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Шығарылымның жауапты редакторының алғы сөзі 
 

Құрметті әріптестер! 
 

Сіздерге «Үлкен Алтай әлемі» халықаралық ғылыми журналының бесінші 
томының бірінші нөмірі ұсынылады. Біз бес жыл бойы ғылыми ақпараттық 
кеңістікте қызмет атқарудамыз, журнал беттерінде 197 мақалалар жарияланып, 
19 шығарылымы баспадан шықты. Журналдың басылымдарында Ресей, 
Өзбекстан, Түркия, Қырғызстан, Моңғолия, Қытай, Жапония және Қазақстан 
авторлары еңбек етті. Басылым қызметі барысында біз археология, мәдениет, 
демография мәселелері бойынша бірнеше тақырыптық нөмірлерді жария- 
ладық. Журнал гуманитарлық ғылымдар түйісінде пәнаралық мәселелермен 
айналысатын ғалымдардың тығыз ыңтымақтастығы үшін жағдайларды 
қамтамасыз етуші сұхбат алаңына айналды. Журналдың тұрақты авторлары 
қалыптасып және оған қызығушылық танытқан оқырмандар туындады.  

«Үлкен Алтай әлемі» журналы Ресей ғылыми дәйексөз индексіне енгізілген. 
Мақалалардың толық мәтінді нұсқалары ғаламтор желісінде http://elibrary.ru/ 
title_about.asp?id=54819 мекен-жай бойынша ғылыми электронды кітапха- 
надағы журналдың бетіне орналастырылған. Біздің журналда мақалаларын 
жариялаған авторлардың орташа индексі – 5,0 құрайды, барлық деректерден 
дәйексөзді есепке алғанда екіжылдық РҒДИ импакт-факторы – 0,059, Хирш 
индексі 2 құрайды. Келтірілген көрсеткіштер әлі де жоғары емес, бірақта ол 
біздің бірлескен қызметіміздің нәтижесі. 

Журнал тиімді ғылыми коммуникацияларды қолдау үшін ортақ инфра- 
құрылымды дамытатын ғылыми баспалар бірлестігі CrossRef халықаралық 
ғылыми базада орналастырылған. Қазіргі кезеңде CrossRef дәйексөз жүйесі 68 
миллионнан астам журналдағы мақалаларды және бүкіл әлем бойынша 
мыңдаған ғылыми және кәсіби баспагерлерден басқа да мазмұнды 
элементтерді қамтиды (https://search.crossref.org/?q=2410-2725&type=Journal+  
Article). Цифрлы нысан идентификаторын пайдаланатын бірінші қазақстандық 
журнал болып табылады, DOI берілуі автордың және журналдың беделіне 
жағымды әсерін тигізеді және идентификатор көмегімен материалдарды 
әлемнің жетекші ғылыми библиографиялық каталогтарында орналастыруға 
болады.  

Қазіргі таңда біз журналдың редакциялық кеңесін күшейтіп, жаңа міндеттер 
мен даму стратегиясын анықтадық, келешекте журналдың ҚР БҒМ БҒСБК 
ұсынатын басылымдар тізбесіне, ұзақ мерзімде Scopus басылымдарының 
тізбесіне енгізу көзделуде. 

Ағымды нөмір жеке тұлғалар тарихы бойынша С. Асфендировтың  
(А.А. Жүнісбаев.), Ш. Жиенкұлованың (Д. Касымова) қызметтеріне байланысты 
қызықты жарияланымдармен ұсынылады; Алтай тақырыбына, археология, 
ауызша тарих және күнделікті өмір, фольклоры бойынша А.А. Казаковтың, 
Т.К. Щеглованың, Н.Р. Ойноткиновалардың мақалалары арналады. 1916 жылғы 
ұлт-азаттық қозғалыс тарихының мәселелерін Семей облысы материал- 
дары, соның ішінде Зайсан ауданы бойынша Е.Н. Ермұқанов, Р. Оспанова 
қарастырады. 

Мақаланы таныстыру бөлімінде тәуелсіз Қазақстандағы «саяси бәсеке- 
лестік» санатын талдау арқылы сайлау алгоритмін анықтаған Г.Р. Нұрым- 
бетованың материалдары жарық көрді. Ағымды нөмір жеке тұлғалар тарихы 
бойынша С. Ходжановтың (Ж.К. Симтиков.). 

 

Құрметпен, нөмірдің жауапты редакторы А. Жанбосинова  

http://elibrary.ru/%20title_about.asp?id=54819
http://elibrary.ru/%20title_about.asp?id=54819
https://search.crossref.org/?q=2410-2725&type=Journal+%20Article
https://search.crossref.org/?q=2410-2725&type=Journal+%20Article
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Words of welcome of the executive editor of the issue 
 

Dear Colleagues! 
 

You are presented with the first issue of the fifth volume of the international 
scientific journal “The World of the Big Altai”. For five years we have been working in 
the scientific information space, 197 articles have been published on the pages of 
the journal, 19 issues have been published. Writers from Russia, Uzbekistan, 
Turkey, Kyrgyzstan, Mongolia, China, Japan and Kazakhstan worked on the 
publication of the journal. Throughout publishing, we have released several thematic 
issues on archeology, culture, demography, etc. The journal has become an 
interactive platform that provided conditions for closer cooperation of scientists 
working on interdisciplinary issues at the interface of the humanities. We have 
regular authors and readers interested in us.  

Our journal is included in the Russian Science Citation Index. Full-text versions 
of articles are posted on the Internet on the journal’s page in the scientific electronic 
library at: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54819. And we can say that the 
average index of authors who published articles in our journal is 5.0; the two-year 
impact factor of the RSCI, taking into account citations from all sources, is 0.059; 
and the Hirsch index is 2. These figures are still too small, but at the same time it is 
the result of our joint activities. 

The journal is hosted by CrossRef, an international scientific base, an 
association of scientific publishing houses that develops a common infrastructure to 
support more efficient scientific communications. The CrossRef citation system 
today covers over 68 million journal articles and other content items from thousands 
of scientific and professional publishers worldwide (https://search.crossref.org 
/?q=2410-2725&type=Journal+Article).  

We are the first Kazakhstan journal using a digital object identifier, DOI 
assignment has a positive effect on the author’s and the journal’s reputation, since 
using an identifier materials can be placed in the world's leading scientific 
bibliographic catalogs. 

We have strengthened the editorial board of the magazine, identified new tasks 
and a development strategy, the near future is seen in the entry of the magazine into 
the list of publications recommended by CСES, long-term into the list of Skopus 
publications. 

The current issue is represented by interesting publications on the personal 
history of S. Asfendiarov (Dzhunisbaev A.A.). Sh. Zhienkulova (Kasymova D.). The 
articles of Kazakova A.A., Scheglova T.K., Oinotkinova N.R. are devoted to the Altai 
theme in the focus of archeology, oral history and everyday life, folklore. The history 
of the national liberation movement in 1916, based on materials from the 
Semipalatinsk region, including the Zaisan district, is highlighted by Y. Yermukanov, 
R. Ospanov. 

In the article presentation section, the materials of G. Nurymbetova were 
published, which revealed the election algorithm, analyzing the category of “political 
competition” in independent Kazakhstan. The current issue is represented by 
interesting publications on the personal history S. Khodzhanov (Simtikov Zh.K.). 

 
Sincerely yours,  executive editor of the issue A. Zhanbosinova 

  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54819
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Приветственное слово ответственного редактора выпуска 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Вам представлен первый номер пятого тома международного научного 

журнала «Мир Большого Алтая». Пять лет мы работаем в научно-
информационном пространстве, на страницах журнала опубликовано 197 
статей, вышло 19 выпусков. Над изданием журнала трудились авторы из 
России, Узбекистана, Турции, Киргизии, Монголии, Китая, Японии и Казахстана. 
На протяжении издательской деятельности нами выпущено несколько 
тематических номеров по археологии, культуре, демографии и пр. Журнал стал 
диалоговой площадкой, обеспечившей условия для более тесного 
сотрудничества ученых, занимающихся междисциплинарной проблематикой на 
стыке гуманитарных наук. У нас появились постоянные авторы и 
заинтересованные в нас читатели. 

Наш журнал включен в Российский индекс научного цитирования. 
Полнотекстовые версии статей размещены в сети Интернет на странице 
журнала в научной электронной библиотеке по адресу: http://elibrary.ru/ 
title_about.asp?id=54819. И мы можем сказать, что средний индекс авторов, 
опубликовавших статьи в нашем журнале составляет 5,0; двухлетний импакт-
фактор РИНЦ с учетом цитирования из всех источников составляет 0,025; а 
индекс Хирша 2. Приведенные показатели еще слишком малы, но вместе с тем 
это результат нашей совместной деятельности. 

Журнал размещается в международной наукометрической базе CrossRef, 
это объединение научных издательств, которое развивает общую 
инфраструктуру для поддержки более эффективных научных коммуникаций. 
Система цитирования CrossRef сегодня охватывает более 68 миллионов 
журнальных статей и других элементов контента из тысяч научных и 
профессиональных издателей по всему миру (https://search.crossref.org/ 
?q=2410-2725&type=Journal+Article). Мы первый казахстанский журнал, 
использующий идентификатор цифрового объекта, присвоение DOI 
положительно влияет на репутацию автора и журнала, так как при помощи 
идентификатора материалы могут быть помещены в ведущие мировые 
научные библиографические каталоги.  

Мы усилили редакционный совет журнала, определили новые задачи и 
стратегию развития, ближайшая перспектива видится во вхождении журнала в 
перечень изданий, рекомендуемых ККСОН, долгосрочная в перечень изданий 
Skopus. 

Текущий номер представлен интересными публикациями по персональной 
истории С. Асфендиарова (Джунисбаев А.А.),  Ш. Жиенкуловой (Касымова Д.); 
Алтайской тематике в фокусе археологии, устной истории и повседневности, 
фольклора посвящены статьи Казакова А.А., Щегловой Т.К., Ойноткиновой Н.Р. 
Вопросы истории национально-освободительного движения 1916 года по 
материалам Семипалатинской области, в том числе Зайсанского района 
осветили Е.Н. Ермуканов, Р. Оспанова. 

В разделе статья представление опубликованы материалы Нурымбето- 
вой Г.Р., раскрывшей алгоритм выборов, проанализировавшей категорию 
«политической конкуренции» в независимом Казахстане и Симтикова Ж.К, 
посвященная С. Ходжанову. 

 
С уважением, ответственный редактор номера А. Жанбосинова 

  

http://elibrary.ru/%20title_about.asp?id=54819
http://elibrary.ru/%20title_about.asp?id=54819
https://search.crossref.org/%20?q=2410-2725&type=Journal+Article
https://search.crossref.org/%20?q=2410-2725&type=Journal+Article
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Санжар Асфендиаровтың өмірі мен қызметі туралы 
(қайраткердің 130-жылдық мерейтойына арналады) 
 
DOI: 10.31551/2410-2725-2019-5-1-8-31 
 
Жүнісбаев Алмас Әбдіғаниұлы 
PhD докторант, ғылыми қызметкер, ҚР БҒМ ҒК Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институты, «Кеңес дәуіріндегі Қазақстан тарихы» бөлімі, Алматы қ., Қазақстан. Е-mail: aj013@mail.ru  
 
Аңдатпа. Мақалада тың архив деректерінің және бай фактологиялық материалдың негізінде ірі 
қоғам және мемлекет қайраткері, көрнекті ғалым-тарихшы, профессор Санжар Асфендиаровтың 
өмірі мен қызметінің негізгі кезеңдері қарастырылған. Әбілқайыр ханнан тараған әулеттен 
шыққан С. Асфендиаровтың отбасы мүшелері қазақ халқының тарихында терең із қалдырып, 
оның өмірлік көзқарастары мен өмірлік ұстанымдарының қалыптасуына үлкен ықпал етті. Санжар 
революцияға дейін Ресей империясының үздік жоғары оқу орындарында білім алған ХХ 
ғасырдың басындағы ұлттық зиялы қауымның жарқын өкілі. Санкт-Петербург Императорлық 
әскери-медициналық академияны аяқтап, әскери дәрігер атағына қол жеткізген С. Асфендиаров 
қазақ халқына қызмет еткен ата-бабаларының ісін жалғастырды. Түркістан өлкесінің түрлі 
аймақтарындағы әскери-медициналық қызмет, бірінші дүниежүзілік соғыстың майданындағы 
ұрыстарға қатысуы, неміс тұтқынында өткізген уақыт, саяси сенімсіз элемент ретінде патша күзет 
органдарының қырағы бақылауына ілінуі оның билік етуші монархиялық режимге қатысты 
көзқарастарының қалыптасуына шешуші түрде әсерін тигізді. Романовтар әулеті тақтан 
тайдырылғаннан кейін, С. Асфендиаров Түркістанның жергілікті ұлт өкілдерінің мүддесі мен 
құқықтарын қорғауға кіріскен көзі ашық, көкірегі ояу зиялы қауымның атарынан орын алды. Түркі-
мұсылман интеллигенциясының өзге өкілдеріне қарағанда С. Асфендиаров өріс алып жатқан 
ұлт-азаттық және революциялық қозғалысқа солдат бұқарасы тарапынан тартылып, бұл жағдай 
оның 1917 жылдан бастау алған қоғамдық-саяси қызметінде өз көрінісін тапты. Большевиктердің 
төңкерісінен соң, Санжар тәжірибелі әрі білікті маман ретінде алдымен өлкені жайлаған сұрапыл 
ашаршылық пен індеттерге қарсы күреске араласып, артынан Түркістан республикасының 
денсаулық сақтау жүйесін қалыптастыруға  ісіне жетекшілік жүргізді. С. Асфендиаров Түркістан 
АКСР-ның Денсаулық сақтау халық комиссариатына басшылық еткен, жергілікті ұлт өкілдері 
арасынан шыққан тұңғыш әрі жалғыз кәсіби маман-дәрігер. Түркістанда түрлі жауапты қызмет- 
терде еңбек еткен С. Асфендиаров, кеңестік негіздегі ұлттық-мемлекеттік құрылысты жүзеге 
асырған саяси элитаның қатарынан орын алды. Орта Азия республикаларының ұлттық-мемле- 
кеттік межеленуінен кейін С.Асфендиаров РКФСР-дің және КСРО-ның мемлекеттік билік орган- 
дарына қызметке ауысты. Оның жинақтаған білімі, көзқарастардың кеңдігі, Орта Азия халық- 
тарының тұрмысы мен дәстүрін, экономикасы мен шаруашылығын, бірнеше шығыс тілдерін жетік 
білуі, мемлекет басқару ісінде жинақтаған бай тәжірибесі, қысқа уақыт ішінде С. Асфендиаровқа 
одақтық деңгейдегі қайраткердің дәрежесіне көтерілуге мүмкіндік берді. Ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымен айналысу талпынысы С. Асфендиаровты кеңестік негізде жаңадан қалыптасып 
жатқан ғылым саласына алып келген болатын. Ол Н. Нариманов атындағы  Мәскеу шығыстану 
институтының ректоры, Шығыс халықтарының этникалық және ұлттық мәдениетін зерттеу 
Институтының директоры, Қоғамдық ғылымдар бойынша ғылыми-зерттеу институттары Ресейлік 
ассоциациясы төралқасының мүшесі, 2-ММУ-дың профессоры, исламның шығу тарихына 
арналған алғашқы ғылыми еңбектердің авторы ретінде кеңестік шығыстану ғылымының қалып- 
тасуына өз үлесін қосты. С. Асфендиаровтың саяси қайраткер және танымал ғалым ретіндегі 
беделін ескерген Қазақ АКСР-ның басшылығы оны республикадағы тұңғыш жоғары оқу орнын – 
Қазақ мемлекеттік университетті құру ісіне жетекшілік жүргізуге шақырды. С. Асфендиаровтың 
қажырлы еңбегінің арқасында 1920-жж. аяғында – 1930-жж. басында Қазақстанда тұңғыш ЖОО 
және ҒЗИ-лермен қатар, КСРО Ғылым академиясының Қазақстандық базасы бой көтерді. С. 
Асфендиаровтың өмірінің соңғы жылдары ғылыми-шығармашылық қызметінің барынша табысты 
кезеңі болды. Оның қаламынан қазақ халқының, 1916 ж. Қазақстандағы ұлт-азаттық тарихына 
қатысты сүбелі ғылыми еңбектері, Орта Азиядағы революциялық қозғалысқа арналып жазылған 
оқу құралы шығып, оның редакциямен «Прошлое Казахстана в источниках и материалах» атты 
екітомдық жинақ жарық көрді. Қазақстандық базаның жетекшісінің бірі, Орталық өлкетану 
бюросының төрағасы, Қазақ АКСР-ның Ағарту халық комиссарының орынбасары ретінде  
С. Асфендиаров тарихи ескерткіштердің сақталынуына, халық ауыз әдебиетінің үздік туынды- 
ларының жинақталуына, өлкетанушылық жұмыстың жергілікті жерде өріс алуына, кітапханалар 
мен музейлерді құруға, ғылыми маман кадрларды даярлауға көп көңіл бөлді. Оның есімімен 
Қазақстанда академиялық ғылымның, жоғары білім беру жүйесінің, мәдениеттің толықтай бір 
кезеңі байланысты.   
Түйінді сөздер: Санжар Асфендиаров; Түркістан; ұлт-азаттық қозғалыс; ұлттық-мемлекеттік 

құрылыс; денсаулық сақтау; жер-су реформасы; Қазақстан тарихы. 
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About the life and activities of Sanjar Asfendiarov 
(to the 130th anniversary of the birth) 
 
Junisbayev Almas Abdiganievich 
Doctoral student, research fellow, Institute of History and Ethnology named after Ch.Ch. Valikhanov of 
CS MES RK, Department of the History of Kazakhstan of the Soviet period, Almaty, Kazakhstan. 
E-mail: aj013@mail.ru  
 
Abstract. In the article, based on a wide range of archival sources and rich factual material, the main 

stages of the life and work of a major socio-political and statesman, a prominent scholar and historian, 
Professor Sanjar Asfendiarov are considered. He came from a noble aristocratic family, whose 
members left an indelible mark on the history of the Kazakh people and had a great influence on the 
formation and formation of their life views and landmarks. S. Asfendiarov belonged to the golden cohort 
of prominent representatives of the national intelligentsia of the early twentieth century, who even 
before the revolution managed to get an education in the best universities of the Russian Empire. 
Having become one of the five Kazakhs who graduated from the St. Petersburg Imperial Military 
Medical Academy and having received the diploma of a military doctor, S. Asfendiarov enrolled in the 
civil service, continued the work of his ancestors – to serve the people. The military medical service in 
the ranks of the tsarist army in various parts of the Turkestan region, participating in battles on the 
fronts of the First World War, staying in German captivity, being under the close attention of the tsarist 
secret police as a "politically unreliable element" left their deep imprint on his world view and attitude to 
the ruling monarchist regime. After the overthrow of the Romanov dynasty, S. Asfendiarov was among 
the educated part of the intelligentsia that was intended by the revolution to protect the interests and 
rights of the indigenous peoples of Turkestan. Unlike many representatives of the Turkic-Muslim 
intelligentsia, S. Asfendiarov was involved in the growing national liberation and revolutionary 
movement from the soldier’s environment, which affected his social and political activities in 1917. After 
the Bolshevik coup, he, as an experienced doctor, was first attracted to fight the fierce famine and 
epidemics, then leads the work on the organization of the health system of the Turkestan Autonomous 
Soviet Socialist Republic, becoming in its history the only professional physician among the 
representatives to rennyh nationalities, who led the People's Commissariat. Over the years of work in 
Turkestan at various senior positions, S. Asfendiarov joined the circle of the local political elite, which 
was entrusted with the implementation of nation-building. After the national-state delimitation of the 
republics of Central Asia, S. Asfendiarov was transferred to work in the supreme bodies of state power 
of the RSFSR and the USSR. Brilliant education and erudition, organizational skills, excellent 
knowledge of everyday life and traditions, economics and economic structure of the peoples of Central 
Asia, fluency in several eastern languages, rich practical experience of public administration allowed 
him to rise to the level of responsible union-level workers in a short period of time. The analytical mind, 
the desire for scientific knowledge and research work gradually bring him into the world of the emerging 
Soviet science. S. Asfendiarov as Rector of the Moscow Institute of Oriental Studies. N. Narimanov, 
director of the Institute of Ethnic and National Cultures of the Peoples of the East, member of the 
Presidium of RANION, professor of the 2nd Moscow State University, author of the first scientific works 
on the genesis of Islam, takes an active part in the formation of Soviet Oriental studies. The authority of 
the politician and scientist, led him to the leadership of the Kazakh ASSR to lead the organization of the 
first university in the republic – the Kazakh State University. Thanks to the knowledge, experience, 
energetic work, and the titanic efforts of S. Asfendiarov in the late 1920s and early 1930s, not only the 
first universities and research institutes emerged in Kazakhstan, but also the Kazakhstan Base of the 
Academy of Sciences of the USSR was created. The last years of S. Asfendiarov’s life were the most 
productive in his scientific and creative activities. He wrote the first fundamental works on the history of 
the Kazakh people, the national liberation uprising of 1916 in Kazakhstan, textbooks on the history of 
the revolutionary movement in Central Asia, edited a collection of two-volume collection entitled "The 
past of Kazakhstan in sources and materials". As one of the leaders of the Kazakhstan base and the 
chairman of the Central Local History Bureau, Deputy People's Commissar of Education of the Kazakh 
Autonomous Soviet Socialist Republic S. Asfendiarov paid great attention to the preservation of 
historical monuments, collecting the best examples of oral folk art, developing local history work in the 
field, creating libraries and museums, training scientific personnel. A whole epoch in the history of the 
formation and development of academic science, higher education, and culture in Kazakhstan is 
associated with his name. 
Keywords: Sanjar Asfendiarov; Turkestan; national liberation movement; national state construction; 

public health; land and water reform; history of Kazakhstan. 
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О жизни и деятельности Санжара Асфендиарова 
(к 130-летнему юбилею со дня рождения) 
  

Джунисбаев Алмас Абдиганиевич 
PhD докторант, научный сотрудник отдела «Истории Казахстана советского периода», Институт 
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, Алматы,  Казахстан. Е-mail: aj013@mail.ru   
 

Аннотация. В статье на основе широкого круга архивных источников и богатого факто- 

логического материала рассматриваются основные этапы жизни и деятельности крупного 
общественно-политического и государственного деятеля, видного ученого-историка, профессора 
Санжара Асфендиарова. Он происходил из знатной аристократической семьи, члены которой 
оставили неизгладимый след в истории казахского народа и оказали большое влияние на 
становление и формирование его жизненных взглядов и ориентиров. С. Асфендиаров относился к 
той золотой когорте выдающихся представителей национальной интеллигенции начала ХХ века, 
которым еще до революции удалось получить образование в лучших вузах Российской империи. 
Став одним из пяти казахов, окончивших Санкт-Петербургскую Императорскую военно-медицинскую 
академию и удостоившись диплома военного лекаря, С. Асфендиаров поступив на государственную 
службу, продолжил дело своих предков – служить народу. Военно-медицинская служба в рядах 
царской армии в различных уголках Туркестанского края, участие в сражениях на фронтах Первой 
мировой войны, пребывание в немецком плену, нахождение под пристальным вниманием царской 
охранки в качестве «политически неблагонадежного элемента» наложили свой глубокий отпечаток на 
его мировоззрение и отношение к царствующему монархическому режиму. После свержения 
династии Романовых, С. Асфендиаров оказался в числе той образованной части интеллигенции, 
которая была призвана революцией защищать интересы и права коренных народов Туркестана. В 
отличие от многих представителей тюрко-мусульманской интеллигенции, С. Асфендиаров был 
вовлечен в нарастающее национально-освободительное и революционное движение из солдатской 
среды, что отразилось на его общественно-политической деятельности в 1917 г. После 
большевистского переворота, он как опытный врач, сначала привлекается к борьбе со свирепым 
голодом и эпидемиями, затем руководит работой по организации системы здравоохранения 
Туркестанской АССР, став в ее истории единственным профессиональным медиком из числа 
представителей коренных национальностей, возглавившим Наркомздрав. За годы работы в 
Туркестане на различных ответственных постах С. Асфендиаров вошел в круг местной политической 
элиты, которой было поручено претворение в жизнь национально-государственного строительства. 
После национально-государственного размежевания республик Средней Азии, С. Асфендиаров был 
переведен на работу в высшие органы государственной власти РСФСР и СССР. Блестящее 
образование и эрудированность, организаторские способности, отличное знание быта и традиций, 
экономики и хозяйственного уклада народов Центральной Азии, свободное владение несколькими 
восточными языками, богатый практический опыт государственного управления позволили ему за 
короткий промежуток времени подняться до уровня ответственных работников союзного масштаба. 
Аналитический склад ума, стремление к научному познанию и исследовательской работе постепенно 
приводят его в мир нарождающейся советской науки. С. Асфендиаров в качестве ректора 
Московского института востоковедения им. Н. Нариманова, директора Института этнических и 
национальных культура народов Востока, члена Президиума РАНИОН, профессора 2-го МГУ, автора 
первых научных работ по генезису ислама принимает активное участие в становлении советского 
востоковедения. Авторитет политика и ученого, послужили причиной обращения к нему руководства 
Казахской АССР возглавить работу по организации первого вуза в республике – Казахского 
государственного университета. Благодаря знаниям, опыту, энергичной работе, титаническим 
усилиям С. Асфендиарова в конце 1920-х – начале 1930 годов в Казахстане возникли не только 
первые вузы и НИИ, но и была создана Казахстанская база АН СССР. Последние годы жизни  
С. Асфендиарова стали наиболее продуктивными в его научно-творческой деятельности. Его 
перу принадлежат первые фундаментальные работы по истории казахского народа, национально-
освободительному восстанию 1916 г. в Казахстане, учебные пособия по истории революционного 
движения в Средней Азии, под его редакцией был издан сборник двухтомный сборник «Прошлое 
Казахстана в источниках и материалах». В качестве одного из руководителей Казахстанской базы и 
председателя Центрального краеведческого бюро, заместителя наркома просвещения Казахской 
АССР С. Асфендиаров уделял большое внимание сохранению исторических памятников, сбору 
лучших образцов устного народного творчества, развитию краеведческой работы на местах, 
созданию библиотек и музеев, подготовке научных кадров. С его именем связана целая эпоха  
в истории становления и развития академической науки, высшего образования, культуры  
в Казахстане.  

Ключевые слова: Санжар Асфендиаров; Туркестан; национально-освободительное движение; 

национально-государственное строительство; здравоохранение; земельно-водная реформа; 
история Казахстана.      
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Санжар Асфендиаровтың өмірі мен қызметі туралы 
(қайраткердің 130-жылдық мерейтойына арналады) 

 
А.Ә. Жүнісбаев  

 
Шығу тегі және әулет тарихы. Архив құжаттарының мәліметтеріне сәйкес 

Санжар Асфендиаров 1889 жылы 20 қазанда Ташкент қаласында дүниеге 
келді. Туу туралы куәлігінде жазылғандай, оған қаланың орыс бөлігінің имамы 
Ғамұлла Йамлиханың азан шақырып, есім берді1. Оның әкесі Сейітжафар және 
анасы Гүләндам Кіші жүзде бір ғасырдан астам уақыт хандық билік құрған 
Әбілқайыр хан ұрпақтарының әулетінен шыққан. Санжардың әкесі Айшуақ 
ханның шөбересі болса, анасының шығу тегіне қатысты шежіретанушылардың 
арасында әлі де тарихи құжаттардың негізінде өз дәлелін таппаған екі түрлі 
пайым бар. Алғашқысы бойынша ол Ералы ханның ұлы, Хиуада билік құрған 
Тұқа Темір әулетінің (1728-1770) соңғы қазақ билеушісі Бөлекей ханның 
ұрпағынан тараған болса, екіншісі оны Абылай ханның ұлы Қасымнан тараған 
көпсанды ұрпағының біріне жатқызады. Санжардың әке жағынан бабасы, 
Айшуақтың тұңғыш ұлы Сүйікәлі сұлтан (орыс деректеріндегі «Сюгалий» 
немесе «Согалий») Нұралы ханның ІІ Екатеринаға жолдаған хатындағы 
келтірген мәліметтерге сәйкес 1770 жылы Әмударияның оң жағалауын мекен 
еткен қарақалпақтардың ханы атанады2.  

 Санжардың бабасына қарағанда мұрағаттарда және тарихи әдебиетте 
оның атасы, Сүйікәлінің он ұлының бірі Асфендиар сұлтанға (1792-1865) қа- 
тысты әлдеқайда көбірек деректер сақталған. Жас кезінен бастап ол өзінің 
әкесінің туған інісі, Кіші жүздің соңғы ханы Шерғазының (1812-1824) қара- 
мағында топтасқан қазақ сұлтандарының құрамына кірген. 1824 жылы хан- 
дық билік жойылған соң, Асфендиар сұлтан Орынбор шекаралық комис- 
сияның шешімімен мемлекеттік қызметке қабылданып, Кіші Орда Батыс 
бөлігінің сұлтан-билеушісі, ағасы Баймұхамед Айшуақұлының қарамағына 
жіберілді. Көп ұзамай, басқарушылық және жауынгерлік қабілеттерімен 
танылған Асфендиар сұлтанға Комиссия жетіру тайпасының рулары мекен 
еткен Батыс бөліктегі 31-дистанцияны басқару ісін сеніп тапсырады. 1842 жылы 
үлгілі қызметі үшін Асфендиар сұлтанға дворян атағын мұра ету құқығын 
берген есаул әскери шені табыс етілді (Жүнісбаев, 2012:17).   

1847-1864 жылдары Асфендиар сұлтан 31 және 38-дистанцияларға, Орал 
әскери бекінісіне басшылық жүргізді. Бұл қызметтерінде ол өзі билеген 
территорияда жергілікті қазақ рулары арасында кең тараған барымта мен түрлі 
сипаттағы қақтығыстарды тоқтату, жер және мүлік дауларын шешу, түтін 
салығын жинау сынды көптеген маңызды мәселелерді шешумен айналысты. 
Көпжылдық еңбегі үшін ол түрлі мемлекеттік марапаттарға қол жеткізді, 
олардың ішінде ерекше атап өтетіндері – атаулы алтын мөр мен «Қызметі 
үшін» алтын медаль. Орынбор әкімшілігінің лауазымды шенеуніктерінің басшы- 
лыққа жолдаған баяндамалары мен есептік мәлімдемелерінде Асфендиар 
сұлтанның қайсар мінезі мен алғырлығына, Айшуақтан тараған қазақ 
сұлтандары арасындағы жоғары беделі мен ықпалына, шешендігіне, дәстүрлі 
құқық   пен   заңдарды   жетік  білгендігіне,  сауатты  болғандығына  баса  назар 

                                                           
1 РМӘТА – Ресейдің мемлекеттік әскери-тарихи архиві. 316-қ. 67 т. 9-іс. 18 п. 
2 РИССА – Ресей империясының сыртқы саясатының архиві. 122-қ. 122/2-т. 19-іс. 184-189 пп. 
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аударылды3.     
1859 жылы жазда Асфендиар Кіші Орданың белді қазақ сұлтандары мен 

билерінен құралған депутацияның құрамында Санкт-Петербургке сапар шегіп 
қайтады. Астанада болған уақытында депутация император ІІ Александрдың, 
билеуші Романов әулетінің мүшелері, тақ мұрагерлері ұлы князьдер Николай 
мен Михаилдің, сыртқы және ішкі істер министрлерінің қабылдауында болады4.  

Ширек ғасырдан астам уақыт бойы Кіші Орданың билеуші қазақ 
сұлтандарының қатарына кірген Асфендиар қазақ даласында орын алған 
күрделі саяси және әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің куәгеріне айналды: 
хандық билік жойылған соң жыл өткен сайын орыс өктемдігінің билігі арта 
берді; жергілікті халықтың патша үкіметінің саясатына қарсы наразылығы 
күшейіп, ол түрлі халық толқулары мен көтерілістеріне алып келді, Қазақстан 
біртіндеп Ресей империясының отарына айнала бастады. Жергілікті әкімшілік 
билік қазақ даласындағы дәстүрлі саяси жүйені қиратуға бел шеше кірісіп, 
халық арасындағы қазақ сұлтандарының билігін және ықпалын әлсіретуге күш 
салды. Мұндай жағдайда өз ұлдарының болашағына алаң болған Асфендиар 
оларға өз аталарының үлгісімен халыққа қызмет ету ісін жалғастыруға 
мүмкіндік беретін озық білім беруге тырысты.  

Асфендиар сұлтанның екі ұлы да заман талабына сай үздік білім алды: 
тұңғышы – Мұхамед Мағзұм сұлтан Орынбордағы Неплюев кадет корпусын 
аяқтаған болса, кенжесі Сейітжафар (1865-1928) – Орынбор облыстық бас- 
қармасы жанындағы қазақ балаларына арналған мектептің түлегі атанды.  
Екеуі де оқуын аяқтағаннан кейін аталарының жолын қуып, ісін жалғастырды: 
1864 жылы Мұхамед Мағзұм Кіші Орданың Батыс бөлігіндегі ожырай руына 
басшы болып тағайындалса5, Сейітжафар қазақ мектебінің 5 үздік түлегінің бірі 
ретінде Орынбор облыстық басқармаға штаттық аудармашы ретінде қызметке 
алынды6. 

Сейітжафар бірнеше жыл бойы мемлекеттік қызметте еңбек еткен соң, 
1868 жылдың басында өз еркімен туған Орынбор өлкесін тастап, жаңадан 
құрылған Түркістан генерал-губернаторлығына қызметке ауысады. Сейітжа- 
фардың қызмет жолы Сырдария облысына қарасты Құрама уезінің бастығы 
подполковник Н. Колзаковтың жанындағы аудармашы ретінде басталады7.  
Жас Сейітжафар өз қабілеті мен дарынының арқасында үздіксіз қызметтік өсу 
жағдайында болды; бұған оның ақсүйектік тегімен қатар, бірнеше шығыс 
тілдерін, жергілікті халықтардың әдет-ғұрыптары мен тарихын жетік білуі өз 
ықпалын тигізді. ХІХ ғасырдың аяғында – ХХ ғасырдың басында Түркістан 
генерал-губернаторлығында дипломатиялық бөлімнің және елшілік үйлердің 
басшысы қызметін атқарған Сейітжафар Хиуа мен Бұқара хандары елші- 
ліктерінің құрамында төрт рет Санкт-Петербургке сапар шегіп, орыс патша- 
сымен және мемлекет басшыларымен болған келіссөздерде әскери аудар- 
машы қызметін атқарды. 1891 жылы Сейітжафар Түркістан генерал-губерна- 
торы, барон А. Вревский экспедициясының Памирге сапар шегіп қайтады.  

Түркістандағы 50 жылдық қызметін Сейітжафар генерал-майор шенінде 
1916 аяқтап, құрметті демалысқа шықты. Ол бұл жоғары әскери атаққа қол 
жеткізген жергілікті ұлт өкілдерінен шыққан жалғыз қайраткер болатын. 

