырыла дестеленген желбірі бөлек қиылып, жиектеліп
қосымша тігіледі.

Аруана
Давать молоко грудному ребенку
при людях считается признаком невоспитанности. Если на краю у кимешека
предусмотрен желек, то женщина без
всякой робости может спокойно вскармливать малыша.
На голове у женщины – «ханшатыр».

ARUANA

(Dedicated to the spirit
of Umai-Ana)
Giving milk to a baby in public is a sign
of bad manners. If the edge of a kimeshek is
provided with a zhelek, a woman with no
shyness can safely breastfeed her baby.
The head of a woman is covered with the
“khanshatyr”.
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Ай-Қаған

(Оғыздың анасының есімі)
Әдетте шылауышқа қадалған шекелігі, тәтінің маңдайына (пешене)
тізілген үзбе моншақпен ерекшеленген
кимешектің өңірі бөлек қиылып, білтеленген тігіспен жалғастырылады.
Алқымдығына көзтана тағылған,
«көкжиегі» (айналасы) шілтермен
жиектелген. Ойма пішімді салиқалы кимешек.

Ай-Каган
(имя матери Огуза)

На ткань под подбородком нацеплен
«көз тана» (от сглазу), окантовка
обрамлена кружевами.
Выдержанный кимешек, раскроем с
выемкой.

AI-KAGAN

(Oguz Mother’s name)
People usually fasten “koz tana” (from
evel eye) and the edge is decorated with
laces.
An aged kimeshek is cut with a notch.
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Айжұпар

(Иіс апамның рухына)
Айжұпар – маңдайы тұтас пішіліп,
бүтіндей тігілген бүрмелі кимешек.
Астынан тиянақ-топы киіледі. Белдемшенің оң тізесі қысқалау ойылғаны –
әйелдің оң тізерлеп отырып-тұрғанына
ыңғайлы. Кимешектің матасы –
кеңестік дәуірден сақталған таза
торғын. Ғибадатханаларда намаздық
және күнкиер кимешек.

АЙжупар

(Посвящается духу Иис апа)
Кимешек со сгибами, выкрой и пошив
произведены в цельном виде.
Ткань кимешека – из чистого торгына из советской эпохи.
Кимешек в местах богослужения
становится как «намаздық» (молитвенник) и «күнкиер».

AKZHUPAR
(Dedicated to the spirit
of Iis-Apa)

A kimeshek with wrinkles, cuts and tailoring made in solid form.
A kimeshek fabric is a pure torgyn of the
Soviet era.
At places of worship a kimshek becomes
“namazdyk” (prayer book) and “kunkiyer”.
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Айымнұр

(Сақ күнбиінің бәйбішесінің есімі)
Айымнұрдың төбесіндегі шұғылалы
күндік тиянақ-топының үстінен
киіледі. Маңдайға қоза, желкеге тағатүйреуіш тағылады. Кимешектің жағы
тас моншақтармен жиектеліп, оң жақ
шықшыттан иықты жауып өңір және
жауырыннан асыра сол жақ иінге шоқтүйреуішпен қадалатын әткеншек
– желек тігіледі.

Айымнур

(имя байбише сакского солнечного
властителя)
«Айымнур» от лба до затылка
представляется в слоенном виде (складки, пласты). На лобное место нацепляется коза, на затылок – бусинка
«тага».
Оконтовка кимешека обрамляются
каменными бусинками.

AIYMNUR

(Name of baybishe, the Saki solar ruler)
From the forehead to the nape of the
neck “Aiymnur” is the form of the foliation (folds, layers). Koza is fastened to the
forehead and “baga” bead is fastened to the
back of the head.
Sides of a kimeshek are framed with
stone beads.
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Ақбара

(Бөрі-Ананың құрметіне)
Ақбара – ілмек бізбен қолдан
тоқылған баскиім. Етегінде ұзын
жабу, дөңгелете пішіліп жеңінің аузынан түймемен бекітілген. Шаравары бөлінбес бөлшегіндей топтаманы
толықтырып тұр. Сұрғылт түсті,
тоқыма мата киімнің жиектері қолмен
тоқылып көмкерілген. Күнкиер жылы
киім. Қолқоржыны бар.
Бұл тоқыма кимешек – әрі бөрік, әрі
орамал, әрі жамылғы.

Акбара

(в честь Бори-ана)
Акбара – головной убор, связанный
крючком (шилом). Его дополняет неотделимый шаровар.
Этот вязаный кимешек – и борик, и
орамал, и жамылгы (накидка).

AKBARA

(In honour of Bori-ana)
An Akbara is a crocheted (awl) headwear. It is complemented with the inseparable trousers.
This is a knitted kimeshek, a bori, an
oramal and a zhamylgy (cloak).
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Ақбөкен

(Бұғы-ененің құрметіне)
Тоқыма кимешек ежелден келе
жатқан шәлінің орнын толықтырады.
Тоқыманың өзіндік ерекшелігі – тігісі
жоқ, созылмалы, төбесінен шылауына
дейін біртұтас бүтін оған қоса қолмен
жуып, тегістеп жайып кептірсе сыны
бұзылмайды, сәні кетпейді. Бір өзі бірнеше киімнің орнына киіледі және шебердің
орындаушылық қиялына қанат бітіріп
мейлінше еркіндік береді. Ісмерлігін
жетілдіріп, тоқылуына қарай өзгеріп,
өңденіп өнер туындысына айналады.
Мақта, кендір жіптен – жазкиер, жүн
жіптен қыскиер тоқып киюге болады.

Акбокен

(в честь Матери-Олени)
Вязаный кимешек заполняет место
древней шали.
Особенность вязаного кимешека
– нет швов, растяжимый, цельный от
верха до шылаушына, не мнется после
стирки, не теряет привлекательности.
Из хлопка и льна можно связать
«летовку», а из шерстяной пряжи
– «зимовку», и носить кимешек в соответствии каждому сезону.

AKBOKEN

(In honour of Mother Deer)
Crochet kimeshek fills the place of the
ancient shawl.
The peculiarity of the knitted kimeshek
is in absence of seams, it is expandable, solid
from top to shylaushyn, not wrinkled after
washing and does not lose attractiveness.
“Summer clothes” are made of cotton
and linen and “winter clothes”, of a woolen
yarn. A kimeshek is worn in accordance
with every season.
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Айтоты
Қанатты сәукеленің төбесі мен
маңдай әшекейі – алмалы-салмалы көз
тартатындай салтанатты әшекей.
Сәукеленің үшкіл төбесінен артқы
желек жиырылып бүрілген жерден
көзтанамен бекітіледі. Беташарға
келгенде желекті төбесінен асыра
беттің үстіне түсіруге ыңғайлы. Астынан киілетін тиянақ зересіне алдынан өңірі және жауырын желегі шүйде
тұсынан жалғанып, төбелдірікке тігіледі. Кең, мол пішілген, желегі желбіреген тойкиер топтама.

Айтоты
Верх и лобная часть (с украшениями) «крылатого» саукеле разбираются и вновь собираются. Это торжественный и привлекательный головной
убор.
Этот саукеле относится к праздничному одеянию «тойкиер», сшитый
в просторном духе с развевающимся желеком.

