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Бытырап тірлік кешкен чудь (чудь деп атаған) хал
қының күнделікті тұрмыста ұстанған діні, белгілі
бір әдет-ғұрпы, салт жоралғысынан бастап өз өнері
мен өндірісіне дейін болды. Бәрінен бұрын олардың
арасында «Чудтіктердің кені» деген кен ісі айрықша
дамып, Ақмола өңірі (Қарқаралы уезі), Оренбург гу
берниясы (Қарғалы кеніші), Торғай облыстарында
кеңінен таралып жатты.
Біздің заманымызға дейін бес ғасыр бұрын Геро
дот Сақтарды суреттей отырып (IV кітап, 21 тарау)
былай деп келтіреді: «Танайс өзенінен өткен соң,
әрі қарай енді Сақтың жері емес, сарваттарға тиесі
лі Метей өзенінің алыс түкпірінен солтүстік желді
жаққа қарай 15 күншілік қашықтықта жатқан, жа
байы және құнарлы ағаштардың қай-қайсысынан да
бөлініп қалған аймақтың бірінші бөлігі басталады;
ал, екінші алабынан жоғары қарай жатқан (яғни сол
түстіктік жағы) тығыз орман жыныстары басып қал
ған мекенді (22 тарау) Вудиндер иемденген. Ал, Ву
диндерден жоғары солтүстікке қарай әуелі 7 күнші
лік шөлді аймақ жатса, бұл шөлдің сыртқы жағында
шығысқа қарай саны, сапасы жағынан айрықша бо
лып есептелетін, аңмен қоректенетін Пасагеттер

Қырғыз даласында жүргізілген археологиялық
зерттеулер мен көне мекендерден табылған тас
дәуірінің әртүрлі заттары мәселен: тас құралдары,
балға, балта, жебе және металдан жасалған ауыр
бұйымдар1 алғашқы адамдардың сол жерлерді ме
кендегенін көрсетеді. Ежелгі ескерткіштер – обалар
мен көне қалалардың орындарын чудилерге жатқы
зуға болды.
Бұл халық балшықтан, ағаштан немесе тастан
салынған кішігірім бекіністі қалаларда тұрған. Он
дай көне қала орындары Қырғыз даласының Орал,
Елек, Тобыл, Есіл, Ертіс жағалаулары немесе басқа
көлдердің жағалауларынан әлденеше рет ашылып
жатты. Көне қала орындарынан мыс пен қоладан жа
салған құралдар мен саздан жасалған әртүрлі ыдысаяқтар табылып жатты. Демек, чудь халқы Қырғыз
даласында елеулі бір кезең болып есептелетін қола
мен мыс дәуірі арқылы біртіндеп темір дәуіріне өту
үшін Тас дәуіріне кіретін кезеңде өмір сүрді деп ша
малауға болады.
Тас дәуірінің Еділбайға жақын қонысы Орск қаласынан сол
түстік-шығысқа қарай жатыр. Златоустовск орманды саябағы
ның жерлерінде шөп-шалам қоқыстарының үйіндісі тола. Тас
дәуірінің Бестабындағы, Торғай болысындағы қоныстар т.с.с .
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«Қызыл аңғардағы қала» деп аталған қаланың негі
зін салды. Үйсіндердің қаласы Чи-гу-чин V ғасырда
әлі де болса өмір сүріп тұрды. Олар Есіккөл өлкеле
рін иемденді, бірақ, ол кезден әрі қарай қытай та
рихшылары не қала туралы, не үйсіндер туралы тіс
жармайды. Негізі, Чи-гу-чин қаласының көлге батып
жоғалуы VI ғасырдың айналасында болуы мүмкін
деп болжауға болады. VII ғасырдың бірінші жарты
сында буддизмнің қытайлық миссионері Хюн-цзан
көлдің жанынан өтсе де, неге екені белгісіз, Чи-гучин қаласы туралы жақ ашпаған.
Біздің заманымыздың 119 жылынан бастап, үй
сін халқы түрік тайпаларымен араласа бастады.
Сол уақыттан бастап, үйсіндер тарих сахнасынан кө
рінбей кетеді. Б.з. 177 жылы үйсіндер, юэ-чжи мен
қырғыз даласының шығыс жағын мекендеген басқа
да түрік тайпалары қытайлық шеткі аумақтардан
шыққан ғұндардың тықсыруымен батысқа қарай
ығысқан немесе құрып кеткен, бәлкім ассимил яция
ланған немесе өмір сүрген. Егер, «патшалық» деген
сөздің аясына ұйымдасқан, тығыз біріктірілген де
ген ұғымды енгізетін болсақ, б.з. II ғасырынан V
ғасырға дейін қырғыз далаларынан біз ғұндардың
патшалығын көреміз, әрине.
V ғасырдан бастап, хунь-хе немесе ұйғыр тайпала
рынан құралған жаңа моңғол халықтары Алтайдан
қырғыз даласына түсіп, ғұндарды бағындыра оты
рып, олармен тұтасып кетті. Ал, VII ғасырға дейін
буддизмге3 кірген көп түрік тайпаларының үздіксіз
қозғалыстары сахара бойында жалғасып отырды.
Қырғыз даласындағы тайпалардың этног рафия
лық араласуына VII және IX ғасырларда кейіннен
торкалар келіп, қазіргі Орал өңірінен Волгаға дейін
ығыстырған печенектер келіп араласты.

өмір сүрді. Олармен бірге сол жерлерде олар да аң
мен қоректенетін Иирке деп аталатын адамдар тұр
ды... Бұлардан жоғарырақ шығысқа қарай жылыстай
отырып, Виссагеттерден әрі, патшалық сақтардан
оқшауланып осы елге келіп қосылған Сақтар (23-та
рау) тұрады... Бұл сақтардың жеріне дейін барлық
елдер жазық және шұқыр топырақты, ал, сырт жағы
тасты, айқ ұш-ұйқыш болып келеді. Ал, сол ойлықырлы елдің келесі жағында биік таулардың (Орал)
бөктерінде туабітті таздар деп айтылатын, аты Ар
гиппейлер (Жүйрікаттылар – 24-тарау)... деп аталған
адамдар тұрды. Егер, Сақтардан біреулер оларға
дейін жету керек болса, жанына жеті аудармашы
алуы не жеті тіл білуі қажет болған.
Аргиппейлерден шығысқа қарай қазіргі Семей
өңірінің1 шет жағына жақын маңда исседондар тұр
ды. Олардан жоғарырақ алтын қорыған аримастар
мен гриппилер тұрды. Ал, массагеттер2 Оренбург
аймағының оңтүстік жағын Орал өңірінің бойын
және одан шығысқа қарай Яқсартқа дейінгі жерлер
ді алып жатты.
Қытай жылнамасы бойынша, біздің заманымыз
ға дейін 200 жыл бұрын қырғыз даласының шет ай
мақтарында тибет тайпасынан «юэ-чши» деп атала
тын халық пайда болған және олармен бірге көкшіл
көзді, ақ сары шашты «үйсін» деген, көне қырғыз
тілінде «Хэу-сун» деп аталатын тайпа пайда болады.
Тарихи деректер бойынша Ғұндардан ығысқан юэчжи батысқа, Арал-Каспий көліне қарай қашып бар
са, үйсіндер Есіккөлдің өзі мен Балқаштың маңайы
на орналасты. Қытай жылнамашыларының айтуы
бойынша Есіккөлдің салқын жаңбырлы аңғарында
бай жайылымда үйсіндер Чи-гу-чин деген, яғни
Әкесінің өлімінен кейін ұлы оның бас сүйегін алтынмен аптап,
кейін оған табынатын болған. Забелиннің сөзі бойынша бас
сүйек сусын ішетін тостағанға ауысқан.
2
Массагеттер күнге табынушылар болатын: олар үскірік аяздан
құтқарушы құдайға арнап өз аттарын құрбандыққа шалатын.
1

Түрік-ұйғыр, қаңлы, қыпшақтармен іргелес қарлықтар тұрды.
Шыңғыс ханның кезінде қарлықтардың патшасы Арслан бола
тын. Түркі-ұйғырлар Балқаш өзенінің бойында көшіп-қонып
жүрді.
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Торкалар мен печенектер өз кезегінде жаңа көш

Алтын орданың құлауы және Шағатай мен Жошы

пенді тайпалар половтардың тықсыруымен басқа

ұлыстарының ыдырауы кезінде XV ғасырдың бірін

түрік тайпаларына ығысып, ақырында олармен тұ

ші жартысында қырғыздар басқа түрік тайпаларын

тасып, батысқа, оңтүстік орыс даласына қарай бет

бірінші болып алып үлгерді. Қырғыз-қайсақтардың

алады.

немесе қазақтың бірінші ханы болып, Жошы әулеті

Осы уақыт шамасында оңтүстік Оралда түрік

нен тараған Керей мен Жәнібек сайланды.

башқ ұрлар көбейіп, бұл екі ортада кейіннен «қыр

Жәнібектің ұлы Қасым хан иелігі Қытай шека

ғыз қазақтар» немесе «қайсақтар» деген ортақ

раларынан Орал үстірттеріне дейін созылып жат

атаумен мәлім болған жаңа түрік тайпалары тарих

қан барлық қырғыз халқын біріктірді. Қасым хан

сахнасына шықты .

өлімінен кейін 1520 жылдар шамасында қырғыз-қа

1

Тарихи деректер бойынша қырғыздар бірнеше

зақ одағ ы бөлшектеніп, 200 жылдан кейін тарихқа

түрік тайпаларының араласуынан, атап айтқанда,

белгілі: Ұлы жүз, Орта жүз және Кіші жүз деген

бір кездері керей, найман, қыпшақ, алшын, арғын

атпен мәлім үш саяси одаққа бөлініп тынды. Олар

болып бөлініп шыққан тайпалардан пайда болған.

дың барлығ ынан да Орта жүздің күші басым бол

Керейлер Шыңғыс ханның Отаны – Керулен мен

ды; Хан ордасының орталығ ы Ташкент қаласында

Ононды ежелден бері моңғолдармен алма-кезек

орналасты.

жайлап-қыстап отырды. Наймандар XII ғасырда-ақ,

Тарихтың осы шамасында қалмақтардың пайда

Орхон мен Ертіс өзендерінің аралығында керейлер

болуын айтуға болады. Қалмақтар XVI ғасырдың

мен көршілесе көше-қонып жүрді. Ал, қыпшақтар

соңында қырғыз даласының оңтүстік бөлігінде қыр

мен алшындар қазіргі Семей және Ақмола өңіріне
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ғыздарды солтүстік-батысқа тықсыра бастаған ке

қарасты сахараның солтүстік-батыс бөлігінде көшіп

зінде көріне бастады. Бұл халық өз ішінен «ойрат

қонып жүрді. Шыңғыс хан мен Батудың жорықтары

одағы» деген атпен мәлім торғауыт, хонзы, қошуыт,

кезінде моңғол жаугерлерінің тобыры түріктермен

жоңғарлардың одағын құрды, ал, орыстардан «қал

араласып кетті. Наймандар мен арғындар Шыңғыс

мақтар»4 деген атпен одақ құрды.

ханның екінші ұлы Шағатайдың ұлысына кіріп, XII

XVII ғасырда моңғолдардың ішкі өзара алауыз

ғасырда Еміл өзенінен оңтүстік-батысқа, Қараталға

дығы мен күрес-тартысы ойраттар одағын әлсіретіп,

дейін және Нұра өзенінің батысына дейін көшсе,

кешікпей ыдыратып, одақтан бөлініп шыққан торға

керейлер Қара Ертісте өсіп-өніп, ал қыпшақтар мен

уыттар Тобыл мен Оралдың жоғарғы жағымен ба

алшындар Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошының

тысқа қарай, сосын 1630 жылы Волгаға қарай жөң

ұлысына кірді. Сөйтіп, Алтын Орда немесе Қыпшақ

кіді. Қалған жоңғар тайпасы басқа қалмақ тайпала

ордаларының3 өзегі қалыптасып жатты.

рымен бірігіп, бұрынғы одақ енді «Жоңғария» деген

«Қырғыз» сөзі ең көне түрік тайпаларының бірінің атауы
болған.
2
Басқа мәліметтер бойынша қыпшақ, найман, уақ-керейлер мо
ғол жерінде өмір сүрген, қазіргі Жетісу облысы..
3
XIX ғасырдың басында мұсылман діні қырғыз сахарасында
зор қарқынмен таралады, ол кезде елдің оңтүстік бөлігі мен не
гізінен Есіккөлде XIII ғасырдан бастап христиан-несториан діні
әлдеқашан еніп кеткен еді.
1

атпен атала бастады.
Ежелгі Жетісу облысының несториан молалары Жетісу жерін
қарақытайлар билеп тұрған, сол дәуірдегі 1249 жылдарға жата
ды. Ең соңғы мола Ақсақ Темірдің билік еткен кезімен тұстас
келеді.
4
Қалмақтардың діні – ламаизм.
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XVII ғасырдың басында Жоңғар хандығы Ал
тайдан Арал теңізіне дейін Семей, Ақмола, Торғай
облыстарының оңтүстік бөлігін иемдене отырып,
жазыла-жайылып қоныстанды. 1739 жылы жоңғар
лар қырғыздарға басып кіріп, оларды Орал өзеніне
дейін тықсырып шығарды.
Жоңғар хандығын қытайлар талқандағаннан ке
йін енді, қырғыздар Ресейдің ықпалына түсе баста
ған еді.
Қырғыз даласындағы көшпенді халықтардың
ежелден бүгінге дейінгі саяси тарихын жалпылай
айтқ анда осындай. Байқағанымыздай, осы бір

ұлан-байт ақ жазира-жазықта азиялық ондаған
халықтар бірінен соң бірі жөңкіле жылжып отыр
ған. Сондықтан да бұл алқапты жазиралар «ха
лықтардың тарихи жағалауы» деген атауға ие
болды. Әрине, олард ың әрқайсысы басып өткен
іздерін өзінен кей ін қалдырып отыруға тиісті
болды. Ал, бұл іздер – обалар мен мазарлар, тас
мүсіндер мен тасжазулар, қалалард ың қалдығы,
бекіністер мен ғимараттар, әртүрлі дәу ірлерд ің
басқа да не түрлі ұсақ ескерткіштері ақсамайл ы
ежелгі заманн ың тілсіз куәлары болып болып
қала бермек.

ҚАЗБАЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

ақтарылған. Кәлемнің Бөрілі даласының беткейінде
және жоғарғы жағында жүргізген қазба жұмыстары
оңды нәтиже бере алмады.
Шымкент уезіндегі оба қазбалары. 1893 жылы
шілдеде Н.П. Остроумовтың Мамаевтағы және Шым
кент маңындағы обаларға жүргізген қазбасында
(Түркістан үйірмесінің қазба есептемесінің Хатта
масын қараңыз. 1898–1899 ж., 118-137 бет және Түр
кістан Хабаршысы, 1893 ж., №50 және 52) Мамаевқа
жақын бірнеше кішігірім мола төмпешіктері қопары
лып жатты. Қопарылған молалардан екіден, төрттен
үйіліп қойылған адам қаңқалары табылды. Адам
қаңқаларының бастары солтүстікке және шығысқа
бұрылып, бет сүйектері жоғары жаққа қаратылған.
Бірнеше молада қаңқалар бір деңгейде емес, жер
қабаттарының әрт үрлі қабатында жатты. Остроу
мов мырзаның айтуынша, қаңқа өзінің пошымым
ен қайтыс болған адамның моңғолдық тектен шық
қандығын күмәнсіз көрсетеді. Қаңқалардың бірінен
еріксіз қызықтыра түсетіндей аномалияны көруге
болады. Мәселен, бас сүйектен адам маңдайын бай
қау мүлде мүмкін емес, ал, қасының үстіндегі дөңге
лек бөлігі жоғарыға қарай бағытталып барып, сосын

Ташкент маңындағы оба қазбалары. 1887
жылы Императорлық Археологиялық Комиссия
ның тапсырмасымен Н.П. Остроумов Ташкенттің
маңында Никифоров қаласында қазба жұмысын
жүргізді. Бұл қазба жұмыстары туралы есептеме
Түркістан Хабаршысының 1982 жылғы №42 мәлі
меттер жинағында көрсетілген.
Әулиеата уезіндегі оба қазбалары. «Император
лық Археологиялық Комиссияның 1890 жылғы есеп
темесінен» біз 1889 жылы көктемде қырғыздардың
жабайы түрде аяусыз қопарыстырып тастаған қазба
сын таптық. Қазба жұмыстары 1) Күйік тауларында,
Теріс өзенінің сол жақ жағалауындағы Үңгірлі Сай
да, Әулиеатадан 60 шақырым жерде және 2) Кіші
Бөрілінің оңтүстік ылдиында Әулиеатадан Солтүс
тікке қарай 8 шақырым жерде жүргізілген. Сол жер
лерден табылған заттардан қола айна, белдіктерден
қалған алтын жиынтығын, күміс сауыт т.б. заттар
ды көрсете аламыз.
Императорлық Археологиялық Комиссия қыз
меткері Калемнің берген мәліметтері бойынша жүз
ден асатын обалар немесе мазарлар жергілікті адам
дардың қолымен бағалы заттарды іздеу мақсатында
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ақырындап шүйдеге қарай құлдилайды. Сондайақ, бірнеше ұсақ моншақтар мен мыс бұйымдары
ның сынығы табылды. Молалардан құмыралар мен
тостаған табылмады. Барлық қаңқалар жан-жағы
нан балшық басып қалған төртбұрышты жабық кір
піштермен қоршалған.
Мамаев ауылына жақын Н.П. Остроумов Жуан
түп немесе Таяқсалды обаларына қазба сынағын
жүргізіп көрді. Бұл оба пирамида сынығы бейнесін
де 8 биіктікте орнатылған. Бұл пирамиданы салу
кезінде әрбір жағында 50 құрым, ал, жоғарғы кес
ігінде 25 құрым қоса салынғаны байқалады. Жуан
түп (Таяқсалды) обасының ішінде екі жасанды білік
пен олардың арасында жалпағынан үш жырық жа
тыр. Обаның 1½ аршын тереңдікте жатқан биігінде
сол 1893 жылдың мамыр айына дейін межелеуші
Баронин үш аяқшасы бар және екі қол диірмента
сының сынығы бар дөңгелек балшықтан жасалған
үстелді қазған.Сонымен қоса, бұл жерде саздан жа
салған ыдыс-аяқтар мен адам сүйектерінің сынық
тары табылған. Ал үстелдің астында шіріп кеткен
киім қалдығы көрінеді. Жуантүптің үлкен төбе
үйіндісінің бірнеше жерінде және оның айналасында
Остроумов мырза қазбалар жүргізген. Жердің бар
лығы үйме-жүйме секілді көрінеді. Төбелерде жуан
саздан жасалған ыдыстардың бастары да кездеседі.
Үймектің екі жерінде бір ұзындықтың түбінде қыш
ыдыстардың бас жағының сынықтары шашылып
жатқан, ал, жоғарғы жағын ұсақ жұмыртастар ба
сып қалған дөңгелек шұқырлардың диаметрлік ар
шынын байқауға болады.
Жуантүптің маңында Н.П. Остроумов Қарауыл
төбе деген атпен мәлім, Баронин көмбе табатын1 бас
қа төбені қарап шықты.
Остроумов мырзаның пікірінше, бұл көмбеден та
былған теңгелер онда жазылған жазбалардың әрпі
1

не қарап, көне екендігін сөзсіз көруге болады, бірақ,
ол көмбенің ашылуын әртүрлі кездейсоқ фактілер
ге де теңеуге де болады. Мысалы, «көмбенің иесі
теңгені әлдебір жаудан қашу кезінде немесе сахара
барымташысы көне Отырар саудагерінен тонап ал
ғанын жасырғысы келіп, ұрланған байлықты дала
дағы төбеге тығып, сосын өзі көшке қайтып келуі
де мүмкін. Немесе содан кейін өзі де әлдекімдердің
қолынан қаза тауып, байлық төбеде қалуы мүмкін.
Остроумов мырза Шымкенттің маңының Бадам
өзенінің жағасында одан басқа да қазбалар жүргізді.
Бұл жерде «Алуан Кент» деген атпен мәлім төбе де
бар. 1888 жылы Остроумов мырза келіп кеткен бұл
төбеде 25 ұзындықтан өрнектелетін 3 ұзындық бар;
бірақ, қазіргі күнде төбеден (яғни, 1893 ж.) оның бұ
рынғы көлемінің жартысы ғана қалды деп болжауға
болады. Қазба кезінде көптеген бас сүйектері, қазір
гі күнде де жергілікті халық қолданатын үлкен қыш
құмыралардың сынықтары табылды.
Шымкенттегі Алуан Кент обасы қандай бір ғима
ратқа қатысты мақсаттың шешімін табуға көмекте
сетін ешбір оңды нәтиже бермеді. Обаны қазу соңы
на дейін жеткен жоқ.
М.А. Кирхгофтың мәліметі бойынша (қараңыз:
Түркістан үйірмесінің Хаттамасы және хабарлама
сы. 1906/7 ж., 58-59 беттер), обаларды жабайы қо
парылыстырулардың іздері Бесарықтың теміржол
станциясынан солтүстікке қарай Ақүйік шатқалы
бойымен жүргенде, өзеннің шатқалға кіреберісіне
шамамен 2 шақырымдық жерде көзге түседі.
Әлгінде Остроумов еске салған, жоғары жағынан
Баронин көмбе тауып алатын Шымкент уезінің оба
лары және Қарауылтөбе обасы туралы (Қазан. унив.
XI т., 4-шығ.) мынадай мәліме келтірілген: «Осы
жылдың мамыр айында шаруа егістігінен көмбе
табылды. Көне Отырардың қалдығынан 25 шақы
рым биіктікте, Арыс өзенінің сол жақ жағалауы мен

Бұл олжа туралы баяндауларды әрі қарай қараңыз.
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өзеннің оң жағында жатқан із әлдебір жұмбақ сыр
жасырып жатқандай, екі биік текшеленіп үйіліп
қалған оба бар. Олардың бірінің бұрыш астынан бө
лініп шыққан екі тіп-тік кішкентай обалардың сызы
ғы көне қабырғалардың ізін көрсететіндей. Обалар
дың Арыспен қатар жатқан сызығы 8 шақырымға
дейін тартылады. Сосын біртіндеп, басқа обалар
дың үйіндісі басып қалған, биіктігі 15 ұзындыққа
жететін төбешіктердің ортасында жоғалып кетеді.
Ең соңғысы абажадай зор дуалмен қоршалған не
месе бұл іздер магистральды арықтың ізі болуы да
мүмкін. Жер өлшеуші Барониннің межелеу жұмысы
кезінде бірінші обада межеленген белгіні қоя оты
рып, жұмысшыларға шұқырды қазуды бұйырған.
Сөйтіп, міне, бірнеше құлаш кетпеннен кейін жұ
мысшылар саз ыдыстың сынып түскен дыбысын ес
тиді. Жұмыс әрі қарай сақтықпен жүріліп, кешікпей
металмен айнала қапталған қышқұмыра табылды.
Ыдыста: 1800 күміс пен 4000 мыс теңгелер, бірнеше
інжу-моншақтың бауы, ақық тастың сынықтары,
екі немесе үш кішкентай теңіз қабыршақтары, қола
үзеңгі, 2 күміс білезік және басқа да әртүрлі әшекей
лер табылды.

Дәл сондай жағдайдағы басқа да қорғанда үлкен
өртелген қыштан жасалған дөңгелек үстел, астында
безендірулер жүрілген аласа аяқты қол диірмен, ал
олардың бірнешеуі крест тәрізді пішінде көрінеді.
Табылған теңгедегі жазбаны оқыған әлдебір са
уатты қырғыздың айтуы бойынша, теңге тимурид
тықтардың бірі Барур сұлтанның дәуіріне жатуы
мүмкін.
Мерке маңындағы обалар қазбасы. Түркістан
үйірмесінің Хаттамасынан, 1898 ж. №3, 129-131 бет
терден біз И.Аничковтың хабарламасынан Мерке
маңындағы бір обаның қазбасы туралы оқимыз.
Мола (оба болуы да мүмкін) томпақ төбешік секілді
көрінеді. Оны қазған қырғыздар. Асем-төре ақсақал
дың айтуы бойынша, мола қырғыздардың Карағыс
тан болысының жайлауында, Қарағыстан таулы аң
ғарында орналасқан. Ақ-тастан (Александровский
төбесі) адам бойына тең келетін әлдеқашан шіріп,
шашылып кеткен сүйектер табылды. Олардың жа
нында ер-тоқым құралдарының металды сынықта
ры, жебелер, күміс тостаған т.б. әртүрлі заттар та
былды. Бұл мәліметтің авторы бұл жерде ат мінген
адамның жерленуі мүмкін деген болжам айтады.
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ҚЫШ СҮЙЕКСАУЫТТАР ТУРАЛЫ
МӘЛІМЕТТЕР

станциясына жақын, Самарқандқа барар жолда,
Ташкенттен 22 шақырым қашықтықта отставкадағы
жауынгер Ваулиннің үйінен табылды.
Содан кейін Н.М. Никифоровтың Ташкенттен 2
шақырымдық бұрынғы жерінде, Никольский қыс
тағының жоғарғы жағында Алтынтөбе обасына жа
қын жерде жұмысшылар арық жүргізген жерде тұ
тастай бір қыш сүйексауыттар табылды.
Үшінші олжа 1889 жылы үйірменің қайтыс бол
ған мүшесі, генерал Жорабектің Ташкенттен 2 ша
қырым, Күйлік жолының бойындағы, қала сыртын
дағы бақшасынан табылады. Сондай-ақ, Александр
лық саябақты салу кезінде Ташкенттің қысқы теат
рына жақын жерде адам сүйегі салынған қыш табыт
табылған. Және де 1896 жылы Ташкенттен 6 шақы
рымда Самарқандтың ескі пошта жолының бойын
да сарт Рахметолла Латыпбаеваның ауласында жер
астынан адам сүйегіне толы қыш қақпақтармен жа
былған қыш сүйексауыттар табылады».
1897 жылы Н.П. Остроумовтың және үйірменің
екі мүшесінің қатысуымен Ташкент сарты Ақбар

Археология әуесқойларының түркістан үйірмесі
мүшелерінің жиыны мен хатттамаларында аталған
ұйымның жұмыс жасауына 11 жыл толғанда
Н.П. Остроумовтың қыш сүйексауыттар туралы
мақаласы жарияланды. Мақаланың авторы қыш
сүйексауыттар Ташкент төңірегінде табылғанын
есептей келе, оған Самарқандта табылған
олжалардың да ұқсайтындығын айтады1.
Н.П. Остроумовтың жазуы бойынша: «Қазіргі
күнде Ташкент мұражайында Ташкенттің маңынан
әртүрлі уақыттарда табылған 11 қыш сүйексауыт
сақтаулы тұр. 12-нің үлкен ақауы болса, 13-де бір қо
лына шоқпар ұстап тұрған батырдың тұлғасы бейне
ленген қабырғаны бойлай түскен сызат бар. Бірінші
қышсауыт 1886 жылы бұрынғы Ниязбаш пошта
1908 ж., 19 желтоқсан, «Түркістан Курьерінде» Археология
әуесқойларының түркістан үйірмесінің мүшесі Калмыковтың Са
марқандтан В.Н. Кастальский тапқан қыш сауыттарға қатысты
баяндамасына қатысты ескертпе бар. Қоғамның мүшесі Калмы
ков табылған олжаны б.з. IV–VII ғасырға жатқызды. Табыттың
қақпағындағы ойып салынған суреттерден баяндамашы табыт
аңызда айтылатын өсімдік «Гаома» или «Сомаға» табынатын
тайпаларға жатқызған қорытынды жасайды. «Гаома» діні тура
лы «Зенд-Авестада» еске алынады.
1
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ханның бақшасындағы жерден 2 аршын тереңдік
тен құрғақ жерге сіңіп кеткен адам сүйегіне толы
қыш сүйексауыт табылады.
1904 жылы 12 қарашада өткен үйірме мүшеле
рінің отырысында, үйірме мүшесі Мырза-Абдулла
Иса-Мухаммедов мұражайға Ангрен аңғарында
қырғыздар тапқан екі сүйексауытын сыйға тарта
ды.

Осы 1904 жылы үйірме мүшесі Каллаур Н.П. Ос
троумовқа Әулиеата қаласында ойпаң жерді қазу
кезінде бір қыш табыт пен адам сүйегіне толы құмы
ра табылғанын хат арқылы хабарлайды. Бұл табыт
тың табылған жерінің бір жағы – қаланың өзіндегі
Николаевский әскери шіркеуінің шіркеу алаңының
маңы, екінші жағы – нан базары.
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БАЛБАЛ ТАСТАР ТУРАЛЫ
МӘЛІМЕТТЕР
жасалған, оның біразы айбатты баскиім немесе дулы
ғаны елесететін сүп-сүйір бас сүйектерінен тұрады.
Басқаларының басы дөңгелектеніп келеді. Барлығы
ның да қарнында қолға ұстап тұрған тостағандар
бейнеленген. Балбал тастардың көбісі обаларда бірбірден немесе екіден, тіпті, үш-үштен орнатылған.
Бұл сапарында Каллаур мырза көрген балбал
тастар: 1) Николаевский қыстағында, 2) Қарабалтық
қыстағындаекі балбал.
1898 жылы В.Каллаур тапқан екі балбал тастар
табылған жерлер – Әулиеата қаласынан 60 шақырым
да Тасбастау қорғандарының бірінен, №6 қырғыз
қыстағының маңы, Тас-Төбе болысы, Шешенқара
Жангелдиннен.
Тағы бір балбал тас табылған жер қырғыздар
қопарыстырып тастаған Қыш-Қоңыр аймағының
Көк-Тал өзенінің бойында. Ер адамды бейнесі іс
петті көрінетін балбал тастың сұлбасы басқа Талас
өзенінің жоғары жағынан табылған балбал тастан
өзгешелеу; ал басқа екі балбал тас – Бештаста, еке
уі – Урмолада, Романовка қыстағында, Михайловск
қыстағынан төмен Талас өзенінің бойында.

Археология әуесқойларының түркістан үйірмесі
мүшелерінің хаттамаларында (1897 ж., №1) Каллаур
дың өте қызықты мақаласы жарық көрді. Әрине, Түр
кістанда бірінші болып балбал тас тақырыбын ашқан
В.А. Каллаур екендігіне талас жоқ. Бірінші балбал
тас Меркеге жақын орналасқан Сомтөбе обасында,
Мерке1 ауылынан орыстарға жер бөліп беру кезінде
табылған. Екінші балбал тас 1889 жылы Шымкент
уезінің шет жағында Қаратау тауларында, Көк-Тал
да табылды. Тағы да бірнеше балбал тас 1893 жылы
Каллаур мырзаның қазба жұмысы кезінде меркеге
қарсы беттегі Жалаңашта, Александровск бөктері
нің тау етегінде, 1896 жылы Үрмарал жағасынан,
Дмитриевка ауылынан жоғарырақта; соңғысы 1897
жылы Сандық аңғарында, Шымбұлақта, Жайсаңды
бұлақта және Әулиеатадан 10 шақырымдық Жетітө
беге жақын жерден табылды.
Бұдан кейін балбалдар сондай-ақ, Алексан
дровск жотасының тау етегінде де 1896 жылы
И.В. Аничковскийдің атсалысуымен табылады. Бұл
балбалдардың барлығы да тау жынысының тасынан
Бұл балбал тас Ташкенттегі үйірме мұражайында сақтаулы
(қараңыз: XIV кесте, 1–7 суреттер).
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1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 суреттер. Ташкент мұражайындағы Сыр-Дария облысының балбал тастары

Ақырында, қырғыздар Каллаур мырзаға Бадам
өзенінің жоғарғы жағында бірі ересек, бірі жас бала
екі балбалтастың табылғанын хабарлайды.
1897 жылы Каллаур мырза Әулиеатаға археоло
гиялық сапарға шығады. Алатау тауларындағы Боқа
йыр шатқалының Ақтайлақ мазарына дейін 30 адым
жетпей, шатқалдың оң жағынан Каллаур мырза бе
зендірілген кішігірім балбал тасты табады. Балбал
тас батысқа қарата қойылған. Бұл балбал тасты олар
осы жолы алып кетіп, уез басшысының үйінің жа
нындағы баққа әкеліп орнатады. 1901 жылы В.Коло
совский тапқан балбал тас Қаратаудың шығыс жа
ғындағы Өсектас шатқалынан табылды.
Бұл таулардың Көк-Тал шатқалынан Каллаур
1889 жылы бұрын да балбал тас тапқан болатын.
Каллаур 1904 жылы Биік-Шақпақ қыстағынан
Грозный қыстағына шығатын жолда Черчекбай Нар

бушиннің қыстағы маңынан қызыл тастан жасалған
балбал тас тұрған кішігірім обаны көрген (қараңыз:
Археология әуесқойларының түркістан үйірмесінің
Хаттамасына қосымша, 1904 ж., 55 бет).
Аничков мырзаның анықтауы бойынша балбал
тастардың таралуы аймағы тұрғысында Александ
ровск жоталары мен Сусамыр аңғары айрықша ма
ңызды; Меркеден әрі қарай Ахыр-Ташқа қарай еш
бір балбал тас кездеспейді.
Мақала авторының хабарлауында құлпытасқа
қатысты мынадай да қызғылықты ой айтылады.
Яғни, бұл бейнелерден қырғыз даласында кезде
сетін адамдардың бұрынғы кескіндерінің әбден
мүжілген формасын көруге болады екен (қараңыз:
Археология әуесқойларының түркістан үйірмесінің
хаттамасындағы Мустафиннің мақаласы, 11 желтоқ
сан, 1897–1899 жж.).
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ТАСЖАЗУЛАР

ӘУЛИЕАТА УЕЗІ

сының сағасынан аздаған жоғарырақ, Боралдай өзе
нінің сол жағына құйылатын, бас жағы Боралдай
дың сол жақ тарауының арасындағы су айырықтың
бас жағында, Қара Тастыбұлақ пен Қызылбұлақта
құз бар екен де, ал, онда жазулар мен суреттер1 бар.

1897 жылы В.Каллаур Әулиеатаға уезіне ішіна
ра Талас өзенінің таулы аңғарына да археология
лық сапарға шығады. Терексай шатқалында тапқан
тасжазулар Каллаурдың пікірінше, ұйғыр тілінде
жазылған. Осы жолы тасжазулардың төртеуі сурет
ке түсіріліп алынады. Әрі қарай Каллаур Құлан-Сай
шатқалына жақын Шымтастағы ұйғыр жазуын еске
түсірген тасжазуды да қарап шығады. 1898 жылы
Каллаур Айыртам-Ой шатқалына Орхон жазуын
көру үшін барады. Бұл жерден басқа да Орхон жазу
лары табылады (қараңыз: Императорлық орыс архео
логиялық қоғамы шығыс бөлімшесінің жазбалары.
XI т.).
Боралдай жазбалары. Түркістандық мәліметтер
жинағының 1905 жыл, 4 қыркүйекте, №130 санында
П.Комаровтың мақаласы жарияланды. Қайта басыл
ған мақаланың қосымшасы Археология әуесқойла
рының түркістан үйірмесінің 1905 жылғы «Борал
дай жазбалары туралы» мәліметтеріне арналған.
Мақала авторының хабарлауынша, «Теректі жылға

Бұларды да, өзгелерді де қырғыздар қалмақтарға
жатқызады.
Ал, Комаровтың пікірінше, бұл жазулардың кес
кінінде қалмаққа жататын ештеңе жоқ. Боралдай
дың жағалауларынан Үлкен-Төр зеңгіріне қарай қия
лай көтерілген тастарда жылқы, арқар, (Ovis argali),
бұғы марал, (Cervus tarandus или elaphus), тазы ит,
қасқыр секілді жануарлар мен адамдардың кескіні
ойып салынған. Былайша айтқанда, таутекелерді
қуып бара жатқан садақ ұстаған салт аттылар мен
ерттелген аттар бейнеленген. Кейбір суреттер мей
лінше әдемі салынған десе де болады. Тастағы бей
нелерден басқа Орхон жазуларына немесе қырғыз
таңбаларына ұқсайтын, кейбір бөлігі Археология
әуесқойларының түркістан үйірмесінің №2 Хат
тамасы 61-бетінде келтірілген несториандық мола
1

1-сурет. Әулиеата уезі Сыр-Дария облысындағы Боралдай жазбалары
2-сурет. Жетісу облысы Тоқмақ қаласы маңындағы Христиан-Несториан қабір үсті ескерткіші
3-сурет. Жетісу облысы Ыстық-Көл маңындағы көне мұсылман қабір үсті жазбаларының ескерткіштері

Шымкент уезінің Боралдай болыстығы.
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ШЫМКЕНТ УЕЗІ
Жануарларды бейнелеген тастар мен қандай да
бір анықталмаған суреттер мен кескіндер тасжа
зуы Түркістан қаласының солтүстігінде топограф
М.А. Кирхгофтың зерттеуінде табылған еді. Бұл та
былған заттар туралы мәліметтер мен хабарламалар
Археология әуесқойларының түркістан үйірмесі мү
шелерінің Хаттамасына (1906/7 ж., 57-60 бет) түскен.
М.А. Кирхгоф Бес-Арық станциясы теміржолынан
солтүстікке қарай жүргізілген топографиялық жұ
мыстар кезінде бірнеше кескіндемелер бар тастар
ды қарап шығады. Қара және жалтыр түстес, дәл
бір майға бөктірілгендей сурет Қара-Жарық жылға
сынан құйылған, кішкентай кеуіп қалған арықтың
сағасынан 2 шақырымда орналасқан, атауы жоқ
жартастың текшесінде салынған. Кескіндеме әр
түрлі аң-жануарларды жабайы түрде бейнелеуден
тұрады.
Дәл сондай, бірақ, бар болғаны екі немесе үш бей
неден тұратын кескіндеме Бес-арық3 өзенінің орта

1-сурет. Жетісу облысындағы Пантусовтың суретінен
көшірілген балбал тас, Верный қаласында сақтаулы
2-3-сурет. Жетісу облысындағы Пантусовтың суретінен
көшірілген балбас тастар, Сергиопол қаласындағы жекеменшік үйде сақтаулы

лардағы құлпытас жазуларын еске түсіретін әлде
бір таңбалар айқышталған. Суреттердің кей бөлігі
Н.Г. Хлудов пен И.Т. Пославскийдің1, мақаласына
қосымша ретінде ұсынылған, сондай-ақ, В.В. Бар
тольдтың2 шығармасына Нарын мен Есіккөл таста
рымен қоса ұсынылған (қараңыз: V кесте, 1-сурет)
Саймалытас суреттеріне ұқсайды.

ағысында да орналасқан.
Сол секілді жануарлар кескіндемесі мен сол секіл
ді жазуға ұқсас суреттер, негізі, Бес-Арық аңғары
ның ортасында, Бура диірменінен солтүстік-шығыс
қа қарай, сондай-ақ, Әбзел-Баба мазарынан сәл-пәл
солға қарай, көзге бірден және оңай түсетін жерде
де кездеседі. Олар да қара, жалтыр тастардың үстірт
жағынан көкшіл тартып көрініп тұрады.

Қараңыз. Түрк. арх. әуес. үйір. мүшелері хабары мен отырыс
хаттамасы. 7-ші жыл, хаттама №2 бет. 40–48, 8-ші жыл, бет.
75–83.
2
Орта Азияға 1893/4 ж. жасалған ғылыми мақсаттағы сапардың
есебі. XIII Кесте, сур. 1-3.
1

3
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Кирхгоф тапқан тас жебелер осы мекенде табылған.

ЖАРТАСТАР ТУРАЛЫ
МӘЛІМЕТТЕР
ТАШКЕНТ УЕЗІ

жүзімізге жазықтығы 60 аршынға жуықтайтын
түп-түзу күмбез түсті. Бұл күмбездің биіктігінен
саңылау арқылы астыңғы жағынан 15–18 аршынға
жететін екінші бір күмбезді көрдік. Қабырғалар
мәрмәр секілді әдемі қызыл тастан жасалған. Сыз
дан дымқылданған жартастар шырақтың жалынын
қайыра үрлеген кезде үңгір әлдебір қиял-ғажайып
әсерге бөлейтіндей. Тура кіреберіс алдында соған
ұқсайтын басқа бір саңылау бар. Біз онда кірген соң
жоғарғы жағынан баяу тырсылдап тамып тұрған
мөлдір сүңгімұз асылған, сызды және қаракөлеңке
дәлізге тап болдық. Дәліздің мұзды қабырғалары
сондай-ақ, біздің шамымыздың жарығын қайыра
үрлеп, кемпірқосақ түстес әртүрлі жарыққа бөледі.
Дәліз ақырындап жоғарылап барып, еденін жалтыр
мұз жапқан дөңгелек саңылаумен аяқталды. Сондық
тан, оған жетпес бұрын біз өзімізбен бірге ала кел
ген балталармен мұздарды тесе бастадық. Әрі қарай
біз бұл жерден жіңішке және тар дәлізге тап болып
едік, бұған дейін тыныш жанып тұрған шамымыз
жыпылықтай бастап, сосын сөніп қалды. Жолбасшы
қырғыз бұл дәліз Ташкентке алып баратын жерасты

Угама өзенінің жағасында Хұмсан қышлағынан
25 шақырымда жергілікті тұрғындардың қиял-ғажа
йыбын көрсететін маңызды мәнге ие археология
лық және геологиялық түрде қызықты жартас орна
ласқан1. Жұрттың айтуынша, жартастардың дәлізі
тура Ташкентке апаратын көрінеді; жергілікті аңыз
бойынша жартастарда әлдебір тайпалар жасырған
ұлан-ғайыр қазына жасырылған. Ал қазірде онда
түнде тауларға аң аулауға шығатын құбыжықтар
тұрады делінеді. Жол көрсетушінің нұсқауымен сол
жартасқа жолы түскен бір саяхатшының айтуынша:
«Жартастың кіреберісі біз қолайлы жүре алатын
адам бойындай қақпаны бейнелейді. Жартасқа кіре
бере бізді тасқараңғы басып, ауа құрғақ әрі адам
тұншықтырарлықтай тарылып кетті. Жоғарыдан
аққан судың тырсылдап біркелкі тамған әуенді
дыбысы жартасты билеп алған өлі тыныштықты
бұзғандай. Біз алып келген шырағымызды жаққан
кезде түнек аздап сейілгендей болды да, біздің
1

Аударм. St.-Pet. Zet. 9 наурыз 1902 . №68.
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жолының басы екендігін, әрі қарай биік қабырға
лармен жүру қауіпті екенін айтып, жол көрсетуден
бас тартты. Біздің шамымыздың жартысы жанып
кеткендіктен, әрі ары қарай абайламасақ оңай бол
майтындығын түсініп, қайтуға тиісті болдық. Біз
кішкентай дәліздің еденінде біразы қойлардың сү
йегіне ұқсайтын сүйек үйінділерінің үстінен түстік.
Бұл сүйектердің қайдан пайда болғанын түсіндіру
қиын; жолбасшының болжауынша, олар жартаста
өмір сүретін жұмбақ құбыжықтардың сүйегі болуы
мүмкін. Қалай болғанда да, жартас археологтар мен
геологтардың зерттеуіне игілікті дәйек бола алаты
ны сөзсіз.

бөктерінде орналасқан. Бұл жартасқа тек Жайла
ушы қыратымен, Сарыбұлақ, Қараүңгір, Қайыршақ
тының бас жағымен ғана баруға болады. Жартастың
ішіне кірудің сәті түспеді, онда тек арқанмен ғана тү
суге болады» – дейді.
Тас ғасырдағы қоныстар. Арал теңізінде Нико
лай аралында қырғыздар тапқан шақпақ жебе1 мұн
да бір кездері тас ғасырдың қоныстары болғандығы
на негіз бола алады. Негізі, Сыр-Дария өңірінің шет
жақтарынан табылған тас құралдары туралы Архео
логия әуесқойларының түркістан үйірмесі мүшеле
рі 1906/7 ж. хабарлаған болатын, мысалы, 57-бетте
М.А. Кирхгофтың Түркістаннан солтүстікке қарай,
Бесарық өзені арнасының малтатастарының арасы
нан, жердің үстіңгі қабатынан екі кішігірім тасқ ұ
ралдың табылғаны туралы хабарлаған болатын.
«Түркістан Хабаршысы», №180 А.И. Симонов
Тум-ботин есімді капитанның Түркістан маңындағы
тауларда аң аулау кезінде тауып алған тас найзаның
ұшы туралы ескертеді. Тас жебелерді негізі Қаратау тауларында да қырғыздардың тапқандығы ай
тылады; А.И. Смирновтың Қазалының бір қырғыз
әйелінің өзімен бірге бойтұмар ретінде алып жүр
ген төрт тас жебені көргендігін атап өткендігі бел
гілі. Ол әйелдің айтуына қарағанда, әйелдің әкесі
50 жыл бұрын Қаратау тауына жақындау, Желек
сыртындағы әлдебір моланы кездейсоқ қопару ке
зінде тауып алыпты.

Әулиеата УЕЗІ
Сұғыты шатқалындағы жартас. «Император
лық Орыс географиялық қоғамының» 1885 ж. 3
шығ., XXI томында Д.Л. Иванов Түркістан өлкесі
нің жартастары туралы бірнеше мәліметтер береді.
Ивановтың барлық сапарларынан жартастың архео
логиялық маңыздылығына ғана назар аударта ала
ды. Бұл жартас Сұғыты шатқалында Әулиеата өт
келдерінің бірінде Александровск бұғауының сол
түстік еңісінде жатыр. Онда Иванов қалмақтардың
немесе моңғолдардың ойылып жасалған таңбасын
кездестірген.
ШЫМКЕНТ УЕЗІ
Боралдай жартасы. П.Комаров өзінің «Боралдай
жазулары туралы» мақаласында (қараңыз: «Түркіс
тан Хабаршысы». 4 қыркүйек, 1905 ж., №130) бы
лай дейді: «Бұл орынның басқа назар аударарлық
жағы – ағаш сатылы, металл қазандықты жұмбақ
жартас (қырғыздардың айтуы бойынша), Боралдай
ға құятын Тәтті өзенге қарай, Үлкен-Төрдің шығыс

1
Қараңыз: Археология әуесқойларының түркістан үйірмесі мү
шелерінің хаттамасы мен хабарламасы. 1906/7 ж., 57-80 бб. (бұл
шақпақ жебе П.С. Назаровта сақтаулы).
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ҚОРЫМДАР, ҚЫРҒЫЗ ӘУЛИЕЛЕРІ,
АҢЫЗДАР ЖӘНЕ СЫРДАРИЯ ӨҢІРІНІҢ
ЕСКЕРТКІШТЕРІ
Сырдариядағы көне қалалардың іздері.
Археология әуесқойларының түркістан үйірме
сінің 1900 жылғы 27 наурыздағы отырысында
Н.П. Остроумов Н.В. Рудневтің «Заброшенный уго
лок» («Ұмыт қалған түкпір») атты Ұзын-ата, Сүткент, Жар-төбе, Рабат, Қажан-ата, Артық-ата
және Разды-ата секілді көне қалаларды атайтын
мақаласынан («Түркістан Хабаршысы», №15, 16
және 17) үзінді оқыды. Бұл қалалардың орны қазіргі
Түркістандық аумақтың шет аймағында және Пе
ровск уезінде орналасқан. Рудневтің мақаласынан
үзінді үйірме басқармасының құптауымен жоғары
да көрсетілген Хаттамада, 57–62 бетінде жарияла
нады. Мен төменде бұл қала орындарының сипаты
туралы қысқаша баяндаймын.
«Түркістан өңірінің астанасы Ташкент қаласын
да білетін адамдардың мұқият зерттеуімен көптеген
қызықты әрі пайдалы мәліметтер бере алатын, на
зардан мүлдем тыс, ұмыт қалған түкпір бар. Менің
айтып отырғаным, өткен жылы мен Шардараның

(Шыназ қыстағынан төмен 60–70 шақырым) бұрын
ғы бекінісінің қорымынан Үш қайықтың өткеліне
(Түркістан аумағының Перовск уезімен шекарасы
на жақын маң) дейін жүріп өткен Жазық уезі мен
Шымкент уезінің Түркістандағы аумағымен бірге
жатқан, Сырдария өзенінің айналасын, дәлірек айт
қанда оның сол жағалауын түгел алып жатқан жер.
Бәрінен бұрын бұл жерде көзіңе бірден түсетіні
Сырдарияның сол жағалауында жатқан, Сасықкөл
ге жақын, Шардараның бұрынғы бекінісінің қоры
мы. Бұл бекіністер Ташкенттің сол кездегі жауы
Бұхарлықтар басып кіруінен қорғауда алдыңғы шеп
ретінде айтарлықтай көп қызмет ете қоймаған, қа
зіргі өзеннің екі ұзындығынан құралады.
Бұрынғы Шардара бекінісі мен Үш-Қайық өткелі
нің қорымынан 350 шақырымда жатқан Сырдария
тоғайының жанында жатқан дала алқабында кең
де бай мәдениет сыйған: күні бүгінге дейін көне
қалалардан қалған бекіністер, кенттер және ескі
арықтардың тұтастай бір тарауы... Кет шатқалынан
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(Шардара шатқалының төмен жағынан 30 шақырым
щамалы) және Түркістан шекарасына дейін бір-бірі
нен әртүрлі сызық бойындағы қашықтықта жатқан
он бір көне қала бар. Оксусты қоспағанда (Үшқа
йық өткелінен 45 шақырым жоғары жатқан, сондық
тан, Ешкіөлместің өткелдері Түркістан қаласының
жолында жатыр), неге екені белгісіз, өзінің ежелгі
атауын сақтап қалса да, барлық қалалар жергілікті
лердің тілімен, бұрынғы атауларын естен шығара
тындай қайтадан қойылған атаумен аталып келген.
Мысалы: Кеты, Ұзын-ата, Сют-кет, Байракум, Ич
кеге, Ожар-төбе, Рабат, Кажан-ата, Артық-ата
және Разды-ата т.б. Ежелгі қалалардың біртіндеп
қараусыз қалуы Сырдарияның шікәмшіл әрі тұрақ
сыз тасқындарынан және құмды дауыл үйінділері
нен жиі болып тұратын атмосфералық өзгерістерге
көп уақыт төзіп келуіне қатысты. Көне қалалардың
көбісі үнемі жөңкіле жылжып жататын Қызыл-Құм
ның құмдағына көміліп қалуы да әбден мүмкін. Не
месе өзен толқындарымен шайылып, әлде өзеннің
тереңіне батып кетуі де ғажап емес.
Он бір көне қаланың қорымынан басқалармен са
лыстырғанда, Сүт-Кент қаласының қорымы жақсы
сақталған (қала Қара-Көл өзенінен жоғары 2 шақы
рымда орналасқан).
Сүт-Кент қаласының қорымы. Сүт-Кент қала
сы Рудневтің сипаттауынша, ертеректе өте сұсты
қабырғалармен қоршалған, көпбұрышты дөңгелек
сипатқа ие болса керек. Қала қабырғаларының са
лынуы кең-молынан үйілген қорғандардан құйыл
ғандығын, ал жоғарғы жағы аршылмаған кірпіш
термен және кесек балшықтан қаланған. Қаланың
әр жағынан қойылған төрт қақпасы; соның ішінде
бәрінен де жақсы сақталғаны батыс жағындағы
жоғарыға қаратылған күмбездері; соңғы тұсы те
рең жырыққа айналған үлкен қамал. Қақпадан қала
орталығына апаратын тік жолмен қиылысатын екі

негізгі көше шығарылған. Қала орталығы қазір де
түзу жерде жатқан көтеріңкі жерді көрсетеді; әрі
мұнда көптеген құрылыстар шоғыры болғаны анық.
Қала орталығынан дұрыс қиыстырылған көшелер
шығады; олардың арасында, кеңінен жатқан терең
қазылған жерлер де бар, бәлкім, бақша болуы мүм
кін. Қалалардың ортасындағы негізгі жолда Сыр
дария өзенінен бөлініп шығатын арықтардың шыға
берісінде, Қызыл-Құм жағында, төртбұрышты шеп
бекіністер салынған секілді. Одан басқа, қалалар
дың ортасында қарауыл бекетіне ұқсайтын сирек
байқалатын дөңдер басып қалған: ақырғы дөң мен
бірнеше шепте ыдыстардың сынықтары шашылып
қалған...».
ШЫМКЕНТ УЕЗІ
Отырар қаласының қорымы. Археология әуес
қойларының түркістан үйірмесінің 1898 жылғы №4
хаттамасында «Отырар қаласының күйреуі» деген
№37 Ресей Түркістанының 1898 ж. Хаттамасына
қайта басылған мақала енген. Отырардың күйреуі
туралы әдеби материалға қызықты болатындықтан,
мен оны in extenso қалпында келтіре аламын.
«Біз жақында Арыс өзенінің Сырдарияға құятын
жерінен тым алыс емес жерде көне Отырар қаласы
ның қираған орнында болдық.
Біздің өлкеміздің көбісінің белгілі қалалары са
лыну тарихы IX–XIII ғасырлар аралығындағы пар
сылар мен арабтардың жасампаздық қайраткерлігін
көрсетеді.
Отырар қаласының өмір сүруі тарихтың ең қа
рия қапасына бүркенген, егер қателеспесек, ол ту
ралы Птоломей де Яқсартыда тұрған Фарабиді еске
сала отырып, айтады. Қолымызда ешбір тарихи
анықтама болмағандықтан, осы бір құпия бір кезде
рі ерекше гүлденген қала туралы бір нәрсе деп анық
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айтуды дұрыс деп санамаймыз. Анық білетініміз,
Шыңғыс ханның 1279 жылы Отырарды жаулап ал
ғандығы.
Біздің білуімізше, әрі қарай Орта Азияның ұлы
«ойрандаушысы» Ақсақ Темір Хазіреттен1 діни сиы
ну рәсімін жасап келе жатқан әр сапары сайын мезгіл
дің ең бір күйіп тұрған шағында Отырарда арнайы
тоқтап, 40 күн уақытын өткізетін болған. Осындай
бір діни сапарында сырқаттанып қалған Ақсақ Темір
1405 жылдың 18 ақпанында, Хижраның 807 жылы 17
шабалында қайтыс болады. Әйгілі қанішер әрі Түркі
империясының талқанын шығарған басқыншының
қайтыс болуы туралы хабар тұрғылықты халыққа
соншалықты әсер еткендігі сондай, тіпті, олардың
көбі үрейден тауға қашып, тығылып қалған деседі.
Қазіргі күнде жазық кеңістікте бұрынғы қаланың
айбатты сипатынан қалған бір ғана еңгезердей төбебұрынғы қаланың қамалын көруге болады. Жергі
лікті жердегі обалар мен қорғандарды шыр айнала
қоршап жатқан кішігірім төбелермен терең таныса
келе, көне Отырар, басқа да ортаазиялық қалалар
секілді бау-бақшалармен көмкерілген 100 шаршы
метрге дейін жететін бекіністерден тұрғандығын тү
сінуге болады. Қамалдан бірнеше шақырым Арыс
жағында сақталып қалған көне мазар күні бүгінге
дейін жерлеуге қолданылады және Арыстан-баба2
әулиенің мазарына жақын орналасқан. Кейіннен
жанынан мешіт ашылып, таза су атқылаған құдық
қазылады. Қазірде ол жерде сарттар өз отбасымен
өмір сүруде. Біздің молдаларға қойған сұрағымызға
орай бұл Ақсақ Темірдің қолымен жасалған іс деген
қисынға келетін жауап алдық.
Мұнаралары, қақпалары бар қала қабырғалары
на көмек болып келе жатқан жағалай жатқан шең
бер сипатты төбелердің бірнешеуі жергілікті ха
1
2

лықтың арасында біздің тері, көпестік т.б. әртүрлі
өндірістік даму кезімізден хабар бере алатындай өз
атауларын сақтап қалған. Қала орталығында оның
сырт жағындағы айбатты бекіністе кішігірім жыра
арқылы төмендегі белгілі жерасты жолына түсіп, қа
рауға болады.
Жұрттың айтуынша, осы жерде бір жыл бұрын
мұнда көмілген сансыз қазына бар екендігін кітап
тан оқыдым деп нандырған бір диуана пайда бол
ған деседі. Шынында да, ол осы айтылған жолмен
түсіп, онда екі ай бойы күні-түні жұмыс жасап,
сосын қайтадан тығылып қалған. Ол сонда көмбе
тапты ма, жоқ па ол туралы ешкім білмейді, бірақ,
ол тақуаның өзімен бірге бірде-бір археологиялық
қазына алып кетпегендігіне кім кепіл?
Жер астындағы көрме бірнеше ондық ұзындық
қа созылады және біртіндеп жіңішкере отырып, ақы
рында тоқталады. Кіріп қарауға болатын бекіністің
әжептәуір көлемді соқпақ үстінде болған дөрекі қо
парылыстың таяу маңда болғандығын көрсететін
көптеген іздер жатыр. Шашылып жатқан қазына
ның ішінде ыдыс сынықтары, кейі тығыз, кейі жұқа
кірпіштер мен гүлді әшекейлер, сүйектер мен қоқыс
тар бар. Елдің айтуынша, мұнда юэчжи халқы жаса
ған әйнектер болған, «Түркістан хабаршысы», 1899
ж., №94, Түркістан үйірмесінің Хаттамасында 1898–
1899 ж., 171-174 беттерінде қайта басылған «Отырар
дың өткені туралы болжам» атты кіріспемен мақала
жарияланады. Мақаланың авторы Г.Н. Лыколиннің
хабарлауынша: Әжептәуір үлкен көне қаланың ас
тан-кестен күйреуі Арыс өзенінің Сырдарияға құя
тын маңға (Түркістан қаласынан 45 шақырым, Ақ
мола станциясынан 40 шақырым) келген кез келген
адамның назар аудармауы мүмкін емес.
Ал, мына бір жерде мұсылман ғұламасы Арслан
баба3 мазарынан 2 шақырым жерде жан-жағынан

Түркістан қаласы.
Кейбір авторлар «Арслан-Баба» деп жазады. И. К. ескертпесі.
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Кейбір авторлар «Арстан-баба» деп жазады. И. К.