                                                           
3 ҚР ОМА – Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік архиві. И-4-қ. 1-т. 2500-іс. 2-4 пп.; 2512-іс. 88 п. 
(Орынбор шекаралық комиссияның кеңесшілері И. Бикмаевтың, П. Ваневтің және К. Каминскийдің 
мінездемелері (31 мамыр – 1 маусым 1848 ж.), арнайы істер шенеунігі В. Лазаревскийдің мәлімдеме хаттары 
(26 қаңтар 1850 ж.) 
4 ҚР ОМА. И-4-қ. 1-т. 2983-іс. 14, 31, 76-94 пп. 
5 ҚР ОМА. И-4-қ. 1-т. 3074-іс. 4-4 а.п., 6-6 а.п. 
6 ҚР ОМА. И-4-қ. 1-т. 3776-іс. 278-278 а.п. 
7 ӨР ОМА – Өзбекстан Республикасының Орталық мемлекеттік архиві. И-17-қ. 1-т. 52-іс. 4, 8 пп. 
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Қазақтың арасынан патша билігі тұсында орыс әскерінің генералы атағына 
лайықты деп табылған 5 қазақ та Әбілқайыр ханның ұрпақтары еді. 

Сейітжафар жергілікті қазақ және түркі-мұсылман зиялы қауым арасында 
танымал әрі белді тұлғалардың қатарына кірді. Ташкентке қызмет бабымен 
келген көптеген қазақ зиялылары оның үйінде тұрақтап, жиі басқосулар 
ұйымдастырды. Бұл жиындарда қазақ қайраткерлері өлкедегі саяси-әлеуметтік 
ахуалды, білім және дін мәселелерін талқылап, соңғы жаңалықтармен  
бөлісті. Біртіндеп бұл отырыстар дәстүрлі сипатқа ие болып, артынан Түркістан 
өлкесі қазақ зиялыларының «Кеңес» атты ұйымына айналды. Оған мүше 
ретінде С. Өтегенов, Ә. Көтібаров, А. Мангелдин, Қ. Қожықов, З. Сейдалин,  
М. Қасымов, С. Ақаев, М. Шоқай, С. Асфендиаров, С. Қожанов сынды танымал 
қазақ қайраткерлері кірді. Тарихи деректерде келтірілген мәліметтерге сенетін 
болсақ, «Кеңес» ұйымына төрағалықты генерал С. Асфендиарұлы, орынба- 
сарлықты М. Шоқай және С. Өтегенов, ал хатшылықты З. Сейдалин жүргізді 
(Жүнісбаев, 2014a:151-154). Аталған қайраткерлердің барлығы 1917 жылы 2-5 
тамыз аралығында Ташкентте өткен Түркістан өлкесі қазақ-қырғыздарының  
І съезіне қатысып, бұл жиын Сейітжафар Асфендиарұлының құрметті 
төрағалығымен өтті8.     

Сейітжафар мен Гүләндамның 8 баласы да Түркістан өлкесіндегі үздік оқу 
орындарында білім алды: қыздары   Оразша, Биби Айша, Умму Гүлсім, Әнел – 
Ташкент қыздар гимназиясын аяқтаған болса, ұлдары – Сейіт Әбілқайыр, 
Нұреддин, Санжар және Мансұр Ташкент реалды училищеден түлеп шықты. 
Сейітжафардың тұңғышы Оразша туралы тарихи мәліметтер тапшы, ал 
ортаншы қыздары – Айша мен Гүлсім қазақ халқына өз еңбегімен танылып, 
тарихта өздерінің өшпес іздерін қалдырған тұлғаларға айналды. Кенже қызы 
Әнелге келетін болсақ, ол біраз уақыт бойы Ташкенттегі Қазақ ағарту инсти- 
тутында тәрбиеші болып жұмыс істеп, Орта Азия мемлекеттік университеті 
медицина факультетінің ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасының 
меңгерушісі, профессор Н.И. Рагозаға (1883-1956) тұрмыс құрды.         

Өкінішке орай, Сейітжафардың Санжардан өзге үш ұлы – Сейіт Әбілқайыр, 
Нұреддин және Мансұр туралы мұрағат деректері тапшы. Олардың оқушы 
кезіндегі жеке істері Өзбекстан Республикасының Орталық мемлекеттік 
архивінде сақталған. М. Шоқайдың естеліктеріне сенетін болсақ, олардың үшеуі 
де революция жылдарындағы дүрбелеңнен аман шыға алмады (Жүнісбаев, 
2011a:122-124).  

Алғашқы өмір мектептері. Жастайынан зеректілігімен және білімге 
құштарлығымен танылған кішкентай Санжарды әкесі 9 жасында Түркістан 
өлкесіндегі озық оқу орындарының бірі болған Ташкент реалды училищесіне 
оқуға береді. Санжардың алғашқы өмір мектебіне айналған бұл училище 
жаратылыстану бағытындағы әскери маманданған оқу орны еді. 1907 жылы 
училищенің толық курсын үздік аяқтаған Санжар, бітіру куәлігіне қол жеткізеді. 
Сол кездегі реалды училищелер туралы күші жүріп тұрған Жарғыға сәйкес бұл 
куәлік оған Ресей империясының үздік жоғары оқу орындарының біріне 
қабылдау емтихандарын тапсырусыз, тек тексеріс сынағынан өту арқылы  
оқуға түсу құқығын берді. Осы мүмкіндікті жіберіп алмау мақсатында Санжар 
1907 жылы жазда Санкт-Петербургке аттанады. Ол астанадағы ең ірі оқу 
орнына – Санкт-Петербург мемлекеттік университетіне түсуге талпынғанымен, 
аттестатында латын тілі мен дін сабағы бойынша бағалардың жоқтығы 

                                                           

8 Түркістан аймағы қазақ-қырғызының жалпы жиналысы // Бірлік туы. – 1917. – 20 тамыз. 
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салдарынан, оның бұл ұмтылысы сәтсіздікпен аяқталады. Осы жерде, Қыздар 
медициналық институтында оқып жатқан әпкесі Гүлсімнің кеңес беруімен ол 
құжаттарын Императорлық әскери-медициналық академияға тапсырады9.  

Санжардың академияға оқуға түсуге әкесі Сейітжафар қолғабыс көрсетуге 
талпынып, Түркістан генерал-губернаторы Н. Гродековтың атына хат жазады. 
Онда Сейітжафар өлкедегі көпжылдық еңбегі және қол жеткізген табыстарын 
айта келіп, ұлы Санжарға көмек көрсетуді өтінген. 1907 жылы 23 маусымда 
ардагер қызметкердің өтінішіне жауап ретінде Н. Гродеков әскери министр  
А.Ф. Редигердің атына хат жолдап, онда жергілікті ұлт өкілдері арасынан 
медициналық кадрларды даярлау ісінің маңыздылығына база назар аударады 
да «Санжарды мұсылман ретінде оқуға қабылдау туралы шешімді шығаруды» 
сұрайды10. Кейінгі оқиғалардың барысы көрсеткендей, Н. Гродековтың хатының 
ықпалымен Санжар латын тілі бойынша қосымша сынақтарды тапсырғанға 
дейін академияға 1907 жылы тамызда ерікті тыңдаушы ретінде оқуға 
қабылданды.      

Бір жылдан кейін Санжар Ресейдегі жоғары медициналық және әскери-
дәрігерлік білім беру жүйесінің негізін қалаған даңқты академияның толыққанды 
студенті атанады. Осылайша, Санжар өткен ғасырдың басында Ресейдің үздік 
оқу орындарында жоғары білім алған озық ойлы қазақ жастарының қатарына 
қосылды. Әскери дәрігер мамандығын игере жүріп, жас Санжар орыс 
медицинасының іргетасын қалаған атақты хирург-дәрігерлердің дәрістерін 
тыңдап, олардан госпиталдерде өткен теориялық және тәжірибелік сабақтарда 
білім алады. Студент жылдары жас Санжардың ер жетуіне, оның азаматтық 
және өмірлік көзқарастарының қалыптасуына Санкт-Петербургте білім алып 
жатқан өзге қазақ жастарымен, астанаға қызметтік іссапармен жиі келіп 
отырған С. Лапин, А. Бірімжанов, Ә. Бөкейханов, М. Тынышпаев сынды қазақ 
зиялыларымен тығыз қарым-қатынас орнатуы, түрлік басқосуларда пікір 
алмасуы өз әсерін тигізді. Санкт-Петербургте өткен Түркістан жерлестері 
ұйымы кештерінің бірінде Санжар болашақта өзінің адал өмірлік серігіне 
айналған Бекзат қыздар институтының тәрбиеленушісі, белгілі қоғам 
қайраткері, заңгер Сералы Лапиннің қызы Рабиғамен танысып, онымен 
шаңырақ көтереді11. 

Әскери-медициналық академияның толық курсынан өтіп, 28 пәннен 
тұратын кешенді мемлекеттік емтиханнан сүрінбей өткен Санжар 1912 жылы 
қарашада Мемлекеттік сынақ комиссияның шешімімен әскери дәрігер дип- 
ломына лайықты деп танылады12. Академияда Әскери-теңіз ведомствосының 
шәкіртақысына оқығаны үшін ол патша әскерінің қатарында 4 жыл қызмет етуі 
тиіс еді. Бас әскери-санитарлық басқарманың шешімімен Түркістанның тумасы 
ретінде Санжар академияның 10 түлегімен бірге Түркістан әскери округына 
қызметке жіберіледі. Санжардың қызмет орны ретінде Ауғанстан мен Бұқара 
әмірлігінің шекарасында орналасқан Термез бекінісіндегі 10-Түркістан атқыш- 
тар полкы болып белгіленеді13. 

Патша әскерінің қатарында. Оқудан кейін түлектерге тиесілі екі айлық 
демалыс уақыты аяқталған соң, Санжар 1913 жылы наурызда Термезге келіп, 
полктың кіші дәрігері міндетін атқаруға және жергілікті лазаретте еңбек етуге 
кіріседі. Санжар академияда алған білімдерін тәжірибеде қолданып, жергілікті 
өңірдің ауа-райы ерекшелігіне байланысты түрлі жұқпалы аурулардан және 

                                                           
9 ӨР ПАА – Өзбекстан Республикасы Президенті Аппаратының архиві. 53-қ. 65-т. 77-іс. 119 п. 
10 РМӘТА. 316-қ. 67-т. 9-іс. 14-14 а.п. 
11 РМӘТА. 316-қ. 67-т. 9-іс. 4-6 пп. 
12 РМӘТА. 316-қ. 69-т. 150-іс. 3 а.п., 592-592 а.п. 
13 РМӘТА. 546-қ. 2-т. 4279-іс. 64 п. 
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індеттерден зардап шеккен сарбаздарды емдеумен айналысады. Өз ісіне 
жауапкершілікпен қарап, біліктілігімен танылған Санжарға әскери басшылық 
лазареттің бақылаушысы міндетін жүктеп отырды (Жүнісбаев, 2011b, 128 б.). 
Әскери қызметтің талай ауыртпалығын бастан кешіріп, шыныққан жас Санжар 
Термездегі қызмет уақытында бай дәрігерлік және өмірлік тәжірибе жинақтап 
шығады. Жарты жылдан соң, Санжар алдымен 9-Түркістан атқыштар 
полкының, артынан 1915 жылы мамырда 3-Түркістан атқыштар бригадасының 
аға дәрігері қызметтеріне тағайындалады.  

Бірінші дүние жүзілік соғыстың Солтүстік-Батыс майданындағы патша 
әскерінің алғашқы ірі әскери сәтсіздіктері жоғары әскери басшылықты Ресей 
империясының барлық әскери округтарында ауқымды мобилизацияны 
жүргізуге итермелеп, олардың қатарына Түркістан әскери округы да ілінді. 
Түркістан өлкесінде орналасқан 20-дан астам дивизиялар мен бригадалардан 
арнайы 5-Түркістан атқыштар полкы құрылып, соғыс майданына аттанды.  
Осы полктың аға дәрігері міндетін атқару жас лейтенант С. Асфендиаровқа 
жүктелді. 1914 жылдың қыркүйегінде майданға келген Түркістан полкы 11-Сібір 
атқыштар дивизиясының құрамына кіргізіліп, Шығыс Пруссияның терри- 
ториясында жүзеге асырылып жатқан ауқымды Августов және Лодзь 
операцияларына тартылды. Ұрыстардың бірінде С. Асфендиаров басынан 
ауыр жарақат алып, бүкіл полкымен бірге жау тұтқынына түседі. Жалпы 
алғанда, 1915 жылдың басына қарай патша әскері орасан зор адами 
шығындарға ұшырады: 1,5 миллион солдат майданда қаза тауып немесе ауыр 
жарақат алған болса, 750 мыңнан астам жауынгер немістің қолына түсті 
(Кокебаева, 2009:37). 

Жау тұтқынында өткізген уақыт Санжар мен оның майдандастары үшін 
ауыр сынаққа айналды. Орыс әскерінің лейтенанты ретінде С. Асфендиаров 
офицерлер мен медициналық-санитарлық қызметкерлер үшін арналған 
концлагерьге жіберілді. Бірақ онда ауыр жараланған әскери тұтқындарға 
қажетті медициналық көмек көрсетілмей, қарапайым санитарлық нормалардың 
сақталынбады, оның үстіне азық-түліктің жетіспеушілігі салдарынан лагерде 
ашаршылық пен жұқпалы аурулар, түрлі індеттер кең етек жайды. Бірнеше 
айдан кейін денсаулығы біршама түзелген Санжарды лагерь басшылығы білікті 
дәрігер ретінде індеттерге қарсы күреске және тұтқындарға медициналық 
жәрдем көрсетуге жұмылдырды. Санжар жылуы жоқ, жарығы нашар, лашық 
іспетті лазареттерде, медициналық құрал-жабдықтар мен дәрі-дәрмектің 
тапшылығы жағдайында лагерлерде шектен тыс толған науқас және жаралы 
сарбаздарды емдеумен айналысты. Өзінің дәрігерлік борышын бір сәтке де 
ұмытпаған Санжар өмірі мен денсаулығын қауіп-қатерге тіге отырып, көптеген 
тұтқындардың өмірін ажал тырнағынан сақтап қалуға аянбай еңбек етті.  

Патша әскерінің Ставкасы жау қолына түскен жауынгерлерді сатқын деп 
санап, оларға қандай да бір көмек көрсетуден саналы түрде жалтарды. Көпке 
дейін ол санитарлық-медициналық шендері бар өз әскери тұтқындарына тиісті 
растау құжаттарын жіберуге ешбір ерік танытпай, немқұрайлы қарады. Сол 
кезде күші жүріп тұрған халықаралық келісімдерге сәйкес, тұтқынға түскен 
дәрігерлер мен санитарлар құжаттық негізде дәрігер мамандығын дәлелдей 
алған жағдайда тұтқыннан босатылып, еліне жіберілуі тиіс еді. Тек 1915 
жылдың аяғында ғана Халықаралық Қызыл Крест ұйымының белсенді 
араласуының нәтижесінде Санжар бір топ әскери тұтқындармен бірге темір 
жолмен Швеция арқылы Ресейге қайта жіберілді.   

Соғыс жылдары Петроград қаласында әскери тұтқындарды қабылдау- 
мен, оларды медициналық куәландырудан және арнайы тергеуден өткізетін 
арнайы пункт құрылды. Еліне қайтып оралған тұтқындар саяси сенімсіз 
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элементтер және Отан сатқындары ретінде резервке шығарылып, өз әскери 
округтарының қарамағына жіберілді. Осылайша, 1916 жылы қаңтарда Санжар 
туған Ташкент қаласына оралып, балдызы Рахиля Сералықызының естелік- 
тері бойынша патша күзет органдарының бақылау нысанына айналды 
(Сулейменов, 1987:158).   

Майдан мен тұтқында өткізген жылдар С. Асфендиаров үшін іссіз өтпеді. 
Қанды шайқастар, орыс әскери басшылардың өрескел қателіктері мен 
сатқындығы, лагерлердегі өзге еуропалық ұлт өкілдері арқылы озық ойлы 
социал-демократиялық ойлармен жақын танысу оған патша үкіметінің ұлттық 
аймақтарда жүргізіп отырған отарлық саясаттың шынайы мән-мазмұнын 
түсінуге мүмкіндік беріп, сол арқылы оның саяси көзқарастарының және 
құндылықтар жүйесінің дамып жетілуіне, үстем етуші монархиялық режимге 
деген өшпенділік сезімнің туындауына ықпал етті. 

Неміс лагерьде сүзек ауруын жұқтырып алған С. Асфендиаровтың денсау- 
лығының нашарлығына қарамастан, 1916 жылдың басында округтық әскери-
санитарлық басқарма дәрігер мамандардың тапшылығы жағдайында оны 
алдымен Ташкент тәртіп ротасының санитарлық бөлімінің меңгерушісі етіп, 
артынан резерв пен отставкаға жіберілген патша әскерінің бұрынғы 
солдаттарынан қаладағы қоғамдық тәртіпті бақылау үшін құрылған Ташкент 
мемлекеттік жасақ қосынының аға дәрігері қызметіне тағайындайды14. Соғыс 
майданынан теміржол бойымен біртіндеп Түркістанға қайта орала бастаған 
әскерилермен бірге өлкеге түрлі жұқпалы аурулардың қоздырғыштары өтіп, іш 
және бөртпе сүзегі, тырысқақ індеттерінің кең етек жаюына себеп болды. 
Оларға қарсы күреске Түркістан өлкесінде мобилизациядан кейін қалған 
санаулы медициналық күштер жіберіліп, жұмылдырылған дәрігерлер мен 
санитарлардың қатарынан тәжірибелі әскери дәрігер С. Асфендиаров та  
орын алды.      

1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс кезінде Санжар қызмет еткен мем- 
лекеттік халық жасақ қосыны жергілікті халықты майдандағы қара жұмысқа алу 
туралы орыс патшасының маусымдағы жарлығына қарсы Ташкентте шеруге 
шыққан көтерілісшілерге қарсы оқ атудан бас тартып, әскери бұйрықты 
орындамағаны үшін әскери басшылық оны толық құраммен шалғайдағы 
Термезге аттандырады. Осы жерде дәрігер болып қызмет еткен Санжар 
Ресейде патша билігінің қулағаны туралы көптен күткен қуанышты хабарды 
естіп, революцияға әскери бұқараның тарапынан көзі ашық, сауатты, көкірегі 
ояу, жауынгерлер арасында беделі жоғары дәрігер ретінде тартылды. Термез 
солдаттар кеңесінің депутаты ретінде С. Асфендиаров 1917 жылы сәуірде 

Жаңа Бұқарада өткен облыстық съезге қатысып, облыстық жұмысшы және 
солдат депутаттар кеңесінің мүшесі болып сайланады15. Бұл кеңес рево- 
люциядан кейін Л. Миллер басқарған Бұқарадағы ресейлік резиденттілігіне, 
кадет Н. Щепкин жетекшілік еткен Ташкенттегі Уақытша үкіметтің Түркістан 
комитетіне қарсы әрекет етті. Жас бұқаралықтармен бірігіп, кеңес мүшелері 
әмір Сейіт Әлімханды қоғамды жаңартуға бағытталған түбегейлі рефор- 
маларды жүргізуге мәжбүрлеуге ұмтылды. Алайда, олардың барлық талпы- 
ныстарына қарамастан, 1917 жылы 8 сәуірде әмірдің манифестіне орай  
өткен бейбіт шеру қатаң басып жаншылып, жас бұқаралықтар саяси қуғын 
сүргінге ұшырады (Ходжаев, 1926:13-31). 

Өлке халықтарының саяси құқықтары үшін күрес. Термездегі белсенді 
қызметімен көзге түскен Санжарды Өлкелік кеңес 1917 жылы маусымда 

                                                           
14 ӨР ОМА. И-762-қ. 1-т. 30-іс. 101 а.п. 
15 ӨР ПАА. 58-қ. 65-т. 77-іс. 119 а.п. 
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Ташкентке шақыртып алады. Бұл уақытта қаланың ескі бөлігінде мұсылман 
жұмысшыларының ортақ бір саяси ұйымға бірігудің күрделі үдерісі жүріп жатты. 
Олардың негізгі бөлігін тылдағы қара жұмыстан қайтқан жергілікті халықтар- 
дың өкілдері құрады. Бұл бағыттағы ұйымдастыру жұмыстарына бастапқы 
кезде С. Муфти-заде басшылық жүргізіп, артынан оған С. Асфендиаров 
қосылды. Осы жұмыстың қорытындысында 1917 жылы 14 шілдеде Ташкенттің 
ескі бөлігінің жұмысшы мұсылман депутаттарының 32 мүшеден тұратын кеңесі 
құрылып, оның атқару комитетінің төрағасы болып бірауыздан С. Асфендиаров 
сайланды (Победа Октябрьской, 1963:174).   

Белсенді қоғамдық-саяси қызметінің арқасында С. Асфендиаровтың есімі 
Түркістаннан шалғай жерде де танымал бола бастады. Мұның дәлелі ретінде, 
оның 1917 жылы шілдеде Орынборда өткен І Жалпықазақ съезінде сырттай 
Сырдария облысынан Құрылтай жиналысына кандидаттыққа депутат ретінде 
Ә. Кенесарин, С. Өтегенов, Ә. Көтібаров, М. Шоқай, З. Сейдалин, И. Қасымов, 
С. Қожанов сынды танымал Түркістан қайраткерлерімен бірге сайлануын 
келтіруге болады (Алаш қозғалысы, 2004:366-367).  

1917 жылы 2-5 тамызда Ташкентте М. Тынышбаевтың төрағалығымен 
өткен Түркістан өлкесі қазақ-қырғыздарының І съезге Санжармен қатар оның 
әкесі Сейітжафар мен туған әпкесі Гүлсім Асфендиаровтар да қатысты. 
Жиында Түркістан қазақ-қырғыздарының Орталық кеңесін құру және Сырдария 
мен Ферғана облыстарында жергілікті кеңестерді ұйымдастыру сынды 
маңызды саяси шешімдер қабылданды (Махаева, 2007:299-302). Съезде  
С. Асфендиаров алғаш рет бірқатар танымал қазақ қайраткерлерімен және өз 
қызметтерін енді бастап келе жатқан Т. Рысқұлов, Қ. Сарымолдаев, И. Тоқта- 
баев сияқты жігерлі жастармен танысады. Олармен бірге өлкеде қалыптасқан 
күрделі саяси-әлеуметтік және экономикалық жағдайды талқыға салып, 
Түркістан халықтарының мүддесі мен құқықтарын қорғаудың жалпы жос- 
парын құру бойынша пікір алмасты. 

Бұл жиыннан кейін С. Асфендиаров бар күш-қайратын өзі басқарып 
отырған мұсылман жұмысшыларының Кеңесінің қызметін нығайтуға жұмсайды. 
Кеңес біртіндеп большевиктер мен солшыл эсерлер басқарған Ташкент 
кеңесімен, өлкедегі саяси беделге ие болған Шура-Исламия, Шура-Улема, 
Тұран сынды мұсылман ұйымдарымен байланыс орнатып, алда келе жатқан 
Ташкент қалалық думасына сайлауға дайындық жүргізеді. Бұл сайлауда 
думада мүмкін болған 112 орынның ішінен 96 орынды иеленген С. Лапиннің 
жетекшілігіндегі мұсылман Шура-Улема сөзсіз жеңіске жетеді. Мұсылман 
жұмысшы депутаттар кеңесі думаға өзінің тек бір өкілін – С. Асфендиаровты 
ғана өткізе алды16. Кейін өзі мойындағандай, тәжірибелік маңызы бар 
мәселелерді шешу үшін Кеңеске саяси бедел мен тәжірибе жетіспеді, 
керісінше, олардың ұйымы арқылы большевиктердің Ташкент кеңесі қаланың 
ескі бөлігінде ортақ саяси орталық пен нақты біріктіруші идеяға ие болмаған 
бытыраңқы мұсылман тұрғындарына өз бақылауын орнатуға тырысты. 1917 
жылы қыркүйекте С. Асфендиаров «Наша газетада» жарияланған мақаласында 
келесідей пікір білдірді: «Біздің мұсылман прогрессивтік ұйымдарының 
сәтсіздіктерге ұшырауының себебі, олар көбіне саяси және мәдени-ағарту 
мәселелерін шешуге басты назар аударып, осы бағытта Ресейдің барлық 
мұсылмандарын бірігуге шақырады, бірақ олар халықтың демократиялық 
бұқарасының экономикалық қажеттіліктері мен таптық мүдделерін қорғауды 
екінші кезекке ысырып отыр, нақ осы мәселелерде мұсылмандар арасында 
міндетті түрде жіктеліс пайда болады. Жұмысшы тапты біріктіре алатын нақты 

                                                           
16 ӨР ПАА. 58-қ. 65-т. 77-іс. 120 п. 
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ұрандарды тастай отырып, мұсылман ұйымдары билік етуші тап пен дін 
басыларының қатты оппозициясын тудырып, бұл өз кезегінде олардың 
пайымдауынша прогрессивті бастамалардың барлығын жоққа шығарады»17. 

С. Асфендиаровтың бұл пікірі оның саяси көзқарастары мен позициясын 
айқын көрсетеді. Автономия үшін күрес жолын таңдаған түркі-мұсылман 
зиялыларына қарағанда революциялық қозғалысқа солдат бұқарасынан 
тартылып, олардың қатарында 1917 жылдың қазанында болған большевиктік 
төңкеріске дейін социал-революционерлердің позициялары мен идеялары 
басым еді. Осы себептен Қоқанда кеңес өкіметіне балама ретінде жарияланған 
Түркістан автономиясының құрылуына салқын қарады. С. Асфендиаровтың 
жинақтап үлгерген өмірлік және саяси тәжірибесі оған Түркістан өлкесіндегі 
саяси күштердің арасалмағын шынайы түрде бағалауға мүмкіндік берді, 
сондықтан ол алдымен  М. Тынышбаев, артынан М. Шоқай басқарған Түркістан 
автономиясының қызметіне араласудан алшақ тұрды. С. Асфендиаровтың бұл 
болжамдарының дұрыстығын уақыт та дәлелдеді. Тұрақты әскер мен қару-
жараққа, қаражат көзіне, мықты одақтас пен тәжірибелі саяси қайраткерлерге 
ие болмаған автономияның өмірі ұзаққа созыла қоймады. 1918 жылы ақпанда 
ол Қызыл әскердің күшімен талқандалды, автономиялық үкіметтің мүшелері 
тұтқындалды. Бірнеше жылдан соң М. Шоқай өз естеліктерінде С. Асфен- 
диаровты осы позициясы үшін айыптап, революцияға «ұлттық тараптан» және 
«халықтан емес» келгендігі үшін сынады (Шокай, 2016:392-393). Алайда  
С. Асфендиаровтың революцияға дейінгі ұшқан ұясы мен ортасын, өмірі мен 
қызметін, дәрігер мамандығы мен әскери міндеткерлігін, оның азаматтық 
позициясының қалыптасу ерекшеліктерін ескеретін болсақ, басқаша болуы 
мүмкін де емес еді.  

Аштықпен күрес және денсаулық сақтау жүйесін құрудағы қызмет. 
Түркістан автономиясы өз өмір сүруін тоқтатып, өлкеде большевиктер билігі 
толық орнағаннан кейін С. Асфендиаров дәрігер ретінде денсаулық сақтау 
органдарымен тіркеуге алынды. 1918 жылы Түркістан үкіметінің шешімімен ол 
Бұқара әмірлігіне жіберіліп, мұнда кең тарай бастаған індеттер мен жұқпалы 
ауруларға қарсы ұйымдастырылған күреске басшылық жүргізді. Бұқарада 
дәрігерлік борышын өтей жүріп, С. Асфендиаров кезекті рет өзіне сүзек ауруын 
жұқтырып, емделу үшін Ташкентке оралды.  

1918 жылы желтоқсанда ауыр сырқатынан айыға бастаған С. Асфендиаров 
Түркістан өлкесін жайлаған сұрапыл ашаршылықтан зардап шегіп жатқан жүз 
мыңдаған жергілікті тұрғындарын арашалауға бағытталған кешенді жұмыстар 
мен іс-шараларға жетекшілік жүргізіп жатқан Т. Рысқұловтың ұсынысын қабыл 
алып, Түрікаткомның жанындағы Аштықпен күресетін Орталық Комиссияға 
мүше болып кіреді (Қоңыратбаев, 1994:51-69). Оның құрамында С. Асфендиа- 
ров тәжірибелі әрі білікті дәрігер ретінде Комиссияның жергілікті бөлімдерінің 
облыстық, уездік және қалалық денсаулық сақтау органдары арасындағы 
байланыстарды дұрыс жолға қою, ашыққан және түрлі індеттер мен жұқпалы 
аурулардан зардап шегіп жатқан халыққа дәрігерлік көмек көрсету, жұмысқа 
медициналық қызметкерлерді тарту, санитарлық және емдеу пойыздарын 
ұйымдастыру және жабдықтау арқылы дәрі-дәрмек пен дезинфекциялау 
құралдарын жеткізу мен тасымалдау, көшпелі халық өмір сүретін аудандарда 
емдеу және амбулаториялық пункттерді ашу, қамқорсыз және панасыз қалған 
балаларды есеп пен тіркеуге алып, балалар үйлеріне орналастыру, қоғамдық 
тамақтандыру орындарында санитарлық бақылау орнату сынды маңызды 
істермен айналысты.    

                                                           
17 Наша газета. – 1917 г. – №110. – 5 сентября. 
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Т. Рысқұлов басшылығындағы Аштықпен күресетін Орталық Комиссияның 
және оның жергілікті бөлімдерінің, отаншыл жастардың бүкіл Түркістан 
республикасының көлемінде атқарған қауырт жұмысының арқасында 1919 
жылдың ортасына қарай ашаршылықтың ауқымы кішірейіп, бір миллионнан 
астам ашыққан адамдардың өмірлері ажал тырнағынан құтқарылды. 1919 жыл- 
дың сәуірде Түркістан АКСР-ның Денсаулық сақтау комиссариаты С. Асфен- 
диаровты Комиссияның құрамынан алдыртып, 1-Черняев кеңес полкінің  
аға дәрігері ретінде азамат соғысының Закаспий майданына аттандырады. 
Мамыр айында осы полктың партиялық ұяшығымен С. Асфендиаров РК(б)П 
қатарына қабылданды18.                      

1919 жылы қыркүйекте майданнан Ташкентке оралған С. Асфендиаров 
Түркістан өлкесіндегі саяси билік үшін орыс большевиктеріне қарсы күрес 
жүргізіп жатқан Мұсылман бюросының қызметіне тартылады. С. Асфендиаров 
Мұсбюроның өзегін құраған көптеген мұсылман қайраткерлерімен жақсы таныс 
еді: олардың басым көпшілігімен ашаршылыққа қарсы күресті бірге жүргізіп, 
қоян-қолтық жұмыс істеді. Т. Рысқұлов басқарған бұл саяси ұйым А. Казаковтың 
жетекшілігіндегі «ескі коммунистерге (большевиктерге)» шешуші соққы беріп, 
оларды Түркістаннан қуып шығуға қол жеткізді (Қоңыратбаев, Жүнісбаев, 
2011:108). Саяси жеңісті пайдалана отырып, Мұсбюро жергілікті ұлт өкілдерін 
шыққан қайраткерлерді үкімет құрамындағы жауапты қызметтерге тағайын- 
дауға ұмтылды. С. Асфендиаров Мұсбюроның тарапынан денсаулық сақтау 
жүйесін басқаруға лайықты жалғыз үміткер ретінде қарастырылды. Өйткені 
бүкіл Түркістанда 1919 ж. күзіне қарай жоғары білімі бар небәрі 3 мұсылман 
дәрігері ғана бар еді: Санжардың жездесі Ә. Көтібаров бұл уақытта Жетісу 
майданының Черкасск қорғанысында дәрігерлік қызмет атқарып жатқан  
болса, туған әпкесі Г. Асфендиарова Ташкент қаласының ескі бөлігіндегі 
перзентханаға жетекшілік жүргізді. Түрікатком мен ТКП Өлкекомының табанды 
қарсылығына қарамастан, С. Асфендиаров Мұсбюроның қайсарлығының 
арқасында 1919 жылы қазанда Түркістан республикасының денсаулық сақтау 
халық комиссары қызметіне тағайындалды19.  

Түркістанның тарихында С. Асфендиаров жергілікті ұлт өкілінен шығып, 
денсаулық саласына басшылық еткен қазақтың алғашқы әрі жалғыз кәсіби 
дәрігері болды. Оның қажырлы еңбегінің арқасында республикада жұқпалы 
және әлеуметтік аурулармен күрес жүргізу, халыққа тегін медициналық көмек 
көрсету күшейтіліп, жаңа ауруханалар бой көтерді. С. Асфендиаровтың 
комиссарлығы тұсында өлкеде денсаулық сақтау желісі айтарлықтай 
кеңейтілді: республиканың 120-ға жуық қалалық ауруханаларда 10 мың, 
ауылдар мен елді мекендерде ұйымдастырылған 30-дан астам амбулатория 
пункттерінде 1 мыңға жуық төсек орындары ашылды, 1919-1920 жж. 
Түркістанда 53 мемлекеттік тіс емдеу амбулаториялары мен 5 тіс-техникалық 
лаборатория жасақталды. Өлкелік маңызға ие болған Шымған, Жалалабад, 
Черняев, Жаңақорған, Ұратөбе шипажайларының қызметі ретке келтіріліп, 
олардағы төсек орындарының саны 500-ге дейін жетті. Қысқа және ұзақ 
мерзімді медициналық курстарды ұйымдастырудың арқасында өлкеде тіс 
дәрігерлерінің саны 2 есе артып, 32-ге, дәрігерлер көмекшілерінің саны  
494-ке, акушер әйелдердің саны 102-ге, мейірбикелердің саны 120-ға дейін 
өсті20. Ол туған әпкесі Г. Асфендиаровамен бірлесе отырып, жергілікті ұлт 
өкілдерінен медициналық кадрларды дайындаумен айналысатын қысқа және 

                                                           
18 ӨР ПАА. 58-қ. 65-т. 77-іс. 120 п. 
19 ӨР ОМА. Р-17-қ. 1-т. 1105-іс. 17 а.п. 
20 ӨР ОМА. Р-17-қ. 1-т. 52-іс. 23 а.п. 
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ұзақ мерзімді даярлық курстарын ұйымдастырып, оларға арналған оқу 
бағдарламасын құрастырды. Сонымен қатар осы кезеңде С. Асфендиаровтың 
бастама көтеруімен өлкеде дәрі-дәрмек жасау мекемелер мен екпе шығара- 
тын алғашқы биохимиялық лабораториялар ашылып, жұқпалы ауруларды 
зерттейтін орталықтар бой көтерді. 1919-1920 жылдары С. Асфендиаров 
Түркістан мемлекеттік университетінің құрамында арнайы медициналық 
факультетті құру жұмысына де белсене араласты. Осы еңбегінің арқасында, 
көп ұзамай жергілікті ұлт өкілдерінен жоғары білімді дәрігер мамандар шыға 
бастады. Алғашқы қарлығаштардың қатарынан қазақ қызы Аққағаз Досжанова 
да орын алды.   