AYTOTY
The top and the frontal part (with decorations) of the “winged” saukele are disassembled and re-assembled. This is a festive
and attractive head-wear.
This saukele refers to the “toykier”,
which is a festive attire sewn into the spacious spirit with flying zhelek.
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Ақсұңқар
...Ақ сұңқар, неге қонбайсың,
Дариға-ай, жайған торғаң-ай!..
(халық әні)
Аққу құс – айдынның, ақсұңқар
– асқар шыңның көркіндей қастерлі.
Ақсұңқардай құс құтты орнына
қонғанда тәрбиенің басы томағадан
басталады. Бұл баскиім той тәтіге
көбірек үйлеседі. Самай сырғасы, шекелігі мен бұршақталған шашағы
бірін-бірі толықтырып өңін аша
түсуде. Топтаманың төбесіндегі
төбелдірігінен бастап етегіне дейін
құстың қауырсынымен бейнеленген.
Өңірі мен жырғасы, желегі мен желбірі
бірін-бірі толықтырып тұр. Нәзік маржандармен әшекейленген.

Аксункар
Аксункар, чего не садишься,
На раставленную сеть?..
(из народной песни)
Когда на землю спускается аксункар
(белый сокол), то его воспитание берет
начало с томага (надевания колпака на
голову ловчей птицы).
Этот головной убор украшен нежными кораллами и стеклярусом.

AKSUNKAR
Aksunkar, why don’t you sit,
On the placed set?...
(from folk song)
When an aksunkar (White Falcon)
comes down to earth, his education goes
back to tomaga (putting a cap on a head of
a hunting birds).
This head-wear is decorated with soft
corals and water beads.
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Ақтұмар
Тұран даласының тұмарындай
тұғырлы тұлға – Тұмар ханымның
сұсты кейпіне – сұлулық, нар мінезіне
нәзіктік ұялатуға ұмтылдық. Кебенек киген Ақтұмар қалың жұртымен
қайта қауышты.

Актумар
В нем видны наши намерения придать суровому образу Тумар ханум нежность и женственность. Она символизирует собой талисман всей Туранской
низменности.
«Актумар», восставший из пепла,
вновь пришел к людям.

AKTUMAR
It presents our intention to embody the
image of tumar Khanum. It symbolizes the
mascot of the whole Turan lowland.
“Aktumar” rising from the ashes once
again come to the people.
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Ақсара
Зарина патшайымның қолындағы
найзасы көкке шаншылып, дәстүрлі
сәукелеге қадалатын салпыншақ қана
емес, сонымен қатар қайсарлықтың,
өрліктің белгісіндей қасқайып, белі бекем буылып, сауыты сәнмен астасып
Ақсара болып арамызға аңсап жетті.

Аксара
Подобно копью царицы Зарины, пронзившее бездонное небо, традиционное
саукеле «Аксара» вновь очутилось среди нас.

AKSARA
Like a spear of Queen Zarina, it pierced
a boundless sky, the traditional “Aksara”
saukele once again came to us.
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Аманат
Бұл – ұзын матаны көктей тігіп,
жиыра сырып, жиналған шеңбер күндік.
Қима пішімді түйе кимешек. Торғын
матадан тігілген Аманат кимешектің
ерекшелігі – бетіндегі жағы өткен
ғасырдың 20-шы жылдарында шет
жұртта жүрген қандастарымыздың
қазынасынан жеткен жәдігер бұйым.
Керей үлгісіндегі кимешектің алтындаған оқалы жағы. Топтамадағы бешпенттің беліндегі – Сыр бойы қазақтарының түрме белбеуі.

Аманат
Это – округлый кундик, собранный
из длинной ткани с грубыми швами.
Особенности «Аманата» – ювелирное изделие, дошедшее из кладези зарубежных соотечественников, проживавших в двадцатые годы ХХ века.

AMANAT
This is a rounded kundik collected from
a long cloth with rough seams.
The peculiarities of “Amanat” are that it
is a jewellery that came to us from treasury
of foreign compatriots living in 1920es.
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Аналық

(Домалақ Ананың рухына)
Аналықтың басындағы дастары
– шығыстың дәстүрлі сәлде үлгісінің
жаңғыртпасы. Кимешектің пішімі
– ойма қиық. Өңіріндегі қос алақанның
арасындағы жүрекше – түсімнің «көшірмесі». Жағы мен шекелігі дайын
зерлі оқамен жиектелген. Төбелдірігіне
моншақтан «су» жүргізілген кимешектің алқымына көзтана тағылған.
Қапталының ұзындығы қылтасына келеді. Сауырды толық жауып тұратын
біркиер кимешек.

Аналык

(Посвящается духу
Домалак-Ана)
Аналык – возрожденный образец восточного традиционного салде (чалма).
Кройка кимешека – отрез «ойма»
(орнаментальный).
Является «репродукцией» образа
«сердечка», образующегося между ладонями.
Это – парадный кимешек, полностью укрывающий круп.

ANALYK

(Dedicated to the spirit
of Domalak-Ana)
“Analyk” is a revived sample of traditional oriental salde (turban).
Cutting of a kimeshek - segment “oyma”
(ornamental).
It is a “reproduction” of the image of a
“heart” formed between your hands.
This is a “disposable” kimeshek, completely covering the rump.
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Айымерек
Айымерек – сақ патшасының
патшайымының есімі.
Бекіре күндік кимешекті дәстүрлі
ұлттық
аспаптарда
ойнайтын
өнер адамдарына ұсынуға болады.
Кимешектің жағы мен тілі зерлі
жолақпен бастырылған. Екі иініне үлбір
матадан иық желек тігілген. Шайы
көйлектің етегі көркін көркейте
көтеріп тұр.

Айымерек

(имя царицы сакского царя)
Этот кимешек с кундиком бекіре
(осетр) можно предложить артистам,
играющих на сцене на традиционных
национальных инструментах.
Коймовка и язык кимешека стиснены ювелирными полосками.

AIYMEREK

(The name of the queen of a Saki king)
This kimeshek with a bekіre (sturgeon)
kundik can be offer to the artists performing
on stage with traditional folk instruments.
A “side” and “tongue” of a kimeshek
linked with jewellery stripes.
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Айүкілім
Айүкілім – үлдірмен жиектеліп
үкілеген бөріктің астындағы қима
пішімдегі торғын кимешек. Алдыңғы желегі бүрме жаулықтың тәсілімен төбеге жиналып, үстінен бөрік киіледі. Жағы
күмістелген таспамен беттелген.
Бөріктің айналасын ақ құстың боялған
мамық бөкебаймен жиектелген.

Айукилим
Айукилим – кимешек, оконтованный
«боа» с кройкой «по косой».
Борик вокруг обрамлен бокебаем
(мягкий пуховой шалью).