дуалдар мен жыралар жабысып, айнала қоршалған
үлкен төртбұрыш төбе көрініп тұр; орталық төбеден
алыс жаққа шашырай тараған айбатты төбелер жер
гіліктілер үшін Отырар қаласының бір бөлігі; ал
төңіректегі барлық шақырымдар тұрмыстық мәде
ниеттің бір кездегі белгілерін көрсететін көрсетеді.
Жердің жоғарғы қабатын әшекейлі ыдыс сынық
тары басып қалған және жыра түкпірлерінен жергі
лікті бір адамның табуымен кірпішті көмбенің ізі
жатқан жерасты жолы табылған дейді. Бұл жергі
лікті қария қазір 70-тен асқан, Түркістанда тұрады.
Төңіректегі қырғыздардың арасында археология
лық еңбектер туралы бірнеше естеліктер сақталып
қалған. Кейбір деректер бойынша, Иртышқан ишан
(көмбе іздеушінің лақап аты) парсыдан шыққан
деседі.
Ол алдымен, Түркістанға келген, бірақ, оның ай
наласы әлдебір жағымсыз кесір мінезге бейімділігін
байқап1 қала тұрғындары қуып шығып, ол жақын
маңдағы бір ауылға кетеді. Шелек ауылында біраз
тұрған соң, ол қайтадан кінәлі болып, тағы да тұрғы
лықты жерін ауыстыруға мәжбүр болады. Сол кезде
оған Отырар қорымының ішіне орналасу туралы ой
келеді. Анығында, ишан әлдебір көне кітаптардан
ескі қаланың әлдебір түкпірінде ашылмаған қазына
жасырылғаны туралы оқыды ма екен, әлде, бұл жай
айла немесе алдамкөстік па екен – бірақ, Иртышқан
ишан Шелектен кеткен соң өзінің сопы шәкірттері
нің біразын алып, оларды көмбе туралы әңгімелері
мен айналдырып, солардың көмегімен Отырардың
маңында тек құдық қана қазып қойған жоқ, тіпті,
жер астында айтарлықтай қазба жұмыстарын да
жүргізген. Ишан сол жерде де өзінің мүриттерімен
екі жыл тұрып жұмыс жасайды. Бірақ, көмбе бәрі
бір алынбады, ал ишан, сол аралықта тағы да өзі
нің мүриттері арасындағы әдепсіз жасырын ниетін
1

көрсетіп, ақырында мүриттер қашып кеткен соң,
ол өзін жақтырмайтын, арбаушы жәдігөй санайтын
Түркістанға қайтадан барады.
...Қаланың салынуы туралы жергіліктілер «Ною»2
деп аталатын дүние жазды, ал, оның жоғалуын қал
мақтардың басқыншылығы мен өртке қатысты тү
сіндіреді.
Халықтың жадында ең бір жақсы сақталып қал
ған фактілердің бірі әйгілі басқыншы Ақсақ Темір
дің Қытайға бара жатқан сапарында Отырарда қай
тыс болғанын мақұлдайды. Бірақ, бұл фактіні тарих
нақтылағанмен, ол Отырардың өткені туралы еште
ңе айтпайды.
Егер қолыңда айтарлықтай мәлімет болмаса,
амалсыз, болжамдар жасауға немесе қаперге алып
отырған ескертпелерге қатысты әлдебіреулер қолын
да бар дүниелермен мәліметтер айтып қалар немесе
жоққа шығарар деп үміттенуге де тура келеді.
Амудария өзенінің жағасында Бұқар3 қаласы
пайда болғаннан бері өз атауын жоғалтпаған Фа
раб деген қыстақ бар. Бұқардың алғашқы әмірі
Абруне үкіметі жүргізген аяусыз қатігездіктен әр
түрлі толқулар орын алып, бұрындары билік еткен
әулеттің ұрпақтары бар жер аристократиясының
өкілдері мен бай көпестер бұл арадан Түркістан мен
Таразға (Әулиеата маңындағы) кетіп, «Хамукат»
деп аталған қала салып, (көшіп кеткендердің ішін
дегі жолбасшысының есімі «Хамук» деп аталған,
оған «кат» деген жалғау қосылғанда «інжу қала»
деген мағына береді). Қаланың аты сондықтан «Ха
мукат қаласы»4 деп аталған.
Кейін жеңімпаз Абруя Шер Қишуар Бұқарды
иемденіп, Хамукатқа Бұқардан қашқып кеткендер
2
Түркістанның қаншама қалалары өздерінің ештеңеге негіз
делмеген генеалогиясын осы патриархтан алады!
3
Бұқар тарихы, Мұхаммед Наршахи. Парсыдан ауд. Н.Лыкошин,
12-бет.
4
Бұқар тарихы, Мұхаммед Наршахи. Парсыдан ауд. Н.Лыкошин.
Ташкент 1897 ж. 12-бет.

Автор қуақылықты мегзеп отыр. (Редакция ескертпесі).
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дің барлығына елші жіберіп, қайтып келетіндердің
барлығын өзіне жақын адамдар етуге уәде беріп хат
жолдайды. Оның себебі, қаладан барлық байлар
мен белгілі құрметті адамдар көшіп кетіп, Бұқарда
қалғандардың көбі кедейлер мен төменгі топтан еді.
Осыдан кейін Хамукатқа кеткендер отандарына...1
қайтып оралады.
«Раузат-уль-абрар» кітабында 292-беттен біз мы
надай жолдарды оқимыз: «807 жылы Әмір Темір өзі
не Қытай мен Хотанды бағындырғысы келіп, Самар
қандтан шыққан кезде, көне кітаптарда Фараб деген
атпен мәлім Утрат деп аталатын қалада қайтыс бо
лады (бетімен отты шұқырға құлаған)».
Міне, деректер. Енді болжамға көшемін, Оты
рар немесе жергілікті атауы бойынша Утрар, Бұқар
көсемі Хамуттың да жоғарыда Бұқар тарихында
айтылып өткендей баспанасы болған. Қаланың не
гізін салған кезде оның негізін салушы Хамуттың
атымен Хамукат деп атады. Ал, Шир Қишуардың
шақыруымен қайтып барғанда, бұқарлықтар олар
мен бірге әрине, Хамук та қайтып барғаны белгілі,
сондықтан Хамук кетіп қалған соң, оның атымен
аталған қаланың атауы да қала үшін маңызын
жоғалтқан болуы керек.
Әрі қарай, Бұқардың елеусіз бір қыстағының аты
болуы мүмкін «Фараб» атауымен Хамуқатта қалған
тұрғындар оны өз қыстақтарының атымен атап ке
туі де мүмкін. Соңында жергілікті халық айтқандай,
қала кімдер болса да, көшпенділердің тарапынан
ойранға түскен....Сөйтіп, қала отқа оранған күл
қоқыр Утрар («ут» – от) атауын алуы мүмкін.
Отырар мен Түркістан жолдарының арасында
Ут-рабат деген атпен мәлім тағы да бір қорым бар.
Мұнда да «Ут» деген сөз жүр.
Осы мақаланың ізімен «Түркістан Хабаршысы»
1900 ж. №3 Лыкошиннің (Түркістан үйірмесінің
1

хаттамасы, 1898–1899 жж., 175 б.) мақаласына қа
тысты басқа бір мақала пайда болды. Мақаланың
авторы2 В.Бартольд былай дейді: «Түркістан хабар
шысы», 1899 ж., №94 Н.Лыкошиннің тарихшы Нер
шахидің Бұқарға қоныстанушылардың әңгімесіне
сүйенген дерекке негізделген Отырарды Хамукат
пен теңбе-тең қалаға болжаған мақаласы жариялан
ды. Автордың болжалы Отырардың басқа бір атауы
қазіргі Амудария жағасындағы Фараб қыстағының
атауымен аталған деген пікірді білдіргісі келеді...».
Хамукет X ғасырдың соңында географ Макдуси
дің айтуынша, Фараб аймағындағы қалалардың қа
тарында емес, Талас аңғарының ортасында болған;
Макдисидің хабарламасы менің «Орта Азияға сапар
туралы есеп» жазбамда (16 бет) келтірілген. Фараб
немесе Бараб атауы X ғасырдың геог рафтарының
еңбегінде Сырдарияның екі жағын алып жатқан,
Исфиджабтан солтүстік-батысқа қарай өңірдің ата
уын алады. Бұл төңіректің қалалары туралы менің
әлі шықпаған «Моңғол басқыншылығы» атты еңбе
гімде (177-179 беттер) мынадай мәліметтермен баян
далған:
«Истахри мен Ибн-Хаукаль Кедер аумағының
негізгі қаласы болып аталады және Сырдария жаға
лауынан 1/2 фарсах қашықтықта жатыр. Макдисидің
сөзі бойынша, қала төңіректің атауын иемденген; Қа
ланың аумағы тіпті, 70000 әскерге (?) дейін сыйды
ратындай. Сол географтың айтуы бойынша Кедер
жаңа қала болған; Онда салынған шіркеулер тұрғын
дардың арасында қақтығыстар тудырады. Осындай
қарама-қайшы хабарлардан кейін Кедер кейінгі Фа
рабқа немесе Отырарға қайсысына жататын, жатпай
тындығын анықтау қиын. Отырар, атауы Отырарбенде қаласының әміршісі, Ма-муна халифаның
жауларының ортасында Табари деп аталатын қала
В.Бартольдтың «Отырардың өткені туралы болжам» мақаласы
туралы.
2

Бұқар тарихы, 12–13 бет.
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да да кездеседі. Фараб қалаларынан Сырдарияның
сол жағалауында ислам дінін қабылдаған түріктер
мен қарлықтар қоныстанған Сүткент қаласы және
«күшті әмірші» тұрған шіркеуі бар бекіністі Весидж
қыстағы болды. Весидж әйгілі философ Әбу Насырәл-Фарабидің Отаны болған; бекініс XIII ғасырда да
өмір сүрген... Кедерден Шавгарға дейін базардың ма
ңында Сауранға өтетін тағы да бір өткел болған.
Сауранның артына Макдиси тағы да бір кішігірім
бекіністі қала Турарды орналастырады және оның
болыстығына Зерах қыстағын енгізеді. Кейіннен
қала Турар-Зерах деп те аталған. Атауларының
ұқсастығына қарамастан, көрсетілген орындарды
Отырармен теңдестіруге болмайды».
Отырар қаласы ірі сауда орталығы ретінде ал
ғаш рет XIII ғасырда Мұхаммед Хорезмшахтың та
рихына қатысты, кейін Шыңғыс ханның жорығына
қатысты айтылады. Моңғол билігі кезінде Отырар
Хорезмнен Алмалыға (Құлжа өңірі) баратын маңыз
ды сауда бекеті болды. Осы уақытқа немесе Ақсақ
Темірдің дәуірі кезінде күйреген қаланың жер үсті
қабатынан табылған теңгелер туралы ойлауға тура
келуі ықтимал. Қалай болғанда да Отырар атауы
Табаридің дерегі бойынша елдің арийлік дәуір ке
зеңіне қатысты болуы мүмкін, сондықтан, оны тү
ріктің «ут» (от) сөзінен шыққандығымен байланыс
тыруға болады; бірақ, солай еткен күннің өзінде де,
қала атауының екінші бөлігі «рар» сөзіне қатысты
қанағаттанарлықтай жауап ала алмаймыз.
Археология әуесқойларының түркістан үйірмесі
нің вице-президенті Н.П. Остроумовтың тапсыр
масымен А.Черкасов пен А.К. Кларе көне Отырар
дың қорымын қарап шықты. Бұл сапар туралы есеп
Түркістан үйірмесінің Хаттамасында жазылған
(1902/3 ж., 70-74 бет).
А.Черкасовтың жазуы бойынша Отырарға бару
екі бөлімнен тұрады: «Темір» станциясынан неме

се 205 разъезден. Біріншісінен Отырарға дейін 13
сағат, ал екіншісінен – 11 сағат.
«Темір» станциясынан апаратын жол алдымен ба
тысқа барады, сосын, үлкенді-кішілі ескі су құбыр
ларының арасынан қамалдарға қарай солтүстікке
бұрылады... Жолдың жиегінде және одан сыртқары
да ұзындығы 6 аршынға жететін адырлар ойқастай
ды. Бұл адырларға көз тастағанда, солтүстіктен оң
түстікке адаспай алып баратындай екі түзу қатар
жатқанын ұғуға болады. Түркістанның маңынан
бастап, адырлардың бірі Арыс өзені арқылы батыс
Отырарды басып өтіп, әрі қарай сол жағалауға қа
рай жалғасады; Шығыс Түркістаннан басталатын
екінші адыр Арыстың оң жағалауы арқылы шығыс
Отырарды басып өтеді.
Түркістанның батыс жағынан шығатын бірінші
адырлардың атаулары: Жұмалақ-той-төбе, Үш-төбе,
Жалғыз-төбе, Алтын-төбе, Арыстанбаб; ал Арыс
тың ар жағындағы адырлар: Үлкен-төбе, Мардан,
Жеті-төбе, Берден, Сеткін және Бес-қара-құм деп
аталады. Екінші шығыс қанаты: Қарауыл, Қисық,
Майтөбе, Жамана, Ақжалпақ, Шақшақ-ой, Жеті,
Айдарлы, ал Арыстың ар жағындағылары Қара-үң
гір, Ишім.
Осы бір адастырмас жолдардан қалайша баяғы
дағы ұлы Самарқандқа барған ұлы жаулап алушы
лардың іздерін көрмеуге болады? Екінші жағынан,
біраз адырларда тұрғын қоныстардың іздері де бар
(ыдыстар, кірпіштер) және жергілікті тұрғындар
Отырардың шеберлері болған жер екендігін, олар
дың атауларымен байланыстырып түсіндіреді. Мы
салы, Алтынтөбе белін тұрғындарға қаржы тарата
тын қазына сарайына теңейді; Қара-күншік – тері
илеушілердің; Арыстанбаб 31/2 – жергілікті әулие
Арыстанбабтың құрметіне арналған негізгі мешіт
орны т.с.с. көне қаланың қорымы осы Арыстанбаб
сияқты жерлерімен және қамалдарымен еріксіз на
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зар аудартады. Қалғандарының көбісін жер мен жел
мүжіп кеткен.
Қамалдан 1 шақырымда орналасқан мешіт оң
түстік батысқа қарай, мұсылман ғұламасы Арыстан
бабтың мазарының үстіне салынған. Бұл мешіт ке
йіннен молда Нар-Мұхаммет Әзіз-Арсланбаевтың
айтуымен 40 жылдай бұрын салынған. Ақсақ Темір
салдырған көне мешіт жер сілкінісінен қираған.
Мешіттің қазіргі құрылысы айтарлықтай қызық
тыра қоймайды; күйдірілген кірпіштен салынған,
сопақ сипатта. Мүмкін Отырардың, қамалдың қи
ранды қалдықтары да қазіргі күнде де сол көлемде,
сол деңгейде сақталған шығар. Мешіт әдеттегідей
екі күмбезден тұрады – төбесі үшбұрыштанып тоқ
тайтын киіз үй сипатында. Мешіттің есігі көрер
көзге өте ескі көрінетін екі ағаш бағанадан тұрады.
Бұл бағаналардың жоғары жағында және төменде
ауаның былғануынан сақтанып тұру үшін жасалған
ойып жасалған әдемі нақыштардың алғашқы сипа
ты сақталған іздері қалған; негізінен құрылыс таби
ғи қалпын сақтаған. Мешіттің іші екі бөліктен тұ
рады: бірінші үлкен бөлмесінде – ғибадатхана және
Арыстанбаб шәкірттерінің мазарлары; екінші кіш
кене бөлігінде әулиенің өзінің мазары орналасқан.
Мешітте де, ескерткіштерде де ешқандай жазулар
жоқ. Мешіттің екінші жартысына кірер жерде Мұ

Арыстанбаб Мұхаммедтің тірі кезінде өмірге
келген және оған өз қолымен топырақ салған. Ол
Мұхаммедтен құрма алған және Хазіреттің туаты
ны туралы пайғамбарлық алған. Арыстанбаб алған
құрманы Хазіретке Мұхаммедтің атынан беруге
тиісті болған аманатты орындап барып, туғанына
900 жыл өткен соң қайтыс болған (?!), Хазірет оны
өз қолымен жерлеген дейді 1.

хаммедтің аяқкиімі бейнеленген және діни сөздер
жазылған нақыштар бар.
Арыстан-Баб құлпытасы да басқалары секілді
ақ матамен жамылған және ұзындығы таңғаларлық
тай. Шейхтің айтуынша, әулиенің өзі де тірісінде
сондай ұзын бойлы, оған сай денелі болыпты. Сон
дай-ақ, қазірде Түркістанның Хазірет мешітінде
тұрған әйгілі тайқазан бұрын Арыстанбабқа тиесілі

Мұхаммед пайғамбар б.з. 632 ж. қайтыс болды. Ал, түркістан
дық Хазірет б.ж.с 1166 ж. Мешіт шейхі Арыстанбаб өз жебеу
шісіне 900 жыл қосып есептеп, хронологияның шегіне шығып
кетті.

1

болғандай, Отырардан алынып, Түркістанға жет
кізілген.
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Отырардың айналасындағы барлық кеңістік ескі
арықтармен кескіленген, бірақ, қазірде олардан тіп
ті, судың да ізі қалмаған. Көптеген арықтар 2 шақы
рым ұзындыққа ғана жетеді.
Отырар қаласының қирандылары арасында оның
солтүстік-шығыс бөлігінде бес бұрышты, әртүрлі про
фильді бекініс бар. Оңтүстік жағының биіктігі солтүс
тік жағынан әжептеуір биік. Бекініс әрине саздан емес,
бірақ, жерге нық сіңіп тұрғанына қарап, түп жағы бал
шықтан мықтап қаланған болар деп ойлауға болады.
Бекіністің үш кіреберісі бар: оңтүстік-шығысы
нан, оңтүстік батысынан және солтүстік жағынан.
Бұл кіреберістер бекіністі үш жаққа шашырата бө
ліп тастайды. Әр жағының өз ерекшелігі бар.
Оңтүстік-батыс түзу бұрышты үшбұрыш, ара
сындағы ең биігі үстіңгі жағы ыдыстардың баста

рымен, әйнектелген немесе қарапайым ыдыстармен
көмкерілген. Әйнектелген ыдыстардың бастары
көзге гүл секілді көрінеді.
Бекіністің бұл бөлігінен бөлініп шығатын түк
пірі айналасы үймектермен қоршалып жатқан ең
биік дуалды көрсетеді. Бекіністің солтүстік-батыс
бөлігі алдыңғысынан аздап бөлініп шығады да, үс
тіңгі жағында біраз ыдыс сынықтары кездесетін ыл
диға айналады.
Бекіністің шығыс бөлігі солтүстіктен оңт үстік
ке қарай алдымен шұбалаңдап көтеріле түседі де,
аумақтардың маңындағы ортада кішігірім төбеге
жетіп, сосын солға қарай түкпірге тартады. Бұл
жағындағы үйіліп жатқан үйіндінің ортасы желдің
күшті соғ уы салдарынан төменге қарай болымсыз
батып жатыр. Бекіністің барлық үстіңгі жағы бұ
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зылған сазбалшық тамдарынан қалған дөңдермен
қоршалған.
Черкасовтың Отырардың күйреуі туралы баян
дауынан соң мен Археология әуесқойларының түр
кістан үйірмесі мүшелерінің 12 қараша 1904 жылғы
отырысының хаттамасынан үзінді келтіремін: «Оты
рысты ашқан вице-төраға Н.П. Остроумов жиынға
Орыс Комитетінің Орта және Шығыс Азияны зерт
теуге бөлген қаржыға тарихи, археологиялық, линг
вистикалық және этнографиялық тұрғыда (600 руб.)
осы жылдың жазында, көне Отырар қонысына үйір
менің мүшелері А.К. Кларе және А.А. Черкасовтар
Императорлық Археологиялық Комиссияның шеші
мімен қазба жұмыстары жасалғанын айтады.
А.К. Кларе Отырар туралы тарихи мәліметтер
ді келтіреді. Бұл мәліметтер орыс немесе шет елдік
зерттеушілердің ортазияттық шығыстан, жергілікті
лерден қандай мәлімет алуы мүмкін болатындығы
на сай екендігі белгілі.
Соңғы деректер бойынша, Отырардың мәдение
тіне орасан апат әкелген тасқындар, қалмақтардың
жорығы. XVII, XVIII жүзжылдықтардағы қалмақ
тармен соғыс – қырғыз халқынан бізге дейін сана
мызда жатталып қалған бірден бір тарихи оқиға.
Баяндаманың екінші жартысы Отырарды қазуға
байланысты баяндауға арналды. Зерттеушілер
ге нан пісіруші пештер мен крест бейнелі табиғи
кірпіштерден жасалған жолдардың қалдығына кез
десуге мүмкіндік туыпты. Сондай-ақ, қамалға төбе
лердің құлап кетуінен сақтап, арқа болып тұратын
жаппай қабырғалар да назар аударуға тұрады. Баян
даманың осы бөлігін оқу кезінде археологиялық ең
бір құнды көзқарас бойынша қатысушыларға қазба
кезінде кездестірген заттар: бірнеше теңге және әйел
дің әшекей құрал сынықтары, жалаңаш сүйектер
мен әйнектердің сынықтары т.б. Бұдан басқа, жер
дің жоғарғы қабатынан табылған алтын теңге не

месе баскиімдегі бастың бейнесі бар медальондар1
көрсетілді.
Баба-Ата көне қорғанының қорымы. Қаратау
тауларының шығыс жақ бөлігінде қорғауға алын
ған жерде қазірде бір кездері әйгілі Ысқақбаб2 атты
арабтың тұрған жері болған бекіністің қалдығы
ғана жатыр. Бұл қорымдар туралы В.Колосовский
дің баяндамасы Түркістан үйірмесінің 1901 жылғы
№3 хаттамасында жарияланды. Мен Колосовский
дің осы қоныс және оның қорымы туралы жазған
дарынан үзінді келтіремін. «Мекендеген жерінің
сырт пішініне байланысты қала әйгілі болуы мүм
кін емес, жабық қала іспеттес болған. Қазіргі күнде
одан тауға қарап тұрған бір шаршы мұнара ғана.
Берік құйылған ұсақ кірпіштен және өзінің екі өткір
ұшымен аспанға қалқиып жабырқаңқы қарап тұр
ған мұнара ғасырлар бойы арабтық ғажайып сәулет
өнерінің өткеніне куә бола алады. Төменде мейлін
ше әдемі мешіт көзге шалынады. Археологиялық
тұрғыда айтарлықтай маңызға ие бола алмайтын ол
Түркістандағы Хазірет-Сұлтан мешіті секілді сегіз
жыл бұрын, жергілікті таулықтардың жер үйінің ор
нына салынған. Қазірде сом тастардан жасалған екі
бүлінген бағана ғана аман қалған. Маған мешітте
тұрған шейх өзін Ысқақ Бабаның тікелей ұрпағы са
найтын секілді көрінді. Бұл монолитті сегіз қырлы
тіреуіштер мейлінше көне сипатта, ескі сипатымен
үнді немесе ассиро-вавилондық ғидабатханаларды
елестетеді. Олардың бірінің майда жағында жарты
лай сақталған араб жазуы мұқият ойып жазылған
бөлек-бөлек сөздер дәл бір бірдеңе түсіндіретіндей,
бірақ, өзара онша үйлесе бермейтіндей.
Көне Отырарды қазу жұмыстары туралы Черкасов пен Кларе
нің есебі, Археология әуесқойларының түркістан үйірмесінің
хаттамасына қосымша 1903–1904 жж., 13-48 беттер; онда сурет
тер де салынған.
2
Бап-Ата мазары туралы сипаттаманы қараңыз.
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Баба-Атаның көне мазары. «Егер сен Шах Ыс
қақтың моласын іздесең, ендеше, оны Талас дейтін
ғажайып жерден табасың», – деп келетін «Насабнама» шығармасында тамаша жолдар бар. Бұл –
М.С. Андреевтің аудармасы.
Расында да, Қаратау тауларының солтүстік су
ағарларындағы суармалы жерлердегі шұқырлардың
бірінде баяғыда жоғалып кеткен Құмкент пен Сау
дакенттен алыс емес жерде, жергіліктілерге белгі
лі Баба-Ата шатқалында Ысқақ-Бабаның мазары
орналасқан. Ысқақ-баба жергілікті жерде Баба-Ата
деген атаумен белгілі және 1025 жыл болып есепте
леді. Баба-Атаның шығу тегі туралы деректі В.Коло
совскийдің Түркістан үйірмесінің 1901 жылғы №3
Хаттамасында көрсетілген мәліметінен келтіремін.
Мұхаммедтің қызы Фатимаға үйленген Әли одан
Шамда, Сирияда әмірлік еткен әулетті алады. Пат
шалыққа Әлидің тікелей жетінші ұрпағы Ысқақбаб
өз әкесі Әбдірахман-Бабадан кейін мұрагер болып
қалады.
VIII жүзжылдықтың екінші жартысында Ысқақ
баб 150 мың қол жинап, 360 араб қолбасшысының
бастауымен, сол кезде Теменнің әміршісі болған аға
сы Әбдіжәлелмен бірге солтүстікке аттанады. Шам
нан Бағдатқа, Исфақан, Мазандеран, Серахс, Балқы,
Бұқар, Шахрисаб, Самарқанд, Өзкент, Қасан, Ошқа
аттанады. Ферғананы басқарған екі жерді бағынды
рып, онда мұсылман дінін орнатып, әрі қарай ара
бтар үшке бөлінеді: бірі – Қашғар мен Жаркентке,
қалғандары – Сырдың сол жақ жағалауымен Жеті
кент пен Отырарға, үшіншісі – Ысқақбабтың өз қол
басшылығымен Дарияның оң жағалауымен Шаш
(Ташкент) пен Исфиджапқа (Шымкент аймағы) ат
танады. Ташкентке, жергілікті тұрғындар арасында
мұсылмандықты тереңдете орнықтыру үшін имам
Бехреддинді қалдырады. Содан кейін Ысқақбаб
қалған күшінің басын қосып, 160 мың үй, 30 мың

бақшасы бар бай қалалар Сарай мен Сайрамға ат
танады. Онда ол кезде христиан Байғұттин әмірлік
ететін. Ол Ысқақбабтың оған мұсылмандықты
қабылдап, қантөгіссіз берілуді талап еткен ұсыны
сына ол өзінің жетпіс жеті атасынан бері тарсы
лар болғандығын сондықтан, ол соңғы бір тамшы
қанына дейін соғысатынын жеткізді.
Ақыры 300 күндік қоршаудан кейін Сайрам құ
лады, Байғұттин Суалханға, яғни Ысқақбаб кәпір
лердің қалған әскерлерін жойған жерге қашып шы
ғады.
Ысқақбаб бұл жеңісінен кейін Қарғалыға аттанып
бара жатқан жолда ағасы Әбдіжәлелдің Хожакентті
қоршау кезінде өлтірілгенін естиді. Сосын ол өзінің
жеңімпаз қолын Хожакентке бұрып, қаланы шауып
алып, Өтеміш әмірін өлтіріп, тұрғындарды мұсыл
ман дінін қабылдауға мәжбүр етті. Содан кейін өзіне
рухани тынығу қажеттігін сезінген Ысқақбаб Мек
кеге қажылыққа аттанады. Ол жерден ол Сайрамға
қайтып келіп, әйгілі Меккедегі көрген үлгідегідей
Жуабыр мешітін салады. Тауқыметті шайқастардан
қажыған Ысқақбаб ендігі қалған өмірін бейбіт ең
бектенуге арнайды. Қаратау тауындағы орманмен
қоршалған көрікті шатқалды таңдап, өзен жағасына
өзіне сарай салдырып, бағынышты халықты ұзақ
жылдар бойы көрегенділікпен басқарды. Баба-Ата
мазарының қазіргі шейхі оның тікелей 30-ұрпағы
болып есептеледі.
Сауда-Кент қорымы. Сауда-Кент В.Колосов
ский баяндаған Қаратау тауларының шығысында
ғы Құмкент тің орны секілді. Көне Құмкенттен 30
шақырымда, Колосовскийдің 1901 жылы қарап
шыққан Саудакент қаласының орны Құмкенттің1
орнынан әлдеқайда көлемді екендігін байқауға бо
лады. Биік әрі қалың бекініс дуалының артқы жа
ғында Шабақты өзенінің көпіре аққан суы толып
1

Қараңыз: В.Колосовскийдің 1901 жылғы №3 Хаттамасы.

қалған шұқыр жатыр (Қаратау тауының солтүстік
бөктерінде). Бұл шұқырдың арт жағында бөлек тұр
ған сыртқы қабырғалардың белгісі сақталып қал
ған; әрі қарай қазір де тек қырғыздардың қабірлері
басып жатқан одыр-шодыр орны ғана қалған көне
қаланың бұрынғы аумағы кеңінен көсіліп жатыр.
Бекіністің ішінде өзіне назар аудартып тұрған төрт
бұрышты үстірт – ішкі қақпаның ізін немесе жергі
лікті әміршінің кең сарайы болғандығын байқауға
болады. Колосовскийді таңғалдырғаны – жердің үс
тіңгі қабатында пәлендей бір заттардың болмауы.
Батысқа қарай 600 қадам жерде бекіністің кішігі
рім көлемді орындары қалған. Колосовскийдің жа
зуынша, бұл берік қорғанша, бір-біріне үш жағынан
жабыстырыла салынған екі мұнаралы биік қабырға
дан тұрады. Қорғанша шамасы, бұрынғы орыстар
отырған өлкені бағындырып, мұсылмандық үстем
дік еткен кезеңде қоқандық жергілікті билеушінің
резиденциясы болуы керек. Әлбетте, Ысқақбаб дәуі
рінен сақталып қалғандарды қоқандықтар өздерінің
күнделікті үйреншікті қажеттіліктері үшін құртқа
ны анық. Сырттай бақылаған адамға Ферғананың
ескі үкімет билеушісі мұнда өз Отанының дәст үр
лері мен талаптарын алып келгендігін байқау қиын
емес. Қорғанша шамасы, ресми және әйелдерге
арналған екі бөлікке бөлінген, кезінде екі хауызға
қарап, ағаштар отырғызылғандығын, арнайы жол
дар салынып, атқоралар ұстағандығын көруге бо
лады. Бұл жерде археологиялық еңбекке жарамды
орын табылуы екіталай.
Құмкент қорымы. Қаратау тауларының шығыс
жағында бір кездері гүлденіп тұрған қала Құмкент
тің ескі бекіністерінің орны шашылып жатыр. Бұл қо
рым туралы мәліметтерді біз Түркістан үйірмесінің
1901 ж. хаттамасынан (№3 Хаттамаға қосымша)
табамыз. Мақаланың авторы Колосовский. Бір кез
дері Құмкент жердің қабырғалармен қоршалған

айтарлықтай үлкен бөлігін иемденген. Көшелердің
бірі бізге қамал кездескен қала орталығына алып
келді; қабырға біткен соң үлкен дөңгеленген аумақ
басталады: бір жағынан Шу өзені қарайып көзге
шалынса, екінші жағынан биік таулар кербездене
мұнартып көрінеді, ал бүйір жағынан кеңістікпен
жымдасып жатқан жазықтар көрінеді. Квадрат фор
малы күйдірілген ірі кірпіштердің төсі дарбазалы
мұнара болғанын көрсетеді; осы жерден баурайдан
өте ірі, әрі мұқият қойылған жұмыртастың фунда
менті көрініп тұр.
Барлық төңірек гүлді ыдыстардың бастарымен,
сынған құмыралармен, қоқысқа көмілген жұқа кір
піштермен толып кеткен. Қазіргі сақталғандардың
барлығы да – дала жыртқыштары мен қатігез бас
қыншылардың қылышынан, қанды замандардың
сойқанынан қалғандар. Жерде жатқан адамдар мен
жануарлардың сүйектері әбден сарғайып кеткен.
«Қырғыздардың айтуынша, олар Қаратау таула
рына өткен жүзжылдықтың басында келген және
сол кезде осы жерден құмда жатқан екі зор қорымды
тапқан. Бұл қалдықтар аборигендердің осы жерден
тауып алған немесе өздері көне ескерткіштердің әл
дебір белгілеріне қарап солай атады ма, оның Құм
кент және Саудакент атауларын қабылдады ма, ол
жағы белгісіз.
Қаһарлы жиһангер Темірлан өзінің көрсоқыр аяу
сыздығына құтыра мастанып, бүкіл түркістандық
ты ойсыратып кеткендігі сондай – Құмкент, Сауда
кент секілді гүлденген қалаларды қиратып кеткен.
Қырғыздардың жеткізуі бойынша мыңдаған жылдар
бұрын бұл еңселі шаһарлар сол кездегі ең бір күшті
болып есептелетін қалмақтардың аталары қоныстан
ған атамекен болған. Бұл қалалардың тұрғындары
қалай тұрып, қалай басқарылғаны туралы тарих біз
ге ештеңе қалдырмағаны сондай – Мұхаммедтің әу
леті Ысқақбабтың қазіргі Түркістанға басып кіріп,
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тұрғындарды қылыштың күшімен исламды қабыл
дауға көндірген халифат дәуірімен салыстыратын
ештеңе таппаймыз. Бұл өлке шамасы, оған ұнаған
секілді. Ол кезде таулар, ормандар ит тұмсығы өткіз
гісіз қалың болған деседі.
Таңғы шоқгүл секілді сәулелі де саялы шоқтоғай,
мөлдір су мен саумал бұлтқа уездеген отар, төбеден
төнген құзда шырқаған жабайы құстар әуені күнге
қызған шөлден қажыған арабты еліктіріп, ол көп
адамдар тұратын жерден 35 шақырымдық алыстан,
жан-жағы таумен қорғалған шұңқырды өз резиден
циясы ретінде таңдап алды.
Ысқақбаб ұзақ жылдар бойы билік етіп, қайтыс
болады. Өмірден өткен соң, өзінің жақтастарына де
ген құрметімен бірге «Мазар-Баб-Ата» әулетін қал
дырып, өз сарайынан алыс емес жерде жерленеді.
Түркістан қаласының көне кезі. Император
лық Орыс географиялық қоғамының хабарларында
(1856 ж. 262-б.) «Потаниннің Қоқан хандығы туралы,
Савельевтің ескертпелері бар жазбаларында» кейін
Әзірет Сұлтан аталатын Түркістанның облыстық қа
ласы мұсылмандар үшін қасиетті жер болып есеп
теледі, өйткені, онда әулие бабалардың топырағын
жамылған табыттар мен ескерткіштер бар. Бұл жақ
қа Азияның барлық көршілес аймақтарынан тақуа
ларға бас ию, сиыну үшін адамдар ағылып келіп
жатады, ал дәулеттілер қайтыс болған туысқандары
ның денесін олармен қатар қою үшін алып келетін
дігі айтылады.
Императорлық Археологиялық Комиссиясының
1867 ж. есебінде Түркістан қаласының көне мешіт
тер туралы мәліметтері бар1. П.Лерхтің жазуы бо
йынша 1404 ж. салынған әйгілі мешіт әулие Ахмед
Иасауидің мазарының үстіне салынған. Бұл мешіт –
барлық Орта Азия бойынша ең елеулі мешіт2. Мұнда

даңқты Темірдің шөбересі, әйгілі Ұлықбектің қызы
Раб’ия-Бегімнің сүйегі жатыр (б.з. 880 ж. қайтыс бол
ған (хижраның 1475–1476), Әбілхайр-Сүйін-Қажыхан 931 ж. қайтыс болған (хижраның 1524–1525)
және оның екі ұлының мазары, шөберелері мен қыз
дары, Түркістан мен қырғыз сұлтандары мен шейх
тары жатқан жер. Табыттың жазуларын Лерх түсіріп
алған.
Сауран қаласының қорымы. Сауран қаласы
ның орны Түркістаннан 21 шақырым жерде темір
жол станциясына жақын маңда орналасқан. Бұл
орындар туралы мәліметтер Императорлық Архео
логиялық Комиссиясының 1867 ж., XXIX б. есе
бінде3. Мақаланың авторы П.Лерхтің айтуынша,
айтулы бекіністің дуалы қабырғалары саз балшық
тан салынғаны көрініп тұрады. Төбелердің көбісі
солтүстік-батыс және оңтүстік-шығысқа қарай ша
шылып қалған.
Бекініс археологтың назарын аударса да, қасына
жұмысшылар алмағандықтан, дуалдың тек ішкі жа
ғын кішігірім қазудан ары аса алмапты. Ол осы мақ
сатта биіктігі 7 аршын бір үлкен мұнараның түбін
таңдап алды. Бұл мұнарадан 16 фут қашықтықта
1867 ж. басқа бір бұзылған мұнара шықты. Қабыр
ғаның беріктігіне қарамастан, мұнара кешікпей бұ
зылып тынатын түрі бар. Себебі, қырғыздар мұна
радан бекіністің маңындағы молаларға қою үшін
үсті-үстіне кірпіштер алуда.
Қазба жұмыстары бір аршын тереңдіктен мұна
раның түбін табады. Бұл екі мұнара бір кезде таған
тасы әлі де болса көрініп жатқан медресенің кіребе
рісінен жоғары орналасқан. Қырғыздардың мола
ларынан алыс емес жерде қаланың көптеген табыт
тақтайшалары бар көне молалардың ізі көрінеді.
Жақсы сақталып қалған жазуларды түсіріп алған
Лерх Саураннан 6 шақырым жердегі «Мир» деп ата

1
П.Лерхтің Орта Азияға сапары туралы француз тіліндегі
есебі
2
Қараңыз: Түркістан Хабаршысы. 1897 ж. №44.

3
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П.Лерх, Француз тіліндегі мәтінде.

латын көне бекініске аттанып, сол жерден Түркістан
қаласына кетеді.
Сауран мұнарасы. Сауран мұнарасы туралы мә
ліметтер В.М. Флоринскийдің еңбегінде де («Пер
вобытные славяне». 1-т., 297-бет) бар. Мұнараның
сипаты туралы мәліметті мен осы түпнұсқадан кел
тіремін.
«Мұндай мұнаралар немесе бағаналар (Жетісу
облысындағы Бұран мұнарасы) көне ғимараттардан
қалған естелік секілді басқа орындардан да табыла
ды. Біз олардан Түркістаннан1 50 шақырымда орна
ласқан Сырдариядағы Сауранның көне қалаларын
көрсетеміз. Сауранның сақталып қалған мұнарасы
жеті аршын биіктікте. Онымен қатар 16 фут қашық
тықта 1878 ж. көктемде бұзылған екінші мұнара тұр.
1866 ж. фотограф Приоров суретке түсіріп алған
бұл мұнаралардың көрінісі Пашинаның «1866–1878
жылдар аралығындағы Түркістан» атты шығармасы
ның 63 бетіндегі безендіруде берілген. Пашинаның
баяндауында мұнаралар күйдірілген кірпіштен са
лынған бағана іспеттес, аршыны 6 диаметр, ішкі
жағынан жоғарыға дейін әдеміше сатылармен көте
ріледі. Пашиннің айтуынша, мұнаралардың бірінің
желке жағы көгілдір алтын түстес безерлермен бе
зендірілген (59-бет). Бұл ғимаратқа кіру үшін бір жа
ғынан кіру керек, шағын төртбұрышты саңылауша
секілді есік бұрама сатыларға апарады. Саты кіші
гірім қабырғаларға жасалған төртбұрышты желдет
кіштерге шағылысып тұрады.
Сауранның мұнараларын Лерх мырза бұрынғы
мұсылманша ғимараттардың қалдығы ретінде, XVI
жүзжылдықтың бірінші жартысында салынған деп
қабылдайды. Ондай болжам жасауға парсының қол
жазбасынан аударылған «Оқиғалар таңғажайыпта
ры» атты түрікше аударма негіз болған. Лерхтің ци
татаға алғандары осы баяндалған мұнараларға қаты
1

сы бар ма, жоқ па, әлде басқа бір бұзылған қаланың
мұнараларына қатысты ма? Ол туралы шығармада
нақтылы бір көрсетілген деректер жоқ. Мұнаралар
дың бұрынғы медресе ғимараты екендігі де анық
көрсетілмеген. Бұл жерде де күні бүгінге дейін бар
лық мұсылман мешіттерінің мұнараларына қатыс
ты мысалы, болгар бағаналарына қатысты қаншама
рет кездескен сол бір құрғақ болжамдар кездеспейді
ме?. Г.Флоринский өз ойын бұл құрылыстың салы
нуы және салу туралы ұсыныста Болгариядағы мұ
нараларды тұрғызушылармен арада ортақтық бар
деп түйеді.
ПЕРОВ УЕЗІ
Көк-кесене құрылысы. «Көк Кесене» құлпытас
мұражайы туралы мәліметтер Түркіст. үйірмеcінің
Хаттамасында (1899–1900 жж., 12-бет) В.Каллаурдың
мақаласында кездеседі. Бұл ескерткіш Сағанақтан
(Сунақ Ата) оңтүстікке қарай 8 шақырым, Перов
ский уезінің Түмен – Арық станциясынан солтүс
тікке қарай 5 шақырымда орналасқан.
Каллаурдың баяндауы бойынша Көк-Кесене құ
рылысы күйдірілген кірпіштен салынып, көк түсті
безендірулермен нақышталған. Ғимараттың бүліне
түсуі уақытқа ғана емес, тұрғындардың оның кірпіш
терін алып, пайдалануы да себеп болуда. Бұл құры
лыстың маңында кірпіштер шашылып жатқан, сек
сеуіл басқан төбешікті үстірттер жатыр (қараңыз:
IV кесте, 1-сурет).
1900 ж. сәуірде В.Каллаур бөлімше жасауы
лы Н.С. Масич пен екінші рет Көк-Кесенені қарап
шығып, күмбездің ішіндегі арабша жазуларға назар
аударады. Бірақ, Каллаурға бұл жазудан түсірілім
жасау 1901 ж. сәуірінде бұл ғимаратты Лукиновпен
бірге көру үшін қайтадан барғандықтан (қараңыз:
Түркістан үйірмесінің хаттамасы. 1901 ж. 11 желтоқ

Саураннан Түркістанға дейін тек 27 шақырым.
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1-сурет. Сырдария облысының Перов уезіндегі Көк-Кесене кесене

сан) мүмкін болмады. В.А. Каллаурдың айтуынша,
ғимараттың артқы жағында таспен қапталған саға
на бар. Сағананың үстінде мұсылман әулиелерінің
мазарындағыдай ту қойылған табыт1 бар.

Бұл көріністен құрылысты кесене секілді қабыл
дауға болады. Кесенемен қатар тұрған бір төбе жер
дің астына сіңіп кетуге дейін бүлінген. Бұл жерден
басқа кесененің де қорымы байқалады. Бұл жолы
кесененің күмбезіндегі жазуларды кеңсе қызметке
рі Жайлыбаев түсірсе, фотографиялық таспасын
А.Я. Уткин түсірді.

Каллаурдың жинаған анықтамалары бойынша ту қойылған
табыттың құрылысы, Сағанақ шырақшысының кесенені кірпіш
пен қоқыстан тазартуы, мұнда кейіннен «Көк Кесене Ата» деген
ат иемденген жаңа қасиетті орынның ашылуына дайындық
болған екен.

1
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Бірнеше жылдан соң В.А. Каллаурдың «Көк-Ке
сене кесенесінің қорымы» туралы мақаласына қы
зығушылық танытқан А.Диваев Түркістан үйірмесі
нің хаттамасының (1905 ж., 40-42 б.) қосымшасына
мәліметтер қосады.
«Мақала авторының жазуынша, мәселе қырғыз
аңыздарының бірінде Ақ-Кесене мен Көк-Кесенені
үш жүз жылдай бұрын қалмақтардың мекендегені
айтылатындығында. Қалмақтар қоныстанған бұл
өңірлер – Сырдариядан және Қарықтыдан (Арал те
ңізі) төмен Сары-Үйшік пен Үйшік елді мекендері
болатын. Сол кездері қырғыздардың көбісі аңызда
айтылғандай, қалмақтардың билігінде болған,
ал, жартысы қырғыздар мен Кіші Жүздің ішінде
гі Адай, Беріштердің арасында мекен етіп жүрген,
сондай-ақ, қырғыздардың тағы бір бөлігі Ошақты
Перов уезінде Ұлы-тау және Кіші-тау тауларында
өмір сүрді.
Ташжүрек руынан шығатын Ошақты қырғызда
рының ішінде Саурық атты ата тегі жағынан Кіші
жүздің батыры Тайлақ батырға жиен болып келетін
батыр болды.
Саурық Тайлақ батырдан Ұлы кеңеске шақырту
алған кезінде бар болғаны 35 жасар жанып тұрған
кезі еді. Бұл кеңес кейіннен қалмақтарды түре қуып
шыққан соғыстың жайын ақылдасуға шақырылған
жиын болатын.
Кеңес сәтті өтіп, Тайлақ батыр мен Саурық ба
тыр өздерінің өжет те қырағы сайма-сай жауынгер
лерін алып, қалмақтарға қарсы соғысқа аттанады.
Соғыс 3 жылға созылады. Ақырында Қара-Сиыр
деген жерде болған ең шешуші шайқастан кейін
қалмақтар Бұлантыға қашып, толығымен күйрейді.
Бұл жер сол кезден бастап, «Қалмақ қырылған» деп
аталып кеткен.
Аңызда әрі қарай Қара-Сиырдағы қалмақтардың
жеңілісі Алаштың үш ұлына дейін жетеді. Содан

кейін барлық қырғыздар бірігіп, қалмақтарды ақы
рына дейін түре қуып тастайды. Соғыс қалмақтар
ды Түркістаннан толығымен қуып тастағанға дейін
тағы да 3–4 жылға созылады.
Бұл екінші соғыста қалмақтар толықтай күйреп,
Итішпес өзенінің бойында және оныңң Алакөл жа
ғында Арал теңізінен солтүстікке қарай жерлер
де үлкен жеңіліске ұшырайды. Шайқастың соңғы
нүктесі тарихқа мәлім «Аңырақай» деп аталды.
Аңырақай аталған себебі, бұл жерде қалмақтар шы
нында да әбден абдырап, қашып-сасып, аңырай без
ген еді.
Сондай-ақ, қырғыз дереккөздерінен алынғандай
сол жерде қалмақтар билік еткен кезде Ақ-Кесене
бұрыннан болған әрі қарауыл орны ретінде бел
гілі болған. Бірақ оның қашан, кімнің бұйрығымен
салынғаны туралы алғашқы дереккөздері ешкімге
беймәлім. Егер, бұл шынында да кесене болса, онда
кесене астына кімдер қойылғаны туралы қорытын
дыға В.А. Каллаур мырза қалай тоқтаған?..».
Сығанақ және Сунақ көне қалаларының
орны. 1907 жылдың жазында Ташкенттен қайтып
келе жатып, мен Түркістан өлкесінің әскери топог
рафы Нехорошевпен таныстым. Әңгімеміз кездей
соқтан Сырдария өңірінде көп кездесетін көптеген
қала орындары мен Темір станциясына жақын ор
наласқан Отырардың күйреуі жайына ойысты. Ме
нің сұхбаттасым маған егер мен Шуда аялдайтын
болсам1, Сунақ-Ата немесе Сығанақ қаласының
орнын барып көруіме кеңес етті. Ол маған мұны
айта отырып, бұл алыста қалған түкпірлерді сондай
әдемі суреттеп көрсеткені сондай – мен ол жақты өз
көзіммен көргім келді. Бірақ, ол егер мен ол жерде
қазба жұмыстарымен айналысқым келсе, көптеген
жұмысшылар алып, Сунақ-Атада бір жарым ай бо
1
Шиелі стансысы Перовск уезінен оңтүстік-шығыс бөлігінен
120 шақырымдай, Түркістан теміржолынан 146 шақырым жерде
орналасқан. И. К.
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луым керектігін, олай болмаған жағдайда барудың
қажеті шамалы екендігін айтты. Бұл сөзді мойындау
менің қызығушылығымды тіптен арттырғаны сон
дай, Шуға келген соң мен бірінші күні-ақ, Сығанақ
пен Сунақ-Атаның бұзылған орнын көруге бардым.
Бұл қала орындары туралы мәліметтерді біз ориен
талист Лерхтен және профессор В.Бартольдтан та
бамыз. Лерхтің көрсетуімен Сунақ-Ата немесе Сыға
нақ қаласы 1219 жылы Шыңғыс ханның ұлы Жошы
ның қолына өткен.
Империялық Ресей тарихшыларының айтуынша,
Жошы қаланы құртып, тұрғындарды жаппай қыр
ған... Оған қарамастан Сығанақ қаласы 1376 жылы
Ақ Орда ретінде әлі де болса өмір сүріп тұрды. Су
нақ-Атаның орны туралы басқа да мәліметтер Түр
кістан үйірмесінің хаттамасында (1 сәуір, 1896 ж.1
Хаттамасына қосымша және 17 ақпан2 1897 ж. Хат
тамасына қосымша).
Сығанақтың қираған күйіне қарап, одан өткен
күйреуді елестету де қиын. Жетпей жатып-ақ, жол
үстінде шашылып жатқан сансыз кірпіштер мен
ыдыстардың, құлаған қабырғалардың сынықтары
кездеседі. Міне, мына бір үлкен оба төртбұрышты
түрде биіктігі 15 адым, айналасы 1000 адымдай бо
лып бөлініп жатыр. Қазірде сексеуілдермен қорша
лып жатқан бұл бұрынғы бекініс те айналасындағы
қорымдар секілді. Бекіністің етегіндегі терең жыра
обаның оңтүстік-шығысы жағында ізі көрініп жатқан
арықпен тұтасады. «Түмен» деп аталатын бұл арық
бір кездері тұрғындарға молшылық пен игілік алып
келген, оның кең арнасында сан мың өсімдіктер өсе
ді. Арнаның тереңінен қазып шығарылған құдық та
бұл жерден өтіп жататын керуен біткеннің шөлін ба
сып, құмарын қандыратын зәмзәм дәмімен мәлім.

Бұл мекен туралы «Түркістан Хабаршысының»
1907 ж. 12 қаңтардағы3 баяндауын келтіре кету де
артық болмсас еді. Түмен өз бастауын Сырдариядан
10 шақырым жатқан Шилі арығынан жоғары жақ
тан және осы жерде болған бұрынғы теміржолдан 2
шақырым жоғары жерден алады. Мұндағы іздерге
қарап, арықтан бөлініп шыққан басқа да жылғалар
бар деп ойлауға болады.
Станциядан жоғары темір жолды кесіп өткен соң
арық тарамданып таралып кетеді де, Сунақ-Ата шат
қалына беттейді. Темір жолдың ескі арықпен қиыс
қан жерінде 5 ұзындықта көпір салынған.
Арықтардың екі жаққа таралған іздері ежелгі Су
нақ-Ата қаласы Түмен арығының суымен қамтама
сыз етілгендігін анық көрсетеді. Сондықтан ортақ
бағыты Шилі жылғасына қапталдаса жатыр деп ай
туға болады».
Мен екі күн Сунақ қаласынан қалған қорымдар
дың арасында XII–XIII жүзжылдықтарының кера
мика үлгілерінің жинағын жинай жүріп, адасып
жүрдім. Әр жерде қалай болса солай шашылып жат
қан – кірпіштер, гүлді ыдыстардың басы, әйнектел
ген түтікшелердің сынықтары, адам мен жануарлар
дың сүйектері. Бекіністің ішінде бұрынғы көшелер
мен балшықтан жасалған қамалдардың іздері жа
тыр. Қираған ғимараттың арасында әртүрлі сынық
тардың ішінен мен бірнеше тотыққан қола теңгелер
тауып алдым. Теңгелердің әбден тотыққаны сон
дай – ондағы жазулардан ештеңе тану мүмкін емес.
Жергілікті шырақшы маған арабша жазуы зорға
байқалатын қола теңге сыйлады. Менің ойымша,
қаланы басып алған жеңімпаздардың қаһарлылығы
сондай, тіпті, бірде-бір бүтін затты табу мүмкін
емес. Барлығы да бүлінген, қиратылған, құртылған.
Ылғи кейінгі дәуірлердің кесенелері. Кейде зорға

А.И. Макшеевтің «Түркістанға тарихи шолуы», 16-бет;
Лихошиннің «Түркістан өлкесіне археологиялық ізденістер
очеркі». 4–5, 16-бет.
2
Көне Сырдарияның орта және төменгі ағысы. Е.Т. Смирнов.
1

Нехорошевтың мақаласы. «Сырдария өңіріне қоныс аудару
мәселесі» (Түркістан Хабаршысы. 1907 ж., 12 қаңтар).
3
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байқалатын құлпытасты, араб жазулы сарт мазар
лары кездеседі. Бірақ, бұл ұзын-сонар молалардан
ең таңғалдыратыны – күйдірілген кірпіштерден
салынған кейбір кесенелердің тым үлкендігі. Оның
ішіндегі ең үлкені жергілікті шырақшының айтуы
бойынша бекіністің оңтүстігінде бір шақырымдық
қашықтықтағы қасиетті Алла-Умей Хасамутдин Са
хибтың әулеті.

Кесененің ішінде қызықтыратындай дүниелер де
баршылық. Онда табыттың үстінен ақ жамылғымен
бүркелген бірнеше тауешкінің мүйіздері, жақсы сақ
талған безерлердің ex–voto1 түріндегі кесектері, сон
дай-ақ Меккеден әкелінген қара жібектен жасалған
араб жазуындағы қасиетті белгілер бар. Бұл жерден
табыттың қабырғасында араб қарпімен жазылған
қағаз парақтарын да көруге болады. Қасиетті мазар

2-сурет. Сыр-Дария облысы Қармақшы ауданындағы Шеке Нияз әулиенің моласы

Бұл кесене соңғы рет бекіністің оңтүстік-шы
ғыс жағында тұрғызылған. Кішігірім күйдірілген
кірпіштен салынған балшық үй. Ол солтүстікке
қарағ ан кішкент ай күмбезі бар төртбұрыштан тұ
рад ы. Құбыла жағынан кіреберіс кішкентай жап
сырма арқ ыл ы алд ыңғ ы алаңнан өтеді (қараңыз:
2-сурет).
Есік алдында жылқы қылдары мен әртүрлі қиық
тардан өріліп жасалған ұзын қадалар орнатылған.