Жер-су реформасына басшылық. 1920 жылы қыркүйекте өткен Түркістан 
Коммунистік партиясының V және Түркістан кеңестерінің ІХ съездерінің қоры- 
тындысы бойынша С.Асфендиаров республиканың Жер-су шаруашылығының 
халкомы болып тағайындалады. Оның бұл жаңа қызметіндегі басты 
бағыттарының біріне 1920 жылы 29 маусымда РКП ОКі Саяси бюросының 
«РК(б)П ОК-ның Түркістандағы негізгі міндеттері» жариялаған қаулысынан кейін 
бастау алған жер-су реформасын іске асыру айналды. Қаулыға сәйкес 
республиканың кеңес және партия органдары өздерінің бар күшін өлкедегі 
келімсек еуропалық тұрғындар мен жергілікті халық арасындағы қарым-
қатынастарды реттеуге, олардың жер мен суға қатысты құқықтарын теңес- 
тіруге, патриархалды-феодалдық сарқыншақтарға, буржуазиялық ұлтшыл- 
дықтың және шовинизм көріністеріне қарсы күреске жұмсаулары тиіс еді. 
Реформаны жүргізудің негізгі аудандары ретінде патша үкіметінің аграрлық 
және көші-қон, отарлау саясатынан барынша зардап шеккен Сырдария мен 
Жетісу облыстарының, ішінара Ферғана облысының жекелеген уездері 
белгіленді.  

1920 жылдың аяғына дейін С. Асфендиаров басқарған жер-су комисса- 
риаты реформаны іске асырудың формалары мен тәсілдерін анықтаған 10-нан 
астам заңнамалық және нормативті-құқықтық актілерді құрастырды, басқаша 
айтқанда болашақ реформаның заңдық негізін қалыптастырды, сонымен қатар, 
арнайы жер және жерге орналастырудың комиссияларды ұйымдастырып, 
агрономдар мен жер өлшеушілерді даярлайтын курстар ашты21. С. Асфен- 
диаровтың бастама көтеруімен комиссариаттың орталық аппаратының қайта 
ұйымдастырылуы іске асырылып, қызметке білікті әрі тәжірибелі мамандар 
алынды. Реформаны тиісті деңгейде жүргізу мақсатында Жер-су комисса- 
риатының бір бағыттағы бөлімдері біріктіріліп, арнайы жаңа бөлімдер ашылды. 
Комиссариаттың қызметін жолға қою және оңтайландыру мақсатында оның 
жаңа ережесі даярланып, жергілікті жер бөлімдері мен орталық аппарат 
арасындағы қарым-қатынастарды реттейтін нұсқаулық жасалынды. Бұл ұйым- 
дастыру шараларымен қатар, жерсізденген және жері аз шаруаларды бір 
одақтарға біріктіру жұмыстары да белсенді түрде атқарылып, олар кейіннен 
құрылған «Кедейлер одақтарының» (кейіннен «Қосшы») негізін қалады. 
Реформаның қажеттіліктеріне Ресейден ауылшаруашылық техника, құрал-
сайман, көктемгі егістік науқаны үшін тұқым сатып алынып, мемлекеттік тұқым 
қоры ұйымдастырылды. Сонымен қатар, жер учаскелерінің еңбек нормалары 
анықталынып, біртіндеп ауылшаруашылық несиелеу мен кооперация дами 
бастады.     

1921 ж. 16 тамызда ТКП-нің VI съезінде С. Асфендиаров жер мәселесі 
бойынша көлемді баяндама жасап, онда Түркістандағы жер мәселесі мен жер 
қатынастарының тарихына, жер реформасының негізгі мақсаты мен оның 

                                                           
21 ӨР ОМА. Р-29-қ. 3-т. 1615-іс. 110-123 пп. 
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басты жетістіктеріне тоқталып өтті. С. Асфендиаровтың мәлімдеуінше, 1921 ж. 
басынан Жетісуда, Ферғанада және ішінара Сырдария облыстарында өз 
бетімен құрылған орыс келімсектерінің 56 поселкесі, 299 хуторы мен қыстауы 
таратылып, ескі қоныстанушылардың поселкелеріне 2,9 мың отбасы, 15,5 мың 
өз бетімен келіп қоныстанған келімсек көшірілді, соның нәтижесінде 81 мың 
дес. астам жер қоныстандыру қорына өтті (Бюллетень, 1921, С. 26). 1921 
жылдың жазына қарай жер-су реформасының алғашқы кезеңінің қорытындысы 
бойынша республиканың 5 облысында жалпы алғанда бұрынғы келімсектердің 
70 поселкесі мен 241 зәйімкесін, 23 түрлі жер учаскелері мен 989 еңбекші емес 
қожалықтарын тарату және олардан 3,5 мыңнан астам отбасын көшірудің 
нәтижесінде құрылған 272,7 мың дес. жерге жергілікті тұрғындардың 7,1 мың 
отбасысы жерге орналастырылды22. Түркістанның ауылдары мен қышлақ- 
тарында «Қосшы» одағының 6 мыңға жуық бөлімі құрылып, олар 90 мыңнан 
астам мүшені біріктірді (Давлет-Юсупов, 1953:18). «Қосшы» одағы кеңес 
билігінің ауылдағы және қышлақтағы тірегі ретінде қарастырылды.  

Жер-су реформасы бірінші дүниежүзілік соғыс, 1916 жылғы ұлт-азаттық 
көтеріліс, 1917 жылғы қос революция мен қуаңшылық, 1918-1919 жылдардағы 
ашаршылық, азамат соғысы мен кеңес режиміне қарсы жергілікті халықтардың 
қарулы қозғалысының нәтижесінде Түркістанның қираған халық шаруашы- 
лығын қалпына келтіруге бағытталған алғашқы маңызды қадамдардың бірі 
болды. С. Асфендиаровпен реформаны жүзеге асыру ісіне кәсіби мамандар- 
мен қатар, М. Тынышпаев, Қ. Қожықов, М. Есболов, С. Қожанов, О. Жандосов 
сынды белді қазақ зиялылары де жан-жақты түрде тартылды. 

Жер-су реформасының аралық нәтижелері партиялық съезге қатынасқан 
делегаттармен  қанағаттанарлық деп танылып, оны одан ары қарай жүргізу ісі 
Ферғанада басмашылармен күресте танылған И. Қыдырәлиевке тапсырылды. 
Республиканың жоғары басшылығы С. Асфендиаровтың ұйымдастырушы- 
лық және іскерлік қабілеттерін жоғары бағалап, оны 1921 жылы 20 қыр- 
күйекте Түркістан республикасының БОАК және РКФСР Ұлт істер жөніндегі 
халық комиссариатының жанындағы өкілетті өкілдік төрағасы қызметіне 
тағайындайды23. 

Ресеймен байланыстарды нығайту және Түркістандағы саяси қызмет. 
1920 жылы мамырда ұйымдастырылған Түркістан өкілдігіне Орталықта 
республиканың саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени мәселелер 
бойынша мүддесін қорғау міндеті жүктелді. Алайда жұмыста орын алған 
берекесіздік, сауда агенттерінің алаяқтықтары салдарынан өкілдік көпке дейін 
өзіне сеніп тапсырылған істі тиісті дәрежеде атқара алмады. Түркістан 
республикасының біріккен және бірікпеген комиссариаттары өздеріне тиесілі 
және қажетті зат пен жүктерді темір жол арқылы тасымалдау мәселелері 
бойынша өкілдікті айналып өтіп, Мәскеудегі орталық органдарымен өз бетімен 
тікелей байланысқа шығып отырды.  

С. Асфендиаров Түркістан өкілдігінің басшысы қызметіне кіріскен күннен 
бастап, оның қайта ұйымдастыруын жүргізді: экономикалық бөлімнің орнына 
экономикалық кеңес құрылып, сауда агенттерінің штаты екі есе қысқартылды, 
өкілдік туралы жаңа ереже құрастырылып, бөлімдердің меңгерушілігіне білікті 
әрі іскер қызметкерлер тағайындалды, сонымен қатар, өкілдік коллегиясының 
жаңа құрамы жасақталды. Бұл ұйымдастыру шараларының арқасында 1921 
жылдың аяғына қарай өкілдіктің жұмысы айтарлықтай жандана түсті. Өкілдіктің 
тікелей араласуымен Түркістанға темір жолмен ауылшаруашылық тауарлар 

                                                           
22 ӨР ОМА. Р-17-қ. 1-т. 45-іс. 472-473 пп. 
23 ӨР ОМА. Р-17-қ. 1-т. 59-іс. 192 п; Р-25-қ. 1-т. 407-іс. 45 а.п. 
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мен техника, фабрика-зауыт өнімдері, азық-түлік, дәрі-дәрмек, медициналық 
құрал-жабдықтар, түрлі мазмұндағы әдебиет туындылары мен мерзімді 
баспасөз тігінділері, РКФСР үкіметінің жариялаған заңдары мен қаулыларының 
жинақтары жөнелтілді.  

1921 жылы 25 қазанда өткен РКФСР Ұлт істері жөніндегі халық 
комиссариаты коллегиясының мәжілісінде С. Асфендиаров Түркістанның 
өкілетті өкілі ретінде бір ауыздан оның мүшелігіне сайланады24. БОАК мүшесі 
және өкілдіктің басшысы ретінде С. Асфендиаров түркі-мұсылман халық- 
тарының мүддесі мен құқықтарын қорғауға ұмтылды. РКФСР Ұлт істері 
жөніндегі халық комиссариаты жанындағы өзге ұлттық өкілдіктердің бас- 
шыларымен біріге отырып ол Орталықтың ұлттық аймақтардағы жергілікті 
кеңес органдарына қатысты жүргізіп отырған орталықтандыру және орыс- 
тандыру саясатына ашық наразылық білдірді. Қызмет бабымен БОАК-тың  
және РКФСР үкіметінің Ресей халықтарының мәдени және рухани өміріне 
қатысты қабылдап отырған заңдармен және нормативті-құқықтық актілерінің 
мазмұнымен жіті танысу арқылы ұлттық өкілдіктердің басшылары Орталық- 
тағы жоғарғы кеңес органдарынан олардың жекелеген ережелерін қайта 
қарастыруға қол жеткізуге ұмтылды. Мысалы, 1921 ж. 2 қыркүйекте қабыл- 
данған «РКФСР жоғары оқу орындары туралы ережемен» (Собрание 
узаконений, 1944:803-809) таныса отырып, С. Асфендиаров оның негізгі ере- 
желері өзге автономиялы республикалар үшін тиімді болғанымен, Түркістан 
республикасы үшін бірқатар жеңілдіктерді қажет ететіндігі туралы қорытынды 
жасайды. Оның пікірінше, Ташкенттегі Түркістан мемлекеттік университетін 
өлкенің ерекшеліктеріне сәйкестендіру үшін Түркістан республикасының Ағарту 
халық комиссариаты ең алдымен өз дербестігіне қол жеткізу керек, сол кезде 
ғана ол жергілікті жағдайды басшылыққа ала отырып, жұмыс жасай алады25. 

С. Асфендиаров университеттің қысқа уақыт ішінде негізгі жергілікті 
тілдерде педагогикалық жұмысты жүргізетін өлке халықтарының мәдени даму 
және профессорлық-оқытушылық құрамды даярлау орталығына айналуы  
үшін онда қосалқы мекемелердің желісін (жұмысшы факультеттер, жергілікті 
ұлт өкілдерінен студенттерді шұғыл даярлау үшін арнайы курстар) кеңейтуді 
ұсынысын алға тартты. С. Асфендиаровтың пікірінше, тек осы шарттар орын- 
далған жағдайда ғана «жергілікті ұлт өкілдері университетті өлкені орыстан- 
дырудың құралы ретінде емес, оны ұлттық мәдени-ағарту орталығы ретінде 
қабылдай алады»26.  

1922 жылдың қаңтарына дейін өкілдікті басқарып келген С. Асфендиаров 
Түркістанда жүріп жатқан партиялық тазалау науқанына байланысты 
Ташкентке қайта оралды. Көп ұзамай, ол Жер шаруашылығы комиссариаты 
коллегиясының құрамына кіргізіліп, жерге орналастыру басқармасының бас- 
тығы қызметіне тағайындалады. 1922-1924 жылдары С. Асфендиаров 
Түркістанның көрнекті мемлекет қайраткерлері қатарынан орын алады. Жоғары 
басшылық оның ұйымдастырушылық қабілеттерін, біліктілігін, жергілікті 
халықтардың тұрмысы мен әдет-ғұрыптарының білгірі ретінде түрлі жоғары 
мемлекеттік лауазымдарға тағайындап, көптеген мемлекеттік комиссиялардың 
құрамына енгізу арқылы маңызды нормативті-құқықтық актілерді құрастыру 
ісіне тартады. Осы жылдары С. Асфендиаровқа бір уақытта бірнеше қыз- 
меттерді қатар алып жүруге тура келеді. 1923 жылы Жер-су шаруашылы- 
ғындағы жұмысымен қатар ол екінші мәрте денсаулық сақтау халық комиссары 

                                                           
24 РФ МА – Ресей Федерациясының мемлекеттік архиві. Р-1318-қ. 1-т. 5-іс. 137 п. 
25 РФ МА. Р-1318-қ. 1-т. 162-іс. 453 п. 
26 РФ МА. Р-1318-қ. 1-т. 162-іс. 453 п. 
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болып тағайындалып, бірқатар мемлекеттік комиссияларға жетекшілік жүр- 
гізді. С. Асфендиаров Түрікаткомның, Түркістан республикасы үкіметінің, ТКП 
ОК Атқару бюросының мүшесі ретінде ұлттық-мемлекеттік құрылысқа белсенді 
түрде араласып, өз қомақты үлесін қосады.  

1924 жылы С. Асфендиаров Орта Азия республикаларының ұлттық-
мемлекеттік межелеуін жүзеге асыру ісіне қатысады. 1924 жылы наурызда  
С. Асфендиаров РК(б)П Орталық Комитетінің арнайы комиссиясының мүшесі 
ретінде Г. Бройдомен бірге Хиуаға аттанып, Хорезм республикасының жетекші 
қызметкерлерімен межелеу үдерісіне және оны жүзеге асыру жоспарына 
қатысты мәселелерді талқылаудан өткізеді27. 1924 жылы 15 шілдеде С. Асфен- 
диаров РК(б)П ОК Орта Азия бюросының қаулысына орай Түркістан респуб- 
ликасынан С. Қожановпен, С. Есқараевпен, А. Серғазиевпен, Қазақ АКСР-нан 
С. Меңдешевпен және Ә. Әлібековпен бірге қазақ ұлттық комиссияның 
құрамына кіріп, жаңадан құрылып жатқан республикалардың территориялық 
дауларын шешумен, олардың шекаралары мен әкімшілік құрылысын анық- 
таумен, мүлікті үлестіру келісім-шарттарын, партиялық ұйымдардың жарғы- 
ларын даярлаумен, мемлекеттік аппаратты құруға қажетті болған кадрларды 
іріктеумен, шаруашылық жоспарлар мен бюджеттерді жасаумен айналысады. 
Қазақ қайраткерлері тобының құрамында ол қазақ жерінінің тұтастығы үшін 
күресіп, Сырдария облысы қазақтарының нарығы болған Ташкент қаласын 
Қазақ АКСР-на беру идеясына қолдау білдірді (Жүнісбаев, 2013:39-50 бб.). 
Межелеудің ақырғы кезеңінде С. Асфендиаров Түркістанның және РК(б)П ОК 
Орта Азия бюросының тарату комиссияларында жұмыс жасайды. 1924 жылы 
18 қарашада Түрікаткомның IV төтенше сессиясы Түрікаткомның, Түркістан 
АКСР үкіметінің және Экономикалық кеңесінің қызметін тоқтатып, бүкіл билікті 
жаңадан құрылған республикалардың ревкомдарына беру туралы қаулы 
шығарады. Бұл тарихи құжатқа қазақтың жауапты қызметкерлерінің ішінен  
С. Асфендиаров және С. Қожанов қол қойды28.  

Күрделі межелеу үдерісі аяқталғаннан кейін С. Асфендиаровты Өзбек  
КСР-нің ревкомы медицина ісінің білікті маманы мен тәжірибелі ұйым- 
дастырушысы ретінде жаңа республиканың тұңғыш денсаулық сақтау халық 
комиссары болуға шақырды29. Алайда өз болашағын Қазақстанмен байла- 
ныстырған ол бұл ұсыныстан бас тартып, біраздан кейін Қазақ АКСР-ның  
Орта Азиядағы өкілетті өкілдігін басқаруға келіседі30. Бұл қызметінде  
С. Асфендиаров межелеуден кейін орын алған Орта Азия аймағы респуб- 
ликалары үшін ортақ саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени мәсе- 
лелерді шешуге атсалысады (Жүнісбаев, 2014b:11-16).    

Мәскеу кезеңі. 1925 жылы С. Асфендиаров Ақмешітте өтіп, қазақтарға өз 
тарихын атауын қайтарған және жаңа астананы – Қызылорданы бекіткен  
V Бүкілқазақ кеңестер съезіне қатысады. Съездің қорытындысы бойынша  
қазақ делегациясының құрамында Мәскеуге КСРО кеңестерінің ІІІ съезіне  
және Бүкілресейлік кеңестердің ХІІ съезіне қатынасу үшін аттанады. Бұл 
съездерде С. Асфендиаров КСРО және РКФСР Орталық Атқару Комитеттерінің 
мүшесі болып сайланады. 1925 жылы мамырда съездерден кейін өткен  
КСРО ОАК-тың және БОАК-тың жаңа шақырылымдағы сессияларында  
С. Асфендиаров КСРО ОАК Ұлттар кеңесінің хатшысы, БОАК төралқасы- 
ның хатшысы А. Киселевтің орынбасары және Ұлттар бөлімінің меңгерушісі 
қызметтеріне тағайындалады (Жүнісбаев, 2014c:59-60). Бұл лауазымдарда ол 

                                                           
27 РӘСТМА – Ресейдің әлеуметтік-саяси тарихының мемлекеттік архиві. 62-қ. 1-т. 20-іс. 50 п. 
28 ӨР ОМА. Р-17-қ. 1-т. 372-іс. 5 п. 
29 ӨР ОМА. Р-87-қ. 1-т. 3-іс. 1 п. 
30 ҚР ПА – Қазақстан Республикасы Президентінің архиві. 141-қ. 1-т. 12-іс. 2 п. 
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автономиялы республикалар мен облыстарды құруға, олардың шекаралары 
мен әкімшілік-территориялық бөлінісін анықтауға, экономикалық аудандас- 
тыруды негіздеуге, орталық және жергілікті жердегі кеңестік органдардың 
арасындағы байланыстарды реттеуге, РКФСР-дің территориясында күн  
кешкен аз санды ұлттар мен халықтардың ұлттық мүдделері мен құқықта- 
рын қорғауға бел шеше араласады. Оны тәжірибелі қызметкер ретінде БОАК-
тың сессияларына ұйымдастыру және даярлық жұмыстарын жүргізумен, түрлі 
жер мәселелерін шешумен айналысатын тұрақты үкіметтік комиссиялардың 
құрамына қосып, автономиялы республикалар мен облыстардың конститу- 
цияларын құрастыру ісіне тартады. 1926 жылы ол Т. Рысқұловпен және қырғыз 
жауапты қызметкерлерімен біріге отырып, Қырғыз автономиялы облысын  
РКФСР-дің құрамындағы автономиялы республика етіп қайта құру жұмыс- 
тарына жетекшілік жүргізеді.  

1926 жылы қараша айында ұлттық аймақтар мен республикалардың 
жауапты қызметкерлерінің БОАК-тың ІІІ сессиясына қатысуға келуін пайдалану 
мақсатында С. Асфендиаров пен РКФСР үкіметі төрағасының орынбасары  
Т. Рысқұловпен бірлесе отырып, ұлттық-мемлекеттік құрылыс мәселелерін 
талқылау үшін арнайы кеңес өткізу бастамасын көтереді. 12 қарашада өткен 
бұл кеңестің мәжілісінде С. Асфендиаров өз тезистерінде кеңестік және 
партиялық органдарды барлық ұлттық республикаларды жұмыстарды күшей- 
туге шақырып, жоғары билік органдарында іс жүргізуді орыс және жергілікті 
тілде жүргізуді, әкімшілік-территориялық бірліктердің рухани қажеттіліктеріне 
ортақ ағымдағы қорды құруды, ұлттық республикалардағы халық шаруа- 
шылығына материалдық және қаржылай көмекті ұлғайтуды, жергілікті билік 
органдарының өкілеттіліктерін кеңейтуді ұсынды. Өкінішке орай, РКФСР-дің 
ұлттық-мемлекеттік құрылысты жүзеге асыру тәжірибесінен туындап отырған 
бұл келелі және өзекті ұсыныстар жоғары басшылық тарапынан ұлттық-
ауытқушылық деп танылып, рұқсатсыз өткен кеңеске қатысқаны ұлттық 
қайраткерлер өз республикаларында түрлі қуғын-сүргінге және саяси қысымға 
ұшырайды. Ал оның ұйымдастырушылары Т. Рысқұлов, С. Асфендиаров,  
Ә. Досов және И. Наговицын тікелей И.В. Сталиннің қабылдауына шақырылды 
(На приеме, 2008:671).       

«Рысқұлов кеңесінен» кейін С. Асфендиаров БОАК-тың орталық аппара- 
тында өз жұмысын жалғастырғанымен, біртіндеп өз қызметін ғылыми ізденіс 
және педагогикалық жұмысқа қарай бұруға талпыныс жасайды. 1927 жылы 
сәуірде Мәскеуде өткен ХІІІ Бүкілресейлік кеңестер съезінің қорытындысы 
бойынша С. Асфендиаров БОАК-тың  мүшесі ретінде қайта сайланғанымен, 
осыған дейін атқарған барлық қызметтерден босатылып, тек тұрақты үкіметтік 
комиссиялардағы мүшелігін ғана сақтап қалады. Осы кезеңде С. Асфендиаров 
Жаңа түрік әліпбиінің Бүкілодақтық Орталық Комитетін құру жұмыстарына 
белсенді түрде араласып, 1927 жылы мамырда оның төралқасы құрамына 
сайланды. Сол жылы маусымда С. Асфендиаров Бакуде өткен Жаңа түрік 
әліпбиінің Бүкілодақтық Орталық Комитетінің ОК-ның І пленумына қатысып, 
«Комитет туралы ережені» қабылдауға атсалысты. Пленумның қорытын- 
дысында ол 12 адамнан құралған төралқаның құрамынан орын алады. Алқалы 
жиында өткен мәжілістердің бірінде С. Диманштейн «егер С. Асфендиаров 

тұрақты түрде жұмыс істейтін болса, бұл біз үшін үлкен жетістік болар еді» 
деген пікір білдіреді (Стенографический отчет, 1927:168). С. Асфендиаров 
латын қарпінің негізінде ортақ түрік әліпбиіне өту идеясына қолдау білдіріп қана 
қоймай, оны енгізуге алдымен Орталықта, артынан Қазақстанда қызмет ете 
жүріп күш салғанын айта кеткен жөн. Бұған дәлел ретінде оның 1930 жылы 
Алматыда өткен Жаңа түрік әліпбиі Бүкілодақтық Орталық Комитетінің кезекті 
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пленумында латындандыру маңызы жөнінде жасаған көлемді баяндамасын 
келтіруге болады31. 

Ғылым және білім беру салаларын ұйымдастыру. 1927 жылы тамызда 
КСРО басшылығы С. Асфендиаровты Мәскеудегі Н. Нариманов атындағы 
Шығыстану институтының ректоры етіп  тағайындайды32. С. Асфендиаров бұл 
қызметінде оның жанданып жаңаруына көп күш-қайрат жұмсады. Осы 
бағыттағы оның алғашқы қадамдарының бірі – «Институт туралы ереженің» 
жаңа жобасын даярлау болды. Оның КСРО Орталық Атқару комитеті тек 1928 
жылы ақпанда ғана бекітті. Сонымен қатар, оқу бағдарламасы және ғылыми 
зерттеу жоспары толық қайта құрастырылып жасалды. С. Асфендиаровтың 
бастама көтеруімен Институтта Орта Азия халықтарының тарихы мен тілін, 
әдет-ғұрыптары мен дәстүрін, экономикасы мен шаруашылығын зерттейтін 
жаңа Орта Азия бөлімі ашылды33. Бұл бөлімнің оқу бағдарламасы С. Асфен- 
диаровтың тікелей қатысуымен жасалып, ол Институттың студенттеріне түркі- 
тілдес халықтардың тарихы бойынша дәріс оқыды. С. Асфендиаровтың нақ осы 
бағытта белсенділік таныта бастауы 1927 жылы қарашада Шығыс халық- 
тарының этникалық және ұлттық мәдениеттерін зерттеу институты дирек- 
торының міндетін атқаруға кіріскендігімен және Қоғамдық ғылымдар бойынша 
ғылыми-зерттеу институттарының Ресей ассоциациясының төралқа мүше- 
лігіне кіргендігімен түсіндіруге болады34.  

С. Асфендиаров шығыстану саласындағы осы қос ғылыми және білім  
беру мекемелеріндегі әкімшілік-басқарушы жұмысын педагогикалық қызметпен 
бірге қатар алып жүрді. Ол осы институттардың студенттері мен аспирант- 
тарына КСРО түркітілдес халықтарының тарихы бойынша дәріс оқып, 2-ші 
Мәскеу мемлекеттік университетінің педагогикалық факультетінде Шығыс 
тарихы бойынша сабақ берді. 1927 жылдың аяғында осы факультеттің қоғам- 
тану кафедрасы ғылыми кеңесінің шешімімен оған профессор атағы берілді.  
С. Асфендиаров бұл жоғары ғылыми атаққа қазақтардың арасынан алғаш- 
қы болып қол жеткізгендігін де айта кеткен орынды (Сулейменов, 1987:161).  

Екі шығыстану орталығының басшысы, КСРО Орталық Атқару Комитетінің 
жанындағы Бүкілодақтық шығыстану ғылыми ассоциацияның, Коммунистік 
академияның жанындағы Шығыс халықтарының әдебиетін және Ұлт мәселесін 
зерттеу бойынша комиссиялардың мүшесі ретінде профессор С. Асфендиаров 
өткен ғасырдың 20-жылдардың аяғында Мәскеуде кеңестік шығыстанудың 
негізін қалаған алдынғы қатарлы ғалымдардың қатарына кірді. Ұзақ уақыт 
бойы С. Асфендиаров ислам тарихын зерттеу ісімен айналысып, кеңестік 
тарихнамада алғашқылардың бірі болып марксистік ғылымның негіздері 
тұрғысынан Араб түбегіндегі исламның шығу себептерін талдауға алады. Осы 
бағытта атқарылған жұмыстардың басты қорытындыларын ол өзінің «Мате- 
риалы к изучению Востока. Часть первая. Причины возникновения ислама» 
атты тұңғыш ғылыми еңбегінде көпшіліктің назарына ұсынды (Асфендиаров, 
1928). Екі жылдан кейін, оның бұл монографиялық еңбегі Ташкент пен 
Самарқантта латын қарпінің негізіндегі өзбек тілінде 3 мың таралыммен қайта 
басылып шықты (Асфендиаров, 1930). 1930 жылы ислам тарихының мәселе- 
леріне арналып шыққан «Атеист» журналының арнайы санында С. Асфен- 
диаровтың «Ислам және көшпелі шаруашылық» атты көлемді мақаласы жарық 

                                                           
31 Асфендиаров С. Борьба за новый алфавит – борьба за новую культуру // Советская степь. – 1930. – 13 
мая. – №103. 
32 РФ МА. Р-3316-қ. 13-т. 6-іс. 230 а.п. 
33 РФ МА. Р-3316-қ. 21-т. 55-іс. 1 п. 
34 РҒАА – Ресей Ғылым академиясының архиві. 355-қ. 1-т. 60-іс. 37 п. 
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көріп, онда ол исламның шығуына қатысты өз ойлары мен көзқарастарын 
тереңдете түсірді35. 

Бұл уақытта Қазақстанда тұңғыш жоғары оқу орнын құруға бағытталған 
ауқымды даярлық жұмыстары жүріп жатты. Үш жыл бойы Қазақ АКСР-ның 
басшылығы Орталықтың алдында жоғары білікті маман кадрларды даярлай- 
тын өз орталығын ашу қажеттілігін негіздеумен болды. Тек 1928 жылдың 
көктемінде ғана Қазақ АКСР Ағарту халкомының орынбасары Д. Авксен- 
тьевскийдің күш салуымен және Т. Рысқұловтың тікелей қолдауымен РКФСР 
үкіметі Алматыда Қазақ мемлекеттік университетін құру туралы қаулы 
шығарды. Осы ЖОО-ның тұңғыш ректоры қызметіне ресейлік ғылыми-
академиялық ортада бедел жинақтап үлгерген С. Асфендиаров шақырылды36. 
1928 жылы 19 қазанда Мәскеу шығыстану институты басқармасының КСРО 
Орталық Атқару Комитетінің хатшысы А. Енукидзенің атына жолдап, онда белді 
ғалым-ұстаздар Институтта орын алған барлық игі бастамалар мен оң 
өзгерістер С. Асфендиаровтың қауырт қызметінің нәтижесі екенін атап өтіп, оны 
директорлық қызметте қалдыруды бірауыздан өтінді37.  

1928 жылы қазанда Қазақстанға қызметке ауысқан С. Асфендиаров 1937 
жылдың тамызына дейін республикада жоғары оқу орындарының және 
ғылыми-академиялық мекемелердің желісін құруға бағытталған ауқымды 
жұмысқа жетекшілік жүргізеді. Осы он жылдың ішінде С. Асфендиаровтың 
қауырт ғылыми-ұйымдастырушылық қызметінің арқасында Қазақстанда педа- 
гогикалық, мал дәрігерлік, медициналық жоғары оқу орындар, көз ауруларын 
емдеу, бала мен ананы қорғау, тері мен жыныс, өкпе ауруларының, ұлттық 
мәдениетті зерттеу ғылыми институттары, кітапханалар мен музейлер бой 
көтерді. С. Асфендиаров ҚазМУ-дың тұңғыш ректоры болумен қатар, оның 
құрамында ашылған тарихи-географиялық факультеттің тұңғыш деканы және 
«Тарих» кафедрасының алғашқы меңгерушісі болып қана қоймай, студенттер 
үшін қазақ және орыс тілдерінде алғашқы оқулықтар мен оқу құралдарды 
жазды (Асфендиаров, 1931, Асфендиаров, 1932).        

С. Асфендиаровтың тұсында университетке Мәскеу, Ленинград, Киев және 
Ташкент қалаларынан 50-ге тарта жоғары білікті мамандар қызметке алынды. 
С. Асфендиаровтың беделінің арқасында ҚазМУ-дың қажеттіліктеріне бұрынғы 
Верный гимназиясының оқу ғимараттары мен жатақханалары, кітапханасы 
бөлініп, ғылыми қызметкерлер орналасатын тұрғын үйлер салынды. С. Асфен- 
диаровтың ерік танытуының нәтижесінде ҚазМУ-дың жанынан жоғары оқу 
орындарына маман даярлайтын жұмысшы факультеті, педагогикалық техни- 
кум, жексенбілік университет, 9-жылдық тәжірибелі-үлгілі мектеп пен педаго- 
гикалық курстар, ұйымдастырылып, халыққа қызмет етті. С. Асфендиаровтың 
бастама көтеруімен 1928-1931 жылдары ҚазМУ-дың жанынан кітап қоры 150 
томға жеткен республикадағы ең ірі әрі бай ғылыми кітапхана, мұражай және 
студенттік асхана ашылды (Жүнісбаев, 2014). 

1930 жылы С. Асфендиаров ҚазМУ-ды педагогикалық кадрларды даяр- 
лайтын институт етіп қайту құру және Қазақстанда тұңғыш медициналық 
институтты ұйымдастыру ісіне басшылық жүргізеді. 1930 ж. қарашада ҚазМИ-
дің ректоры және ұйымдастыру комиссияның төрағасы қызметіне тағайын- 
далған С. Асфендиаров Б. Әбдірахманов, В. Авербург, Л. Витте, М. Кацва 
сынды медицина саласының тәжірибелі әрі білікті мамандарымен болашақ 
институттың құрылымын анықтау, алғашқы кафедраларды ашу, профессорлық-

                                                           
35 Асфендиаров, 1930 – Асфендиаров С. Ислам и кочевое хозяйство // Атеист. – 1930. – №58. – С. 3-18. 
36 ҚР ПА. 141-қ. 1-т. 2243-іс. 35 п. 
37 РФ МА. Р-3316-қ. 21-т. 55-іс. 1-1 а.п. 
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оқытушылық құрамды жасақтау, оқу ғимараттарын және жатақханаларды 
жөндеу, лабораториялар мен кабинеттерді жабдықтау, оқуға қабылданатын 
тыңдаушыларды іріктеу жұмыстарымен айналысады. Жоғарыда есімі аталған 
қайраткерлердің қажырлы еңбегінің арқасында 1931 жылы сәуірде Алматы- 
да ҚазМИ-дің салтанатты ашылу рәсімі өтіп, ол өз жұмысын бастайды 
(Жүнісбаев, 2015a:189). 1931/1932 оқу жылында ҚазМИ-де, оның жанында 
қызмет еткен жұмысшы факультетінде, қысқа мерзімді және тұрақты 
медициналық курстарда 400-ден астам (тек бір емдеу факультетінде 255 
студент) тыңдаушы білім алды.  

1931 жылы маусымда С. Асфендиаровты ҚазМИ-дің ректоры міндетін 
Е. Қасаболатов өткізіп, өзі Қазақ АКСР-ның Денсаулық сақтау халық комиссары 
қызметінде қазақ даласын жайлаған сұрапыл ашаршылыққа  және соның 
салдары ретінде туындаған індеттер мен жұқпалы ауруларға қарсы күреске бел 
шеше кіріседі. Ауқымы күн өткен сайын аштық пен індеттерді ауыздықтау 
мақсатында Қазақ АКСР үкіметінің жанынан С. Асфендиаровтың төраға- 
лығындағы Төтенше комиссия құрылып, оған індеттердің ошақтарын және  
оған ұшыраған тұрғындарды санын анықтау, жылжымалы бригадаларды  
және санитарлық дәрігерлерді аттандыру, тіркеуге алынған барлық меди- 
циналық кадрларды, соның ішінде КазМИ-дің студенттерін мобилизациялау, 
індетті жұқтырғандарды дереу оқшауландырып, емдеу пункттеріне жеткізу, 
індеттерге тосқауыл қою үшін халық арасында санитарлық-профилактикалық 
іс-шараларын атқару, губерниялық және аудандық төтенше үштіктерді құру, 
олардың қызметін қатаң қадағалау сынды міндеттер жүктелінді. С. Асфен- 
диаровтың және оның қол астында 1931-1933 жылдары қызмет еткен 
Денсаулық сақтау комиссариаты қызметкерлерінің, дәрігерлер мен сани- 
тарлардың тарихи еңбегі мен ерлігінің арқасында қазақ ұлтының генофонды 
сақталынып, жүз мыңдаған адамдардың өмірлері құтқарылды.   