AYUKILIM
Ayukilim is a light kimeshek with kima
cutting
A borik is framed with bokebai (soft
downy shawl).
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Ақжелең
Ақжелең – түрлі-түсті үлбір матадан тігілген, жаз мезгіліне арналған кимешек. Томаға төбелдік, иекше жаулық.
Астынан табиғи матадан тігілген
желек жеңіл тер тақия киіледі. Кимешек пен жаулықтың ортасындағы иекше деп аталатын жамылғы. Томаға
төбелдірігі нәзік маржан, су моншақпен
безендіріліп бөлек тігіліп, төбелдірік
ретінде қондырылады.

Акжелен
Акжелен сшит из разноцветной
мягкой ткани иекше и предназначен к
ношению в летний период. Другое название «иекше» (с деталями платка и
кимешек).

AKZHELEN
An “Akzhelen” is sewn of colourful soft
fabric and is designed to wear in the summer.
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Айсәуле
Айсәуле – бұл күнқағар күндіктің бедерлі тоқыма матамен қапталған сәнді
түрі. Кимешегінің де артық бір көзге
ұрып тұрған салпыншақтары жоқ.
Кимешегінің беттігі мен шылауының
шеттігіне шілтер жүргізілген. Келемесі келісіп кимешекке көрік беріп тұр.
Ойма пішіммен қиылған.

Айсауле
Это – красивый вид солнцезащитного кундика, покрытый тисненной вязаной тканью.
Преимущество кимешека – в нем
отсутствуют салпыншаки (висячие
украшения).

AISAULE
This is a beautiful sun proof kundik covered with embossed knitted fabric.
The main advantage of a kimeshek is
that there are no salpynshak (hanging ornaments).
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Айдидар
Айдидар – ақ түсті тор матамен
тысталған күнқағар, су моншақпен безендіріліп, ақшыл қоңыр түсті үлбір матадан тігілген. Айнала желектің астарында ақ бөз тиянақ кимешек. Көлбеу
қиылған жеңінің аузы бүрілген қос етек
көйлек, қаусырма желбегей бешпент. Іскер әйелдерге арналған.

Айдидар
Кункагар (солнцезащитный убор)
покрыт светлой тканью, украшен бусинками, бисер-стеклярус, сшит мягкой
материей светло-серого цвета.
Предназначен деловым женщинам.

Aydidar
A kunkagar (sun head-dress) is covered
with a light cloth, decorated with water
beads sewn of soft cloth in light gray.
It is designed for businesswomen.
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Ақерке
Ақерке – артық та емес, кем де
емес сыпайы ғана балауса қыздың басына лайықталған қайырма қанатты
топы. Үшкіл төбесіне үкінің орнына шұбыртпа моншақ «гүлденіп»
төгілткен. Маңдайына көзтана
тағылған. Қалқан қанатының жиегі
інжумен жиектелген. Қос етегі жүрісіне
салмақ беретіндей желбірі қатқылдау
шалма тігіспен көмкерілген.

Акерке
Крылатая тюбетейка, предназначенная юной девушке и, которая ей
очень к лицу.
Вместо перьев филина верх убора
красуется букетом из бусинок, а на лобной части – «көзтана» (от сглазу).

AKERKE
A winged topic, designed for a young
girl, which suits her very well.
Instead of feathers an owl, the top of
a head-wear is decorated with the bunch
of beads, and the forehead has “koztana”
(from the evil eye).
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Ақшуақ
Әрі суқағар, әрі желқағар, әрі
күнқағар бүркеншік үш бөлек қиылып
алынып, қиюластыра бүтінделеді. Төбесіндегі тәтісі үзбелі моншақтармен
төгілдіре әшекейленген. Алқымдығын
кисе де, кимесе де өзінің ыңғайына
қарайды. Креп матадан, жібектің әр
түрінен құлпыртып тігіп біркиерге де,
күнкиерге де жаратуға болады.

Акшуак
Из трех частей убора составлено
единое целое. Это – и водоотталкивающий, и ветрозадерживающий, и солнцезащитный убор, которого сверху украшают съемные бусинки.

AKSHUAK
It is composed of three parts. This is the
waterproof, windproof and sun proof headwear, which is decorated with removable
beads.
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Ақгүлім
Қыз баланы гүлге теңейтін
халықтың бүлдіршін қыздарына өз жасына келмейтін киім пішімін ою-өрнегі
үшін демесе, осылайша жапырағын
жайнатып, бүршігін бүрлентіп, түсін түрлентіп де киіндіруге ниеттендік. Бұл топтаманың мазмұны
қалампыргүл тақиямен би билеп, ән
салғанда өнерге өң бере түседі деп ойлаймыз. Қатқылдау үлбір матадан
тіккен (газ, капрон) ыңғайлы.

Акгулим
Наш народ дочь приравнивает к
цветку. Поэтому мы намерены приодеть юных девочек подобно цветущему букету.
Эта форма одежды подходит при
исполнении танца «Қалампыргүл»
(цветок гвоздики).
Рекомендуется шить из тесненной
и мягкой ткани (газ, капрон).

AKGULIM
Our nation compares a daughter with
a flower and that is why they are dressing
them like a blossoming bunch of flowers.
This dress is suitable for the performance
of “Kalampyrgul” (clove flower) dance.
It is recommended to sew it from embossed and soft tissue (gas, nylon).

159

160

Êèåë³ êèìåøåê

Айорал
Дайын тоқымадан негізгі бөлігі тігілсе, қосымша әрлеуін ілмек (қармақ)
бізбен тоқып, қиялға ерік беріп
әрлеуге болады. Төбелдірік тақияны
тортоқыма матамен тыстап, қанаты мен құйрығын осы материалмен толықтырып айналдыра қаусыра
тоқиды. Әшекейлеріне өрнекті шілтер,
қоза-моншақ, көзтана пайдаланылады.

Айорал
Основная часть состоит из вязаной
ткани, дополнительную причуду вяжут
крючком.
Украшениями служат кружева, бусинки коза и «көзтана» (от сглазу).

AYORAL
The main part of it is made of knitted
fabrics, crochet with extra quirk.
It is decorated with laces, koza beads
and “koztana” (from the evil eye).
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Ақбөпе
Әр заттың өз орны болатыны
секілді әр киімнің де өз жөні бар. Мына
бүлдіршіннің үстіндегі иманигүлдей
таза киімді құдды аққудың көгілдірі
дерсіз! Бастан-аяқ құндақталған желбірлі желек, оқалы жиек, үзбелі моншақ
қыз баланың сәби күніндегі пәк табиғатын танытып тұрғандай. Әрі
нәзік, әрі парасатты.

Акбопе
Каждая вещь имеет свое предназначение. Эту одежду, увидев на девочке
– юном создании, – невольно сравнишь
с «имани-гуль» (благородный, чистый
цветок)
В этой одежде и нежность, и интеллект.

AKBOPE
Everything has its purpose. When you
see a girl wearing this clothes, you cmpare
her with “imani-gul” (noble, pure flower)
This clothing is full of tenderness and
intelligence.
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Айбегім

(Бегім-Ана рухына)
Бұл топтамада негізгі кимешекжамылғы нышан келеме пішінде тоқыма
мата мен тафтаны бір-бірімен қиюластырып, төбесіне ауыздық шалма
бөлек тігіледі. Тігістің арасына білте жүргізіледі. Қазіргі сән ережесінде құрылымы әртүрлі маталарды
үйлестіру үрдіске айналды. Ерекше
үлгідегі бұл топтама қандай ортада
киілсе де менмұндаламайды, әрі өзіндік
өзгешелігі де бар.