ға жыл сайын сиынуға келетіндер топ-тобымен ағы
лып келіп жатады.
Бұл шөлдің бірден-бір мекендеушісі – ескі қала
лардың қорымына қоныстанған қырғыздар, СунақАтаның қасиетті мазарын қорғау үшін қойылған
мазарлардан алыс емес орналасқан мешіттер. Ке
зінде қабырғаны толтыра әртүрлі безер нақыштар
Қырғыздар өз туысқандарының мүрдесін ескі кірпіштер мен
безерлердің арасына жиі бөлейді.
1
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мен қапталған ескі ғимарат та мәнін жоғалтпаған;
Бұл көне ғимараттың сипатын біз В.Каллаурдың
Түркістан үйірмесінің хаттамаларынан көреміз
(1899–1900 жж., 7-бет). «Сунақ-Атадан бәрінен бұ
рын өзіне назар аудартатын бұл қаланың пайда бол
ған кезіне қатысы бар, күйдірілген кірпіштен салын
ған екі биік ғимарат. Олардан үлкендігі жағынан үш
жағынан кіретін есіктерден қазірде оң жағындағы
8 аршын биіктіктегі екеуі ғана сақталып қалған. Бұл
ғимараттың ұзындығы мен ендігі – 15 қадақ. Екінші
ғимарат – ұзындығы мен ендігі жағынан 9 қадақ, шы
ғыс жаққа қарап тұрған бір ғана терезесі бар. Екінші
ғимараттың астында оң жағынан кіретін күмбезді
төбесі бар, ал қазір кіреберіс таспен бекітілген. Әр
ғимараттың астында күмбезді төбелер болған, бірақ
бүлініп қалған. Екі ғимараттың ішінде ешқандай
безендірулер жоқ, ал бұрынғы ғимараттардан қал
ған екі күмбездің қалдығы, сылақтардың қалдығы
сақталып қалған. Қазірде бүлінген күмбездердің ор
нында екі ғимараттың да күмбезін шырақшы қамыс
қақпақпен, бөренемен тіреп қойған.
Ғимараттың сыртында әшекейлі безендірудің
қалдықтары сақталып қалған. Екі ғимараттың да
бұрыштарында күйдірілген кірпіштен салынған
төрт жапсырма шамасы, тұруға арналған болуы ке
рек. Құрылыстардың бірінде қазірде шырақшы өз
отбасымен тұрады, ал өзгелерінде керуен жолымен
келгендер орналасады. Бұл құрылыстың жапсырма
лары кейіннен салынған секілді».
Мұнда тұрып жатқанына 8 жыл болған шырақ
шы Мола Қош-Мұхаммед Тәттібаев, екінші ғимарат
тың астындағы табытта Сунақ-Ата Алла-Умей Хи
самутдина Сахиби Нихая атаған әулиенің мүрдесі
жатыр дейді. Айтпақшы, сол шырақшының айтуы
бойынша Сунақ-Атаның мазары оңтүстік-шығыс
жақта және жаңа ғана баяндап өткен бекіністің
түкпірінде екен.

Шындығында, – дейді Каллаур, – ешқандай да

шамасы, одан да көп болуы мүмкін мүрделер бірша

лақыпта бұл әулиенің табыты болмаған. Күмбезді

ма екен. Бір ғажабы, Каллаурдың жеті жыл бұрын

төбелі лақыпта қарағай мен талдардың үймесі; ара

көрген қабырғадағы табытқа қойылған бас сүйекте

сында адамның бас сүйектері, қабырғадағы табытта

рін көрмедім.

19 ересек және жас балалардың бас сүйегі салынған.

Ендігі сұрақ мынада: бұл мүрделер мұнда қандай

Бір жағынан бұл бұзылған табыттардан, қабырға

жолмен келгендігі турасында. Егер мұнда тірі адам

ларға қойылған мүрделерді шырақшының жасауы

ның кіруінің өзі осыншама қиын болса, шынымен

да мүмкін.

де, бұл құрметті жерге айтулы әулеттен шыққан

Бұл мүрденің болған, болмағаны туралы менің

адамдардың жерленгені рас па? Әлде бұл әлдебір

төмендегідей жағдайға байланысты ойламаған жер

басқыншының қолынан қаза тапқан әлсіз адамдар

ден білуіме мүмкіндік туды.

дың мүрделері ме екен? Не де болса, оларды ауыр

Қараңғы бұрышта фотоаппаратты қуаттап алу
үшін мен қырғызға көмектесуін сұрадым. Ол біраз
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циясының атымен «Түмен арық» деп аталған1. Бұ
рынғы арықтың қалдығы жаңа қорғанда Назар арық
болып сақталған. Оны Түмен арық станциясының
маңындағы Сунақ қаласының тұрғындары пайда
ланады, ал араларында Қара-Көл-арық. Бірақ қазіргі
уақытта арыққа су басқа жақтан келеді.
Көне Сунақ қаласының қорымы Түркістан әс
кери-топографиялық бөлімінің шығарған Түркіс
тан өлкесінің 40 құлаш картасында Түмен-арық
станциясынан 10 шақырымдық қашықтықта Сунақ
қорған деген атаумен көрсетілген (мүмкін одан көп
болуы да мүмкін). Бұл қорымдардың Сунақ-Ата ата
уын иемденуі кейініректе бұл өлкеге шырақшылар
келген кезбен, яғни, халыққа ол жерде әулие адам
ның жатқанын жариялау мақсатына байланысты
болуы мүмкін».

тақталармен мәңгілікке көміп, қылмыс немесе кек
тің ізін жасырған болар.

қоңылтақсып (колебания) барып, мені ғимаратқа

Сунақ туралы мәлімет алу маған мүмкін болма

алып кіріп, сабанды көтеріп, оның астындағы пли

ды. В.Каллаурдың мақаласында жергілікті шырақ

таны қозғамақшы болды. Біраз күш жұмсап барып,

шы Тәттібаевтан алған дерек туралы хабарлама бар.

орнынан қозғаған соң, еденде жіңішке кірпіштерден

Тәттібаев шыққан ру болып есептелетін Сунақтар,

қаланған төменге түсетін тар жол пайда болды. Біз

өзін сарттар мен қырғыздардың арасынан шыққан

онда үлкен күшпен түстік. Бұл жолдың түпкі жа

деп есептейді; олардың біреулері көшіп-қонып жү

ғында басқа да жартылай дөңгелек тар саңылаулы

реді, біреулері ат үстінде жүреді. Сунақтан шық

етік секілді жырық жол бар екен; оны көру үшін ті

қандар Перовский уезінде Жаңа-Қорған болысында

зерлеп жүру керек болды, еңбектеп отырып, басым

300 бас. Сауранда 50 бас. Түркістанда 200 туырлық,

ды төмен қусыра иіп, алға біраз жылжыған соң ғана

Баба-Қорғанда 150 туырлық. Бұл қаланың Сунақпен

барып, қабырғадағы табыттарға соқтығыстық. Ішкі

арада жатқан қорымы Сағанақ деген атпен белгілі.

жақты қалташаммен сәулелендіріп, аздап бойымды

Сағанақ аңызы бойынша, қала ойрандалғанға дейін

үйрете бастадым. Мен бір адым аттағанша, мүрде

онда сунақтар келіп қоныстанған. Сағанақ қира

лер салынған қабырғаның бір бұрышына жабысып

ған соң (бұл 777 жыл бұрын, қазір 785 ж.) сунақтар

тұрған қырғыз, маған өзінің өктем әрі қырылдаған

Бұлғарға кеткен, сосын қыпшақтар билігі кезінде

даусымен бірдеңелерді жекіп айтып тоқтатты. Ме

гі Арыс өзенінің жағасында Қараспанда өмір сүр

нің қызыл қалташамымның әлсіз жарығынан мен

ген. Қыпшақтарды бағындырғаннан кейін сунақтар

оның үркіп, шошына қараған түсіне қарап таңғал

қоқандықтармен Перовск уезіне, қоқандықтар са

дым. Әрі оның себебі, әлдебір маңызды нәрседе

лып жатқан Жаңақорғанға көшеді. Сағанақ қаласы

жатқандығын аңғардым. Расында да, едендегі адам

Сырдария Қызыл-Құмның бойымен аққан кезде

сүйегін басып кете жаздап байқап қалдым. Оған жа

Арыс өзенінен тартылған сумен суландырылған.

қындап қарағанда, онымен қатар басқа бір қаңқаны,

Арықтың үстінде және Арыс өзенінде ондаған мың

сосын үшіншісін, сосын төртіншісін, тағысын тағы

адамдар жұмыс жасаған, бірақ неге ол пошта стан

Сунақ қаласы туралы мәліметтер2

Қазір Түмен-Арық стансысы.
Археология әуесқойларының түркістан үйірмесі. 1899–
1900 жж., 16-19 б.
1
2
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Әбдул-Ғази Баһадүр-Ханның
 ﺷﺝﺭﻩ ڌﺭﻙШыңғыс ханның ұлы Жошы жаулап
алған көне қалалалар: Сығанақ, Өзкент, Асанаш
және Жем туралы1 шығармасынан үзінді

1
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Сығанақты алған соң Жошы бүгінге дейін орны
белгісіз Барқыткентке аттанады.
Ол Барқыткенттен Өзкентке (бұл жердің де орны
күні бүгінге дейін белгісіз) аттанады.
Бұл екі қаланы да алған соң Жошы Ашнас немесе
Эшнасқа аттанады. Бұл қаланың атауы сірә, қазірде
жергілікті қырғыздар «Асанас» деп атап кеткен қа
ланың орнымен байланысты болса керек (жергілік
ті қырғыздар «с» әрпінің орнына «ш» әрпін қолда
нады). Бұл көне қаланы 1899 жылы Каллаур қарап
шыққан еді.
Көне қала Бестам қорымы. Бестам немесе
Биштам қорымы Шу станциясының солтүстігінде
Қара-мұрын немесе Бала-мұрын тауларына қарай
солт үстікте 17 шақырымда, шөл далада орналас
қан. Бұл қорым мен 1907 жылы болған Қара-мұрын
тауларының биігінен қарағанда анық көрінеді. Бес
там да Сунақ қаласы секілді арықпен толтырылған.
«Нехорошев2 мырзаның жазуынша, Беш-Там сол
Түмен-Арықтың суымен қамтамасыз етілгендігіне
дауа жоқ. Оны арықтың өзінің бағыты да, топог ра
фиялық жағдайы да айтып тұр. Бестамнан өткен
соң, іздері Нонсай шатқалында жоғалып кетеді. Бәл
кім, бұл жыра біздердің заманымызда құла дүз бол
са да, ол кезде адамдар тұратын жер болған болса
керек. Ал, бізге жеткен тек атауы ғана.
Каллаурдың3 баяндауында бұл көне қорымның
Бестам атануы себебі, күйдірілген кірпіштен салын
ған бес тас ғимараттан тұрған. Оның екеуі әлдеқа
шан бұзылып, тек маңдай жағы ғана қалған. Қалған
екеуінің кіреберісінде бір-бір есіктен қалған. Екі құ
рылыс та күмбез тәріздес және екі жайдан тұрады;
алдыңғы жағы шығысқа қаратылған. Бірақ, ғимарат
2
Нехороштың «Түркістан Хабаршысы», 1907 ж. 12 қаңтардағы
«К переселенческому вопросу в Сыр-Дарьинской области»
(«Сырдария өңіріне қоныстандыру мәселесі») атты мақаласы
нан қараңыз.
3
Қараңыз: Археология әуесқойларының түркістан үйірмесінің
Хаттамасына қосымша. 1899–1900 жж., 12-13 б.

Барон Демезонның баспасы. С.-Петербург, 1871 ж., 104-106 б.
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кішілеу әрі басқа қосалқы ештеңесі жоқ. Бұл екеуі
нің екінші жайы мұқият қаланған, ұсақ кірпіштер
мен бөлінген, бірақ оған кіруге болмайды, өйткені
оны қойдың көңі басып қалған. Тек сәл тереңіректе
жыра көрінеді. Күмбездің үстіне қамыс төселген,
ары қарай кірпіш көмбесі. Сыртқы қабырғалары әше
кей безендірулерге толы. Екінші ғимарат сәл кіші
рек, түзу және жақсы жасалған. Екі жайдың да ішкі
жағы қидың қалың қабатымен бүркелген. Сондай-ақ,
мұнда да табыт болуы мүмкін. Бұл екі ғимарат та кө
шіп-қону кезінде суықта қойлар түнейтін жай болуы
мүмкін. Бестам бекінісі айналасы 108 ұзындықтағы
қамалдан және айналасы 40 ұзындықтағы қамалды
дуалдан тұрады. Қамалдардың жердегі дуалы мей
лінше жақсы сақталған 3 қадақ ұзындықта».
Қызыл қала қорымы. Мен 1907 жылы1 болған
Қызыл Қала қорымы Шилі арығына жақын Скоб
ловск жолында (Шиліден 8 шақырым және Бәйге
құм ст. 17 шақырым) №85 разъезде орналасқан; Бұл
разъезден Бала-мұрынға дейін тарау тартылған.
Көне бекіністің айналасын биік сексеуілдер басып
қалған. Бұрынғы бекіністен қалған балшық қабыр
ғалар мен әзер көрінетін құрылыс қалдықтары
бекіністен алыс жерде күйдірілген кірпіштен са
лынған күмбезден опырылған мазар көрінеді. Осы
жердегі, шамасы бабалардікі болуы керек, қарапа
йым молаларда екі қырғыз бесігі жатыр.
Оқшы-Ата қорымы. А.Ниязовтың В.Каллаур
2
ға хабарлауындағы бұзылған ғимараттардан қалған
қорымдар мен күйдірілген кірпіштерді саралай келе,
бұл үлкен қала болған деген болжамға келді. Ол Же
лектен 7 шақырым қашықтықта орналасқан. Мұнда
қала қорымының атауына айналған мұсылман ғұла
масының биік мазары Оқшы-Ата биік мазары тұр.

Көп-Рабат қорымы. Бұл қорғандар Тартығай
станциясына қарсы 30 шақырымда, тау жаққа қа
рай орналсқан. А.Ниязовтың Каллаурға3 хабарлауы
бойынша бұл бұрынғы атты адамдар жүретін тұр
ғындардың орны, бірақ ескі қала да емес, бекініс те
емес, құрылысы әртүрлі шашылып жатыр. Олардың
көбі күйдірлеген кірпіштен салынған. Жергілікті қо
рықшы Губановтың хабарлауы бойынша Көп-Рабат
Желектен 40 шақырымда солтүстікке қарай орна
ласқан. Олардың Каллаурға ұсынған схемалық жос
пары4 бойынша Көп-Рабат Сарышығанақ станция
сының маңынан солтүстікте қарай орналасқан. Бұл
қалашықтың қорымы көп орын алып жатыр. Бар
лық рабаттар бүлініп кеткен және күйдірілген кір
піштерге толы. Оның шығыс бөлігі Мыртық-Рабат
атанады. Келесі батыс бөлігі Қос-Рабат күйдірілген
үйме кірпіштерден тұрады. Мұнараның бір шақы
рымында батысқа қараған жағында күйдірілген кір
піштің рабатынан қалған қорымдар бар. Әрі қарай
жазықты оңтүстігінде, одан кейін Сарышығанақтың
оңтүстігінде күйдірілген кірпіштер, екі үйдің орны
байқалады. Олардан әжептәуір төменде оңт үстікте
бірнеше балшық үйдің орны, ал оңтүстікке қарай,
олардан кішігірім түп етегі бар. Арықтардың ізі сақ
талмаған: оларды құм басып қалған болуы керек.
Абыз тас немесе Құттыкент қорымы. Каллаур
дың баяндауы бойынша Абызтөбе (Құттыкент) –
қырғыз молалалары жатқан құм басқан кішігірім
бекініс. Абызтөбе сондықтан «Құттыкент» деп ата
лады. Каллаур бұл жерде атты адамдар болған деп
болжайды.
Ақтөбе қорымы. Көк-Кесене құрылысына жа
қын, Төмен-арықтан 6 шақырымдай Скобловский
жолының бойында Ақтөбе қорымы орналасқан.

Қараңыз: Орынбор ғылыми мұрағаттық комиссиясының 1908 ж.
№8 хаттамасы. И. К.
2
Қараңыз: Археология әуесқойларының түркістан үйірмесінің
хаттамасына қосымша. 1902/3жж., 61-бет.

3
Қараңыз: Археология әуесқойларының түркістан үйірмесінің
хаттамасына қосымша. 1899–1900 жж., 13-бет.
4
Қараңыз: Түркістан үйірмесінің хаттамасы. 1902/3 жж., 62-бет,
В.Каллаурдың мақаласы.

1

44

Каллаурдың баяндауы бойынша бұл қорымдардың
айналасы 750 қадамнан тұрады. Қақпа шығыс жа
ғында қамал үстіртте. Қамалдың биіктігі 5 аршын,
дуалдың биіктігі батыс жағынан 2½ ұзын. Бекіністің
ішінде қырғыз – Айымбет (Приречски болысында
№5 ауыл) жүргізген құрылыстар бар.
Урдакент қорымы. Урдакент қорымы. Каллаур
дың көрсетуі бойынша, Жаңа Қорғаннан солт үстік
ке қарай 5 шақырымда орналасқан. Олар дөңгелек
формада. Жердегі дуал – 575 адым. Құрылыстар
дың өзі жоқ. Көптеген бас сүйектері мен кірпіш
сынықтары көзге түседі.
Балапан-Төбе қорымы. Балапан-Төбе бұл – құм
басқан қорған немесе кішігірім жер дуалы бар 385
адымдық бекіністен тұратын үстірт. Үстіңгі және тө
менгі айналасы 517 адым; қорғанның биіктігі – тау
дың етегінен жотаға дейін 27 адым. Сырдария өзені
жағынан оңға қарай жер дуалы тартылған, ұзынды
ғы 180 адым батыс жағы қорғанға қарай тартыла
ды, ал келесі шығысқа қараған жағының ұзындығы
115 адымға тартылады. Дуалдың ұзындығы – 18
адым; айналасында жыралар жоқ.
Перовск маңындағы көне ғимараттар мен қо
рымдар. Перовск1 атырабы көне молалар мен тұр
ғындардың қалдықтарының қорымымен көз тарта
ды. Бұл жердің сипатын біз Е.Смирновтан (қараңыз:
Түркістан үйірмесінің Хаттамасына қосымша. 1897
ж., 12 ақпан) табамыз. Сырдария өз. оңтүстік жаға
лауында Перовскіден Қармақшы бекінісіне дейін
120 шақырымға дейінгі түзу сызықтықта Қараөзек
атты кілең қамыстар мен жабайы өсімдіктер басқан
етек жатыр. Жергіліктілердің аңызы бойынша Қара
өзек тармағы Перовск қаласының төмен жағынан
бастау алатын арық болған. Мұндағы жабайы өсім
діктердің арасынан атты адамдардың іздері мен күй

дірілген қалдықтары, бас сүйектер жиі кездеседі.
Перовскіге жақын, өзеннің сол жақ жағалауынан2
екі өзен – Жаңадария мен Құбадария өзендері бас
тау алады әрі қарай сол жақтан Қызылқұм шөліне
қарай ағады.
Құбадария арнасы Дәуқарынға барып қосылады;
оның барлық арнасы күні бүгінге дейін анық көрі
ніп жатыр. Су Ақша-Теңіздің төмен жағына дейін
барады; ұзындығы Перовскіден 300 шақырым. Бұл
орындарға жақын қазірде адам баспайтын шөл да
лада осы жүзжылдықтың жартысында кейін Әмуда
рияға кеткен қарақалпақтар тұрған.
Жаңадария мен Құбадария ерте кездері шексіз
үлкен тығыз ағынды болған; мұнда Перовскіден
оңтүстік-батысқа қарай көптеген қалалардың қоры
мы орналасқан. Археологиялық тұрғыда бұл орын
мүлдем зерттелмеген деуге болады.
1893 жылы Н.П. Остроумовтың тапсырмасымен
мұнда поручик А.И. Симонов болған. Бірақ ол Қар
мақшыдан кеткен соң, тек Жеті-Асар шатқалына
тоқтаған; Түркістан картасынан анық көрініп тұр
ған мұнда жеті қала орналасқан. Көпке белгілі
асарлардың аты: Тибет-асар, Ирис-көл-асар, Бидайасар, Құм-шек, Үңгірлі, Қараш-Қараш, Тектұрмас
және басқалар. Бұдан басқа ондағы құрғақ арналар
дың бойында көптеген адырлар орналасқан. Сол
сияқты қабырғалар сынығы мен мен мұнаралар ізі,
аршылмаған кірпіштер мен саз балшық бұйымда
рының қалдығы жатқан бүтіндей бір қалалардың да
қорымы бар.
Қармақшы бекінісінен төмен Сыр өзені шөл да
лаға құйылып, тек Қазалыда ғана бір кездері орта
лығы Жаңакент немесе Жанкент болған жаңа қала
дағы көне мәдениеттің, атты адамдардың ізін сақ
таған. Ал, бүкіл өзен бойына қырғыздың Қорқыт
мазарына жақын маңда, Қармақшы бекінісінен 20

«Ақ-Мешіт» бекінісі, қазір Перовск. Қоқан ханы Омар Түркіс
танды басып алған соң салынған. 1809–1822.
1

2
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Смирновтың мақаласын қараңыз.

шақырымда атты адамдардың ізі кездесіп отырады
(Е.Смирновтың мақаласы).
Перовск маңындағы қорымдар туралы мәлімет
терден біз Левшиннен: Жингит-Қала (Жынгыткала)
деген қорғандардың қорымын табамыз. Қорғанның
қабырғасы 5 аршын биіктікте, өткен жүзжылдық
тың соңына дейін мұнаралары бүтін болған. Ол Сыр
мен Құбаның ортасында орналасқан.
Құм-Қала, Құба-Қала, Құлшық-Там, Сарлы-Там,
Күйік-Там Жаңадарияның қуарған құндағында
жатыр.
Бұзын-Қасар Құбадарияда оның Бесөзек деп ата
латын құйылысынан алысырақта жатыр. (Қырғыз
Қайсақ Ордаларының сипаты А.Левшин, 1832 ж.).
Ашнас және Эшнас көне қалаларының қоры
мы. 1899 жылы В.Каллаур1 Ашнас немесе Эшнас
көне қалаларының қорымдарын қарап шықты. Қа
зірде «Асанас» деп аталады. Каллаурдың сипаттауы
бойынша бұл көне қалада Головачевский болысты
ғы Сырдарияның сол жағында Ақ-Арықтан төмен
25 шақырымда орналасады. Асанас (Аша-нас) Аса
нас-Өзек деген бастауын Сырдария өзенінің сол жа
ғынан алатын Сары-Шығанақ стансасынан сәл төме
ніректе жатқан орынның атымен аталады.
Асанас қорымдарында бәрінен бұрын назар
аудартатыны – биіктігі 20 адымға дейін жететін бе
кіністердің қабырғаларының сақталып қалғандығы.
Бекіністің айналасы 20 шақырым, оның бес қақпасы
болған: оңтүстік жағынан екеу, қалған жақтарынан
бір-бірден. Бекіністі дуалдың оңтүстік батыс түкпірі
күйдірілген кірпіштен қаланған. Бекіністі дуалдың
көптеген жерлерінде сексеуілдер жатыр. Ішінде бұ
рынғы құрылыстардың ізі байқалады. Каллаурдың
болжауынша, балшықты және аршылмаған кірпіш
терді жергілікті қырғыздар түптағанға таңдап алып

отырған. Түптағанның орындары анық көрініп тұр.
Бекіністің ішін сексеуіл басып қалған.
Бекіністің сыртында, батыс жағында күйдірілген
кірпіштен салынған күмбез тәріздес мазар бар. Ша
масы онда сүйекқап (склеп) болуы керек, ал асылы
әріректе тағы бір төмен жағы күйдірілген кірпіштен
жасалған мазар жатыр, жоғарғы жағы – аршылма
ған кірпіштен. Бұл мазарлардың арасында және ай
наласында балшықты құрылыстардың қалдықтары
жатыр.
Батыс жағында 2 шақырымдық төрбұрышты Ақ
төбе қамалы жатыр. Бет жағының әрқайсысы 200
адымдық, ал ішінде төртбұрышты, ұзындығы 70
адымдық, көлденеңі 60 адымдық төбе тұр. Оның
биіктігі түбінен төбесіне дейін 55 адым.
Қамалдың шығыс жағынан 2 шақырымдық төрт
бұрышты бекініс бар, екі жағының ұзындығы – 200
адымдық, ал қалған екеуі – 185 адымдық. Бұл қамал
мен бекіністің ортасында бұрынғы арықтар мен кір
пішті пештердің қалдықтары жатыр.
Көне қала – Жем қорымы. Жемнің өмір сүруі
бізге Шыңғыс ханның Орта Азияға жасаған жорық
тарынан белгілі. Шыңғыс ханның ұлы Жошы Сыға
нақ немесе Сағанақты, Барқыт-кент, Өзкент пен Аш
нас немесе Эшнасты алып, әрі қарай Кұтылық хан
билеп отырған Жем қаласына жылжиды. Қала бір
ден алынып, тоналады, бірақ тұрғындарды Сығанақ
ты алғандағыдай қырған жоқ. Тарихта Жем қаласы
туралы осы кезден кейін еске алынбайды, тіпті, аты
да тұрғындардың арасында белгісіз болып қалады.
Мүмкін, В.Каллаур2 айтқандай, Жем қаласы облыс
орталығы болғанын тоқтатқаннан кейін бұзылып,
қираған шығар.
Ол жерде не болса да, Жем қаласы Сырдария өңірі
үшін тарихта айтарлықтай рөл ойнағаны мәлім. Бұл

Қараңыз: Түркістан үйірмесінің хаттамасы. 1899–1900 жж.
14-б.

Қараңыз: Археология әуесқойларының түркістан үйірмесінің
хаттамасы. 1899–1900 жж., 81-б.

маңызды мәдени орталық туралы мен көбірек мәлі
меттер келтіре аламын. Каллаурдың «Жем қаласы
туралы іздер»1 мақаласынан біз мынадай жолдарды
оқимыз: «Моңғолдық дәуірге дейін Сырдарияның
төменгі ағысында Жем қаласы құрамына Сығанақ,
Барқыткент, Өзкент, Ашнас т.б. қалалар кіретін об
лыс үкіметінің резиденциясы болған. Бұл қалалар
дың қорымдары Перовск уезінде орналасқан.
Тарихи деректер бойынша Жем қорымы біз
дің заманымыздың X ғасырына дейін Бұқар хан
дығ ында жатқан. Түркімендік князь Селжук 2
түркістандық хандардың біріне қызмет еткен ке
зінде Жемге өзінің барлық тайпаларымен бірге
көшіп келіп, қоныстанған. Және 956 жылы оның
халқы түгелімен исламды қабылдаған. Оған дейін
Селжук христиан дінінің өкілі болған әрі христи
андарды билеген...
Санжар сұлтанның 1118–1157 билігі кезінде Хо
резм әміршісі Хорезмшаһ-Атез 1128–1156 Санжар
сұлтанның вассалы болса да, өзінің билігін Сейхун
дария (Сырдария) жағасында жатқан Жемге дейін ке
ңейтті. Моңғол шапқыншылығы кезінде 1219 жылы
қаланы Жошы алған кезде Жем қаласында Хорезм
шаһқа бағынушы Құтылық-хан болған болатын...
Қырғыздардан сұрастыра келе, Каллаур Жем қа
ласының қорымы туралы олардың ешқайсысы да
білмейтіндігін әрі естімегендігін естиді.
Бұл жерде Каллаур Жемнің ізін Тұмар-Өткел де
ген Қыш Қаланың қорымы орналасқан шатқалдан
іздеу керек деген болжам айтады. Қыш қала қоры
мы Сыр-Дарияның сол жағалауында Тұмар-Өткел
шатқалының оңтүстігіне қарай 25–30 шақырымда,
Тұраңғыл-Арықтың батыс жағында орналасқан.
Ескі қаланың орны Терең-Өзектен оңт үстікке қарай
3 шақырым, Тұраңғыл-Арықтың шығысынан батыс

қа қарай 21/2 шақырым алып жатыр. Ескі қалалардың
ортасында ескі арықтардың іздері жатыр. Мұнда
жалаңаш қорымдар болуы себепті, бір кездері мұн
дағы құрылыстар күйдірілген кірпіштен салынған,
бірақ, қазір жерге сіңіп, құм басып қалғандықтан,
сексеуіл өскен үлкенді-кішілі төбелер секілді көрі
неді. Бұрынғы тас құрылыстардың қорымдарының
ортасынан Каллаур өзімен бірге өрнектелген, безер
лі суретті кірпіштерді ала келген3.

Қараңыз: Түркістан үйірмесінің хаттамасы. 1899–1900 жж.,
78-б., №3.
2
В.Бартольдтың «Мұсылман династиясы». 124 және 125-беттер.

3
Жем қаласы туралы толық деректерді В.В. Бартольдтың «Моң
ғол шапқыншылығы дәуіріндегі Түркістан» еңбегінен табуға
болады . СПБ. 1900 ж.
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Молда Длима Әбілқасымның
Жем қаласы туралы хабарламасы1

1

Ішкі Өзкент немесе Сыршы-Өзкент қорымы.
В.Каллаурдың сипаттауында «Ішкі Өзкент» деген
сөз – Сыр-Өзкент немесе жақын сөзінің аудармасы.
Оның ішінде бірнеше төбелерден басқа айтарлықтай
ештеңе жоқ; тұрмыстық құрылыстардың қалдығы бай
қалмайды; қырғыздар бертінде салған тек мешіт қана;
Қамалдың сыртындағы орын сексеуілді орманмен
қоршалған, көне қаланың ізі байқалмайды; сондық
тан, Каллаур бұл жерді 1219 жылы Жошы жаулап ал
ған Өзкенттің қорымы бола алмайды деп топшылай
ды. Бәлкім, бұл кейінірек салынған қамал болар?!
Қорасан-Ата мазары. Каллаурдың сипаттауы бо
йынша, Қорасан-Ата – кейін бұзылып қалған көне
мазар. Оны жергілікті шырақшы, өзін осында жер
ленген Қорасан Атаның ұрпағы санайтын, қожа руы
нан шыққан Әділхан қайтадан өңдеген, бірақ онша
сәтті шықпаған. Қорасан Ата жерленген мола қайта
дан балшықпен қапталған, тақтайшада араб тілінде
жазулар жазылған. Мазардың бағанасында Қорасан
Атаның ұлы Хұсейінбабтың жерленген жері туралы
жазылған жазуы бар екі қағаз жапсырылған.
Қорасан Ата туралы ардақты ақсақал Молда Аб
дулла Ниязов Каллаурға жеткізген аңыз2 – қырғыз
дардан сөзбе-сөз жазылып алынған мұра.
Қорасан Атаға апаратын Өзкент жолындағы бар
лық орындар ескі арықтардың орнымен кескіленіп
қалған. Ескі арықтар бұрынғы Оғыз-Жылғасының
мұндағы жершаруашылығының гүлденген кезінде
судың мол болғандығын көрсетіп жатыр.

Түркістан үйірмесінің хаттамасы. 1899–1900 жж. 116-118-б.

2

Бақсы-Атаның көне моласының қорымы. Ақ
қорған мен Өзкент қорымдарының арасында тағы
да бірнеше қорымдар орналасқан. Каллаурдың си
паттауынша, мұнда Бақсы-Атаның көне моласының
мазары мен келушілерге арналған қонақүй бар.
Мазар мен үй қалай болса солай қирап жатыр. Бұ
рын мұнда шырақшы болған, бірақ кіріс болмауы
себепті кетіп қалған. Жергілікті қырғыздар мұнда
ревматизмнен, параличтен, әйелдер ауыр толғақтан
құтылу үшін келетін болған.
Алғыр-Салғыр қорымы. Бұл қорымдар бұрыс
салынған төртбұрыштан тұратын, айналасы 570
адымдық ұзындықтан тұрады. (В. К.)

Қорасан-Ата туралы аңыз

Жазу мен аңыздың үш көшірмесі ұсынылады.
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Қорасан-Атаның ұлы Құсайын-Баба мазары
бағандарындағы жазулар тізімі

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК КИРГИЗСКОГО КРАЯ
Разбросанный народ чудь имел свою религию,
свои определенные обряды и обычаи, наконец, свое
искусство и промышленность. Больше всего у них
было развито горное дело: «Чудские копи» рассеяны
по Акмолинской области (Каркаралинск. уезд), по
Оренбургской губ. (Каргалинск. рудники) и по Тур
гайской области.
Еще за пять веков до Р.X. Геродот, описывая Ски
фию, упоминает (кн. IV, гл. 21), что «перешедши Та
наис реку будет уже не Скифская (земля), а первая
из областей, принадлежащих савроматам, которые
живут от дальнего угла Меотийского озера в сторо
ну северного ветра на протяжении 15 дней пути в
стране, лишенной как диких, так и плодовых деревь
ев; вторую область выше (т.е. севернее) их занимают
Вудины, страну, заросшую густым разных пород ле
сом (гл. 22). А выше Вудинов на север сначала идет
пустыня на протяжении 7 дней пути, а за пустынею
этою, более в сторону восточного ветра, живут Фис
сагеты, народ многочисленный и особый; питают
ся они охотою. Совместно с ними и в тех же местах
живут (люди), называемые Иирки, также занимаю
щиеся охотою... Выше же этих и уклоняясь к В. (т.е.

Археологические исследования киргизских сте
пей и различные предметы каменного периода, най
денные во многих местах, указывают на следы пре
бывания в вышеупомянутой области первобытного
человека, как, напр., каменные орудия, молотки,
топоры, наконечники стрел и грубые металлические
изделия1. Древнейшие памятники – курганы и горо
дища, можно отнести к «чуди». Этот курганный на
род жил в укрепленных городах, представляющих
из себя небольшие сооружения из глины, дерева или
камня. Такие городища были неоднократно откры
ваемы в разных местах Киргизской степи – по бе
регам Урала, Илека, Ори, Тобола, Ишима, Иртыша
или по берегам озер. В городищах находили медные
и бронзовые орудия и разнообразную глиняную по
суду. Можно предположить, что народ чудь жил в
Киргизской степи известный период времени, кото
рый заходит в эпоху каменного века, чтобы посте
пенно перейти через бронзовый и медный периоды
к железному.
Становище каменного века близ дер. Идильбаевой к северовостоку от города Орска. Кучи т. наз. кухонного сора на зем
лях Златоустовской лесной дачи. Становище каменного века в
Биштабинской вол. Тургайской обл. и т.д.
1
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на С.-В.) от виссагетов живут Скифы, отделившиеся
от царских скифов и пришедшие в эту страну (гл.
23). До земли этих скифов вся страна равнинная и с
глубокою почвою, а за нею каменистая и неровная.
А по ту сторону неровной страны у подножия высо
ких гор (Урал) живут люди, как говорят, лысые от
рождения...; название их – Аргиппеи (Быстроконни
ки) (гл. 24)... Когда кто-либо из скифов доходит до
них, должен пользоваться семью переводчиками и
семью языками».
К востоку от «аргиппеи» жили «исседоны», при
близительно в пределах теперешней Семипалатин
ской области1. Выше их – «аримаспы» и «гриппы»,
оберегавшие золото. В южной части Оренбургской
губ. по Уральской обл. и на восток от нее до Яксарта
жили «массагеты»2.
По китайским летописям, за 200 лет до Р. X. в пре
делах киргизской степи появился народ тибетского
племени «юэ-чжи» и вместе с ним голубоглазое и
русоволосое племя «усун» на древн. кирг. яз. «Хэусун». По историческим данным юэ-чжи, стесненные
«гуннами», бежали на запад, к Арало-Каспийско
му бассейну, а усуны поселились на самом ИссыкКуле и в окрестностях Балхаша. По словам китай
ских летописцев, в богатой пастбищами холодной
дождливой долине Иссык-Куля усунами был осно
ван город Чи-гу-чин, т.е. «город красной долины».
Усунский город Чи-гу-чин все еще существовал в
V веке, усуны владели Иссык-Кульским краем, но с
этого времени китайские историки не говорят более
ни о городе, ни об усунах. Следовательно, можно
предположить, что исчезновение города Чи-гу-чин
в водах озера совершилось около VI века. В первой

половине VII века мимо озера проходил китайский
миссионер буддизма Хюн-цзан, который о гор. Чигу-чин ничего не упоминает.
Уже с 119 г. по Р. X. усунский народ смешался с
тюркскими племенами, и с этих пор имя усунов ис
чезает с исторической сцены. В 177 г. по Р. X. усуны,
юэ-чжи и прочие тюркские племена, обитавшие в
восточной части киргизского края, были или истреб
лены, или ассимилированы, или оттеснены к западу
вышедшими из китайских пределов гуннами. Таким
образом, со II века по Р. X. до V века в киргизских
степях мы видим царство гуннов, если только под
словом «царство» можно разуметь нечто организо
ванное, благоустроенное и крепко сплоченное.
Начиная с V века, новые монгольские народы из
племен «хунь-хе», или «уйгуры», спустились с Алтая
в киргизские степи и, покорив гуннов, смешались с
ними. До VII века продолжается беспрерывное дви
жение тюркских племен, большинство которых ис
поведывает буддиз3.
В этнографической смеси племен киргизского
края в VIII и IX вв. приняли участие «печенеги»,
впоследствии оттесненные «торками» в современ
ную Уральскую область, вплоть до Волги. В свою
очередь, торки и печенеги с новыми кочующими
племенами «половцами» были оттеснены другим
тюркским племенем, которое, смешавшись с ними,
двинулось на запад, в южно-русские степи.
Приблизительно в это же время в южном Ура
ле осели «тюрки башкиры», между тем как новые
тюркские племена, известные под общим названием
«киргиз-казаков» или «кайсаков», выступили на ис
торическую сцену4.

После смерти отца сын покрывал позолотой череп его, а потом
поклонялся ему. По словам Забелина, череп заменял чашку для
питья.
2
Массагеты были солнцепоклонниками: они приносили своих
коней в жертву божеству, которое освобождало их от ужасов
зимы.

Сопредельно с турками-уйгурами, канглами и кыпчаками жили
«карлуки». Во время Чингизхана царем карлуков был Арслан.
Турки-уйгуры кочевали по восточному берегу озера Балхаша.
4
Словом «киргиз» в старину обозначали одно из самых древней
ших тюркских племен.
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По историческим данным киргизы образовались
из смешения нескольких тюркских племен, среди ко
торых некогда выделялись кереи, найманы, кыпчаки,
алчины и аргыны. Кереи издавна жили вперемежку с
монголами на p.p. Керулен и Онон, родине Чин-гиз
хана. Найманы еще в XII веке кочевали по соседству
от кереев между p.p. Орхоном и Иртышем. Кыпчаки
и алчины кочевали в северо-западной половине сте
пей, занимаемых теперь Семипалатинской и Акмо
линской областями1. Во время походов Чингизхана
и Батыя полчища монгольских завоевателей смеша
лись с тюрками. Найманы и аргыны вошли в улус
второго сына Чингизхана Джагатая и в XIV веке ко
чевали от р. Имиля на юго-запад до Каратала и на
запад до р. Нуры, кереи осели на Черном Иртыше, а
кыпчаки и алчины вошли в состав улуса старшего
сына Чингизхана Джучия, составляя таким образом
ядро Золотой, или Кыпчакской, орды2.
При распадении Золотой орды и в частности улу
сов Джагатая и Джучия в первой половине XV века
киргизы получили первенство над другими тюрк
скими племенами. Первыми ханами киргиз-кайса
ков, или казаков, были Гирей и Джаны-Бек из по
томства Джучия. Сын Джаны-Бека Касым-хан объ
единил весь киргизский народ, владения которого
распространялись от китайских пределов до Ураль
ского хребта. После смерти Касым-хана, около 1520
г., союз киргиз-казаков раздробился и спустя 200
лет разделился на три политических союза, извес
тных под названиями: старшей, средней и младшей

орд. Из всех них самой могущественной была сред
няя орда; резиденцией ее ханов был г. Ташкент.
К этому времени надо отнести появление кал
мыков. Уже в конце XVI века калмыки показались в
южной части киргизского края, оттесняя киргизов на
северо-запад. Этот народ представлял из себя союз
нескольких племен: торгоутов, хонзов, хошоутов и
джунгаров, известных под общим именем «ойратс
кого союза», а у русских под именем «Калмыков»3.
В XVII веке внутренние усобицы и борьба с мон
голами расшатали ойратский союз, и скоро он распал
ся, причем в 1628 г. торгоуты, выделившись из сою
за, ушли на запад, к верховьям Тобола и Урала, и в
1630 г. далее к Волге. Оставшееся племя «джунгары»
объединилось с другими калмыцкими племенами, и
именем «Джунгария» стал называться прежний союз.
В начале XVII века Джунгарское царство про
стиралось от Алтая до Аральского моря, занимая
южную часть Семипалатинской, Акмолинской и
Тургайской области. В 1739 г. джунгары напали на
киргизов и оттеснили их до р. Урала.
После разгрома китайцами Джунгарскаго царс
тва киргизы начали подпадать под влияние России.
Такова в общих чертах политическая история
кочевых народов киргизских степей с древнейших
времен до наших дней. Как мы видели, по этим об
ширным равнинам двигались одни за другими де
сятки азиатских народов, поэтому-то эти равнины и
получили название «исторических ворот народов».
Естественно, что каждый из них должен был оста
вить после себя след своего пребывания. Эти следы,
эти немые свидетели седой старины – курганы, мо
гилы, каменные изваяния (бабы), надписи, высечен
ные на камнях, развалины городов, крепостей, зда
ний и прочих мелких памятников различной эпохи,
разбросанных всюду по краю.

По другим сведениям, кыпчаки, найманы и увак-гиреи жили на
могульской земле, ныне Семиреченская область.
2
В начале XIX века магометанство усиленно распространяется в
киргизских степях, между тем как в южных ее частях и главным
образом на Иссык-Куле с XIII века проникает уже христиансконесторианская религия.
Древнейшие несторианские могилы Семиреченской области от
носятся к 1249 г., т.е. к той эпохе, когда в семиречье господство
вали «кара-китаи». Появление самых последних могил совпада
ет со временем владычества Тимура.
1

3

53

Религия калмыков – ламаизм.

Близ сел. Мамаевки Н.П. Остроумов произвел
пробные раскопки кургана Жуан-типя или Таяксалды. Этот курган в виде усеченной пирамиды са
жен в 8 высоты. При основании каждая сторона этой
пирамиды имеет саж. 50, а в верхнем сечени 25 саж.
Курган Джуан-типя (Таяк-салды) заключен внут
ри двух искусственных валов и трех широких рвов

кочевье, зарыл награбленное богатство в степи на
холме; после того он сам мог быть убитым в какойнибудь новой схватке своими недругами, и клад ос
тался на холме.
Еще раскопки г. Остроумов произвел вблизи
г. Чимкента на берегу реки Бадам. Здесь имеется
холм, известный под названием «Альван-Кенд».
Этот холм, посещенный г. Остроумовым еще в 1888
году, имеет более 3-х саж. вышины при 25 саж. дли
ны; но можно предположить, что от холма осталась
в настоящее время (т.е. в 1893 г.) половина прежней
его величины. При раскопках обнаружено было
множество черепков, обломки больших глиняных
кувшинов, употребляемых и в настоящее время ту
земцами, но глазированных с внутренней стороны.
Раскопка Чимкентского холма Альван-Кенд не
дала никаких положительных результатов для ка
ких-либо выводов относительно цели таких соору
жений. Раскопка холма не доведена до конца.
По сообщению М. А. Кирхгофа (см. Протоко
лы и сообщения членов Туркестанского кружка за
1906/7 г., стр. 58-59), следы хищнических раскопок
кургана видны к северу от железнодорожной стан
ции Биш-арык, по ущелью Ак-уюк, примерно около
2-х верст от входа речки в ущелье.
О курганах Чимкентского уезда и главным об
разом о холме Караул-типя, на вершине которого г.
Барониным был найден клад, только что упомяну
тый г. Остроумовым, имеются сведения в «Извес
тиях Казанского университета. Т. XI, вып. 4. Сооб
щение это гласит следующее: «В мае текущего года
на крестьянском полевом наделе был отыскан клад.
Надо заметить, что на левом берегу р. Арыс, верст
на 25 выше развалин древнего Отрара, лежавшего
по правую сторону той же Арыси, имеются следы
какого-то загадочного сооружения. Прежде всего на
наделе мамаевцев имеется два высоких насыпных

между ними. На поверхности кургана в глубине 1 1/2

СВЕДЕНИЯ О РАСКОПКАХ

Раскопки курганов близ Ташкента. В 1887
году по поручению Императорской Археологичес
кой Комиссией Н.П. Остроумов произвел раскопки
близ Ташкента на земле г. Никифорова. Отчет об
этих раскопках помещен в №42 Туркестанские Ве
домости за 1892 г.
Раскопки курганов Аулиеатинского уезда. В
«Отчете Императорской Археологической Комис
сии за 1890 г.» мы находим сведения о хищничес
ких раскопках, произведенных киргизами весною
1889 г. Раскопки производились: 1) в Куюкских го
рах, по левому берегу р. Терс, на Унгерли-Сае, в 60
вер. к западу от Аулиеаты и 2) на южном склоне Ма
лого Бурула, в 8-ми верстах к северу от Аулиеаты.
Из найденных ими предметов укажем на бронзовое
зеркало, золотой набор от пояса, серебряный сосуд
и т.п.
По сведениям, собранным сотрудником Импе
раторской Археологической Комимссии г. Калем,
оказалось, что больше ста курганов или могил были
разрыты туземцами с целью отыскания ценных ве
щей. Произведенные г. Калем раскопки на скатах и
наверху Бурула дали отрицательный результат.

Раскопки курганов Чимкентского уезда. В
июне месяце 1893 г. Н.П. Остроумов произвел рас
копки курганов в Мамаевке и около Чимкента (см.
отчет раскопок в Протоколе Туркестанского кружка
за 1898–1899 г., стр. 118-137, и в Туркестанской Ведо
мости №50 и 52 за 1893 г.), близ Мамаевки, было раз
рыто несколько небольших намогильных холмов. В
разрытых могилах были найдены человеческие ске
леты, уложенные по два и по четыре. Скелеты обраще
ны были головою к северо-востоку и лицом кверху.
В некоторых могилах скелеты лежали не на одном
уровне, а в различных слоях грунта. Черепа, говорит
г. Остроумов, своею формою несомненно указывают
на монгольское происхождение покойников. Один из
черепов представлял собою весьма любопытную ано
малию: у этого черепа почти совершенно незаметно
лба, а прямо за надбровными дугами идет повыше
ние, постепенно расширяющееся к затылку. Были
найдены несколько мелких бусинок и обломки мед
ных предметов. Ни в одной могиле не было найде
но ни одного кувшина, ни одной чашки. Все скелеты
лежали в огороженном сырцовым кирпичем четырех
угольнике, засыпанном со всех сторон глиной.
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арш. еще в мае этого 1893 года межевик Баронин от
рыл круглый глиняный стол на трех ножках и два
обломка ручного жернова. Тут еще были найдены
им осколки глиняной посуды и человеческие кости,
а под самым столом был | замечен слой истлевшей
одежды.
В нескольких местах насыпи на поверхности
большого холма Джуан-типя и на окружающем его
вале г. Остроумов произвел раскопки. Везде земля
оказалась насыпной. На холме встречались черепки
толстой глиняной посуды. На валу в двух местах, на
глубине одной сажени были заметны круглые ямы
аршин в диаметре, дно которых было выложено че
репками битой глиняной посуды, а сверху засыпано
мелкой галькой.
Вблизи Джуан-типя Н.П. Остроумов осмотрел
другой холм, известный под названием «Караултипя», на вершине которого г. Барониным был най
ден клад1.
По мнению г. Остроумова, монеты этого клада
несомненно древние, судя по очертанию букв, из
которых состоят надписи на них (буквы на монетах
так называемого куфического письма), но открытие
самого клада представляется фактом случайным
«Очевидно или владелец клада хотел скрыть деньги
во время какого-нибудь вражеского набега, или же,
быть может, степной барантач ограбил мирного тор
говца древнего Отрара и затем, возвращаясь в свое
1

См. дальше описание этой находки.
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кургана. От одного из них под острым углом рас
ходятся две прямые линии маленьких курганчиков,
как бы обозначающих следы древней стены. Линия
курганов, идущих параллельно Арыси, тянется вер
сты на 8, а затем теряется среди массы курганчиков,
занявших громадное пространство перед другим
насыпным курганом, высота которого достигает са
жен 15. Этот последний окружен громадным валом
или, быть может, это следы магистрального арыка.
Во время межевых работ землемер Баронин, уста
навливая межевой знак на первом кургане, приказал
рабочим рыть яму. И вот после нескольких взмахов
кетменем работавшие услышали характерный звук
разбиваемого глиняного сосуда. Работа повелась
осторожнее, и вскоре был открыт глиняный гор
шок, покрытый металлическим кружком. В сосуде
оказалось: 1800 серебряных и свыше 4000 медных
монет, несколько зерен жемчуга, куски сердолика,
две или три маленьких проткнутых морских рако
вины, бронзовое стремя, 2 серебряных браслета и
иных разных мелких украшений.
На другом кургане, при таких же обстоятель
ствах был найден большой круглый стол из обож

женной глины, а под ним ручная мельница, стол
стоял на низеньких ножках, и на нем видны следы
украшений; некоторые из них имеют крестообраз
ную форму.
Находка, судя по уверению одного грамотного
киргиза, прочитавшего надпись на монете, найден
ной там же, должна быть отнесена к эпохе султана
Барура одного из тимуридов».
Раскопки кургана около Мерке. В Протоколах
Туркестанского кружка за 1898 г. №3, стр. 129-131
мы находим сообщение И. Аничкова о раскопках
одного кургана около Мерке. Могила (видимо, кур
ган) представляла из себя груду камней. Раскопана
она была киргизами. Со слов старика Асим-тюря,
могила была расположена на летовках киргизов Ка
рагистанской волости, в горной долине р. Карагис
тан, на Ак-тасе (Александровский хребет) на высоте
человеческого роста были найдены кости, уже ис
тлевшие и рассыпавшиеся. При них оказались раз
ные вещи: металлические части седельного прибо
ра, наконечники стрел, серебряная чаша и пр. Здесь
автор этого сообщения намекает на погребение че
ловека с лошадью.

СВЕДЕНИЯ О ГЛИНЯНЫХ
ПОГРЕБАЛЬНЫХ УРНАХ

Первая глиняная погребальная урна была найде
на в 1886 г. на участке земли, отставного рядового
Ваулина, близ бывшей почтовой ст. Ниязбаш, в 22
вер. от Ташкента, по дороге в Самарканд.
После того, на бывшей земле Н.М. Никифо
рова, в 2-х вер. от Ташкента, по верхней дороге в
с. Никольское, близ холма «Ал-тын-Типя» рабочи
ми г. Никифорова проводившими арык, был обна
ружен также в земле целый ряд глиняных костех
ранилищ.
Третья по времени подобная находка была обна
ружена в 1889 г., в зогородном саду покойного члена
кружка ген.-м. Джурабека, на р. Карасу, в 2-х вер. от
Ташкента, по дороге Куйлюк.
Во время устройства Александровского скве
ра близ зимнего театра в Ташкенте был обнаружен
глиняный гроб с человеческими костями.
В 1896 г. в верстах шести от Ташкента, по старо
му почтовому тракту на Самарканд, на дворе сар
та Рахматуллы Латыфбаева обнаружено было под
землею 5 глиняных костехранилищ, наполненных

В Протоколах и сообщениях членов Туркес
танского кружка любителей археологии за один
надцатый год его деятельности помещена статья
Н.П. Остроумова о глиняных погребальных урнах.
Автор статьи, пересчитывая места нахождения гли
няных погребальных урн в окрестностях Ташкента,
говорит о сходстве таких находок с Самаркандски
ми урнами1.
«В настоящее время, пишет Н. П. Остроумов, в
Ташкентском музее хранится 11 глиняных костех
ранилищ, найденных в разное время в окрестнос
тях Ташкента от 12-го экземпляра имеется большой
обломок, а от 13-го обломок продольной стенки с
рельефного на ней фигурой богатыря, держащего в
одной руке палицу.
В Туркестанском Курьере от 19 декабря 1908 г. находится за
метка относит, доклада члена Туркестанского кружка любителей
археологии г. Калмыкова о глиняных оссуариах, найд. В.Н. Кас
тальским близ Самарканда. Член общ. Калмыков отнес найден
ный оссуарий к IV–VII векам после Р. X. Из рисунков, выграви
рованных на крышке гробика, докладчик вывел заключение, что
гробики принадлежат племени, поклонявшемуся мифическому
растению «Гаома» или «Сома». О культе «Гаома» упоминается
в «Зенд-Авесте».
1
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человеческими костями и прикрытых выпуклыми
глиняными крышками».
В 1897 г. в присутствии Н.П. Остроумова и двух
членов кружка, на усадьбе ташкентского сарта Ак
бар-Хана (граничащей с садом г. Касьянова, на гра
нице русского города в сторону Самарканда) были
извлечены из-под земли с глубины до 2-х арш. два
глиняных костехранилища с крышками, наполнен
ными человеческими костями, пересыпанными су
хою землею.

В заседании членов кружка, происходившем 12
ноября 1904 г., член кружка Мирза-Абдулла Иса-Му
хаммедов пожертвовал в музей кружка два костехра
нилища, найденных киргизами в долине р. Ангрена.
В этом же 1904 г. член кружка Каллаур письмом
сообщил Н.П. Остроумову, что в городе Аулиеата
при выемке земли были найдены один глиняный
гроб и корчаги около него с человеческими костями.
Местонахождение этого гроба в самом городе около
церковной площади Николаевской военной церкви с
одной стороны и хлебного базара с другой.

из каменных горных пород; некоторые имеют заос
тренную голову, напоминающую собою высокую
шапку или шлем, или тиару, у других баб голова за
круглена. На животе у всех более или менее заметная
чаша, которая держится в руках. Большинство баб
стояли на курганах по одной, по 2 и даже по 3 бабы.
В эту поездку г. Каллаур видел каменные бабы:
1) в селении Николаевском; 2) в селении Карабал
тах – две бабы.
В 1898 году г. В.Каллауром были найдены две
каменные бабы около одного кургана на Таш-бас
тау, верстах в 60 от города Аулиеата, около зимовки
киргиза №6 аула, Тас-Тюбинской волости, Чеченка
ра Джангельдина.
Еще каменные бабы были им найдены по реке
Кок-талу, в местности Гыш-куныр, у одного из раз
рытых киргизами курганов. Каменная баба изобра
жала мужчину. По типу отличается от баб, найден
ных им же в верховьях р. Таласа; две каменных бабы
на Биш-таше, две на Урмоле, в селении Романовке,
одна по Таласу, ниже селения Михайловского.