1932 жылы С. Асфендиаров жауапты қызметкерлер тобының құрамында 
КСРО Ғылым академиясының Қазақстандық базасын құру бойынша жұмысына 
жетекшілік жүргізіп, Академиктер А. Самойлович (төраға), Б. Келлер, Э. Брицке, 
профессор И. Барышников (ғылыми хатшы) және М. Төлеповтермен бірге база 
Ғылыми кеңесінің алғашқы құрамына мүше болып кірді. Жоғарыда есімі аталған 
ғалымдардың қажырлы еңбегінің арқасында қысқа уақыт ішінде Қазақстандық 
база республиканың ірі ғылыми орталығына айналды. Оның құрамында 
геофизикалық, тарих-әдебиет, құм-шөл, биологиялық секторлар жұмыс жасап, 
ботаникалық бақ пен химиялық лабораториялар ашылды. 1936 жылдан бастап 
жергілікті ұлт өкілдері арасынан білікті ғылыми кадрларды даярлайтын 
аспирантура іске қосылды (Сулейменов, 1961). Егер базаның алғашқы 
төрағалары академиктер А. Самойлович пен А. Архангельский Қазақстанның 
мүддесін Ленинградта қорғаумен айналысып, Қазақстанға сирек келгендігін 
ескеретін болсақ, жергілікті жерде базаға тікелей жетекшілікті профессор  
С. Асфендиаров жүргізгендігі айқын. Бұған дәлел ретінде А. Архангельскийдің 
базаны басқаруға С. Асфендиаровтың атына берген сенімхатын келтіруге 
болады38. 1936 жылы С. Асфендиаров КСРО Ғылым академиясы Төралқа- 
сының мәжілісінде Қазақстандық базаның қызметі туралы есептік баяндама 
жасап, оның қорытындысында алқалы жиын оны бұрынғысынша екі бірдей 
қаражат көзінен – одақтық және жергілікті бюджеттен қаржыландыруды 
жалғастыруға және қаржының көлемін арттыру жөнінде шешім қабылданды39.      

                                                           
38 РҒАА. 188-қ. 2-т. 147-іс. 10 п. 
39 ҚР ПА. 141-қ. 1-т. 10620-іс. 62-77 пп. 
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С. Асфендиаровтың өмірінің соңғы кезеңі оның ғылыми-шығармашылық 
қызметіндегі ең табысты жылдарына айналды. 1935-1936 жылдары оның 
«История Казахстана (с древнейших времен)» (Асфендиаров, 1935a)  және 
«Национально-освободительное восстание 1916 года в Казахстане» 
(Асфендиаров, 1936a) атты іргелі ғылыми еңбектері орыс және қазақ тілдерінде 
жарияланды (Асфендиаров, 1935b) (Асфендиаров, 1936b). Сонымен қатар, 
оның редакторлығымен Қазақстан тарихына қатысты құнды тарихи және жазба 
деректерінен үзінділер енген «Прошлое Казахстана в источниках и 
материалах» атты құжаттар мен материалдар жинағының (Прошлое 
Казакстана, 1935) (Прошлое Казахстана, 1936) екі томдығы жарық көрді. Оны 
құрастыруға профессорлар А. Кунте мен С. Томсинский, сондай-ақ Орта Азия- 

ның тарихын жетік білген Қ. Қожықов өз үлестерін қосты. Өткен ғасырдың 30-
жылдары мерзімді баспасөз беттерінде С. Асфендиаровтың Қазақстан тари- 
хының өзекті мәселелеріне арналып жазылған ғылыми және публицистикалық 
мақалалары да тұрақты түрде жарық көріп отырды (Жүнісбаев, 2015b).   

Қорытынды. 1937-1938 жылдардағы сталиндік қуғын-сүргін С. Асфен- 
диаровты да, оның жанұясын да айналып өтпеді. 1938 жылы 25 ақпанда ол 
атылып, қазіргі Алматы облысының Жаңалық ауылында өзге қазақ зиялы- 
ларымен бірге жерленді. Оның өмірлік серігі, Мемлекеттік көпшілік кітапханада 
бөлім басшысы болып қызмет еткен Рабиға Сералықызы «халық жауының 
жұбайы» ретінде 10 жылға сотталып, Ақмоладағы Отан сатқындары әйел- 
дерінің лагеріне айдалды. Санжар мен Рабиғаның қыздары – Әлия мен 
Адаляттың тағдырлары тәлкекке түсіп, өмірдің бар ауыртпалығының ащы  
дәмін татты. Олар анасы Рабиғамен тек 1954 жылы ғана қайта қауышты.  
Р. Асфендиарова 1958 жылы 31 наурызда КСРО Жоғарғы Сот Әскери 
коллегиясының шешімімен ақталып, өзінің жұбайы Санжардың ақталуын 
көретін бақытты күнге бірнеше күн жете алмай, 4 мамырда ауыр науқастан көз 
жұмды. С. Асфендиаров 1958 жылы 27 мамырда КСРО Жоғарғы Сот Әскери 
коллегиясының шешімімен толық ақталды.    

С. Асфендиаровтың есімімен Қазақстандағы академиялық ғылымның, 
жоғары білім беру жүйесінің, мәдениет пен оқу-ағарту салаларының толықтай 
бір даму кезеңі байланысты. Оның еңбегінің арқасында елімізде жоғары оқу 
орындары мен ғылыми-зерттеу орталықтары, кітапханалар мен мектептер, 
музейлер ашылып, Қазақстан тарихының өзекті мәселелеріне арналған 
кешенді зерттеу еңбектері, көлемді ғылыми мақалалар жарық көріп, қазақ 
халқының бай рухани және материалдық мұрасы жинақталды.  

1989 жылы С. Асфендиаровтың 100 жылдық мерейтойына орайластырып 
өткізілген ғылыми конференцияда, қайраткердің өмірі мен бай ғылыми-тарихи 
мұрасын жүйелі әрі кешенді түрде зерттеу ісін қолға алғашқылардың бірі болып 
алған академик Р.Б. Сүлейменов өз баяндамасын келесідей сөздермен 
қорытындылады: «Оның [Асфендиаровтың] қайтыс болғанына жарты ғасыр, ал 
туғанына жүз жыл толып отырған уақытта ғалымның, революционердің, 
мемлекеттік қайраткердің ұлылығы, оның шығыстану мәселелерін зерттеуге 
қосқан қомақты үлесі нақты әрі айқын көрініп отыр. Көптеген тарихи 
мәселелердің қазіргі түсінігі оның зерттеулеріне арқа сүйейтіні анық және біз 
бұл туралы ұмытпауымыз абзал» (Сулейменов, 1990:26).  
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Сталинизм дәуіріндегі дауыс пен рахым 
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ҚМЭБИ университеті, ассистент-профессор, Алматы, Қазақстан. E-mail: didar@kimep.kz 
 
Аңдатпа. Мақалада кеңестік Қазақстан тұсындағы кәсіби мансабының қалыптасуы  сталинизмнің  

өркендеуі тұстас келген мәдени өндірістің мезо-деңгейдегі өкілдері қызметтерінің кейбір қырлары 
қарастырылады. Күләш Байсейітова мен Шара Жиенқұлова қазақ әйелдерінің бейнесі, олардың 
қабілеті туралы қалыптасқан отаршылдық еуроцентристік көзқарастарды өзгерткен алғашқы 
қазақ әйелдері болды. Күләш Байсейітова мен Шара Жиенқұлованың тағдырындағы Кеңестік 
режимнің оң ықпалын атап өтуге болады. Олар өнердің жаңа түрлері - опера мен балеттің  негізін 
қалады, оларды  өздері сомдаған бейне арқылы ғана емес, халықтық деңгейде дәріптеліп, 
бұқаралық ақпарат құралдарының қолдауымен тез арада өзге  республикаларға таратып, өнер 
қазынасына айналдырды. Қ. Байсейітова мен Ш. Жиенқұлова режимге пайдалы бола алды  
және мемлекеттік патернализм олардың актриса ретінде барлық әлеуметтік мүмкіндіктерді 
пайдалануында ғана емес, сонымен қатар өздерінің әйелге тән қылықтарымен оның халыққа 
қарсы қатыгездігін «бәсеңдетуге» мүмкіндік берді. 
Түйін сөздер: Шара Жиенқұлова; сталинизм; қазақ әйелі. 

 

Voice and grace in the stalinism times 
 

Kassymova Didar 

KIMEP University, assistеnt professor, Almaty, Kazakhstan. E-mail: didar@kimep.kz 
 
Abstract.The article elucidates some aspects of the activities of meso-level artists in the cultural 

production in the soviet Kazakhstan, whose professional career begins in the Stalinist times. Kulaysh 
Baiseitova and Shara Zhienkulova were the first Kazakh women who changed colonial Euro-centrist 
visions of how look and what can do female Kazakhs. The soviet regime played positive role in the 
fates of Kulyash Baiseitova and Shara Zhienkulova. They were the among the founders  of new forms 
of arts – opera and ballet, democratized them not at the expense of  images but popularization via 
media outlets, that made those images well recognized among the general public across the soviet 
Kazakhstan. Baiseitova and Zhienkulova were useful for the regime and it provided in turn a paternalist 
support by social benefits, as these women could sweeten negative effects of the regime brutal 
policies.   
Key words: Shara Zhienkulova; Stalinism; Kazakh woman. 

 
Голос и грация в эпоху сталинизма 
 

Касымова Дидар 
университет КИМЭП, ассистент-профессор, Алматы, Казахстан. E-mail: didar@kimep.kz 
 
Аннотация. В работе рассматриваются некоторые аспекты деятельности представителей мезо-

уровня культурного производства в советском Казахстане, становление профессиональной 
карьеры которых приходится на расцвет сталинизма. Куляш Байсеитова и Шара Жиенкулова 
были едва ли не первыми  казашками, которые изменили колониальные евроцентристские  
представления о том, как выглядят и что умеют делать казашки. В судьбах Куляш Байсеитовой и 
Шары Жиенкуловой советский режим сыграл позитивную роль. Они стояли у истоков создания 
новых видов искусства - опера и балет, и демократизировали их не только за счет образов, ими 
созданных, но и, популяризируя созданные образы, посредством средств массовой информации 
они тиражировались в огромных количествах и в считанное время становились достоянием 
внимания во всех уголках республики. Байсеитова и Жиенкулова сумели стать, полезными 
режиму, их государственный патернализм проявился в том, что артистки не только пользовались 

социальными благами, но и сумели в значительной степени «сгладить» своими женскими 
чарами жестокость его проявлений в отношении населения. 
Ключевые слова: Шара Жиенкулова; сталинизм; казашка. 
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Голос и грация в эпоху сталинизма 
 

Д. Касымова  
 

Введение. В работе рассматриваются некоторые аспекты деятельнос- 
ти представителей мезо-уровня культурного производства в советском 
Казахстане, становление профессиональной карьеры которых приходится на 
расцвет сталинизма. Именно на этом уровне ярко проявляются особенности 
взаимодействия между властью/идеологическим заказом режима и публи- 
кой, как потребителем культурной продукции и объектом воздействия 
посылаемых сигналов «сверху». Театр предcтавляет собой институциональное 
образование, не просто храм искусства, но и средство культурного 
просвещения населения, это прежде всего советское государственное 
учреждение. Как взаимодействовали между собой уровни общества через 
творческую деятельность и личностную интерпретацию своей миссии в 
Казахстане в 1930-е годы? Куляш Байсеитова и Шара Жиенкулова были едва 
ли не первыми казашками, которые изменили колониальные евроцентристские 
представления о том, как выглядят и что умеют делать казашки. В судьбах 
Куляш Байсеитовой и Шары Жиенкуловой советский режим сыграл позитив- 
ную роль. Они стояли у истоков создания новых видов искусства – опера и 
балет, и демократизировали их не только за счет образов, ими созданных,  
но и, популяризируя созданные образы, посредством средств массовой 
информации они тиражировались в огромных количествах и в считанное время 
становились достоянием внимания во всех уголках республики. Байсеитова  
и Жиенкулова сумели стать полезными режиму, их государственный 
патернализм проявился в том, что артистки не только пользовались 
социальными благами, но и сумели в значительной степени «сгладить» своими 
женскими чарами жестокость его проявлений в отношении населения. Они 
стали, если можно так сказать, «государственными музами» (выражение 
Г.Плеханова). Заказчиком канонов женственности выступало государство, и 
его должны были правильно прочесть режиссер-постановщик и сценарист, а 
воплотить должна была женщина. Но как она могла угадать, что хочет 
государство? Только если она была Женщиной. Таким образом, происходило 
создание визуальных кодов женщин советского Казахстана через новые 
смыслы посредством переноса женского тела в публичное культурное 
пространство. Для этого использовалась высокая культура европейского типа в 
социалистическом реализме, но вопрос состоял в том, насколько верно 
казашки сумели это воплотить. Сама концепция театра для казахов была чисто 
номинальной, поскольку вся жизнь проходила в открытом публичном 
пространстве, но женщинам не позволялось демонстрировать свою женскость 
через телесное и выставление напоказ своих природных способностей.  
Сфера публичного пространства в 1920-1930-е годы расширилась для женщин 
и за счет создания новых ниш – театр, демонстрации, собрания, публичные 
праздничные зрелища, профессиональная деятельность, сфера развлечений, 
кино, магазины. 

Теоретико-методологические основания работы отталкиваются от 
герменевтической традиции анализа биографических нарративов – диалоги- 
ческая концепция М.Бахтина (Бахтин, 1994), герменевтика П.Рикера (Рикер, 
2008), семиологический подход Р.Барта (Барт, 2000). Сталинизм через инди- 
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видуалистический нарратив отслеживается в работе О.Фиджеса. (Figes, 2008). 
М.Бахтин считал, что диалог лежит в основе культуры общества, когда не 
только через речь устную, но и чтение текста создается связь именно 
культурная, т.е. передача культурного осмысления опыта через понимание и 
разделение смыслов и символов (Бахтин,1994). «Становление мифа о 
женственности совпало с восхождением Сталина и поэтому оказалось связано 
с формированием в советской культуре архетипа Отца» (Гюнтер, 2000). 
Особенности жизни людей в сталинском времени проработаны Ш.Фитцпатрик 
(Fitzpatrick, 2009). Особенности советских нарративов исследованы в серии 
работ Н.Цветаевой (Цветаева, 2000), когда в биографическом дискурсе 
вычленяются смысловые структуры («фигуры логики»). Как формируется 
тоталитарная личность? Сталинское время поставило людей в состояние 
кардинального выбора – как управлять своей волей. Что есть единичная воля 
маленького человека, которую необходимо, с одной стороны, сохранить для 
себя и жить несмотря ни на что, и воля большинства, в свою очередь, 
управляемая волей Одного Вождя. Стивен Гринблатт, анализируя давление 
внешних структур на процессы формирования личности в эпоху Ренессанса, 
говорит о том, как сложно было стать Шекспиром, создавшим Гамлета и ему 
подобных персонажей, в то время, когда утвердилось «осознание того, что 
формирование человеческой личности – это управляемый, искусственный 
процесс». (Гринблатт, 1999).  

Но каково было состояться как личность в сталинское время? Из сотен 
тысяч женских историй периода сталинизма, написанных или пережитых, 
молча, без слез, и даже нерассказанных, мы рассмотрим несколько 
жизнеописаний ряда женщин, притягательных по своей историко-культурной 
значимости в истории страны. Но через их истории можно рассмотреть 
особенности схем и стратегий формирования сталинизма «снизу» – его 
принятие, поддержка или скрытое сопротивление частью культурной элиты 
общества. Опыт их личного проживания периода сталинизма со временем 
становится частью коллективной памяти через принятие их взгляда на те или 
иные события, ресурсом опыта выживания в экстремальных политических 
условиях. Они олицетворяли не просто радость и счастье жить в этой стране, 
творить ради её процветания, но и определяли высшие и низшие пределы 
радости и счастья – умереть за вождя. Они были примером интенсивной 
социальной мобильности – в одночасье стать не просто знаменитыми и 
признанными, но и подняться на самую вершину Олимпа. Наши героини сами 
занимались отбором событий, выстраиванием повествования и его дискурса. 
«В мирные времена разные представления о прошлом продолжают 
сталкиваться и сражаются между собой, как это происходит, впрочем, и с 
разными представлениями о настоящем». (Эткинд, 2012).  

В процессе создания оперы и балета сами участницы этого процесса 
проходили процессы перерождения – осмысливая, принимая, пропуская через 
себя переживания и нравственные терзания и выбор своих героинь, они и сами 
преображались. Примером тому была блистательная карьера Куляш – она 
стала народной артисткой СССР в 24 года, депутатом, была вхожа в кабинеты 
сильных мира того времени. Трактовка образов героинь, их взаимодействие на 
сцене с другими персонажами, участие в тех или иных сценах, были не просто 
сценической работой, но и результатом долгого труда всего коллектива. Но 
прежде всего, это была персонификация всех казашек. Актриса, певица или 
танцовщица выполняли задание огромной идеологической важности – 
создавали новые образы, но на основе канонов прошлого, а их необходимо 
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было закодировать, чтобы только посвященные могли расшифровать. Это 
была своего рода и культуртрегерская миссия – изменить ментальные схемы 
казахов, в том числе и женщин, указать им путь освоения культурного 
пространства. Развитие новых видов искусства – театр, опера, балет и танцы 
рассматривалось режимом как часть революционной борьбы по пере- 
устройству быта и сознания казахов, а культурная революция действительно 
рассматривалась как война: «...Участницы слета станут пропагандистами 
театрального Октября в самых глухих уголках Казахстана, и не одной сотне 
аульных певиц, рассказчиц и танцовщиц укажут путь борьбы и побед на 
фронте казахского социалистического искусства». (Беисова, 1934). Хронология 
жизни этих женщин приходится на излом времен, и большая часть – это 
трагичные сталинские годы. Они обладали способностью к рационализации, 
которую историки сталинизма определяют, как умение «...найти логическое 
основание для случайных политических актов вроде неожиданного ареста 
родственников, друзей или собственного несчастья». «...способность к 
рационализации являлась признаком крепкого рассудка и душевного 
здоровья». (Хеллбек, 2010).  

Куляш Байсеитова и Шара Жиенкулова в культурной трансформации 
Казахстана. Они по заданию коммунистической партии, под чутким и грозным 
руководством руководителей советского Казахстана стали участницами 
грандиозного проекта – создание казахской оперы и балета в обществе, 
уставшем от голода и болезней, жившем в страхе и под постоянным надзором 
недремлющего ока. Элитарное европейское искусство, которое понимали и 
ценили только действительно высокообразованные люди, а могли творить в 
нем только одаренные уникальным талантом и избранные волею судьбы 
единицы, выдержавшие годы неустанной учебы и практик, должно было 
расцвести на казахской земле. В контексте нашего исследования опера и 
балет рассматриваются как сферы профессиональной деятельности и линии 
судеб женщин, которые были частью государственной программы строи- 
тельства нового общества и новых женщин. Поле социальной и политической 
активности этих женщин было сужено до пространства театров и концертных 
площадок, в рамках которых им приходилось не только совершенствовать свои 
способности, реализовать планы на будущее – личные и творческие, но 
выполнять роль медиаторов режима. Место в диспозиции оперной и балетной 
иерархии, отведенное им руководством страны, но после действительно 
заслуженных успехов/достижений, определяло и их роль в системе управления 
обществом. Они стали брендом социалистического Казахстана и моделями 
новых женщин. Но они также были акторами исторической драмы, глубина и 
последствия которой все еще настолько потрясают воображение, что ни один 
писатель или исследование не могут в полной мере их отразить. Исторический 
фон - советская модернизация, трансформация базовых основ казахского 
социума, установление режима личной власти И.Сталина, политические 
репрессии, приведшие к его термидорианской кульминации 1937 года, 
процессы формирования новой культуры и нового человека посредством 
инструментов идеологической пропаганды, социокультурной инженерии и 
культурных практик в вариантах и инвариантах. Куляш и Шара стали  
частью новых культурных практик, которые режим «спускал» населению – 
слушать по радио музыку, оперу, ходить в театр на концерты и танцпло- 
щадки, гулять под музыку в парках и скверах, стремиться походить, хотя бы 
внешне, на своих кумиров.  
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Талантливые молодые женщины смогли высоко подняться по социаль- 
ной лестнице, но по своему происхождению принадлежали к социальным  
слоям, совершенно несовместимым до революции – Шара Жиенкулова – дочь 
богатого купца, Куляш Байсеитова – дочь бедного сапожника, Роза Багланова 
– дочь богатого скотовода и торговца. В 1930-е и последующие годы они не 
только встречались с представителями власти, но и могли оказать воздействие 
на ход политических и социокультурных процессов. Но в то же время, они 
артистки понимали, что значит потерять социальный статус, как нужно ценить 
новый и стараться укрепиться в нем. Они были мобильны как в вертикальном 
плане – изменения в статусах, но так и в горизонтальном – смена мест 
проживания, ближе к центру, или гонения (в случае с Ф.Габитовой), и принятие 
новых идейных (принятие коммунистической идеологии в большевистской 
трактовке) положений. Они сумели принять и приспособиться к требованиям и 
установкам нового строя и стать частью конструктивного процесса, не только в 
качестве реципиентов, но проводников, но отчасти и как законодатели (моды, 
стиля, образа жизни). Помимо этого, они стали частью ранее закрытого 
мужского клуба (в советском Казахстане) по принятию решений. Эти женщины 
двигались от несамостоятельности (принимаемой как факт и судьба) через 
самореализацию и к субъективно-объективным ролям и стали участницами 
культурного процесса, общественными деятелями, и самодостаточными 
личностями. Только семейные роли их не устраивали, хотя погружение в 
семейные дела было необходимым, но этого было недостаточно для ярких 
самобытных талантов, которые осознали, чего они могут добиться, мобилизуя 
свои способности и внешнюю поддержку системы и её представителей, и 
знали в каком направлении следует двигаться в социальном пространстве. 
Публичные роли требовали осознания сути происходящих процессов и 
принятия на определенном уровне той или иной линии поддержки политики 
режима. Они стали принимать удары судьбы, пропуская через личностную 
критику и фильтрацию возможных моделей поведения.   

Каждая из этих женщин стала первой в своем роду, заложив основы  
новой ветви своего семейного древа. Они унаследовали от своих предков 
генетические способности, но их развитие стало возможным в новых условиях 
при активной жизненной позиции и огромному труду самих женщин. Это были 
не просто обычные фигуры в советском социуме. Тот факт, что каждой из них 
отводилась особая роль, даже в качестве ссыльной, арестованной, гонимой 
(Ф.Габитова), свидетельствует о том, что у главного режиссера спектакля – 
«сталинизм» – был свой замысел – показать через этих женщин схемы 
построения нового общества и создания новых людей. Первое поколение 
казахских деятелей искусства (после установления советской власти) было 
воодушевлено возможностью реализовать свой природный талант, и получило 
поддержу советского руководства. Несмотря на материальные трудности, они 
в полной мере осознавали свою востребованность, а народные любовь и 
восхищение публики окупали их труд и скрашивали материальные неудобства.   

Шара Жиенкулова. В мемуарах Шары Жиенкуловой отражены три 
основных периода в советской истории Казахстана – сталинское – 1920-1930, и 
два послевоенных. (Жиенкулова, 1985). Дискурс Шары в её мемуарах – это 
искусство выживания красивой женщины в страшное время, когда красота не 
спасала мир, но была суровым испытанием для её обладательниц. Дискурс 
Курманбека в тексте Шары, это всегда сила и долг как мужчины, мужа, артиста. 
В мемуарах Шары не ощущается внутренний раскол, она всегда была 
целостной личностью, и, пожалуй, именно унаследованные от родителей гены 
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стойкости, и стали тем стержнем, который позволил ей принять свою судьбу, 
вынести многочисленные испытания, и по прошествии лет, оглядываясь в 
прошлое, вспоминать его без критики себя и других. В жизни Шары было три 
мужчины, которым она и посвятила свои мемуары – отец, муж и сын, хотя в 
заглавии звучит: «Моя жизнь это искусство», но это искусство любви к своим 
мужчинам, которые и были смыслом её жизни. Если любовь к мужу сквозит в 
каждой строчке текста, то об отце она пишет скупо, хотя подбор слов выдает 
её глубоко запрятанные любовь, сожаление о его трагической кончине и 
осознание вины перед ним, но и исполненного, хотя и пост-фактум долга – не 
уронить его честь. Признание авторитета мужчины сквозит через уважение к 
авторитетам власти и её представителей. 

Родные Шары Жиенкуловой вспоминают, что она происходила из очень 
богатой семьи – его прадеды и деды были знатными купцами, скотопро- 
мышленниками в Семиречье. Они держали в своих руках торговые и 
производственные потоки на всем протяжении от границы с Китаем (до 
Верного) и до нынешнего Бишкека, путь в Бишкек получил название «Дорога 
Байбулана». Но кроме этого, они славились гостеприимством, хлебосольством 
и благотворительностью. Семья имела обширные связи и многие люди, 
которые получили известность после революции, уже при советской власти, 
оказались, так или иначе, знакомы с кланом Жиенкуловых. К примеру, многие 
актеры передислоцированного из Кызыл-Орды Казахского драматического 
театра квартировались в домах, принадлежавших клану Жиенкуловых (Иса 
Байзаков, Амре Кашаубаев), ученые и общественные деятели (С. Асфен- 
дияров, Билял Акшалов, Кажым Басимов). Отец Куляш Байсеитовой одно 

время сапожничал на отца Ш. Жиенкуловой, а её мать работала кухаркой.  

Все, кто знал родителей Куляш Байсеитовой, очень тепло о них отзывались. 
По словам родных Ш. Жиенкуловой, политика советской власти была 
неблагоприятна для клана Жиенкуловых, события молотом прошлись по ним: 
“Бірақ, төңкеріс, ашаршылық, 1937 жылғы куғын өсүргін, Ұлы Отан соғысы 
Жиенқұл әулетінің тозтозын шығарды. Ер балаларының көпшілігі көз жұмды, 
майданнан жараланып қайтты. Шара тәтемнің әкесі Баймолда атам сотталып, 
ашаршылық жылдары Тараз жақта көз ұмады. Кәмпеске кезінде Кеңес өкіметі 
Баймолда атамның мүлкін 18 арбаға тиеп алып кеткен. Кәзіргі Ғ. Мүсірепов 
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер 
театрында үлкен ауласы бар екіқабатты үйі болған. Оны да алып қойған. Шара 
тәтемнің өзі қудаланып, тіпті бір кезделі тегін жазбай, тек Шара деп қана шығып 
жүрді. Байбұланның балаларынан менің әкем Ахмет қана тірі қалып, оның өзі 
1936 жылы қуғынөсүргін басталғанда, 27 жасында бүкіл мал-мүлкін, үйін 
өкіметке өткізіп, Ақтөбеге қарай кетеді. Сонда облыстық тұтынушылар одағы 
төрағасының орынбасары болады. Облыстық НКВД бастығы: “Ахмет, мен  
сені жақында тұтқындауым керек, сондай тапсырма бар’, деген соң, әкеміз 
қайтадан Алматыға қарай көшеді. Бала-шағасын Шара тәтемнің ең үлкен  
әпкесі Гүлше апайдың балконыны қалдырып, өзі Қырғызстандағы Ош қала- 
сына қашып кетеді. Арада үш-төрт ай өткенде қайтып оралады. 1937-1938 
жылдары Жамбыл облысының шу, Луговой аулдарында, соғыс басталған  
жылдар Тараз қаласында тұрады. Сол жақта заготскоттың бастығы болады. 
Әкем Ташкентте оқыган, білімді адам еді. Байбұлан атамыз блашақта шаруаға 
ие болады деп дайындаған ғой. Соғыс басталған жылы әкеміз бір түнде бізді 
нағашалырымыз жаққа, Бостан, Қоғалы деген жерге көшіріп әкетті. “Өзім 
соғысқа кетсем, балаларымның жағдайы не болады?» деп ойлаған болар. 
(Жиенқұлов, 2012). Разорение богатых казахских семей и отношение к потере 
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своего социального и экономического статуса передано потомками такими 
словами (вспоминает внучатый племянник Шары Жиенкуловой, Сергазы 
Жиенкулов: «Я родился в 1933 году, когда был самый пик голода. «Я зарезал 
барана в год, когда ты родился»- хвастал отец. Вот какая жизнь? В свое время 
Байбулан, владел тысячами голов скота, а его сын хвастался тем, что смог 
зарезать барана в честь рождения сына. А дед Нурымбай, который разъезжал 
на фаэтоне, запряженном двумя конями, после войны приезжал на ослике. 
(Жиенқұлов, 2012:17). 

Шара росла способной, веселой и резвой девочкой, её успехи в учебе 
радовали отца, и он обучал её в русской и арабской манере. Детство Шары 
было счастливым, что определялось и дружной семьей (девятнадцать детей 
под присмотром заботливых матерей и многочисленной родни), и 
материальным положением отца. Зиму проводили в городе, а с наступлением 
весны перебирались на летние пастбища, где жизнь текла по веками 
установленному порядку: «Қыста қалада тұрамыз, көктем шығысымен малды 
айдап, Алатауды асып, «Көқайрық» деген қырғыз-қазақтың жері түіскен араға 
үй тігеміз. Көшіп-қонып бола берісімен екі ел бірін-бірі қонаққа шақырысады, 
мұны «сері» жасаймыз дейді, ат шабыс, көкпар, балуан күрес, айтыс болады. 
Барлық тойөтомалақ, келін түсіру, қыз узату да осында. Домбырасын 
күмбірлетіп, қобызын зарлатып қазақтың күішісі  мен әншісі шықса, қияғы мен 
қомызын жорғалатып қырғыздың небір күміс көмей әуеншісі мен жыршысы 
шығатын. Отец Шары решил поначалу дать ей исламское образование, и с 
семи лет она обучалась арабской грамоте и иным премудростям. Но 
революция изменила все, и когда её дядя Султан приняв советскую власть, 
стал ей служить, то отец поддался на уговоры племянника о необходимости 
дать Шаре светское (советское) образование в Верненской гимназии. Она 
прилежно посещала школу, но отец приходил в школу в определенное время, 
чтобы она совершала намаз по договоренности с учителем. Соклассники 
дразнили Шару «девочка-мулла». В то время она училась в одном классе с 
будущими лидером советского Казахстана, Динмухамедом Кунаевым, к 
примеру. Когда ей исполнилось 15 лет, отец решил отдать дочь в Алма-
Атинский  казахско-киргизский педагогический институт.  

Шара в своих воспоминаниях не пишет о радикальном политическом 
переустройстве колониальной окраины Российской империи – две революции, 
Гражданская война, и как семья пережила события 1916 года. Глубокие 
социально-экономические изменения с приходом к власти большевиков в 
начале 1920-х годов. также не показаны в её мемуарах. Но она отмечает 
людей, стоявших у истоков создания нового советского Казахстана – Токаш 
Бокин, Жубаныш Борибаев, Магазы Масанчи и др. Они были участниками 
восстания 1916 года, приняли большевизм, участвовали в установлении 
советской власти и сражались на её стороне в годы Гражданской войны. 
Однако их судьбы сложились по-разному, власть не приняла их жертв, как в 
случае с М.Масанчи (репрессирован в 1938 году). Но у Шары они стоят в одном 
ряду, причем она пишет, что это были люди, с которыми был знаком её отец.  

В мемуарах Шары Жиенкуловой, в и воспоминаниях её родных и 
современников не говорится о том, как наступила новая эра в истории народов 
бывшей Российской империи. Просто пришел Октябрь, с ним новая власть, и 
люди стали жить при ней, приспосабливаться. Но какова была цена 
приспособления, какие стратегии и тактики выживания они использовали? 
Отец Шары и её родные не выступали против советской власти, не покидали 
пределы страны, хотя имели для этого все основания и ресурсы. Они 
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принимали политику, гонения, и уходили от неё используя мирные способы – 
перемена места жительства или работы, смена фамилии, или короткая версия 
имени (Шара сократила свое имя от Гульшара, а после замужества приняла 
фамилию своего мужа). Отца Шары арестовали в 1928 году, сначала его 
держали в Алматинской тюрьме, а затем перевели в Аулие-Ату (Тараз). 
Тыныбала (мать Шары) поехала за ним, носила передачи. Но когда разразился 
голод, ей пришлось вернуться в Алма-Ату и заботиться о детях. Дата смерти 
отца Шары не дается в воспоминаниях родных. (Диярова, 2012).  

После ареста отца Шара некоторое время была добытчицей в семье – 
работала на кондитерской фабрике, секретаршей, переводчиком, счетоводом, 
заведовала складом, и даже успела поработать. В 15 лет, уже, будучи 
студенткой института, она приглянулась очень крупному советскому чинов- 
нику, но отец Шары, скорее всего, ему отказал, а отец и дочь спаслись 
бегством на Белбулак. Второй раз у Шары был вариант замужества с 
китайским консулом, который прислал в подарок сундук с драгоценностями. 
Отец Шары отказал и ему.  

Шара вышла замуж в 16 лет, что было нормальным по традиционным 
казахским стандартам. Немного раньше, чем по установленным советским 
форматам, но и рано, если девушка считала, что ей надо получить 
образование и заниматься карьерой, что было типично для многих городских 
девушек того времени. Она была подготовлена к системным иерархическим 
отношениям в семье (выросла в многодетной семье, у отца было две жены), 
тогда как у её мужа, Курманбека, было намного больше опыта – он к тому 
времени были разведен, росла дочь, да и жизненный опыт позволял ему 
относиться к обязанностям мужа с определенной долей свободы. Шара не 
описывает, как в одночасье были разрушены основные опорные блоки её мира 
- конфискация имущества отца, переезд в какие-то бараки, потеря практически 
всего, что было нажито отцом, его арест и необходимость бросить учебу в 
университете и искать работу. Из принцессы она превратилась в Золушку. 
Внутренние ресурсы и семейный социальный капитал – авторитет отца, 
решимость и стойкий характер её матери, взаимопомощь родных, и любовь к 
своим родным, помогли ей пережить трудности. Усвоенные с детства 
представления о семье, как высшей ценности и предназначении женщины, как 
жены и матери, помогли Шаре сформировать свою шкалу в жизненном цикле - 
мать и жена. Она предпринимала огромные усилия, чтобы смириться с новым 
для неё образом жизни. Смена статуса от полуребенка во взрослую женщину 
произошла резко, почти в одночасье. Нарратив Шары это формирование  
новой казашки из старой, т.е. воспитанной по строгим канонам семейной 
морали (казахской и исламской), но ставшей в одночасье самостоятельной. В 
пятнадцать лет, рискуя своей жизнью и честью, Шара выходит на работу, 
сталкивается с притязаниями множества мужчин, определяет свой путь, при 
этом находится до поры до времени в послушании матери. Арест отца и 
самостоятельность (работа), вырвали Шару из семейного круга. Дискурс Шары 
об аресте и гонениях на отца: «Инcтитуттағы оқуым кенет үзілді. Атам қиын 
болды, қуғынғы түсті. Ақыры жаламен сотқа ісін түсіріп, уақытша қамауға 
алдырды. әлі есімде, жаздың қүну еді. Үстімізде жұқа көйлек, аяғымызда  
жалаң кебіс, апам кенжесін көтеріп, мен жүруге жарағандарын жетелеп, атама 
тамақ әкеле жатырмыз.ю қаражат жоқб ертеңдгі күнді қайтіп көреміз, белгісіз. 
Қалада Биржа труда дейтін мекеме бар, соған барып тізімге жазылдым.  
Сол мекемеге аудармашы секретарь қызметіне алды». Вложенные в свое 
время ресурсы отца в образование позволили ей очень скоро найти работу – 
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требовались девушки, хорошо владеющие устной и письменной казахской 
речью, в ходу еще была арабская графика, и внешне приятные во всех 
отношениях. За один год она успела сменить несколько мест работы, что 
говорит  о её способностях быстро адаптироваться к внешним условиям, 
находить общий язык с окружающими, аккуратности и исполнительности, но 
самое главное- искать способы заработать деньги, чтобы обеспечить себя и 
семью. Она сумела скоро сделать и карьеру – была завскладом, заместителем 
заведующего лесным хозяйством, и это в 15 лет. У неё повысилась 
самоооценка, но судьба отца волновала: «Көніл өскендей болды, тек атамның 
жазақсыз жатқандығы қынжылатады. Сөйтіп жүргенде мен Құрманбек 
Жандарбековпен кездестім». 