Айбегим

(Посвящается духу Бегим-Ана)
Структуру современной моды стало привычным видеть гармонизированной из различных видов ткани. Эта
подборка из особенных образцов «не
высовывается» на фоне любой среды, в
то же время она обладает своими особенностями.

AIBEGIM

(Dedicated to the spirit
of Begim-Ana)
The structure of modern fashion sees
harmonized clothes of different types of
fabrics. This collection of special samples is
not recognizable on the background of any
environment and at the same time, it has its
own characteristics.
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Аяла
Нағыз құсың құтты болсын дегізетін, қалыңдықтың ұзату, беташар тойларына лайықтап тігілген
томағалы қалыңдықтың қазіргі заманғы бір сән үлгісі. Қатқылдау атлас
пен ширақ жылтыр үлбірден тігіліп,
бастан-аяқ інжумен әрленіп әшекейленген салтанатты той киімі.

Аяла
Эта одежда выглядит так эффективно, что нуждается в комплименте: «Поздравляю с райской птицей!»
Сшита из твердого атласа и из блестящей, пушистой и изящной материи.

AYALA
This garment is so effective that needs a
compliment: “Congratulations on the bird
of paradise!” It is made of solid and shiny
satin, fluffy and delicate matter.
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Айшабибі
(Арманда кеткен
Айша бибінің рухына)

Айшабибі – әуелгі дәстүрлі қасабаның жаңғыртпасы. Ұлттық пен
ғаламдықты ұлтастырып, ұтымды
шешім тапқан үлгі – бойжеткен
қыздардың тәніне – пана, жанына сая
болары сөзсіз.

Айшабиби

(посвящается духу,
обделенную счастьем Айша биби)
Возрожденная форма традиционной
касабы.
Она служит опорой и защитой, покоем души для девушек на выданье.

AISHABIBI

(Dedicated to the spirit of Aisha Bibi,
deprived of the happiness)
It is the revived form of a traditional kasaba.
It serves as a support and protection of
soul for the girls of marriageable age.
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Ақзере
Бұл үлгідегі кимешек қазмойын
пішімімен қиылып тігілген. Тақиятопының сыртын кимешектің матасымен тыстап, жалпақ шілтермен
бүрмелей шеңберді айналдыра күнқағар күндік ретінде ойластырылып
қиюластырылған. Етегіндегі кең қолтықты
келемесінің
етек-жеңіне
ұлттық нақышта ою-өрнек бастырылған. Салтанатты біркиер, күнкиер
топтама.

Акзере
Этот образец кимешека сшит на
основе кройки казмойына (гусиной шейки).
Подборка торжественного биркиера (нарядной одежды) и кункиера (солнцезащитной одежды).

AKZERE
This sample of a kimeshek is created on
the basis of kazmoiyn (goose-neck).
A selection of festive birkier (single wear)
and kunkier (sun protection clothing).
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Анахита

(Даналық анасының құрметіне)
Қанатты кимешектің негізі қима
пішімде. Қатқыл үлбірден екі иінін
жиыра сырып, артқы құйрығын бөлек
пішіп қиюластырады. Өңірдің үстінен
әшекейленген өңірше бастырады.
Бастағы күндіктің екі босағасы, кіші
доғасы – отауы, үлкен доғасы – көк
күмбездің белгісі.
Даналық анасының құрметіне арналған кимешек – биіктіктің, бүтіндіктің, нәубетаты өрнегі – берекенің,
мүйізоюлары – байлықтың, ақ түсі
– тазалықтың нышаны.

Анахита

(в честь матери мудрости
и гениальности)
Основа крылатого кимешека в кройке қима.
Кимешек, посвященный матери мудрости и гениальности олицетворят высоту, целостность, узоры – достаток,
рогообразные орнаменты – богатство,
белый цвет – чистоту души.

ANAKHITA

(In honour of the mother of wisdom and
genius)
It is the basis of winged kimeshek in the
kima cutting.
A kimeshek devoted mother of wisdom
and genius personalize height, integrity
and its patterns symbolize prosperity, hornshaped ornaments, wealth and white colour
the purity of soul.
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Ақжамал
Кимешектің бұл түрі желегі желбіреп, түсі ашық матадан тігілгендіктен сахнада, салтанатты жиын
-тойда киюге лайық. Басындағы күндігі
табиғи қатты материалдан (қамыс,
ши) немесе дайын қаңқаның үстінен
тысталып, арасына жасанды мақтаны
пайдалануға болады. Күндіктің шартты атауы – жұбайлар. Кимешектің
пішімі дәстүрлі албан үлгісіндегі
бүктесін сауыр шылаудың негізінде астарлы үлбір матадан тігілген.

Акжамал
Кимешек предназначен к выходу
на сцену, торжественным встречам и
тоям-празднествам.
Кройка кимешека основаны на традиционных образцах рода албана.

AKZHAMAL
A kimeshek intended for performances,
festive meetings and festivities.
A cutting of this kimeshek is based on
traditional patterns of Alban family.
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Айтолқын

(Абылай ханның қызының есімі)
Ерекшелігі – кимешектің төбелдірігі
қат-қабат жапсырылған бірнеше
жапырақпен бірінің үстіне бірі тігіледі.
Жағының шеті білтеленіп көмкеріледі.
Бедерлі үлбір матадан тігіледі. Келеме
желегінің мықын тұсынан нәзік белбеу
байланады.

Айтолкын

(имя дочери Абылайхана)
Особенность верха тобелдирика
кимешека – пришивается наслоенными
друг на друга несколькими листьями.
Шьют из тисненного узорчатого и
пушистого материала (жатка).
Желек около бедра стягивают ремешком (назик белбеу).

AITOLKYN

(Name of the daughter of Abylaykhan)
Its peculiarity is in the fact that the top
of a tobeldik of a kimeshek is sewn to leaves
layered to each other.
It is made of embossed patterned and
fluffy material (cloth).
A zhelek is tightened with a strap (nazik
belbeu) near the tight.
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Ақсана
Ақсана – қасаба төбелдірік, жібек
желек, жиегі атласпен көмкерілген. Астарлы, ұзын жең бешпент. Жеңіл өрнек,
темір шытырмен әрленген. Шалбары
жөн пішімді. Жинақы әрі ыңғайлы. Іскер әйелдерге лайық топтама. Күрең
қызыл түсті тығыз матадан тігілген
маусымдық киім үлгісі.

Аксана
Аксана. Оформление состоит из касаба тобелдирика, шелкового желека,
атласной каймой (окантовкой).
Подборка предназначена деловым
женщинам.

AKSANA
The decoration of an “Axana” consists
of a kasaba tobeldirik, silk zhelek and satin
edge (fringe).
It is designed for businesswomen.
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Айшолпан
Негізгі кимешектің жағына білінербілінбес жиектік таспа бастырылады.
Табиғи матадан тігіліп, омыраудан
желкеге қарай қиғаштала оралған желекпен сәнделеді. Үстінен шілтерленген жеңіл тәті-тақия киеді. Жаздық
күнкиер.