В «Проколах Туркестанского кружка любителей
археологии» за 1897 г., №1, помещена очень интерес
ная статья г. Каллаура. Известно, что первый в Тур
кестане В.А. Каллаур открыл каменные бабы. Первая
баба была найдена вблизи Мерке на Кургане (сопке)
Сим-тюбе, при отводе земли в надел русск. селения
Мерке1. Вторая каменная баба найдена была в 1889
г. в горах Каратау на Кок-тале, на границе с Чим
кентским уездом. Еще несколько баб найдены были
г. Каллауром в 1893 г. на Джаланаше против Мерке,
в предгорьях Александровского хребта, в 1896 г., на
левом берегу р. Урмарала, выше дороги в селение
Дмитриевское; наконец им же в сентябре 1897 года
в долине Сандыка, на Чимбулаке, Джай-Санды-бу
лаке и в 10 вер. от г. Аулиеаты, близ Джиты-тюбе на
северной оконечности Александровского хребта.
Каменные бабы были еще найдены в предго
рьях Александровского хребта членом кружка
И.В. Аничковым в 1896 г. Все эти бабы сделаны
Эта каменная баба хранится в музее Кружка в Ташкенте (см.
таб. XIV, рис. 1-7).
1
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Рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Каменные бабы Сыр-Дарьинской области, хранятся в Ташкентском музее

Наконец, киргизы сообщили г. Каллауру, что в
верховьях р. Бадама имеются две каменные бабы,
одна взрослого человека, а другая мальчика.
В 1897 году г. Каллаур предпринял археологичес
кую поездку по Аулиеатинскому уезду. В ущелье Бо
каир в горах Алатау, не доезжая шагов 30 до мазара
Актайляка, с правой стороны ущелья на небольшом
курган г. Каллаур нашел каменную бабу с изображени
ем, обращенным на запад. Эта баба была им взята и
помещена в саду при доме уездного начальника.
В 1901 году В. Колосовским была найдена ка
менная баба в урочище Усук-тас в восточной части
Каратавских гор. В тех же горах в ур. Как-тал еще в
1889 г. была найдена подобная баба В.А. Каллауром
(см. выше).
В 1904 г. В. Каллаур видел, по дороге от селения
Высокого (Чакпак) в селение Грозное, влево, на Чет-

булак, около зимовки Чирчикбая Нарбушина не
большой курган с каменной бабой из красного кам
ня (см. Приложение к Протоколу Туркестанского
кружка любителей археологии за 1904 г., стр. 55).
По определению г. Аничкова, район распростра
нения каменных баб, в горах и предгорьях Алексан
дровского хребта и долине Сусамыра, очень значи
телен; границею нахождения каменных баб к западу
он считает сел. Марке, далее которого к Ахыр-ташу
и низовьям Таласа каменные бабы не встречаются.
В своем сообщении автор статьи высказывает лю
бопытную мысль о так назыв. Кульп-тасах, а имен
но, что последние составляют форму переживания
прежнего изображения человека, встречаемого в
киргизских степях. (См. статью Мустафина в Про
токолу Туркестанского кружка от 11 декабря 1897–
1899 гг.)
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сообщает, что «Несколько выше устья речки Терек
ты, впадающей в реку Боролда слева, на вершине
водораздела между левыми притоками того Борол
дая, Кара-тасты-булаком и Кизыл-Булаком, оказа
лась гряда скал, а на них надписи и рисунки1. То и
другое киргизы приписывают калмыкам.
По мнению г. Комарова, в этих начертаниях нет
ничего калмыцкого. На камнях, вздымающихся
гребнем по направлению от берегов реки Борол
дай к громаде Улькон-Туры, высечены изображения
животных: лошадей, архаров (Ovis argali), оленей
(Cervus tarandus или elaphus), гончих собак, волков
и людей. Между прочим изображены заседланные
лошади и всадники с луками в руках, преследую
щие горных баранов, которым путь пригражден
собакой. Некоторые рисунки выполнены весьма хо
рошо. Кроме рисунков на камнях выбиты какие-то
знаки, частью похожие на орхонские письмена или
на тамги киргизов, частью напоминающие те над
писи на несторианских надгробных памятниках, ка
кие приведены (в снимках) в Протоколе Туркестан

В 1897 году В.Каллаур предпринял археологичес
кую поездку по Аулиеатинскому уезду и в частнос
ти в горную долину р. Таласа. В ущелье Терек-Сай
г. Каллауром были найдены камни с надписями, по
мнению В. Каллаура, уйгурскими. Четыре снимка с
надписей были им сделаны.
Вблизи ущелья Кулан-Сай г. Каллаур осмотрел
камень Чи-имташ с надписью, напоминающей ему
уйгурские письмена.
В 1898 г. Каллаур ездил на уроч. Аиртам-Ой ос
мотреть камень с орхонской надписью, с которого
был сделан снимок. Здесь же еще были найдены
другие камни с орхонскими же надписями. (См. За
писки Восточного отделение Императорского Русс
кого археологического общества. Т. XI.).
Боролдайские письмена. В Туркестанских Ве
домостях от 4 сентября 1905 г. №130 была помещена
статья П.Комарова, перепеч. в приложении к Прото
колу Туркестанского кружка любителей археологии
за 1905 «О Боролдайских письменах». Автор статьи

1
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Камни с изображениями животных, а также
с какими-то неопределенными рисунками и чер
тами вроде надписей были найдены топографом
М.А. Кирхгофом к северу от г. Туркестана. Сведе
ния об этих находках напечатаны в Прот. и сооб
щениях членов Туркестанского кружка любителей
археологии. 1906/7 г., стр. 57-60. Находясь на топог
рафических работах к северу от железнодорожной
станции Биш-арык, г. М.А. Кирхгоф осмотрел не
сколько камней с изображениями. Рисунок выбит на
черном и блестящем, как бы покрытом маслом, слое
скалы, находящейся в 2-х верстах от впадения в реч
ку Карн-джарык маленького ручья, пересыхающего
и не имеющего названия.
Изображение состоит из грубого начертания фи
гур различных животных.
Такое же изображение, но состоящее всего из
двух или трех фигур, находится в среднем течении
речки Биш-арыка3.

Рис. 1. Каменная баба Семиреченской области срисована с
фотографии Пантусова, хранится в г. Верном
Рис. 2-3. Каменные бабы Семиреченской области
срисована с фотографии Пантусова,
хранятся в частном доме в г. Сергиополе

ского кружка любителей археологии №2, на стр. 61.
Рисунки частью сходны с рисунками Саймалытас,
снимки с которых даны в том же издании в прило
жении к статьям Н. Г. Хлудова и И. Т. Пославского1,
а также к сочинению В. В. Бартольда2 с камней на
рынских и иссык-кульских» (см. таб. V, рис. 1).

Такие же изображения животных и такие же ри
сунки вроде надписей встречаются в середине доли
ны Биш-арык, к северо-востоку от мельницы Бура,
немного севернее кладбища Абзел-баб, на горке,
резко выдающейся и легко могущей быть замечен
ной. Высечены они также на черных, блестящих,
как бы вороненых поверхностях камней.

См. Протокол заседаний и сообщений членов Туркестанского
кружка любителей археологии, год 7-й, протокол №2 стр. 40–48,
и год 8-й, стр. 75–83.
2
Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью в 1893/4 г.
Таблица XIII, рис. 1-3.
1

Рис. 1. Боролдайские письмена в Аулиеатинском уезде Сыр-Дарьинской области
Рис. 2. Христианско-Несторианский надгробный памятник близ г. Токмака в Семиреченской области
Рис. 3. Древние мусульманские надгробные памятники с письменами близ озера Иссык-Куля в Семиреченской области
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В этой местности г. Кирхгофом были найдены каменные нако
нечники стрел.
3
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правильный купол, плоскость которого в разрезе
равнялась приблизительно 60 арш. Высота этого
купола, под которым через отверстие можно было
заметить еще второй, достигала 15–18 арш. Стены
сделаны из красивого красного камня, напоминаю
щего мрамор, но разнящегося от него своей струк
турой. Мокрые от сырости пещеры стены отражают
пламя свечей и придают помещению фантастичес
кий характер. Прямо перед входом заметно другое
отверстие приблизительно такой же величины. Мы
вошли туда и попали в длинный, сырой и темный
коридор, с верху которого свешивались кристалли
ческие ледяные сосульки, с которых медленно ка
пала вода и образовывала на полу конические воз
вышения острием вверх. Ледяные стены коридора
также отразили свет наших свечей и засверкали
всеми цветами радуги. Коридор мало-помалу под
нимался и закончился круглым отверстием, пол ко
торого был покрыт гладким льдом, так что прежде
чем добраться туда почти ползком, мы должны были
прорубить во льду ступени захваченными с собою
маленькими топорами. Отсюда мы попали в низкий

На берегу реки Угама, в 25 верстах от кишлака
Хумсана, находится интересная в археологическом
и геологическом отношениях пещера, которая име
ет весьма важное значение в фантазии туземного
населения1. Говорят, что коридоры пещеры ведут
прямо в Ташкент; что в пещере зарыты огромные
сокровища, спрятанные там каким-то племенем, и
что теперь живут там чудовища, выходящие ночью
на охоту в горы. Один путешественник, посетив
ший пещеру в сопровождении проводника, расска
зывает следующее: «Вход в пещеру образует род
ворот, в высоту человека, так что мы могли пройти
очень удобно. По вступлении в пещеру нас тотчас
охватила непроницаемая тьма, воздух был сырой
и удушливый. Сверху стекала вода, и ритмические
звуки падающих капель однообразно прерывали
мертвенную тишину, царящую в пещере. Мы за
жгли принесенные свечи, тьма стала мало-помалу
рассеиваться, и нашим взорам представился строго
1

Перев. из St.-Pet. Zet. 9 марта 1902 г. №68.

и узкий коридор; спокойно горевшие до сих пор све
чи начали трещать и по временам гасли. Проводник
киргиз объяснил, что этот коридор образует начало
подземного пути, ведущего в Ташкент, и отказал
ся идти дальше на том основании, что дальнейшая
дорога в высшей степени опасна. Мы должны были
вернуться, так как наши свечи наполовину сгорели,
и дальнейшее проникновение представлялось рис
кованным без особых мер предосторожности. На
полу малого коридора мы наткнулись на кучу кос
тей, по-видимому, по большей части овечьих. Как
эти кости сюда попали, сказать трудно; проводник,
естественно, утверждает, что они отчасти происхо
дят от таинственных чудовищ, живущих в пещере,
отчасти от гнездившихся когда здесь разбойников.
Во всяком случае пещера представляв блогодарный
предмет исследований для археологов и геологов.

достопримечательность этого места – таинственная
пещера с деревянной лестницей и с металлическим
котлом (как рассказывают, по крайней мере, кирги
зы), находится на восточном склоне Улькон-Туры,
на стороне, обращенной к реке Тутты-Узень, тоже
вливающейся слева в Борол дай. Пробраться в эту
пещеру, говорят, можно только со стороны плоско
горья Джайляуша, на верховьях Кутур-гана, Сарыбулака, Караунгура и Каирчакты. Проникнуть в
пещеру г-ну Комарову не удалось, спуститься туда
можно только на веревках».
Становище каменного века. Найденный кирги
зами на острове Николая на Аральском море крем
невый наконечник стрелы1 дает основание предпо
ложить, что здесь некогда существовало становище
каменного века. Впрочем, находки каменных ору
дий в пределах Сыр-Дарьинской области уже были
сообщены членами Туркестанского кружка любите
лей археологии за 1906/7 г.; так, например, на стр. 57
упоминается о двух небольших каменных орудиях,
найденных М.А. Кирхгофом на поверхности земли,
между галькою русла речки Биш-арык к северу от
г. Туркестана.
В №180 Туркестанских Ведомостей А.И. Симо
нов упоминает о каменном наконечнике копья, най
денном капитаном Тум-ботиным во время его охо
ты в горах около Туркестана.
Каменные наконечники стрел еще были най
дены киргизами в горах Кара-тау; известно, что
А.И. Смирнов упоминает, что видел четыре каменных
наконечника для стрел, которые одна киргизка Каза
линского уезда носила на себе в виде амулетов. По сло
вам этой женщины, стрелы были найдены лет 50 назад
ее отцом при случайном разрытии какой-то могилы за
Джулеком, следовательно, вблизи гор Кара-тау.

АУЛИЕАТИНСКИЙ УЕЗД
Пещера в ущ. Сугуты. В «Известиях Император
ского Русского географического общества», Т. XXI
за 1885 г., вып. 3. «Д.Л. Иванов дает некоторые све
дения о пещерах Туркестанского края. Из всех по
сещенных г. Ивановым пещер одна только в архе
ологическом отношении заслуживает внимания:
это пещера в ущелье Сугуты на сев. склоне Алек
сандровской цепи, в одном переходе от г. Аулиеата.
В ней г. Иванов встретил высеченные тамги, види
мо, «калмыцкого или монгольского типа».
ЧИМКЕНТСКИЙ УЕЗД
Боролдайская пещера. В своей статье «О Бо
ролдайских письменах» П.Комарова (см. Туркес
танские Ведомости от 4 сентября 1905 г. №130) ав
тор статьи приводит следующее сведение: «Другая

1
См. Протокол и сообщение членов Туркестанского кружка лю
бителей археологии за 1906/7 г., стр. 57 – (этот кремневый нако
нечник стрелы хранится у П.С. Назарова).
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РАЗВАЛИНЫ, КИРГИЗСКИЕ СВЯТЫНИ,
ПРЕДАНИЯ И ПР. ПАМЯТНИКИ
СЫР-ДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Следы древних городов по Сыр-Дарье. На заседа
нии Туркестанского кружка любителей археологии
27 марта 1900 г. Н.П. Остроумовым были прочита
ны выдержки из статьи Н.В. Руднева «Заброшенный
уголок» (Туркестанские Ведомости, №15, 16 и 17),
в которых упоминается о древних городах: Оксус,
Кости, Узун-ата, Сут-кент, Байры-кум, Ичкиле,
Джар-тюбе, Рабат, Кажан-ата, Артык-ата и
Разды-ата Остатки этих городов находятся в пре
делах нынешнего Туркестанского участка и Перов
ского уезда. Выдержки статьи г. Руднева правлени
ем Кружка напечатаны в вышеупомянутых Прото
колах стр. 57–62. Я здесь вкратце приведу описание
этих развалин.
«Вблизи столицы Туркестанского края г. Таш
кента есть почти забытый уголок, который при тща
тельном исследовании знающими людьми может
доставить много интересных и полезных сведений.
Я имею в виду часть Джизакского уезда и Чимкент
ский уезд с его Туркестанским участком, захваты

вающие окрестности р. Сыр-Дарьи и именно ее ле
вый берег, по которому я проехал в прошлом году
от развалин бывшего укрепления Чардара (60–70
вер. ниже селения Чиназ) и до переправы Уч-Каюк
(вблизи границы Туркестанского участка с Перов
ским уездом).
Раньше всего бросаются здесь в глаза развалины
бывшего укрепления «Чардара», расположенные на
левом берегу p. Cыр-Дарьи, вблизи большого озера
«Сасык-Куль». Это укреплении, отстоящее на две
версты от нынешней реки, не особенно давно слу
жило передовым фортом для защиты г. Ташкента с
его сартовским населением от нападений со сторо
ны враждебной Бухары.
Степная полоса, прилегающая к присырдарьинс
ким тугаям на протяжении почти 350 верст от раз
вал, бывш. укр. Чардара и до переправы Уч-Каюк,
была вместилищем обширной и богатой культуры:
еще доныне существуют развалины разбросанных
по ней древних городов, укреплений, поселков и це
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лая сеть старых арыков... От уроч. Кеты (приблизи
тельно в 30 вер. ниже уроч. Чардара) и до границы
Туркестанского участка с Перовским уездом, на не
равном друг от друга расстоянии, были расположе
ны одиннадцать древних городов. За исключением
г. Оксуса (приблизительно в 45 в. выше переправы
Уч-Каюк, ввиду переправы Ичке-Ульмес, лежащей
на дороге в г. Туркестан), почему-то удержавшего
свое древнее название, все города переименованы
на туземный язык, с преданием полному забвению

та проходили две главные улицы, пересекающиеся
под прямым углом в центре города. Центр города
теперь представляет возвышение, лежащее на ров
ном месте; очевидно, что здесь было сосредоточе
но особенно много построек. От центра города шли
правильными радиусами улицы; между ними, внут
ри окаймлявших их зданий, существуют широкие
углубления, быть может, служившие вместилищем
садов. За городской стеной видны местами, но очень
неясно, остатки подобных же улиц в виде радиусов,
только еще большего круга. По главной дороге меж
ду городами, при выходе арыков из р. Сыр-Дарьи и
на концах главных из них, а также в особенности
со стороны Кызыл-Кумов, местами были построены
небольшие квадратные укрепления в качестве как
бы передовых фортов. Кроме того, кое-где между
городами были насыпаны изредка значительные
бугры, имевшие, очевидно, назначение служить ка
раульными постами: на последних буграх и в неко
торых передовых фортах разбросаны черепки битой
посуды...»

их прежних названий, следующим образом: Кеты,
Узун-ата, Сют-кент, Байракум, Ичкеге, Ожартюбе, Рабат, Кажан-ата Артыг-ата и Раздыата. Древние города со времени их запустения и
до сих пор помимо атмосферных влияний особенно
много терпели изменений от разливов капризной и
непостоянной Сыр-Дарьи, а также от песчаных на
носов. Весьма возможно, что еще большее количест
во древ, городов погребено под передвигающимися
Кызыл-Кумами, или же смыто волнами реки, или
же обратилось в дно прибрежных озер...
Из развалин одиннадцати древних городов срав
нительно с другими хорошо сохранились развалины
Сют-Кента, превосходящего каждый из остальных
размерами занимаемой площади (город расположен
в 2 вер. выше озера Кара-Куль).
Развалины Сют-Кента. Город Сют-Кент по опи
санию того же г. Руднева, имеет форму круга или
скорее многоугольника, обведенного стеной, быв
шей когда-то очень внушительных размеров. Осно
вание городской стены образует широкий насыпной
вал, а верхняя часть ее выложена из сырцового кир

ЧИМКЕНТСКИЙ УЕЗД
Развалины гор. Отрара. В Протоколах Туркес
танского кружка за 1898 г. №4 напечатана статья
«Развалины гор. Отрара», перепечатанная из №37
«Русского Туркестана» за 1898 г. ввиду интереса,
представляемого этой статьей для литературного
материала о развалинах Отрара, я позволю себе
привести ее почти in extenso.
«Не так давно нам случилось побывать на разва
линах древнего города Отрара, раскинутых недалеко
от впадения р. Арыса в Сыр-Дарью. В то время, как
основание большинства значительных городов на
шего края приписывается обыкновенно созидатель
ной деятельности персов и арабов за период времени

пича и из комьев глины. Город имел четверо ворот,
поставленных с каждой стороны горизонта; лучше
всего из них уцелели западные с башенками навер
ху; около последних сооружена грозная цитадель
с башней, обведенная глубоким рвом. Через воро
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от IX по XIII ст., существование г. Отрара покрыто
мраком самой седой старины, так как, если не оши
баемся, о нем говорит еще Птоло-мей, упоминая о
Фарабе, заселенном Яксартами. Не имея под рукой
каких-либо исторических справок, мы не решаемся
говорить о нем более подробно, чтобы можно было
хоть сколько-нибудь проследить историю этого не
когда цветущего и загадочного городка. Известно
только, что полчища Чингизхана овладели Отраром
и в 1219 г. подвергли его обычному для них разграб
лению. Говорят далее, что другой великий опусто
шитель Средней Азии Тамерлан, возвращаясь с бо
гомолья из Хазрета1, останавливался каждый раз в
Отраре, где и проводил обыкновенно 40 дней само
го жаркого времени. В одно из таких паломничеств
Тамерлан, простудившись, умер там 17 шабана 807
гиджры, т.е. 18 февраля 1405 года. Весть о смерти
грозного завоевателя так сильно подействовала на
горожан, что многие из них от страха разбежались
в горы.
В настоящее время на ровном пространстве степи
еще издали можно видеть громадный одиноко сто
ящий холм – цитадель прежнего города. При более
подробном знакомстве с местностью и вниматель
ном рассматривании небольших холмов, равномер
ным кольцом охватывающих курган, надо думать,
что древний Отрар состоял, как и почти все средне
азиатские города, из крепости, собственно города и
обширных предместий, за которыми тянулись еще
сады, раскидывающиеся в общем, может быть, бо
лее чем на 100 квадратных верст. Со стороны Арыса,
в нескольких верстах от цитадели, сохранилось еще
древнее кладбище, служащее местом похорон до на
стоящего времени и расположенное в предместьях
отжившего города, с мазаром святого Арстан-Баба2;
1
2

позднее к гумбазу пристроена мечеть и вырыт не
глубокий колодез с прекрасной чистой водой. Тут
живут несколько сартов-подвижников, впрочем, со
своими семействами. На наш вопрос, обращенный к
почетным муллам, о времени разрушения раскину
того вблизи них города, получился весьма нелепый
ответ, будто это дело рук Тамерлана.
Некоторые из расположенных кольцеобразно
холмов, служивших, вероятно, в городской стене
башенными воротами, сохранили еще у туземцев
свои названия, свидетельствующие о былом раз
витии разных промыслов вроде наших кожевенных,
кузнечных слобод и т. п. в центре города с наруж
ной стороны громадного крепостного рва в откосе
существует небольшое отверстие, почти вертикаль
но спускаясь через которое, можно проникнуть
вниз в ясно обозначенный подземный ход. Говорят,
что с год тому назад здесь появился какой-то ду
вана из Мекки, вычитавший в священных книгах,
что в данном месте зарыты несметные сокровища.
Действительно, он напал на упомянутый ход, жил
в нем месяца два, работая ежедневно, и потом снова
скрылся. Нашел ли он клад, неизвестно, но кто зна
ет, может быть, невежественный фанатик и унес с
собой не одну археологическую находку?
Подземная галерея тянется с немногими развет
влениями на несколько десятков сажен и, постепен
но суживаясь и понижаясь, упирается наконец в
материк; в некоторых местах свод обрушился и об
разовал естественные вентиляционные отверстия...
Самая крепость, в которую можно проникнуть, взо
бравшись по довольно крутой тропинке, носит на
себе довольно свежие следы дикого разрушения: на
неплотно еще слежавшейся почве в изобилии валя
ются черепки посуды, иногда весьма тонкой отде
лки, жженый кирпич и цветная глазурь, шлаки и
кости... Говорят также, что тут попадается стекло, в

Гор. Туркестан.
Некоторые авторы пишут Арслан-Баба. Прим. И. К.
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выделке которого, по Иакинфу, был весьма искусен
народ юэчжи».
В Туркестанском Ведомости за 1899 г. №94 поме
щена статья, перепечатанная в Протоколах Туркес
танского кружка за 1898–1899 г., стр. 171-174 под за
главием «Догадка о прошлом Отрара». Автор статьи
Г.Н. Лыкошин сообщает следующее. Грандиозные
развалины обширного древнего города привлекают
к себе внимание каждого, кому приходится побы
вать близ впадения реки Арыса в Сыр-Дарью, в 45
верстах от г. Туркестана и верст 40 от почтового
тракта, на высоте станции Акмолла.
Теперь, в 2 верстах от гробницы мусульманско
го святого Арсланбаба1, виден большой четырех
угольный холм, окруженный со всех сторон сгла
дившимися от времени валами и рвами; вдали от
центрального холма расположены по разным на
правлениям такой же высоты громадные холмы, из
вестные у туземцев как части города Отрара, а вся
местность верст на десять в окружности носит на
себе признаки былой культуры. Поверхность земли
положительно усыпана черепками глазированной
посуды, и в одном из углов рва, окружавшего город,
открыты, каким-то туземным искателем кладов,
подземные ходы со следами кирпичной кладки. Ту
земец этот, старик лет 70-ти, жив до сих пор и живет
в Туркестане. Среди окрестных киргизов сохрани
лись о его археологической деятельности некоторые
воспоминания. По некоторым данным предполага
ют, что Иртишкан-ишан (прозвище искателя кладов)
выходец из Персии. Сначала он поселился в Туркес
тане, но когда за ним была замечена склонность к
одному неблаговидному пороку2, то жители города
хлопотали о выдворении ишана. Он перебрался в
сел. Чилик, пожил здесь недолго, снова провинил
1
2

ся и принужден был вновь переменить место своего
жительства. Тут-то ему пришло на мысль устроить
ся на развалинах Отрара.
Действительно ли ишан вычитал в какой-то древ
ней книге, что в таком-то углу старинного города
зарыты несметные сокровища, или это была только
уловка и приманка, но по удалении из Чилика Ир
тишкан-ишан собрал нескольких последователей
своего суфийского учения из киргизов, увлек их рас
сказами о кладах и с их помощью не только вырыл
близ Отрара колодезь, но и пробрался в подземные
ходы, где сделал довольно значительные раскопки.
Года два жил здесь ишан и работал со своими мури
дами; но клад не давался, а ишан проявил тем вре
менем свои неприличные поползновения среди му
ридов, и те разбежались, а старик снова перебрался
в Туркестан, где его очень не любят и считают пло
хим мусульманином и чародеем.
...Основание города туземцы приписывали Ною3,
а исчезновение его объясняли пожаром при нашес
твии калмыков.
Один только несомненный факт хорошо сохра
нился в народной памяти – это кончина великого
завоевателя Тимура. Все согласно признают, что
Тимур скончался в Отраре на пути в Китай. Факт
этот точно установлен в истории, но он ничего не
говорит о прошлом Отрара. Когда не имеешь о чемлибо положительных сведений, поневоле приходит
ся прибегать к догадкам, что я и делаю в настоящем
случае в надежде, что по поводу моей заметки ктолибо, хотя бы для того, чтобы опровергнуть мои до
воды, сообщит имеющиеся у него сведения об инте
ресующем меня древнем культурном центре.
На берегу р. Аму-Дарьи есть селение Фараб,
сохранившее свое название со времен основания

Некоторые авторы пишут «Арстан-баба». И.К.
Автор намекает на бачабазство. (Примеч. редакции.)

Сколько городов Туркестана ведут свою ни на чем не основан
ную генеалогию от этого патриарха!
3
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Бухары1. При первом амире Бухары Абруне среди
жителей вновь основанного города, вследствие не
померной жестокости ими же выбранного правите
ля, произошли волнения, и дихканы, представители
земельной аристократии, среди которых было нема
ло потомков царствовавших родов, а также богатые
купцы ушли из этой области в сторону Туркестана и
Тараза (около нынешнего Аулиеата), где выстроили
город и назвали его Хамукат, потому что великий
дихкан, бывший во главе переселившихся, называл
ся Хамук, что на языке бухарцев означает жемчуг,
а «кат» значит город. Таким образом название это
означало «город Хамука»2.
Победитель Абруя Шири-Кишвар, овладев Буха
рой, отправил посла в Хамукат, чтобы он уговорил
вернуться на родину всех бежавших из Бухары с их
семействами. Он написал грамоту, в которой обе
щал, что все возвратившиеся по его приглашению
из Хамуката в Бухару, станут его ближними людь
ми. Это обещание было вызвано тем, что все богачи
и знатные дихканы выселились, а бедные и низшее
сословия оставались в Бухаре. После этого бежав
шие в Хамукат возвратились на родину...3
В книге «Раузат-уль-абрар», на стр. 292, читаем
между прочим: «в 807 году Амир Тимур, повелитель
счастливого созвездия, вознамерившись подчинить
себе Китай и Хотан, выйдя из Самарканда, скончал
ся (буквально: лицом вниз в яму огня упал) в городе,
называемом Утрат, который в книгах древних вре
мен был известен под именем Фараба».
Вот данные, перейду к догадке. Я допускаю, что
Отрар или, как туземцы называют его, Утрар, и был
тем убежищем бухарской знати Хамукатон, который

упомянут в выше цитированном отрывке «История
Бухары». Когда основали город, его назвали Хаму
катом по имени основателя его Хамука. Когда вслед
за тем, по приглашению Шири-Кишвара, бухарцы
возвратились на родину, с ними очевидно, ушел и
Хамук, их «великий дихкан» и, следовательно, его
имя для основанного им города потеряло значение.
Далее, название «Фараб» могло быть именем одного
из незначительных селений Бухарских, и оставши
еся в Хамукате переселенцы (не все же до одного
вернулись в Бухару) могли изменить название горо
да, назвать его именем своего села. Впоследствии
город, как и говорят туземцы, подвергся нападению,
разграблению и сожжению со стороны кочевников,
кто бы они ни были... Отсюда пепелище могло полу
чить название Утрар (в этом слове легко слышится
«ут» – огонь).
На половине дороги между Отраром и Туркеста
ном есть еще развалины, известные под названием
Ут-рабат... Опять слово ут в названии бывшего на
селенного пункта.
Вслед за этой статьей в «Туркестанских Ведомос
тях» за 1900 г. №3 появилась другая статья по пово
ду статьи г. Лыкошина, перепечатанная в Протоко
лах Туркестанского кружка за 1898–1899 гг., стр. 175.
Автор этой статьи4 В. Бартольд пишет следующее:
«В №94 Туркестанских Ведомостях за 1899 г. была
напечатана статья г-на Н.Лыкошина, в которой вы
ражалось предположение, что Отрар тождествен с
городом Хамукетом, основанным по рассказу исто
рика Нершахи древними Бухарскими переселенца
ми. Догадка автора, по-видимому, основывается на
том, что другое название Отрара, Фараб, тождест

История Бухары, Мухаммада Наршахи. Перевод с персидского
Н.Лыкошина. стр. 12.
2
История Бухары, Мухаммада Наршахи. Перевод с персидского
Н.Лыкошина. Ташкент 1897, стр. 12.
3
История Бухары, стр. 12–13.
1

венно с названием известного, существующего и те
перь, селения на берегу Аму-Дарьи...».
4
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По поводу статьи «Догадка о прошлом Отрара» В.Бартольда.

до Саурана... За Саураном Макдиси помещает еще
небольшой укрепленный город Турар и в его во
лости селение Зерах, вследствие чего город иногда
носил название Турар-Зерах. Несмотря на сходство
названий, указанное местоположение не позволяет
отождествить его с Отраром».
В качестве крупного торгового города Отрар
впервые упоминается в XIII в., в истории Хорезм
шаха Мухаммеда и потом в истории похода Чин
гиз-хана. В период монгольского владычества, От
рар был важнейшим торговым пунктом на пути из
Хорезма в Алмалыг (Кульджинский край). Вероятно
к этому времени и к эпохе Тимура, как заставляют
думать найденные до сих пор монеты, относится
большая часть видных на поверхности земли разва
лин города... Во всяком случае название Отрар, как
показывает известие Табари, относится еще к арийс
кому периоду в жизни страны, а потому едва ли есть
основание сближать его с тюркским словом от или
ут (огонь); кроме того, мы при таком сближении не
получаем удовлетворительного объяснения второго
слога – рар.
По поручению вице-председателя Туркестанско
го кружка люб. арх. Н.П. Остроумова г.г. А.Черкасов
и А.К. Кларе осмотрели развалины древнего города
Отрара. Отчет о поездке напечатан в Протоколах
Туркестанского кружка любителей археологии за
1902/3 г., стр. 70-74.
Проехать к Отрару, пишет А.Черкасов, можно с
двух пунктов: со станции «Тимур» или с разъезда на
205 в. От первой до Отрара 13 в. а от второго – 11.
От станции «Тимур», продолжает автор статьи,
дорога сначала идет на запад, а затем круто пово
рачивает на север и идет к цитадели среди массы
больших и малых старых оросительных кана
лов... Вдоль дороги и в стороне от нее виднеются
многочисленные бугры, из которых некоторые до

Хамукет упоминается, однако, еще у географа
конца X в. Макдиси, притом не среди городов облас
ти Фараб, а среди долины Таласа; известие Макдиси
было приведено в моем «Отчете о поездке в Сред
нюю Азию» (стр. 16). Название Фараб или Бараб у
географов X в. носит округ, занимавший пространс
тво по обеим берегам Сыр-Дарьи, к северо-западу
от Исфиджаба (Сайрама). О городах этого округа в
моем, еще не вышедшем в свет, сочинении «Туркес
тан в эпоху монгольского нашествия» (стр. 177-179)
приводятся следующие сведения:
«Истахри и Ибн-Хаукаль называют главным го
родом округа – Кедер и помещают его на расстоянии
1
/2 фарсаха от берега Сыр-Дарьи. По Макдиси глав
ный город носил имя округа; он мог выставить до
70000 воинов (?). Кедер, по словам того же географа,
был новым городом; устройство в нем минбара (т.е.
соборной мечети) вызвало (междоусобные) войны,
т.е., очевидно, столкновения между его обитателя
ми и жителями главного города округа. Ввиду таких
противоречивых известий трудно решить, соответ
ствовал ли Кедер позднейшему Фарабу или Отрару
(указанные ниже расстояния, по-видимому, застав
ляют поместить Кедер несколько севернее Отрара).
Название Отрар, по-видимому, встречается уже у
Табари, который называет среди врагов халифа Мамуна царя города Отрар-бенде. Из городов Фараба
на левом берегу р. Сыр-Дарьи находились: Сют
кенд, где были поселены принявшие ислам тюрки из
гузов и карлуков, и Весидж, небольшое укреплен
ное селение с соборной мечетью, где жил «сильный
эмир», на расстоянии 2-х фарс, от Кедера. Весидж
был родиной знаменитого философа Абу Наср-альФараби; крепость существовала еще в XIII веке... От
Кедера был один переход до Шавгара, большого ук
репленного города с обширной волостью с соборной
мечетью около базара, еще один небольшой переход
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города обращают на себя внимание мечеть Арстан-

стигают 6 саж. вышины и имеют собственные на
звания. В расположении этих бугров замечается,
что бугры эти представляют из себя как бы два до
вольно правильных ряда, идущих почти параллель
но по направлению с севера на юг. Начинаясь около
г. Туркестана, один ряд бугров проходит западнее
Отрара, у которого переходит через р. Арыс и про
должается по левому берегу; второй ряд, начинаясь
восточнее Туркестана, проходит восточнее Отрара,
по правому берегу Арыси до могилы Искала, где,
по-видимому, и второй ряд бугров переходит на ле
вый берег Арыси и параллельно первому ряду на
правляется на юг.
Бугры первого западного ряда, начиная от Тур
кестана, носят следующие названия: Джумалак-тойтюбе, Уш-тюбе, Янгыз-тюбе, Утрабат-тюбе, Масла
гат, Алтын-тюбе, Арстан-баб, Псякчи; за Арысью:
Улькун-тюбе, Мардан, Джетры-тюбе, Берден, Сет
кин и Биш-кара-кум. Второй ряд – восточный: Кара
ул, Киссык, Майтюбе, Джамана, Ак, 2-й Ак, Джал
пак, Чакчакой, Джеты, Айдарны и за Арысью Каракунгур, 3-й Ак и Ишым.
В этих более или менее правильных рядах нельзя
ли видеть путевые знаки древнего, когда-то велико
го, пути на Самарканд, которым проходили великие
завоеватели? С другой стороны, на некоторых буг
рах есть следы жилья (битые черепки, кирпичи), и
местные жители указывают на них, как на место
пребывание мастеров Отрара, чем объясняются и
некоторые названия. Так, например, бугор Алтынтюбе, лежащий в 6 верстах, считают местом монет
ного двора и казначейства и жительством сборщи
ка податей; Псякчи-тюбе, в 3-х верстах – местом
пребывания кузнецов и ножовщиков; Кара-кун
чик – местом проживания кожевников; Арслан-баб
в 31/2 в. – местом главной мечети в честь местного
святого Арстан-Баба и т.д., из остатков древнего

Баба и цитадель. Все остальное, кроме главных ары
ков, сравняло время.
Мечеть, находящаяся в 1 версте от цитадели к
югу-западу, построена над могилой мусульманско
го святого Арстан-Баба. Эта мечеть позднейшего
происхождения и построена, по словам муллы НарМагомета Азиз-Арсланбаева, лет 40 тому назад.
Древняя же мечеть, построенная Тамерланом, была
разрушена землет рясением.
Мечеть в настоящем своем виде представляет
из себя малоинтересное здание; построена она из
жженого кирпича, продолговатой формы, плос
кого, добытого из развалин первой мечети, а быть
может и из развалин Отрара, так как на развалинах
цитадели и по настоящее время находятся кирпи
чи такого же размера и обжига. Мечеть имеет два
купола обычного киргизского типа – в форме вер
ха юрты, опирающегося на прямоугольник. Пор
тал мечети поддерживается двумя деревянными
столбами, высотою около 2-х сажен, по-видимому,
очень древними. Верх и низ этих столбов, как на
иболее защищенные от влияния атмосферы, сохра
нили свою первоначальную форму и имеют следы
резьбы; середина же их выветрилась, много толще
концов и обнаруживает оригинальную структуру...
Внутри мечеть состоит из двух отделений; в пер
вом, большем – молельня и могилы последователей
Арстан-Баба; во второй, меньшей – могила самого
святого. Надгробные памятники представляют из
себя прямоугольники, покрытые двускатной кры
шей, сложены из кирпича и оштукатурены ганчем
(алебастром). Никаких надписей ни в мечети, ни на
памятниках нет. Над входом на вторую половину
мечети прибиты печатные гравюры с изображением
туфли Магомета и священными изречениями.
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Надгробие Арстан-Баба такой же формы, как и
остальные, покрыто куском белого коленкора и по
ражает своими размерами: длина его около 2-х са
жен. Такого роста, по словам шейха, достигал и сам
святой, обладавший между прочим и соответству
ющей росту силой, т. к. знаменитый медный котел,
находящийся в настоящее время в мечети Хазрета
в Туркестане, а раньше принадлежавший будто бы
Арстан-Бабу, был перенесен им на своих собствен
ных плечах из Отрара в Туркестан.
Арстан-Баб родился еще при жизни Магомета и
лично хоронил его. От Магомета получил он хурму
(финик) и пророчество о рождении Хазрета, которо
му и должен был передать финик на память о Ма
гомете. Исполнив это поручение, Арстан-Баб умер
900 лет от роду (?!) и был похоронен лично самим
Хазретом1.

три неравные части. Каждая часть имеет свои харак
терные особенности, именно.
Юго-западная часть, имеющая вид прямоуголь
ного треугольника, самая возвышенная и, как на
ружная отлогость бруствера, так и верх ее сплошь
покрыты черепками битой глазированной и просто
обожженной посуды.
Черепки глазированной посуды попадаются как
цветные, так и белые, причем в последнем случае
на них имеются довольно изящные рисунки другой
окраски. Что представляла из себя посуда ранее, ре

Все пространство вокруг Отрара изрезано ста
рыми арыками, но в настоящее время в них нет и
следа воды. Многие арыки достигают ширины 2-х
саж.
Посреди развалин гор. Отрара в северо-восточ
ной части их находится крепость, представляющая
из себя пятиугольник неправильной формы и разно
образный профиль. Высота насыпи на юге достига
ет 6 саж., между тем как на севере имеет в вышину
только 4 саж. Крепость эта, очевидно, не глинобит
ная, а насыпная, что можно видеть в промоине, на
восточной части, хотя, конечно, в основе ее и мож
но предполагать глинобитную кладку, служившую
опорой для огромной насыпи.
В крепость вели три входа: с юго-восточной,
юго-западной и северной сторон, как можно судить
по значительным впадинам на поверхности бугра.
Эти входы совершенно ясно разделяют крепость на
Магомет умер в 632 г. по Р. Хр., а Туркестанский Хазрет в 1166 г.
по Р.-X. Шейх мечети Арстан-Баба, приписывая своему патрону
900 лет, вышел из пределов хронологии.
1
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шить трудно, так как попадаются куски довольно
оригинальной формы; на поверхности земли нахо
дятся только очень мелкие черепки.
Исходящий угол этой части крепости представ
ляет из себя наивысшую точку всего обнесенного
валом пространства. Северозападная часть крепос
ти наименьшая – отделяется от предыдущей и пред
ставляет из себя покатость, на поверхности которой
тоже встречаются осколки посуды, но в несравнен
но меньшем количестве.
Восточная часть крепости – самая большая с се
вера на юг сначала постепенно поднимается, дости
гает наибольшей точки посредине около площад
ки и затем влево опускается к углу. Насыпь с этой
стороны вследствие господствующих ветров круче
всех остальных, в середине же незначительно вдав

лена. Вся поверхность крепости покрыта буграми от
развалившихся глинобитных построек.
Вслед за описанием развалин города Отрара
г. Черкасовым я приведу выдержку из Протокола
заседания членов Туркестанск. кр. люб. арх. от 12
ноября 1904 г.: «По открытии заседания вице-пред
седатель Н.П. Остроумов доложил собранию, что
на средства, отпущенные Русским Комитетом для
изучения Средней и Восточной Азии в историчес
ком, археологическом, лингвистическом и этногра
фическом отношениях (600 руб.) летом настоящего
года, в местности древнего Отрара, членами кружка
А.К. Кларе и А.А. Черкасовым с разрешения Импе
раторской Археологической Комиссии были произ
ведены раскопки, о результатах которых имеет со
общить А.К. Кларе.
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А.К. Кларе изложил исторические сведения об
Отраре, какие можно было собрать в русских и инос
транных исследованиях по истории и исторической
географии среднеазиатского востока, а частью от
местных туземцев.
Из данных последней категории, запутанных и
недостоверных, интересны предания о губительных
для Отрарской культуры наводнениях, а также о на
шествии калмыков под предводительством Аляку.
Веденные в XVII и XVIII столетиях войны с калмы
ками являются едва ли не единственным действи
тельно историческим событием, сохранившимся до
нас в памяти киргизского народа.
Вторая половина доклада была посвящена опи
санию работ по раскопкам Отрара. Исследователям
удалось напасть на остатки какой-то постройки
с хлебопекарными печами и дорожкою из ориги
нального кирпича крестообразной формы. Также
заслуживают внимания массивные (до 12 саж. ши
риною у основания) стены, служившие, по-видимо
му, опорою при возведении насыпного холма для ци
тадели (арк). При чтении этой части доклада, весьма
ценной с археологической точки зрения, присутс
твующим были предъявлены наиболее характерные
из добытых во время раскопок предметы: несколько
монет и женских украшений, обломки оружия, гли
няные сосуды, кусочки обделанной кости и стекла
и т. д. Кроме того, была предъявлена найденная на
поверхности земли золотая монета, или медальон, с
изображением головы в тиаре1.

нитого араба Схак-Баба2. Описание этих развалин
напечатано в Протоколе Туркестанского кружка
№3 за 1901 г. В.Колосовским. Я приведу здесь часть
статьи г. Колосовского, касающуюся описания мес
тности и развалин: «По конфигурации местности
город не мог быть велик и скорее представлял из
себя укрепленный замок. В настоящее время от него
уцелело лишь квадратное возвышение с башней,
выступающей к стороне гор. Башня эта сложена из
замечательно плотного мелкого сырцового кирпича
и своими двумя остроконечными обломками, уны
ло торчащими к небу, уже в течение многих веков
свидетельствует о замечательной прочности араб
ского зодчества. Внизу высится довольно красивая
мечеть, не представляющая, впрочем, никакого ин
тереса в археологическом смысле: она построена
по образцу Туркестанской мечети Хазрет-Султана
всего восемь лет тому назад, вместо старого вида
обыкновенной туземной сакли; от последней едва
сохранилось два расколотых столба, вытесанных
из цельного камня. Мне показалось, что живущий
при мечети шейх считает себя прямым потомком
Схак-Баба. Эти монолитные восьмигранные колон
ны весьма древнего происхождения и формой своей
напоминают опоры индийских или ассиро-вавилон
ских храмов; на гладкой стороне одной из них тща
тельно высечена полусохранившаяся надпись араб
скими буквами: отдельные слова, как будто, имеют
смысл, но в общем как-то мало вяжутся между со
бою (...ляльми токсан вине Лолъмалъ)».
Древняя могила Баб-Ата. Если ты будешь ис
кать могилу Шах-Исхака, говорится в одной из
«Насаб-нама», переведенной М.С. Андреевым, то
найдешь ее на удивительном месте по имени Талас.
И действительно, в одной из котловин, некогда оро
шаемых северными стоками Каратавских гор, неда

Развалины древнего замка Баб-Ата. В Восточ
ной части Ка-ратавских гор, в защищенном месте,
на быстрой светлой речке теперь лежит один только
остов крепости, бывшей когда-то жилищем знаме
Отчет о раскопках древнего Отрара гг. Черкасовым и Кларе
напечатан в прилож. к Протоколу Туркестанского кружка люби
телей археологии за 1903–4 гг., стр. 13–48; тут же помещены и
рисунки.
1

2
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что 70 предков его были «тарси», а потому он будет
биться до последней капли крови.
После 300-дневной осады Сайрам пал, Байутдин
бежал в Суальхан, где Схак-Баб уничтожил послед
ние остатки армии неверных. Направившись после
этих побед в Каргалык, Схак-Баб узнал по дороге,
что брат его Абдуджалил убит при осаде Ходжента. Тогда он двинул свои победоносные войска к
Ходженту, взял город приступом, убил тамошнего
царя Утамыша, а жителей заставил принять ислам.
Почувствовав затем потребность в душевном отды
хе, Схак-Баб предпринял хадж в Мекку. Оттуда он
вернулся в Сайрам, где построил за 30 тысяч тиллей
известную мечеть Джуя-быр, по образцу виденной
им в Мекке. Утомленный невзгодами боевой жиз
ни, Схак-Баб посвятил остатки ее мирным трудам.
Выбрав в Каратавских горах живописную балку,
покрытую лесом, он построил себе замок на берегу
светлой речки и еще долго царствовал там, мудро
управляя вновь покоренными народами. Тепереш
ний шейх могилы Баб-Ата – прямой потомок его в
30-м поколении.
Развалины г. Суда-Кента. Развалины СудаКента (Торговый город), как и развалины Кум-Кен
та, описанные г. В. Колосовским, расположены в
восточной части Каратавских гор, верстах в 30 от
древнего гор. Кум-Кента на восток. Из описаний
г. Колосовского, который их осмотрел в 1901 году,
видно, что развалины Суда-Кента несколько ве
личественнее развалин Кум-Кента1. За высоким и

леко от давно исчезнувших многолюдных центров
Кум-Кента и Сауда-Кента, в известном среди тузем
цев урочище Баб-Ата находится могила «Схак-Баба»
(Исхак-Баб). Гробница Схак-Баба более известна у
туземцев под именем Баб-Ата и насчитывает более
1025 лет.
О происхождении упомянутого Баб-Ата я приве
ду следующие сведения, заимствованные у В. Коло
совского и напечатанные в Протоколах Туркестанс
кого кружка за 1901 г. №3.
Али, женатый на Фатьме, дочери Магоммеда,
имел от нее потомство, царствовавшее в Шаме, т.е.
в Сирии. Схак-Баб, прямой потомок Али в седьмом
колене, наследовал царство от своего отца, Абду
рахман-Баба.
Во второй половине VIII столетия Схак-Баб,
собрав 150 тысяч войска под начальством 360-ти
арабских вождей, двинулся вместе с братом своим
Абдуджалилем, царствовавшим тогда в Теме-не,
на севере. Из Шама он направился на Багдад, Ис
фаган, Мазандеран, Серахс, Балх, Бухару, Шахри
сябз, Самарканд, Узгент, Касан и Ош. Покорив двух
мугов, управлявших Ферганой, и водворив там ис
лам, арабы разделились на три части: одни пошли в
Кашгар и Яркент, другие по левому берегу Сыра в
Джитыкент и Отрар, а третьи, под предводительс
твом самого Схак-Баба, по правому берегу Дарьи в
Шаш (Ташкент) и Исфиджаб (Чимкентский район).
Оставив в Ташкент имама Бекреддин Кафали для
утверждения мусульманства среди покоренных

толстым крепостным валом виден широкий ров,
наполнявшийся водой из быстрой речки Чавакты
(на северном склоне Каратавских гор); за этим рвом
сохранились еще признаки отдельной наружной
стенки; дальше расстилается обширная территория
самого города, вся в настоящее время распаханная

жителей, Схак-Баб со всеми остальными силами
обрушился на богатый город Сарьям или Сайрам,
заключавшей в себе в то время до 160 тысяч домов и
30 тысяч садов. Царствовал там «тарси» Байутдин,
вероятно, христианин. На предложение Схак-Баба
сдаться и принять ислам он с гордостью отвечал,

1
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См. ст. В.Колосовского в Протоколе №3 за 1901 год.

и отчасти занятая киргизским кладбищем с двумя
гумбезами позднейшего происхождения. Внутри
крепости еще обращает на себя внимание четырех
угольное возвышение – по-видимому, следы второй
внутренней цитадели или обширного дворца мест
ного повелителя. Что поразило г. Колосовского – это
полное отсутствие каких-либо предметов на повер
хности земли.
Шагов на 600 к западу находятся развалины кре
пости, гораздо меньшей по размерам. Не так давно,
пишет г. Колосовский, это была укрепленная кур
ганча, обнесенная высокой стеной с тремя полуу
целевшими 2-саженными башнями. Курганча слу
жила резиденцией кокандского наместника времен
мусульманского владычества, предшествующего
покорению края русскими. Очевидно, все, что со
хранило время от эпохи Схак-Баба, уничтожил при
шлый кокандскии человек на повседневные нужды
своего обихода. При некотором внимании со сторо
ны наблюдателя не трудно заметить, что властный
сатрап Ферганы перенес сюда обычаи и потребности
своей родины: курганча, видимо, делилась на офи
циальную и женскую половины, с двумя прудами
(хауз), вероятно, обсаженными в свое время дере
вьями, с земл яными террасами (супа) и открытыми
конюшнями. Тут едва ли найдется место для труда
археолога.
Развалины г. Кум-Кента. В восточной части
Каратавских гор разбросаны развалины старинной
крепости с некогда цветущим городом Кум-Кентом.
Сведения об этих развалинах мы находим в Прото
колах Туркестанского кружка за 1901 г. (Приложе
ние к Протоколу №3.) Автор статьи г. Колосовский
сообщает, что некогда Кум-Кент занимал довольно
обширную площадь земли, обнесенную городской
стеной. Одна из улиц вела к центру, где над всем ца
рила цитадель; со стен последней открывался широ

кий кругозор: с одной стороны чернела далекая р. Чу,
с другой – причудливо рисовались высокие горы, а
с боков бесконечная равнина сливалась с горизон
том. Две груды крупного жженого красного кирпи
ча квадратной формы указывают на места воротных
башен; здесь же на полуосыпавшемся откосе видна
часть фундамента, из очень крупного, тщательно
уложенного, булыжника. Вся поверхность «калы»
усеяна черепками цветной посуды, битых корчаг,
изразцов и сплавившихся шлаков. Вот все, что со
хранилось в настоящее время от разрушительной
работы огня пришлых хищников, от беспощадного
меча завоевателя и еще более от беспощадного вре
мени. Кости людей и животных, попадающиеся в
земле, совершенно желты, а на поверхности замеча
тельной белизны, и в обоих случаях легко расщеп
ляются.
«По словам киргизов, они перекочевали к Кара
тавским горам в начале прошлого столетия и тогда
уже нашли на этих местах две мертвые громады,
лежавшие в прахе. Приняли ли эти развалины на
звание городов Кум-Кента и Сауда-Кента от какихлибо других аборигенов, которых они застали еще
на месте, или сами, по каким-нибудь признакам
обозвали эти памятники древности, – неизвестно.
Грозный завоеватель Тамерлан, прославившийся
своей беспощадной жестокостью, настолько потряс
воображение дикого азиата, что все туркестанские
разорения, между прочим и разрушения цветущих
городов Кум-Кента и Сауда-Кента, киргизы припи
сывают его имени. По их преданиям, уже тысячу
лет тому назад это были громадные города, насе
ленные сильным в то время народом – «калмаками»
(калмыками). Как жили и управлялись жители этих
городов, история не сохранила нам никаких наме
ков, до сравнительно недавней эпохи халифов, когда
потомок Магоммеда, Браб «Схак-Баб» (Исхак-баб),
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вторгшись в пределы современного Туркестана, за

мура, Раб’и-Бигумой, дочь знаменитого Улуг-бега,
умершей в 880 г. Гиджры (1475–1476), АбулхайрСиюндж-Ходжы-хана, умершего в 931 г. Гиджры
(1524–1525), могилы его двух сыновей, его правну
ка и его дочери, членов семьи Кунграта, умерших в
первой половине XVI ст. шейхул-исламов Туркеста
на и киргизских султанов. Надписи с гробниц были
сняты г. Лерхом.
Развалины г. Саурана. Развалины гор. Саурана
находятся вблизи железнодорожной станции того
же имени в 21 верстах от г. Туркестана. Сведения об
этих развалинах имеются в Отчете Императорской
Археологической комиссии за 1867 г., стр. XXIX3.
Еще виднеется, говорит автор статьи П.Лерх, вал
значительной крепости, стены которой сложены из
глины. Множество бугров разбросаны на севере-за
паде и на юго-востоке. Крепости привлекали вни
мание археолога, но за неимением рабочих г. Лерх
должен был ограничиться маленькой раскопкой во
внутрь ограды. С этой целью он выбрал подножие
одной большой башни в 7 саж. высоты. На расстоя
нии 16 футов от этой башни поднималась другая
башня, разрушившаяся в 1867 г. Несмотря на про
чность стен, оставшаяся башня не замедлит скоро
разрушиться, так как киргизы все более и более со
действуют ее разрушению, беря кирпичи для пос
тройки могил на кладбище, расположенном вблизи
крепости.
Раскопки обнаружили на одной саж. глубины
основание башни. Эти две башни некогда возвы
шались у входа в медрессе, часть фундамента ко
торой еще видна. Недалеко от киргизского кладби
ща виднеются следы древнего кладбища города с
многочисленными надгробными плитами. Сняв на
илучше сохранившиеся надписи, г. Лерх отправил
ся на развалины древней крепости, расположенной

воевал их, а жителей силой меча, принудил принять
ислам. Местность, вероятно, ему понравилась. Тог
да, говорят, горы были покрыты непроходимыми
лесами. Тенистые рощи со светлой, как утренняя
роса, водой и тучные прохладные пастбища с гро
моздящимися над головой скалами, изобиловавши
ми красной дичью, прельстили воображение араба,
утомленного однообразием раскаленной пустыни,
и он верстах в 35 к югу от многолюдных центров
избрал своей резиденцией котловину, защищенную
отовсюду горами. Процарствовав довольно долго,
Схак-Баб умер и после смерти был погребен неда
леко от своего дворца, оставив потомству «МазарБаб-Ата» вместе с памятью священного уважения к
своему сподвижничеству».
Древности г. Туркестана. В «Вестнике Импера
торского Русского географического общества» за
1856 г. на стр. 262 «Записки о Коканском ханстве хо
рунжего Потанина (1830) с примечаниями Савелье
ва» упоминается, что «Областной город Туркестан,
называемый иначе Азрет-Султаном, почитается ма
гометанами священным местом, ибо в нем находит
ся множество памятников и гробниц, заключающих
в себе прах святых. Сюда стекаются во множестве
соседственные Азиаты для поклонения угодникам,
а богатые привозят тела родственников своих, пог
ребсти их вместе с ними».
В Отчете Императорской Археологической Ко
миссии за 1867 г. имеются сведения о древней мече
ти г. Туркестана1. Знаменитая мечеть, пишет П.Лерх,
воздвигнута в 1404 г. над могилой святого Ахме
да Яссави. Эта мечеть самая значительная из всей
Средней Азии2, заключает могилу правнучки Ти
Отчет П. Лерха о его поездке в Среднюю Азию на французском
языке.
2
См. еще в Туркестанской Ведомости за 1897 г. №44.
1

3

Ст. П. Лерха, в тексте на французском языке.