Встретились они в сложное для семьи Шары Жиенкуловой время – отец 
арестован, имущество конфисковано, семья вынуждена была, скорее всего, 
переехать из роскошного по тем временам дома в скромное жилище. Если 
принять во внимание, что Шара была старшей дочерью своей матери 
Тыныбалы, второй жены, то она фактически стала после ареста отца, не 
только её помощницей, но и главой. Работала, принимала решения за всю 
семью, кроме одного - решать свою судьбу, за кого выходить замуж. Но Шара 
описывает, не только обстоятельства встречи с будущим мужем, но и свою 
самодостаточность в то время - не просто красивая девушка, но работающая, 
способная обеспечить себя и содержать семью: «Жалақы жетеді, тәуір киініп, 
биге баратымынмын. Алматығы театр келген, тіптен көнілді. Қазақ драма 
театрының артистері бақшадағы ашық сахнада ойын қояды. Біз сол кезде бой 
жеткен 12 қыз қаздай тізіліп алдынғы орындыққа барып отырамыз». 

Однако изменения в городе не могли пройти мимо Шары. 1928 год в Алма-
Ате описывается ею как веселый, полный радости и развлечений. Она 
объясняет это переездом в город из Кызыл-Орды драматического театра: 
«Саялы, көк желекті Алматы думанға толып, сайранды, қызықты күндерімен 
өмір толыға түскендей. Сауыққой жастар көп еді, өнер десе құлшынып, қайда 
айтыс, кайда сайыс десе, алдымен жүретін еді. Үйірмелер құрып, түрлі 
думанды кештер өткізетін. Қазақ, орыс, татар, дүнген, уйгыр жастарының бас 
қосқан сауық кешренде әр ұлттың әндері, билері орындалады. Осындай 
кештерде әредік мен де көрініп қалып жүретінмін. Құлшыны араласа 
алмаймын, әйткенмен, солардың әнін қосыла айтып, биін қоса билейтінмін. 
«Би» деген уғымның санама берік ұялып, билесемші деген арман көкіректі қарс 
айыратын да, ал бірақ «қалай билеймін? Нені?» дегенде, жөн көрсетер ешкім 
бола қоймайтын. Әйтеуір жұрттан көргендерімді салып алып өзімше 
билейтінмін» (Жиенкулова, 2012: 27-28). 

Любовь с первого взгляда или зачарованная талантом? «Бәрімізге бір 
артист қатты ұнайды. Ашаң жүзді, бойшан, қалын қасты, дөң мұрындау,  
қыран қияпетті қарасұр жігіт нұрлы көздерін жарқ-жұрқ еткізе әң айтады, ән 
ырғағында ортекеше ойнақтап билейді. Ол шыққаннан есіміз кетеді». // Нам 
всем очень нравился один артист. Худощавый, высокий, с густыми бровями, 
прямой нос с горбинкой, похожий на сокола, ясными сверкающими глазами, и 
когда он пел, то в такт музыке пританцовывал. У нас замирало сердце, когда 
он выходил на сцену».  

После того, как Шара сбежала с Курманбеком, выпустили из тюрьмы её 
отца. Он узнал, где жили молодые и пришел поговорить с Курманбеком. Они 
долго говорили, содержание разговора Шара так и не узнала, кроме того, что 
он их благословил: «Екеуі ұзақ сөйлесті. Кейіннен сұрағанда: «Атам маған 
батасын берді, «Шаражанның панасы да, ағасы да енді өзің боларсың, қарағым 
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балам. Барлығы саған аманат” деді”, – деп еді Құрекен». // «Отец меня 
благословил, «Теперь ты и защитник и старший, мой дорогой сын. Я все тебе 
доверяю». Скорее всего, отец Шары после ареста и заключения в тюрьме 
понял, что советская власть набирает силу и не собирается сдавать свои 
позиции, намереваясь покончить со своими внутренними врагами, к которым 
он относился по своему социальному происхождению. С 1927 года в 
Казахстане шли аресты не только социальных (баи и зажиточные казахи), но и 
политических противников советской власти (алашординцы и все те, кого 
подозревали в сочувствии/разделении их идей). Вполне возможно, что он 
общался с арестованными и понял суть происходящего. Но что он мог 
сделать? Все его ресурсы у него отняли. Сам он был уже не в том возрасте, 
когда можно было вступать в открытое противостояние, но и выехать из 
Казахстана него не было ресурсов, да и слишком большая была семья. 
Единственно возможный выход спасти семью – принять политику властей и 
устроить своих детей, дав им в напутствие свое доброе слово и заветы не 
растерять семью в водовороте событий.  Советская власть у него все отняла, 
будущего у него самого нет. В тюрьме он понял, что пятнадцатилетняя девочка 
взвалила на себя непосильную ношу – содержать семью, но что с ней будет 
очень скоро? Охотников на таких юных красавиц много, как он может её 
защитить? Шара прекрасно понимала, что имел в виду её отец, когда вверял 
её и остальных членов семьи под защиту Курманбека: «Құрекене қашып 
кеткенімді апам көпке дейін кешпей жүрді. Өкпелеп баларымен Қоғалыға кеткен 
кездері болды. Ол кезде атам жоқөты. Құрекене, расымен, өзінің ұрпақтарын 
аманат еткендей, мойнынан ауыр бір жүкті түсіргендей жарық дүниеде ұзақ 
жасамады» // «Моя мать долго не могла простить того, что я сбежала с 
Курманбеком. Обидевшись, она на какое-то время с детьми  даже переехала в 
Когалы. Тогда отца с ними не было. Действительно, он как будто передал 
заботу о своих потомках Курманбеку, и снял со своей шеи этот груз, и очень 
скоро ушел на тот свет». Причем у Шары, мир иной показан как светлый, как 
если бы она подчеркивала – слишком много было проблем и нерешенных 
задач на этом свете, что уход туда рассматривается как облегчение. В 
условиях нового социального порядка, Гульшара, несмотря на свое высокое 
происхождение, вынуждена была стать наемным работником. Амбиции её 
родителей выдать её замуж за богатого и знатного человека, не оправ- 
дались. Советская трансформация социума наложила печать на такие планы, 
а арест отца еще более усугубил положение семьи. И хотя отец смирился с 
выбором любимой дочери и сумел распознать в Курманбеке достойного мужа 
для неё, то мать долго сопротивлялась принятию такого зятя – бедного 
артиста, да еще и разведенного. Но мезальянс, основанный на глубоких 
взаимных чувствах, тем не менее, привел к более чем десяти годам 
счастливого брака Курманбека и Шары. Вот как Шара описывает его пове- 
дение и характер: «Кұрекең жаратылысы таза, ақконңіл, анғал адам, ашуы, 
сынған ағаштай, сарт еткенмен, бір айналымға жетпейтін, кек сақтамай- 
тын. Қанша абыржып, қамырығып қайғы бүркеніп жүргенмен, ешкімнің басып, 
тілдеп айғайласқан жоқ» (Жиенкулова, 2012:40). 

В казахской культуре 1930-х годов сформировалась целая плеяда 
талантливых пар, которые олицетворяли собой не просто новое казахское 
искусство, а модели семейной культуры, любви и дружбы, символов 
мужественности и женского обаяния. Курманбек и Шара Жандарбековы 
занимали высшие позиции в этом плане. Их семейная жизнь, взаимо- 
отношения, образ жизни и интересы были в центре внимания, вызывали не 
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только восхищение, но и зависть. Слухи, сплетни, интриги, рой совершенно 
немыслимых домыслов были частью творческой атмосферы культурной жизни. 
Шара жила и дышала этой атмосферой, но творила, выступала, строила 
планы, любила, помогала своей семье и воспитывала сына. Это был брак по 
большой любви, что доказывает Шара каждой строкой своих воспомина- 
ний, Курманбек увлек её своим талантом и отношением к жизни – был 
независим в суждениях и поступках, ответственным, но и неимоверно 
трудолюбивым, несмотря на огромный природный талант, отшлифованный 
учебой и выступлениями, на первое место ставил свою творческую деятель- 
ность. Муж занимал главное место в её жизни, она считала его своим критиком 
и ценителем, его похвала значила для неё гораздо больше, чем мнение 
других. Шару привлекали неуемная жажда жизни и творчества Курманбека, 
вместе с ним она без опасений вошла в поток казахского советского искусства 
в процессе его формирования. Хотя поведение Курманбека вызывало 
беспокойство Шары, у него был взрывной характер, но он был отходчив, и 
только какая-то непонятная сила всегда спасала его от опасности, в которую 
она сам лез, иногда по молодеческой удали или из-за артистических 
выкрутасов. Шара не пишет о политических подоплеках перипетий того 
времени, по всей видимости, она стала очень осторожной после ареста отца и 
гонений на семью, о чем она не упоминает, но её фраза о том, что она теперь 
никак не может считаться дочерью бая, показывает, насколько она тяжело 
переживала испытания из-за статуса семьи. Её отец разделил участь многих 
невинных жертв того времени- необоснованные обвинения, неугодный властям 
социальный статус и череда лишений. В воспоминаниях Шары все эти события 
представлены последовательно, но как череда круговоротов, при этом она все 
время возвращается к судьбе своего отца. Шара пишет спокойно без надрыва 
о материальных условиях молодой семьи, как добиралась до роддома, но о 
том, как поменялись условия на лучшие – нет ничего. Когда и за какие заслуги 
им была выделена отдельная квартира? Но упоминание о том, что прятала 
отца в кладовке заслуживает внимания. 

Шара имела возможность излить в движениях все свои эмоции – 
негативные или позитивные, но по большей части это были танцы 
жизнерадостные, и такой по своей натуре она и была. Танцы не позволяли ей 
думать непрестанно о внешнем, она и жила как танцевала, постоянно 
выдумывая движения и включая их в ритм повседневности. Впоследствии она 
вспоминала, что их семейная жизнь с Курманбеком начиналась в «курятнике» 
при театре. Они питали чувства друг к другу даже после расставания и 
официального развода. Для окружающих, да и для самих бывших супругов, 
было непонятно, как можно отречься друг от друга, любя. Все воспоминания 
родных и знакомых Курманбека и Шары так или иначе сводились к одной 
загадке – почему два любящих сердца расстались? В браке Шара придер- 
живалась ортодоксальных представлений о главенстве мужа, подчинялась 
ему, формировала свои жизненные и профессиональные планы в зависимости 
от интересов семьи, и мужа, прежде всего. И если внутренне она видела, что 
муж видит и ценит её усилия, то окружащие подвергали их отношения 
различного рода испытаниям – зависть, подталкивание супругов к ревности, 
даже относительно успехов на сцене – кто более знаменит, слухи об их 
неверности (и это, в конечном счете, возможно, и пошатнуло их доверие друг к 
другу и привело в распаду брака). Шара была у всех на виду, поэтому её 
происхождение интересовало всех, каждый в городе знал, кто был её отец, что 
с ним произошло. Шара Жиенкулова винит, прежде всего, завистников её 
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мужа, которым не нравился успех Курманбека и Шары. Но настоящая причина 
намного глубже – коллегам Жандарбековых необходимо было проявить 
бдительность, ведь они к тому времени уже знали, что её отец, как бай, 
отсидел три года в колонии, и они привезли его к себе, кроме того, Курманбек 
помогал семье своей жены, т.е. классово чуждым элементам. Шара отдает 
должное мужу, который не отказался от неё, а решил принять предложение 
работать в соседнем Кыргызстане. Но им пришлось изменить свое решение, 
поскольку Курманбека Жандарбекова пригласил сам нарком Просвещения 
Темирбек Жургенев возглавить работу над  по созданию музыкального театра. 

Но почему советские лидеры не преследовали Шару за социальное 
прошлое её семьи, и прежде всего, за отца? Социальное происхождение Шары 
– байская дочь – во многом определяло отношение к ней, вне зависимости от 
хронологического периода. Многие черты её характера и особенности 
поведения относили не только за счет её артистической натуры или причуд 
красивой избалованной вниманием и славой женщины, сколько к её 
происхождению: «Она ведь была байская дочь/Ол енді байдың қызы ғой». 

Любовь к мужу и профессии спасли её от депрессии и ухода в 
повседневность. В первый период жизни она переживает не только личностное 
становление, и меняется ее жизнь – она выходит замуж, но теряет отца, один 
за другим рождаются три сына. Но на фоне развертывания её 
профессиональной карьеры она приносит в жертву успешности двух сыновей - 
они умирают, и в этом не прежде всего виной причина этого, прежде всего, в 
её занятости – репетиции, выступления, плотный гастрольный график под 
неусыпным внешним контролем, поскольку руководство требует соблюдать 
график репетиций и концертов. Несмотря на то, что советская власть 
провозгласила и наделила женщин правaми, равными с мужчинами, она не 
освободила их от исполнения типично женских обязанностей – быть женами и 
матерями. Но, кроме того, по советскому законодательству, жены были 
ответственны за деяния своих мужей – недонесение на них было наказуемо, 
они разделяли их судьбу политических преступников, поскольку были не 
просто женами, но и союзницами по думам и сомнениям, рожали от них детей, 
т.е. создавали будущее в политически несознательном состоянии. Шара не 
могла этого не знать, видела, какова была участь многих её современниц, с 
которыми она была близко знакома. Но в мемуарах нет ни одной строчки об 
этом. Как работал её мозг, когда она вспоминала то, о чем нельзя было 
говорить, и как отводила от себя мысли о том, как беда прошла мимо? И, 
скорее всего, эта мысль: «Как я избежала такой участи?», не позволяла ей 
говорить о политике, потому что нужно было выносить суждение и выражать 
свое отношение к тому прошлому, которое было таким разным у них. Кто имеет 
право на память? Шара понимает, что её положение шатко, и это может 
отразиться на судьбе её мужа, и поэтому они идут на многие испытания - 
теряют одного за другим детей, не имеют права горевать и сокрушаться по 
поводу жесткого графика репетиций, так было надо. Горе было всеобщим, и по 
сравнению с тем, что переживали другие люди, её горе было личным, она не 
могла говорить об этом громко, и эта глухая боль, которую она гасила 
усталостью, жила в ней всю оставшуюся жизнь. Шара зашифровала её в  
танце и загадочной улыбке казахской Моны Лизы. Усталость отнимала  
у артистки все силы – у неё не хватало времени, чтобы осмыслить 
происходящее и это спасло её от необходимости анализировать и «сходить»  
с ума по окружающему миру. 
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Шара была очень привлекательной, могла танцем и взглядом заворожить 
любого мужчину. Но были мужчины, перед восхищением которых не могла 
устоять ни одна женщина. Это был Сакен Сейфулин. Самые глубокие по 
глубине женской природы строки относятся к нему. Она женским чутьем 
понимала, что разбудила внимание и высших руководителей Страны Советов 
– она танцевала один из самых эротических танцев «Былкылдак» перед 
И.Сталиным. И если вождь народов не мог публично проявить свой интерес к 
ней (сразу же после танца Шары он встал и вышел), то Керженцев это сделал, 
предложив Шаре поддержку, в случае если она согласится на стажировку в 
Большом Театре. Курманбек понимает как мужчина, чем Шара привлекла 
московских партийных функционеров, и как может складываться в дальнейшем 
её карьера в Большом театре, поэтому отсекает, когда она заговаривает о 
своих перспективах в Большом театре: «Домой не возвращайся!»  Если Шара 
допускает, что мужчина может заиграться на сцене и в жизни, то у Курманбека 
иной взгляд – карьера для Шары в Москве невозможна. 

Ключевой тезис Л. Гинзбург о том, почему творчество – акт этический, 
подтверждается выбором образа жизни и морального выбора многих деятелей 
того времени: «Человек уходит в себя, чтобы выйти из себя (а выход из себя – 
сердцевина этического акта). Человек в самом себе ищет то, что выше себя. 
Он находит тогда несомненные факты внутреннего опыта – любовь, 
сострадание, творчество – в своей имманентности, однако не утоляющие 
жажду последних социальных обоснований» (Гинзбург, 2002). 

Смерть – она говорит о ней как бы вскользь, люди куда исчезают, 
пропадают, уходят в мир иной, но она не уделяет описанию этого процесса 
много времени, и своим переживаниям тоже. Почему? Смерть окружала 
людей, она была рядом, проникала в сознание и стояла за каждым словом или 
жестом – только одно неосторожное высказывание или жест, или трактовка 
художественного образа, а это и было основным пунктом обвинений деятелей 
искусства в то время. За что можно было отправить в ГУЛАГ балетмейстера? 
[Справка] Шара знала о судьбе А.Александрова, будучи в Красноярке, он 
написал ей: «Шарочка, спасай меня, я голодаю, если не поможешь, скоро 
умру». Как отмечает биограф Шары, Шарбану Кумарова, артистка, нашла его, 
но к тому времени он уже умер (Құмарова, 2012). 

Как сознательный человек Шара сформировалась уже в советское время, 
в 1920-е годы, наполненные утверждением новой советской власти и 
внедрением в практику повседневной жизни новых норм, ценностей и 
представлений. Девушку из состоятельной семьи готовили к выгодному 
замужеству за солидный выкуп, её желания и предпочтения не принимались в 
расчет. Возможно, жизнь Шары и протекала бы в установленных канонах 
семейного круга, если бы не потеря отцом своего статуса богача/купца в связи 
с политикой по ликвидации байства, и встреча с Курманбеком Жандарбековым. 
Шара показывает, что она сформировалась благодаря руководству – мужа, 
режиссера, советских руководителей. Но её мемуары доказывают, что 
постепенно она укрепилась в мысли, что она не только обрела имя в искусстве, 
но и право говорить о своей жизни от своего имени.  

Семейная драма Шары Жиенкуловой, по своей глубине соответствует 
уровню трагедий Софокла. Отец Шары выступает в её воспоминаниях как 
жертвенная фигура – она благодарна ему за свой талант, свои уникальные 
способности, но он у неё не вписывается в реалии того времени и уходит со 
сцены. Но всякий раз, когда перед ней встает проблема выбора, она дочь 
вспоминает отца. Она примирилась с режимом несмотря на много- 
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численые жертвы – потеря двух сыновей в стремлении выполнить задание 
руководства, и отца, вина которого так и осталась загадкой для неё самой.  
В чем действительно его обвиняли. Шара несколько раз пытается 
приблизиться к теме смерти и непогребения своего отца, но, как и в жизни, так 
и в тексте, она его не похоронила. Он жил в её памяти напоминанием о долге – 
быть достойной ему дочерью. «Социальная катастрофа отнимает у людей не 
только жизнь, но и возможность быть погребенными в соответствии с 
ритуалом, который был, значим для них, и остается важен для потомков. Их 
надо похоронить, сделав прошлое достоянием публики, будто на сцене 
театра» (Эткинд, 2012). В мемуарах, выставив на всеобщее обсуждение тему 
непогребения своего отца, Шара, на мой взгляд, все-таки отдала ему 
последний долг, в общих чертах описав состояние общества того времени. 

Шара, как и многие представители культуры того времени, на уровне 
подсознания улавливала вибрации идей, и должна была через свое сознание 
выразить их в виде движений и жестов (как танцовщица), а не просто 
достучаться до подcознания зрителей, но и чтобы надолго остаться там в виде 
маленького молоточка, который стучал бы в такт времени. Она не была 
носителем сознания, но выступала в качестве инструмента для создания моста 
между публикой и инженерами культурного производства. Она вникала в 
символы и эмблемы времени, но выражала их иным образом – отображала 
символы в виде жестов, сигнализировала о том, что вечно и переменчиво. 
Шара показывала через новые движения, заимствованные из танцев других 
народов, что нет застывшего представления о женщине – она меняется, она 
может быть другой и при этом оставаться красивой, увлекать за собой мужчин, 
нет ничего предосудительного в публичном выражении ею внутреннего мира 
через демонстрацию своего тела. Правильное прочтение жестов и движений 
необходимо было должным образом закодировать и донести эти смыслы до 
зрителя, чтобы он смог «прочитать» правильные посылы к новым свершениям. 
Тело Шары должно было подчиняться высшим смыслам и нести через него 
послания народу. Танец был способом показа не просто новой женщины, но 
новой женщины Востока – она не закрыта и незажатая, в ней нет истории её 
предыдущих страданий, ведь уже более 15 лет она живет как свободная 
личность. В танец были интегрированы новое содержание и новые 
обстоятельства.  

Вместо заключения. Особенность мемуаров современников сталинизма 
состоит в том, что их читают избирательно. Некоторые предпочитают видеть 
сталинизм глазами и переживаниями Е.Гинзбург, Н.Мандельштам или 
Г.Серебряковой, но часть казахской читательской аудитории практически не 
видит сталинизм «таким» в воспоминаниях представителей культурной элиты 
позднесоветского периода – Канабек Байсеитов, Курманбек Жандарбеков и 
Шара Жиенкулова. 

В мемуарах Шары есть внутренний монолог, но он описательный – она не 
пишет о своих размышлениях, просто перечисляет, чем были заняты её мысли 
в то время. Текст Шары не проливаeт особый свет на постижение истории 
сталинизма. Она не владела секретной информацией, не находилась рядом с 
высокопоставленными руководителями советского Казахстана. Её мемуары 
задают иной тон рассуждениям о том, что было то время для таких как она. 
Переломные события в жизни Шары совпадают с событиями большого 
времени. Воспоминания Шары Жиенкуловой объясняют читателям, какой она 
стала во времени. Личные трагедии, которым она не уделяет много места в 
тексте, оказываются подчиненными ходу внешней истории, и порой создается 
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впечатление, что они теряются в этом большом потоке, но это для 
невнимательного читателя. У Шары Жиенкуловой мы встречаем отложенное 
сопротивление режиму через утверждение – я сохранила и приумножила 
казахский культурный капитал несмотря на внешнее давление. 
Внимательное чтение текста Шары показывает, что она всегда помнила, что 
она есть дочь, жена и мать. Шара предполагала, что прожила счастливую 
жизнь – она любила и была любима одним из самых талантливых артистов 
казахского искусства своего времени (Курманбеком Жандарбековым), родила и 
воспитала не мнее талантливого сына, воспитывала своих внуков, стала 
основательницей казахской танцевальной школы, была обласкана не только 
публикой, режимами и лидерами, но и критиками, стала символом красоты и 
грации для нескольких поколений женщин. Но самое главное – она выжила в 
годы сталинизма. Перефразировав Герцена, можно сказать, что воспоминания 
Шары и других современников периода сталинизма, это «отражение истории в 
человеке, случайно попавшемся на её дороге» (Герцен, 1977) Многие 
известные талантливые деятели культуры ушли, не оставив после себя ни 
одной авторской строчки, про них по крупицам собирают материалы, но узнать, 
что они думали и чувствовали, восстанавливается по отзывам современников, 
вследствие чего теряются индивидуальный голос и имя. Шара, конечно же, 
избирательна, в выборе эпизодов своей жизни, что определяется не просто 
особенностями человеческой памяти, но и «тупиками памяти», когда ради 
спасения нужно было их забыть 
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Төтенше жағдай антропологиясы: 1930-1950-жылдардың тарихи 
оқиғалардың тұрғысында Батыс Сібірдің оңтүстігінің егінші орыс 
халқының тіршілікті қамтамасыз ету жүйесіндегі балық аулау және балық 
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Аңдатпа. Зерттеу тақырыбы 1930-50 жж. ауылды түбегейлі қайта құру кезеңінде Батыс Сібірдің 

оңтүстігіндегі егінші орыс халқының өндіруші кәсіптігінің тәжірибелері болып табылады. Жеке 
отбасылық егіншілік және мал шаруашылығын жою отбасының тіршілікті қамтамасыз ету жүйесін 
өзгертіп және отбасылық экономиканы қайта құруды талап етті, бұл тіршілік қарекеті 
жағдайларының нашарлауына әкелді. Орыс ауыл тұрғындары отбасыларының бейімделуіне, 
оның шаруашылық-әлеуметтік үрдістеріне өзгерістер әкелген жойқын тарихи оқиғалар – соғыс 
және қуғын-сүргін жағымсыз әсер етті. Зерттеу деректері болып далалық экспедиция 
материалдары табылады. Қолданылатын этнографияның әдістері тұрмыстық және кәсіпшілік 
дәстүрлерін, ауызша тарих әдістері – түбегейлі өзгерістерге қатысушылардың тарихи жадын 
анықтауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, автор барлық ауыл тұрғындары сияқты, сондай-ақ 
жекелеген қуғын-сүргінге ұшырағандар категориясының, атап айтқанда тәркіленген және 
депортацияланғандардың қиыншылықтарды жеңу және күнделікті бейімделу тәжірибелерінің 
жүйесін зерттеуді көздейтін  «төтенше жағдай антропологиясы» түсінігін енгізеді. Жүргізілген 
зерттеудің мақсаты егінші орыс тұрғындарының тіршілікті қамтамасыз ету жүйесінде балық 
аулаудың маңызын анықтау болып табылады. Өмір тіршілігінің қиындаған жағдайларында 
отбасылық экономика құрылымында «асыраушы ландшафтқа» сүйеніп, балық аулау үлесінің 
артуы туралы қорытындылар жасалынған. Автор кәсіпшілердің жасы және құрамының 
өзгеруіндегі тенденцияларды анықтайды. Оның себептерінің бірі еңбекке жарамды жастағы 
халықтың тәулік бойы колхоздық-совхоздық өндірісте қамтылуы болып табылады. Дегенмен, 
«ересектердің балық аулауы» рөлі отбасын белокты балық өнімімен қамтамасыз етуде басым 
болып қалады, ал «балалардың балық аулауы» қоғамдық өндірісте жұмыспен қамтылған 
халықтың тарапынан қамқоршылық болмаған жағдайда балалардың күнкөрісінің күнделікті 
тәжірибесіне айналады. Автор ауылдың ер адамдардың азаюына қарамастан, ауыл қоғамының 
балық аулау дәстүрі, тоқылған тұзақтарды (корчактар, мордушкалар, фитилдер, верштер) және 
аулау жабдықтарының (аулар) пайдалануға дейінгі ежелден – қолмен аулаудан бастап қайықпен 
түнгі аулау жалғасқанына назар аударады. Сонымен қатар, ересектердің балық аулауында бос 
уақыттын болмауына және ауланатын балықтың көлемінің аздығына байланысты қармақтар аз 
пайдаланды. Ересектердің аулау нысандары  балықтың «ірі» түрлері – шортандар, линь немесе 
«қымбат» балықтар – хариустар, налимдер, таймень болды. Балалардың балық аулауына 
қолдан жасалған құралдарды, тіпті үй киім-кешегін пайдалану, олардың көмегімен таяз су 
қоймаларында «аулау», сондай-ақ табиғи материалдарды, мысалы кармақ жібі ретінде жылқы- 
ның қылын пайдаланып, қармақпен аулау  сипатты болды. Негізгі табыс ұсақ өзен балықтары – 
гальяндар, теңгелер болды.  
Түйін сөздер: әлеуметтік-мәдени антропология; орыс ауыл халқы; кәсіпшілік бейімделу 

тәжірибелер; тіршілік қарекетінің қиыншылық жағдайлары; балық аулау; қатысушылар; тәсілдер 
және балық аулау құралдары 
 

Anthropology of extremality: fishing and fish in life sustaining system of 
agricultural Russian population of the South of Western Siberia in the context 
of historical events of the 1930-1950-ths years 
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Abstract. The subject of research is gathering and hunting practices of Russian agricultural population 

of the South of Western Siberia in the period of cardinal reconstruction of the village in the 1930-50-ths 
years. Liquidation of individual family farming and cattle breeding changed the life sustaining system 
and demanded the reconstruction of family economy that was accompanied by deterioration of life 
conditions. The adaptation of Russian agricultural family was negatively influenced by destructive 
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historical events correlated with the processes of social-economic changes – the war and repressions. 
The sources of research were field materials. The methods of ethnography used in the project allowed 
to reveal household and foraging traditions, methods of oral history - historical memory of participants 
of cardinal changes. In such  case the author introduces the notion of «anthropology of extremality» 
that supposes the study of the system of overcoming difficulties and everyday adaptation practices of 
agricultural population as well as certain repressed categories, such as dispossessed and deported. 
The aim of the conducted research was to reveal the significance of fishing in life sustaining system of 
Russian agricultural population. The author makes the conclusion that challenging conditions of life 
sustaining lead to the increase of the share of fishing in the structure of family economy based on 
«nourishing landscape». The author reveals the tendencies of changing the age and the structure of 
foraging groups. One of the reasons of that became daily employment of population of working age at 
collective and state farms. Nevertheless the role of «adult fishing» in providing family with protein fish 
products remains dominant while «children fishing» becomes everyday practice of children's self-
subsistence in conditions of absence of care from the adults employed in social production. The author 
pays special attention to the fact that in spite of the lack of men in the village the rural communities 
reproduced the traditions of fishing, from the oldest – hand fishing and night fishing on boats with the 
help of harpoons to the use of hatched traps (fish pots, cage traps, creels, pods) and net gears (drift 
nets, drag nets). Besides in the process of «adult fishing»  fishing rods were hardly used because of 
lack of spare time and small amounts of caught fish. The objects of adult fishing were more «fleshy» 
sorts of fish – pikes, tenches or «expensive» fish – graylings, burbots, taimens. Whereas it was 
characteristic of children fishing to use hand-made means such as homemade linen or clothes, with the 
help of which children « seined» in shallow ponds, or fishing pods made of natural materials, for 
example, horse-hair instead of fishing line. The major catch was small-scale river fish – minnows, 
gudgeons. 
Keywords: sociocultural anthropology; Russian rural population; field adaptation practices; difficult 

living conditions; fisheries; participants; methods and fishing gear. 
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Аннотация. Предметом исследования являются добывающие промысловые практики русского 

земледельческого населения юга Западной Сибири в период кардинального переустройства 
деревни в 1930-50-е гг. Ликвидация единоличного семейного земледелия и скотоводства 
изменили систему жизнеобеспечения семьи и потребовали перестройки семейной экономики, 
что сопровождалось ухудшением условий жизнедеятельности. На адаптацию семьи русского 
сельского населения негативно повлияли разрушительные для нее исторические события, 
наложившиеся на процессы хозяйственно-социальных перемен – война и репрессии. 
Источниками исследования являлись материалы полевых экспедиций. Используемые методы 
этнографии позволили выявить бытовые и промысловые традиции, методы устной истории - 
историческую память участников кардинальных перемен. При этом автором вводится понятие 
«антропологии экстремальности», которая предполагает изучение системы преодоления 
трудностей и адаптационных повседневных практик, как всего сельского населения, так и 
отдельных репрессированных категорий, таких как раскулаченных и депортированных. Целью 
проведенного исследования являлось выявление значения рыбной ловли в системе 
жизнеобеспечения русского земледельческого населения. Сделаны выводы о том, что при 
затруднительных условиях жизнедеятельности происходит увеличение доли рыболовства в 
структуре семейной экономики с опорой на «кормящий ландшафт. Автором выявляются 
тенденции в изменении возраста и состава промысловиков. Одной из причин становится 
посуточная занятость населения трудоспособного возраста в колхозно-совхозном производстве. 
Тем не менее роль «взрослой рыбалки» в обеспечении белковым рыбным продуктом семьи 
остается доминирующей, тогда как «детская рыбалка» становится ежедневной практикой 
пропитания детей в условиях отсутствия опеки со стороны занятого в общественном 
производстве населения. Автор обращает внимание на то, что несмотря на «обезмужичивание» 
деревни, сельским обществом воспроизводились традиции рыбной ловли, начиная от самых 
древних – ловля вручную и ночные ловли на лодках с помощью острог до использования 
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плетенных ловушек-западней (корчаги, мордушки, фитили, верши) и сетевых снастей (неводы, 
бредни). При этом во взрослой рыбной ловле мало использовались удочки из-за отсутствия 
свободного времени и малых объемов выловленной рыбы. Объектами ловли взрослых  
являлись более «мясистые» сорта рыбы – щуки, лини или «дорогой» рыбы – хариусы,  
налимы, таймени. Тогда как для детской рыбалки было характерно использование самодельных 
средств, вплоть до своедельного домашнего холста и одежды, с помощью которых «неводили» в 
мелких водоемах, а также использование удочек с использованием природных материалов, 
например, конского волоса вместо лески. Основной добычей становилась мелкая речная  
рыба – гальяны, пескари. 
Ключевые слова: социокультурная антропология; русское сельское население; промысловые 

адаптационные практики; затруднительные условия жизнедеятельности; рыболовство; 
участники; способы и рыболовные снасти. 
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1930-50-е годы в истории являются временем затруднительных условий 

жизнедеятельности сельского населения. Существовало две группы причин. 
Первая группа была связана с социалистической модернизацией, которая в 
корне изменила положение сельской семьи. Модернизация системы едино- 
личного хозяйствования привела к ликвидации базовых отраслей семейной 
экономики – семейного земледелия и семейного скотоводства, что привело к 
изменениям в системе жизнеобеспечения семьи и необходимости пере- 
строится в обеспечении ее базовыми компонентами – жилищем, пищей, 
одеждой в условиях колхозно-совхозного устройства. Изучение традиций и 
новаций, как в период переустройства земледельческого общества (1930-50-е 
гг.), так и в период его развития в советских условиях социалистического 
производства (1950-1980-е гг.), можно выделить в самостоятельное 
направление исследований в этнологии, социальной и культурной антро- 
пологии в русле зарождающейся «антропологии советскости». Под 
антропологией советскости автор понимает не только формирование 
культурно-бытовой и ментальной сферы советского общества, но и развитие 
(адаптация, трансформация и т.д.) традиционных народных культур, как к 
внутренним вызовам (социалистическая модернизация и советизация), так  
и к внешним вызовам (глобализация, технизация). 