Айшолпан
Края кимешека в основном закреплены малозаметными узкими полосками
(тесьмой).
Считается летним повседневной
одеждой.

AISHOLPAN
Edges of a kimeshek are mostly fixed inconspicuous narrow strips (braid).
It refers to a summer kunkiyer (sun protection).
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Айнұрлы
Бұл жаңғыртпа – Сыр бойының
ежелгі бүрмелі кимешегінің заманауи
үлгісі. Бүрме желектің үстінен дөңгелек
тәті бөлек тігіліп киіледі. Әрі жеңіл, әрі
ыңғайлы.

Айнурлы
Этот возрожденный образец исходит из первоначальных вариантов
(подлинников) кимешека Низовья Сырдарьи.
Легок при ношении и удобен, одновременно.

AINURLY
This revived sample comes from the
original version (the original) kimeshek of
lower Syr-Darya.
It is easy and comfortable to wear.
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Айымбике

(Есім ханның ханымының есімі)
Айымбике – алдыңғы өңірі екі қатар
желбірмен көмкерілген, көлденең түскен
күміс түсті оқамен, беттік өрнекпен
жиектелген күңгірт сұр түсті жібек матадан тігілген кимешек. Бөлек киілетін
желбірлі күндік төбелдірік. Тік пішілген
қою сұр түсті желбір көйлекті сырт
желбегей. Күнкиер – кәсіпкер әйелдерге
арналған.

Айымбике
(Имя ханшы Есим хана)

У этого кимешека имеется отдельно
носимая часть – тобелдирик.
Повседневный кимешек с узкими
оборками предназначен деловым женщинам.

AIYMBIKE

(Name of the queen of Esim-Khan)
This kimeshek as a separately worn part
called tobeldirik.
Together with a kunkiyer (sun protection), it is designed for businesswomen.
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Айбикеш

(Қаратаудың қайсар қызы)
Қатпарлы күндіктің сәнін кимешектің өңіріндегі қатпар толықтырып, көйлектің етегіне ұқсас жабу
көрік бере түсуде. Жағының жиегі нәзік
моншақпен шұбыртпаланып өрілген
дайын әшекеймен әрленген біркиер киім.

Айбикеш

(Отважная дочь горы Каратау)
Этот кимешек, разукрашенный нежными бусинками, является выходной
нарядной одеждой.

AYBIKESH

(Steel-hearted daughter
of the Karatau mountains)
This kimeshek, decorated with delicate
beads is disposable clothing.
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Айтаңсық
(Бейбарыстың ержүрек
әпкесінің есімі)

Айтаңсық – маңдайың ашылсын
деген ниетпен бойжеткеннің ақ маңдайын ашық шүберекпен айшықтай
түсетін сәнді топтама. Бұл – бүркеншік суқағар баскиім. Бастан кеудеге дейін жабылатындай, бет
жағын молдау пішіммен қаптай отырып, маңдайшаға біртегіс бүрмелеп тігіледі. Желке тұсынан созбабау
ызылып, мойынға айналдыра жиналады.
Екі жақ өңірі омырауды жауып жиектеледі.

Айтансык

(Имя сестры Бейбарыса)
Этот буркеншик (накидка) является головным убором «су қағар» (водоотталкивающим).
Относится к модной подборке.

AYTANSYK

(Name of the Beibarys sister)
This burkenshik (cloak) is a “su kagar”
(waterproof) head-wear.
It refers to the fashion collection.
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Айғаным

(Шоқанның әжесінің рухына )
Бұл кимешек қалыңдау матадан (мақпал) тігілген. Өңірі бөлек
қиылатын ойма пішім. Ең бастысы,
өңірдің өзін нәзін моншақпен, тұтасқа
жуық әртүрлі әсем сызба өрнектермен
маржандап әрлейді. Ұзындығы әртүрлі
өлшемде. Күндігі дөңгелене қиылған ақ
киізден жасалады. Тұрқын айналдыра керме орамамен қаптап, өсімдік
өрнекпен безендіреді.

Айганым

(памяти и духу бабушки Шокана)
Этот кимешек сшит из плотной
ткани (макпал).
Его длина может состоять из разных размеров.

AIGANYM

(to memory and spirit of the Shoka grandmother)
This kimeshek is sewn of tightly fabric
(makpal).
It can be of different length.

211

212

Êèåë³ êèìåøåê

Айгүлшар

(Аққол Аналардың рухына)
Айгүлшар – қима пішімді жеңіл желек
кимешек. Екі иықтан қаусырылып келіп,
алқымнан ілгекпен бекітіліп түйреуіш,
көзтана тағылады. Күндігі тиянақ
тақияға бөлек киіледі. Табиғи ақ киізден шеңбер қаңқа кигізіліп, таңдай бүрме тәсілімен жиылған жібек матамен
қапталады. Шілтермен шеттіктеліп,
беттігіне інжуден «су жүргізіледі».

Айгульшар
(Посвящается духу
крестных матерей)

ки.

Легкий желек-кимешек разной крой-

Кундик одевается на надежную тахия (тюбетейку), отдельно от основной одежды.

AYGULSHAR

(Dedicated to the spirit of godmothers)
It is a light zhelek, a kimeshek of different cutting.
A kundik is put on a reliable takhiya
(skullcap) separately from the entire clothing.

213

214

Êèåë³ êèìåøåê

215

216

Êèåë³ êèìåøåê

АҚ КИМЕШЕК
Әуені: Қ.Құдайбергенов
Сөзі: Ғ.Қайдауылқызы
Ақ кимешек басымда –
Адалдықтың көрінісі.
Елім – есен, жұрт – тыныш –
Амандықтың белгісі.
Ұлтымыздың үлгісі,
Ғұрпымыздың үрдісі.
Бір бойында жұртымның,
Арғысы мен бергісі.
Кимешек дейтін киелім,
Киеге басымды иемін.
Сәлем беріп сәніммен,
«Биссмиллә» деп киемін.
Тоздырыпты жағыңды,
Сындырыпты сағыңды.
Өңір салып, өң беріп,
Көтерсем деймін бағыңды.
Жат жұртқа жай бұйымсың,
Мен үшін ақбоз үйімсің.
Ақ самал болып тербеткен,
Әнімсің, әсем күйімсің!
Анамның мөлдір көзіндей,
Тоқылған зерлі бөзіндей.
Бетжүздік, беу, жәдігер,
Аманат, ақтық сөзіндей.
Мерейімді асырған,
Самайымды жасырған.
Айналып қана кетейін,
Кимешек дейтін асылдан!
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Ғалия Қайдауылқызының
кимешектер коллекциясына
арнау
Атамыздан қалған мұра – кимешек,
Кимешекті киер ме едік сүймесек?!
Қазақ, қазақ болар ма еді,ағайын
Үлкендерге басымызды имесек?
Арсыздардан бұғақтарын жасырып,
Маңайынан «жын-шайтанды» қашырып.
Тастамастан киіп жүрген келіндер,
Ата алдында абыройын асырып.
Баскиімді қастерлеген даналар,
Лақтырып тастамаған балалар.
– Басымыздан бақ кетер, – деп әспеттеп,
Жоғарыға іліп қойған аналар.
Ақ кимешек ақ тәніңді жасырсын
Келе жатқан пәлекетті қашырсын!
Сен де солай, киер болсаң кимешек,
Мәртебеңді, мерейіңді асырсын.
Уақыт өзі алға тартар шешімін,
Халық сонда айта жатар кесімін.
Түрлендірген кимешектің сан түрін
Ұмытпас жұрт, Ғалияның есімін!
Киіп жүрші көрсетпестен шашыңды,
Дөңгелетсін өрге тартып тасыңды.
Күн мен Айдай жарқыраған жамылғы,
Төмендетпес сенің ғазиз басыңды.
				