в 6 вер. от Саурана и которая называется «Мир» и
оттуда поехал в г. Туркестан.
Сауранская башня. Сведения о Сауранской баш
не еще имеются в труде В.М. Флоринского «Перво
бытные славяне» Т. 1, стр. 297. Описание башни я
привожу здесь в подлиннике.
«Такие башни или столбы (Башня Бураны в Се
миреченской обл.), как памятники древних соору
жений, встречаются и в других местах. Из них мы
укажем на древний город Сауран, находящийся в 50
верстах от Туркестана1, на Сыр-Дарье. Сохранившая
ся Сауранская башня имеет семь сажень вышины.
Рядом с нею, на расстоянии 16 футов, стояла дру
гая, обрушившаяся весною 1878 года. При разрытии
холма у основания уцелевшей башни оказалось, что
до фундамента ее от нынешней поверхности целая
сажень. Вид этих башен, взятый с фотографичес
кого снимка 1866 г., сделанного г. Приоровым, по
мещен на виньетке, 63 стр. сочинения г. Пашина:
«Туркестанский край в 1866 г. Спб. 1878 г.» В опи
сании г. Пашина сказано, что башни выстроены из
обожженного кирпича, имеют вид колонны, аршин
6 в диаметре, с внутреннею, хорошо сложенною
винтообразною лестницею до самого верха. На од
ной из башен шейка украшена, по словам Пашина
(стр. 59), голубыми с позолотою изразцами. Для вхо
да в эту постройку существует с одной стороны, на
высоте полуторых сажень от основания, небольшое
четырехугольное отверстие (узкая дверь), ведущее
на винтовую лестницу. Лестница освещается не
большими, проделанными в стенах, четырехуголь
ными окошечками, точно так же, как в Болгарах и на
башне Бураны.
Сауранские башни г. Лерх принимает за остатки
бывшего мусульманского здания, будто бы постро
енного в первой половине XVI столетия. Основани
1

ем для такого предположения послужило сведение,
взятое из тюркского перевода одной персидской
рукописи, озаглавленной, «Чудеса происшествий»,
где говорится о постройке медрессе в Собране, по
воле Шейбанида Убейд-уллах-хана. Относились ли
цитируемые г. Лерхом сведения именно к описывае
мым башням, а не к другому какому-нибудь зданию
разрушенного города, ясных доказательств в его со
чинении не видно. Равным образом не приведено и
тех соображений, по которым башни признаются за
остатки бывшего здания медрессе. Не повторяется
ли здесь то же самое голословное предположение,
какое высказывалось столько раз по отношению к
болгарским столбам; до сих пор почти всеми призна
ваемых за мусульманские минареты». Г.Флоринский
заключает, что тип этих построек и назначение их
были те же, что и в Болгарах.
ПЕРОВСКИЙ УЕЗД
Здание Кок-кесене. Сведения о надгробном мав
золее «Кок-кесене» имеются в Протоколах Туркест.
Кружка за 1899–1900 гг., стр. 12, ст. В. Каллаура.
Этот памятник находится в 5 в. к северу от ст. Тю
мень-Арык Перовского уезда и в 8 верстах к югу от
Саганака (Сунак-Ата).
По описанию г. Каллаура здание Кок-Кесене сло
жено из жженого кирпича с уцелевшими орнамент
ными украшениями синего цвета. Здание приходит
в большое разрушение не только от времени, но
больше еще от того, что жители из него выбирают
кирпичи. Около этого здания заметны холмистые
возвышенности с валяющимися кирпичами, зарос
шие саксаулом. (См. таб. IV, рис. 1.)
В апреле месяце 1900 г. В. Каллаур совместно с
участковым приставом Н.С. Масичем вторично ос

От Саурана до г. Туркестана только 27 верст.
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великом совете, на котором потом было решено из
бавиться от калмыцкого ига путем изгнания их.
Совет состоялся. Тайлак-батыр и Санрык окру
жили себя храбрыми и достойными людьми и пош
ли со своими киргизами против калмыков. Война
длилась около 3 лет. Наконец калмыки бежали на
Блауты-Буланты, понеся полный погром, причем са
мый блистательный бой одержан киргизами в мест
ности Кара-Сиир. Местность эта и по сие время на
зывается Калмак-Крылган, т.е. «гибель калмыков».
Далее в предании повествуется, что весть о КараСиирском поражении калмыков дошла до сведения
трех рабов, сыновей трех Алаче (богатырей). После
того все киргизы сплотились с ними вместе и ре
шили окончательно изгнать калмыков. И вот война
длилась снова 3–4 года, пока калмыки окончатель
но не были отброшены из Русского Туркестана.
В эту вторую войну калмыки потерпели полный
погром при озере Ит-Ичмес, и на Алакульской сто
роне Ит-Ичмеса, к горам, что на север от Аральско
го моря. Место последнего пункта боя было названо
Анракай, т.е. местом стона и рыданий, потому что
здесь произошло поголовное истребление калмы
ков.
Есть также сведения, полученные из киргизских
источников, что во время владычества здесь кал
мыков здания Ак-Кесене уже давно существовали и
служили убежищем для караульной стражи, но ни
кому неизвестно, когда и кем были воздвигнуты эти
здания и какое они имели первоначальное назначе
ние. Если это действительно мавзолей, как пришел
к такому заключению В.А. Каллаур, то кто был пог
ребен под ним?...»
Развалины древнего города Саганак или Сунак. В лето 1907 года, возвращаясь из Ташкента, я
познакомился в вагоне с одним военным топогра
фом Туркестанского края г. Нехорошевым. Разговор

Из этого осмотра оказалось, что здание это –
мавзолей. Рядом с мавзолеем один холм оказался
разрытым до горизонта земли. Тут виднелись раз
валины другого мавзолея. На этот раз часть над
писи, находящейся в куполе мавзолея, была снята
канцелярским служителем Жайлибаевым. Фото
графический снимок этого памятника был сделан
А.Я. Уткиным.
Несколько лет спустя А.Диваев, заинтересован
ный статьей В.А. Каллаура о «Развалинах мавзолея
Кок-Кесене», написал следующие сведения, поме
щенные в приложении к Протоколу Туркестанского
Кружка любителей археологии за 1905 стр. 40-42.
«Дело в том, пишет автор статьи, что в одном
киргизском предании говорится, что областями
Ак-Кесене и Кок-Кесене триста с лишком лет тому
назад владели калмыки, представителями которых
были некие Уса и Зиренг. Области эти, заселенные
калмыками, были расположены ниже устья р. СырДарьи и ниже Карыкты (Аральского моря), на мес
тностях Сары-Уйчук и Уй-чук. В те времена боль
шинство киргиз, как говорится в предании, находи
лись под владычеством калмыков, а меньшая поло
вина обитала еще ниже, между киргизами Кши-Юз
(Малой Орды), которые делились на отделения:
Адай, Бурич и Асман-Бузгыл, представителем коих
был некий Тайлак-батыр. Затем часть киргизов рода
Рис. 1. Здание Кок-Кесене в Перовском уезде Сыр-Дарьинской области

мотрел Кок-Кесене и обратил главным образом вни
мание на арабскую, по-видимому, надпись, находя
щуюся внутри купола. Сделать снимок с этой над
писи однако не удалось г. Каллауру, который в апре
ле месяце 1901 г. опять поехал осмотреть это здание
совместно с поручиком Лукино-вым. (См. Протокол
Туркестанского кружка, 11 декабря 1901 г.) По опи

санию В.А. Каллаура в задней части здания имеется
склеп, вход в который в полу завален камнем. Над
склепом сложена гробница с флагом1, как это дела
ется на могилах мусульманских святых.
По собранным г. Каллауром справкам выяснилось, что устройс
тво гробницы с постановкой флага, очистка мавзолея от кирпича
и мусора сделана была Саганакским Чиракчи с целью, очевидно,
объявления населению об открытии здесь нового святого, кото
рому, вероятно, присвоится имя «Кок-Кесене-Ата».
1
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Учакты жили ниже, в Перовском уезде, в горах Улутау и Кши-тау.
Между киргизами Учакты из отделения Ташджурек (каменное сердце) был богатырь по имени
Санрык, который приходится со стороны матери
племянником означенному выше Тайлак-батыру.
Санрык был еще в цветущем возрасте (ему было
всего лишь 35 лет от роду), когда он получил при
глашение от дяди своего Тайлака принять участие в
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случайно коснулся развалин г. Отрара, которые на
ходятся поблизости ст. Тимура, а также и тех много
численных развалин, которые встречаются в СырДарьинской области. Мой собеседник посоветовал
мне непременно, если я остановлюсь в Чийли1, пое
хать посмотреть развалины г. Сунак-Ата или Суга
нак. И, говоря это, мой собеседник до того увлекся,
до того красиво мне расписал этот заброшенный
уголок, что я соблазнился перспективой их видеть
собственными глазами. Однако, прибавил он, если
вы хотите там заняться раскопками, набирайте по
больше рабочих и поселитесь в Сунак-Ата на меся
ца полтора, а то не стоит и начинать. Признаться,
эти последние слова довели до крайних пределов
мое любопытство, и по приезде в Чийли я в первый
же день отправился на развалины бывшего города
Суганак или Сунак-Ата. Сведения об этих разва
линах мы находим у ориенталиста Лерха, который
однако не дал подробного описания и у профессора
В.Бартольда. По указаниям Лерха город Сунак-Ата
или Суганак был взят в 1219 году Джучи, сыном
Чингиз-хана, который разрушил его до основания
и поголовно уничтожил население. Несмотря на его
разрушение город Суганак служил еще в 1376 году
ставкой ханов Белой орды. Еще сведения о развали
нах Сунак-Ата имеются в Протоколах Туркестанск.
кружка (Приложение к протоколу, 1 апреля 1896 г.2
и в приложении к протоколу кружка, 17 февраля
1897 г.3).
Трудно себе представить что-нибудь более грус
тное, чем развалины Суганака. Уже не доезжая по

падаются по дороге многочисленные обломки кир
пичей, посуды, обвалившейся стены, мавзолеи и пр.
Но вот выделяется высокий курган в виде четыреху
гольника длиною в окружности до 1000 шагов, вы
сотою до 15 шагов. Это бывшая крепость, покрытая
ныне вековым саксаулом, как и окружающие раз
валины. У подножия крепости проведен глубокий
ров, который сообщается с арыком и следы которого
видны на Ю.-В. стороне крепости. Арык этот, назы
ваемый Тюмень, некогда своей влагой приносил жи
телям изобилие и плодородие, в его широком русле
растут кустики колючих растений, гребенщика и
саксаула. Здесь в самом русле вырыт глубокий коло
дец, известный всем кочевникам, которые прибы
вают к нему ежедневно с караванами, чтобы осве
житься и немного отдохнуть.
Не лишне здесь, хотя и вкратце, привести описа
ние этой местности из «Туркестанских Ведомостей»
от 12 января 1907 г.4 «Тюмень берет начало из СырДарьи на 10 верст выше арыка Чийли и на 2 версты
выше существующей ныне железнодорожной во
докачки. Можно предполагать, судя по следам, что
магистральный арык имел несколько преемников.
Пересекая железную дорогу в версте от станции,
арык дает разветвления и, принимая меридиональ
ное направление, подходит к урочищу Сунак-Ата.
На месте пересечения старым арыком железной до
роги построен мост 5 саженей.
Нанесенные следы арыков на двухверстную кар
ту ясно указывают, что древний город Сунак-Ата
снабжался водой Тюмень-арыка, хотя магистраль
ный канал оставляет Сунак-Ата немного на восток
и, бросая несколько ответвления на севере, устрем
ляется к северо-западу. Таким образом, общее на
правление почти параллельно арыку Чийли».

Станция Чийли расположена в юго-восточной части Перовско
го уезда в 120 в. от ст. Перовска и в 146 вер. от ж.д. ст. Туркес
тана. И. К.
2
Исторический обзор Туркестана А.И. Макшеева, стр. 16; Очерк
археологических изысканий в Туркестанском крае, стр. 4–5, 16
Лихошина.
3
Древности на среднем и нижнем течении по р. Сыр-Дарье
Е.Т. Смирнова.
1

Ст. Нехорошева «К переселенческому вопросу в Сыр-Дарьин
ской области» (Туркестанские Ведомости за 12 январь 1907 г.).
4
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Два дня я блуждал среди развалин Сунака, под
бирая коллекцию образцов керамики XII–XIII сто
летий. Местами валялись как попало груды кирпи
чей, черепки цветной посуды, обломки стеклянных
сосудов, кости животных и людей. Внутри крепости
виднелись следы бывших улиц и глинобитных пост
роек в самой цитадели. Среди разрушенного здания
между разными обломками я нашел несколько мед
ных монет, так сильно окислившихся, что разобрать
надписи не представлялось возможности. Местный
чиракчи подарил мне медную монету с едва замет
ной арабской надписью. Ярость победителей была
такова, что нельзя найти ни одного целого предме
та. Все было разрушено, разбито, уничтожено; не
было никому и ничему пощады. Одни только мав
золеи позднейшей эпохи, которыми усеяна равнина
все еще стоят. Иногда встречаются едва заметные
сартовские могилы с их надгробными камнями из

одного куска, полуврытые в землю с куфическими
арабскими надписями. Но что здесь поражает на
этом обширном кладбище, это огромные размеры
некоторых надг робных мавзолеев из жженого кир
пича. Самый громадный из всех расположен на юг
от крепости в версте расстояния и, по уверению мес
тного чиракчи, содержит в себе гробницы потомков
святого Алла-Умей Хасамутдина Сахибинхая, более
известного под именем Сунак-Ата. Мавзолей этого
последнего воздвигнут недалеко от Ю.-В. угла кре
пости. Это небольшая мазарка вся построенная из
жженого кирпича. Она имеет вид четырехугольника
над котором воздвигнут купол с маленьким отвер
стием на северной стороне. Ход с западной сторо
ны через маленькую пристройку в виде передней с
площадкой (см. таб. IV, рис. 3); у Дверей поставлен
длинный шест, увешанный прядями конских волос
и разными лоскутами.

Рис. 2. Могила Шике Ниаз в Кармакчи Сыр-Дарьинской области
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Внутренность мавзолея представляет некоторый
интерес. Там можно видеть над гробницей, которая
покрыта белым покрывалом несколько рогов горно
го барана, куски хорошо сохранившегося изразца
в виде ex–voto1, а также священное знамя из чер
ного шелка с арабскими надписями, привезенное
из Мекки. Здесь же, на стене гробницы, виднеется
лист бумаги, исписанный арабскими письменами.
На священную могилу ежегодно стекается масса
паломников.
Единственный обитатель этой пустыни – кир
гиз, который поселился в развалинах древнего зда
ния, по-видимому, мечети, недалеко от могил, и
на которого возложена охрана святой могилы Су
нак-Ата. Не лишено интереса и это древнее здание,
некогда облицованное разноцветными изразцами,
одни только стены которого уцелели; обрушивша
яся крыша возобновлена, уже из камыша и из дру
гих пород кустарников, обитателем этого здания.
Описание этого древнего сооружения мы находим
у В. Каллаура в Протоколах Туркестанского кружка
за 1899–1900 гг., стр 7. «В Сунак-Ата прежде всего
обращают на себя внимание два высоких здания из
жженого кирпича, относящиеся, по-видимому, ко
времени существования здесь города. Из них боль
шее по величине здание состоит из двух помещений
со входными дверями с трех сторон, теперь сохра
нилась только дверь с южной стороны, высотою до
8 сажен, западные и северные ныне заложены. Дли
на и ширина этого помещения по 15 арш. Второе по
мещение – длиною и шириною по 9 арш., сообщаю
щееся с первым сводчатым просветом шириною в 3
арш. с единственным окном на В. Под вторым по
мещением находится склеп со сводчатым потолком,
вход в который находится в полу с правой стороны,

сейчас же у входа, закрытый камнем. Над каждым
помещением были сводчатые потолки с куполами,
но разрушились. В обоих помещениях внутри ника
ких орнаментов нет, а на остатках куполов, бывших
под каждым помещением, сохранились куски але
бастровой штукатурки. Ныне за разрушением купо
лов, потолки обоих помещений покрыты нынешним
чиракчи, здесь проживающим, камышовой крышей
на балках с подведенными под них стойками.
Снаружи здания сохранились остатки орнамен
тных украшений. По углам обоих помещений сде
ланы четыре пристройки из жженого кирпича, повидимому, для жилья. В одной из пристроек живет
теперь чиракчи с семьей, а в других размещаются
проезжающие по пролегающей мимо караванной
дороге. Пристройки к этому зданию как будто сде
ланы впоследствии».
Чиракчи Мулла Кош-Мухаммед Татыбаев, про
живающий здесь 8 лет, уверял г. Каллаура, что в
склепе под вторым зданием имеется гробница свя
того Алла-Умей Хисамутдина Сахиби Нихая, по
прозванию Сунак-Ата, который происходит из рода
Сунак. Кстати здесь указать, что по уверению того
же самого чиракчи, могила Сунак-Ата находится
недалеко от юго-востока угла крепости и описание
которой я здесь только что дал.
В действительности же, говорит дальше г. Кал
лаур, в склепе никакой гробницы этого святого не
оказалось. В склепе со сводчатым потолком нахо
дится груда досок соснового и талового леса, кото
рые в руках рассыпаются; тут же валяются кожи,
а между всем этим человеческие кости, по стенке
склепа уложено 19 человеческих черепов взрослых
и детских, много черепов разбитых. Черепа, по всей
вероятности, вынуты из разрушившихся гробов и
уложены по стене склепа, что весьма возможно, что
сделал этот чиракчи. Доски, надо полагать, служи

Нередко киргизы кладут на могилу своих умерших родствен
ников подобные старинные изразцы или кирпичи, почитаемые
ими.

1
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ли гробами, были обиты кожами, уцелевшими от
времени более, чем доски.
О присутствии этого склепа мне удалось узнать
совершенно случайно при следующих обстоятель
ствах.
Нуждаясь в темном уголке, чтобы зарядить кас
сеты фотог рафического аппарата, я просил киргиза
оказать мне содействие в моих поисках. После не
которого колебания он меня привел в здание и, под
няв циновку, попытался сдвинуть с места находив
шуюся под ней большую плиту. Это ему удалось
после немалых усилий, и тогда в полу обнаружился
узкий ход вниз, выложенный Жженым кирпичом.
Мы туда спустились с большим трудом. На Дне
этого хода, в сажень глубины, оказался другой ход
с полукруглым узким отверстием в виде сапога;
чтобы проникнуть в него, надо было ползти, почти
сидя, ногами вперед и тогда только проскальзыва
ли в склеп. Осветив внутренность его фонарем, я
старался ориентироваться. Не успел я сделать шага
вперед, как киргиз, который стоял все время при
жавшись в одном из углов склепа, своим хриплым и
диким окриком меня остановил, на что-то указывая.
При слабом свете моего красного фонаря я был по
ражен его испуганным, угрожающим выражением
лица; я догадался, что дело идет о чем-нибудь важ
ном. И действительно: присмотревшись, на полу я
обнаружил к своему крайнему изумлению скелет,
во что-то обернутый, на который я чуть было не
натолкнулся; всмотревшись ближе, увидел рядом
с ним другой скелет, потом третий и наконец я их
насчитал до семи, но возможно, что их было и боль
ше. Что касается до черепов, виденных г. Каллауром
семь лет раньше, уложенных по стенке склепа, я их
не видел.
Теперь является вопрос: каким образом могли
эти скелеты попасть в это подземелье, служившее

им склепом, тогда как человеку так трудно туда про
браться. Были ли здесь похоронены люди знатного
происхождения, достойные покоиться под этим
красивым зданием, или это были несчастные люди,
заживо погребенные каким-нибудь завоевателем, и
тяжелая плита, прикрыв их навеки, скрыла следы
преступления или мести.
Сведения о народе Сунак мне не удалось полу
чить; в статье г. В.Каллаура имеется сообщение,
сделанное ему местным чиракчи Татыбаевым. «Су
наки, от которых сам Татыбаев происходит, считают
себя чем-то средним между сартами и киргизами;
одни из них кочуют, другие живут оседло. Жители
рода Сунак проживают в Перовском уезде в Яны
Курганской волости 300 киб. и Сауранской 50 киб. в
г. Туркестане до 200 дворов и в Бабай-Кургане около
150 юрт. Развалины этого города между Сунаками
известны под именем Саганак. По преданию, г. Са
ганак до разрушения был заселен ими, сунакцами.
После разрушения Сагана-ка (это было 777 лет тому
назад, теперь 785 л.) Сунаки ушли в Булгары-Шаар,
а после проживали на Караспане по р. Арыси, когда
он находился под управлением кипчаков, во главе с
Капланды. После покорения кипчаков кокандцами
сунаки перешли в Перовский уезд, где строили ко
кандское укрепление Яны-Курган, находящееся око
ло станции Яны-Курган. Город Саганак орошался
водой, проведенной из реки Арыси, так как в то вре
мя р. Сыр-Дарья шла по Кызыл-Кумам. Над арыком
и р. Арысью работало десять тысяч человек, почему
он назван Тюмен-арык, имя которого носит почто
вая станция1. Остатки прежнего арыка сохранились:
в Яны-Кургане – Назар-арык, которым пользуются
жители рода Сунак, около станции Тюмен-Арык и
между ними Кара-Куль-арык. Но в настоящее время
вода в арыки идет только из чигирей.
1
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Теперь ж. д. станция Тюмен-Арык.

Выписка изъ соч. Абдулъ-Гази Багадуръ-Хана
 ﺷﺝﺭﻩ ڌﺭﻙо завоеваніи сыномъ Чингизхана
Джучи-ханомъ древнихъ городовъ: Саганака,
Узгента, Аснаша и Дженда1

Развалины древнего города Сунака на 40-верс
тной карте Туркестанского края издания Туркестан
ского военно-топографического отдела показаны от
станции Тюмен-Арык в расстоянии 10 в. (в действи
тельности будет больше), под названием Сунак-Кур
ган. Надо думать, что эти развалины получили на
звание Сунак-Ата в позднейшее время, когда в нем
поселился чиракчи, объявив населению о нахожде
нии здесь святого».
Сведения о гор. Сунаке1

Из Протоколов Туркестанского кружка любителей археологии,
за 1899–1900 гг., стр. 16-19.

1
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Изд. барона Демезона, С.-Петербург, 1871 г., стр. 104–106.

После взятия Саганака Джучи двинулся на Бар
халигкент, местоположение которого до сих пор не
известно.
Из Бархалигкента Джучи отправился на Узкент,
местонахождение которого также неизвестно даже
приблизительно.
Заняв эти два города, Джучи направился на Аш
нас или Эш-нас, название которого, видимо, соот
ветствует развалинам города, которым дано теперь
киргизами прозвище Асанас (местные киргизы
букву «ш» обыкновенно произносят как «с»). Этот
древний город осмотрен был еще в 1899 году г. Кал
лауром.
Развалины древнего города Биш-Там. Разва
лины Биш-Там или Беш-Там находятся в пустын
ном месте на север от ж. д. станции Чийли, верст
17 на север по направлению к горам Кара-Мурун
или Бала-Мурун. Эти развалины хорошо видны с
вершин Кара-Мурунских гор, посещенных мною в
1907 г. Как и город Сунак, Биш-Там орошался ары
ком. «Нет сомнения, пишет г. Нехорошее1, что и
Беш-Там снабжался водою из того же Тюмен-Арыка.
За это говорит как направление самого арыка, так
и его топографическое положение. Минуя Беш-Там,
следы теряются в урочище Ноны-Сай. Возможно,
что урочище это, – пустыня в наши дни, было жит
ницею населения, и до нас дошло одно название».
Из описаний г. Каллаура2 видно, что эта древняя
местность названа Биш-Там от пяти каменных зда
ний, построенных впереди крепости, с южной сто
роны из жженого кирпича. Из них два здания уже
совершенно обрушились и составляют груды кир
пичей; у третьего здания сохранился только фасад;

остались два здания с одной дверью входной в каж
дом. Оба здания куполообразные и состоят из двух
покоев, как на Саганаке; направление имеют на вос
ток, но здания меньше и без всяких к ним пристроек.
Второй покой в одном из этих зданий внутри отде
лан изразцами тщательной работы, и в нем имеется
сводчатый склеп со входом в полу, но войти в него
нельзя, ибо он завален бараньим навозом и землей.
Видно только отверстие и небольшое углубление,
обнаруживающее камни; цоколь на извести. Поверх
цоколя положен камыш, а далее кирпичная кладка
на алебастре. Наружные стены имеют орнаментные
украшения. Второе здание меньше, также правиль
ной кладки и хорошей работы. Внутренность обоих
покоев покрыта толстым слоем навоза. Быть может,
здесь имеется также склеп, но за навозом пола не
видно. Оба эти здания, очевидно, при перекочевках
в холодное время служат для помещения в них на
ночлег баранов. Позади этих зданий уцелели кирпи
чеобжигательные печи.
Крепость Биш-Там состоит из цитадели, в окруж
ности 108 саженей, и крепостного вала, в окруж
ности около 400 саженей. Земляные валы цитадели
довольно хорошо сохранились и местами более 3-х
саж. высоты».
Развалины Кызыл-Кала. Развалины КызылКала, посещенные мною в 1907 г.3, находятся поб
лизости от арыка Чийли по Скобелевской дороге,
рядом с Разъездом №85 (верст 8 от Чийли и 17 от
ст. Байга-Кума); от этого разъезда проведена ветвь
к карьеру Бала-Мурун. Древняя крепость заросла
высоким саксаулом. От прежней крепости остались
глинобитные стены и едва заметные остатки былых
построек. Невдалеке от укрепления возвышается
мазар с провалившимся куполом из жженого кирпи

См. статью г. Нехорошева «К переселенческому вопросу в
Сыр-Дарьинской области» в Туркестанской Ведомости за 12 ян
варь 1907 г.
2
См. Приложение к Протоколу Туркестанского кружка любите
лей археологии за 1899–1900 гг., стр. 12–13.
1

См. Протокол Оренбургской ученой архивной
комиссией за 1908 8. И. К.
3
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ча. Тут же на простых могилах, видимо, детских,
лежат две киргизские люльки.
Развалины Окше-Ата. По сообщению А.Ниязо
ва В.Каллауру1, судя по развалинам и массе жжено
го кирпича, оставшегося от разрушенных зданий,
это был город большой; он находится в 7-ми верстах
от Джулека.
Здесь могила Окше-Ата, над которой стоит вы
сокий могильный памятник (высокое здание) этого
чтимого мусульманами святого, по имени которого
названы развалины города.
Развалины Коп-Рабат. Эти развалины находят
ся против станции Тартугай в верстах 30-та по на
правлению к горам; по сообщению А.Ниязова г-ну
Каллауру2, это место прежних оседлых жителей, но
не древний город и не крепость, ибо постройки раз
бросаны в разных местах. В числе их многие сложе
ны из жженого кирпича.
По сообщению местного объездчика Губанова,
развалины Коп-Рабат находятся на севере от Джу
лека в 40 в. По его рассказу и представленному им
г-ну Каллауру схематическому плану3 Коп-Рабат
находится от места его жительства, около станции
Сарычаганак, на север. Развалины этого селения за
нимают большое пространство.
Все рабаты развалились и представляют из себя
кучи жженого кирпича. Восточный из них носит на
звание Муртук-Рабат. Следующий от него на запад
в 1 1/2 в. Кос-Рабат состоит из двух к) жженого кир
пича смежных двух рабатов. Западнее еще в одной
версте, есть развалины башни из жженого кирпича.
Наконец, в одной версте от башни, на запад, есть
развалины рабата из жженого кирпича без имени.

На юг от первых рабатов песчаные наносы. Далее на
юг равнина, а затем еще южнее к Сарычаганаку два
больших песчаных холма. На юг от развалин запад
ного рабата без имени видно основание двух домов
из жженого кирпича. Значительно ниже их, т.е. на
юг, видно основание нескольких домов из глины, а
южнее их небольшая низина. Следов арыков не со
хранилось: должно быть, они засыпаны песком.
Развалины Абыз-Тюбе или Кутликент. По
описанию г. В.Калаура Абыз-Тюбе (Кутликент) есть
небольшое укрепление на насыпном холме, на кото
ром находится киргизское кладбище. Так как АбызТюбе носит также название Кутдикент, то г. Калла
ур полагает, что здесь было оседлое население.
Развалины Ак-Тюбе. Вблизи от здания Кок-Ке
сене и в верстах 6-ти от Тюмень-Арыка по Скобе
левской дороге находятся развалины Ак-Тюбе. По
описанию г. Каллаура, эти развалины имеют 750
шаг. в окружности; ворота были с восточной сто
роны, цитадель на возвышении. Высота цитадели
до 5 саж., высота вала с западной стороны 2 1/2 саж.
Внутри укрепления возвел свои постройки киргиз
Аимбет из №5 аула Приречной волости.
Развалины Урдакента. Развалины Урдакента на
ходятся по описанию г. Каллаура в 5-ти верстах на
север от Яны-Кургана. Они имеют форму почти кру
га; земляной вал в 575 шагов. Следов построек нет.
Попадается много черепков и обломков кирпича.
Развалины Балапан-Тюбе. Балапан-Тюбе, пи
шет г. Каллаур, это насыпной курган или возвышен
ность, которая составляет укрепление с небольшим
земляным валом, длиною 385 шагов; вверху и внизу
в окружности у подошвы 517 шагов; высота курга
на от подошвы до гребня вала 27 шагов. К нему со
стороны р. Сыр-Дарьи примыкает земляной вал, за
падная сторона которого, длиною 180 шагов, при
мыкает к кургану, а другая, имеющая направление

См. Приложение к Протоколу Туркестанского кружка любите
лей археологии. 1902/3 гг., стр. 61.
2
См. Приложение к Протоколу Туркестанского кружка за 1899–
1900 гг., стр. 13.
3
См. Приложение к Протоколу Туркестанского кружка. 1902/3
гг., стр. 62 ст. В. Каллаура.
1
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на восток, по длине тянется на 115 шагов. Высота

курганчей и пашень сохранились весьма явственно,
а особенно там, где они не заросли саксаулом.
Нужно предполагать, пишет автор статьи, что
Яны-Дарья и Куван-Дарья в древние времена имели
несравненно больший приток воды, чем теперь, и в
верхних своих частях были населены весьма густо;
здесь на юге-западе от Перовска находится очень
много развалин городов, поселений и ирригацион
ных сооружений, коими и до сего времени пользу
ются киргизские игенчи, хотя огромное большин
ство их испорчено неумелыми землепашцами.
Местность эта в археологическом отношении не ис
следована почти вовсе. В 1893 году, по поручению
Н.П. Остроумова, здесь был поручик А.И. Симонов,
но он, выехав из ук. Кармакчи, посетил только
ур. Джеты-Асар, т.е. семь городов, между тем, как
видно из карты Туркестанского края, этих асаров
по Яны-Дарье и Куван-Дарье весьма много; из них
более замечательны: Тибет-асар, Ирискуль-асар,
Биданк-асар, Кум-чеку, Унгурлы, Караш, Тектур
мас и другие; кроме того, по линии действующих
и сухих русел находится множество бугров, по рас
просным сведениям похожих на Ташкентские; есть
также целые города с развалинами стен и следами
башен, частью глинобитных, частью из сырцового
кирпича.
Ниже укреплений Кармакчи р. Сыр врезывается
в довольно пустынную степь и только у Казалинска
имеет следы древней культуры и оседлостей, цент
ром которых был г. Янги-Кент или Джан-Кент, т.е.
новый город, очевидно, выстроенный вместо какогото заброшенного или кем-либо разрушенного ранее.
На всем протяжении реки встречаются только сле
ды оседлостей близ киргизского кладбища Хорхут,
верстах в 20 ниже укр. Кармакчи (ст. Е.Смирнова).
Сведения о развалинах около Перовска мы нахо
дим у Левшина, так, например: Джингит-Кала суть

вала 18 шагов; рвов вокруг вала нет.
Развалины и прочие древние сооружения около Перовска. Окрестности г. Перовска1 изобилуют
развалинами, древними могилами, остатками посе
лений и ирригационными сооружениями. Описа
ние этой местности мы находим у Е.Смирнова, см.
Приложение к Протоколу Туркестанского кружка за
1897 г. от 17 февраля. На правом берегу реки СырДарьи от г. Перовска до укр. Кармакчи, на протя
жении по прямой линии до 120 верст и в среднем
50 в. в ширину, раскинулась огромная низина, за
нятая сплошными камышами, кустарниковыми за
рослями, озерами и болотами, носящая название
Кара-Узяка. По преданию местных жителей, проток
Караузяк, берущий начало ниже г. Перовска, был
раньше арыком, но напор воды разработал водопри
емник и залил всю низину, отчего сильно Умень
шился приток воды в лежащие ниже начала Кара
узяка протоки Джаман-Дарью и Куван-Дарью. Тут
среди зарослей часто попадаются следы оседлых
поселений с остатками жженого кирпича, черепков
и других предметов.
На левой стороне реки2, близ Перовска, берут на
чало два протока: Яны-Дарья и Куван-Дарья и вреза
ются далее влево в Кызылкумскую пустыню. Русло
Куван-Дарьи входит в Даукаринскую низменность в
дельте Аму-Дарьи; все ее русло с рукавами и остро
вами отчетливо видно и до сего времени, вода же
доходит только до низины Акча-Тенгиз, верст 300 от
Перовска, считая по прямой линии. Близ этих мест,
в глубине безлюдной теперь пустыни, в половине
текущего столетия жили каракалпаки, уведенные
потом хивинцами в дельту Аму-Дарьи, и следы их
Крепость «Ак-Мечеть», теперь Перовск. основана Кокандским
ханом Омаром после завоевания им гор. Туркестана 1809–1822.
2
См. статью Смирнова.
1
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развалины замка, коего стены имели до 5 сажен
высоты и в конце прошедшего столетия еще были
целы вместе с башнями. Место сие находится меж
ду Сыром и Куваном, на горе Джингит.
Кум-Кала, Ковен-Кала, Кулчук-Там, Сарлы-Там и
Куюк-Там лежат на высохшем ложе Яны-Дарьи или
близ оного.
Бузун-Гисар лежит на Куван-Дарье, недалеко от
разделения ее на протоки, называемые Биш-Узяк.
См. Описание Киргиз-Кайсацких орд и степей
А.Левшина 1832 г.
Развалины древнего города Ашнас или Эшнас.
В 1899 г. В.Каллаур1 осмотрел развалины древнего
города Ашнас или Эшнас, теперь Асанас. По опи
санию г. Каллаура этот древний город находится в
Головачевской волости, на левой стороне р. Сыр-Да
рьи в низовьях арыка Ак-Арык, в верстах 25-ти от
р. Сыр-Дарьи, а от станции Бер-Казан в 30 верстах.
Асанас (Аша-нас) расположен по сухому логу, нося
щему название Асанас-Узек и берущему начало на
левом берегу р. Сыр-Дарьи, немного ниже почтовой
станции Сары-Чаганак, в местности Карагуз, по рус
лу которой прежде протекала вода для потребнос
тей этого города, а для пашен проходила далее мимо
Ак-Тюбе до уроч. Сенгир, в песках Кызыл-Кум.
В развалинах Асанаса прежде всего обращает
внимание крепость с сохранившимися крепостными
стенами, высотою местами до 20 шагов и шириною
сверху до 15 шагов. Крепость эта имеет в окруж
ности до 2-х верст; в ней было пять ворот: с южной
стороны двое, а с прочих по одним. В юго-западном
углу крепостного вала были строения из жженого
кирпича, который выбирается из стен местными ко
чевниками. По крепостному валу во многих местах
растет саксаул и лежит валежный саксаул. Внутри
крепости заметны места бывших построек, надо по
1

лагать, пишет г. Каллаур, глинобитные или сырцо
вого кирпича, на фундаментах из жженого кирпича,
который выбирается местными киргизами. Места
фундаментных рвов ясно обозначались. Внутрен
ность крепости заросла саксаулом.
Вне крепости, на западной стороне, имеется ку
полообразный мазар из жженого кирпича. Кажется,
в нем имеется склеп, а невдалеке другой мазар с
провалившимся куполом, в котором нижняя часть
стен сложена из жженого кирпича на одну треть вы
соты, а верхняя часть из сырцового кирпича. Между
этими мазарами и около них имеются остатки гли
нобитных построек, служивших жильем. Там нахо
дится валежный лес туранги, толщиною в нижнем
отрубе более 6 арш. В одной версте на запад стоит
укрепление с земляным валом, по 300 шагов в каж
дом фасаде в восточном, обращенном к крепости,
имеется возвышенность, служившая или цитаделью,
или это развалины здания. В 2-х верстах еще запад
нее имеется четырехугольное укр. Ак-Тюбе, по 200
шагов в каждом фасе, а внутри его четырехугольная
возвышенность, примыкающая к одному из фасов,
длиною 70 шагов и шириною 60 шагов. Высота ее от
основания до середины вершины 55 шагов.
С восточной стороны крепости, в 2-х верстах,
имеется четыреху гольное укрепление, длиною две
стороны по 200 шагов и две других по 185 шагов.
Между этим укреплением и крепостью находятся
следы бывших построек, арыков и уцелевшая кир
пиче-обжигательная печь, нагруженная сырцовым
кирпичом для обжига, но необожженным.
Развалины древнего города Дженда. Существова
ние г. Дженда нам известно из походов Чингиз-хана
в Средней Азии. Джучи, сын Чингиз-хана, овладев
городами Суганак или Саганак, Барха-лигкент, Уз
гент и Ашнас или Эшнас, двинулся на г. Дженд, ко
торым тогда управлял Кутлук-хан. Город был взят и

См. Протокол Туркестанского кружка за 1899–1900 гг. стр. 14.
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разграблен, но население не было избито поголов
но, как при взятии Саганака. Тем не менее о городе
Дженде в истории с этого момента более не упоми
нается, имя даже этого города стало скоро неизве
стным среди населения. Весьма возможно, как го
ворит г. В.Каллаур1, что гор. Дженд, перестав быть
областным городом, подвергся потом разрушению.
Как бы там ни было, г. Дженд играл видную роль
в истории при-сырдарьинского края; ввиду этого я
приведу возможно больше сведений об этом важ
ном центре древней культуры. В статье г. Каллау
ра «О следах древнего города Дженд»2 мы читаем
следующее: «В до-Монгольский период в нижнем
течении р. Сыр-Дарьи существовал город Дженд,
служивший резиденцией правителей области, в со
став которой входили города: Саганак, Бархалыг
кент, Узгент, Ашнас и др. Развалины этих городов
находятся в Перовском уезде.
По историческим сведениям г. Дженд до X в.
нашей эры принадлежал Бухарскому ханству. Турк
менский князь Сельджук3, находившийся на служ
бе у одного из туркестанских ханов, переселился из
киргизских степей в Дженд со всем своим племе
нем, где его народ в 956 году принял ислам. До обра
щения своего в ислам Селеджук был христианином
и предводительствовал гузами, которые тоже были
христиане...
В царствование султана Санджара 1118–1157 г.
правитель Харезма Харезмшах-Атеыз 1128–1156
распространил свою власть до Дженда, расположен
ного на реке Сихун (Сыр-Дарья), хотя до своей смер
ти считался вассалом султана Санджара. Во время
нашествия монголов и захвата страны по низовьям

р. Сыр-Дарьи Джучи-ханом, сыном Чингиз-хана, в
1219 году в городе Дженды имел пребывание прави
тель Кутлук-хан, подчинявшийся Харезмшаху...
Из расспросов киргизов г. Каллауром оказалось,
что никто из них развалин древнего города Джен
да не знают и такого названия не слышали. Здесь
г. Каллаур высказывает предположение, что следует
искать следы г. Дженда на ур. «Тумар-Уткель», где
находятся развалины городища «Кыс-Кала» (ГышКала). Развалины Кыс-Кала находятся в Кентубской
волости на левом берегу р. Сыр-Дарьи, против Пе
ровска, в верстах 25–30 на юг, на ур. Тумар-Уткель,
и в верст. 4-х от ур. Хан, на западной стороне Туран
гил-Арыка. Городище занимает площадь от ТеренУзека на юг до 3-х верст и от Турангил-Арыка с вос
тока на запад 21/2 версты. Среди городища находятся
следы древнего арыка, очевидно, современного с
городищем. Судя по обнаженным развалинам, пос
тройки зданий были преимущественно из жженого
кирпича, но уже засыпаны землей, песком и пред
ставляют из себя холмы и барханы большей или
меньшей величины, заросшие саксаулом; покрыто
саксаулом и городище; местами только встречаются
площадки, покрытые солончаком. Среди развалин
древних каменных зданий г. Каллауром были взяты
кирпичи с изразцами и барельефами4.

См. Приложение к Протоколу Туркестанского кружка за 1899–
1900 гг., стр. 81.
2
См. Приложение к Протоколу Туркестанского кружка №3 за
1899–1900 гг., стр. 78.
3
Мусульманские династии В.Бартольда, стр. 124 и 125.

Развалины Ишки-Узгент или Сырчи-Узгент.
По описанию г. В. Каллаура Ишки-Узгент, в пере
воде Сырский-Узгент или ближний, есть неболь
шое укрепление на берегу озера Узгент-Куль, со
общающегося с р. Сыр-Дарьей. Внутри его ничего
особенного нет, кроме небольших холмиков; остат
ков былых построек не заметно; находится только
мечеть, построенная не так давно киргизами. Вне
крепости местность покрыта саксаульным лесом, и
следов древнего города не заметно; поэтому г. Кал
лаур полагает, что это не будут развалины Узгента,
разрушенного Джучи-Ханом в 1219 г. Возможно, что
это позднейшее укрепление.
Древний мазар Курасан-Ата или Хорасан-Ата.
По описанию г. Каллаура, Курасан-Ата или Хора
сан-Ата представляет из себя древний мазар, при
шедший в разрушение. Его реставрировал (но весь
ма плохо) местный чиракчи Адил-хан, родом ходжа,
считающий себя потомком похороненного здесь му
сульманского святого Хорасан-Ата (по произноше

Сообщение Муллы Длима Абулкасымова
о городе Дженде1

1

4
Подробные данные о гор. Дженде можно найти в труде В.В.
Бартольда Туркестан» в эпоху монгольского нашествия. С. ПБ.
1900 г.
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Из Протоколов Туркестанского кружка любителей археологии,
за 1899 – 1900 гг. стр. 116-118.
1
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Легенда о Хорасан-Ата

нию киргизов Курасан-Ата). Могила, где похоронен
Хорасан, заново оштукатурена глиной, и на штука
турке сделан оттиск надписи на арабском языке. На
столбах маза-ра наклеены два куска бумаги с над
писью, где похоронен Хусаин-Баб, сын Хорасана. О
Хорасан-Ата почетный киргиз Мулла Абдулла Ни
язов доставил г-ну Каллауру легенду1, записанную
им со слов киргизов.
По дороге от Узгента к Курасан-Ата вся мест
ность изрезана: старыми арыками, что указывает
на бывшую многоводность р. Огуз-Джылгасы и на
процветавшее здесь земледелие.

1

Список надписей на столбах мазара Хусаин-Баба,
сына Хорасан-Ата

Развалины древней могилы Баксаиь-Ата.
Между развалинами Ак-Кургана и Узгента находят
ся еще несколько развалин. Так, например, по описа
нию г. Каллаура, здесь имеется древняя могила свя
того Баксаиса с мазаром и домом для приезжающих
(мийман-уй). Мазар и дом разваливаются. Прежде
здесь был чиракчи, но по недостатку доходов ушел.
Местные киргизы совершают сюда паломничества
для исцеления от ревматизма, паралича и пр., а жен
щины в случае тяжелых родов.
Развалины Алгыр-Салгыр. Эти развалины
имеют вид неправильного четырехугольника, дли
ною в окружности 570 шаг. (В. К.)

Копии трех надписей и легенд прилагаются.
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КЕҢЕСТІК ҚАЗАҚСТАН
АРХИТЕКТУРАСЫ
Кеңес өкіметі билігі орнатылған жылдары Қазақ
стан танымастай өзгерілгені белгілі. Жаңа әлеумет
тік қауымның таусылмас мүмкіндіктері өлке халық
шаруашылығы мен мәдениетінің барлық саласының
қарқынды дамуына жағдай жасады.
Өте қысқа мерзімде ол алып жоғары индустриал
дық аграрлық-өнеркәсіптік республикаға айналды.
Қазақстан бүгіндері елімізде өнеркәсіптік өндіріс
көлемі бойынша, көптеген капиталистік елдерді эко
номикалық және мәдени құрылысында артта қалды
рып, үшінші орын алып отыр. Сондай-ақ мысалы,
әрбір тұрғын басына электр қуатын өндіру бойын
ша республика мұндай саланың төңкеріс алдында
мүлдем болмағанына қарамастан, Франция, Ита
лия, Бельгия және Жапония секілді елдерден асып
түсті.
Ауылшаруашылығы да қарқынды дамып келеді.
Республикамызда нан, жүн және етті өндіру бо
йынша үлкен жетістіктерге қол жетті.
Құрылыстың өндірістік базасы республика
мыздың ірі салаларының біріне айналды. Өлке
кәсіпорындары құрылыс нысандарын 50 атаудан

астам құрыл ыс материалдарымен қамтамасыз етіп
отыр.
Алып саяси және экономикалық өзгерістер халық
мәдениетін, сонымен қатар республикамыздың ар
хитектурасының дамуына ең тиімді жағдайлар жа
сады. Қарқынды дамып жатқан өнеркәсіптің негізін
де Қазақстанда соңғы онжылдықтан әр жыл сайын
екі-үш жаңа қала пайда болып жатыр және олардың
жалпы саны 80-нен асты. Республикамыздың қала
лары мен ауылдарында әр жылдары төңкерістің ал
дында бүкіл өлкеде болған тұрғын үйлер саны мен
сапасына сай салынып жатыр. Ескі қалалар қайта
өңделіп жатыр. Қалаларды жергілікті және еуропа
лық бөліктерге бөлу доғарылды. Орталықтар мен
шет аймақтарының айырмашылығы жоғалып ке
леді.
Бөлек көшелер мен кварталдарды ішінара құ
рылыс жасау қарапайым әдістерінен тек қана жаңа
тұрғын аудандарды емес, бүкіл қалаларды кешенді
түрде салуға өту басталды. Осы уақытта тұрғын үй
дің халықтық түрге айналуы орын тапты, жаппай
тұрғын үй негізгі болып табылды. Оның құрылым
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дық-техникалық негізінің дамуы ірі жетістіктерімен
айқындалды.
Халық шаруашылығы өзге салалары жұмысшы
ларымен қатар республика архитекторлары бүгінде
рі, кеңестік адамдары үшін еңбек пен демалыс үшін
ең тиімді жағдайларын жасап, КОКП XXIV съезі
нің тарихи шешімдерін қарқынды түрде асырып
жатыр.

Қазіргі кеңестік Қазақстанның мәдени-тұрмыс
тық өмірінің күрделі әртүрлілігін көрнекі бейнелей
тін тәнді ерекшелігі ретінде қоғамдық ғимараттар
дың дамыған атауы мен олардың түрлерін жетілдіруі
болып табылады. Олардың көбісі кеңес архитектура
сының ең үздік жетістіктері қатарына сөзсіз жатады.
Жоғары архитектуралық-жобалау мәселелерімен қа
тар, олар ұлттық көзқарасқа сай идеялық-көркемдік
негіздері анық шешілген.

МӘДЕНИ МҰРАСЫНА ШОЛУ

Қазақ халқының өзіндік мәдениетінің тамырла
ры ғасырлар тереңдігінде жатқаны барлығымызға
белгілі. Оның тарихы құрылыстық және қолтаңба
лы өнерлерінде бейнеленеді. Ә.Қ.Марғұланның де
ректері бойынша, қабырғалары мен төбелері адам
дар мен жануарлар бейнесімен безендірілген алғаш
қы адамның көптеген үңгірлік қоныстары палеолит
дәуіріне жатады, ал қолдан жасалған үйлердің ал
ғашқы іздері жоғарғы палеолит дәуірінен сақталып
қалған [1].
Көптеген тас бетіндегі суреттер Орталық Қазақ
станның таулы аудандарында, Бетпақ-Дала шөл дала
сында, Қаратау, Тарбағатай және Алтай тауларында
сақталып қалған. Олар мәрмәр тастарының жазықта
рында салынған, олардың көбісі горельеф әдісі және
жаппай терең қашау, контурлық сурет техникасы ар
қылы жасалған; сонымен қатар, әдетте қызыл бояу
мен салынған бір түсті суреттер де кездеседі.
Б.д.д. екінші мыңжылдықтан бастап құрылыс
ісінде мәрмәр, диорит, құмтас, әктас, порфир және
т.б. әртүрлі тастар белсенді пайдаланылады. Тастар
алып (мегалиттік) құрылыстарды салу үшін қолда
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нылған. Қызыл-Арай таулары Атасу және өзге өзен
деріндегі меңгірлердің биіктігі 1,5–6 м шегінде бо
лып жатыр; Беғазы (Қоңырат ауданы) қорымдарын
құрылысы үшін жазықтық тақталар түрінде өндіріл
ген мәрмәр тастар өлшемдерінің биіктігі 3,80 м, ені
1,20 м, қалыңдығы 12 см, ал салмағы 3 тонна бола
тын [1].
Б. д. д. VII ғ. Қазақстан аймағында алғашқы мем
лекеттік құрылымдар пайда болған: Сырдария саға
ларынан Жетісуға дейінгі кеңістікте сақтар, ал өзге
бөлігінде – басқа тайпалар қоныстанған. Олардың
қатарында антикалық аңыздар арқылы «алтынды
қорғаған күшігендер» атауымен таныс тайпалар мә
дени жағынан барлығынан жоғары деңгейде орна
ласқан. Расында, олар темір кенін, алтын, мыс және
өзге асыл және қажетті қазбаларды өндірген. Геро
доттың деректері бойынша, исседондар (Жетісуда
қоныстаған тайпалар) арқылы гректер б.д.д. V ғ.
күшігендерден алтын алып жатқан. Б.д.д. VI–IV ғғ.
сақтар жерлерінде кең ирригациялық жүйесі бар
суармалы егіндік дамыған. Осы кезден бері тастар
дың ірі бөлшектерінен салынған көптеген қорған
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құрылыстары сақталып қалған. Тайпа көсемдерінің
қорымдары болып табылатын, олар әдеттегідей диа
метрі 40-тан 150 м-ге дейін, биіктігі 18–20 м болып
салынған (мысалы, Бесшатыр).
Антикалық авторлардың деректері бойынша, сақ
тар тайпаларының іс-әрекеттерімен б.д.д. V–IV ғғ.
Сырдария алқабында пайда болған тұрақты қоныс
тардың көптеген саны байланысты болып табыла
ды. Кеңес ғалымдары сақтардың алып мүсіндерді
қоладан құю, алтыннан бұйымдарды өндіру, ағаш
ою мен тасты өңдеу техникаларын жақсы біліп мең
гергенін анықтаған. Серке түріндегі ерекше аяқтары
бар қоладан құйылған Жетісу қазаны, жануарларды
бейнелеген барельефтері бар құрбан шалу орында
ры және өзге заттар осының куәсі бола алады. Б.д.д.
ІІІ ғасырдан бастап (үйсіндер мен қаңлылар кезеңі)
материалдық мәдениеттің ары қарай дамуы байқала
ды. Осы кезеңнің өнері туралы айқын түсінігін бел
гілі Қарғалы мен Ыстықкөл (Алматы жанындағы)
ескерткіштері білдіреді. Үйсін шеберлері тас пен
ағашты көркем оюдың, былғарыға басып өрнек салу
мен оюлау, темір соғу, бедер салу, металды нақыштау
және бұйымдарды әшекейлеу сынды техникаларды
жақсы игерген. Сонымен қатар, антикалық тарих
шылар Арриана, Диодор және қытай деректерінің
куәландыруы бойынша, Сырдария алқабында Жеті
асар, Бітән және Жетісуда Шығу секілді қалалық
қоныстар пайда болған.
Қазақстанның ежелгі архитектурасы, әсіресе,
жоғары деңгейдегі өрлеуіне б.д. VII–XII ғғ. жетеді.
Осы кезде қолданбалы ою-өрнек өнеріндегі анти
калық дәстүрлерді қайта қалыптастыру негізінде
архитектура мен қолданбалы өнерінің өзіндік син
тезі пайда болған. Қазақстан аймағында VI ғ. ерте
феодалдық Түркі қағанаты мемлекеті; VIII–X ғғ.
түргештер мен қарлықтар, түркі тайпаларының
мемлекеті ұйымдасқан. Сол кезде Қазақстанға ен

ген мұсылман діні архитектурада өзінің белгілі ізін
қалдырды.
Қазақстанның құрылыс өнері қарахандықтар
дәуірінде өз биігіне жетті (X–XII ғғ.). Өлкенің эко
номикалық өрлеуі қалалардың өсуіне әсер етті. Бұл
кезеңде жобалау мен құрылыс салудың үнемілік
тікбедерлік және радиалдық жүйелері анықталған
қарахандықтардың алғашқы астанасы – Баласағұн,
Ордакент, Сүят, Янгикент, Исфиджаб, Тараз, Оты
рар, Сығанақ және көптеген өзге қалалары өркен
деген. Оларды абаттандыруының жоғары деңгейі
туралы мысалы, Таразда, Суқұлықта, Тоқабкетеде
орын алған конус тәрізді ауыздары бар көзейшілік
құбырлардан жасалған сумен қамтамасыз ету жүйе
лері, Тараздағы көшелері мен тротуарларын таспен
төсеуі дәлел бола алады.
Сөзсіз, бұл астроном Әбу Райхан-әл-Бируни, ма
тематик Мұхаммед әл-Хорезми, дәрігер Әбу Әли
ибн-Сина (Авиценна) және ақын Жүсіп-Һас-Қажып
Баласағұн («Құдатқу білік» атты аса құнды еңбектің
авторы), Мақмұд Қашғари («Дивану Лугатат түрк»
еңбегінің авторы), Әбу Насыр Мұхаммед ибн Ұзлақ
әл-Фараби («Ғылымдардың дүниеге келуі», «Музы
каның ұлы кітабы», «Аристотельдің аудармалары»
кітаптарының авторы) және басқа ұлы ғалымдар мен
тұлғаларды дүниеге келтірген Орта Азия мен Қазақ
стан халықтары мәдениетінің өрлеу дәуірі болды.
Мәдени деңгейінің жоғарлануына архитектура
дағы бұрын белгілі болмаған керуен-сарай, сарай
лар, медресе, мұнаралары бар мешіттер, моншалар
ғимараттарының түрлері пайда болғаны әсер етті.
Олардың кейбіреулері, мысалы, «Тараздағы монша
өз алыптығы мен архитектуралық пікір бойынша
Орта Азия мен Қазақстандағы азаматтық архитекту
расының сирек құндылығы болып табылады» [2].
Қарахандықтар кезеңінде декоративтік-қолданба
лы өнер өзінің ерекше әсемдігіне жетті. Күйген қыш
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ты қолдануы, оюлы қалаудың пайда болуына алып
барады, қашалған терракота мен безендіру өнерлері
қалыптаса бастайды. Қазақстан аймағындағы осы
дәуірінің ең «мұнаралы» ескерткіштері ретінде Тас
Ақыр, Қарахан кесенесі, Тараздағы монша, Бабажа
Қатын, Айша Бибі кесенелері және т.б. болып табы
лады. Олардың ішінде ерекше архитектуралық-көр
кемдік құны бар ескерткіш ретінде сол дәуірінің бай
лығы және оюлық сарыны мен композициялық тәсілі
сақталған Айша Бибі кесенесі болып табылады.
Б.П. Деникенің айтуынша, «бұл кесене Орта Азия
мен Қазақстан аймағындағы ерекше ескерткіштердің
бірі болып табылады. Ол тек қана Орта Азия мен Қа
зақстан шегінде кең таралған оюлы терракотамен бе
зендірілген» [3]. Сондай-ақ, кесененің қабырғалары
түгел оюланған. Және декоры ғимараттың керемет
архитектуралық бейнесін жасай отырып, архитекту
ралық пішіндерімен тиімді үйлесіп тұр.
Моңғолдар шабуылының (XIII ғ.) нәтижесінде
Қазақстан аймағындағы халықтардың өркендеген мә
дениеті құлдырады, олардың көптеген қалалары то
налған және өртенген, Темірдің сапарлары (XIV ғ.)
мен жоңғарлардың шабуылдары (XVI–XVIII ғғ.) олар
дың толық жойылуына алып барды. Бірақ, бұған қа
рамастан, өлкенің шексіз жазықтығында архитек
туралық-кеңістік композициялары – қарахандықтар
дәуіріне жататын кесенелер салынып жатты. Оған
мысал ретінде Жошы мен Алаш кесенелерін айтса
болады (XIII ғ.).
Темір дәуірінен біздің заманымызға дейін өзінің
алып масштабтарымен, декоративтік безендіруімен
адамды таңғалдыратын белгілі Қожа Ахмет Яссауи
мешіт-кесенесі (XIV ғ.) жетті. Көптеген бөлмелер
ден тұратын бүкіл кешен композициясының (жоба
бойынша өлшемдері 62,5х47) ортасы ретінде Орта
Азиядағы ең үлкен күмбезімен жабылған (D=18 м)
қазандық болып табылады. Қазандықтың жан-жа

ғында мешіт, медресе және қазақ хандар резиден
циялары мен кесенелері орналасқан. Ортасында үл
кен тұтас құйылған алып қазан жатыр.
Бас қасбеті мен үлкен порталдық құрылысының
(18 м) бітпегеніне қарамастан (Темірдің өлуіне бай
ланысты деп есептеледі) ғимарат алып және мону
менталды болып көрінеді.
Әсіресе ағаш, ганч және сүйек оюын, асыл тастар
мен металдарды, қабырғалар бетін оюлы тақталары
мен қышты әшекейлеп өруді қолданған безендіру
деңгейі өте жоғары болып табылады.
Жоңғар-қалмақтар шабуылының кезеңінен кейін
Қазақстан архитектурасы құлдырап кетті. Сол дәуір
дің барлық ескерткіштері көркемдік безендірусіз са
лынды.
ХІХ ғ. екінші үштігінде өлке Ресейге қосылды.
Бұл жағдай әлеуметтік-экономикалық өзгерістермен
қатар ел архитектурасының дамуына әсер етті. Қазақ
стан жерінде бекеттер мен сауда нүктелерінің болу
қажеттілігі патша үкіметін Қазақстанның солтүстікбатыс, солтүстік және шығыс аудандарына Орал –
1613 ж., Гурьев – 1640 ж., Семипалатинск – 1656 ж.,
Усть-Каменогорск – 1720 ж., Павлодар – 1756 ж.,
Петропавловск – 1752 ж., Қостанай – 1879 ж., Ақ
төбе – 1869 ж., Қазалы – 1853 ж., Верный (қазіргі
Алматы) – 1854 ж. секілді бірқатар қалаларды салуға
итермеледі.
Сонымен қатар, Қазақстан феодалдық бөлінген
ел ретінде саяси-экономикалық қатынас жағынан Ре
сей және ортаазиялық хандықтарымен байланыста
болып қала берді және осы байланыстар Қазақстан
дағы архитектура мен қала құрылысының дамуына
өз ізін қалдырды [4]. Мысалы, оңтүстік аудандарын
дағы қалалар өз архитектуралық-жобалауы бойынша
ортаазиялық қалаларына, ал батыс және солтүстікбатыс аудандарының қалалары – орыс провинция
лық қалаларына ұқсас болып табылады.
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Сондай-ақ, Шымкент қаласының негізгі жос
парлық құрылымы ретінде қаланың саудалық және
іскерлік орталығы – базар алаңына қарай шығатын
бас көшелер магистральдарының желісі болған. Не
гізгі көшелерден ені 2–4 м құрайтын тұрғын квартал
ішіндегі тұйықтар басталып кетеді, соның арқасын
да тұрғын үйлер шаңды көшелерден оқшауланады
(оңтүстік Қазақстан қалаларының қала құрылыс
тәжірибесінің осы жөнді жағы ерекше назарды қа
лайды). Қала ішінде оны әр жерден кесіп өтетін суа
ру жүйесі – арықтар орналасқан.
Шымкентте, Қазақстанның барлық оңтүстік қа
лалары секілді, ХІХ ғ. 60-жылдарынан бастап, Қа
зақстанның бұл бөлігі Ресейге1 қосылған кезде, сол
түстік-шығыс қала маңындағы ауданда орыс қоныс
аударушылар негізін салған жаңа қала пайда болады.
Ескі қаладан оның айырмашылығы – оның тұрақты
жобалауы болған. Оның жобалау ұйымдасуында
орыс қала құрылысы мен жергілікті жағдайлар жа
рамды үйлесіп тұрғаны қызығушылық тудырады.
Яғни қала бақшасымен қоса көгалдандырылған
арық жүйесі тұрақты жоспарға өзіндік сипатын бе
реді. Жоспар жағынан қаланың бұл жаңа бөлігі ескі
бөлігімен нашар байланысқан.
Қазақстанның солтүстік-батыс, солтүстік және
шығыс аудандарындағы қалалары орыс топографтар
құрастырған бас жоспарлар негізінде салынған. Мы
салы, ең ерте жасалған кестесі – «Томбы губерниясы
ның штаттан тыс Усть-Каменогорск қаласының жос
пары» (негізі, 1763 жылы шыққан «Барлық қалалар
ға, олардың құрылыстары мен көшелеріне арнайы
жоспарларды жасау туралы» жарлығының нәтижесі
болған) XVIII ғ. аяғында жасалған. Келесі құжат –
«Усть-Каменогорск қаласының жоспары» – 1845 ж.
1

Ақмешіт қорғаны (кейін Первоск қ., қазір Қызылорда) 1853 ж.
қосылған, ал Шымкент және Әулие Ата (Жамбыл) қалалары –
1865 ж.