Вторая группа причин неблагоприятных для жизнедеятельности сельской 
семьи условий в 1930-50-е гг. связана с историческими событиями, выпав- 
шими на этот период, прежде всего Великой Отечественной войной и 
репрессиями, сопровождавшимися ухудшением жизнеобеспечения населения 
в ходе принудительных и вынужденных миграций – раскулачивание, 
депортации, спецпереселения, эвакуации т.д. Для изучения механизмов 
востребованности традиционной культуры в контексте исторических событий, 
разрушавших стабильность жизнедеятельности автор вводит понятие 
«антропология экстремальности», что подразумевает исследование 
народного опыта в решении вопросов «домоустройства», обеспечения пищей и 
организации питания, соблюдение жизнесохранительных практик санитарии и 
гигиены, борьбы с голодом и холодом, а также с эпидемиями, нательными и 



 

51 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 5(1) 2019                 ISSN 2410-2725 

жилищными насекомыми, как разносчиками инфекций, способами лечения и 
народной медицины и другими компонентами жизнеобеспечения в 
экстремальных/затруднительных/неблагоприятных условиях жизнедеятель- 
ности (Щеглова, 2018: 14-22). Антропология экстремальности предполагает, 
как внимание к всему сельскому обществу, например, сельского общества в 
военный период или коллективизации, так и отдельных категорий – 
раскулаченных, репрессированных, депортированных, спецпереселенцев, 
мигрантов (Щеглова, 2015a: 46-51). Положение этих социумов деревни 
отличает отсутствие поддержки со стороны государства в организации 
системы жизнеобеспечения семьи. Поэтому, в поле зрения «антропологии 
экстремальности» входят те группы, которые оказывались на грани выживания. 
Это дети и женщины в прифронтовой полосе центральной России 
вырабатывающие свои жизненные стратегии, это депортируемые семьи в 
период насильственных переселений в 1939-1949 гг. и др.  

Успех адаптации депортантов, спецпереселенцев и других к 
неблагоприятным условиям во многом определялся навыками традиционной 
культуры. Это проявляется, например, при сравнении положения и 
результатов депортации калмыков-скотоводов и немцев-земледельцев 
(Щеглова, 2008: 345-373). Важное значение приобретает изучение того 
энокультурного опыта, который был выработан конкретным социумом и в 
конкретном месте, что позволяет говорить о локальных вариантах этнических 
культур. Для этого народного опыта в экстремальных условиях был предложен 
автором термин «народная система преодоления трудностей», базирующаяся 
на знании и использовании потенциальных возможностей «кормящего 
ландшафта». При этом для скотоводческих и/или земледельческих культур 
могли по-разному складываться условия жизнедеятельности под влиянием тех 
или иных природных условий и хозяйственных традиций в контексте 
исторических событий, выпавших на этот период. Так для кочевых 
скотоводческих обществ юга Западной Сибири более неблагоприятными 
годами стали 1930-е годы, сопровождавшиеся лишением базового компонента 
традиционной культуры и образа жизни – скота. Для оседлых земледельческих 
сообществ, лишенных семейного хлебопашества, особенно сложными стали 
1940-е годы. 

Основным методами исследования являлось сочетание традиционных 
полевых этнографических методов и источников и материалов и методов 
устной истории (Oral history). Автор вводит определение информационной 
среды сельского поселения, которая наряду с материальными памятниками 
традиционной крестьянской культуры (жилая и хозяйственная архитектура, 
планировка и застройка сельского поселения, традиции огораживания усадьбы 
и формирования водных источников и т.п.) представлена исторической 
памятью об исторических событиях. Первые изучаются методами этнографии, 
вторые – методами устной истории. Полученные источники сопрягаются с друг 
с другом, т.к. через поведение людей в тех или иных событиях, их 
интерпретациях, оценках и представлениях проявляется этническое сознание, 
национальный характер и менталитет. Таким образом, с помощью устной 
истории и этнографии фиксируется антропологическое содержание истори- 
ческих процессов. В этом смысле востребованными оказались и теория  
С.А. Арутюнова (Культура жизнеобеспечения, 1983) о культуре жизнеобес- 
печения народов, дополненная автором применительно к изучаемому периоду 
новыми подходами, и работы историков и этнографов об адаптационных 
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свойствах традиционной культуры (М.М. Громыко, Н.А. Миненко, О.Н. Шелегина 
(Шелегина, 2001) и о ее под страхующем значении (Трушкова, 2003). 

Полевые исследования показали, что для оседлых земледельческих 
социумов важным фактором адаптации являлась природная среда 
окрестностей населенного пункта, которая являлась своеобразной ресурсной 
базой для строительства жилища или пищевого сырья. В этом смысле 
зависимость земледельцев от потенциала ближайших территорий была 
большей в отличие от скотоводов. В наиболее благоприятных условиях ока- 
зывались земледельцы с разнообразным ландшафтом окрестных территорий 
– лесо-таежных, долинно-приречных, озерных и других. Разнообразие при- 
родных ресурсов создавало населению этих территорий дополнительные 
источники системы жизнеобеспечения, в т.ч. с помощью добывающих 
промыслов. Наличие водных источников, знание ягодных, грибных или 
рыболовных мест, разнообразие флоры и фауны давали большие жизне- 
сохранительные преимущества сельскому населению. Так наличие рек и озер 
способствовало развитию рыболовства. Также как знание лесных, таежных, 
степных охотничьих угодий подстраховывало земледельческое население в 
неблагоприятные годы и вело к развитию ловчих промыслов и охоты. 

Для увеличения значения рыболовства в крестьянской экономики в 
колхозно-совхозное время благоприятным фактором являлось то, что 
являлось то речная система, которая как капиллярная сеть покрывала всю 
территорию юга Западной Сибири, дополнялась системой озер. Но рас- 
пределялась она неравномерно. В лучших условиях находились предгорные и 
горные; лесотаежные зоны Алтая и Салаира. На уровне такого региона, как 
Алтайский край – это восточные и южные территории, как наиболее ранние 
зоны освоения их земледельческим русским населением. Большинство 
старинных населенных пунктов, в соответствии с общеславянскими 
традициями селообразования, создавались в поймах больших реках и их 
притоков. Л.Н. Гумилев даже говорил о том, что русская культура – это 
культура пойменных лугов. В глубоководных и горных реках водилась  
рыба дорогих сортов (хариус, стерлядь, налим и др.), в их притоках и 
многочисленных речушках – мелкая рыба, которую часто в селах называли 
сорной (гальяны, пескари, чебаки), в озерах – караси. Респонденты из 
старинных земледельческих сел в описании «кормящего ландшафта» своей 
деревни обязательно включают водоемы с описанием видов рыб и способов их 
ловли. Особенное место занимали многочисленные небольшие притоки 
полноводных рек, которые в период крестьянских поселений 1860-1910-х гг. 
буквально были «облеплены» деревнями, селами, выселками, заимками, 
поселками. Рыбная ловля в них была доступна для всех возрастных категорий. 
Как говорил респондент Верх-Камышенки Краснощековского района 
(предгорья), «рыбу ловили в речушках своих. У нас сливались две речушки: так 
отсюда идет Камышенка, отсюда идет Крутянка, и вот они сливались. И щеки 
[щуки] были, и пескари были. Вот пескарей мы сильно любили, и окуни, и 
чебачки…» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Шабашова Л.Д., 1935 г.р.). Для респондентов, 
которые в были детьми в рассматриваемое время, реки и речушки становились 
частью их жизни. Респондент из села Карагайка Красногорского района 
(предгорья) называет реку Ишу и рыбалку – любимыми «О, это наше любимое 
дело, тогда речка была рядом, вот выйди, вот он огород, прям рядом бежит. 
Выбежишь удочку забросил, вот тебе и рыба будет. А Иша любимая  
наша, туда убегает, там у нас и огород еще был, здесь мало еще жили. Там 
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прям у самой речки и неводили, и удочками» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ.  
Борин М.Г., 1940 г.р.). 

Менее благоприятные жизнеобеспечивающие условия были у степных 
земледельцев, которые на столетие позже, чем территории Верхнего 
Приобья, осваивали Кулундинскую и Барабинскую степи. Населенные пункты, 
образованные в переселенческий период, также тяготели к водным источ- 
никам, но занимали оставшиеся места около малых речушек, проток, 
щелочных озер и т.п. При уплотнении поселений уже в столыпинский период 
села формировались на «голом месте». Именно у земледельческого населе- 
ния этих поселений были самые неблагоприятные условия жизнедеятель- 
ности в нестабильные периоды. Оно более было подвержено голоду, холоду  
и заболеваниям. 

К этому выводу приводит и сравнение видового многообразия рыб в 
водоемах тех или иных природных зонах. В степных и лесостепных реках и 
речушках водились, как говорят респонденты, «костлявые» сорта рыб – «чуба1, 
окунь, щука, ерш». (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Васютин И.А., 1928 г.р.). Или как 
говорят респонденты, «щучки, карась, чебак, бетюри, окуни, простая 
обыкновенная рыба… Бетюри тогда были, под вид чебака. Только он знаешь… 
у него вроде мясо лучше мягче, сейчас то их не стало бетюря. Редко, редко 
попадаются, но мало сейчас. Куда-то вывелись, бетюри. Сейчас не стало»  
(АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Ерогова А.А., 1938 г.р.). В предгорных, таежных и горных 
холодных водоемах были дорогие и разнообразные сорта рыбы, как сказала 
респондент, «там богато» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Яковлева Л.А., 1930 г.р.). Вот 
как описывается респондентом рыба в горных озерах: «На Телецком рыба 
всякая. Мульки, «селедка», хайрус, налим – это во время войны ели. Её 
хорошо доставать. А так-то в Телецком и тельмень, и хайрус, и сшулки.  Как 
говрится, не поймаешь» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Яковлева Л.А., 1930 г.р.). 

Исторически рыболовство в традиционном хозяйстве оседлой 
земледельческой семьи не играло ведущей роли. А в крестьянской семейной 
экономике рыбная ловля в силу преобладания земледельческого произ- 
водства, имевшего очень короткий производственный цикл, с конца мая до 
конца сентября, т.е. от силы 4 месяца из 12 (у европейского земледельца, 
наоборот, 8-7 месяцев из 12) и требующего колоссального напряжения и 
больших физических затрат, находилась на периферии семейной трудовой 
жизни. Однако в процессе перевода крестьян с единоличного на колхозно-
совхозное производство, лишившего семью семейного земледелия и 
ограничившего семейное скотоводство, домашнее рыболовство стало 
важнейшим источником белковой пищи для сельской семьи. Особенно его 
доля в семейной системе жизнеобеспечения увеличилась в годы войны, т.к. 
«хлеба в колхозе выдавали строго по весу на членов семьи. Конечно, его  
не хватало, и на еду шло все, что росло, летало и бегало» (Сборник 
воспоминаний). Более того, оно приобрело жизнесохранительное значение, т.к. 
по словам З.Н. Аксеновой (1930 г.р.), «чем-то надо было питаться, чем-то надо 
было жить. Тяжелая жизнь была. Тридцатый год вообще попал, времена 
тяжелые были. Там (Ельцовский район – Предсалаирье) рыбы много – карась. 
Озера хороши там… Которые старички были, так вот они ловили… Ну а, мы 

                                                           

1 Чуба – так называли рыбу голавль, стайная речную рыбу, семейства карповых с красными плавниками.  
В Сибири встречалась редко. 
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молодняк [дошкольники, девочки] не ловил… Старики. Маленькие у кого 
братовья,-они ходили.» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Аксенова З.Н., 1936 г.р.).  

Распространению рыболовства в крестьянских семьях в 1930-50-е гг. 
способствовало то, что в отличие от других добывающих промыслов, таких как 
охота, домашняя рыбалка отличалась большей степенью доступности для 
разных поколений семьи, простотой орудий и способов ловли. Благодаря 
этому ловля рыбы превратилась в 1930-50-е годы в повседневные 
адаптационные семейные практики земледельческого населения и вышла, 
наряду с собирательством (Щеглова, 2015b), на первое место среди 
жизнесохранительных промыслов. Этому способствовали биоресурсы юга 
Западной Сибири, которые несомненно были богаче в прошлом. Как 
оценивали респонденты, «Ловили. Рыбы много было тогда. Щуки были, 
налимы, чебак, битюри… Придешь, ведра два рыбы сразу. Тогда реки были 
другие, сейчас они позаросли все» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Рябоконев И.В., 1934 
г.р.), «сейчас какая там рыбка? Костлявая. Ну, меньше стало рыбы. Вообще 
меньше» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Васютин И.А., 1928 г.р.). 

Другим преимуществом рыбалки была относительная свобода на фоне 
многочисленных запретов (на «колоски», на строительный лес и валежник) и 
ограничений (сбор ягод на лугах и опушках, на заготовку дров и т.д.). Рыбалка 
не регламентировалась, была доступна и детям, и нетрудоспособным членам 
семьи. А в отличие от охоты, она была более безопасна. 

Состав участников и традиции рыбалки были детерминированы 
возможностями «кормящего ландшафта» и составом семьи. Эти два фактора 
сопрягались между собой. В 1930-50-е гг. состав семьи изменился под 
влиянием репрессий и войн, как говорят респонденты, деревня «обез- 
мужичила», что повлияло на традиции ловли рыбы. Особенно на традиции 
рыбалки в полноводных водоемах и реках со стремниной. Например,  
в горных реках Алтая, таких как Чарыш, Алей, Бия, Катунь, Песчанная или 
Салаира – Чумыш и его притоки сохранялась традиционная ловля «дорогих» 
рыб, таких, как таймень, хариус, налим. В отличие от озер и равнинных рек 
рыболовство на них требовало особых навыков и им занимались мужчины 
трудоспособного возраста, а в 1930-50-е годы, в следствии сокращения числа 
мужчин в семьях, в основном рыбной ловлей на больших реках занимались 
старики. Респондент так описывает ситуацию в сельском обществе 1930-50-х 
гг.: «Дед мой [рыбачил]... И много стариков было. Штук пять, ли шесть ли этих 
взрослых мужчин. Станут рядом. Много рыбы было… Ну, харюс… нельвих, 
таймень большущий был. Мы с сестрой, мы двойняшки были; они пока 
рыбачат, мы придем, они там уже тайменя большого поймают. Он нам завалит 
его на плечо, мы отнесем домой… Как палку, вдвоем. Придем, они уже опять 
поймали» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Бормотова А.И., 1930 г.р.). В целом эта 
ситуация отражала тенденции в других отраслях семейной экономики 
(огородничество, собирательство, охота и др.). Поэтому, как ранее указывала 
автор, преимущества в экстремальных условиях имели семьи, в которых были 
представители поколения дедов – бабушки и дедушки. 

На равнинных реках и озерах основными участниками рыбной ловли  
в эти годы стали дети школьного и подросткового возраста. Контент-анализ 
устных свидетельств показывает преобладание возраста с 9 до 13-14 лет: 
«рыбачили. Вот, которые парнишки – те рыбачили. А девчонки траву только 
всю таскали, да ягоду. Во время войны парнишки-то рыбачат. Если у кого есть 
свои, там мы ели, а кого нету своих рыбаков – то уже ничего не поедят» 
(АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Яковлева Л.А., 1930 г.р.). Зоной детского рыбного 
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промысла становились небольшие водоемы с соответствующим видовым 
набором рыб, даже при наличии в окрестностях полноводных рек. 
Респонденты осознанно делят рыбные ловли на зоны взрослого и детского 
рыболовства. Так в горном селе Усть-Чагырка зоной детской рыбалки была 
небольшая речка, которая протекала через село. Рядом располагался приток 
Чарыша – река Иня. И если на Чарыше и Ине ловлей крупной рыбы – тайменя, 
налима – занимались и дед, и свекор, и отец респондентки, то в малых реках и 
речушках водились «чебак и пескари…», которые являлись объектом рыбалки 
других членов ее семьи – от детей до бабушек. Вот как она об этом 
вспоминает, «в основном ловили [сами]… Вот прямо, прямо вот тут, рядом. 
Чигирка у нас есть. Ну, вот Чигирка бежит…» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Бормотова 
А.И., 1930 г.р.). 

Кроме «обезмуживания» земледельческой семьи фактором увеличения в 
рыболовстве мальчиков являлась посуточная задействованность взрослого 
населения на колхозно-совхозных работах с ранней весны до поздней осени. 
Как говорят респонденты, «если может кто [рыбачил], да некогда было. 
Некогда было рыбалкой-то заниматься. Ну, потом, когда братья вот подросли 
Ну побегут, маленькие… Ну чё они там? Гольянчиков наловят. Некому было 
рыбой [заниматься]» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Шарова В.Г., 1935 г.р.). В 
отсутствии взрослого населения трудоспособного возраста основными 
«добытчиками» становились подростки, а семьи, где было много мальчиков, 
оказывались более устойчивыми в экстремальных условиях. Вот как об этом 
говорит респондент, «рыбу у нас ловили, мы не покупали, потому что сродные 
братовья [так называли детей от родных сестер или братьев], много братовей. 
Мать пойдет по сестрам [у которых были сыновья] – то 2-3- рыбины принесет» 
(АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Яковлева Л.А., 1930 г.р.). 

Действительно, сезон массового лова рыбы совпадал с сельско- 
хозяйственным циклом работ. В период массовых сельхозработ, когда каждый 
день был рабочим, отлучение на рыбалку рассматривалось как прогул. В 
колхозах, например, устанавливался штраф в виде дополнительных трудодней 
– до 5 дней бесплатной работы. Супруги Подколзины рассказывали про 
односельчанина – заядлого рыбака, который регулярно попадал под наказание 
– дополнительные трудодни, т.е. дополнительные рабочие дни без оплаты 
труда: «Обогрелов дядя Анисий. Он заядлый был на окуня сидеть. Ну, и в 
выходной пошел, разве что какой-то праздник был. Окуня поймал. Назад 
идет… От правления колхоза стоят [на улице]. Председатель говорит: 
«Обогрелов, тебе не стыдно? Ты на речке в воду смотрел целый день. На 
муху, на муху рыбку обманывал. Пять трудодней штрафу» (АЦУиЭ ЛИК 
АлтГПУ, Подколзин Г.Б., 1935 г.р.). А за трудодень надо день вкалывать. Пять 
трудодней, в выходной день. Выходных в колхозе не было». Поэтому в 1930-
50-е гг. взрослое сельское население в летнее время не занималось рыбалкой. 
Более того, по мере «обезмужичивания» деревни в разряд полноценного 
трудоспособного населения переходили и подростки, и мальчики школьного 
возраста. Их вовлекали в общественное производство наряду с женщинами, 
особенно в период войны. Именно поэтому в семье Подколозиных, где  
было достаточно мальчишек, только «братик младший… любил рыбачить 
[фитилями]. Он занимался этим. А тем-то братьям некогда было… Все были 
заняты работой… С утра уже бежит сторожиха, с конторы стучит: «На работу 
давайте!»... Вот суета была… Рыбой прям пахло [на заливных луга, где они 
ставили сено]», но отвлекаться на рыбалку они [братья] не могли». И в других 
колхозно-совхозных семьях «некогда было рыбачить-то Какая там рыбалка? 
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Работали все, работой заняты были… Война эта все и перепортила. Всех:  
кто-куда… как-чего» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Крапчатова Т.Г., 1930 г.р.). 

Более того, в экстремальных условиях в 1930-50-е гг. рыбалкой стали 
заниматься не только мальчики, но и девочки. По словам Г.П. Кондрашовой, 
«мы, младшие, у меня ровесники были среди этих немцев [дети 
депортированных], мы ловили рыбу. Благо тогда рыбы было у нас в речке 
полно! И щуки, и лини, и окуни, и чебаки, и пескари – ну всякой рыбы было 
много! И мы с удовольствием или бреднем, или удочкой ловили ее вместе с 
этими немецкими ребятишками» Алтайская деревня, 2012: 181). Отличием 
детской рыбалки, было то, что она не превратилась в заготовительные 
промыслы, а служила способом обеспечения разового семейного питания. 

Вместе с тем, как показали полевые исследования, сельское население 
использовало в 1930-50-е годы традиционные орудия и способы ловли, 
сформировавшиеся в предшествующий период крестьянствования. Среди них 
традиционные плетенные из древесного сырья (прутья, лоза) орудия-ловушки, 
устанавливаемые в местах прохода рыбы. Это фитиля, верши, мордушки, 
корчажки (кортяшки) и другие. А также для лова рыбы вброд или с помощью 
перегораживания мест скопления рыбы, использовались плетенные или 
тканные орудия ловли – это сети, невода, бредни, саки и другие.  

Первая группа, плетенные орудия-ловушки изготавливали из гибких 
стеблей приречного кустарника сами рыбаки. Их установка была довольна 
проста – «туда заносишь в воду. Проволоку на берегу воткнешь, чтоб в воду  
не унесло. Придешь за проволоку вытащишь ее. А с конца дыра такая, 
затыкаешь» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Рябоконев И.В., 1934 г.р.). Но успех зависел 
от правильного подбора места для установки ловушки со скоплением рыбы 
или в местах ее прохода. Вот как рассказывали о старом рыбаке в военной 
деревне – деде Трофиме, как он устанавливал самодельные корчажки, зная 
эти места: ««Вот камни по речки, там каменистая местность была, там рыбы 
было много и он дед то в этих камнях корчажки, и ставил, к нему всегда ходили 
рыбу покупать, рыбак был. Где поглубже, но опять надо места выбирать они 
рыбаки то знаю где она рыба то, она ведь не везде попадается, где-то хорошо 
идет, а где-то нет по местам. Ну, вот у него там каменистое место и как-то 
шибко там много рыбы то было, он там ставил. Он сам жил на берегу реки той» 
(АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Ерогова А.А., 1938 г.р.) Но для получения большого 
улова для установки ловушек не только выбирали, но и формировали узкие 
проходы, в Красногорском районе их называли «заездок» или «залески». Вот 
как описывает М.Г. Борин, 1940 г.р., «перегораживать где-нибудь ручей бежит 
какой. Перегородят его – заездок назывался. Оставляют такой промежуток, 
туда она зайдет, а оттуда она уже не выйдет. Так вот перегораживали ее  
[Ишу], вот эту [верши] ставили… Где вот переборы на Ишах [река Иши]. Вот 
этот перебор. Вот эти залески сделали. И вот эту ставят [верши, мордушку].  
И все. И ловили всяко вот рыбу, всяко приспосабливались, кто как» (АЦУиЭ 
ЛИК АлтГПУ. Борин М.Г., 1940 г.р.). 

Материалы экспедиций позволяют реконструировать виды ловушек. 
Однако они показывают, что ловушками называют самые разнообразные 
орудия лова, основанные на принципе «легко войти – трудно выйти». 
Конструкции, размеры, способы установки очень разнятся, нередко одна и та 
же ловушка в разных местностях называется по-разному и наоборот – под 
одним названием известны совершенно разные снасти. Фитиль из тальника 
(современные фитили делаются из сетки и он ничем не отличается  
отмережи) описывал Г.Б.Подколозин, «Он конусом сделанный. Как горшком 
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она сделана. Прутики тоненькие. Тоненькие прутики. Чаща она называлась. 
Вот. Тогда еще набросаешь [примака], а она, рыба, заходит. Туда попадет –  
а обратно – не выскочит» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Подколзин Г.Б., 1935 г.р.).  
И.В. Рябоконев так описывал изготовление мордушки: «Плели морды, так они 
назывались… В прутья плели. Прутья потолще мизинца, и морды такие, заход 
делаешь, сплетаешь. Туда залазит [рыба]. Обратно не видит, в дырку попадет. 
С проволоки потом начали [делать], когда появилась алюминиевая проволока. 
В воду бросишь прямо, туда хлеб или что-нибудь такое съедобное, чтобы 
лезли поесть» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Рябоконев И.В., 1934 г.р.). Разница 
просматривалась больше в форме – фитиль уконучом, морда – квадратная  
или рукавом. По такому же принципу изготавливали верши. И.А. Васютин так 
описывал, «Большая такая. Круглая. С входом тоже. Называется Верша» 
(АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Васютин И.А., 1928 г.р.). Верша, как вид рыболовной 
снасти изготовлялся также из ивовых прутьев. Также Он имел каркасную 
конструкцию, как фитиль, сходящийся на конус, чтобы рыба, заплыв, не  
могла развернуться.  

Таким образом, различить в описании рыбаков мордушку, верши, корчажку 
или фитиль весьма сложно. Вот как объяснял разницу мордушки, «кортяшки» и 
вершей И.А. Васютин, 1928 г.р. «Я ловил на мордушку. Мордушка, такая из 
прутьев сплетенная. Тальник. Заход там. Конусом. Вешали вот так вот. 
Квадрат такая, мордушка. И кортяшки [корчага]. Ну сплетенная кортяшка. Из 
прутьев же опять. Круглая и заход. Верши – большие, круглые. Ну приманкой 
ее [рыбу] туда» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Васютин И.А., 1928 г.р.). Технология 
изготовления корчажек мало отличалась от предыдущих рыбацких снастей. 
А.А. Ерогозова описывала ловлю корчажками своего односельчанина деда 
Трофима, «у него там стояли корчажки рыбу ловил… Это знаешь из прутьев, 
из таловых прутьев плетут,… Отсюда вроде как дырка туда, чтобы рыба 
заходила. А оттуда, наоборот, туда вьем, чтобы она не выходила. И вот она 
туда зайдет, а оттуда она уж выйти не может. А тут это заткнутая, потом эту 
дыру оттыкаешь рыбу вываливаешь». Все виды этих ловушек использовались 
для ловли рыбы в домашних условиях, и до сих пор используются, когда 
никаких других снастей под руками нет» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Ерогова А.А., 
1938 г.р.). 

Вторую группу рыбацких снастей составляли сетевые рыболовные снасти, 
для изготовления которой использовали нить. На юге Западной Сибири 
зафиксированы разные названия – невод, бредни (бродни), саки, сети с 
наметкой. В 1930-50-е годы их использование сдерживало отсутствие 
качественного сырья для изготовления сетки – нитей. В отсутствии фабричных 
нитей их изготовлением занимались женщины. Например, П.К. Аношкина (1926 
г. р.): «…сама сети вязала, сама садила их. У нас рыбы много было. Я уже, 
когда они [дети] укладутся, я пойду, поставлю сети». Обычно она ставила сети 
с вечера, и сама проверяла их на следующее утро в ранние часы. Она так об 
этом рассказывала: «А утром разденуся [на берегу], стою, стою [в воде по 
пояс]. Хоп, как сяду, искупнуся, тогда поплыву на ту сторону речки, отвяжу эту 
сеть и притяну, и рыба, пожалуйста, есть…» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Аношкина 
П.К., 1926 г.р.). 

Кустарное изготовление не способствовало качеству сырья. М.Д. Под- 
колозина говорила: «А так вот невод свяжут … Или сеть, из простых ниток.  
Она день постоит [в воде] и сгнила. Капрона-то не было. Вязали. День постоит, 
два и все выбросили» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Подколзин Г.Б., 1935 г.р.).  
Для увеличения срока годности зафиксированы случаи просмаливания сетки 
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невода или сака. Наиболее прочной считалась льняная нить. В 1930-40-е  
годы почти в каждой крестьянской семье еще сохранялось домашнее 
ткачество и стояли станы (кросны). Однако при ликвидации единоличного 
крестьянского хозяйства из семейного полеводства ушел лен, осталась только 
конопля, для которой достаточно было небольших площадей огорода. Сети 
готовили из оставшихся запасов льна. Респондентки вспоминали, «нитки 
пряли. Вот этот вот лен сеяли, потом его вот так возьму… лен от шкуры 
отделывают [мнут], а потом прядут. Прялка, веретно. А тут привяза куделина 
лняная, и потом вот так прядут. Вот таку нитку. И такая тоненькая. Толстая на 
веревки идет, а тоненькая на такие [сети] идет. Все приспособления старые. 
Это сейчас идем в магазин - возьми тюрючок.» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Яковлева 
Л.А., 1930 г.р.). По этой причине лишь в 1960-70-е гг. с появлением капроновой 
нити для изготовления сетки, а затем и фабричных снастей, рыбалка с 
установкой сетей или использованием бредней для ловли рыбы стала широко 
распространятся в среде сельского населения. До этого времени сети и с 
крупной, и с мелкой клеткой плели вручную. Л.А. Яковлева (1930 г.р.) так 
описывала свой труд по изготовлению сетевой основы невода, «сетями 
ловили. Вяжут их, сети. Вот. Я вязала. Вот такие вот чеки – это для мелкой 
рыбы. А  для крупной – вот такие. Нитка вот такая, и иголка. Наматываешь и 
плашечка такая. И на этой плашечкой и чеки там и делаешь. Не умешь, так и 
не делаешь. Но раз на озере жили – делали. Рыбой питалися. Ну конечно, 
надо, как говорится, все уметь. А не умеешь – будешь пучку 2 одну есть» 
(АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Яковлева Л.А., 1930 г.р.).  

Сетка, используемая для неводов, саков, бредней сетка имела разную 
величину клетку – мелкую, крупную, среднюю. С помощью размеров 
регулировался отбор рыбы взрослой и мальков или регулировался сортовой 
отбор, когда через крупную сетку проскальзывали гальяны и пескари, а окуни и 
караси оставались. Поэтому в рассматриваемое время самодельные сети 
делали с разными размерами клетки. Ка описывал М.Г.Борин, «А как 
неводили? Ну как? Были [сети], специально ткали, вернее не ткали, а вязали из 
льна, из ниток. Вяжут, нитки были. Свяжут. Всякие ячейки были, маленькие или 
большая ячейки. Всякие были, чтобы только средняя оставалась. Вот его 
свяжут, он метров пять, шесть длиной, осадка метра два [шириной]. Вот такой, 
невод такой. Под вид неводка» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Борин М.Г., 1940 г.р.). 

В отличие от мордушек ловля сетями оставалась сферой взрослого 
населения, т.к. независимо от способов их использования, ставные, донные 
или другие сети, требовались достаточной физической силы. Поэтому в 
отличие от ловли с помощью ивовых ловушек-западней, рыбалка с помощью 
сетевых снастей оставалась сферой старшего поколения сельской семьи – 
полупрофессиональной сферой. Одними из распространенных разновидностей 
сетевых снастей были «сети с намёткой» и саки. Респонденты так ее 
описывали, «она [сеть] как ковш связана. Шест найдёшь, её на шест, 
закидываешь и вытаскиваешь. Я один раз поймала щуку и справиться с ней  
не могу. Мне ладно пацан помог» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Шевелёва З.И.  
1929 г.р.). А.А. Лебедева (1926 г.р.) рассказывала, как она с помощью сака 
ловила рыбу на реке Каменке «Сачки были или как их называют… Большие 
такие – саки. Называли сакать рыбу. Сак. Из ниток же сплетенное, как сетка. 
Вот   такими   саками   сакали   рыбу.  Хорошо   ловилась.  Закинут  сак  и  рыба 

                                                           
2 Сибирский борщевик 
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попадалась» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Лебедева А.А. 1926 г.р.). 
Как известно, данные рыбацкие приспособления относятся к одним из 

наиболее уловистых видов именно по вылову крупной по размеру рыбы на 
глубоководье и в омуте. В традиционном типе для снасти за основу брался 
сетевой мешок (мотня), шест-рукоять и каркасная часть. Именно так их и 
описывают респонденты в сравнении – сеть с наметкой и сеть в неводе: 
«Наметка, знаешь плетеная… Как сачок только большая и на длинной ручке. 
Невод опять же такой плетенный. Только он [в отличие от сети с наметкой] как 
палатка – большой, длинный. Вот идешь с двух сторон [невод имел два шеста 
между которыми растягивалась сеть]. И он – только надо по реке идти. 
Намёткой по берегу [идешь один], а с неводом надо по речке [идти вдвоем].  
С одной стороны, палка и с другой стороны палка, а внизу там грузила,  
чтобы она [сеть] там по земле шел. Вот это самое и есть невод. А наметка это 
вот с длинной, длинной ручкой [сетка] – по берегу идешь, наподобие сачка – 
только она большая» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Ерогова А.А., 1938 г.р.). В других 
сельских обществах такое приспособление называли саком. По словам  
Л.Д. Шабашовой, в ее семье «Саком ловили. Это сачок такой большой, 
большой сачок, это ловили взрослые люди» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, 
Шабашова Л.Д., 1935 г.р.). 

Объединяла сети с наметкой, невода и бредни технология использования 
– их не устанавливали в тех или иных местах, а использовали в движении.  
Вот как описывает ловлю бреднем И.В. Рябоконев, который рыбачил еще 
подростком участвовал: «Бредень? Нитки капроновые в сети вязали. Как сеть, 
только примерно такой высоты от пола, и снизу грузила, и метра три-четыре, 
сколько надо было тебе. Сверху поплавки деревянные, а снизу грузила - гайки 
железные на веревочках. И вот бреднями называли. Трое надо [для ловли 
рыбы], но можно и двое, но мало поймаешь. Спускаемся в воду, около берегов 
идем… Слазить, чтобы не такой крутой берег был. Но это уже места [рыбные], 
все рыбачили, и знают. Если трое, то двое бредень ведут, палки-шесты 
длинные. Вот разведешь [шесты], а третий зарядит [зайдет] в воду и там 
булькает [пугает], чтобы рыба не уходила [от бредня]. Старший по дну палку 
ведет, а сверху поплавки… Третий спереди бредет примерно метров за 40-
50... Лазит и булькает. Потом было местечко, чтобы был пологий берег, 
завернешь вот так раз. И мы к нему подходим недалеко, поворачиваем на него 
c [бреднем]. Четверо бывают. Один рыбу таскает. Бывает, поймаешь 2-3 
ведра. Один таскает, другой пугает рыбу, а двое ведут» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, 
Рябоконев И.В., 1934 г.р.). 

Аналогом бредней был невод. Отсюда распространение на юге Западной 
Сибири получило название рыбной ловли с помощью невода – «неводить». 
При этом именно ловля сетевыми снастями носила заготовительный характер, 
когда семья получала реально большое количество рыбы на длительный 
промежуток времени. Тогда как ловля с помощью ловушек-западней чаще 
обеспечивала суточный объем для повседневного пропитания. Преимущества 
ловушек состояли в доступности технологий детям и подросткам и не 
требовали много времени и отрыва от производства – вечером поставил, 
утром проверил. Но для сельской семьи рыболовство становилось промыслом 
только при использовании сетевых снастей. М.Г. Борин так рассказывал 
«Насаживают палки, «костыли» с краев. Там внизу, там наделают грузилы, 
чтобы по земле, по дну то шло. А здесь [сверху] поплавки деревянные 
сделаны… Поплавки и вот низ, это который так вот захватываешь, ведешь. 
Один [человек, который держит шест] возле берега [идет], другой вглубь 
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заходит». Обычно для ловли бредем или неводом использовали заводи, 
которых особенно много образовывалось после весеннего разлива рек или 
около берегов, где река делает поворот, в местах омутов. Михаил Григорьевич 
так и говорил, «и вот заходишь в тихое место, где затончик какой-нибудь. Вот 
так тихонько заходишь, заходишь, и ловится рыбка. Когда большая вода, вот 
прибывать начнет, от дождей…, тогда по пескам, по пескам выходишь. Щука 
обычно возле песков, ловится хорошо. Всякое время, и осенью ловили, ходили 
тоже, осенью в сапогах, холодно, вода холодная. Вот и ходишь на мелководье. 
Как зайдешь в затончик, раз, она обычно собирается на переборах, вот 
особенно там, витюй, налим» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Борин М.Г., 1940 г.р.).  