Ақ тілекпен, Зәкария Жүніс,
Жетісай қаласы

Пікірлер / отзывы / reviews
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Выставка отличается своей оригинальностью. Эти наряды выполнила художница
модельер от Аллаха Айуп Ғалия Қайдауылқызы в недаком прошлом была далека от создания
нарядов. Но как-то ей в ярком сноведении привиделась головные уборы причудливой формы
с характерными орнаментами и вышивкой, что очень напоминало мусульманские одеяние
прошлого, но в современном прочтени. Они не давали покоя и Ғалия Қайдауылқызы стала
воплощать их в действительность. Так создавалась коллекция. Сейчас это более 30 (тридцати)
фантазийных одеяний, которые являются неразрывной связью современного мусульманского
женского обличия с традициями прошлых веков.
Это искусство – видеть необычное в обычном и представить увиденное публике. За
этим стоит большой труд, что вызывает уважение.
«Лебедь» - это птица, взмахнув крылом вот-вот взлетить. Эта – птица невеста. И есть
в наряде Айуп Ғалии: он так и называется–«невесте». Роскошные рукава, как крылья лебеди,
головной убор с клювом, великоленая вышивка и украшения – это гармония. Гармония
сюжета, вкусна, тонкости мусульманской темы. Головной убор был главным акцентом одежды
мусульман.
Это красота. Красота девушки – невесты. А почему мы это забыли? Ғалия Қайдауылқызы
смогла объединить прошлое и настоящее, смогла не только стать известным журналистом,
писателем и поэтом в Республике, но создать незабываемые образы казахских женщин,
восоздать традиций казахского Кимешека, казахской одежды и головных уборов женщин,
девушек казашек прошлых веков. Умело вплетая современные мотивы в традиционное
полотно, Ғалия смогла показать то, невероятное сложное красивое, интересное в жизни
женщин – казашек, умело скрытое от наносного западного образца. И все увидели то
прекрасное, которое веками лелеялось и охранылось на нашей казахской родине, которое
практическое не изменилось со многих веков. И, тем не менее, новые мотивы в прошлое
смогла вплести Айуп Ғалия.
В Казахстане не такого больше нигде. И стоит гордится тем, что в Алматы есть такая
художница - модельер. Активные акценты других творении художницы так же ярко и смело
дополняют друг-друга. Все продумано, величаво и тоже время таинственно и нежно.

г. Алматы 					

ОТЗЫВ
о персональной выставки «Аккимешек»
Айуп Ғалия Қайдауылқызы

Еліміз дербес ел болғалы, қазақ халқының этнологиялық ерекшеліктерін зерттеуге, діні мен
ділін, салт-дәстүрін – жалпы ұлттық мәдениетін танып-білуге, дәріптеуге азаматтық ұстаным,
елжандылық тұрғысынан атсалысып жүрген ұлтымыздың тұғалары бар.
Бұл әр салада кездеседі. Ұлттың ұйытқысы қазақ әйелдерінің ұлттық киімдерінің, оның
ішінде ар-ұят пен абыройдың символы іспеттес болған кимешектің заманға жаңғыра келуіне әрі
зерттеуші, әрі дизайнер, әрі тігінші ретінде үлес қосып жүрген, халқымызға өзінің түрлі қабілетқарымымен танымал Айуп Ғалия Қайдауылқызының еңбегі ерекше айтуға тұрарлық.
Соңғы кезде Ислам дінінің талаптарына сай жабық киінуге тырысқан қазақ қыз-келіншектері
әртүрлі сынға алынып, олар туралы «қазақ бұлай киінбеген, ұлттық келбетімізге селкеу түсірді»
деген тосырқаушы пікірлер жиі айтылып жүр. Бұл әрине, қазақтың этномәдениетін терең зерттеп
жүрген жандарды бейжай қалдырмайтындығы рас. Сондықтан да автордың ұзақ уақыт зерделеген
еңбегі заман сұранысына жауап беретін құнды еңбектердің бірі деп айтуымызға негіз бар.
Қазақ әйелдерінің кимешегі жөнінде этнографиялық зерттеулер жасап, әр өлке мен аймақтың,
ру мен елдің ерекшеліктеріне сай кимешекті киюдің түрлі үлгілерін ел аузынан жазып алынған
және мұрағаттық материалдар арқылы И.Захарова, Р.Ходжаева, Ө.Жәнібеков, С.Кенжеахметұлы,
Б.Кәмәләшұлы, т.б. ғалымдар мағлұматтар жинақтап, халықтың этнографиялық мұрасында
киімнің осы түрінің өз орны бар екендігін көрсетті. Алайда, сан ғасырлар бойы қазақ әйелдерінің
ажарына әр берген, ақылына төр берген, абыройы мен мәртебесінің бағасындай бұл киелі жәдігерді
зерттеп-зерделеп, тарих парақтарында қалдыру жеткіліксіз, оны бүгінгі күннің талабына сай қайта
жаңғырту, кез келген қыз-келіншектің қызығушылығын туғызып, әйел – ананың сұранысына
лайық етіп ұсыну – әрі ұлтын сүйген патриот, әрі сезімтал сәнгер, әрі халықтық тағылымды терең
түсінген педагог тұлғаның ғана қолынан келеді.
Ғалия Қайдауылқызы өзінің субъектілік ішкі түйсігі арқылы кимешекке сән өнері
тұрғысынан мән беріп, халыққы таралған түрлерімен қатар, әйелдердің жас ерекшеліктеріне лайық
үлгілерін, мата түрлері мен оларға төгілетін өрнектердің түрлерін өз шығармашылығы арқылы
дамытқандығын өзінің авторлығымен ұсынатын 40-тан астам кимешек түрлерімен дәлелдейді.
Этномәдени құндылықтарымыздың бірі – кимешекті ұлттық ерекшеліктерімізді айғақтайтын,
асыл дініміздің талаптарын орындайтын, әйел денсаулығына қорған болатын, сымбатына көрік
беретін, аналар үлгісінің тарихи сабақтастығын жалғайтын киелі дүние ретінде дәріптеп жүрген
автордың идеясы жан-жақты ғылыми дәлелденуде. Бұл ұлттық киім ұлттың болашағы үшін
қызмет атқаруы тиіс. Қазақ әйелдері сымбатты, сұлу деп саналатын болса, онда оған кимешектің
қосатын рөлі орасан зор.
Жаһандану жағдайында әлемнің барлық халқы өз болмысын жоғалтпай сақтап қалуға
тырысып жатыр. Біз – әйелдер, ата-бабадан мирас болған, ғасырлық тәжірибе сынағынан сүрінбей
өткен сындарлы дүниелеріміздің сырын ұрпақтан ұрпаққа насихаттауда өзіміз үлгі болуымыз
қажет. Осындай идея үшін тер төгіп жүрген Ғалия апайдың еңбегі һәм қолдауға лайық.