бекітілген. Сонымен қоса 1858 және 1861 жж. Пет
ропавл қаласының, 1868, 1875 және 1912 жж. Алма
ты, 1880 ж. Ақмола және т.б. қалаларының жоспар
лары жасалған.
Орынды таңдау мен бас жоспарды жасау кезінде
ең бастысы, табиғи су күре жолдары есепке алын
ған. Мысалы, Ертіс өз. жағалауының иіріміне пер
пендикулярлы және енді Семей қаласы көшелерінің
бағытын анықтауына себепкер болды. Қаланың ал
ғашқы ортасы айналасында, ереже бойынша, казак
тар станицалары мен татар слободкалары орналас
қан әскери қамал болды.
Жоспарлау жағынан олар 1,5–2 га көлемді квар
талдары бар кең көшелердің (30-35 м) тікбұрышты
торына ұқсас болды. Қала ортасында шіркеу, қонақ
ауласы, базар алаңы және гарнизон алаңы, сонымен
қатар, шенеуніктер мен байлардың тұрғын үйлері
орналасқан. Сондай-ақ, бұл қалалар XVIII–XIX ғғ.
провинциалдық орыс қалаларының жоспарларына
ұқсас жоспарын алды.
Сауда-әскери қадамдарымен қатар ХІХ ғ. екінші
жартысында Қазақстанда капитализмнің дамуына
байланысты жұмысшылар қыстақтары пайда бол
ған. Олардың көбісі төңкерістен кейін үлкен өнеркә
сіптік қалаларына айналған. Қазақстанның табиғи
байлығын өндірудің негізінде көмірлі Қарағанды,
Успенск, Риддер, Жезқазған, Зыряновск, Леңгір,
Ащысай, Текелі, Манат және т.б. қыстақтары өмірге
келген.
Қазақстан қалаларының абаттануы өте төмен дең
гейде болды. Мысалы, 1913 жылы «Ресей» жиынты
ғында былай деп жазылған: «Верный абаттандыры
луымен өте ерекшеленбеген: көшелері кең, жақсы
жоспарланған, бірақ тас төселмеген және арбакеш
тер мен жаяу жүргіншілердің жүріс-қозғалысының
арқасында қатты шаң көтеріліп жатады. Күзде шаң
жүруге мүмкіндік бермейтін балшыққа айналады».
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[5]. Қарағанды кеншілердің тұрмыстық жағдайы ту
ралы уез бастығы былай деп жазған: «Жұмысшылар
ға арналған бөлмелер жетіспейді. Бойдақ жұмысшы
лар отбасылы жұмысшыларымен бірге орналасқан...
Әуенің кубтық мағынасы... бекітілген нормадан үш
есе аз... Терезелер мен есіктер... нормадан екі есе
кіші... » [6].
Қазақстан аймақтары табиғи-климаттық жағ
дайларының әртүрлілігі халық тұрғын үйінің
әртүрлі типтерін жасауға мүмкіндік берді. Сон
дай-ақ, батыс және солтүстік-батыс аудандарын
да барлық элементерін тығыз орналастыруымен
ерекшеленетін тұрғ ын үй жоспары жасалған. Бір
көлемге біріккен шаруашылық құрылыстар, мал қо
ралар, қоймалары тұрғ ын үйге тақалып салынған.
Қазақстанның оңтүстік аудандарында тұрғын үй
ереже бойынша шаруашылық құрылыстардан бө
лек салынған. Мұнда жан-жақтары бойынша ша
руашылық бөлмелері мен тұрғ ын үй орналасқан
ашық аула пайда болады. Ас үйі мен дәлізі бір бөл
меге бірігіп, ортасында орналасқан тұрғын үй типі
кең тараған; оның екі жағ ынан бір қатар бойынша
қонақ бөлме мен демалыс бөлме салынған. Аласа
бойлы сәкілер, саз балшықтан жасалған еден, кіш
кентай терезелер осы интерьерге тән болып табы
лады.
Тұрғын үйдің кең таралған түрінің бірі киіз үй де
болған. Бұл тұрғын үйдің көшірілетін түрі көшпен
ді халықтың үлкен тапқырлығын білдіретін бірегей
құрылым болып табылады. Киіз үй көшіруге тиімді,
оңай және тез бұзылып жиналады. Оның маңызды
көркемдік ерекшелігі әсемдік және қабырғаларының
беті толық ірі масштабтық оюлық мотивтерімен бе
зендірілуінде болады.
Ірі ғимараттардың құрылысы негізінде мешіттер,
медреселер мен кесенелерді салуымен байланысты
болып табылады.

ХІХ ғ. аяғында Жаркентте (қазір Панфилов қ.)
(интерьері ұйғыр шебері Хасан Полат жасаған, Хон
Пик сәулетшінің басшылығымен) салынған мешіт
пен медресе кешені ортаазиялық сәулетшілік мотив
тері мен Қиыр Шығыс архитектурасының құрылыс
тәсілдері үйлескен архитектурасы бар ерекше ес
керткіші болып табылады.
Зерттеліп жатқан кезеңдегі Қазақстанда қорым
құрылымдары – әртүрлі типтегі кесенелер кең та
ралған. Олардың қатарында Жезқазған ауданындағы
Жүзден (ХІХ ғ. ортасы, халық шебері Серәлі Ела
манов), Айтман Су жеріндегі Айтман және Сам ау
данындағы Омар (ХІХ ғ. аяғы, халық шеберлері аға
йынды Қаражүсіптер), Гурьев облысындағы Жұбан
кесенелерін, Сенек жеріндегі кесенесін (Маңғыш
лақ), Қызыл Су жеріндегі Боран (шебері Нұрнияз
Ізбасаров) және сағана-тамдарды, құлпытастарды,
Сейсен Ата, Қамысбай және көптеген басқа кесене
лерді айта кету керек.
Барлық кесенелері мен сағана-тамдар бір бөлме
лі болып табылады. Олардың негізгі ерешеліктері
әртүрлі күмбездерін пайдалануымен анықталған.
Кейбір кезде бас қасбеті пештак, найзалы арка, қа
тардоға, сонымен қатар қышты өрнектеп қалауымен,
боялған тас бетіндегі сұлбалық оюы және интерьер
ді ою-өрнекпен әшекейлеуі бар өзіндік декоративтік
безендіруімен өндірілген.
ХХ ғ. басында пайда болған мектептер, сауда кең
селері, дүкендер, сословиелік клубтар, фабрикалар
мен зауыттар, теміржол вокзалдары секілді ғимарат
тардың жаңа түрлерінің пайда болуы ілгері дамудың
белгісі болды. Бірақ бұл ғимараттар өткен дәуірдегі
орыс архитектурасының әртүрлі стилі жағынан орыс
шенеуніктердің қалауы бойынша шешілген. Қазақ
станда орнатылған бұл стильдердің өлке өнері мен
халық мәдениетімен ешбір жалпы байланысы бол
маған.
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ХІХ ғ. басындағы олардың ең ірілері керемет ин
женер-архитектор А.П. Зенковтың есімімен байла
нысты болып табылады. Оның жобалары бойынша
Верный қ. Кафедральный соборы (қазір Қазақ КСР
тарихи мұражайы), Офицерлер жиналыс үйі, әйел
дер және ерлер гимназиялары, Қоғамдық жиналыс
үйі (қазір Қазақконцерт) және т.б. салынған. Көбі
не бұл ғимараттар бақшаның айналасында қаланың
ортасына ұйымдастырылып салынған. Бүкіл кешен
нің композициялық орталығы Кафедралдық собор
болды.
Қазақстанда кеңес өкіметі орналасқаннан ке
йін халық сәулетшілік ескерткіштерін қорғау мә
селесі ең алғашқы рет көтеріліп шешіле бастады.

Отан соғысынан кейін республика аймағ ындағ ы
архитектуралық ескерткіштерді зерттеу бойынша
жұмыстары кең тарала бастады, соның нәтиже
сінде ғыл ым и түрде негізделген оларды қайт а өң
деу мен сақт ап қалу жобалары өндіріле бастады.
Осы кезде Айша Бибі кесенесін сақтап қал у іске
қосылды, Қожа Ахмед-Яссауи мешіт-кесенесі,
Жаркенттегі мешіт-медресесі, Семейдегі екімұна
рал ы мешіт, Орт ал ық Қазақстанның бірқат ар ке
сенелері және көпт ег ен т.б. қайта жөндеуден өтіп
жатыр. Респ убл икам ызд ың Маңғышлақ, Гурьев
және өзге облыст арын ың архитектуралық ескерт
кішт ерін сақтау бойынша жұм ыстары жүрг ізіл іп
жатыр.

Жаркент қ. (Панфилов қ.) мешіт пен медресе кешені. Бас кіру есігі. Аула жағынан көрініс
(сәулетшілер – Хон Пик, Хасан Полат). ХІХ ғ. аяғы

Айша Бибі кесенесінің Батыс қасбетінің үзінді түрі
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Жошы хан кесенесі. Жоба және оның кесіндісі. ХІХ ғ. екінші жартысы.

Маңғышлақ.
Кесене интерьерінің өңдеуі.

Алматы. Кафедралдық собор, 1910–1912 жж. (арх. А.Зенков)

ХІХ ғ. аяғы.

108

109

ҚАЗАҚСТАННЫҢ СОЦИАЛИСТІК
АРХИТЕКТУРАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
Қазан социалистік төңкерісінің жеңісі мен 1920
жылдың 26 тамызында Қазақ АКСР-н ұйымдастыру
қазақ халқы өмірін негізгі түрде өзгерді.
1921 ж. көктемінде нәтижесінде кедейлер мен
батрактар кулактардан тартып алынған мал мен
құралдарға ие болған жер-су реформасын өткізуі
басталды. Бұл реформа қазақ еңбекшіл шаруаның
отырықшылық пен егін шаруашылығына құштар
лығын күшейтті. Зауыттар мен фабрикалар жұмыс
шылары отырықшыл өмір салтына көшіп жатқан
қазақ шаруаларына көмек ретінде ауылшаруашы
лық құралдарды жіберіп жатты. Үйлерді салу және
қажетті заттармен қамтамасыз ету үшін шаралар
қолданылды. Факториялар, малшаруашылық ар
тельдер секілді бірігулер халыққа үйлерді салу мен
құдықтарды қазуға көмек көрсетті. 30-жылдары
ның басында ирригациялық, мелиоративтік, жолқұрылыс жұмыстарын жүргізуіне, сонымен қатар,
отырықшылдық пайда болған аудандарында мәде
ни-ағарту мекемелерін, агромалтехникалық, ветери
нарлық және өзге бекеттерін ұйымдастыруына кө
мектескен Қазақ АКСР Халық Комиссарлар Кеңесі

жанында Республикалық отырықшылдық комитеті,
ал Қазақ АКСР ООК – көшпенді және жартылай
көшпенді халықтарды отырықшылдыққа айналдыру
ға көмектесу қоғамдары ұйымдастырылған.
1930–1931 жж. кезінде республикада 20 мыңнан
астам жаңа үйлер, 1500 құдықтар, 2500 әртүрлі ша
руашылық бөлмелер мен ұстаханалар салынған [7].
Отырықшылдыққа өтуі көшпенділер тұрмысын қай
та жасауына, тұрғын үйлердің жаңа түрлерінің пайда
болуына, қала құрылыстың дамуына және халықтың
мәдени деңгейін көтеруіне алып барды.
1932 ж. 17 қыркүйекте БК(б)П ОК және 5 қазанда
КСРО ХКК «Қазақстанның ауылшаруашылығы ту
ралы» арнайы қаулысын қабылдады, онда өзге мәсе
лелерімен қатар еуропалық мазмұнға сай қыстақтар
ды салу туралы мәселесі қаралды.
Қазақстандағы 1930 ж. таман құрылыстың бұрын
болмаған қарқындылығы мен өскен көлемі оны тұ
рақты түрде реттеуін талап етті. Орталық қалалары
на жобаларды алып келу әдісі құрылыстың қарқын
ды өсуін қамтамасыз ете алмады. Өзінің жобалау кең
сесін ұйымдастыру қажеттілігі айқын болды.
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1930 ж. 24 қыркүйегінде Қазақ КСР ХКК өнер
кәсіптік, әлеуметтік-мәдени, ауылшаруашылық, сау
далық, кооперативтік және тұрғын үй құрылысын
жобалау бойынша жобалау кеңсесін ұйымдастыруы
қаралған республикадағы «Құрылыс ісін реттеу ту
ралы» қаулысы қабылданды. «Қазмемжоба» атында
ғы бұндай өлкелік кеңсе ол кезде құрылыс өндірісі
нің барлық түрлерін жасайтын «Қазқұрылысбірлес
тік» жүйесінде ұйымдастырылған. Кеңсе өз жұмы
сын 1930 ж. қазан айында бастады.
1935 жылы Қазақстан архитекторлар Одағының
Ұйымдастыру бюросы негізін қалады. 1936 жылы
ның басында республика архитекторларының 1-кон
ференциясында басшылық сайланды. Одақ Кеңес
Қазақстан архитектурасының әрі қарай дамуында
белгілі рөлін атқарды. 30-жылдардың екінші жарты
сының негізгі белгісі ретінде республика халық ша
руашылығы мен мәдениетінің қарқынды өсуі болды.
Қарағанды, Балқаш, Жезқазған секілді жаңа өнер
кәсіптік орталықтар, сонымен қатар, Аякөз, Алға,
Ембі, Ақжал, Қарсақпай және т.б. жұмысшылар
қыстақтары пайда болды. Ескі қалалар абаттанды
рылды. 1937 ж. Қазақстанда 28 қала мен 28 жұмыс
шылар қыстақтары болған [7].
Қазақстан қалаларындағы су құбырлар желісі екі
есеге дейін, ал су берудің орта тәуліктік көлемі 3 есе
өсті.
Құрылыс индустриясын күшейту бойынша да
көптеген жұмыстар өткізілді, жұмысты өндіру әдіс
тері жетілдірді. Соның арқасында мысалы, 1940 ж.
Қарағанды құрылысшылары жедел құрылысының
бүкілодақтық рекордтары көрсетілді: әрқайсысының
көлемі 16 мың куб. м екі төртқабатты үйлер, біреуі
52, екіншісі 48 еңбек күндерінде салынды [8].
Ұлы Отан соғысы жылдары Қазақстанда айтар
лықтай өзгерістер орын алды. 1941 ж. 16 тамызын
да КСРО ОК мен ХКК елдің шығыс аудандарында,

сонымен қатар, Қазақстанда да, өнеркәсіптік құры
лыст ың кең қанат жаюы қаралған «Әскери-шаруа
шылық жоспарды» бекітілді. Кавказ мұнайымен
елді қамтамасыз етуде туған қиыншылықтарымен
байланысты майданды жанармаймен қамтамасыз
етуде Ембі мен Ақтөбе кәсіпорындары маңызды
рөлін атқарды. Гурьев қ. жұмысшылары үшін абат
тандырылған қыстағ ы салынған ірі мұнай өндіру
зауыты бой көтерді. Құрылыс заттарын тасымал
дау қиынға түскен соғыс уақытының жағдайында
қыстақт ы жергілікті материалдардан салғанын
айта кету керек.
Жаңа қыстақтар мен қалалар құрылыстары
жалғыз санды болған жоқ, олар барлық өнеркәсіп
тік кәсіпорындарында салынды. Мысалы, 1943 ж.
МҚК шешімі бойынша Қаратауда таукен-химиялық
комбинаты салына бастады және осы жағдай жерге
аттас жаңа қаланың құрылысының басы болып та
былды.
Соғыстан кейінгі республика халық шаруашы
лығы дамуының қарқындылығы Қазақстан қала
құрылысы мен архитектурасының жемісті дамуын
шарттады. Оларды реттеу мен сапасын көтеру мақ
сатында 1945 жылы Қазақ КСР Министрлер Кеңесі
жанында архитектура істері бойынша комитеті және
Қазақ КСР Ғылым академиясының жанында архи
тектура бөлімі ұйымдастырылды1. Аталған бөлім ха
лық сәулетшілік ескерткіштерін зерттеу бойынша үл
кен жұмыстар жүргізді. Оның іс-әрекетімен қазіргі
заманның өзіндік архитектурасын жасау үшін өткен
дәуірлер архитектурасының ұлттық ерекшеліктерін
пайдалану туралы ойдың дамуы байланысты болған.
Бірақ, бұл құрылыстың өркендеулік әдістерін дамуы
мен жаңа техникасын пайдалануына кедергі жасады.
1

1954 ж. бөлім архитектура және құрылыс заттар бөліміне ай
налған. Бір жылдан кейін ол КСРО ҚжАА Қазақ филиалына ай
налды.
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1954 ж. көптеген кемшіліктері ашылды және соны
мен бірге Қазақстан архитектурасының дамуында
жаңа кезеңге өтуі белгіленді.
Қалақұрылыс. Мұраға алынған қалаларындағы
алғашқы қатардағы қалақұрылыс іс-шаралары апат
тық құрылыстарды жоюға бағытталды. Жаңа құры
лыс шектеулі болды, көбіне бірқабатты жеке тұрғын
үйлер салына бастады.
20-жылдардың екінші жартысынан бастап қала
ларда бос жерлерде орналасқан бөлек ғимараттар
дың, кейбір кезде бүкіл кварталдардың құрылыста
ры басталды. Сондай-ақ, астаналық қала1 ретіндегі
Қызылорда қ. құрылысы республиканың үкімет
аппараты жұмысшылары үшін арналған бөлек әкім
шілік ғимараттардан және тұрғын кварталдардан
басталды. Сол заманның жағдайында жаңа құрылыс
архитектор Рянгин құрастырған алдын ала қарасты
рылған (1925 ж. 28 қазанында Қазкеңхалком және
1925 ж. 1 қарашада ҚазОАК бекіткен) жоспары бо
йынша орындалды. Ең алғашқы жобаның өзінде со
циалистік қалақұрылысының өркендеу үрдістері бай
қалды. Құрғақ ыстық климатында ең жақсы жағдай
жасау қажеттілігін ескере отырып, қаланы қала-бақ
ша ретінде жоспарлаған, бүкіл аймағының шамамен
27% көгалдандыру үшін арналған. Жаңа квартал
дарда халыққа қызмет көрсету элементтері бар ірі
кешендерді салуы қаралған. Ең қолайлы аймақтар –
Сырдария өз. жағалаулары – демалыс аймақтар үшін
бөлінген. Сонымен, сол жылдарының өзінде аймақ
ты функциялық бөліктерге бөлудің, кешенді құры
лыс және Кеңес Қазақстан қаласының жаңа түрінің
негіздері салынған. Жобада негізінде қаланың орта
лық бөлігіндегі көшелердің радиалдық-шеңберлік
жүйесі сақталған, ал жаңа құрылыс аудандарында

көшелердің тікбұрыштық желісі алдын ала қарасты
рылған.
Халық шаруашылығының социалистік индус
триалдауының басталуы мен экономикалық база
сының өзгеруімен байланысты республика қалала
рының өсу қарқындығы мен қайта құруы күрт өсе
бастады. Жаңа өнеркәсіптік кәсіпорындардың құ
рылысы басталды. Түрксібтің құрылысы мен рес
публика астанасын Алматыға көшіру (1929 ж.) қала
ның қарқынды өсуі мен оның тұрғындар санының
көбеюіне себеп болды. Мысалы, Түрксіб құрылысы
ның (1897–1826 жж.) алдындағы 30 жыл ішінде қала
тұрғындар саны екі есе көбейді, ал кейінгі 10 жылда
4 есеге көбейгені белгілі болып тұр.
Алматыдан солтүстік жағында 9 шақырым жер
де (Алматы-1 стансасы жанында) бос орындарда
1929–1930 жж. Түркістан-Сібір теміржол жұмыс
шыларының жаңа тұрғын ауданы пайда болды2.
Жамбыл, Ыстықкөл, Шевченко және Чайков
ский көшелерімен шектелетін кварталдың құры
лысы (1931–1934 жж.) қызық болып көрінеді. Үй
лер көшелерге бұрыш ретінде бағытталған және
пәтерлер ең тәуір көрініске (оңтүстік-шығыс, сол
түстік-батыс) ие болған.
30-жылдар басында ғана Калинин, Комсо
мольская, Ыстықкөл (қазір Мир) және Фурманов
көшелер ауданында қала орталығы белгіленген.
Қаланың орталық алаңы Үкімет үйінің алдында
қалыптасты. Батыс жағынан алаң Бас пошта ғи
марат ымен, ал шығыс жағынан – Түрксіб басқара
масы ғимарат ымен шектелген. Осы алаңды құрай
тын ғимараттард ың стильдік және пропорц иял ық
бірлестігі оны барлық жағынан үйлесімді етіп көр
сетеді.

1

2

1925 ж. V Бүкілқазақстан Кеңестер съезі Қазақ АКСР астана
сын Ақмешіт қ. көшіру және оны Қызылорда қ. деп атау туралы
қаулы қабылдады.

Республиканың ескі қалаларын темір жолына қосуы оларда
ғы (көбіне ескі қаладан бөлек, бос жерлерде) темір жол жұмыс
шылары үшін қыстақтар құрылысының басы болып келді.

Республиканың алғашқы ірі өнеркәсіптік орталық
тары – Балқаш және Қарағанды қалаларын – салуы
нан ең аз адамы бар ауданның – Орталық Қазақстан
ның дамуы басталады. Бұл қалалар мен зауыттарды
республика аймағында орналастыруына көзқарас
қызық болып көрінеді. Басты талап ретінде өндіріс
тік күштерінің қарқынды өсуі, табиғи ресурстарын
барынша пайдалану, өндірісті шикізат көздеріне жа
қындату болып табылады. 1932 ж. басталған Балқаш
тау-кен металлургиялық комбинатының құрылысы
Қоңырат мысы бар кен орны базасында жасалған.
Жобалау процесінде комбинаттың бүкіл өндірістік
бөлігін жағалауда шоғырландыруға және соның нә
тижесінде қаланы табиғи жағдайы бойынша тиімді
аймақта салуға мүмкіндік беретін сұлба қабыл
данды.
Сонымен қатар, қаланы жобалау жүргізілді. Ал
ғашқы сұлба мен эскиздік жобаны 1932 ж. Гипро
цветмет (жоба басқарушысы арх. С.Климов) жаса
ды. Кейінірек қаланы жобалаумен 1935 ж. Балқаш
қ. алғашқы бас жоспарын өңдеуін бітірген елдегі
ең ірі жобалау ұйымы – Горстройпроект – айналы
сады. Қабылданған көшелер бағыты мен кварталдар
дың құрылысы жергілікті табиғи-климаттық ерек
шеліктерін ескеріп отыр. Көшелері әлемнің барлық
жақтарына бағытталған және жиі болатын қатты
желдерден сақталып орналасқан. Кварталдар өзіндік
аулалар қалыптастыратын периметрлік құрылысы
ретінде жобаланған.
Әрине, аймақты игеруі қиындықтарды тудыра
тын Балқаш маңы жағдайларында гектарына 450
адам орташа тығыздылығы бар көпқабатты (төртқа
батты) үйлерді салу дұрыс шешім деп айтуға бола
ды. Осының нәтижесінде қаланың жоспары шағын
және бас жоспар бойынша, оның 102 га жері Балқаш
көлі жағалауында орналасқан селитебтік аймаққа
бекітілген, бар болғаны 214 га жерінде орналасқан.

Күнделікті пайдаланатын мәдени-тұрмыстық (мек
тептер, балалар, спорт және сауда) мекемелері, ра
диусы 500 м орналасқан асханалары мен клубтары
бар үлкен көлемді (10–12 га) кварталдардың шешімі
дұрыс боған. Бас жоспарды іске асыруы 1941 жылы
біткен №1 кварталдың құрылысынан 1934 ж. бас
талды.
Жергілікті жобалау мекемелерінің күшейуіне
байланысты 30-жылдардың екінші жартысында рес
публиканың ең ірі қалаларын қайта өңдеу мен рет
теуі бойынша жобалау жұмыстарына кіріскен. Шыға
ру және өндіру өнеркәсіптік кәсіпорындардың өсуі
жаңа қалалар мен елді мекендердің пайда болуын
шарттады. Олар үшін даму болашағын және дема
лыс орындарын ұйымдастыру мүмкіндіктерін еске
ре отырып, табиғи жағдайы бойынша ең қолайлы ай
мақтарды таңдаған.
Бас жоспарларын жергілікті қала құрылысшы
ларымен қатар Мәскеу мен Ленинградтың белгілі
сәулетшілері өндірген. Жоспарлау мен құрылыстар
жобаларының негізі ретінде КСРО КХК мен БКП
ОК 1935 ж. 10 шілдеде қабылданған «Мәскеу қала
сы қайта қалыпқа келтіруінің бас жоспары туралы»
белгілі қаулысында өз бейнесін тапқан және қала
ларды қайта қалпына келтіру саласында кешенді
іс-шараларды алдын ала қарастыратын принциптер
алынған.
Алматы қ. жоспарлау мен қайта қалпына келтіру
алғашқы жобасын жасау уақытына (1937 ж.) қала
аймағы кеңейген1 және оның даму қарқындығы ай
қын қала құрылыстық перспективаларды талап ет
кен. Осыған байланысты РКФСР Халықшаруашы
лықком №1 архитектуралық-жоспарлық шеберхана
сы (архитекторлары А.Репкин және И.Гуревич) Қа
1

1937 ж. таман қаланың үйлер салынған аймағы 45 км2 жетті.
Орталық бөліктегі халық санының нығыздылығы 1 га 270 адам
және шеттерінде 90 адамнан кем емес болған.

113

112

8–7379

зақстан астанасын жоспарлау мен қайта қалыптасты
ру жобасын (1937 ж. 16 наурызында Қазақ КСР КХК
бекіткен) дайындады.
Жоспарлық құрылым негізінде тарихи қалыптас
қан қаланы салу кварталдық жүйесі қабылданған,
бірақ сонымен қатар, қала көшелері мен алаңдар же
лісін күрделі түрде реттеуі қарастырылған. Қаланың
кеңеюі батыс бағытына қарай Весновка өз. арнасы
ар жағында белгіленген. Жоба бойынша әкімшілікмәдени орталығын Коммунистік даңғылы, Гоголь,
Фурманов және Калинин көшелер ауданында орна
ластыруы қарастырылған. Жаңа Үкімет Үйі орна
ласқан Орталық алаңы Коммунистік даңғылы мен
Комсомол көшесінің қиылысында жоспарланған.
Қаланың өзге маңызды архитектуралық-жоспарлық
түйіндері – вокзалдық және театрлық алаңдарының
орналасу орындары анықталған, негізгі магистраль
дардың қайта қалыптасуы, ұсақ кварталдарды іріле
ту мен сыртқы абаттандыру бойынша іс-шаралары бе
кітілген. 1937–1941 жж. жоба бойынша Коммунистік
даңғылында бір топ әкімшілік ғимараттар, консерва
тория ғимараты, вокзал, Абай атындағы опера және
балет театры, Фурманов пен Калинин көшелеріндегі
тұрғын үйлер және т.б. салынған.
Қарағанды алқабындағы қоныстандыру мәселе
лері одан кең және жан-жақты зерттеулерін талап
етті. Сондықтан 1935 жылы бекітілген (архитектор
лары А.Кузнецов, А.Карнаухов) Қарағандының бас
жоспарын жасау бойынша жұмысын 1936 ж. Мособ
лжоба бастады. Қоныстандырудың бірқатар прин
циптерін (орталықтандыру, орталықтандырмау, ара
ласқан жүйе) және қаланы орналастыру нұсқаларын
(Компанейск, Тихоновка, Майқұдық, Б.Михайловка
және Старый город қыстақтарында) сараптау нәти
жесінде Орталық қаланы Б.Михайловка қыстағы
ның ауданында және оның жанындағы Компанейск,
Старая Тихоновка, Старый Майқұдық және Қараған

ды-көмірлі төрт жұмысшылар және ауылшаруашы
лық серіктес-қыстақтарында жасауға шешім қабыл
данды. Нәтижесінде санитарлық жағынан жағдайы
жақсы көмір ашу негізгі орындарынан қашық орна
ласқан жаңа абаттандырылған қала бой көтерді.
1936 ж. бастап бас жоспар бойынша көбіне екі
магистралда – Ленин даңғылы мен қазіргі Советский
даңғылында – ондаған көпқабатты тұрғын үйлер
және ірі қоғамдық ғимараттар салынды.
Қарағанды жағдайына байланысты Жаңа қала
ның қалалық аймағын абаттандыру мен көгалдан
дыру үлкен жетістік болып саналады. Қазақтың
құрғақ даласы жағдайында қалаларды көгалданды
руы мүмкін емес деп есептелетін. Қарағанды тәжі
рибесі бұл көзқарасты жоққа шығарды. Сондай-ақ,
Берлинде 1939 жылы әрбір адам басына барлығы
2 м2, Нью-Йоркте – 6 м2, ал Батыс Еуропаның ең
жасыл қаласы болып есептелетін Парижде – 7 м2
көгалдандыру егістіктері болса, Қарағанды да әр
бір тұрғынның басына 7 м2 көгалдандыру егістігі
келеді [9]. Сонымен қатар көлемі 275 га болатын
ОДжМП көгалданған ірі алқабы бір мезгілде жиі
болатын салқын желдерден жақсы қорғаныс болып
табылады.
Жоспарлау мен қайта қалыптастыру бойынша
айтарлықтай жұмыстары Қазақстанның ескі қалала
рында да жүріп жатты. Ол туралы Шымкенттің (инж.
Д.Пожарищенский; 1935– 1936 жж.), Гурьевтің (арх.
А.Шафаров, инж. Л.Вульпе; 1938–1939 жж.), Петро
павловск (1939–1941 жж.), Ақмоланың (қазір Цели
ноград; 1940–1941 гг.) жоспарлау жобаларын өндіруі
куәландырады. Қазақстанның бұл ірі қалаларының
бас жоспарлары жергілікті алматылық Қазмемжоба
жобалау мекемесі жасағаны көзге түсер жаңалық бо
лып тұр.
Ұлы Отан соғысы жылдары қалалар құрылысын
да айтарлықтай өзгерістер болып жатты. Сонымен
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қатар 1 кезектегі құрылыстың жоспарының жоба
сына кірмеген шағынқабатты үйлері көп аймақтарда
жаңа өнеркәсіптік кәсіпорындар бой көтерді.
Не дегенімен, осы кеңдегі қалақұрылыс мәселе
лерін тиімді шешу мысалдары бар. Бұл – жобалау
кезінде жергілікті жағдайлар1 ескерілген Гурьев қа
ласы жанындағы мұнайшылар қыстағын жоспарлау
мен салуы. Құрылыс үшін Жайық өз. үш жағынан
су айдынымен жуылатын аймақ таңдалып алынды.
Біріншіден, осының арқасында шаң мен құмнан
табиғи қорғанысын қамтамасыз етеді, екіншіден,
көгалдандыруға жарамды жағалау белдеуінің ұзын
дығына байланысты үш жағынан көгалданған қор
ғаныс жасауға болады. Таңдалған алаңының табиғи
жағдайлары бас жоспардың композициялық сұл
басын анықтады: түбектің сортанды топырақтары
бар орталық бөлігі құрылыс үшін арналған, қалаға
алып баратын шоссе жолы бас жоспардың архитек
туралық композициясының табиғи негізгі осін құра
ған. Тұрғын қалашықтың бас көшесі шоссенің жал
ғасы болып табылды. Ол Мәдениет үйіне тірелетін
әкімшілік алаңымен аяқталады (жер бедерін дұрыс
пайдаланғанының арқасында ғимарат тек қана алаң
да емес, бүкіл қаланың үстінен бас орнын алып тұр).
Селитебтік аймақ жағалаудың көгалдандыру бел
деуімен бес көлденең көшелер арқылы байланыста
болып тұр. Қыстақ көшелерінің желісі жиі болып
жататын желдердің бағытына көлденең орналасты
рып жобаланғаны маңызды болып тұр, соның нәти
жесінде олардың зиянды әсері азаяды.
Республика қалақұрылысы дамуында 1945 ж.
шыққан Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің «Қазақ
КСР облыстық орталықтарының жоспарлау жобала
рын жасау туралы» шешімі үлкен маңызға айналды,
1

Тұрғын қалашықты жобалау мен құрылыс жұмыстарын жүр
гізген үшін архитекторлар С.В. Васильковский мен А.В. Арефьев,
инж. И.М. Романовский Мемлекеттік премияға ие болды.

соның арқасында республиканың барлық облыстық
орталықтары 1945–1954 жж. бас жоспарларына, ал
олардың кейбіреулері кезекті жоспарлау материал
дарға қол жеткізді. Мысалы, Шымкент (Қалажоба),
Петропавл (Архитектура істері бойынша комитеті),
Павлодар (Қалажоба), Алматы (Ленгипрогор), Ақ
мола (Целиноград – Мемжоба) және өзге қалалары
ның бас жоспарлары бекітілген.
Осы қалалардың орталық бөліктерінде (шама
мен 70%) үш және төрт қабатты, тек қана ерекше
архитектуралық маңызды қиылыстарда бес қа
батты құрылыстар, ал квартал ішінде (шамамен
20%) – үш қабатты, негізгі бөлігінде бір және екі
қабатты үйлерді салу жоспарланған. Бірақ Ұлы
Отан соғысының басталуы Қазақстан астанасын қа
лыпқа келтіру бас жоспарын бұзды. Мұнда майдан
маңындағы белдеуден жедел түрде бас жоспарды
есепке алмай-ақ 18 өнеркәсіптік кәсіпорындар, бір
қатар оқу ғылыми-зерттеу мекемелері көшірілген.
Тек қана 1949–1950 жылдары Гипрогордың Ленин
град бөлімшесі орындаған (архитекторлары Д.Бра
гин, И.Белоцерковский және Л.Вертоусов) Алматы
ның жаңа жоспарлау мен қалыпқа келтіру жобасы
олардың жоспарлау байланысын біріккен қалалық
ағзаға айналдыруды қарастырған. Жоба бойынша
негізгі қаламен Түрксіб қыстағы біріккен. Транс
порттық магистральдар мен байланысты жақсарту
әдістеріне, қаланың орталық бөлігіне транзиттік
көліктің әсерін азайтуына үлкен назар аударылып
жатты. Жоспарлау жобасында сонымен қатар бұ
рын қалаға үлкен зардап шектірген сеңнен қала
ны қорғау тәсілдері өндірілген. Ол үшін РКФСР
Коммуналдық шаруашылығының академиясының
ұсынысы бойынша, бұл ағыстарды Весновка өз.
арнасы арқылы өткізуі шешімге қабылданды. Бас
жоспардың маңызды жағы бұрынғы алаңнан сол
түстікке қарай жаңа Үкімет үйін салуы жоспарлан
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ған бас қалалық алаңы бар қаланың жаңа қоғамдық
орталығын салу болып табылды.
Тұрғын үйлер. Көшпенді халықтың отырық
шылдыққа айналуына байланысты Қазақстанда тұр
ғын үй құрылысы қарқынды дами бастады. Бірақ құ
рылыста саз балшықтан салынған құрылымдар, ал
материалдардан – сабан немесе күйдірілмеген қыш,
қамыс, ағаш басым болды.
20-жылдарының ортасына дейін қалаларда салын
ған тұрғын үйлер ұсақ және бірқабатты болды. 1925
жылдан бастап Қызылордада екі отбасына арналған
біріккен үйлер салына бастады. Жоспар бойынша
пәтерлер анфилад негізінде шешілген, сондықтан
олардың бөлмелері көбіне бір-бірімен байланысты
болған және өзіндік міндетін орындамаған. Бақша
жағынан жазғы бөлме – (шамамен 15 м2) верандасы
орналасқан екінші есігі болған.
1926 ж. БК(б)П ОК Сәуірлік Пленумы «...жергі
лікті ерекшеліктері және жергілікті материалдарды
пайдалануға мүмкіндіктерімен есептесе отырып,
арзан және жұмысшылардың қажеттілігіне лайықты
тұрғын үйдің түрлерін»1 жасауға назар аударған.
20-жылдардың аяғында тұрғын үй құрылысын
да екі қабатты стандартты үйлер, мысалы, Түрксіб
қыстағында, Балқаш мыс балқыту комбинаты жа
нындағы қыстақтарында және Қарағандының Шах
терск маңындағы қыстақтарында кеңінен тараған.
30-жылдардан бастап бірінші бесжылдықты орын
дауының жемісті жолында және елдің экономикалық
негізі өзгерілу нәтижесінде жұмысшылардың тұрғын
үй-тұрмыстық жағдайларын ары қарай жақсартуына
үлкен назар аударылып отырды. Санитарлық-тех
никалық құрылымдарымен қамтамасыз етілген көп
пәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы басталды. Бірақ
экономика мәселелері әлі де үлкен рөлін атқарды. Бі
1

Съездер, конференциялар мен ОК Пленумдарының резолюция
лары мен шешімдеріндегі КОКП, ІІ б., 19, 168 бет, 7 басылым.

рінші қатарға қатаң үнемдеу және абаттандырудың
кейбір түрлерін, мысалы, ваннаны, әдейі қысқарту
есебінен жұмысшылар үшін тұрғын үйлер санын ба
рынша көбейту талабы шығарылды. Мысал ретінде,
Қарсақбай комбинатының жұмысшыларына арнал
ған үш бөлікті екі қабатты 12-пәтерлік тұрғын үйлер
қызмет ете алады. Олардың бөліктері екі пәтерлік,
соның арқасында өтпе жел арқылы ауаны тазарту
қамтамасыз етіледі, су және кәріз құбырлары бар.
Жоспарлықтың жақсы жері барлық тұрғын бөлмелер
бір жаққа қарап тұрады, яғни ас бөлмелер, дәретхана
лар солтүстік жағына қарап тұрғанына байланысты.
Бөлмелер көлемі жақсы (3,9×4,7; 4,7×3,4 м) және ас
бөлменің көлемі 11,2 м2 тең.
1931 ж. БК(б)П ОК маусымдық Пленумының ше
шімінде тұрғын және қосымша бөлмелердің көлемі
мен биіктігін үлкейтудің, әр пәтерде ванна неме
се душ, қабырғалық шкафтарды, заттарға арналған
антресольдерді жасау арқылы пәтерлердің сапа
сын жақсартуын қажеттілігі туралы айтылған. Бұл
жағдай Қазақстанда да тұрғын үй архитектурасының
дамуына себепкер болды.
30-жылдары басында көппәтерлі үш және төрт
қабатты тұрғын үйлердің құрылысы республиканың
сейсмикалық аудандарында кең тараған. Пәтерлер
құрамы халық демографиясын қамтамасыз ете бас
тады. Олардың абаттандырудың барлық элементте
рі бар. Бұл өзгерістерді Алматыда салынған тұрғын
үйде айта кетуге болады (алғашқы тұрғын үй ком
бинаты). Үйдің үш, ал бұрыштық бөлігінде – төрт
қабаты, қабырғаларына шкафтар енгізілген екі, үш,
төрт және бес бөлмелі екі және үш пәтерлік бөлік
тері бар. Пәтердің барлық бөлмелері бөлек және са
нитарлық блоктары олардың есіктерінен қашықтау
орналасқан.
Екінші бесжылдықтың жоспарын жемісті орын
дау нәтижесінде республикадағы тұрғын үй құры
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лысы кең жайыла бастады. Сонымен қатар тұрғын
үйлерде пәтерлер көлемінің кеңеюі байқалады. Мы
салы, Балқаш қ. бірқатар үйлерінің үшбөлмелі пәте
рінің пайдалы – 102,2 м2, тұрғын – 71,1 м2, ал қосым
ша көлемі – 31,1 м2 құраған. Ал бұл тұрғын үйдің
жетіспеушілігі жағдайында бөлмелік қоныстауына
алып барды. Республика архитекторлары 30-жылда
рының екінші жартысынан бастап жергілікті жағдай
лар жақсы есептелген тұрғын үй түрлерін жасады.
Мысалы, Орталық Қазақстанның табиғи-климаттық
ерекшеліктері өте ерекше және сонымен қатар бірбіріне қайшы келетін талаптарды қояды. Қыста үйді
жиі болатын қатты желдер мен аяздан қорғау керек,
ал ыстық жаз айларында тым ысытудан сақтау үшін
өтпе жел қажет болған. Бұл жағынан Балқаш қала
сы №34 тұрғын үйдің шешімі өте үлкен қызығушы
лық тудырады. Жиі болатын желдер жағынан қасбет
(солтүстік-шығыс желдер) қысқа шешімімен ерекше
ленеді, ол жаққа балкон да шықпайды, ал терезелер
ені 1,1 м, аула – оңтүстік қасбет жағына қарайтын
(1,6 м) терезеден 50 см еңі кем болып келеді. Кең
лоджия түріндегі жазғы бөлмелер (2х6 м) оңтүстік
жағына қарап тұр. Осының арқасында, біріншіден,
лоджияны желді күндері де пайдалануға болады, ал,
екіншіден, ол күннен қорғайтын тиімді құрал болып
табылады.
Сол жылдары республиканың тұрғын үй құ
рылысы үшін қолданылған бөліктердің көптеген
түрлері тән болды, соның нәтижесінде көптеген құ
рылымдық сұлбалардың себепкері болды. Баспал
дақтар, санитарлық желілер және өзге элементтерін
стандарттауы жоқтығының арқасында бөліктер саны
одан ары көбейді. Төмен техникалық мүмкіндіктері
бағандар (Алматыдағы тұрғын бөлмелері) неме
се корпустың аздаған ені (11,2-ден 12,2 м-ге дейін)
кезінде қыштан салынған қабырғалары түрінде қо
сымша тіреуіштерін салуға итермеледі.

Тұрғын үй құрылысындағы кемшіліктер 1935 ж.
өткен құрылысшылардың бірінші Бүкілодақ кеңесін
де және 1937 ж. өткен КСРО архитекторлардың бі
рінші съезінде ашылған. Ал 1936 ж. 11 ақпанындағы
КСРО КХК және БК(б)П ОК «Құрылыс ісін жақсар
ту мен құрылысты арзандату туралы» қаулысында
оларды жою нақты жолдары көрсетілген.
1937 ж. тұрғын үйлердің үнемді және заманға сай
түрлерін жасау бойынша үлкен жұмыс атқарылды.
Республиканың жобалау ұйымдарында бір отбасы
тұратын көлемі кішірейген пәтері бар бірқатар бө
ліктер өндірілген. Сондай-ақ, Қазақстанның сейс
микалық аудандары үшін екі типті төрт, екі бөлмелі
пәтерлері бар архитектор М.И. Кудрявцев өндірген
бөлік (Алматыдағы стахановшылардың тұрғын
үйі, жетінші тұрғын үй-комбинаты және т.б.) кең та
раған. Сонымен қатар, мұнда көптеген тұрғын үй
құрылысына қойылатын – оларды салуға жеңілдік
тудыратын құрылыс элементерін стандарттау секіл
ді маңызды талаптарының бірін ескеру мүмкіндігі
қаралған.
30-жылдардың екінші жартысынан тұрғын үйлер
дің қалақұрылыстық рөлі өсе бастады. Олар маңыз
ды магистральдар бойында шоғырланды. Осыған
орай тұрғын үйдің айқындығын күшейтетін құрал
дарды іздеу басталды. Қасбеттің салтанатты шеші
мін одан ары жақсарту үшін заманауи тұрғын үйдің
архитектурасына өткен дәуірлер архитектурасының
детальдарын механикалық түрде көшіруі тән бол
ды. Мысал ретінде «Алтыншы тұрғынкомбинат»
(1938 ж.), стаханшылар тұрғын үйі (1939 ж., арх.
М.Кудрявцев), Алматыдағы Горький көшесі (арх.
Я.Бараг), Костенко көшесі, Ленин даңғылы, Қараған
дыдағы Индустриальный көш. (арх. А.Корт) және
т.б. тұрғын үйлері бола алады.
Ұлттық дәстүрлер мен пішімдерді пайдаланудың
жөнді мысалдарын да айта кету керек. Осы жағынан
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Гурьев қ. мұнайшылар қыстағы тұрғын үйлер архи
тектурасының қалыптасқаны үлкен қызығушылық
білдіреді. Су айдыны бар ашық көгалдандырылған
аула айналасында тұрғын үйлер құрылысы ыстық
жаз бен жиі болатын желдер өмір сүру жағдайын
нашарлататын дәл осы қала жағдайында, әсіресе,
дұрыс болып шықты. Көгал мен су айдындары – ау
лалардың міндетті түрдегі элементтері – ыстық пен
желдің кері әсерін азайтады. Бұл халық сәулетшілігі
нің тәсілдері, мысалы, №1 және №2 кварталдардағы
тұрғын үйлер кешенін жатақханаларға үйлесуін ше
шуінде пайдаланды. Барлық пәтерлердің (көбіне екі
бөлмелік) лоджиялары бар және олар өтпел желмен
қамтамасыз етілген. Биіктігі 4,5 м болатын бөлме
лердің көлемдері үлкен назарға бөленеді. Осының ар
қасында оңтүстікте өте қажет болатын ауаны көбей
теді. Қосымша бөлмелердің (ас бөлме, санитарлық
желілер) биіктігі 2,8 м болады.
Көппәтерлі үйлердің жоспарлануында ерекше
тәсіл ұсынылған болатын. Сондай-ақ, №3 және №4
кварталдарда салынған екіқабатты сегізпәтерлі тұр
ғын үйлер көше және аула жағынан ашық, төбесі қа
мыспен жабылған, өтпел желге ыңғайлы баспалдақ
тар арқылы шешімін тапқан.
Тұрғын үйдің өзіндік бейнесі мұнда айвандар,
террассалар, лоджиялар мен галереяларды кең қол
дану арқасында анықталған. Бұл пішімдер сонымен
қатар пәтерлерді ауыр жазғы жағдайларынан қорғау
құралы болып табылады. Архитектураның өзіндігіне
түстерді дұрыс қолданудың нәтижесінде де қол жет
кізілген: көлеңкеде орналасқан карниздерді, қабыр
ғаларды, лоджияларды ашық түске бояуда; тұрғын
үй қабырғалары мен лоджияларын қатты ыстықтан
қорғайтын декоративтік өсімдіктер мен көгалдарды
пайдалануда. Осының арқасында құрылыстың өзін
дік оңтүстік көрінісі, жайлылығы және әсемдігі пай
да болады.