Использовались и ставные сети, в частности по реке Чумыш. Об этом 
вспоминает И.К. Деулин «по Чумышу… плотина. Рыбаки када-то делали. Колья 
набьют, а потом значит сети ставят [..]. Перегораживают плотину [..]» (АЦУиЭ 
ЛИК АлтГПУ, Деулин И.К., 1930 г.р.). 

Интересным открытием в полевых исследованиях являлось использование 
более древних способов ловли – ловля рыбы руками и с помощью 
поражающих рыбу заостренных орудий в виде копья (острики), с и ловля в 
ночное время, когда рыба застывает в одном положении недалеко от 
поверхности воды. При освещении ее хорошо было видно. Последний способ 
ловли рыбы был описан во второй половине XIX века на Алтае многими 
путешествующими исследователями – Г.Н. Потаниным, Н.М. Ядринцевым. Он 
требовал наличие лодок, которые имелись в крестьянских селах, 
расположенных около водоемов. Описанный способ в XIX веке практически не 
отличался от середины XX столетия: «А зимой, не зимою, а вот осенью, когда 
уже перед заморозками такая вода установится, чистая, тогда, весной то она 
мутнее намного была, чистая, вот в заводи или возле кустов [рыбачили]. 
Плавали на лодках – лучили, называлось. Зажигали… факелы. Делали из 
пакли, наматывали, из дегтя [пропитывали], поджигали, чтобы освещать. А 
ночью, она же рыба стоит, вот где-нибудь в кустах, тихих местах. И делали 
острики – железная такая была. Трехрожка такая, и с жабрами. Вот так вот и на 
палке. Кто ведет лодку, плывет, а я сижу караулю, с этой с  острогой. Вот щуку 
я увидал. Ее [острик] раз, воткнул ее и она уже не сорвется, потому здесь 
жабры есть. Все, жирная» Ага! Вытаскивай, поймали, вот. Опять плывешь, на 
другое место плывешь, опять смотришь, кружишь вот так по нему [заводи, 
омуту]» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Борин М.Г., 1940 г.р.). 

Ручную рыбалку, также относящуюся к одному из древних видов, описал 
И.К Деулин, который ловил рыбу с помощью петель из конского волоса: «Это 
во время войны. Я утречком посмотрю, значит, эти окуни, щуки играют. Значит 
вот и вот они наедятся и где-то через час становятся вот так вот, над 
поверхностью [воды]. Вот так вот примерно на этой глубине. Вот это 
удилище,…  волосяная петля. Значит вот так вот к мордочке [щуки]подводишь, 
зацепил, и есть, вытаскиваешь. Прямо за петлю. С этого, с конского хвоста,… 
тада ничего не было. Вот петлёй и заводишь, шобы зажать, не сорвалось [..] – 
всё [поймалась]. Вот таких вот щук, их несколько штук… Себе скоко, и 
бабушкам [.], и старикам, что есть [кушать] дали» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Деулин 
И.К., 1930 г.р.). 

Контент-анализ материалов интервью показывает, что промысловыми 
навыками рыбалки, прежде всего, обладало сельское население в приречных 
долинах ведущих рек и их притоков, а используемые снасти определялись 
характером течения и наличием рыбы. И.К. Деулин объяснял семейные  
навыки ловли рыбы расположением их деревни на реке Чулым – притоке  
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реки Оби: «Здесь север Кемеровской области, там есть река Чулым, Чулым 
приток Оби, вот на этом Чулыме были сёла Я рыбачил. Вот у нас село было… 
по краю курьи, это Чулым. Он вот так вот идёт… вот эти курьи 
образовывались. У нас курья 10 км от Кача. Здесь мы и сами рыбачили 
ребятишки и щук на живца ловили, и на червячка рыбачили всё» (АЦУиЭ ЛИК 
АлтГПУ, Деулин И.К., 1930 г.р.). 

Наряду с плетенными ловушками и сетями в 1930-50-е гг. использовались 
удочки. Но их распространение сдерживал ряд факторов. Среди них на первом 
месте стояла низкая эффективность, на втором – большие затраты времени 
для высиживания рыбы. У взрослых членов семьи в эти годы целью 
рыболовства являлась добыча рыбы для семьи в больших объемах. Поэтому 
вариант рыбной ловли с удочкой им не подходил. Как говорил И.А. Васютин, 
1928 г.р., «удочки раньше были. Но это, сидеть надо. А это, пошел утром, 
забрал [из мордушки] и ешь» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Васютин И.А., 1928 г.р.). 

Как правило, ловлей рыбы с удочкой в эти годы занимались дети и 
подростки. Главной проблемой в этом случае, как и при других способах ловли, 
было отсутствие сырья для изготовления удочки. Как говорили респонденты, 
«А чем ловить?! Жилки не было. Удочки не было. Ни крючков, ничего. Дак у нас 
все рыбачили, только нечем было рыбачить. А рыбы было… Уууу.» (АЦУиЭ 
ЛИК АлтГПУ, Подколзин Г.Б., 1935 г.р.). Полевые исследования показали, что 
преобладали самодельные рыболовные снасти, в случае с удочками – это 
самодельные крючки и лески. Респонденты вспоминали «старики, которые 
пожалеют, сделают нам какие-то удочки […], мальчишки наловят». Крючки, по 
свидетельству респондентов, изготавливали из иголок или булавок: «Сами 
делали [крючки] с иголок. Ушко сделаешь, загнешь. Нагреешь иголку, а она вот 
так ломается… На лампе можно [нагреть] и загнешь…. Железкой, зажимаешь и 
гнешь. Вот такой кругленький кончик, как на удочке загнут кругленьким. И 
кольца, и ушко загнешь» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Рябоконев И.В., 1934 г.р.). А 
«леску, по-моему, изо льна нитку пряли и делали лески» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, 
Лебедева А.А. 1926 г.р.). О самотканных нитках вспоминал и М.Г.Борин, «лесок 
мало было, эти нитошные делали, из белой нитки, из белых ниток, 
привязывали, грузилки делали и закидывали». Кром е льняной нити для лескаи 
использовался конский волос, «привязывали на конский волос. Волос 
связывали. Его выдергиваешь из хвоста – длинные. Вот его свяжут и на его 
рыбачили. А потом леска пошла» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Борин М.Г., 1940 г.р.). 

По мере включения в рыбалку с удочкой взрослых мужчин стали меняться 
и снасти. Сначала появилась удочка, которую называли «жарлица», с которой 
ней рыбачили на хищную рыбу, используя в качестве приманки рыбную 
мелочь. Как рассказывал М.Г. Борин, «Блесен не было еще тогда. Жарлицы 
закидывали. Жарлица, это большая удочка… Ловят там, ерша поймаешь. 
Потом нанизывают его [на крючок], бросают. Она [рыба] идет, налим или щука. 
И вот это называется жарлица. – удочки железные… По первости делали из 
железок, изогнешь там, сам по себе. А че? Этой жабры то нету, они [рыба] 
срываются» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Борин М.Г., 1940 г.р.). 

Наконец, особенностью домашних рыбных промыслов этого времени  
стало включение самых младших категорий сельской семьи, для которых 
рыбалка являлась жизнесохранительной практикой и отличалась исполь- 
зованием подручных средств ловли рыбы в доступных водоемах. Дети 
дошкольного и младшего школьного возраста проявляли изобретательность  
в стратегиях выживания. Одним из средств лова рыбы было приспособ- 
ления сита или решеток. Л.Д. Шабашова вместе с братьями, сестрами и 
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соседскими детьми сооружали «приспособы» из решеток следующим образом: 
«Мы, ребятишки, как ловили: вот какая-нибудь решетка… края у нее вот так 
загнули. Вот веревочка. Да, и веревочек не было-то ни хрена. Палку сюда 
прикрепили. Кусочек жмыха [в решетку]… Вот этот кусочек жмыха отпустишь в 
реку на решетке, и сидишь, любуешься. Вот они, мелкие, понаплыли сюда. 
Этот [жмых] поесть. А мы их раз, и собрали. Все мы это съедали, все это было 
добротно. И жарили, и просто так посолим, она [рыба] высохнет – и ели, 
хрустит на зубах. Варили… Все придумывали» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, 
Шабашова Л.Д., 1935 г.р.). А З.И. Суслова использовала сито для просеивания 
муки: «В камыш [ставишь], сито вот это, муку сеять. 4 верёвочки и камень туда 
положишь. И чё-нибудь туда, картошки, хлеба где ты возьмёшь. Картошки чуть-
чуть у бабушки украдёшь. И вот туда положишь. Они туда налезут и 
потихоничка [тянешь]. И полный содок беленьких таких [бычки]. И бежишь: 
«Мама старая давай нам скорее чугуночку, сковородку» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, 
Суслова З.И., 1932 г.р.). 

Одним из способов ловли мелкой рыбы детьми являлось сооружение 
запруд. Оригинальный способ описан М.Н. Калаевой (1931 г.р.) «Рыба у нас 
всегда была. Мы жили – речка, а к речке – огороды. И эти плетневые [щиты]… 
из лозы наплетем […]. У нас такие были, как ограды. И мы возьмем[...] яму 
выкопаем в огороде. Плетень подымим. Придешь, смотришь, а там рыбки. И 
мы раз закрыли этот плетень[..]» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Калаева М.Н., 1931 г.р.). 
Запруды часто сооружали в реках во время их разлива. В таком случае при 
отливе воды рыба доставалась детям. Участники запруд вспоминали, что «где 
попало не делали, а делали в заводи, а потом огораживали их и воду спускали, 
а рыба останется… насобирали её и ели. [...] (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Терещенко 
В.С., 1930 г.р.). Крупную рыбу ловили вручную «Вот за рекой жили, налимы. 
Лезишь, лезишь и раз его руками ловили» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Суслова З.И., 
1932 г.р.). 

Но наиболее распространенной практикой была ловля рыбы с исполь- 
зованием ткани, которой как неводом собирали по дну мелкую рыбешку.  
О схожести технологии неводить броднем и «тряпкой» рассказывала  
М.И. Лебедева, 1930 г.р. «Рыбу-то и мы ходили, ловили на речке тряпкой, в 
детстве. Ну, тряпку затянешь, там человек тут человек [растягивают тряпку]. 
По мелкой речке идешь. мелкая рыбешка и попадается. Но все равно мы  
ее не выбрасывали, а готовили. Вот я тряпкой ловила рыбу с подружками…» 
(АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Лебедева А.А. 1926 г.р.). 

В качестве ткани служила своедельная ткань, дерюжка, шторы или  
сшитые вещи – становины, рубашки и т.п. Как описывала А.И. Бормотова (1930 
г.р.): «Дерюшку возьмешь эту, половичку [самотканую полосу ткани]… 
Наимашь [рыбы]. И этот мульги [мелузги], так всяку ерунду наимашь»  
(АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Бормотова А.И., 1930 г.р.). Об этом вспоминали все 
«дети войны», «речка была не скажешь, что большая. Ну рыбёшка. Рыба 
мелканькая. Ну ловили мы её. Я помню как мы ловили Оу такая как какую 
тряпку и как невод [используешь] и наловишь. Начистишь, наварищь и ели. 
После войны-то я уже сама … и щук и налимов ловили всяких» (АЦУиЭ ЛИК 
АлтГПУ, Шевелёва З.И. 1929 г.р.). Целью такого рыболовства в 1930-50-е годы 
являлось «пропитание на подножном корму». З.И. Суслова использовала свою 
одежду: «Мы даже платьями рыбачили Платье снимали , да в этот ногишём .... 
Гальянчиков пускаешь. Таких наловишь и бежишь домой» (АЦУиЭ ЛИК 
АлтГПУ, Суслова З.И., 1932 г.р.). 
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Улов мелкой рыбешки мог тут же готовиться и съедаться. «Рыбу ловили… 
Вот такая вот маленькая [рыба] на речке [Каменка]. Вот так вот сделаешь, и 
она здесь соберется, потом почистим здесь же, на речке. Камушки, сковорода, 
договариваемся, у кого, кто сегодня яйца принесет пожарить, и вот жарили на 
берегу» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Коровина Е.К., 1937 г.р.). А местом рыбалки 
становились мелкие водоемы, которые можно было легко переходить в брод. 
Основными обитателями таких водоемов являлись гальяны, «красноперки», 
пискари, битюри. Ежедневный промысел на местных речушках не требовал 
никаких снастей. Чаще всего дети использовали неплотную ткань. «Ой, да 
рыбачили чем, тогда же шибко не было ниче [еды]. Марлички или чем, 
марличку-то не найдешь так вот, песконишки небольшие. Вот в этой даже 
рыбачили, Козлушке!» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, Харлова М.Е., 1933 г.р.).  
В.С. Терещенко так говорила, «ловили – мешковина такая редкая… Ну дырок  
в ней немного, и вот этой мешковиной, как же забыла, как она называлася,  
[..] рединка. И вот этой рединкой ловили рыбу. [..]» (АЦУиЭ ЛИК АлтГПУ, 
Терещенко В.С., 1930 г.р.).  

Таким образом, рыболовство, как часть добывающих промысловых прак- 
тик русского земледельческого населения юга Западной Сибири в период 
кардинального переустройства деревни в 1930-50-е гг., вошло в систему 
преодоления трудностей и повседневной адаптации. Можно сделать вывод о 
том, что при затруднительных условиях жизнедеятельности сибиряков 
происходит увеличение доли рыболовства в структуре семейной экономики с 
опорой на «кормящий ландшафт». Новыми тенденциями стало изменение 
возраста и состава промысловиков из-за посуточной занятости населения 
трудоспособного возраста в колхозно-совхозном производстве. Тем не менее 
роль «взрослой рыбалки» в обеспечении белковым рыбным продуктом семьи 
остается доминирующей, тогда как «детская рыбалка» становится ежедневной 
практикой пропитания детей в условиях отсутствия опеки со стороны занятого 
в общественном производстве населения. В 1930-50-е годы, несмотря на 
«обезмужичивание» деревни, земледельцами ческим воспроизводились 
традиции рыбной ловли, начиная от самых древних – ловля вручную и ночные 
ловли на лодках с помощью острог до использования плетенных ловушек-
западней (корчаги, мордушки, фитили, верши) и сетевых снастей (неводы, 
бредни). При этом во взрослой рыбной ловле мало использовались удочки из-
за отсутствия свободного времени и малых объемов вылавливаемой рыбы. 
Объектами ловли взрослых являлись более «мясистые» сорта рыбы – щуки, 
лини или «дорогой» рыбы – хариусы, налимы, таймени. Тогда как для детской 
рыбалки было характерно использование самодельных средств, вплоть до 
своедельного изготовленного самими сельчанами домашнего холста и 
одежды, с помощью которых «неводили» в мелких водоемах, а также 
использование удочек с использованием природных материалов, например, 
конского волоса вместо лески. Основной добычей становилась мелкая речная 
рыба – гальяны, пескари. 
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Аңдатпа. Мақала Алтай таулы жүйесі бөктерінде шоғырланған хунну-cяньбилік кезіндегі маймин 

археологиялық мәдениетінің қазіргі кездегі зерттелу тарихының жағдайына, оны зерттеудің негізгі 
міндеттері және жақын аралықтағы болашағына арналады. Мәдениеттің көші-қондық шығу тегіне, 
оның жергілікті, абориген халықпен өзара әрекетіне және оның кейінгі тағдырына авторлық 
көзқарас қалыптастырылған. Ғылыми жұмыстарды және қазіргі кездегі деректік базасын талдау 
негізінде одинцовтық және басандай археологиялық мәдениеттерінің қалыптасуындағы маймин 
археологиялық мәдениетінің рөлі туралы қорытындылар жасалынған, қоныстық кешендер 
материалдары негізінде маймин мәдениетінің отырықшы халқының және тек жерлеу- ғұрыптық 
кешендері материалдары арқылы берілген булан-кобылық мәдениетінің көшпелі халқының өзара 
әрекеттестік үрдістерін зерттеу қажеттілігі туралы мәселе қойылды. Таулы Алтайдың бірқатар 
қоныс кешендерін мәдени-хронологиялық түсіндіру, яғни интерпретациялау мәселесі белгіленді. 
Түйін сөздер: Алтай; археологиялық мәдениет; зерттеу тарихы; қоныс; хунну-сяньбийлік уақыт . 

 
Maiminskaya archaeological culture of Altai foothills (historiographical review) 
Kazakov Aleksandr Albertovich 
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of History and  
Philosophy, Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Barnaul, Russia.  
E-mail: kaa-2862@mail.ru 
 
Abstract. The article is devoted to analysing the current state of the history of studying the 

Maiminskaya archaeological culture located in the foothills of the Altai Mountains in the Xiongnu period, 
and to formulating the main goals and immediate prospects of its studies. It presents the author's point 
of view on the migration origin of the culture, its interaction with the local, aboriginal population and its 
further development. On the basis of analysis of scientific works and modern sources, there have been 
made conclusions about the role of the Maiminskaya archaeological culture in the formation of the 
Odintsovskaya and Bulan-Kobinskaya cultures;  there have been raised a question on necessity of 
studying the processes of interaction between the settled population of the Maiminskaya culture 
presented by finds from settlements, on the one hand, and nomadic population of the Bulan-
Kobinskaya culture presented only by funeral-memorial sites, on the other hand. A problem of cultural 
and chronological interpretation of a number of settlements in the Altai Mountains has been outlined. 
Key words: Altai; archaeological culture; history of exploration; settlement, Xiongnu period. 

 

Майминская археологическая культура предгорий Алтая 
(историографический обзор) 
 
Казаков Александр Альбертович 
Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории и философии Барнаульского 
юридического института МВД России. Барнаул, Россия. E-mail: kaa-2862@mail.ru 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния истории изучения майминской 

археологической культуры хуннусско-сяньбийского времени, локализованной в предгорьях 
Алтайской горной системы, формулировке основных задач и ближайших перспектив ее 
исследования. Сформулирована авторская точка зрения на миграционное происхождение 
культуры, ее взаимодействие с местным, аборигенным населением и ее дальнейшей судьбе. На 
основании анализа научных работ и современной источниковой базы сделаны выводы о роли 
майминской археологической культуры в формировании одинцовской и басандайской 
археологических культур, поставлен вопрос о необходимости изучения процессов 
взаимодействия оседлого населения майминской культуры, представленной материалами 
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поселенческих комплексов и кочевого населения булан-кобинской культуры, представленной 
материалами только погребально-поминальных комплексов. Обозначена проблема культурно-
хронологической интерпретации ряда поселенческих комплексов Горного Алтая. 
Ключевые слова: Алтай; археологическая культура; история изучения, поселение; хуннусско-

сяньбийское время. 
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Майминская археологическая культура предгорий Алтая 
(историографический обзор) 

 
А.А. Казаков  

 
Введение. Майминская археологическая культура, выделенная срав- 

нительно недавно, в 1992 году (выделен тип керамики) (Абдулганеев, 1992) и 
кратко охарактеризованная в 1993 М.Т. Абдулганеевым (Абдулганеев, 1993), 
до сих пор продолжает оставаться «вещью в себе» для археологов. За более 
чем четверть века, прошедшие после ее выделения, не появилось ни одного 
труда, посвященного ее изучению, ни одной работы, обобщающей уже 
накопленные материалы с попыткой хоть как-то их интерпретировать. В 
подавляющем большинстве случаев материалы соотносятся с этим культурно-
хронологическим образованием без попыток его систематизации. А ведь в 
настоящее время уже накоплена достаточно большая источниковая база, 
позволяющая структурировать материалы внутри этой культуры, выстроить 
схему ее развития, выделить этапы, тем самым хотя бы наметив 
эволюционную линию ее развития. 

Большинство исследователей, сойдясь во мнении о ее наличии, 
достаточно слабо представляют хронологические рамки существования этой 
культуры (нижние плохо обоснованы, а верхней хронологической границы пока 
не установлено), регион ее локализации, не говоря уже о компонентах 
формирования. 

К сожалению, научные интересы большинства специалистов, занимаю- 
щихся древней историей Алтая, далеки от региона распространения 
памятников майминской археологической культуры и хронологических рамок 
ее существования. Незаслуженно обойденная вниманием, эта культура 
является недостающим связующим звеном между археологическими 
культурами раннего железного века (быстрянской, кулайской) и раннего 
средневековья (одинцовской, культурами хуннусско-сяньбийского времени 
Горного Алтая). Отсутствие этого связующего звена не позволяет построить 
полную культурно-хронологическую схему древней истории крупнейшего 
региона. Своеобразное географическое положение памятников майминской 
археологической культуры, на стыке 3 экосистем – лесостепной, таежной и 
горной, расположение их на основных коммуникационных артериях древности - 
крупнейших реках Бия и Катунь, обусловили большую значимость 
представителей этой культуры в обмене культурными традициями между 
огромными регионами – лесостепью, Горным Алтаем и Кузнецкой котловиной. 
Нахождение в своеобразной контактной зоне актуализирует изучение этой 
культуры, т.к. это позволит пролить свет на многие вопросы формирования 
культур эпохи раннего средневековья трех выше обозначенных регионов. 

Задачей работы является обобщение имеющихся сведений по майминской 
археологической культуре и на основе накопленных источников (как 
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археологического материала, так и выдвинутых научных гипотез) построение 
концепции ее осмысления и перспектив дальнейшего изучения. 

Материалы и методы. В настоящее время по опубликованным 
источникам нам известно 29 памятников майминской культуры. Из них 18 
расположены в Алтайском крае (Сайлап (Скопинцева, 1993), Курлап (Курлак) 
(Скопинцева, 1993), Ушлеп 5 (Кунгуров, Горбунов, 1993; Абдулганеев, 
Кунгурова, Пугачев, 1995), Сайлапский Взвоз (Казаков, 1995), Курлап 2 
(Абдулганеев,1997), Усть-Иша 3 б (Абдулганеев,1997; Абдулганеев, Папин, 
Семибратов, 1998), Новосуртайка 1 (Абдулганеев, Папин, Семибратов, 1998), 
Маяк 1 (Абдулганеев, Папин, Семибратов, 1998), Верх-Иша 1 (Абдулганеев, 
Папин, Семибратов, 1998), Верх-Иша 3 (Абдулганеев, Папин, Семибратов, 
1998), Горный 9 (Абдулганеев, Папин, Семибратов, 1998), Горный 12 
(Абдулганеев, Пугачёв, Степанова, 2005; Абдулганеев 2007), Новозыково 3 
(Казаков, Демин, 1992), Горный Елбан (Абдулганеев, Пугачёв, Степанова, 
2005), Усть-Иша 3 а (Абдулганеев, Степанова, Служак, Чекрыжова, 2001), 
Солонцы 2 (Абдулганеев, 1993), Березовка 2 (Абдулганеев, 2000), Техникум 
(Абдулганеев, 1993)), 11 в Республике Алтай (Майма 1 (Абдулганеев, 1998; 
Бородовский, Бородовская, 2013), Черемшанка (Соенов, Соенов, Констан- 
тинов, 2016), Долина Свободы 2 (Бородовский, Бородовская, 2013), Майма 14 
(Бородовский, Бородовская, 2013),Чултуков Лог 9 (Бородовский, Бородовская, 
2013), Майма 7 (Бородовский, Бородовская, 2013), Манжерок-3 (Соенов, 
Соенов, Константинов, 2016), Барангол-5 (Соенов, Соенов, Константинов, 
2016), Нижний Чепош-3 (Соенов, Соенов, Константинов, 2016),  Нижний Чепош-
4 (Соенов, Соенов, Константинов, 2016), Емурлинское (Соенов, Соенов, 
Константинов, 2016)). Достаточно большое количество памятников в нас- 
тоящее время имеют дискуссионную культурно-хронологическую принад- 
лежность (эпоха раннего железа или гунно-сарматское время) (Абдулганеев, 
1998). Более подробно на этой дискуссии мы остановимся в следующих 
разделах работы. 

Все известные памятники майминской культуры являются поселенческими 
комплексами, известен лишь 1 погребально-поминальный комплекс в полу 
жилища майминской культуры на поселении Ушлеп 5, да и то его культурно-
хронологическая принадлежность к майминской культуре является достаточно 
гипотетичной (Кунгуров, Горбунов, 1993: 90). 

Исходя из типа памятников (поселения), основная масса материалов 
представлена керамикой. К величайшему сожалению, несмотря на то, что 
исследовано достаточно большое количество поселенческих комплексов, ни 
один из них полностью не опубликован. Материалы в полном объеме не 
введены в научный оборот, а опубликованы лишь выборочно, что значительно 
затрудняет работу с ними, а полученные выводы делает недостаточно 
репрезентативными. 

Полная публикация комплекса майминской культуры с поселения 
Новозыково 3 (в печати) подтолкнула автора к анализу имеющихся 
материалов. Несмотря на крайне непредставительные выборки опубли- 
кованного материала с других памятников, получились достаточно интерес- 
ные выводы, которыми автор хочет поделиться с научной общественностью, 
хоть и хорошо понимает предварительность полученных результатов  
из-за слабой представительности частично опубликованных комплексов. 

Из 29 опубликованных памятников майминской культуры исследования 
проводились на 8. Причем материалы полностью опубликованы только с 
раскопок городищ Курлап (Курлак) (Скопинцева, 1993), небольшого раскопа 
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площадью 65 кв.м. поселения Ушлеп 5 (Кунгуров, Горбунов, 1993:99) и 
поселения Новозыково 3 (Казаков, Демин, 1992), на котором исследовано  
408 кв.м. (в печати). 

Как уже было сказано, материал с поселения Ушлеп 5 опубликован лишь с 
небольшой площади в 65 кв.м. В последующие годы там двумя раскопами 
исследовано еще 312 кв.м. (232 кв.м. и 80 кв.м.) (Абдулганеев, Кунгурова, 
Пугачев, 1995: 129-130), и материал с этих раскопов, несмотря на высокую 
насыщенность культурного слоя находками, представлен лишь крайне 
незначительной выборкой, без планов раскопов, предварительной 
публикацией (Абдулганеев, Кунгурова, Пугачев, 1995). Ту же картину мы 
наблюдаем с поселением Горный Елбан, на котором исследовано 144 кв.м., с 
которого материал в публикациях представлен крайне скудно, несмотря на 
поразительную насыщенность культурного слоя находками (до 200 находок на 
1 кв.м!) (Абдулганеев, Пугачёв, Степанова, 2005:54), поселением Майма 1, 
эпонимного памятника, давшего название всей культуре, на котором 
исследовано 696 кв.м (. Абдулганеев, 1998:166), Усть-Иша 3а с площадью двух 
раскопов в 320 кв.м. (опубликовано всего 3 сосуда) (Абдулганеев, Степанова, 
Служак, Чекрыжова, 2001: 93; Абдулганеев, 2007:258). 

Результаты работ на городище Нижний Чепош 3 (14 кв.м) и Нижний Чепош 
4 (11 кв.м) опубликованы очень полно и тщательно. Жаль только, что материал 
с этих памятников очень сильно фрагментирован и его немного, т.к. 
насыщенность культурного слоя на них очень слабая (Соёнов, Трифанова, 
Константинов, Штанакова, Соёнов, 2011). 

Небольшие раскопки С.М. Киреева на городище Черемшанка (Соенов, 
Соенов, Константинов, 2016:47-50) и многолетние сборы на этом памятнике 
позволили получить достаточно представительную коллекцию керамического 
материала. 

Представительные комплексы, полученные путем регулярных сборов, 
полностью опубликованы с городища Сайлап, имеющего высокую насы- 
щенность культурного слоя (Скопинцева, 1993:62). 

Остальные материалы осели в хранилищах и недоступны исследователям. 
Так, известно, что на городище Курлап 2 была произведена шурфовка 
межжилищного пространствам и получена керамика, похожая на комплекс с 
поселения Майма 1 (Абдулганеев, 1997: 74). На поселении Усть-Иша 3б 
(Абдулганеев, 1997: 9) была произведена шурфовка межжилищного 
пространствам и получена керамика, похожая на комплекс с поселения Ушлеп 
5 (Абдулганеев, 1997:74). Разведочные шурфы были заложены на Верх-Ише 3 
(Абдулганеев, 2007:248) и Верх-Ише 1 (Абдулганеев, 2007:247). Однако 
вообще никаких материалов с этих памятников не опубликовано, несмотря на 
полученные достаточно представительные коллекции. 

Необходимо отдать должное некоторым горно-алтайским археологом, 
которые очень тщательно публикуют даже непредставительные, сильно 
фрагментированные коллекции, такие как происходящие с Манжерокского 
(Манжерок-3) (Соенов, Соенов, Константинов, 2016:50-55), Барангольского 
(Барангол-5) (Соенов, Соенов, Константинов, 2016:55-57) и Емурлинского 
городищ (Соенов, Соенов, Константинов, 2016:72-77). 

Материалы с памятников Сайлапский Взвоз (Казаков, 1995), Новосуртайка 
1 (Абдулганеев, Папин, Семибратов, 1998), Маяк 1 (Абдулганеев, Папин, 
Семибратов, 1998), Горный 9 (Абдулганеев, Папин, Семибратов, 1998), Горный 
12 (Абдулганеев, Пугачёв, Степанова, 2005; Абдулганеев, 2007), Солонцы 2 
(Абдулганеев, 1993), Березовка 2 (Абдулганеев, 2000), Техникум (Абдулганеев, 
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1993), Долина Свободы 2 (Бородовский, Бородовская, 2013), Майма 14 
(Бородовский, Бородовская, 2013), Чултуков Лог 9 (Бородовский, Бородовская, 
2013) и Майма 7 (Бородовский, Бородовская, 2013) представлены сборами. 

Это только по опубликованным источникам. А сколько материалов осело в 
хранилищах на уровне отчетов вообще неизвестно. 

Несмотря на труднообъяснимую задержку в публикации материалов их 
держателями (самая весомая причина – безвременный уход из жизни автора 
исследований большинства памятников майминской культуры предгорной зоны 
Михаила Тимофеевича Абдулганеева), имеющиеся позволяют даже по 
опубликованным источникам провести первичный анализ исследовательских 
концепций, касающихся майминской археологической культуры. 

Обсуждение. Как уже было отмечено, обобщающих работ по майминской 
археологической культуре до последнего времени не существовало. Впервые о 
возможности выделения новой археологической культуры было заявлено  
М.Т. Абдулганеевым в 1992 г. в тезисной публикации, кратко освещающий 
итоги работ новостроечной экспедиции на многослойном поселении Майма 1. 
Характеризуя материалы, полученные из раскопа площадью около 700 кв.м, 
М.Т. Абдулганеев отметил наличие 3 культурно-хронологически разнородных 
комплекса материалов, среди которых им выделен майминский тип керамики, 
соотнесенный с керамическими комплексами из сборов, происходящие  
из других памятников предгорной зоны (Пильно, Сайдып, Мост-Иша, 
Черемшамка и др.). Уже в этой публикации он поставил вопрос о пере 
датировке этих комплексов на основании вещевого инвентаря, сопутствую- 
щего выделенному майминскому типу керамики. Возможный ареал ее 
распространения исследователь ограничил северными предгорьями Алтая 
(Абдулганеев, 1992: 52-53). 

Свою мысль о выделении новой майминской культуры М.Т. Абдулганеев 
конкретизирует в публикации «Майминская культура (предварительные итоги и 
перспективы изучения)», в которой он дает ее первую комплексную 
характеристику. На основании сопутствующего керамическому комплексу 
инвентаря он датирует поселение Майма 1 I в. до н.э. – IV в. н.э., высказывает 
гипотезу о компонентах ее формирования (местное быстрянское население и 
пришельцы из горных районов), дает характеристику майминским наземным 
хозяйственным постройкам (каркасно-столбовые), выделят 2 типа каменных 
очагов, характеризует майминскую керамику, выделяя гладкий штамп как один 
из основных культуродиагностирующих элементов. Характеризуя хозяйство, он 
отмечает его комплексный характер, выделяя скотоводство с составом стада с 
преобладание лошади и овцы, наличие земледелия и достаточно развитой 
металлообработки (Абдулганеев, 1993: 3-5). 

В том же, 1993 г., выходит публикация Г.В. Скопинцевой, которая ввела в 
научный оборот еще один достаточно представительный блок источников 
майминской культуры, происходящих с городищ Курлап и Сайлап, которые ею 
были достаточно своеобразно интерпретированы и в конечном итоге 
соотнесены с материалами поселения Майма 1, однако вывода о культурной 
принадлежности этих памятников сделано не было (Скопинцева, 1993:71). 

В этом же сборнике сотрудниками Алтайского государственного 
университета А.Л. Кунгуровым и В.В. Горбуновым были опубликованы 
материалы с поселения Ушлеп 5, на котором раскопом площадью около 65 
кв.м. исследована часть жилища и площадка около него. Жилище 
подпрямоугольной формы, полуземляночное, с глубиной котлована около 0,5 
м. Интересна конструкция очага внутри жилища. Он был подквадратным, 
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размерами 1х1,1 м, обложен каменными плитами, внутри которых сооружен 
глиняный постамент для костра. Несмотря на небольшую площадь, раскоп дал 
большое количество материала, представленного 2550 фрагментами керамики 
не менее чем от 146 сосудов. Кроме того, в полу котлована жилища было 
исследовано одиночное погребение, однако авторы раскопок сомневаются в 
его принадлежности именно к этому комплексу. 

Отдавая должное исследователям, необходимо сказать, что полученные 
материалы были качественно обработаны и оперативно введены в научный 
оборот. На основании датировки наконечников стрел и радиоуглеродной даты 
исследователи археологи датировали поселение Ушлеп 5 первой половиной 
(возможно, второй четвертью) I тысячелетия. Культурная интерпретация 
комплекса была сделана достаточно осторожно. Как и в работе Г.В. 
Скопинцевой отмечено большое сходство материала с поселением Майма 1, 
однако вывода о культурной принадлежности также не было сделано 
(Кунгуров, Горбунов, 1993). 

В 1995 г. М.Т. Абдулганеевым в обобщающей работе, посвященной 
истории Алтая, дана уже подробная характеристика майминской культуры с 
описанием основных культурообразующих признаков – керамического 
комплекса, жилищ и характеристикой хозяйства, основанная на анализе 
материалов не одного, пусть и эпонимного, памятника – поселения Майма 1, а 
представительного блока источников, происходящих с большого количества 
памятников. В этой же работе М.Т. Абдулганеевым была незначительно,  
до V в., омоложена верхняя хронологическая граница культуры (Абдулганеев, 
1995: 78-81). 

Активное продвижение новой археологической культуры привело к тому, 
что большинство исследователей, практически без критических замечаний, 
приняли позицию М.Т. Абдулганеева. Дальнейшие публикации материалов 
этой культуры ограничивались констатацией ее существования, без каких либо 
попыток конкретизации основных культурообразующих признаков. Накопление 
материалов шло достаточно активно, велись целенаправленные поиски и 
исследования памятников майминской культуры, что говорит о планах автора 
работ (М.Т. Абдулганеева) подготовить серьезное монографическое 
исследование этого культурно-хронологического образования, однако без- 
временный уход из жизни помешали М.Т. Абдулганееву это сделать. В 1997 г., 
в учебнике по истории Алтая, дана таблица по майминской культуре, которая  
в общих чертах повторяет предложенную М.Т. Абдулганеевым концепцию 
(Горбунов, Кунгуров, Кунгурова, Шамшин, 1997:206). 