«КИМЕШЕКТЕР ҮЛГІСІНЕ» ПІКІР
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Әдемілік деген әдептілік

Мүмин әйелдерге айт: өздеріне харам
етілген нәрселерге қарамасын. Ұятты жерлерін
зинадан, күнә атаулыдан қорғасын. Мәжбүр
көрінген жерлерінен (бет, екі қолдың білектен
төмені, екі аяқтың тобықтан төмені) тыс
әдеміліктерін көрсетпесін. Орамалдарын жағаларының ойығын жабатындай етіп тақсын.
«Нұр» сүресі, 31-аят
***
Әй, адам баласы! Сендер әр намазға шыққанда
сәнді киімдеріңді киіңдер.
«Ағраф» сүресі, 31-аят.
***
Алла тағала: «Ей, адамдар! Негізінде біз
сендерді еркек пен әйелден жараттық. Сондайақ, бір-бірлеріңді тануларың үшін ұлттар, рулар
қылдық. Шынында, Аллаһтың қасында ең
құрметтілерің – тақуаларың» деген сөзі.
«Хужурат» сүресі, 13-аят
***
Шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады да,
арсыздықты әмір етеді.
«Бақара» сүресі, 268-аят
***
Алла тағала тарапынан менен кейін пайғамбар
келмейді. Адамзатқа елші болып түс қалады.
Мұхаммед С.Ғ.С.

***
Қиямет күні Аллаһ рақым жасамайтындардың біреуі – өзін еркекке ұқсатып киінген
әйел.
Хадис
***
Киімдерің әдемі болсын, тұратын үйлерің
мен ер-тұрмандарыңды жөнге келтіріп ұстаңдар.
Жұрттың арасында бетке шыққан меңдей болып
жүрмеңдер.
Пайғамбар өсиеті
***
Адамдар: «Қуанышты хабарлар деген не?»
– деп сұрағанда, пайғамбар (с.ғ.с.): «Игі түстер»,
– деп айтты
Cахия – әл – Бухари
***
Әйел – бейсауыт көрінуге болмайтын ұяттың
ұясы.
Хадис
***
Ислам дінінде түсті жорытқанда жалған сөз
қосу – үлкен күнә. Алдағы уақытта шындыққа
айналатын түсті «Аян-түс» деп Пайғамбарлар
үлкен мән берген.
Сахия - әл - Бухари
***
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Алла тағала – өзі сұлу, әдемілікті жақсы
көреді. Алла берген нығметін құлының үстінен
көргенді қалайды. Ластық пен жамандықты
жақсы көрмейді.
Хадис
***
Жұмаққа таза жандар кіреді.

Хадис

***
Тобырдың тобына қосылып мәні жоқ сәнге
құл болып қызмет ету – ақмақтық. Пайдасыз
дүниеге еліктеуден өзге берері жоқ.
Имануил Кант,
атақты неміс ойшылы
***
Мен сән дегеннің не екенін білмеймін, сән
туралы ойламаймын да. Мен көйлек тігемін.
Вионна,
үлгіші, сәнгер
***
Сән өтеді, мән қалады.
***
Су ағады, тас қалады.

Кока Шанель

Қазақ мақалы

***
Егер де мал керек болса, қолөнер үйренбек
керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау
қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі – қазақтың
әулиесі сол.
Абай,
33- қарасөз
***
Қол еңбегінің тағы бір пайдалы жері– қысыр
әңгімеден құтқарады.
Л.Толстой
***

Ұлттың әдебиет пен ұлттық киім – ұлтты
сақтаудың кепілі.
Каэко-сан. Жапонның ұлттық
дәстүрдегі кітап қаптаушы шебері.

Нақышты нақылдар
***
Бас кимешекті таңдамайды, кимешек басты
өзі таңдайды. Иілгенге ғана киіледі.
***
Кимешек киім ғана емес – мәртебе. Кигеннің
ажарын ашады, қарағанның мысын басады.
Сән үлгісін
мойындату.

***
мойындату

–

саясатын

***
Киім киінудің өзі – тәртіп, әдеп, талғам,
этнография, пәлсапа.
***
Басты жабу – сауап, қалай жабу – сауал,
дәстүрді сақтап, салтанатпен жабу – табылған
жауап.
***
Кимешек қартайтпайды, марқайтады.
Мақал-мәтелдер
Сөз өнері – дерт, қол өнері – серт.
***
Есті қыз етегін қымтайды.
***
Тәрбие киімнен басталады.
Тән жабудың тәсілі– тәрбиенің асылы.
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***
Қызға қысқа күнде қырық көз қадалады.

Бір кез мата адамның көркін ғана емес, еркін
де билейді.

***
Олаққа оймақ жақпас.

***
Сән – ұлттың басын біріктіруші үлгінің ең
қуаттысы (даналар сөзі).

Киім туғанда
болыпты.

***
қарапайымдылық

қайтыс

***
Сәнді киіну – сән қуалау емес.
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ПРЕКРАСНОЕ – ЭТО ВОСПИТАННОСТЬ

Скажи и девам, что уверовали (в Бога), чтоб
потупляли свои взоры, и целомудрие хранили, и
чтоб не выставляли на показ свои красоты.
Сура «Ан-Нур», аят 31
***
О, дети Адама! Рядитесь в украшения и
лучшие одежды пред тем, как отправляться к
месту поклоненья.
Сура «Аль-А’aраф», аят 31
***
О, люди! Мы сотворили вас от (пары): мужа
и жены. И создали из вас (семейные) роды и
(разные) народы, Чтоб вы могли друг друга
знать. Ведь пред Аллахом самый чтимый тот, кто
праведней из всех вас станет. По истине, Аллах
всезнающ и ведает о всем и вся.
Сура «Аль-Худжурат», аят 13
***
Вас бедностью пугает Сатана и побуждает
вас к поступкам непристойным.
Сура «Аль-Бакара», аят 268
***
От Всемогущего Аллаха после меня не будет
другого пророка. Только сновидение останется
послом для человечества.
Пророк Мухаммед

***
В судный день Аллах не смилостивиться
над человеком по одной причине: женщиной,
уподобившись мужчине, облачившейся в его
одежду.
Хадис
***
Одевайтесь красиво. Дом, свой в котором
живете постоянно держите в порядке. Не
старайтесь выделяться среди людей.
Из заповеди пророка
***

Люди спросили:
– Что означает «радостные вести»?
– Благие дела, – ответил пророк.
Сахия-аль-Бухари
***
Женщина – гнездо совести.