Соғыстан кейінгі тұрғын үй құрылысы типтік жо
балар мен тұтас топтарға көшуді талап етті. Топтық
жобалау ең алдымен шағын үйлерге қатысты болды,
өйткені, олар сол жылдарының құрылыстың ең көп
санды түрі болып келді. Олардың ішінде мемлекет
тік және қожалық әдісімен салынған 105-4 және 1174 тобындағы типтік жобаларды (усадьбалық құры
лыс) айта кетуге болады. Сонымен қатар, 207 типтік
жобалардың топтары (мысалы, Өскемендегі Гоголь
көш. бірқатар үйлер, Целиноградтағы үйлер), 230
және 228 (Балқаш қ. №4, 8, 9 және 21 кварталдар)
кең тараған. Олардың арасында жақсы көрсеткіште
рімен Қазақстаннан басқа бүкіл елде кеңінен тара
ған Горстройпроект жасаған тобы (архитекторлары
Д.Меерсон, С.Тургенев, С.Селивановский, В.Богомо
лов, Н.Вавировский, инженерлері Б.Богданов және
Л.Лурье) ерекше көрінеді. 50-жылдары республи
каның сейсмикалық аудандарында Мосжилпроект
(архитекторлары А.Заболотная, А.Криппа, инж.
И.Левитас) өндірген екі және үш қабатты, сегіз, он
екі және жиырма төрт пәтерлік типтік топтағы тұр
ғын үйлер салынған. Типтік жобалар тобы бойынша
азқабатты құрылыспен қатар 40-жылдарының екінші
жартысынан тұрғын үйлер жеке жобалар бойынша
салына бастады. Мысалы, 1943–1954 жж. Алматыда
Ю.Коммунарлар көшесі (арх. Г.Бобович), тоғызыншы
жилкомбинат (архитекторлары А.Простаков, А.Леп
пик), ғалымдар үйі (арх. А.Бобович), Госплан үйі
(арх. А.Леппик), Су шаруашылығы министрлігінің
тұрғын үйі (арх. Ч.Бапишев), Космонавттар көш. тұр
ғын үй (арх. Г.Бобович), ҚКП ОК 154-пәтерлік тұр
ғын үйі (арх. А.Леппик) және өзге үш қабатты ірі үй
лер салынды. Көп адамды қоныстандыру мәселесін
шешпесе де осы үйлерді жобалау мен салу тәжірибе
сінің үлкен маңызы бар. Олар туралы ой-пікір айтуда
тұрғын үй архитектурасы саласындағы ізденістердің
бағыты қалыптасты. Жоспарлау жағынан тұрғын
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үйлердің көбісі екіпәтерлік бөліктерімен жобалан
ған, соның арқасында пәтерлерді өткел жел арқылы
салқындатуға мүмкіндік пайда болды. Бөлмелердің
маңызы әртүрлі болған, қабырғаға енген шкафтары
мен қоймалары бар. Бұл пәтерлердің архитектурасы
архитекторлардың сол арқылы ұлттық бейнені біл
діру мақсатын көрсетеді, сондықтан негізінде қазақ
халық өнер мотивтері мен халық сәулетшілік эле
менттері пайдаланған.
1950 ж. «Қазмемжоба» республикалық жобалау
институты №264-А топтағы алғашқы типтік жоба
ны өндірген, ал 1952 ж. Қазақстанның сейсмикалық
аймақтарында №264-пен салыстырғанда номенкла
турасы мен қабат саны көбейген №261 топтағы тип
тік жобалары бойынша («Қазмемжоба» институты,
арх. А.Леппик) тұрғын үйлердің көптеген құрылысы
басталды.
Қоғамдық ғимараттар. Кеңес өкіметінің ал
ғашқы жылдарынан бастап қоғамдық ғимараттарды
құрылысына және ең алдымен көпшілікке арналған
типтік ғимараттарға үлкен назар аударылды. 1918
ж. 31 қазанда жарық көрген «Аз ұлттық өкілдеріне
арналған мектептер туралы» РКФСР Халық ағар
ту комитетінің барлық ұлттарға өз тілінде оқытуға
оқу орындарын ашуға құқық беретін қаулысы Қа
зақстандағы мектептер желісінің тез көбеюіне мүм
кіндік берді. Соғыстың ауыр жағдайына және құл
дырауына қарамастан олардың саны көбейе берді.
Барлық жерде жаңа мәдениеттің ошақтары салына
бастады. 1918 ж. маусым айында Верный қ. өзінде
ғана бес мектеп ашылды. Олардың архитектуралық
бейнесі туралы Павлодар уездік халық ағарту бөлі
мінің 1921 ж. мәлімдемесінен білуге болады: «қазақ
мектептердің көбісінде өз ғимараты жоқ, олар жал
ға алынған бөлмелерде орналасқан, көбісінде жиһаз
жоқ, оқушылар кейбір кезде қара жерде, еден үстін
де отырып оқиды... және егер қағазы мен қаламы

болса тізесіне қойып жазады, ал мұғалім... тақтаның
жоқтығынан қабырғаға немесе пешке бормен емес,
кәдімгі сазбен жазады...»1.
Жаңа мектеп ғимараттары РКФСР Халық ағарту
комиссариаты өндірген типтік жобалар бойынша са
лынған. Алғашқы кезде мұндай мектептерге 40-тан
320 балаға дейін, жиі бір бөлмеде екі сынып балала
ры орналасқан (Қызылордадағы Карл Маркс атын
дағы мектеп). Осы кезеңіндегі мектеп құрылысының
әдеттегі мысалы ретінде Павлодардағы №1 және №8
мектептер, Петропавлдағы № 3 және Герцен атын
дағы №6, Пушкин атындағы №8 және өзге мектеп
терді атап кетуге болады. Ол кездегі мектептер ша
ғын болған, кейбір кезде ағаш қабырғаларымен, оқу
бөлмелерінің құрылысы нашар дамыған, дене шы
нықтыру залдары болмаған.
1927 ж. басында республиканың Орталық мек
теп-құрылыс комитеті ұйымдастырылған. 1926–1932
жылдары мектеп құрылысы оқытудың зертханалықбригадалық әдісінің пайда болуымен сәйкес келді.
Осыған байланысты шеберханалар мен бірқатар қо
сымша бөлмелерді ұйымдастыру қажеттілігі туды,
соның нәтижесінде ғимараттың сыртқы көлемін бұзу
және кубатурасын өсіруіне алып барды.
Жалпы, оқуды ендіруіне байланысты (1930–1931
жылдары) жаңа мектептердің көптеген санын ашуға
қажеттілігі туды2. 1932 ж. оқытудың зертханалықбригадалық әдісі жойылды және ел сынып бойынша
оқу жүйесіне көшті. Жобалаушылар алдында үнем
ді жаңа типті мектептер ғимараттарын өндіру және
олардың құрылымын дұрыстап анықтау мақсаты
тұрды. 1935 ж. 28 ақпанында жарық көрген КСРО
ХКК және БК(б)П ОК «Бастауыш және орта мектеп
туралы» қаулысы елімізде құрылыс үшін мектептің
Қазақ КСР ОҚА, Ф. №1211, №1 тізім, 23 зат бірлігі.
Жалпыоқудың алғашқы жылдарында көп кездесетін «карлик
тік» екі және үш жылдық оқу мектептері біріккен еңбек бағдар
ламасы бар толық мектептермен ауыстырылды.
1
2
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үш түрін: кубатурасы бір оқушыға 15–17 м3 дейін
азайған 22 сынып бөлмесі бар 880 оқушыға арнал
ған екікомплектік, 10 сынып бөлмесі бар 400 оқу
шыға арналған біркомплектік және 7 сынып бөлме
сі бар 280 оқушыға арналған толық емес орта мек
тептерді қабылдауға көмектесті. Жобалау қосымша
бөлмелерді (басбалдақтарды, дәліздерді, дәретха
наларды) қысқарту жолы бойынша жүрді. Өте кең
(2,8–3 м) жақсы жарық түсетін зал-дәліздер рекреа
циялардың міндетін атқарды. Ереже бойынша, екі
комплектік мектептер үшқабатты, біркомплектік
мектептер – екі қабатты болып келген.
Ең қарқынды түрде мектептер астаналық қала
Алматыда салынды. Сондай-ақ, 1935–1937 жж. мұн
да негізінде алғашқы екі типтік 26 жаңа мектеп ғи
мараттары іске қосылған. 22 сыныптық мектептің
үлгісі ретінде 1937 ж. салынған № 25 мектепті (архи
текторлары А.Стременов, Г.Кушнаренко) атап кетуге
болады. Мектептің бұрышта орналасқаны бір жаққа
қарай орналасқан сынып бөлмелерінің оңтүстік пен
батысқа қарауына шешім болған. Рекреация ретінде
еңі 2,8 м құрайтын дәліз қызмет етеді. Соғыстан ке
йінгі мектептің құрылысы типтік жобалар бойынша
жасалған.
Қазақстан КП ОК «Қазақ орта мектебін күшейту
туралы» қаулысы (1946 ж. желтоқсан айы) әсіресе,
ауылдық жерде мектептер желісін одан ары дамы
туына себепкер болды. Олардың құрылымында өз
герістер пайда болды: барлық типтік мектептерде
гимнастикалық залдар, актовый зал – ірі мектептер
де, мысалы, Алматыдағы Мәметова атындағы №37
мектепте (арх. В.Косов) пайда болды.
Республика халқын дәрігерлік қызметпен қамта
масыз етудің қажеттілігі осыған сай ғимараттарды
кеңінен салуға мүмкіндік берді. Соғыс алдындағы
жылдары өзінде көптеген поликлиникалар, амбула
ториялар, бала босану үйлері, кеңес беру және ден

саулық бекеттері ашылды. Тек қана 1938–1940 жж.
485 керуетке арналған ауруханалар мен поликлини
калар іске қосылды. Соғыс алдында салынған ірі дәрі
герлік мекемелер қатарына Алматыдағы бала босану
үйі мен клиниканы, Павлодардағы облыстық бала
лар поликлиникасы мен сушылар поликлиникасын,
Семей еткомбинаты ауданындағы поликлиниканы
және көптеген өзге нысандарды қосуға болады.
Осы кезеңнің құрылысы үшін Алматыдағы №1
бала туу үйінің екіқабатты ғимараты (арх. М.Ива
нов; 1936 ж.) тән болып табылады. Оның жоспарлау
негізін галереялық принципінің дәліздік принципі
мен сәйкес болуы құрайды, сонымен қатар галереяға
палаталар шығып тұрады, бұл жағдай Алматының
климаттық факторларын ескеретін көзқарас жағы
нан дұрыс болып саналады. Бала туу үйінің қасбе
ті ашық галереяның керемет аркадасымен өндіріл
ген. Бірақ, өкінішке орай, палаталарды көкжиектің
қолайсыз (солтүстік) жағына қаратқанының арқа
сында ашық галерея жабық галереяға күн сәулесін
түсірмей қойды. Одан гөрі терапевтік клиникасының
ғимараты (архитекторлары Н.Длугач, А.Каплун;
1939 ж.) жақсы жасалған. Жоспардың композиция
сында галереялық және дәліздік жүйелер үйлесіп
келеді, сонымен қатар, кең бағыты бар корпустары
үшін галереялық жүйесі дұрыс қабылданған (пала
талар галереядан оңтүстікке қарай орналасқан), ал
дәлізді жүйесі меридиандық бағыттағы корпустарда
пайдаланған. Осындай шешімі арқасында клиника
ның барлық бөлмелері жылдың әр кезінде өзіне қа
жетті күн сәулесін алып отырады. Жергілікті климат
тық ерекшеліктері республиканың өзге қалаларында
да ескере отырылады. Осы жағынан Балқаш қ. қала
ауруханасының архитектурасы жақсы көрініс бола
алады. Іші жартылай жабық аула айналасында шо
ғырланған аурухананың екіқабатты корпустарының
верандасы мен лоджиялары бар. Өткел желдеуге бар
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мүмкіндігі бөлмелерде тиімді температураны ұстап
тұруға мүмкіндік береді.
Соғыстан кейінгі жылдары ауруханалық қала
шықтар салына бастады. Мысалы, құрылысы соғыс
алдында басталған Алматыдағы бірінші қалалық
клиникалық ауруханасында терапевтік клиникасы
жанында хирургия корпусы мен поликлиника (арх.
В.Бирюков) салынған; Балқаш қалалық біріккен ау
руханасы өз құрамын терапевтикалық, хирургиялық,
індетке қарсы корпустарымен, сонымен қоса (1941–
1954 жж. салынған) бала туу үйі және гинекология
лық пен жүйке ауру бөлімшесімен кеңейтті.
Ауруханалық қалашықтар Қарағандыда, Өске
менде (поликлиникасымен қоса), Жамбылда, Шым
кентте және көптеген өзге қалаларында салынған.
Ауруханалар кешеніне жиі поликлиникалар да қо
сылады. Бұл өте үнемді және ыңғайлы болып та
былады, өйткені, операциялық блокты, рентген бөл
месін және өзге емдеу-диагностикалық бөлмелерді
тиімді пайдалануға мүмкіндік береді және ғима
раттардың инженерлік-техникалық құралдарын
арзандатады. Сонымен қатар, қалалардың бөлек
аудандарына, өнеркәсіптік кәсіпорындарына және
ұйымдарға қызмет көрсететін ауруханалар көптеп
салына бастаған. Ең ірілердің қатарында Алматы
дағы Түрксіб ауруханасын (арх. М.Кудрявцев), Қа
рағандыдағы травматологиялық ауруханасын (1949
ж.) және т.б. айта кетуге болады. Қала жоспарында
ғы дәрігерлік нысандардың өздерін орналастыруы
на көзқарасы тиімділеу болып келді. Әдетте жиі
болатын желдерден қорғалған, аурулар таза ауада
жиі болу үшін жақсы көгалданған аймақтар таңда
лып жатты. Сонымен қатар жарықтың көптігі мен
түсті жақсы таңдауы ғылыми көзқарас жағынан ем
деудің психофизиологиялық фактор ретінде жаңа
ауруханалар құрылысының міндетті бөлігі болып
табылды.

Төңкерістен кейін Шаруа мен малшының үйі,
жұмысшылар клубтары секілді қоғамдық ғимарат
тардың жаңа типтері, селоларда – изба-читальня,
ауылдарда – қызыл киіз үй секілді бірегей мәдениағарту мекемелер пайда болды. Социализм құры
лысының бағдарламасымен толық сәйкес келетін
халықтың рухани талабын орындай отырып, партия
мен Кеңес мемлекеті мәдениет орталықтарының же
лісін кеңейте бастады. 1922 ж. наурыз айында Қа
зақстанның Бас саяси ағарту «Шаруа мен малшы үйі
туралы қағиданы» бекітті. Қоғамдық ғимараттардың
осындай типтері губерниялық орталықтарда салын
ды және қалалық және ауылдық жұмысшылардың
қоғамдық пен мәдени өмірінің орны болып табыл
ды. Шаруа үйінде ағарту бекеті, 10 мың томға жуық
кітапханасы, анықтама бөлімі, кинотеатр және
театр-клубы қарастырылған. Оған қоса дақылдар
мен губернияның топырақтар үлгілері, тыңайтқыш
тардың түрлісі, ауылшаруашылық машиналар мен
құрылымдар орналасқан мұражайы болған. Бұл үй
лерде жұртқа көрсету бөлмелер көп болған, сондық
тан олардың көлемдік құрылымында өз бейнесін
тапқан.
Бүкіл ауданды қамтамасыз етуге арналған Шаруа
мен малшы үйлерімен қатар бір ірі кәсіпорынның жұ
мысшыларына арналған клубтар салынған. Мысалы,
1930 ж. Қарсақпайда – 400, Жезқазғанда – 350, Рид
дерде – 800, Доссорда – 600 орны бар жұмысшылар
клубтары болған. Клубтар Байқоңырда, Зыряновск
та, Жетіқарада және өзге орындарында жұмыс істе
ген. Жоспар бойынша олардың көбісі клубтық-үйір
мелік сабақтарға арналған (қатты бөлінген) көлем
дерден тұрады және көбіне оларда жоспарды тиімді
ұйымдастыруын көздеген, бірақ көлемі мен бөлек
қасбеттерді шешу мәселелері қарастырылмаған.
Мысал ретінде Алматыдағы Ішкі істер ми
нистрлігінің қызметкерлерінің клубы (қазір Ұйғыр
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драмалық театры; 1932–1933 жж.; арх. А.Буровцев)
қызмет ете алады. Көлемді композициясы жақсы
жабдықталған сахнасы бар тікбұрышты театрлықконцертік залдан (14,5×26 м) және шеңбердің төрт
тік пішімі бар кіреберіс-вестибюльдік павильоннан
тұрады. Жергілікті климаттық ерекшеліктерін ес
керуі бірінші мен екінші қабаттарының баспалдақ
тық-кішірейіп келетін шатырларын ашық фойе ретін
де жасауға мүмкіндік берді. Клуб-театр жергілікті
архитекторлардың ең алғашқы ірі құрылымы болға
нын айта кету керек және белгіленген кемшіліктерге
қарамастан, оның архитектурасы олардың шығарма
шылық күштерінің айтарлықтай өскені туралы куә
ландырады.
30-жылдардың басында кинотеатрлар ғимарат
тары қосымша бөлмелердің асырылған көлемдері
мен жобаланған болатын. Оларды көптеген санда
салуы көлемін қарапайымдау мен кішірейтуін талап
етті. Қарағандыда 1939 ж. салынған (арх. В.Калмы
ков) 500 орындық кинотеатрда (Қызылордадағы
«Амангелді» кинотеатры1 жобасын қайта қолдануы)
күту залын кішірейтуі жоспардың сұлбасын қарапа
йымдатуға және қозғалыс кестесін жақсы ұйымдас
тыруға мүмкіндік берді. Бір орынға кинотеатрдың
кубатурасы 14,5 м3 дейін кішірейді.
Сөзсіз, соғыс алдындағы кезеңіндегі қоғамдық
ғимараттар арасындағы ең ірісі Абай атындағы Қа
зақ Мемлекеттік опера және балет театры болып
табылады. 1932 ж. ұлттық театр ғимаратының жо
басына жүлде жарияланды. Ұсынылған жобалар
бөлмелерінің тым үлкен 200 мың м3 көлемімен ай
рықшаланған (Қазақ ұлттық театрын 1935 жылы
архитектор И.Кругловтың жобасы бойынша салы
нып басталған, бірақ бітпеген күйінде ол ғимарат

1937 жылы өртеніп кетті және театр құрылысы 1941
жылы архитектор Н.Простаковтың жобасы бойынша
аяқталған). Театрдың композициялық осі Панфилов
көш. осімен сәйкес келіп отыр және оның перспекти
васын аяқтап жатыр. Театрдың қапталдық жақтары
бойынша фонтандар мен су айдындары бар сквер
лер орналасқан (басжобалық-архитекторлары И.Бе
лоцерковский, Б.Стесин). Театр жоспары анық қыз
меттік құрылымы болып келеді. Касса залы арқылы
көрермендер қапталдары бойынша көрермендер за
лының фойемен екінші қабатқа алып баратын салта
натты үш марштық басбалдақтарымен байланысты
вестибюльге кіреді. Партерге кіретін есік бірінші қа
баттың деңгейінде орналасқан. Төртбұрышты жанжақтары тең залға 1200 адам сияды. Оның жетістігі
барлық нүктелерден жақсы көріну мен керемет акус
тикада болып тұр. Ярустар бойынша оның көлемі Ал
матының сейсмикалық жағдайларында өте маңызды
болып келетін құрылымның көлденең қаттылығын
күшейтуге мүмкіндік берген кулуарлармен қоршал
ған. Сонымен қатар, театр ғимаратының архитекту
расы Қазақстан кеңес архитектурасындағы ұлттық
өзіндікті ізденістің өзіндік мысалы болып табыла
ды. Қарапайым, көлемдік шешімі жағынан қатаң
ғимарат бүкіл алаңның композициялық орталығы
болып келеді. Ол төртбағанды лоджиясы бар және
алып антаблементімен аяқталған өзінің бас қасбе
тімен айқындалады. Лоджия жан-жағынан енсіз
терезелік қуыстары бар жылтыр ризалиттарымен
шектеледі. Театр интерьері, бас қасбеті (карниз үс
тінде парапеттің орнына «қошқар мүйіз» халықтық
ою элементтерінен және жапырақтардан тұратын
оюлық тор тартылған) және ғимараттың өзге бөлік
тері2 ұлттық ою-өрнектерімен безендірілген. Театр

1

2

Кинотеатрды 1935 ж. өткізілген конкурс нәтижесінде қабыл
дады. Көрсетілгенмен қатар осы жобаның нұскелары бойынша
Орел, Риддер, Рязань, Ставрополь қалаларында, Чкаловск қыста
ғында (Мәскеу жанында) және т.б. кинотеатрлар салынған.

Қасбетті мұндай әдіспен аяқтауы кейінірек бірқатар ғимарат
тардың архитектурасында қолданылған, мысалы, Алматыдағы
әуежайында, Алматы жанындағы «Горный гигант» колхозының
Мәдениет сарайында.
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лық құрылымының идеялық-көркем бейнесін толық
анықтау үшін қасбетте барельефтік суреттер қолда
нылған1.
Театр құрылысының Қазақстанның кеңес архи
тектурасы тарихында үлкен мағынасы болды және
кейінгі уақыттарда республика архитектурасының
дамуында үлкен рөл атқарды. Соғыстан кейін халық
тың рухани көтерілуі мәдени мекемелерді салуына
өз әсерін тигізді. Барлық жақта мәдениет сарайлары
салына бастады және олардың бөлмелер номенк
латурасы кеңейіп, архитектурасы жалпы жақсара
бастады. Осы өзгерістер алғашқы рет анықталған
мысал ретінде 1945–1948 жж. Гурьев қ. салынған
Мұнайшылар мәдениет үйін келтіруге болады. Са
райдың үшқабатты ғимаратының бірінші қабатында
кассалар, киім ілетін орындар, асхана және бірқатар
қосымша бөлмелер орналасқан. 480 адамға арналған
көрермендер залына фойе және екінші қабатта орна
ласқан залды үш жағынан қоршаған кулуарлар ар
қылы кіреді. Кітапхана, мұражай, көрме, үйірмелер
және кинопроекциялық бөлмелері үшінші қабатта
орналасқан. Алаңсыз жаңа құрылым бас сахна жа
нындағы жазғы эстрадасы болып табылады.
1950 ж. салынған Қарағандыдағы Кеншілер мә
дениет үйі (архитекторлары Н.Бреннер, Я.Янош) өз
құрылымының әртүрлілігімен айқындалады. Сарай
үш көлемнен тұратын симметриялық композиция
болып табылады. Орталық көлемде 1000 орындық
көрермендер залы, вестибюль, фойе, бірінші мен
екінші қабаттағы кулуарлары мен жақсы жарық
талған сахналық бөлігі бар. Бөлмелер құрамында
спорттық залы мен үлкен ресторан пайда болды. Сол
1

Композицияның ортасында өнер қызметкерлердің тобымен
Жамбыл бейнеленген, ал қапталдық жақтарында қазақ халқы
ның батырлар жырынан және Қазақстандағы азамат соғысының
көріністері орналасқан. Алғашқы рет мұндай суреттер Алматы
да Қаржы министрлігінің ғимаратында (1938 ж.) қолданылған
(арх. Шугал М.Д.)

қанатында, олардан басқа, бильярд пен клубтық бөл
мелер, ал оң қанатында – 100 мың том кітабы бар кі
тапхана, оқу залы, жеке жұмысқа арналған бөлмелер
және 400 адам сыятын киноқұрылымы бар лекторий
орналасқан.
Осы жылдары Қазақстан қалаларында мәдениет
сарайлары жобаларын қайта қолдануы кең таралған,
бірақ әр қалада олардың сыртқы көркемдік безен
діруі өзгерген. Осылайша Балқаштағы (арх. Л.Ме
леги; 1948–1952 жж.), Өскеменде (архитекторлары
К.Барташевич және А.Маковеев; 1951 ж.), Ленино
горскте (1949 ж.) Металлургтар сарайлары салынған.
Олардың құрылымына сахнасы бар 1100 адамға ар
налған театрлық залы, лекциялық залы, оқу залы бар
кітапханасы, көлемі 500 м2 болатын үйірмелік бөл
мелері кіреді. Ғимараттың жалпы көлемі 49 мың м3
құрайды.
Сонымен қатар, республиканың қалалары мен
ауылдық жерлерінде архитектуралық бейнесінде
жергілікті табиғи-климаттық және ұлттық ерек
шеліктерін ескеруге жасаған әрекеттері көрінетін бір
қатар мәдениет үйлері салынған. Аздаған өзгерістер
енген Алматыдағы Мәдениет үйінің жобасы (арх.
В.Калмыков) 1950–1954 жж. Теміртау, Целиноград,
Қызылорда және өзге жерде қайталанып салынған
дығы тәнді мысал болып табылады. Жоспар ыңғай
лы және үнемді шешімімен айырықшылынады. Қо
сымша бөлмелер саны барынша азайған. 500 орны
бар зал фойеге өзінің ұзын жағымен тақалады, соның
арқасында оны тез толтыруға мүмкіндік бар. Клуб
бөлмелері жалпы бөлмелер арасынан анық бөлінген
және бағандардың екі қатары арқылы (Қызылорда,
Теміртаудағыдай кейбір кезде бір қатар арқылы) қап
талдық қанаттарын біріктіруіне байланысты терең
ашық аула жасайды.
Әкімшілік ғимараттар құрылысы Қызылорда да
басталған болатын. 1925–29 жж. мұнда Қазақ КСР
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үкімет үйі (арх. В.Львов), облауылшаруашылық бас
қармасы, ауылшаруашылық банк және т.б. ғимарат
тары салынған. Жоспар жағынан олар жергілікті
жағдайлар талабына сай келетін галереялық жүйені
кең пайдалануды білдіреді. Олар арасындағы ең қы
зық халық сәулетшілігіне сай келетін жоспарлаудың
принциптері қолданылған ауылшаруашылық банк
ғимараты (қазір Пионерлер сарайы) болып табыла
ды. Композициялық орталығы ретінде үш жағынан
екі қатар аркаларымен қоршалған, ал төртінші жа
ғынан ғимараттың өзі орналасқан ашық аула болып
табылады. Ешбір оюы жоқ, жылтыр, қатаң түрді же
ңіл аркалар қатарлары қоршаған табиғатпен үйлесім
ді болып келеді.
Әкімшілік ғимараттар архитектурасының ары қа
рай дамуы Қазақстанда кең қолдау алған конструк
тивизммен байланысады. Бұл жағынан Түрксіб бас
қарма ғимараты (арх. Г.Герасимов, 1933 ж.; 1938 ж.
қасбет қайта салынған, арх. М.Шугал), Павлодарда
ғы Мемлекет банкі (1934 ж.), Семейдегі пошта ғи
мараты (1933 ж.), Алматыдағы Байланыс үйі (арх.
Г.Герасимов; 1931–1934 жж.) және т.б. үлкен қызы
ғушылық тудырады.
Бұл ғимараттар архитектурасының маңызды
ерекшелігі ретінде еркін жоспарлау, қажетті бөл
мелерді нақты жоспарлауға және олардың тізімдік
тәнін белгілеу үшін шағын қабырғаларымен бөлін
ген кең терезелер арқылы жарық түсіруге мүмкін
дік берген каркастық құрылым болып табылады.
Қасбеттегі терезелер бір-бірімен біріккен. Ғима
раттар, әдеттей, азын-аулақ еңісі бар екіжақтық
шатырымен жабылған. Оларға бас қасбет жағынан
жазық шатыр түрін беру үшін оларды биік пара
петпен жапқан. Қасбет композициясы көлденең бө
ліктерін: тегіс қабырға ортасында анық көрінетін
ленталық терезелер мен бас қасбетке шығатын бір
бөлменің жартылай шеңберлік көлемін айқ ында

уында жасалған. Осының барлығ ы биік парапет
пен аяқталады.
Конструктивизим тәсілдерін анық білдіретін
мысал ретінде Алматыдағы Қазақ КСР Үкімет үйін
(қазір Қазақ Мемлекеттік университеті) келтіруге
болады (архитекторлары М.Гинзбург, Ф.Милинис;
1930–1934 жж.)1. Үкімет үйінің архитектуралық-ке
ңістік композициясы барлық бөлмелерінің тиімді
байланысы мен олардың қызметтік ерешеліктерін кө
лемді түрде көрсетуде салынған.
Кеңес архитектурасының шығармашылық прин
циптерінің өзгеруіне байланысты 1933 ж. жаңа Үкі
мет үйі жобалауы басталған болатын, бірақ Ұлы
Отан соғысы оның құрылысын ұзақ жылдарға жыл
жытып жіберді және соғыстан кейінгі құрылыстың
үлкен жаңалығы болатын оның құрылысы (архи
текторлары Б.Рубаненко, Т.Симонов) тек қана 1951
жылы басталды.
Мұнда ортасын пленумдар шеңберлі залдар кө
лемі алып жатқан ашық аула айналасында бөлек кор
пустарында ҚКП ОК, Министрлер Кеңесі мен рес
публика Жоғарғы Кеңесінің бөлмелері орналасқан.
Барлық төрт қабаттарды біріктірген сегіз көпқырлы
бағандары бар алып портигі қабырғалар жазығынан
қатты шығып тұр, соның арқасында салтанаттық пен
алыптығын көрсетіп ғимараттың көркемдік бейнесін
анықтайды.
Соғыстан кейінгі жылдары жоспарлау жобасын
да Қазақ КСР ҒА бірқатар институтардың құрылысы
және соның нәтижесінде өзіндік академиялық қала
шықтың пайда болуы қаралған болатын. Қаланың
осы ірі ғимараттарын орналастыруында қалақұры
лыс мәселелерін шешуі қызығушылық тудырады.

Қазақ КСР Ғылым академиясының бас ғимараты
(арх. А.В. Щусев, арх. Н.А. Простаков қатысуымен;
1948–1953 жж.) институтар ғимараттары салынған
еңі 70 м болатын академиялық бульварына өтетін
Красин көшесі перспективасын аяқтайды. Осылай
ша, бас ғимаратының архитектурасы алыс жерлер
ден де анық көрінеді және соның арқасында керемет
архитектуралық-кеңістік орта пайда болады. Осыған
ұқсас бейнені Үкімет үйінің алдында жасау үшін
Коммунистік даңғылы мен Панфилов көшесі арасы
нан Фрунзе көшесі ашылды. Бұл классикалық тәсіл
Алматы қалақұрылысында осы кезге дейін, бірақ
ұсақ қала кварталдарды ірілетуіне себепкер болып
өз қолдануын тауып отыр.
Сонымен, зерттелген кезең бойында Қазақстанда
біртұтас және ең ірі қалақұрылыс жұмыстары жүр
гізілді. Жергілікті жағдайларды ескере отырып, ғы
лыми түрде зерттелген жоспарлар негізінде жаңа
қалалар салынды. Табиғи-климаттық ерекшеліктер
мен өндіріс күштерінің орналасу тәні қоныстанды
ру типін анықтауында маңызда рөлін ойнады. Қала
аймағының ең қолайлы бөліктері тұрғын үй құры
лысына бөліңген. Орталық Қазақстанда тұрғын үй
құрылыстарын жиі болатын желдерден қорғау бо
йынша көгалдандырау жұмыстары қарқынды жүргі
зілді. Құрылыстар теңіз немесе өзен жазықтығына
қарай салынған, жағалаулар демалыс аймақтарына
бөліңген. Қалақұрылыстың басты ерекшелігі кешен
ді құрылыс, қала көлігін жақсарту, абаттандыру мен

көгалдандыру, қала бөліктері арасындағы байла
нысты жасауда болып жатыр.
Осы жылдар бойында тұрғын үй мен қоғамдық
ғимараттардың көптеген саны салынды. Осы сала
дағы негізгі жетістіктері нақты қажеттіліті қамтама
сыз ететін үнемді пәтерлер мен ғимараттарға көшу,
оларды жобалау нормаларын нақтылау; бөліктер мен
үйлер типтігін дамыту, олардың элементерін стан
дарттау; жергілікті климаттық жағдайларын ескере
отырып ғимараттарды жобалау әдістерін, әсіресе
сыртқы қабырғалар құрылымдарын дамытуда болып
тұр.
Пәтерлерді абаттандыруы жақсарып келе жатыр.
Өмір сүруге көптеген жақсы жағдай жасауға мүм
кіндік беретін тұрғын үй құрылысында халықтық
сәулетшілігінің жоспарлау әдістерін игеруі жоспар
ланып отыр. Жергілікті жағдайларда тиімді жұмыс
істейтін өрлеулі құрылымдар іске қосылып жатыр.
Бірақ қалақұрылыс пен архитектура мәселелерін
шешуінде айтылған жетістіктермен қатар архитекту
раға формалды-эстетикалық көзқарастың нәтижесін
де кемшіліктер болып жатыр. Сондықтан қызметтік
пен логиканың, ыңғайлылық, құрылым мен техника,
экономика талаптары кейбір кезде екінші қатарға
ысырылып жатады. Жаңа ғимараттар уақыт белгісі
нен ажырап жатыр. Бұл кемшіліктер тұрғын үй мен
көптеген қоғамдық ғимараттар құрылыстарын тоқ
татты және қысқартты, құрылыс индустриалдығы
ның дамуын тежеді.

1

Ғимараттың бейнесі мен құрылымы 1927 ж. желтоқсан айында
жарияланған конкурстың нәтижесінде анықталған. Жеңімпазда
ры: I – М.Я. Гинзбург, II – Г.С. Гурьев-Гуревич және К.И. Соло
монов; ІІІ – И.И. Леонидов; IV – П.Н. Блохин және А.М. Зальц
ман; V – Д.Ф. Фридман.
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АРХИТЕКТУРА
СОВЕТСКОГО КАЗАХСТАНА
Казахстан неузнаваемо изменился за годы Совет
ской власти. Неисчерпаемые возможности нового
социального строя способствовали бурному разви
тию всех отраслей народного хозяйства и культуры
края.
В исключительно короткие сроки он превра
тился в могучую высокоиндустриальную аграрнопромышленную республику. Сегодня Казахстан
занимает третье место в стране по объему про
мышленного производства, оставив далеко поза
ди в экономическом и культурном строительстве
многие капиталистические страны. В частности,
например, по выработке электроэнергии на душу
населения республика превзошла такие страны,
как Франция, Италия, Бельгия и Япония, несмот
ря на то что до революции в Казахстане о ней не
имели понятия.
Чрезвычайно бурно развивалось и сельское хо
зяйство. Большие успехи в республике были достиг
нуты по производству хлеба, шерсти и мяса.
Производственная база строительства превра
тилась в одну из крупнейших отраслей республи

ки. Предприятия края поставляют стройкам свыше
50 наименований строительных материалов.
Грандиозные политические и экономические пре
образования создали самые благоприятные условия
для расцвета культуры народа, в том числе архитек
туры республики. На базе активно развивающейся
промышленности в Казахстане каждый год послед
него десятилетия создаются два-три новых города и
общее число их уже превысило 80. Ежегодно в горо
дах и селах республики вводится в строй столько жи
лья, сколько его имел весь край в дореволюционное
время. Реконструируются старые города, ликвиди
ровано деление городов на туземные и европейские
части, исчезает различие между центрами и окраи
нами.
Произошел качественный переход от прими
тивных методов выбор очной застройки отде
льных улиц и кварталов к широкой комплексной
организации не только новых жилых, районов,
но и целых городов. За это время осуществле
на демократизация жилища, массовое жилище
стало ведущим. Крупными достижениями отме

127

чено развитие его конструктивно-технической
основы.
Как и труженики других отраслей народного хо
зяйства, архитекторы республики сейчас успешно
претворяют в жизнь исторические решения XXIV
съезда КПСС, создавая наиболее благоприятные ус
ловия для труда и отдыха советских людей.
Характерной чертой, наглядно иллюстрирую
щей сложное многообразие культурно-бытовой

жизни современного советского Казахстана, явля
ются развитая номенклатура общественных зда
ний и совершенствование их типов. Многие из них
справедливо относятся к числу лучших достижений
советской архитектуры. В них наряду с высокими
архитектурно-планировочными вопросами вполне
определенно решились идейно-художественные ос
новы, соответствующие национальным представле
ниям.

ОБЗОР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В глубь веков уходит своими корнями самобытная
культура казахского народа. Ее история отражается в
памятниках строительного и прикладного искусства.
По свидетельству А.X. Маргулана, еще к эпохе па
леолита относятся многочисленные пещерные сто
янки первобытного человека, стены и потолки кото
рых покрыты изображениями людей и животных, а
первые следы искусственных жилищ дошли до нас
от эпохи верхнего палеолита [1].
Многочисленные наскальные рисунки сохрани
лись в горных районах Центрального Казахстана, в
пустыне Бетпак-Дала, в горах Кара-тау, Тарбагатай
и Алтая. Они выполнены на плоскостях гранит
ных камней, многие из них – способом горельефа и
сплошного углубления, техникой контурного рисун
ка; встречаются также одноцветные рисунки, обыч
но выполненные красной краской.
Со второго тысячелетия до н.э. в строительном
деле активно применяются различные виды камня –
гранит, диорит, песчаник, известняк, порфир и др.
Камень используется для возведения мегалитических
сооружений. Высота менгиров в горах Кзыл-Арай

на р. Ата-Су и других реках колеблется в пределах
1,5–6 м; размеры гранитных камней, обработанных
в виде плоских плит для сооружения гробниц Бегазы
(Коунрадский район), имеют высоту до 3,80 м, ши
рину 1,20 м, толщину 12 см, а вес до 3 т [1].
С VII в. до н.э. на территории Казахстана появ
ляются первые государственные образования: про
странство от низовьев Сырдарьи до Семиречья было
занято саками, а остальная часть – другими племена
ми. Среди них в культурном отношении высоко сто
яли племена, которым античные мифы дали назва
ние «Стерегущие золото грифы». И действительно,
они разрабатывали железную руду, добывали золото,
медь и другие драгоценные и нужные ископаемые.
По свидетельству Геродота, через исседонов (пле
мена, обитавшие в Семиречье) греки в V в. до н.э.
получали от грифов золото. На территории саков в
VI–IV вв. до н.э. было развито поливное земледелие
с широкой ирригационной системой. С этого време
ни сохранились многие курганные сооружения, сло
женные из крупных обломков камней. Являющиеся
усыпальницами вождей племени, они обычно соору
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жались диаметром от 40 до 150 м, высотой 18–20 м
(например, Бес-Шатыр).
С деятельностью сакских племен, по свидетель
ству античных авторов, связано значительное число
оседлых поселений, возникших в V– IV вв. до н.э. в
бассейне Сырдарьи.
Советскими учеными установлено, что сакам
хорошо были известны монументальное литье из
бронзы, производство изделий из золота, резьба по
дереву и техника обработки камня. Семиреченский
литой из бронзы котел с оригинальными ножками
в виде козла, жертвенники с барельефами живот
ных и другие предметы могут быть свидетелями
этому.
С III в. до н.э. (время усуней и кангюй) наблюда
ется дальнейшее развитие материальной культуры.
Яркое представление об искусстве этого периода
дают известные Каргалинские и Иссыкские (близ
Алма-Аты) памятники. Усуньские мастера хорошо
владели техникой художественной резьбы по камню
и дереву, тиснения и инкрустации, знали технику
ковки, чеканки, гравировки по металлу и технику
росписи, которой украшались главным образом ке
рамические изделия. Одновременно, по свидетель
ству античных историков Арриана, Диодора и ки
тайских источников, в долине Сырдарьи образуются
городские поселения, такие, как Джетыасар, Битянь
и Чигу – в Семиречье.
Особо высокого расцвета древняя архитектура
Казахстана достигает в VII–XII вв. н.э. В это вре
мя происходит своеобразный синтез архитектуры и
прикладного искусства на основе возрождения ан
тичных традиций в прикладном, орнаментальном
искусстве. В VI в. на территории Казахстана обра
зовалось раннефеодальное государство – Тюркский
каганат; в VIII–X вв. государство тюркских племен –
тюргешей и карлуков. Мусульманская религия, про

никшая тогда в Казахстан, налагает существенный
отпечаток и на архитектуру.
Наивысший расцвет строительное искусство Ка
захстана получает в эпоху караханидов (X–XII вв.).
Экономический подъем края отразился на росте его
городов. В этот период расцветали города Баласагун – первая столица караханидов, Урдакент, Суят,
Янгикент, Исфид-жаб, Тараз, Отрар, Сыгнак и мно
гие другие, где определились регулярные прямоли
нейная и радиальная системы планировки и застрой
ки. О высоком уровне их благоустройства свиде
тельствуют наличие, например в Таразе, Сукулуке,
Токабкете, системы водоснабжения, образованной
из гончарных труб с конусообразными раструбами,
мощение тротуаров и улиц в Таразе.
Безусловно, это была эпоха большого подъема
культуры народов Средней Азии и Казахстана, кото
рая дала миру таких выдающихся людей, как астро
ном Абурайхан-Аль-Бируни, математик МухаммедАль-Хорезми, медик Абу Али ибн-Сина (Авиценна)
и поэт Юсуф-Хас-Хажип Баласагунский (автор бес
смертной «Кутадгу билик»), знаменитых мыслите
лей Махмуда Кашгарского (автора «Девану Лугатат
турк»), Абу Насыр Мухаммад ибн Узлаг аль Фараби
(автора «Рождения наук», «Великой книги музыки»,
«Перевода Аристотеля») и другие.
Росту культурного уровня способствовало появ
ление в архитектуре ранее неизвестных типов зда
нии – караван-сараев, дворцов, медресе, соборных
мечетей с минаретами, бань. Некоторые из них, на
пример «баня в Таразе, по своей монументальности
и архитектурному замыслу является редким приме
ром гражданской архитектуры Средней Азии и Ка
захстана» [2].
В караханидский период особого великолепия до
стигает декоративно-прикладное искусство. Приме
нение жженого кирпича способствовало появлению

130

узорной кладки, вырабатывалась резная, терракота и
роспись. Наиболее характерными памятниками этой
эпохи на территории Казахстана являются Тас-Акыр
(дворец Замок), мавзолей Карахана, баня в Таразе,
мавзолеи Бабаджа-Хатун, Айша-биби и др. Среди
них уникальным памятником, представляющим боль
шую архитектурно-художественную ценность, явля
ется мавзолей Айша-биби; на котором сохранились
богатства и разнообразие орнаментальных мотивов
и композиционных приемов этой эпохи. Б.П. Денике
утверждает, что «Этот мавзолей является одним из
исключительных памятников на территории Сред
ней Азии и Казахстана». «Он украшен резной терра
котой, применение которой широко распространено
только в пределах Средней Азии и Казахстана» [3].
Таким образом, мавзолей сплошь орнаментирован,
и, что очень важно, декор органически синтезирует
ся с архитектурными формами, создавая великолеп
ный архитектурный образ здания.
С нашествием монголов (XIII в.) пришла в упадок
цветущая культура народов на территории Казах
стана, многочисленные их города были разграблены
и сожжены, почти к полному их исчезновению при
вели походы Тимура (XIV в.) и нашествие Джунгар
(XVI–XVIII вв.).
Но несмотря на это, на бескрайних просторах
края продолжали строиться мавзолеи, архитектурнопространственная композиция которых относится к
эпохе караханидов. Примером могут служить мав
золеи Джочи и Алаша (XIII в.).
С эпохи Тимура до нас дошла известная мечетьмавзолей Ходжа-Ахмед Яссави (XIV в.), поражающая
своими грандиозными масштабами, великолепием
декоративной отделки. Центром композиции всего
комплекса (размеры в плане 62,5×47), состоящего
из многочисленных помещений, является Казанлык,
перекрытый самым большим в Средней Азии купо

лом (D=18 м). По сторонам Казанлыка размещались
мечеть, медресе и резиденции казахских ханов и
мавзолеи. Середина была занята огромным литым
казаном – котлом.
Несмотря на незавершенность (предполагается,
из-за смерти Тимура) главного фасада с огромной
портальной нишей (пролетом 18 м), здание величес
твенно и монументально. Особенно высок уровень
отделки – с применением резьбы по дереву, ганчу
и кости, драгоценных камней и металла, облицовки
поверхностей стен изразцовыми плитками и фигур
ной кладки кирпичей.
В период нашествия джунгарских калмыков ар
хитектура Казахстана приходит в упадок. Почти все
памятники эпохи строятся без художественной обра
ботки.
Во второй трети XIX в. край был присоединен
к России. Наряду с социально-экономическими из
менениями это событие отразилось и на развитии
его архитектуры. Необходимость наличия опорных
пунктов и торговых точек на территории Казахстана
способствовала основанию царским правительством
ряда городов, таких, как Уральск – в 1613 г., Гурь
ев – в 1640 г., Семипалатинск – в 1656 г., Усть-Каме
ногорск – в 1720 г., Павлодар – в 1756 г., Петропав
ловск – в 1752 г., Кустанай – в 1879 г., Актюбинск –
в 1869 г., Казалинск – в 1853 г., Верный (ныне АлмаАта) – в 1854 г. в северо-западных, северных и вос
точных районах Казахстана.
В то же время Казахстан как феодально-раздроб
ленная страна в политико-экономическом отно
шении остается связанным как с Россией, так и со
среднеазиатскими ханствами, и все эти связи на
кладывали свой отпечаток на развитие архитектуры
и градостроительства в Казахстане [4]. Например,
города южных районов по своей архитектурно-пла
нировочной характеристике похожи на среднеазиат
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ские города, а города западных и северо-западных
районов – на типично русские провинциальные го
рода. Так, основой планировочной структуры города
Чимкента была сеть главных уличных магистралей,
радиально сходящихся к торговому и деловому цен
тру города – базарной площади. От основных улиц
отходят жилые внутриквархальные тупики шири
ной 2– 4 м, благодаря чему жилье изолировалось от
пыльных магистралей (эта положительная сторона
градостроительной практики городов южного Ка
захстана заслуживает особого внимания). В городе
устраивалась оросительная система – арыки, пересе
кавшие его в различных направлениях.
В Чимкенте, как и во всех южных городах Казах
стана, с 60-х годов XIX в., когда эта часть Казахстана
была присоединена к России1, в северо-восточном
пригородном районе возникает так называемый Но
вый город, основанный русскими переселенцами.
В отличие от старого города, он имеет регулярную
планировку. Интересно, что в его планировочной
организации умело сочетаются опыт русского
градостроительства и местные условия, т.е. регу
лярному плану с городским садом арычная система
с озеленением придает своеобразные черты. Плани
ровочно эта новая часть города слабо увязывалась со
старой.
Города северо-западного, северного и восточ
ного районов Казахстана закладывались на основе
генеральных планов, составленных русскими топог
рафами. Например, самый ранний чертеж – «План
Томской губернии заштатного города Усть-Камено
горска» (по-видимому, явился следствием изданного
в 1763 г. указа «О сделании всем городам, их строе
ниям и улицам специальных планов») относится к
концу XVIII в. Следующий документ – «План города
Крепость Ак-мечеть (позднее г. Перовск, ныне Кзыл-Орда) был
присоединен в 1853 г., а города Чимкент и Аулие-Ата (Джам
бул) – в 1865 г.

1

Усть-Каменогорска» – был утвержден в 1845 г. Были
составлены также планы городов Петропавловска в
1858 и 1861 гг., Алма-Аты в 1868, 1875 и 1912 г., Ак
молинска в 1880 г. и др.
При выборе места и разработке генерального
плана учитывались главным образом естественно
сложившиеся водные артерии. Например, р. Иртыш
способствовала определению направления улиц г.
Семипалатинска – перпендикулярно и параллельно
изгибу ее берегов. Первоначальным ядром города
была военная крепость, вокруг которой, как прави
ло, размещались казачьи станицы и так называемые
татарские слободки.
В планировочном отношении они представляли
собой прямоугольную сетку широких улиц (30–35 м)
с кварталами в 1,5–2 га. В центре города размеща
лись церковь, заезжий двор, базарная площадь и пло
щадь гарнизона, а также жилые дома чиновников и
богатых. Таким образом, эти города получили план,
аналогичный планировке провинциальных русских
городов XVIII–XIX вв.
Одновременно с торгово-военными городами во
второй половине XIX в. в Казахстане появляются ра
бочие поселки, чему способствовало развитие капи
тализма. Многие из них после революции переросли
в большие промышленные города. На базе разработ
ки природных богатств Казахстана возникли посел
ки Караганда-угольная, Успенск Риддер, Джезказган,
Зыряновск, Ленгер, Ачисай, Текели, Манат и др.
Благоустройство городов Казахстана оставалось
низким. Например, в сборнике «Россия» в 1913 г. пи
салось: «Благоустройством Верный не отличается:
улицы широки, хорошо распланированы, но не мо
щены и покрыты толстым слоем пыли, поднимаю
щейся при движении извозчиков и даже пешеходов.
Осенью пыль превращается в непролазную грязь»
[5]. Уездный начальник по поводу бытового устрой
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ства шахтеров Караганды писал: «Помещений для
рабочих в достаточном количестве не имеется. Хо
лостые рабочие помещены в одних помещениях с се
мейными... Кубическое содержание воздуха... менее
в три раза установленной нормы... Окна и двери...
меньше чем на половину против нормы...» [6].
Разнообразие природно-климатических условий
территории Казахстана способствовало созданию
разных типов народного жилья. Так, в западном и се
веро-западном районах вырабатывалась планировка
жилого дома, отличающаяся компактным размеще
нием всех элементов. Хозяйственные постройки, по
мещения для скота, кладовые, объединенные в один
объем, примыкают непосредственно к жилому дому.
В южных районах Казахстана жилой дом строился,
как правило, отдельно от хозяйственных построек.
Здесь появляется открытый двор, по периметру ко
торого размещаются хозяйственные помещения и
жилье. Наиболее широкое распространение получил
тип жилого дома, в котором кухня и прихожая сов
мещены в одно помещение и занимают центральное
место; по обеим его сторонам ленточно располага
ются гостиная и спальня. Невысокие саки (нары),
глинобитный пол, маленькие окна характерны для
их интерьеров.
Не менее распространенным типом жилья была
юрта. Этот переносной тип жилища является весьма
оригинальным сооружением, отразившим большую
изобретательность кочевого народа. Юрта транспор
табельна, легко и быстро монтируется. Важной худо
жественной особенностью ее является красочность и
почти сплошное покрытие поверхностей стен круп
номасштабными орнаментальными мотивами.
Строительство крупных зданий в основном было
связано с возведением мечетей, медресе и мавзолеев.
Оригинальным памятником, в архитектуре кото
рого сочетаются мотивы среднеазиатского зодчества

и строительные приемы дальневосточной архитек
туры, является комплекс мечети и медресе в Яркенде
(ныне г. Панфилов), возведенный в конце XIX в. (под
руководством зодчего Хон Пик; интерьер обработан
уйгурским народным мастером Хасан Полатом).
Самое широкое распространение в рассматривае
мый период в Казахстане имели надгробные соору
жения – мавзолеи разнообразных типов. Среди них
можно назвать мавзолеи Жуздена в Джезказганском
районе (середина XIX в. народный мастер Серали
Еламанов), Айтмана в местности Айтман-Су и Ома
ра в районе Сам (конец XIX в., народные мастера
братья Каражусуповы), Джубана в Гурьевской обл.,
мавзолей в местности Сенек (на Мангышлаке), Бо
рана в местности Кзыл-Су, (1908 г. мастер Нурнияз
Избасаров) и Сагана-тамы, Клуптасы, мавзолей ком
плексов Сейсен-Ата, Камыспай и многие другие.
Все мавзолеи Сагана-тамы однокамерные. Основные
черты их определены использованием куполов раз
личных форм. Иногда главный фасад обрабатывался
в виде пештака, стрельчатой арки, аркатуры, а так
же своеобразным декоративным оформлением, вы
полняемым фигурной кладкой кирпича, контурной
резьбой по камню с раскраской их и орнаментацией
интерьеров в цвете.
Прогрессивным было появление в начале XX в.
таких новых типов зданий, как школы, торговые кон
торы, магазины, сословные клубы, фабрики и заво
ды, железнодорожные вокзалы. Однако эти здания
решались по воле русских чиновников в духе различ
ных стилей русской архитектуры прошлых эпох. Эти
стили, насаждаемые в Казахстане, не имели ничего
общего с искусством и народной культурой края.
Строительство наиболее крупных из них в на
чале XIX в. связано с именем замечательного ин
женера-архитектора А.П. Зенкова. По его проектам
были построены Кафедральный собор в г. Верном
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(ныне исторический музей Казахской ССР), Дом
офицерского собрания, женская и мужская гим
назии, Дом общественного собрания (ныне Казахконцерт) и др. В основном эти здания разместились
вокруг сада, образуя центр города. Композицион
ным центром всего комплекса явился Кафедраль
ный собор.
С установлением Советской власти в Казахстане
впервые стали ставиться и решаться вопросы охраны
памятников народного зодчества. После Отечествен
ной войны особенно широко развернулись работы

по изучению архитектурных памятников на терри
тории республики, благодаря чему разрабатываются
научно обоснованные проекты реставрации и кон
сервации их. К настоящему времени осуществлена
консервация мавзолея Айша-Биби, реставрируются
мечети-мавзолеи Ходжа Ахмеда Яссеви, мечети-мед
ресе в г. Яркенде, двухминаретная мечеть в Семипа
латинске, ряд мавзолеев Центрального Казахстана и
многие другие. Ведутся работы по сохранению па
мятников архитектуры Мангышлака, Гурьевской и
других областей республики.

Комплекс мечети и медресе в г. Яркенде (г. Панфилов). Главный вход.
Вид со двора (зодчие Хон Пик, Хасан Полат). Конец XIX в.

Фрагмент Западного фасада мавзолея Айша-Биби
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Мавзолей Джочи-Хана. План и разрез. Вторая половина XIX в.

Мангышлак. Обработка интерьера мав
золея. Конец XIX в.

Алма-Ата. Кафедральный собор, 1910–1912 гг. (Арх. А.Зенков)
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СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
АРХИТЕКТУРЫ КАЗАХСТАНА
Победа Октябрьской социалистической рево
люции и образование Казахской АССР 26 августа
1920 г. коренным образом изменили жизнь казахско
го народа.
Весной 1921 г. началось осуществление земель
но-водной реформы, в ходе которой бедняки и бат
раки получали скот и инвентарь за счет конфиско
ванного у кулаков имущества. Эта реформа усили
ла стремление казахского трудового крестьянства
к оседлости и земледелию. Рабочие заводов и фаб
рик в порядке шефства посылали казахскому кре
стьянству, переходившему к оседлому образу жизни,
сельскохозяйственные орудия. Принимались меры
для постройки домов и снабжения предметами пер
вой необходимости. Такие формы кооперации, как
фактории, скотоводческие артели, также помогали
населению в строительстве жилищ и колодцев. В на
чале 30-х годов при Совете Народных Комиссаров
Казахской АССР был создан республиканский Ко
митет оседания, а при ЦИК Казахской АССР – об
щество содействия переходу на оседлость кочевого
и полукочевого населения, которые помогали в про

ведении ирригационных, мелиоративных, дорожностроительных работ, а также в создании в районах
оседания культурно-просветительных учреждений,
агрозоотехнических, ветеринарных и других пун
ктов. Только за время 1930–1931 гг. в республике
было построено более 20 тыс. новых домов, 1500 ко
лодцев, 2500 различных хозяйственных помещений
и кузниц [7]. Переход к оседлости обусловил пере
устройство быта кочевников, возникновение новых
типов жилищ, развитие градостроительства и повы
шение культурного уровня жизни населения.
В 1932 г. 17 сентября ЦК ВКП(б) и 5 октября СНК
СССР приняли специальное постановление «О сель
ском хозяйстве Казахстана», где наряду с другими
вопросами рассматривался вопрос о строительстве
поселков европейского типа.
Невиданный размах и возросший объем строи
тельства к 1930 г. в Казахстане требовали серьезного
его упорядочения. Метод импортирования проектов
из центральных городов не удовлетворял стремитель
ного роста строительства. Необходимость создания
собственной проектной конторы стала очевидной.

138

СНК Казахской ССР 24 сентября 1930 г. при
нял постановление «Об упорядочении строитель
ного дела» в республике, где предусматривалось
создание проектной конторы по проектированию
объектов промышленного, социально-культурного,
коммунального, сельскохозяйственного, торгового,
кооперативного и жилищного строительства. Такая
краевая контора под названием «Казгоспроект» была
организована в системе «Казстройобъединения»,
осуществляющего тогда все виды строительного
производства. Деятельность конторы началась с ок
тября 1930 г.
В 1935 г. было организовано Оргбюро Союза ар
хитекторов Казахстана. В начале 1936 г. на 1-й кон
ференции архитекторов республики было избрано
правление. Союз сыграл заметную роль в дальней
шем развитии архитектуры Советского Казахстана.
Основной чертой второй половины 30-х годов явил
ся быстрый подъем народного хозяйства и культуры
республики. Появились новые промышленные цен
тры – Караганда, Балхаш, Джезказган, а также рабо
чие поселки Аягуз, Алга, Эмба, Акжал, Карсакпай
и др. Благоустраивались старые города. В 1937 г. в
Казахстане уже насчитывалось 28 городов и 28 рабо
чих поселков [7].
Сеть водопроводов в городах Казахстана почти
удвоилась, а среднесуточная подача воды в них уве
личилась более чем в 3 раза.
Большие работы были проведены и по укреп
лению строительной индустрии, совершенствова
лись методы производства работ, благодаря чему
в 1940 г., например, строители Караганды ставили
всесоюзные рекорды скоростного строительства:
два четырехэтажных дома объемом по 16 тыс.
куб. метров каждый были построены и сданы в
эксплуатацию один за 52, другой за 48 рабочих
дней [8].

Существенные изменения произошли в Казахста
не в годы Великой Отечественной войны. 16 августа
1941 г. ЦК партии и СНК СССР утвердили «Военнохозяйственный план», где было намечено широкое
развертывание промышленного строительства в вос
точных районах страны, в том числе и в Казахстане.
В связи с затруднениями в снабжении страны кав
казской нефтью важную роль в обеспечении фронта
горючим приобрели промыслы Эмбы и Актюбинска.
В г. Гурьеве вошел в строй крупный нефтеперераба
тывающий завод, для рабочих которого был постро
ен благоустроенный поселок. Примечательно, что в
условиях военного времени, когда перевозка строи
тельных материалов была нежелательной, поселок
создавался исключительно из местных материалов.
Строительство новых поселков и городов было
не единичным, они создавались почти при всех про
мышленных предприятиях. Например, в 1943 г. по
решению ГКО началось строительство горно-хими
ческого комбината в Каратау, и это явилось началом
строительства одноименного нового города.
Стремительные темпы развития народного хо
зяйства республики после войны обусловили ус
пешное развитие градостроительства и архитектуры
Казахстана. В целях их упорядочения и повышения
качества еще в 1945 г. был создан комитет по делам
архитектуры при Совете Министров Казахской ССР
и сектор архитектуры при Академии наук Казахской
ССР1. Сектором была проделана большая работа по
изучению памятников народного зодчества. В зна
чительной степени с его деятельностью связано раз
витие идеи об использовании национальных особен
ностей архитектуры прошлых эпох для создания
самобытной архитектуры современности. Но это
тормозило развитие прогрессивных методов стро
1
Сектор в 1954 г. преобразован в сектор архитектуры и строи
тельных материалов. Через год он становится Казахским филиа
лом АСиА СССР.
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ительства и применение новой техники. В 1954 г.
были вскрыты многие недостатки и тем самым наме
тился переход на новый этап в развитии архитектуры
Казахстана.
Градостроительство. Первоочередные градо
строительные мероприятия в полученных в наследс
тво городах были направлены на устранение аварий
ных построек. Новое строительство было ограни
ченным, строились в основном частные одноэтаж
ные жилые дома.
Со второй половины 20-х годов в городах начина
ется строительство отдельных зданий, иногда целых
кварталов, разбросанных на свободных территориях
города. Так, застройка г. Кзыл-Орды как столично
го города1 началась с отдельных административных
зданий и жилых кварталов для работников прави
тельственного аппарата республики. Уже в условиях
этого времени новое строительство шло по заранее
предусмотренному плану, составленному архитекто
ром Рянгиным (одобрен Казсовнаркомом 28 октября
1925 г. и КазЦИКом 1 ноября 1925 г.). В первом же
проекте наметились прогрессивные тенденции со
циалистического градостроительства. Учитывая не
обходимость создания лучших условий в сухом жар
ком климате, город был запроектирован как городсад, около 27% всей территории было отведено под
зеленые насаждения. Новые кварталы предусматри
валось застраивать более крупными комплексами с
элементами обслуживания населения. Наиболее бла
гоприятные территории – набережные р. Сырдарьи –
отводились под зоны отдыха. Таким образом, уже в
эти годы были заложены основы функционального
зонирования территории, комплексного строительс
тва и нового вида города Советского Казахстана. В
проекте в основном сохранялась радиально-коль
В 1925 г. V Всеказахстанский съезд Советов постановил пере
нести столицу Казахской АССР в г. Ак-Мечеть и переименовать
его в Кзыл-Орда.

1

цевая система улиц в центральной части города, а
в районах нового строительства предусматривалась
прямоугольная сетка улиц.
С началом социалистической индустриализации
народного хозяйства и изменением экономической
базы темп роста и переустройства городов респуб
лики резко повышается. Начинается строительство
новых промышленных предприятий.
Постройка Турксиба и перевод столицы респуб
лики в г. Алма-Ату (1929 г.) способствовали бурно
му росту города и численности его населения. На
пример, за 30 лет, предшествовавших строительству
Турксиба (1897–1826 гг.), население города удвои
лось, а за 10 последующих лет оно увеличилось бо
лее чем в 4 раза.
В 9 км к северу от Алма-Аты (при станции АлмаАта-1) «на пустом месте» в 1929–1930 гг. появился
новый жилой район рабочих Туркеста-но-Сибирс
кой железной дороги2.
Интересно строительство квартала, ограничен
ного улицами Джамбула, Иссык-Кульской, Шев
ченко и Чайковского (1931–1934 гг.). Дома распо
ложены под углом к направлению улиц, и квартиры
получили наилучшую ориентацию (юго-восток, се
веро-запад).
Уже в начале 30-х годов наметился центр города
в районе улиц Калинина, Комсомольской, ИссыкКульской (ныне Мира) и Фурманова. Центральная
площадь города оформилась перед Домом правитель
ства, с запада площадь ограничивалась зданием
Главного почтамта, а с востока – зданием управле
ния Турксиба. Стилевое и пропорциональное единс
тво зданий, составляющих эту площадь, делают ее
ансамбль стройным и соразмерным.
2
Присоединение старых городов республики к железной дороге
оказалось началом строительства в них (как правило, отдельно
от старого города, на свободных территориях) поселков для ра
ботников железной дороги.
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Со строительством первых крупных промыш
ленных центров республики – городов Балхаша и
Караганды – начинается развитие самого малозасе
ленного района – Центрального Казахстана. Инте
ресен подход к размещению этих городов и заводов
на территории республики. Главными требованиями
являлись быстрый подъем производственных сил,
всемерное использование природных ресурсов, при
ближение про изводства к источникам сырья. Нача
тое в 1932 г. строительство Балхашского горноме
таллургического комбината осуществлялось на базе
Коунрадского месторождения медных вкрапленных
руд. В процессе проектирования была выбрана та
кая схема, которая позволила сконцентрировать всю
производственную часть комбината на побережье и
тем самым построить город на более благоприятной
по природным условиям территории.
Одновременно велось проектирование города.
Первая схема и эскизный проект были выполнены Ги
процветметом в 1932 г. (рук. проекта арх. С.Климов).
В дальнейшем проектированием города занимается
крупнейшая проектная организация страны – Гор
стройпроект, который в 1935 г. закончил разработку
первого генерального плана г. Балхаша. Принятое
направление улиц и застройка кварталов учитыва
ют местные природно-климатические особенности.
Улицы ориентированы строго по странам света и
находятся под углом к сильным постоянным ветрам.
Кварталы запроектированы с периметральной за
стройкой, образующей своеобразные дворики.
Безусловно, было правильным в условиях Прибал
хашья, где освоение территории представляет боль
шие трудности, принятие застройки многоэтажными
(четырехэтажными) домами со средней плотностью
450 чел.-га. Благодаря этому город имеет компакт
ный план и по генплану расположен на площади все
го 214 га, из которых 102 га предназначены под се

литебную зону, расположенную вдоль побережья оз.
Балхаш. Удачным было решение кварталов довольно
больших размеров (10–12 га) с культурно-бытовыми
учреждениями повседневного пользования (школы,
детские, спортивные и торговые учреждения), столо
выми и клубами радиусом обслуживания до 500
м. Осуществление генерального плана началось с
1934 г. застройкой квартала №1, строительство кото
рого было завершено к 1941 г.
Со второй половины 30-х годов с укреплением
местных проектных организаций приступили к про
ектным работам по реконструкции и упорядочению
наиболее крупных городов республики. Рост до
бывающих и обрабатывающих промышленных
предприятий обусловил появление новых городов
и населенных мест. Для них выбирались наиболее
благоприятные по природным условиям территории
с учетом перспективы развития и возможности орга
низации зон отдыха.
Генпланы разрабатывались как местными градо
строителями, так и видными зодчими Москвы и Ле
нинграда. За основу проектов планировок и застроек
были взяты принципы, получившие свое выражение
в известном постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б)
от 10 июля 1935 г. «О генеральном плане реконс
трукции г. Москвы» и предусматривавшие в области
реконструкции городов комплексные мероприятия.
Ко времени составления первого проекта плани
ровки и реконструкции г. Алма-Аты (1937 г.) терри
тория города значительно расширилась1, и интенсив
ность его развития требовала ясной градостроитель
ной перспективы. В связи с этим архитектурно-пла
нировочная мастерская № 1 Наркомхоза РСФСР
(архитекторы А. Репкин и И. Гуревич) разработала
проект планировки и реконструкции столицы Ка
К 1937 г. застроенная территория города достигла 45 км2. Плот
ность населения в центральной части составила 270 человек на
1 га и не ниже 90 человек – на окраинах.

1
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захстана (утвержден СНК Казахской ССР 16 марта
1937 г.).
За основу планировочной структуры была приня
та исторически сложившаяся квартальная система
застройки города, но при этом предусматривалось
значительное упорядочение сети городских улиц и
площадей. Расширение города определялось в запад
ном направлении – за руслом р. Весновки. Проектом
предусматривалось размещение административнокультурного центра в районе проспекта Коммунис
тического, улиц Гоголя, Фурманова и Калинина.
Центральная площадь с новым Домом правительства
была намечена у пересечения проспекта Коммунис
тического и улицы Комсомольской. Были определе
ны места расположения и других важнейших архи
тектурно-планировочных узлов города – Вокзальной
и Театральной площадей, намечены реконструкция
основных магистралей, укрупнение мелких кварта
лов и проведение мероприятий по внешнему благо
устройству. В 1937–1941 гг. по проекту была пост
роена группа административных зданий по просп.
Коммунистическому, здание консерватории, вокзал,
Театр оперы и балета им. Абая, жилые дома по ули
цам Фурманова и Калинина и др.
Вопросы расселения в Карагандинском бассей
не требовали более широкого и всестороннего его
изучения. Поэтому в 1936 г. работу по составлению
генерального плана Караганды начинает Мособлп
роект, который был утвержден в 1935 г. (архитекто
ры А.Кузнецов, А.Карнаухов). В результате анализа
ряда принципов расселения (централизация, децен
трализация, комбинированная система) и вариантов
размещения города (в поселках Компанейск, Тихо
новка, Майкудук, Б. Михайловка и Старый город)
было решено создать Центральный город в районе
пос. Б. Михайловка и при нем четыре рабочих и
сельскохозяйственных поселка-спутника – Компа

нейск, Старая Тихоновка, Старый Майкудук и Кара
ганда-угольная. В результате вырос новый благоуст
роенный город, удаленный от основных мест угледо
бычи, со здоровыми санитарными условиями.
Начиная с 1936 г. по генеральному плану были
построены десятки многоэтажных жилых и крупных
общественных зданий, преимущественно на двух
магистралях – проспекте имени Ленина и нынешнем
Советском проспекте.
Значительным достижением в условиях Караган
ды являются благоустройство и озеленение городс
кой территории Нового города. Считалось, что в ус
ловиях сухих казахских степей озеленение городов
невозможно. Опыт Караганды опроверг это утверж
дение. Так, если еще в 1939 г. в Берлине на одного
жителя приходилось всего 2 м2 зеленых насаждений,
в Нью-Йорке – 6 м2, а в Париже, считающемся одним
из самых «зеленых» городов Западной Европы, – 7 м2,
то в Караганде в среднем на одного жителя прихо
дилось около 7 м2 зеленых насаждений [9]. Причем
удачно то, что крупный зеленый массив ЦПКиО пло
щадью около 275 га одновременно явился хорошей
защитой от постоянных холодных ветров.
Значительные работы по планировке и реконс
трукции производились и в старых городах Казах
стана. Об этом свидетельствует разработка проек
тов планировок Чимкента (инж. Д.Пожарищенский;
1935–1936 гг.), г. Гурьева (арх. А.Шафаров, инж.
Л.Вульпе; 1938–1939 гг.), Петропавловска (1939–
1941 гг.), Акмолинска (ныне Целиноград; 1940–
1941 гг.) и др. Примечательно то, что генеральные
планы этих крупных городов Казахстана были разра
ботаны уже местной, алма-атинской проектной кон
торой Казгоспроект.
В годы Великой Отечественной войны в застрой
ке городов произошли существенные изменения: вы
росли новые промышленные предприятия, причем на
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территориях, не охваченных проектом планировки 1й очереди строительства, преобладала малоэтажная
застройка. Тем не менее есть примеры рационально
го решения градостроительных проблем этого пери
ода. Это – планировка и застройка поселка нефтя
ников близ г. Гурьева, при проектировании которого
учитывались местные условия1. Для строительства
была выбрана территория, омываемая с трех сторон
поймой р. Урал. Во-первых, это обеспечивало естес
твенную водную защиту от пыли и песка, во-вторых,
благодаря большой протяженности береговой поло
сы, годной для озеленения, можно было создать с
трех сторон зеленую защитную зону. Естественные
природные условия выбранной площадки определи
ли композиционную схему генерального плана: цен
тральная часть полуострова с засоленными почвами
отводилась для застройки, шоссейная дорога, веду
щая к городку, образовала естественную основную
ось архитектурной композиции генерального плана.
Главная улица жилого городка явилась продолжени
ем шоссе. Она завершается административной пло
щадью, которая замыкается Домом культуры (благо
даря правильному использованию рельефа местнос
ти здание занимает главенствующее положение не
только на площади, но и над всем городком). Сели
тебная зона связана с береговой полосой озеленения
пятью поперечными улицами. Важно, что сетка улиц
поселка запроектирована под некоторым углом к
направлению заданных господствующих ветров, что
заметно снижает их вредное воздействие.
Огромное значение в развитии градостроительс
тва республики имело решение Совета Министров
Казахской ССР 1945 г. «О составлении проектов
планировки областных центров Казахской ССР»,
благодаря чему только за 1945–1954 гг. почти все
За проектирование и осуществление строительства жилого
городка архитекторы С.В. Васильковский и А.В. Арефьев, инж.
И.М. Романовский были удостоены Государственной премии.
1

областные центры республики были обеспечены ге
неральными планами, а некоторые из них – очеред
ными планировочными материалами. Например,
были утверждены генеральные планы Чимкента
(Горпроект), Петропавловска (Комитет по делам ар
хитектуры), Павлодара (Горпроект), Алма-Аты (Лен
гипро-гор), Акмолинска (Целиноград – Госпроект) и
других городов.
Как правило, в центральной части этих городов
планировалась (около 70%) трех- и четырехэтажная
застройка, только в особо архитектурно значимых
перекрестках допускалось пятиэтажное строитель
ство, а внутри квартала (около 20%) – трехэтажные
дома, основная же часть одно- и двухэтажные дома.
Но начало Великой Отечественной войны нарушило
широко задуманный и уже проводимый в жизнь ге
неральный план реконструкции столицы Казахстана.
Сюда из прифронтовой полосы были эвакуированы
около 18 промышленных предприятий, ряд учебных
научно-исследовательских учреждений, которые
размещались спешно, без учета генерального пла
на. Только новый проект планировки и реконструк
ции Алма-Аты, выполненный в 1949–1950 гг. Ле
нинградским отделением Гипрогора (архитекторы
Д.Брагин, И.Белоцерковский и Л.Вертоусов), пре
дусматривал планировочную связь их в единый го
родской организм. По проекту с основным городом
слился также поселок Турксиба. Большое внимание
уделялось улучшению транспортных магистралей и
связей, разгрузке центральной части города от тран
зитного транспорта. В проекте планировки были
разработаны также способы защиты города от селей,
в прошлом регулярно причинявших городу огром
ные бедствия. Для этого, по предложению Академии
коммунального хозяйства РСФСР, было решено про
пускать эти потоки по каналу в русло р. Весновки.
Важным моментом генерального плана является со
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здание нового общественного центра города с глав
ной городской площадью севернее существующего,
где предусматривалось строительство нового Дома
правительства.
Жилище. С переходом кочевого населения к
оседлости в Казахстане началось быстрое развитие
жилищного строительства. Но в строительстве пре
обладали глинобитные конструкции, а из материа
лов – саманный или сырцовый кирпич, камышит,
дерево.
Жилые дома, построенные в городах до середи
ны 20-х годов, были также мелкими, одноэтажными.
Начиная с 1925 г. в Кзыл-Орде строятся блокирован
ные дома для двух семей. Планировочно квартиры
решаются в основном анфиладно, поэтому комнаты
в них главным образом проходные и не дифферен
цированы по назначению. Со стороны сада имеется
второй вход, где и устроено летнее помещение – ве
ранда (около 15 м2).
Апрельский Пленум ЦК ВКП(б) 1926 г. обратил
внимание на выработку «...наиболее дешевого и при
способленного к нуждам рабочих типа жилищ, со
образуясь при этом как с местными особенностями,
так и с возможностью использования местных мате
риалов»1.
В конце 20-х годов в жилищном строительстве
получили развитие двухэтажные стандартные дома,
например в поселке Турксиба, в поселках при Бал
хашском медеплавильном комбинате и в Пришахтер
ских поселках Караганды.
Начиная с 30-х годов в результате успешного хода
выполнения первой пятилетки и изменения эконо
мической основы страны уделяется серьезное вни
мание дальнейшему улучшению жилищно-бытовых
условий трудящихся. Начинают строить многоквар
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пле
нумов ЦК, ч. II, 19 с. 168. изд. 7-е.

1

тирные жилые дома, оснащенные санитарно-техни
ческим оборудованием. Однако вопросы экономики
еще играли существенную роль. На первый план
было выдвинуто требование максимального увели
чения числа жилищ для рабочих за счет строжайшей
экономии и сознательного сокращения некоторых
видов благоустройства, например ванной. Примером
могут служить трехсекционные двухэтажные 12квартирные жилые дома для рабочих Карсакпайско
го комбината. Секции в них двухквартирные, благо
даря чему обеспечивается сквозное проветривание,
имеется водоснабжение и канализация. Заметным
улучшением в планировке является и то, что все жи
лые комнаты выходят на одну сторону горизонта, т.е.
кухни, туалеты ориентируются на север. Пропорции
комнат хорошие (3,9х4,7; 4,7х3,4 м) и площадь кухни
равна 11,2 м2.
В решении июньского Пленума ЦК ВКП(б)
1931 г. говорилось о необходимости улучшения ка
чества квартир путем увеличения площади и высоты
жилых и вспомогательных помещений, устройства в
каждой квартире ванной или душа, стенных шкафов,
антресолей для вещей. Это явилось толчком в разви
тии архитектуры жилища и в Казахстане. В начале
30-х годов строительство многоквартирных трех- и
четырехэтажных жилых домов получило распро
странение в сейсмических районах республики. Со
став квартир стал больше удовлетворять демографии
населения. Они имеют почти все элементы благоус
тройства. Эти изменения можно отметить и в жилом
доме, построенном в Алма-Ате (первый жилкомби
нат). Дом имеет три, а угловая часть – четыре этажа,
состоит из двух- и трехквартирных секций с двух-,
трех-, четырех- и пятикомнатными квартирами со
встроенными шкафами. Все комнаты в квартире не
проходные и санитарные блоки удалены от главного
входа.

В результате успешного выполнения планов вто
рой пятилетки жилищное строительство в респуб
лике приобретает небывалый размах. Вместе с этим
в жилых домах наблюдается увеличение площадей
квартир. Например, полезная площадь трехкомнат
ной квартиры ряда домов г. Балхаша равна 102,2 м2,
жилая – 71,1 м2, а подсобная – 31,1 м2. А это в ус
ловиях недостатка жилья привело к покомнатному
заселению.
Архитекторы республики со второй половины 30х годов создают такие типы жилых домов, в которых
лучше учитываются местные условия. Природноклиматические особенности, например Центрально
го Казахстана, выдвигали очень специфические и в
то же время довольно противоречивые требования.
Нужно было защищать жилье зимой от постоянных
сильных ветров и мороза, а в жаркие, летние месяцы
от перегрева, для чего требовалось сквозное провет
ривание. В этом отношении интересно решен жилой
дом №34 в г. Балхаше. Фасад со стороны господству
ющих ветров (северо-восточные румбы) отличается
лаконичным решением, на него не выходят даже бал
коны, а окна шириной 1,1 м на 50 см уже ширины
окон со стороны дворового – южного фасада (1,6 м).
Летние помещения в виде широких просторных лод
жий (2×6 м) вполне правильно расположены с юж
ной стороны. Это, во-первых, позволяет пользовать
ся лоджией и в ветреную погоду, а во-вторых, она
является эффективным солнцезащитным средством.
Характерным для жилищного строительства рес
публики этих лет было многообразие типов приме
няемых секций, что явилось причиной и множества
конструктивных схем. Из-за отсутствия стандарти
зации лестниц, санитарных узлов и других элемен
тов число секций еще более увеличивалось. Низкие
технические возможности привели к возведению до
полнительных опор в виде столбов (жилые, комна

ты в Алма-Ате) или кирпичных стен при небольшой
ширине корпуса (от 11,2 до 12,2 м).
Имеющиеся недостатки в жилищном строитель
стве решительно раскрывались на первом Всесоюз
ном совещании строителей 1935 г. и на первом съез
де архитекторов СССР в 1937 г. А в постановлении
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1936 г. «Об
улучшении строительного дела и об удешевлении
строительства» были указаны конкретные пути их
ликвидации.
Уже в 1937 г. развернулась большая работа по
созданию более экономичных и современных ти
пов жилья. В проектных организациях республики
был разработан ряд секций с уменьшенной площа
дью квартир для заселения одной семьей. Так, для
сейсмических районов Казахстана была распростра
нена секция, разработанная архитектором М.И. Куд
рявцевым (жилой дом стахановцев, седьмой жилой
дом-комбинат в Алма-Ате и др.), которая имеет че
тыре двухкомнатные квартиры двух типов. Вместе с
этим здесь была попытка учесть одно из важнейших
требований, предъявляемых к массовому жилищно
му строительству – стандартизацию строительных
элементов, облегчающую возможность их возве
дения.
Со второй половины 30-х годов повышается гра
достроительная роль жилых домов. Строительство
их концентрируется вдоль важных магистралей. В
связи с этим начинаются поиски средств, усилива
ющих выразительность жилого дома. Характерным
стал механический перенос деталей архитектуры
прошлых эпох в архитектуру современного жилого
дома в целях более парадного решения фасада. При
мером могут служить архитектура так называемого
«Шестого жилкомбината» (1938 г.), жилого дома
стахановцев (1939 г.; арх. М.Кудрявцев), жилых до
мов по ул. М.Горького (арх. Я.Бараг), по ул. Костен
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ко, просп. Ленина в Алма-Ате, ул. Индустриальной
(арх. А.Корт) в Караганде и др.
Следует указать и на положительные примеры
использования национальных традиций и форм.
В этом отношении большой интерес представляет
формирование архитектуры жилых домов поселка
нефтяников в г. Гурьеве. Организация жилых домов
вокруг открытого озелененного дворика с водным
зеркалом оказалась особенно удачной в условиях
именно этого города, где жаркое лето и постоянные
ветры ухудшают условия проживания. Зелень и во
доемы – неотъемлемые элементы двориков – сни
жают неблагоприятное действие жары и ветра. Эти
приемы народного зодчества использованы, напри
мер, в решении комплекса жилых домов с сочетани
ем общежитий в кварталах №1 и 2. Почти все квар
тиры (они в основном двухкомнатные) имеют лод
жии и обеспечены сквозным проветриванием. Боль
шого внимания заслуживают принятые габариты
комнат, высота которых 4,5 м до шелыги свода. Это
дает большой объем воздуха, необходимого на юге.
Высота подсобных помещении (кухонь, санитарных
узлов) принята 2,8 м.
Необычный прием предложен в планировке мно
гоквартирных домов. Так, двухэтажные восьмиквар
тирные жилые дома, построенные в кварталах №3
и 4, решены с открытыми насквозь как со стороны
улиц, так и со двора лестничными клетками, пере
крытыми глинокамышитовыми сводами, способс
твующими лучшему проветриванию квартир.
Своеобразный облик жилого дома определился
здесь широким применением айван, террас, лод
жий, галерей. Эти формы – одновременно надежные
средства защиты квартир от тяжелых летних усло
вий. Самобытность архитектуры достигнута также
умелым использованием цвета: интенсивной окрас
кой карнизных подзоров, стен, лоджий, находящихся

в тени; применением декоративных растений и зеле
ни, защищающих стены жилого дома и лоджии от
перегрева и снижающих нагрев земли. Этим дости
гаются своеобразный южный колорит, уют и красота
застройки.
Послевоенные объемы строительства жилья
повлекли за собой необходимость перехода к ти
повым проектам и целым сериям. Серийное про
ектирование прежде всего коснулось малоэтажного
жилья, поскольку оно было наиболее массовым ви
дом застройки этих лет. В числе первых можно от
метить типовые проекты серии 105-4 и 117-4 (уса
дебное строительство), возводимые государствен
ным и хозяйственным способами. Вместе с этим
распространились также серии типовых проектов
207 (например, ряд домов по ул. Гоголя в Усть-Ка
меногорске, в Целинограде), 230 и 228 (кварталы
№4, 8, 9 и 21 в г. Балхаше). Среди них хорошими по
казателями отличается серия, созданная Горстрой
проектом (архитекторы Д.Меерсон, С.Тургенев,
С.Селивановский, В.Богомолов, Н.Вавировский,
инженеры Б.Богданов и Л.Лурье), которая получила
большое распространение не только в Казахстане,
но и по всей стране.
В 50-х годах в сейсмических районах республи
ки строились двух-, трехэтажные, 8-, 12- и 24-квар
тирные жилые дома типовой серии, разработанной
Мосжилпроектом
(архитекторы
А.Заболотная,
А.Криппа, инж. И.Левитас).
Одновременно с малоэтажным строительством
по сериям типовых проектов со второй половины
40-х годов жилые дома возводятся и по индиви
дуальным проектам. Например, в 1943–1954 гг. в
Алма-Ате были построены такие наиболее круп
ные дома (все трехэтажные), как жилой дом по ул.
Ю.Коммунаров (арх. Г.Бобович), девятый жилкомбинат (архитекторы А.Простаков, А.Леппик), жилой
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дом ученых (арх. А.Бобович), жилой дом Госплана
(арх. А.Леппик), жилой дом Министерства водного
хозяйства (арх. Ч.Бапишев), жилой дом по ул. Кос
монавтов (арх. Г.Бобович), 154-квартирный жилой
дом ЦК КПК (арх. А.Леппик) и ряд других. Опыт
проектирования и строительства этих домов имеет
большое значение, хотя они не решали вопросов мас
сового расселения. В суждениях о них формирова
лась направленность поисков в области архитектуры
жилища. Планировочно большинство жилых домов
запроектировано с двухквартирными секциями, что
позволило обеспечить сквозное проветривание квар
тир. Комнаты дифференцированы по назначению,
имеют встроенные шкафы и кладовые. Архитектура
этих зданий отличается стремлением архитекторов
отразить в них характерную национальную черту,
для чего в основном используются орнаментальные
мотивы казахского народного искусства и элементы
народного зодчества.
В 1950 г. республиканский проектный институт
«Казгоспроект» разработал первые типовые проек
ты серии №264-А, а с 1952 г. в сейсмических зонах
Казахстана началось массовое строительство жилых
домов по типовым проектам серии №261 (институт
«Казгоспроект»; арх. А.Леппик), в которой по срав
нению с №264 увеличилась номенклатура и этаж
ность.
Общественные здания. С первых же дней Совет
ской власти большое внимание уделялось строитель
ству общественных зданий, и прежде всего зданий
массового типа.
Постановление Наркомпроса РСФСР от 31 октяб
ря 1918 г. «О школах национальных меньшинств»,
подтвердившее право всех национальностей откры
вать учебные заведения с преподаванием на родном
языке, способствовало быстрому росту сети школ в
Казахстане. Несмотря на тяжелые условия войны и

разруху, число их росло. Повсеместно создавались
очаги новой культуры. В июне 1918 г. только в
г. Верном было открыто пять школ. Об их архитек
турном облике можно судить по сообщению в 1921 г.
Павлодарского уездного отдела народного образова
ния: почти все казахские школы не имеют зданий,
они работают в наемных помещениях, во многих
школах нет мебели, учащиеся «занимаются, сидя на
полу, иногда даже на земляном... и пишут, если име
ют бумагу и карандаш, положив на свои колени, а
учитель... за неимением доски пишет где-нибудь на
стене или на печке, и то не мелом, а обыкновенной
белой глиной...»1
Новые школьные здания строились по типовым
проектам, разработанным Наркомпросом РСФСР.
На первых порах вместимость таких школ была от
носительно небольшой – от 40 до 320 человек, час
то с двухсторонним расположением классов (школа
им. Карла Маркса в Кзыл-Орде и др.)- Типичными
примерами школьного строительства этого периода
являются школы №1 и №8 в Павлодаре, школы №3 и
№6 им. Герцена, №8 им. Пушкина в Петропавловске
и др.
Школы тех лет были малоэтажными, иногда с де
ревянными стенами, со слабо развитой структурой
учебных помещений, без физкультурных залов.
В начале 1927 г. был организован Центральный
школьно-строительный комитет республики. В
1926–1932 гг. строительство школ совпало с появле
нием лабораторно-бригадных методов обучения. В
связи с этим появилась необходимость создания мас
терских и ряда других вспомогательных помещений,
что привело к раздробленности внешнего объема и
завышению кубатуры здания.
С введением всеобуча (1930–1931 гг.) появилась
необходимость создания большого числа новых
1
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школ1. К 1932 г. лабораторно-бригадный метод обу
чения был отменен и страна перешла к обучению
с поклассной системой. Перед проектировщиками
встала задача создания экономичных школьных зда
ний нового типа и серьезного уточнения их струк
туры. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
28 февраля 1935 г. «О начальной и средней школе»
помогло выбрать для строительства в стране три
типа школ: двухкомплектную школу на 880 учащих
ся с 22 классами, однокомплектную на 400 учащихся
с 10 классами и неполную среднюю школу на 280
учащихся с 7 учебными классами, у которых была
уменьшена кубатура до 15–17 м3 на одного учащего
ся. Проектирование шло по пути сокращения вспо
могательных помещений (лестниц, коридоров, туа
летных). Довольно широкие (2,8–3 м) хорошо осве
щенные залы-коридоры выполняли функции рекреа
ции. Классные комнаты располагались не более чем
с трех сторон рекреации. Как правило, двухкомплект
ные школы решались трехэтажными, а однокомплек
тные – двухэтажными.
Наиболее интенсивно строились школы в столич
ном городе Алма-Ате. Так, только в течение 1935–
1937 гг. здесь было введено 26 новых школьных
зданий, в основном первых двух типов. Примером
22-классной школы может быть здание школы №25,
построенное в 1937 г. (архитекторы А.Стременов,
Г.Кушнаренко). Угловое расположение школы опре
делило ориентацию односторонне размещенных
классных комнат на юг и запад. Рекреацией служит
коридор шириной 2,8 м.
Послевоенное школьное строительство осущест
влялось по типовым проектам.
Постановление ЦК КП Казахстана (декабрь
1946 г.) «Об укреплении Казахской средней школы»
«Карликовые» с двух- и трехлетним обучением школы, преоб
ладавшие в первые годы всеобуча, заменялись полноценными
школами с единой трудовой программой.

1

дало толчок еще большему развитию сети школ,
особенно в сельских местностях. В составе их про
изошли изменения: гимнастический зал появился во
всех типах школ, актовый зал – при крупных шко
лах, например в школе №37 на ул. Маметовой (арх.
В.Косов) в Алма-Ате.
Необходимость широкого обеспечения населения
республики медицинским обслуживанием способс
твовала развертыванию строительства соответству
ющих зданий. Уже в предвоенные годы появились
многочисленные поликлиники, амбулатории, ро
дильные дома, консультационные и здравпункты.
Только за 1938–1940 гг. было введено в действие
больниц и поликлиник на 485 коек. К числу крупных
объектов медицинских учреждений, построенных в
довоенные годы, можно отнести роддом и клинику
в Алма-Ате, инфекционные и хирургические кор
пуса больничного городка в Караганде, областную
детскую поликлинику и поликлинику водников в
Павлодаре, поликлинику в районе мясокомбината
Семипалатинска и многие другие.
Характерным для строительства этого периода
может быть двухэтажное здание родильного дома
№1 в Алма-Ате (арх. М.Иванов; 1936 г.). Планиро
вочную его основу составляет сочетание галерейного
принципа с коридорным, причем на галерею выходят
палаты, что, безусловно, положительно с точки зре
ния учета климатических факторов Алма-Аты. Фасад
роддома обработан интересной аркадой открытой га
лереи. Но, к сожалению, из-за ориентации палат на
неблагоприятную сторону горизонта (на север) полу
чилось так, что открытая галерея затеняет закрытую.
Значительно лучше решено здание терапевтической
клиники (архитекторы Н.Длугач, А.Каплун; 1939 г.).
В композиции плана также сочетаются галерейные
и коридорные системы, причем галерейная система
была правильно принята для корпуса с широтной

148

ориентацией (палаты в этом случае расположены с
южной стороны от галереи), а коридорная система
использована в корпусах с меридиональной ориен
тацией. Благодаря такой дифференциации все поме
щения клиники получают необходимую солнечную
инсоляцию в различное время года.
Местные климатические особенности широ
ко учитываются и в других городах республики. В
этом отношении показательна архитектура город
ской больницы в г. Балхаше. Двухэтажные корпуса
больницы, сгруппированные вокруг внутреннего по
лузамкнутого двора, имеют веранды, лоджии. Воз
можность сквозного проветривания позволяет под
держивать в помещениях комфортную температуру.
В послевоенные годы создаются больничные го
родки. Например, в первой городской клинической
больнице в Алма-Ате, строительство которой нача
лось в предвоенные годы, рядом с существующей
терапевтической клиникой построены хирургичес
кий корпус и поликлиника (арх. В.Бирюков); Бал
хашская городская объединенная больница расши
рила свой состав терапевтическим, хирургическим,
инфекционным корпусами, а также родильным до
мом с гинекологическим и психиатрическим отделе
ниями (построенными в 1941–1954 гг.). Больничные
городки; строятся в Караганде, Усть-Каменогорске
(с поликлиникой), Джамбуле, Чимкенте и во многих
других городах. В комплекс больниц часто включа
ется и поликлиника. Это значительно экономичнее
и удобнее, так как позволяет более рационально ис
пользовать операционный блок, рентгеновский каби
нет и прочие лечебно-диагностические помещения и
удешевляет инженерно-техническое оборудование
зданий.
Наряду с этим в большом количестве строились
больницы, обслуживающие отдельные районы го
родов, промышленные предприятия и организации.

Наиболее крупными можно назвать больницу Турк
сиба в Алма-Ате (арх. М.Кудрявцев), травматологи
ческую больницу в Караганде (1949 г.) и др. Подход
к расположению самих объектов медицины в плане
города стал более продуманным. Обычно выбира
лись территории, защищенные от господствующих
ветров, среди разросшейся зелени, что способство
вало максимальному пребыванию больных на све
жем воздухе. Наряду с этим обилие света и удачный
подбор цвета с научной точки зрения как психофи
зиологический фактор лечения стали неотъемлемой
частью строительства новых больниц.
После революции появились новые типы обще
ственных зданий – Дома крестьянина и скотовода,
рабочие клубы, универсальные культурно-просвети
тельные учреждения – изба-читальня в селе и красная
юрта в ауле. Удовлетворяя духовные запросы народа,
которые полностью совпадали с программой строи
тельства социализма, партия и Советское государство
расширяли сеть центров культуры. В марте 1922 г.
Главполитпросвет Казахстана утвердил «Положение
о Доме крестьянина и скотовода». Такие типы обще
ственных зданий создавались в губернских центрах
и были местом общественной и культурной жизни
как: городских, так и сельских тружеников. В Доме
крестьянина предусматривались ликпункт, библио
тека примерно на 10 тыс. томов, справочный отдел,
кинотеатр и театр-клуб. Был также музей, в котором
экспонировались образцы зерновых культур и почв
губернии, различные виды удобрений, сельскохо
зяйственные машины и оборудование и т. д. В этих
домах преобладала зрелищная группа помещений, и
это находило соответствующее выражение в их объ
емной композиции.
Наряду с Домами крестьянина и скотовода, рас
считанными на обслуживание целого района, стро
ились клубы, предназначенные для рабочих како
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го-либо одного крупного предприятия. Например, в
1930 г. имелись рабочие клубы в Карсакпае на 400
мест, в Джезказгане – на 350, в Риддере – на 800,
Доссоре – на 600 мест. Работали клубы в Байкону
ре, Зыряновске, Джетыгаре и других местах. Пла
нировочно большинство из них представляло собой
сочетание сильно расчлененных объемов для клуб
но-кружковых занятий, и нередко в них добивались
функционально продуманной организации планов,
но не уделялось достаточного внимания решению
объемов и отдельных фасадов.
Наиболее характерным примером может служить
клуб работников Министерства внутренних дел в
Алма-Ате (ныне здание Уйгурского драматического
театра; 1932–1933 гг.; арх. А.Буровцев). Объемная
композиция состоит из прямоугольного театраль
но-концертного зала (14,5х26 м) с хорошо оборудо
ванной сценой и входно-вестибюльного павильона,
имеющего форму четверти круга. Учет местных кли
матических особенностей позволил запроектировать
крыши ступенчато-уменьшающихся первого и вто
рого этажей как открытое фойе. Следует отметить,
что клуб-театр является почти первым крупным со
зданием местных архитекторов и, несмотря на отме
ченные недостатки, архитектура его свидетельствует
о значительном росте их творческих сил.
В начале 30-х годов здания кинотеатров проекти
ровались с преувеличенными размерами подсобных
помещений. Массовое строительство их требовало
упрощения и уменьшения объемов. В кинотеатре на
500 мест, построенном в Караганде арх. В. Калмы
ковым (повторное применение проекта – кинотеатр
«Амангельды»1 в Кзыл-Орде) в 1939 г., уменьшение
залов ожидания позволило упростить схему плана и
Кинотеатр был отобран в результате конкурса в 1935 г. Наряду
с указанным по вариантам этого проекта выстроены кинотеатры
в городах Орле, Риддере, Рязани, Ставрополе, в поселке Чкалов
ском (под Москвой) и др.

1

лучше организовать графики движения. Кубатура на
одно место в кинотеатре уменьшилась до 14,5 м3.
Безусловно, крупнейшим из общественных зда
ний довоенного периода является здание Казахского
Государственного театра оперы и балета им. Абая. В
1932 г. был объявлен конкурс на проект здания нацио
нального театра. Представленные проекты отлича
лись чрезмерно увеличенными площадями помеще
ний и объемами более 200 тыс. м3. (Казахский наци
ональный театр начали строить в 1935 г. по проекту
архитектора И.Круглова, но незавершенное здание
сгорело в 1937 г. и строительство театра было закон
чено в 1941 г. по проекту арх. Н.Простакова.) Компо
зиционная ось театра совпадает с осью ул. Панфи
лова и таким образом замыкает ее перспективу. По
боковым сторонам театра разбиты скверики с фон
танчиками и водоемчиками (генплан – архитекторы
И.Белоцерковский, Б.Стесин). План театра имеет
достаточно четкое функциональное построение.
Через кассовый зал зритель попадает в вестибюль,
связанный по торцам с боковыми фойе зрительного
зала парадными трехмаршевыми лестницами, веду
щими на второй этаж. Вход в партер находится на
уровне первого этажа. Квадратный зал вмещает 1200
человек. Хорошая видимость со всех точек и удач
ная акустика являются его достоинством. По ярусам
объем его окружен кулуарами, которые позволили
увеличить поперечную жесткость сооружения, что
очень важно в сейсмических условиях Алма-Аты.
Вместе с тем архитектура здания театра является
своеобразным примером поисков национальной са
мобытности в советской архитектуре Казахстана.
Простое, строгое по объемному решению здание
представляет собой композиционный центр всей
площади. Оно выделяется своим главным фасадом,
который имеет четырехколонную лоджию и завер
шен мощным антаблементом. Лоджия ограничена по
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сторонам гладкими ризалитами с узкими оконными
проемами. Национальным орнаментом обработан
интерьер театра, им же завершаются главный фасад
(над карнизом вместо парапета протянута орнамен
тальная решетка, состоящая из элементов народного
орнамента «кошкармуииз» и листьев) и другие части
здания1. Для полного выявления идейно-художест
венного образа театрального сооружения на фасаде
применены барельефные рисунки2.
Строительство театра имело большое значение в
истории советской архитектуры Казахстана и впос
ледствии сыграло большую роль в развитии архи
тектуры республики.
После войны духовный подъем народа способс
твовал строительству учреждений культуры. Пов
семестно возводятся дворцы культуры и, что очень
важно, расширяется номенклатура их помещений,
улучшается архитектура в целом. Наиболее ранним
примером, где отразились эти изменения, может слу
жить Дворец культуры нефтяников, построенный и
1945–1948 гг. в Гурьеве. В трехэтажном здании двор
ца на первом этаже размещаются кассы, гардеробы,
буфет и ряд вспомогательных помещений. Загрузка
зрительного зала на 480 человек производится из
фойе и с трех сторон окружающих зал кулуаров, рас
положенных на втором этаже. Библиотека, музей,
выставочные помещения, комнаты для кружковых
занятий и кинопроекционная находятся на третьем
этаже. Совершенно новым было устройство летней
эстрады у главной сцены. Дворец культуры горня
Такое пластическое завершение фасада впоследствии широ
ко применялось в архитектуре ряда зданий, например аэропорт
в Алма-Ате, Дворец культуры колхоза «Горный гигант» близ
Алма-Аты.
2
В центре композиции изображен Джамбул с группой работ
ников искусства, а по боковым сторонам помещены сцены из
героического эпоса казахского народа и эпохи гражданской
войны в Казахстане. Впервые такие рисунки были применены
в здании Министерства финансов (1938 г.) в Алма-Ате (арх. Шу
гал М.Д.).
1

ков в Караганде, построенный в 1950 г. (архитекто
ры Н.Бреннер, Я.Янош), отличается еще большим
разнообразием состава. Дворец представляет собой
симметричную композицию из трех объемов. Цен
тральный объем включает в себя театральный ком
плекс – зрительный зал на 1000 мест, вестибюль,
фойе, кулуары на первом и втором этажах и хоро
шо оснащенную сценичную часть. В составе поме
щений появились спортивный зал и большой ресто
ран. В левом крыле, кроме них, находятся бильяр
дные и клубные комнаты, а в правом – библиотека
с книгохранилищем на 100 тыс. томов, читальнями,
комнатами для индивидуальных занятий и лекторий
на 400 человек с киноустановкой.
В эти годы в городах Казахстана большое рас
пространение получило повторное применение про
ектов дворцов культуры, но в различных городах
менялось их внешнее художественное оформление.
Так, были построены Дворец металлургов в Балхаше
(арх. Л.Мелеги; 1948–1952 гг.), в Усть-Каменогорске
(архитекторы К.Барташевич и А.Маковеев; 1951 г.), в
Лениногорске (1949 г.) и многие другие. В их струк
туру входили театральный зал на 1100 человек со
сценой, лекционный зал» библиотека с читальным
залом, кружковые комнаты площадью 500 м2. Общий
объем здания 49 тыс. м3.
Одновременно с этим в городах и сельских мес
тностях республики был построен ряд домов куль
туры, в архитектурном облике которых видны по
пытки учета местных природно-климатических и
национальных особенностей. Проект Дома культуры
в Алма-Ате (арх. В.Калмыков), который с незначи
тельным изменением в 1950–1954 гг. повторно осу
ществлялся в городах Темиртау, Целинограде, КзылОрде и других, является характерным примером.
План отличается удобным и экономичным реше
нием. Подсобные помещения сведены к минимуму.
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Зал на 500 мест примыкает к фойе своей длинной
стороной, что обеспечивает легкость и быстроту его
загрузки. Клубные комнаты функционально хорошо
выделены из общих помещений и образуют глубо
кий открытый дворик благодаря соединению боко
вых крыльев двумя рядами столбов (иногда одним
рядом, как в Кзыл-Орде, Темиртау).
Строительству административных зданий было
положено начало в Кзыл-Орде. В 1925–1929 гг.
здесь были построены здания правительства Ка
захской ССР (арх. В.Львов), облсельхозуправления,
сельхозбанка и др. Планировочно они представляют
широкое использование галерейной системы, отве
чающей требованиям местных условий. Наиболее
интересно среди них здание сельхозбанка (ныне Дом
пионеров), в плане которого используются принци
пы планировки, свойственные народному зодчеству.
Композиционным центром служит открытый дворик,
окруженный с трех сторон двумя рядами стрельча
тых арок, а на четвертой стороне находится здание.
Совершенно гладкие, без каких-либо орнаментации,
строгие легкие ряды арок хорошо сочетаются с окру
жающей природой.
Дальнейшее развитие архитектуры администра
тивных зданий связано с конструктивизмом, кото
рый получил широкую поддержку в Казахстане. В
этом смысле интересны здания управления Турк
сиба (арх. Г.Герасимов, 1933 г.; в 1938 г. фасад был
переделан арх. М.Шугал), Государственный банк в
Павлодаре (1934 г.), здание почты в Семипалатинске
(1933 г.), Дом связи в Алма-Ате (арх. Г.Герасимов;
1931–1934 гг.) и др. Важнейшей особенностью ар
хитектуры этих зданий являются свободная плани
ровка, каркасная конструкция, позволившая функ
ционально четко спланировать необходимые поме
щения и осветить их через широкие окна, разделен
ные между собой незначительными про стенками,

для того чтобы подчеркнуть их ленточный характер.
Окна объединены на фасаде также тягами. Здания,
как правило, покрыты двускатной кровлей с незначи
тельными уклонами. Чтобы придать им со стороны
главных фасадов вид плоской кровли, они прикры
ты высоким глухим парапетом. Композиция фасадов
построена на выделении горизонтальных членений:
подчеркнутых ленточных окон на фоне гладких стен
и полукруглого объема одного из помещений, выхо
дящего на главный фасад. Все это завершается высо
ким парапетом.
Примером, наиболее четко отразившим приемы
конструктивизма, является Дом правительства Ка
захской ССР (ныне Казахский Государственный
университет) в Алма-Ате (архитекторы М.Гинзбург,
Ф.Милинис; 1930–1934 гг.)1. Архитектурно-про
странственная композиция Дома правительства пос
троена на логической взаимосвязи всех помещений
и ясном объемном выражении их функциональных
особенностей.
С изменением творческих принципов советской
архитектуры еще в 1933 г. было начато проектирова
ние нового Дома правительства, но Великая Отечес
твенная война надолго отодвинула его строительство
и только в 1951 г. началось его возведение (архитек
торы Б.Рубаненко, Т.Симонов), которое, безусловно,
является огромным событием послевоенного строи
тельства.
Здесь в отдельных корпусах, вокруг открытого
дворика, центр которого занят объемом круглого
зала пленумов, расположены помещения ЦК КПК,
Совета Министров и Верховного Совета республи
ки. Гигантский портик с восемью многогранными
Облик и структура здания были определены в результате кон
курса, объявленного в декабре 1927 г. Обладателями стали:
I – М.Я. Гинзбург, II – Г.С. Гурьев-Гуревич и К.И. Соломонов;
ІІІ – И.И. Леонидов; IV – П.Н. Блохин и А.М. Зальцман; V –
Д.Ф. Фридман.
1
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колоннами, объединяющими все четыре этажа, зна
чительно отступает от плоскости стен, что опреде
ляет художественный облик здания, придавая ему
торжественность и монументальность.
Проектом планировки в послевоенные годы пре
дусматривалось строительство ряда институтов АН
Казахской ССР и тем самым создание своеобраз
ного академического городка. Интересно решение
градостроительных вопросов при размещении этих
крупнейших зданий города. Главное здание Акаде
мии наук Казахской ССР (арх. А.В. Щусев при учас
тии арх. Н.А. Простакова; 1948–1953 гг.) замыкает
перспективу ул. Красина, которая переходит в ака
демический бульвар шириной 70 м, застроенный
зданиями институтов. Таким образом, архитектура
главного здания раскрывается и с дальних точек и
тем самым создается прекрасная архитектурно-про
странственная среда. В целях создания подобной же
картины у Дома правительства между просп. Ком
мунистическим и ул. Панфилова была проложена
ул. Фрунзе. Этот классический прием до настоящего
времени находит свое применение в градостроитель
стве Алма-Аты, но уже способствуя укрупнению
мелких городских кварталов.
Таким образом, за рассмотренный период в Ка
захстане осуществлялись наиболее целостные и
крупные градостроительные работы. Создавались
новые города на основе научно обоснованных пла
нов, с учетом условий и характера местности. При
родно-климатические особенности и характер рас
положения производительных сил сыграли важную
роль в определении типа расселения. Наиболее
благоприятные участки городской территории вы
делялись под жилищное строительство. Большие
работы проводились в Центральном Казахстане по

защите жилой застройки зелеными насаждениями
от неблагоприятных постоянных ветров. Застройка
раскрывается к простору моря или реки, набереж
ные заняты под зоны отдыха. Главной особенностью
градостроительства является планомерная комплек
сная застройка, значительное улучшение городского
транспорта, благоустройства и озеленения, связей
между отдельными частями города.
За эти годы построено огромное число жилых
и общественных зданий. Основными достиже
ниями в этой области оказались переход к более
экономичным типам квартир и зданий, отвечаю
щих реальным потребностям, конкретизации норм
проектирования их; развитие типизации секций и
домов, стандартизации их элементов; совершенс
твование методов конструирования зданий с уче
том местных климатических условий, в частности
конструкции наружных стен. Улучшается благо
устройство квартир. Намечается критическое ос
воение приемов планировки народного зодчества
в жилищном строительстве, позволяющее создать
большие удобства проживания. Внедряются про
грессивные конструкции, эффективно работающие
в местных условиях.
Но в решении задач градостроительства и архи
тектуры наряду с отмеченными достижениями име
лись и недостатки из-за формально-эстетических
взглядов на архитектуру. Тем самым требования
функции и логики, удобства, конструкции и техни
ки, экономики иногда отодвигались на второй план.
Новые здания оказывались лишенными примет вре
мени. Эти недостатки сдерживали и сокращали мас
совое строительство жилищ и многих обществен
ных зданий, тормозили развитие индустриализации
строительства.
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Балқаш қ. жобалау кестесі. Нұсқа, 1934 ж. (арх. С.Климов)
Схема планировки г. Балхаша. Вариант, 1934 г. (арх. С.Климов)
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Гоголя, Мечникова и Юных Коммунаров
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Карағанды. Жаңа қала орталығының жоспарлау кестесі. Горстройпроект, 1937 ж.
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Балқаш қ. №1 кварталдағы №34 тұрғын үйдің жоспары. Горстройпроект, 1941 ж.
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Фурманов және Калинин көшелерінің қиылысындағы тұрғын үй.
Жилой дом на углу улиц Фурманова и Калинина

«Алғашқы жилкомбинаттың» жоспары
План «Первого жилкомбината»
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Гурьев қ. жанындағы мұнайшылар қыстағындағы №1 кварталдың тұрғын үй кешені
(А.В. Арефьев, С.В. Васильковский. Гурьев қ. тұрғын үйлер қалашығын жобалау мен салу тәжірибесі. М., 1950)
Жилой комплекс в квартале №1 поселка нефтяников близ г. Гурьева
(по кн. А.В. Арефьева, С.В. Васильковского. Опыт проектирования и строительства жилого городка в г. Гурьеве.
М., 1950)
Екіпәтерлі тұрғын үй. Жоспар.
Двухквартирный жилой дом. План
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Жезқазған. Мир даңғылының құрылысы
Джезказган. Застройка проспекта Мира

Гурьев қ. жанындағы мұнайшылар қыстағының №3 кварталдағы екіқабатты сегізпәтерлік тұрғын үй, 1942–1945 жж.
Двухэтажный восьмиквартирный жилой дом в квартале №3 поселка нефтяников близ г. Гурьева, 1942–1945 гг.
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Топтаманың типтік жобасы (архитекторлар Д.Меерсон, С.Тургенев, С.Селиванский, В.Богомолов, Н.Вавировский;
инженерлері Б.Богданов, Л.Лурье)
Типовой проект серии (архитекторы Д.Меерсон, С.Тургенев, С.Селиванский, В.Богомолов, Н.Вавировский;
инженеры Б.Богданов, Л.Лурье)

Топтаманың типтік бөлімдері, 261, 1951 г. (арх. А.Леппик):
1 – қатарлы бөлім 2–3. Тұрғын үй көлемі – 86,62 м2, h=3,3 м 607,23 м3, r2=7,01 көрсеткіштері бар кубатурасы;
2 – қапталдық бөлімдер 2–2–2. Тұрғын үй көлемі – 86,1 м2, кубатурасы – 695,18 м3, r2=8,01;
3 – бұрыштық бөлімдері – 2–3–3. Тұрғын үй көлемі – 129,44 м2, кубатурасы – 1015,28 м2, r2=7,84
Типовые секции серии 261, 1951 г. (арх. А.Леппик)
1 – рядовая секция 2–3. Жилая площадь 86,62 м2, кубатура при h=3,3 м 607,23 м3, r2=7,01;
2 – торцовая секции 2–2–2. Жилая площадь 86,1 м2, кубатура 695,18 м3, r2=8,01; 3 – угловая секции 2–3–3.
Жилая площадь 129,44 м2, кубатура 1015,28 м2, r2=7,84
Қарағандыдағы Ленин көш. бойындағы тұрғын үйлер жоспары. Екінші мәрте Балқаш қ.
№8 кварталында қолданылған (арх. З.Иванова)
План жилых домов по ул. Ленина в Караганде. Повторно применены в квартале №8 г. Балхаша (арх. З.Иванова)
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Алматы.
Коммунистический даңғылындағы тұрғын үй
(арх. А.Леппик, инж. А.Шувалов)
Алма-Ата.
Жилой дом по проспекту Коммунистическому
(арх. А.Леппик, инж. А.Шувалов)

Алматы. №54 екіжинақтамалық мектебі, 1939 ж. (арх. А.Гальцева)
Алма-Ата. Двухкомплектная школа №54, 1939 г. (арх. А.Гальцева)
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Екібастұз. №1 мектеп-интернаты
Экибастуз. Школа-интернат №1
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Алматы. Терапиялық клиникасы, 1939 ж.
(архитекторлары Н.Длугач, А.Каплун). 1-ші қабаттың жалпы көрінісі мен жоспары.
Алма-Ата. Терапевтическая клиника, 1939 г. (архитекторы Н.Длугач, А.Каплун). Общий вид и план 1-го этажа

Балқаш қ. Ауруханалық қалашық, 1941–1954 жж.
1 – індет аурулар бөлімшесі; 2 – хирургиялық бөлімшесі; 3 – терапиялық бөлімшесі; 4 – бала туу бөлімшесі;
5 – жүйкесі аурулар бөлімшесі; 6 – балалар ауруханасы; 7 – санэпидстанция; 8 – шаруашылық ғимараты;
9 – мәйітхана
г. Балхаш. Больничный городок, 1941–1954 гг.
1 – инфекционное отделение; 2 – хирургическое отделение; 3 – терапевтическое отделение; 4 – родильное отделение;
5 – психиатрическое отделение; 6 – детская больница; 7 – санэпидстанция; 8 – хозкорпус; 9 – морг
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Алматы. ІІМ қызметкерлерінің клу
бы (қазір Ұйғыр драмалық театры),
1932–1935 жж. (арх. В.Буровцев).
Қабаттарының жалпы көрінісі мен
жоспарлары
а – 1-қабат; б – 2-ші және 3-ші қабаттар
Алма-Ата. Клуб работников МВД
(ныне Уйгурский драматический
театр), 1932–1935 гг. (арх. В.Буровцев).
Общий вид и планы этажей
а – 1-й этаж; б – 2-й и 3-й этажи

Театралдық алаң. Жоспарлау кестесі, 1941 ж., (архитекторлары И.Белоцерковский, Б.Стесин)
Театральная площадь. Схема планировки. 1941 г, (архитекторы И.Белоцерковский, Б.Стесин)
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12–7379

Гурьев қ. Мұнайшылар мәдениет сарайы.
1-ші және 2-ші қабаттарының жоспарлары
1 – сахна; 2 – арьерсахна; 3 – жазғы эстрада;
4 – оркестр; 5 – артистік фойе; 6 – фойе;
7 – кулуарлары; 8 – реквизиттер қоймасы;
9 – өрт сөндіру бекеті; 10 – шахмат-дойбы бөлмесі;
11 – бильярд бөлмесі; 12 – әскери бөлме; 13 – партиялық
бөлме; 14 – оркестр; 15 – дәмхана; 16 – вестибюль;
17 – гардероб; 18 – декорациялар қоймасы; 19 – жарық
түсіру бөлмесі; 20 – щитовая; 21 – оркестр бөлмесі;
22 – директор бөлмесі; 23 – кеңселік бөлме; 24 – артистік
вестибюлі; 25 – ауа тазарту; 26 – кезекші әкімшілік
бөлмесі; 27 – кассалар
г. Гурьев. Дворец культуры нефтяников.
Планы 1-го и 2-го этажей
1 – сцена; 2 – арьерсцена; 3 – летняя эстрада;
4 – оркестр; 5 – артистическое фойе; 6 – фойе;
7 – кулуары; 8 – склад реквизита; 9 – пожарный пост;
10 – шахматно-шашечная комната; 11 – бильярдная;
12 – военный кабинет; 13 – партийный кабинет;
14 – оркестр; 15 – буфет; 16 – вестибюль; 17 – гардероб;
18 – склад декораций; 19 – осветительская;
20 – щитовая; 21 – оркестровая комната;
22 – кабинет директора; 23 – канцелярия;
24 – артистический вестибюль; 25 – приточная
вентиляция; 26 – комната дежурного администратора;
27 – кассы
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Қарағанды. Таукеншілер мәдениет сарайы, 1950 ж. (архитекторлары Н.Бреннер, Я.Янош).
Бас кіру есігінің жалпы көрінісі мен үзінді бөлігі (50-жылдар фотосуреті)
Караганда. Дворец культуры горняков, 1950 г. (архитекторы Н.Бреннер, Я.Янош).
Общий вид и фрагмент главного входа (фото 50-х годов)
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Балқаш. Металлургтар мәдениет сарайы, 1948–1952 жж. (арх. Л.Мелеги).
3-қабат жоспары және Металлургтар мәдениет сарайының жоспары
1 – би алаңы; 2 – жазғы кафесі
г. Балхаш. Дворец культуры металлургов, 1948–1952 гг. (арх. Л.Мелеги).
План 3-го этажа и план участка Дворца культуры металлургов
1 – танцплощадка; 2 – летнее кафе
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Қызылорда. Ауылшаруашылық банкі
(қазір Пионерлер сарайы),
1925–1930 жж. 1-қабаттың жоспары
Кзыл-Орда. Сельхозбанк
(ныне Дворец пионеров),
1925–1930 гг. План 1-го этажа

Павлодар. Мембанк, 1934 ж. 2-қабаттың жоспары
Павлодар. Госбанк, 1934 г. План 2-го этажа

Теміртау. Металлургтар мәдениет сарайы, 1950–1953 жж. (арх. В.Калмыков)
Темиртау. Дворец культуры металлургов, 1950–1953 гг. (арх. В.Калмыков)

Алматы. Байланыс үйі, 1931–1934 жж. (арх. Г.Герасимов). 1-қабаттың жалпы көрінісі мен жоспары
Алма-Ата. Дом связи, 1931–1934 гг. (арх. Г.Герасимов). Общий вид и план 1-го этажа
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ҚазКСР Үкімет үйі (қазір Қазақ мемуниверситеті), 1930–1934 жж. (архитекторлары М.Гинзбург, Ф.Милинис).
1-қабаттың жалпы көрінісі мен жоспары
Дом правительства КазССР (ныне Казахский госуниверситет), 1930–1934 гг. (архитекторы М.Гинзбург, Ф.Милинис).
Общий вид и план 1-го этажа

Алматы. Қазақстан жазушылар үйі, 1938 ж. (арх. А.Леппик)
Алма-Ата. Дом писателей Казахстана, 1938 г. (арх. А.Леппик)
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Алматы. Ауылшаруашылық институтының ғимараты, 1950–1954 жж. (арх. В.Бирюков)
Алма-Ата. Здание сельскохозяйственного института, 1950–1954 гг. (арх. В.Бирюков)

Алматы. Үкімет үйі, 1958 ж. (архитекторлары Б.Рубаненко, Г.Симонов)
Алма-Ата. Дом правительства, 1958 г. (архитекторы Б.Рубаненко, Г.Симонов)
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Алматы. ҚазКСР Ғылым академиясының ғимараты. 1-қабаттың жалпы көрінісі мен жоспары
Алма-Ата. Здание Академии наук КазКазССР. Общий вид и план 1-го этажа

Алматы. «Казгорстройпроект» жобалау институтының ғимараты, 1961 ж.
(архитекторлары А.Недовизин, В.Ищенко, Н.Рапинский; инж. В.Решетов)
Алма-Ата. Здание проектного института «Казгорстройпроект», 1961 г.
(архитекторы А.Недовизин, В.Ищенко, Н.Рапинский; инж. В.Решетов)
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