Хадис

***
Добавление выдумки в толкование сновидения считается большим грехом в исламской
религии. Сновидение, которое сбывалось
наяву, по мнению пророка, который придавал
этому явлению огромное значение, называется
благодатной вестью.
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***
Правильно одеваться – это дисциплина,
хороший тон, вкус, этнография, философия.
***
Прикрытие головы – доброе дело, как ее
прикрыть – вопрос, торжественное прикрытие
по традиции – прекрасный ответ.
***
От кимешека не стареют, а возвышаются.
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Искусство Слова – дело совести, прикладное
искусство – дело чести.
***
Разумная девушка поджимает подол под
себя.
***
Воспитание начинается с одежды.
***
Приводить себя в порядок – благородство
воспитания.
***
Неумелого, и наперсток не спасет.
Когда
простота.

***
родилась одежда

–

скончалась

***

Кусок ткани не только красит человека, но и
владеет его манерой.

Одеваться красиво – не погоня за модой.
***
Аллах любит красоту и очаровательность,
желает видеть добро в теле своего раба и
призирает пакость.
Хадис
***
Райские врата открыты перед чистосердечными людьми.
Хадис
***
Став членом бездумной толпы, служить
рабом бессмысленной моды – большая глупость.
Бесполезное подражание не даст ничего, ни уму,
ни разуму.
Имануиул Кант,
знаменитый немецкий мыслитель
***
Я не знаю, что такое мода. Я даже не думаю о
моде. Я только шью платья.
Вионна,
закройщица, модельер
***
Мода проходит, а содержание остается.
Кока Шанель
***
Вода течет, а камень остается.
Казахская пословица

***
Красивая одежда (мода) – самый мощный
образец национального единения.

***
Чтобы жить в достатке, надо учиться ремеслу.
Достаток преходящ, ремесло – нет. Ремесленника,
который живет на заработанное своим честным
трудом, можно бы почитать как святого.
Абай, 33-слово

***

***
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Занятие ремеслом – освобождает от пустых
разговоров.
Лев Толстой
***
Национальная литература и национальная
одежда – гарантия сохранения нации.
Каэко-сан,
мастер переплетного дела

Изящные афоризмы
Не голова выбирает кимешек, Кимешек
выбирает голову. Его надевает тот, кто подойдет
к нему с поклоном.
***
Завоевание признания в моде – признание
идеи.
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IT IS NECESSARY TO TEACH TO PERFECTNESS

And order the Muslim women to lower down
their sights a little and guard their chastity and show
not their adornment but as much which is itself apparent and remain putting their head coverings over
their bosoms…
«An-Nur» Surah, 31 verse
***
‘O children of Adam! Take your adornment
whenever you go to mosque.
«Al-A`râf» Surah, 31 verse
***
‘O people! We created you from one man and
one woman and made you branches and tribes that
you may recognize one another. Undoubtedly, the
most respected among you in the sight of Allah is he
who is more pious, verily, Allah is knowing, Aware.
«Al-Hujurât» Surah, 13 verse
***
The devil dreads you of destitution and commands you of lewdness.
«Al-Baqarah» Surah, 268 verse
***
There is no other prophet of Almighly Allah
after me. Only a dream remains a legate for a mankind.
The Prophet Muhammad

***
On the day of doom Allah will have no mercy
on the man for one reason: a woman will be like a
man, putting on his clothes.
Hadith
***
Dress nicely. Keep your house and the living environment in order. Keep it safe indecent behaviour
among the people.
Commandments of the Prophet
***

People asked:
- What is the “good news”?
- Good deeds - the prophet answered.
Sahih al-Bukhari
***
A woman is jack of conscience where there is no
place to aimless pastime.
Hadith
Adding of fiction to the interpretation of dreams
is a major sin in Islam. A dream which came true in
reality, according to the prophet who gave great importance to this phenomenon is called the “blessed
news.”
***
Dress properly is the discipline, good tone, taste,
ethnography and philosophy.
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***
Covering a head is a good thing and it is the big
issue how to do it. The festive covering in accordance with traditions is the best answer.
***
A kimeshek does not add ages but rising a person.
PROVERBS AND SAYINGS
The art of words is a conscience and applied art
is a honour.
***
The patterns on the palm are copy of patterns of
thought.
***
Wise girl draws a hem under.
***
Education begins with the clothes.
***
Brushing up is a sign of noble upbringing.
***
For the shortest day forty eyes were looking at
a girl.
***
Even a thimble will not help mismanagement.
***
Simplicity dies when clothes born.
***
Simplicity dies after birth of clothes.
***
Beautiful clothes (fashion) are the most powerful model of national unity.

ion.

***
Dressing up beautiful is not the pursuit of fashSahih al-Bukhari

***
Allah loves the beauty and charming. Allah
wants good for His slave. Allah despises all filth and
evil.
Hadith

ple.

***
The gates of Paradise open before hearted peoHadith

***
Becoming a member of the unthinking mob,
serve a slave to a senseless fashion is great foolishness. Worthless imitation does not give anything to
either mind or intellect.
Immanuel Kant,
a famous German philosopher
***
I do not know what fashion is. I do not even
think about fashion. I just sew shirts.
Vionna,
a seamstress, designer
***
Fashion passes, but the content remains.
Coco Chanel
***
Water flows, and the stone remains.
Kazakh proverb
***
To be wealthy, you need to learn craft. Wealth
is transitory but craft never. Artisan who lives on
money earned by honest work refers to a saint.
Abai, word 33
***
Craft activity frees from idle chatter.
Lev Tolstoy
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***
“The national literature and national dress are
the guarantee of saving the nation.”
Kaeko-san,
Master of bookbinding
Elegant aphorisms
A head does not choose a kimeshek but a
kimeshek chooses a head. It dresses up those, who
comes with a bow.

***
Wining recognition of the pattern of fashion is
gaining recognition of your own policies.
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Патенттер/
Патенты/
patents
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АЛҒЫС
«Киелі кимешек» фотоальбомын шығару барысында республикалық БАҚ өкілдерінің әр кезеңде
жариялаған мақала, сұхбаттары, телерадио хабарлары, ресми мекемелер мен қоғамдық ұйымдардың
ұйымдастыруымен өткен көпшілік-мәдени шаралардағы көрсетілімдердің бейнекөріністері мен суреттері
пайдаланылды.
Кимешектің заманауи үлгісіндегі топтамаларды жасауда, насихаттауда қолдау көрсете білген – Алматы
облыстық Сүйінбай атындағы филармониясына, Алматы қалалық орталық мұрағатына, Алматы қаласы
Алмалы ауданының әкімдігіне, «Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қорына», Қазақстан Мұсылмандары
Діни басқармасына, ҚР Президентінің мәдениет орталығына, Халықаралық Азия көрмесіне, әсіресе
Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық университетінің ұжымы мен студентеріне және жеке тұлғаларға
– шын көңілімен жанашыр болған тілеулес жақындарға шексіз алғысымды білдіремін. Авторлық кимешек
топтамаларын жасауда қаржылай демеу көрсеткен Айнұр Ғайниденқызына ризашылығым ерекше.
Зор құрметпен, автор
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