Накопление материалов культуры и работа с ними позволили  
М.Т. Абдулганееву выдвинуть интереснейшую гипотезу. В своей статье 
«Поселение Майма 1 и культурно-хронологическая атрибутация земле- 
дельческих поселений Горного Алтая» им впервые высказана мысль о 
возможности отнесения части поселенческих комплексов, ранее относимых к 
датируемых эпохой раннего железного века, к булан-кобинской культуре, 
известной только по погребально-поминальным комплексам. Основанием для 
выдвижения подобной гипотезы послужило как типологическое своеобразие 
части поселенческих комплексов (отнесенных П.И. Шульгой к 3-ему, 
земледельческому типу поселений, оставленных коренным допазырыкским 
населением), так и поразительная близость керамических комплексов этих 
поселений керамике с поселения Майма 1 (Абдулганеев, 1998). 

К сожалению, обсуждению этой интереснейшей темы не было уделено 
должного внимания. Это, вероятнее всего, объясняется тем обстоятельством, 
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что в то время дискуссия была возможно только между двумя 
исследователями – М.Т. Абдулганеевым и П.И. Шульгой, энтузиастами архео- 
логии и выдающимися полевиками, которые единственные владели всем 
объемом материалов, слабо представленными в публикациях, что не давало 
возможности включиться в дискуссию другим исследователям. 

С 1998 г. наблюдается определенный застой в изучении майминской 
культуры. Как уже было обозначено, исследователями было принято ее 
существование, шло постепенное накопление источниковой базы, однако 
серьезных попыток по обобщению на более высоком уровне всех накопленных 
материалов никто не предпринимал. 

В этот период следует отметить деятельность группы горно-алтайских 
археологов под руководством В.И. Соенова, которой были исследованы ряд 
памятников майминской культуры и на очень высоком качественном уровне 
опубликованы материалы и результаты этих исследований (Соёнов, 
Трифанова, Константинов, Штанакова, Соёнов, 2011; Соенов, Константинова, 
2015; Соенов, Соенов, Константинов, 2016). 

Следует Необходимо отдать должное и работам А.П. Бородовского, на 
очень высоком уровне обобщившим как имеющиеся материалы, так и 
результаты своих многолетних исследований региона Нижней Катуни 
(Бородовский, Бородовская, 2013). 

Вероятнее всего, именно их публикации и введение в научный оборот 
нового большого блока материалов майминской культуры послужили 
возрождению интереса исследователей к изучению этого культурно-
хронологического образования. 

Из последних работ стоит отметить публикацию С.М. Киреева, 
посвященную истории изучения поселения Майма 1 (всех культурно-
хронологических комплексов этого поселения), в которой он достаточно 
подробно проанализировал и проблему выделения, и интерпретации как 
комплексов гунно-сарматского времени, так и дискуссию по поводу 
возможности соотнесения части поселенческих комплексов Горного Алтая с 
булан-кобинской культурой (Киреев, 2018: 59-63). 

В 2018 г. была опубликована и работа автора данной статьи, посвященная 
анализу керамического комплекса майминской культуры. При его проведении 
использовались достаточно проверенные методики анализа керамического 
материала, апробированные Л.А. Чиндиной (Чиндина, 1984; Чиндина, 1991), 
Т.Н. Троицкой (Троицкой, 1979) и автором (Казаков, 2014). 

Для проверки полученных результатов качественного анализа был 
проведен и количественный анализ с использованием многомерного 
статистического анализа, а именно кластер-анализ, по методу полных связей 
(complete linkage method). 

Анализу подверглись как морфологические особенности керамического 
комплекса (форма сосудов, форма венчиков, форма дна), так и особенности 
орнаментации (орнаментальный элемент, орнаментальный мотив). 

Корреляция данных количественного и качественного анализа позволила 
выделить 3 группы керамики, которые отражают внутреннее развитие 
керамического комплекса майминской культуры и позволили выделить 3 этапа 
в ее развитии. Названия этапов даны по названию памятников, имеющих 
наибольшую идентичность. Это сайлапский этап, датирующийся I в. до н.э. –  
IV в. н.э., горноелбанский, с хронологическими рамками IV-VI вв. и новозы- 
ковский, датирующийся VI-VIII вв. Кроме того, выявлены внутренние 
закономерности развития керамического комплекса (Казаков, 2018). 
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Автором отмечена крайне слабая связь между комплексами майминской и 
быстрянской керамики, о чем свидетельствует широкое распространение в 
быстрянской культуре баночных форм сосудов, которые отсутствуют в 
майминской. В орнаментации майминской керамики нет жемчужника и 
отпечатка уголка лопаточки, которые являются доминирующими орнамен- 
тальными элементами быстрянской керамики. Из этого был сделан вывод о 
привнесении керамических традиций майминцев в ареал распространения 
быстрянской культуры группой населения с других (вероятнее всего, 
восточных) территорий и отсутствием культурной преемственности между 
этими культурами. 

Было отмечено очень тесное взаимодействие кулайской и ранних этапов 
майминской археологических культур и ее огромная роль как в формировании 
одинцовской культуры, так и последующего взаимовлияния одинцовской и 
майминской культур. Сформулирована гипотеза о формировании ранних 
памятников осинкинского типа (басандай ской культуры) на основе слияния 
одинцовских и майминских традиций (Казаков, Казакова, 2016). 

Эта гипотеза полностью отрицает наличие местного компонента в 
формировании майминской археологической культуры и предполагает 
привнесение уже готовых культурных традиций из других регионов, поэтому до 
определения метрополии, откуда прибыли представители этой культуры, о 
компонентах ее формирования мы говорить не можем. Однако ее огромная 
роль в изменении культурного облика огромного региона несомненна. 

Расположение ареала распространения памятников майминской культуры 
в зоне контактов 2 крупнейших культурных суперрегионов – европейского и 
азиатского (Казаков, 2018), обусловило и активное влияние на процессы 
культурогенеза третьего компонента, а именно культур хунно-сяньбийского 
круга, что выразилось в наличии на территориях ареала распространения 
памятников майминской культуры погребально-поминальных комплексов 
булан-кобинской культуры, таких как Майма 7 (Серегин, Матренин, 2014: 119, 
135), Усть-Муны 1 (Серегин, Матренин, 2014: 119, 142), Чултуков Лог 1 
(Серегин, Матренин, 2014: 119, 245). Наложение ареалов распространения 
майминской и булан-кобинской археологической культур в районе нижнего 
течения Катуни обусловило их неизбежное тесное взаимодействие, а 
следовательно и достаточно плотные, интенсивные контакты, что не могло не 
отразится на взамозаимствовании различных культурных традиций. 

Результаты. К сожалению проблема взаимодействия оседлого май- 
минского населения, культура которого представлена только поселенчес- 
кими памятниками и кочевого булан-кобинского, представленного только 
погребально-поминальными комплексами, до настоящего времени не получила 
должного осмысления и требует дальнейшей тщательной проработки. 
Дискуссия по этому вопросу на страницах научной литературы, начатая в 1990-
ых годах, далека от своего завершения. Вопрос остается открытым до 
настоящего времени. 

Сейчас, когда достаточно полно опубликован огромный блок источников по 
булан-кобинской культуре (Бородовский, Бородовская, 2013; Матренин, 

Тишкин, 2007; Серегин, Матренин, 2014; Серегин, Матренин, 2016; Тишкин, 
Матренин, Шмидт, 2018 и др.), поселенческие комплексы Горного Алтая 
(Бейсенов, Шульга, Ломан, 2017; Шульга, 2015 и др.), начата работа по 
естественно-научному изучению керамических комплексов этих культурно-
хронологических образований (Степанова, Казаков, 2018, Бейсенов, Шульга, 
Ломан, 2017; Соенов, Соенов, Константинов, 2016 и др.), открыты новые, 
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интереснейшие погребально-поминальные комплексы Горный 10 (Абдул- 
ганеев, 2001; Абдулганеев, Степанова, 2001 и др.) и Чумыш-Перекат (Фрибус, 
Грушин, Сайберт, Трусова, 2018), опубликованы материалы осинкинского 
могильника (Савинов, Новиков, Росляков, 2006), решение этого вопроса 
становится вполне реальным. 

Заключение. Таким образом, мы имеем дело с достаточно интересным 
культурным образованием, сформированном на основе культурных традиций, 
которые достаточно редко взаимодействую друг с другом, расположенном в 
контактной зоне двух основных, крупнейших суперрегионов Евразийского 
континента. На современном этапе изучения майминской археологической 
культуры можно констатировать возросший интерес исследователей к ее 
изучению, что дает надежду на более полное осмысление ее роли в древней 
истории как Алтая, так и Сибири в целом. 

Наиболее актуальными задачами в изучении майминской археологи- 
ческой культуры являются введение в научный оборот огромных блоков 
поселенческих материалов, в том числе и материалов эпонимного памятника 
Майма 1, которые опубликованы крайне фрагментарно, материалов могиль- 
ника Горный 10, на котором исследовано 76 погребений и других памятников 
предгорной зоны. Так же требует решения и вопрос о возможной корреляции 
поселенческих комплексов майминской культуры с погребально-поминальными 
комплексами булан-кобинской культуры или прояснения механизма их 
взаимодействия. 
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Аңдатпа: Мақала Алтайдың мифологиясы мен ритуализмінде, Алтай халқының эпос және ән 

мәтіндеріндегі Алтай топонимасының мәдени семантикасын талдауға арналған. Бұл анималды 
зерттеу кезінде оның этномәдени контекстін ескере отырып, тұжырымдамадағы мәдени мәндерді 
анықтауға арналған лингвистикалық концептуалды-семантикалық әдіс қолданылады. Талдау ХХ 
ғасырдың басынан бастап жазылған халықтық мәтіндерге қатысты болды. Алтайдың топонимін 
мифологиясы ежелгі түріктердің дәстүрлерімен, таулар мен шаманизммен байланысы бар. 
Алтайды әлемнің көлденең және тік өлшемдеріндегі ортасы деп түсінеді, ал үйдің таза тау 
шапақтары орналасқан аспан саласы. Алтайға, сондай-ақ Жер-суға шағымдану шаманистік 
құпияның міндетті бөлігі болды. Алтай фольклоры шамандық мифологияны бейнелейді – 
Алтайда адамдар мен қоршаған табиғатты жамандықтан және әділетсіздіктен қорғайтын өзінің 
меншікті рухы (Алтай Енеси) бар. Топоним ХХ ғасырдың басында монотеизмнің әсерінен пайда 
болған Бурханизмді ізбасарларының (ақ дін, буддизм) ізбасарларында Алтай-құдайдың 
мәртебесіне ие болды. 
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Cultural semantics of the toponym Altai in Altai folklore 
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philological sciences, leading researcher of the folklore sector of the peoples of Siberia; Novosibirsk, 
Russia. E-mail: sibfolklore@mail.ru 
 
Abstract: The paper is devoted to the analysis of the cultural semantics of the Altai toponym in 

shamanic mythology and ritualism, the epos and song lyrics of the Altai people. A linguistic conceptual-
semantic method is used in the study of this onim, the essence of which is to identify the cultural 
meanings contained in the concept-word, taking into account the ethnic and cultural context. The 
analysis involved folk texts recorded since the beginning of the twentieth century. The mythologization 
of the toponym Altai is associated with the traditions of the ancient Turks, with the cult of the mountains 
and shamanism. The mythologization of the toponym Altai is associated with the traditions of the 
ancient Turks, with the cult of the mountains and shamanism. Altai is understood as the center between 
the worlds in the horizontal and vertical dimensions, the heavenly sphere, where the pure mountain 
spirits of the home dwell. Appeal to Altai, as well as to Jer-su, was an obligatory part of shamanic 
mysteries. The modern folklore of Altaians reflect the shamanic mythology, according to which Altai has 
its own master spirit (Altai Eezi), which protects the people and the surrounding nature from evil and 
injustice. The toponym acquires the status of the theonym Altai-kuday in the cult texts of followers of 
Burkhanism (white faith, Buddhism) at the beginning of the twentieth century, which was influenced by 
monotheism. 
Key words: folklore and ethnolinguistics; sacral toponym; theonym; mythology and rituals of the 

Altaians; shamanism among the Altaians. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу культурной семантики топонима Алтай в шаманской 

мифологии и обрядности, эпосе и песенной лирике алтайцев. В изучении данного онима 
применяется лингвистический концептуально-семантический метод, суть которого заключается в 
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выявлении культурных смыслов, содержащихся в понятии-слове с учетом его этнокультурного 
контекста. К анализу привлечены фольклорные тексты, зафиксированные с начала ХХ века. 
Мифологизация топонима Алтай связана с традициями древних тюрков, с культом гор и 
шаманизмом. Алтай понимается как центр между мирами в горизонтальном и вертикальном 
измерениях, поднебесная сфера, где обитают чистые горные духи-хозяева. Обращение к Алтаю, 
как и к Jер-су, являлось обязательной частью шаманских мистерий. В фольклоре алтайцев 
отражена шаманская мифологема – Алтай имеет своего духа-хозяина (Алтай ээзи), который 
защищает народ и окружающую природу от зла и несправедливости. Топоним обретает статус 
теонима Алтай-кудай в культовых текстах последователей бурханизма (белой веры, буддизма)  
в начале ХХ в., возникшей под влиянием монотеизма.  
Ключевые слова: фольклористика и этнолингвистика; топоним; мифологизация, теоним, 

мифология и обрядность алтайцев. 
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Культурная семантика топонима Алтай в фольклоре алтайцев 
 

Н.Р. Ойноткинова  
 

Алтай – географическое название горной системы, расположенной на 
территории четырех государств: России, Казахстана, Монголии, Китая. 
Фольклорист З.С. Казагачева, выявив употребление данного топонима в эпосе 
киргизов («Манас»), бурят («Аламжи-Мерген»), калмыков («Джангар»), 
отметила, что «все это – не что иное, как свидетельство сохранившегося в 
исторической памяти данных народов названия места их первоначального 
обитания» (Казагачева, 2004: 58). 

В лингвистике существуют разные точки зрения о происхождении данного 
топонима. Автор «Топонимического словаря Горного Алтая» О.Т. Молчанова, 
приводя в разные версии происхождения данного топонима, соглашается с 
мнением исследователя Г.К. Конкашпаева, который считал, что данный оним 
имеет монгольское происхождение: «В монгольских языках слова алтан и алт 
означают золото. Если к этим словам (основам) прибавить словообразующий 
аффикс, то получаются относительные прилагательные алтантай и алттай со 
значением золотоносный (или место, где есть золото)» (Конкашпаев, 1974:48-
49; Молчанова, 1979:130-131). Некоторые исследователи полагали, что Алтай 
– сложный усеченный топоним из тюркских слов ал ‘высокий, могущественный’ 
+ тайга ‘высокие горы’, а также из тюркских слов ала тау ‘пегая гора’ 
(Молчанова, 1979:130 Казагачева, 2004:56). В мифологии и обрядности 
коренного этноса Горного Алтая данный топоним обрел особую культурную 
семантику.   

Целью данной публикации является анализ культурной семантики 
топонима Алтай в фольклоре алтайцев. Нас интересует топоним Алтай с точки 
зрения этнолингвистики и фольклористики: какие смыслы имеет это слово в 
фольклорном сознании алтайцев. В  работе применяется лингвистический 
концептуально-семантический метод, суть которого заключается в выявлении 
культурных смыслов и коннотаций, содержащихся в понятии-слове с учетом 
этнокультурного контекста. Материалом исследования послужили 
опубликованные и неопубликованные фольклорные тексты: обрядовые тексты 
(Анохин, 1924; Укачина, Ямаева, 1993), народные песни алтайцев (Тюхтенев, 
1972; Петешева, 2002). Мы касаемся фольклорных текстов, зафиксированных 
с 10-х гг. ХХ в. по настоящее время.  

Сакральный образ топонима Алтай связан с религиозно-мифологичес- 
кими верованиями древних тюрков, а именно: анимизмом, культом гор и 
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шаманизмом. Олицетворение природы было закономерным и универсальным 
культурным явлением. Л.П. Потапов отмечал, что «у алтайских шаманистов 
олицетворение природы покоилось на основе древнего дуалистического 
мировоззрения, свойственного ранним ступеням развития общественного 
сознания. Согласно их представлениям у каждого объекта или явления 
окружающей природы, будь то гора или река, дерево или камень, птица или 
зверь, гром или дождь и т.д., имелся свой хозяин, который в воображении 
шаманистов был самостоятельным, но нечеловеческим существом, как бы 
слившимся с данным объектом или явлением. Этот хозяин не только обладал 
разумом, как у человека, но и выделялся своим обликом (воображаемым), 
нередко антропоморфным (например, у горы или реки, озера) или зооморфным 
(у птиц, зверей и др.)» (Потапов, 1991:24). В результате олицетворения и 
одухотворения всей природы возник персонифицированный образ Алтая как 
духа-хозяина, божества этой горной местности. Анимистическое почитание 
Алтая восходит к архаичным традициям: родовому культу священных гор и 
шаманизма.  

Наделение сакральным смыслом топонима Алтая произошло в процессе 
анимизации природы и поклонения духам земли (Йер-су), гор, существо- 
вавшем в родовом обществе, но предшествовавшей шаманизму и вошед- 
шей в шаманскую религиозную традицию. Древность культа Йер-су подтверж- 
дается и древними китайскими хрониками, на которых ссылаются историки 
(Бичурин, 1950:231; Таскин, 1973:22, 120). В.С. Таскин пишет, что в древне- 
китайских летописях есть сведения о жертвоприношениях шаманов сюнну 
(хуннов) духу земли (Таскин, 1973:22, 120). В орхонских памятниках были 
запечатлены имена божеств древних тюрков – Тенгри (букв. Небо), Умай – 
богиня деторождения и плодородия, Йер-Суб (букв. ‘Земля-вода’) (Малов, 
1959; Кляшторный, 1981:124). По сведениям византийского историка, жившего 
в начале VII в., Феофилакта Симокатта: «Тюрки превыше всего чтут огонь, 
почитают воздух и воду, поют гимны земле, поклоняются же единственно тому, 
кто создал небо и землю, и называют его богом. Ему в жертву они приносят 
лошадей, быков и мелкий скот и своими жрецами ставят тех, которые, по их 
мнению, могут дать им предсказания о будущем» (Феофилакт, 1957:161). Все 
это до сих пор остается живой традицией у южносибирских тюркских  
народов. В контексте взаимодействия и взаимовлияния разных культур и 
религий эти древние культурные архетипы, конечно, могли видоизмениться, 
трансформироваться.  

По мнению этнографа С.П. Тюхтеневой, к ранним пластам относятся 
представления, восходящие к родоплеменному культу гор. Второй этап 
развития культа гор связан с шаманизмом. Третий этап эволюции 
представлений о священных горах и духах-хозяевах гор был связан с 
бурханизмом (или белой верой, буддизмом, отрицающим шаманизм с его 
кровавыми жертвоприношениями как черную веру – уточ. мною – Н.О.). С.П. 
Тюхтенева пишет, что «Божество Алтай было практически единственным из 
высших духов, поклонение которому в эти годы осуществляли не шаманы, а 
jарлыкчи (т.е. жрецы – уточ. мною Н.О.)» (Тюхтенева, 1995:175). Четвертый 
этап эволюции культа гор приходится на конец 1930-90-х гг. Общественные 
моления, посвященные духу-хозяину Алтая, по традиции проводились весной и 
осенью в пору зеленой и желтой листвы до конца 1940 гг. Как считает 
исследователь, «отличительной чертой данного этапа эволюции культа духа-
хозяина Алтая является его взаимосвязь с процессом консолидации алтайцев, 
с выходом на новый уровень алтайского национального самосознания. 
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Взаимозависимость этих явлений отразилась на мировоззрении и религиоз- 
ных верованиях. В частности, в культе духа-хозяина Алтая вместо сӧӧка  
(рода как части народа) занял народ (алтайцы), а вместо духа-хозяина 
конкретной родовой горы – дух-хозяин всего Алтая» (Там же: 175). Как видим, 
культ Алтая складывался на протяжении длительного периода времени.  

В фольклорных текстах образ Алтая встроен в два пространственных 
измерения: горизонтальное и вертикальное. Как известно, представление о 
земле как четырехугольном (квадратном) пространстве, населенном по краям 
народами, враждебными тюркам, отражено в древнетюркских памятниках.  
С.Г. Кляшторный отмечал, что границы Среднего мира обозначались словом 
buluŋ ‘угол’ (tört buluŋ qop jaүy ermis ‘(все народы, жившие по) четырем углам 
(света), были врагами’ (КТб, 2, ср. БК, 24)1, а в памятниках уйгурского письма 
наряду с этим термином употреблялось слово jynaq ‘сторона’, ‘направление’ 
(buluŋ jyŋaq barča bütürü qarardy ‘углы и страны света все стали совершенно 
мрачными’)2 (Кляшторный, 1981:122). Горизонтальная космологическая модель 
Алтая в виде многоугольного (четырех-, семи-, девятиугольного) пространства 
сохраняется в шаманской поэзии и в современной песенной лирике алтайцев. 

<…> Арчын пашту ак Алтай, / Тöрт пулуҥду кеен Алтай! / Муҥ кулакту агын 

суу, / Тöрт киндиктÿ jер-эне, / Тöрт öркöштÿ кан Алтай! / Эне полуп эмискен, / 
Айгырлуда азраган, /  Алты öркöштÿ кан Алтайым! / Аржан мöҥÿн агын суум. / 
Jайылып пÿткен кара агажы, / Тура jаткан Ак-кааным / Тöрт пулуҥду кин 
Алтайым! / Ээр полон арташтарым, / Эмчек полон сÿрÿлерим! / Корум полгон 
паштуларым, / Тал jакалу алтайларым! / Таскыл мöҥÿн тайгаларым, / Одош-
тедеш муҥ сÿÿрÿлер. / Айгырлу малды чамчытпас, / Алты ÿйеге кин jÿрер. / 

Азраган пала айрылбас / Эрjинелÿ бай jÿрер, / Эркетендÿ кин перзин <…>. 

С можжевеловыми вершинами чистый Алтай! / С четырьмя гранями 
величественный Алтай. / С тысячами ушами текущие реки, / С четырьмя 
пуповинами земля-мать! / С четырьмя горбами мой родной Алтай! / Как мать 
грудью кормящая, / Скот с жеребцом кормящий, / Шестигорбый мой родной 
Алтай! / Серебру подобные текущие реки, / Распуcтившиеся мои темные леса! 
/ В стороне живущий Белый Хан, / С четырьмя гранями пуп – Алтай! / На седла 
похожие перевалы мои, / На груди женщины, похожие сопки мои. / С 
каменными скалами вершины мои, / С таловым воротником Алтай мой! / 
Серебряные горные вершины мои, / Друг против друга тысячи пиков! / 
Лошадям с жеребцом не дайте убыть, / Пусть в шести поколениях пуповины 
будут. /  Выкормленным детям не дайте умереть, / Чтобы счастливо и богато 
жить, / Пусть пуп человека с достатком даст’3.  

Так, в лирической песне «Кан-Алтай» встречаются эпитеты: ӱч толыкту 
Кан-Алтай ‘треугольный Кан-Алтай’, тогус пулуҥду Кан-Алтай ‘девятигранный 
Кан-Алтай’ (кан ‘кровный, родной’).  

Ӱстÿртинеҥ кöргöндö, / Ӱч толукту Кан-Алтай! / Тууразынаҥ кöргöндö, / 
Тогус булуҥду Кан-Алтай! (текст 22) ‘Если сверху смотреть / – Треугольный 
Кан-Алтай! / Если со стороны смотреть – / Девятигранный Кан-Алтай!’4. 

Представление об Алтае как центре земли, имеющей пуп, отражено и в 
величальных песнях. Эпитеты-соматизмы выражают семантику родства: кан 
означает букв. ‘кровный’, ‘родной’, ‘отчий’; слово кин ‘пуп’, ‘близкий, родной’, 

                                                           
1 КТб – памятник Кюль-тегину (большая надпись); БКб – памятник Бильге-кагану (большая надпись). 
2 МПДП – С.Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.-Л., 1951. 
3 Там же. 
4 Рукопись тома «Алтайские народные песни». Зап. К.Е. Укачина в 1985 г. в г. Горно-Алтайск от Е.М. 
Чапыева, 75 лет, из рода кыпчак. Расш. текста К.Е. Укачиной. Пер. М.А. Демчиновой.  – Архив ИА РА,  
ФМ 361. 
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как уже отмечали, также связано с выражением представления об Алтае, 
находящемся в Среднем мире, как центре. Семантика родства также 
выражается метафорическим отождествлением Алтая с родителями, с 
матерью и отцом. 

Бийик сӱмер тайгаларлу, / Мӱргӱп ӧскӧн кан Алтай. / Балтырганла 
азыраган, / Байлык јараш кин Алтай. ‘С высокими остроконечными горами / 
родной Алтай, где я, молясь, вырос. / Дягилем накормивший, / Богатый 
красивый пуп Алтай’5.  

Алты jашту пу тужунда / Ададый полгон Кан-Алтайы, / Эки jашту тужунда / 
Энедий полгон кин Алтай. ‘Кан-Алтай как отца почитали, / С двух лет они / 
Пуповину-землю как мать почитали’ (Алтайские героические сказания 1997: 
86/87). 

Представление об Алтае как центре мироздания, восходит к шаманской 
мифологии, согласно которой в центре мировой горы, соединяющей все три 
мира – Нижний, Средний и Верхний – возвышается пуп земли и неба (Jер 
теҥери киндиги), откуда произрастает тополь с золотыми ветвями и широкими 
листьями, вершины которого переходят в небесную область. Приведем 
отрывок из текста кама Тартыка, записанного А.В. Анохиным в 1914 г.:  

<…> Алтай ээзи кÿн шыҥыл, / Jер киндиги jес терек, / Кÿн шыҥылым, ай 
шыҥылым, / Алтон алты айры пашту пай терегим. <…> 6 ‘Хозяин Алтая 
солнечный свет, / Пуп земли – медный тополь, / Солнечный свет, лунный свет, 
/ С шестью десятью шестью ветвями священный тополь’. 

В вертикальном мифологическом измерении Алтай трехмерный. Т.М. 
Садалова считает, что «трехмирье в алтайском фольклоре определено через 
слово: «алтай» (верхний алтай, средний алтай, подземный алтай), и подробно 
представлено в основном в текстах героических сказаний (Садалова: интернет-
ресурс). Слово алтай в нарицательном значении обозначает ‘земля, 
местность’. 

В мифологии алтайцев такие номинации, как Алтай ээзи ‘Дух-хозяин Алтая’ 
наряду с другими – Jер-су ‘дух-божество Земли-воды’, Тaйга тӧс ‘дух горы’ 
(определенной), входили в шаманский пантеон. Дух-хозяин Алтая «заведует 
всеми вершинами Алтая. Обитает в пещерах, на ледниках. Он посылает в 
зимнее время ветер, бури, ненастье, разносит юрты, уничтожает скот, 
насылает волков, охотников лишает добычи, замораживает их на смерть. ... 
Каждый год ему жертвуют белого рыжеголового барана, молоко, чегень, 
сладкий жир, складываемый при жертвоприношении в виде пирамиды. 
Изображения ему не делают. Жертвы приносят ему все сеоки (роды – уточ. 
мною – Н.О.)» (Каруновская, 1935: 165).  

Обращение к Алтаю, как и к Jер-су, являлось обязательной частью 
шаманских мистерий. В камланиях Jер-суу и Алтай представлены как 
отдельные сферы (в вертикальном измерении, в направлении вверх), где 
обитают чистые горные духи (ару неме). Шаманский концепт Jер-суу (Çer-su) 
обозначает астральную сферу, где обитают духи-хозяева священных гор, рек, 
озер. Шаман попадает в Jер-суу, преодолев семь препятствий: Jети эжиктÿ 
Jерим-суу ‘Земля-вода моя, имеющая семь дверей’. Символика двери 
подразумевает путевые препятствия, как правило, это семь слоев, мысленно 
преодолеваемых при камлании тому или иному духу. Хозяину каждой «двери» 
за право прохода кам дает выкуп (толу)7. 

                                                           
5 Рукопись тома «Алтайские народные песни». 
6 Архив ТОКМ, фонд 16, оп. 8, д. 16, л. 18. Мистерии кама Тартыка, записанные А.В. Анохиным. 
7 Архив МАЭ РАН, фонд 11, д. 17, л. 33. 
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В этом многослойном пространстве Jер-суу располагается чуть выше,  
чем горный хребет Алтая (Алтай сыны), который считается первой оста- 
новкой в пути шамана. Л.Э. Каруновская отметила, что Jер-суу (Çer-su; букв. 
‘Земля-вода’) представляется особой областью в шаманской мифологии. По 
описанию ее информанта, шамана Мерея Танаша, в центре земли находится 
гора Ак тожоҥ Алтай сыны ‘белый ледяной хребет Алтая’ – резиденция 
предков охотников, духов-хозяев со всего Алтая, а также самого значительного 
духа земли Çer-su. На вершине этой горы есть молочное озеро Сют Кёл, в 
котором по пути в надземный мир омывается душа кама. Это первая остановка 
камов по пути в небесную область и пределом слабых шаманов, которые не в 
состоянии продолжать свой путь. В центре горы возвышается пуп земли и неба 
(Jер теҥери киндиги), откуда произрастает богатое дерево с золотыми ветвями 
и широкими листьями (Алтын бÿрлÿ бай терек), вершины которого переходят в 
небесную область. По этому дереву камы попадают на небо при родовых 
жертвоприношениях Ульгеню или главному создателю душ скота и людей Кёк 
Мёнкю (т.е. Небо, Теҥери – уточ. мною – Н.О.). Эта же гора является местом 
сборищ и игрищ духов-хозяев со всего Алтая. Уменьшение или исчезновение 
животных в каком-нибудь районе Алтая объясняется проигрышем духа-
хозяина данного района душ-зародышей животных своего района духу-хозяину 
другого района. При совершении жертвоприношения в три года раз Çeri-su 
преподносится рыжая лошадь, белый баран, арака, молоко, чегень и светлая 
ткань (Каруновская, 1935:161-162, 164).  

Местом обитания светлых духов считаются «чистые» места, горы. 
Лексические составляющие мифического локуса Ак тожоҥ Алтай сыны ‘белый 
ледяной хребет Алтая’ – ак ‘белый’, тожоҥ ‘ледяной’ актуализируют семантику 
его чистоты и святости. Локусом чистых духов может быть недоступные людям 
высокая гора или хребет. Соответственно, локусами обитания нечистых духов 
считаются темные леса, болота, овраги и пр.   

Белый ледяной хребет Алтая, где находится резиденция предков 
охотников, духов-хозяев со всего Алтая, находится ближе, чем Jер-суу, путь к 
которому построен по модели путей в Верхний и Нижний миры. Л.Э. Кару- 
новская пишет, что по описанию шамана Мерея Танаша, отправляясь к  
Çer-su, душа кама, долетев до горы Ак тожоҥ Алтай сыны (букв. – ‘до белого 
ледяного хребта Алтая’ – уточ. мною – Н.О.), омывается здесь в молоч- 
ном озере (Syt kөl) и, не поднимаясь вверх, летит на восток и попадает в 
область Çer-su (Каруновская, 1935:162–163). Такая картина характерна и  
для шаманской традиции алтайцев вообще, это прослеживается в текстах и 
других шаманов.   

К хребту Алтая (Алтай сыны) шаманы устремлялись, прося благо- 
словления и благодати во время обряда жертвоприношения духам- 
хозяевам Среднего мира. Полученная у светлых божеств и духов благодать 
является высшей духовной ценностью. В шаманском сознании алтайцев это 
возможно достичь при соблюдении морально-этических правил жития, 
отсутствии плохой кармы. Божественная энергия или благодать человеком 
познается через свет и озарение, расцвет и улучшение его жизни. И по 
представлениям шаманов благодать спускается с небесных сфер в домаш- 
ний огонь в виде золотого сияния.  

Обряд жертвоприношения духам-хозяевам Алтая и священных родовых 
гор кама Баланди проводился для прошения благодати одной семье. По 
представлениям шамана, хребет Алтая является крайней точкой, куда 
отправляется шаман. Во время вечерней мистерии кам отправляется в Jер-су, 
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к чистым горным духам, которые обитают в вершинах хребтов – Алтай 
сыны (букв. «Хребет Алтая»), для того, чтобы доставить дары, приготов- 
ленные хозяевами юрты.  

«Ару Алтайдыҥ сыны! / Ӱзÿ оттоҥ чыгып jадым, / Алты айрыдаҥ амадап 
jадым, / Ару Алтайдыҥ сыны – / Jака сÿргек, jаан jер. / Амадап jаткан барылгам 
/ Агар-тöскö jеткей не? / Алтын jаргы табышкай не? / Jака  сÿргек jаан jер! / Ару 
Алтаимниҥ jаргы jер, / Мунаҥ ары ачык jол бергей не8.  

‘Чистого Алтая хребет! / Из горячего огня выхожу я, / От шести шестов (в 
аиле) устремлюсь. / Чистого Алтая хребет – / Крайнее препятствие, большое 
место. / Нацелено (отправляемая) мною барылга / До чистого духа будет ли 
доставлена? / Золотое решение вручится ли? / Крайнее препятствие – 
большое место, / Чистого Алтая судное место, / Дальше открытую дорогу 
даст ли?’. 

Таким образом, Алтай сыны является сакральным локусом, местом 
локализации духа-хозяина Алтая и духов-хозяев гор, дарующих людям 
различные блага, души детей и скота. В данном случае мы имеем дело с 
мифологизацией топонима, или приданием топониму символического смысла, 
связанного с религиозным понятием, имеющим в какой-то степени 
мифологический смысл.    

Топоним Алтай вошел в пантеон бурханистов. В.П. Дьяконова отметила, 
что Алтай является персонифицированным божеством среди сообщества 
духов Йер-су (Дьяконова, 2010:222). Об изменениях в пантеоне тюрков Саяно-
Алтая в ХХ в. Л.П. Потапов писал: «Божество Алтай заменило Йерсу (Jäрcу), 
входившее в пантеон древних тюрок, хотя почитание непосредственно Йерсу у 
алтае-саянских шаманистов местами сохранялось» (Потапов, 1991:145). 
Некоторые алтайцы утверждали, что жители Усть-Канского и Онгудайского 
районов поклонялись богу Jäр-cу. С появлением бурханистов стали называть 
«не Jäр-cу, а jаан каан Алтаi; вместо названия Таiка, где жил Jäр-cу, 
использовали другое название – Ак сÿмäр» (Там же: 146).  

По воспоминаниям нашего информанта, пожилой теленгитки, в шесть лет 
она видела, как в 40-е гг. ХХ в. в селе Язулу Улаганского района проводился 
обряд Jер такыган ‘жертвоприношение Земле’. В то время еще, в пору 
широкого бытования шаманизма люди делали тайылга – шкуру жертвенного 
барана вешали на длинную деревянную жердь, а мясо варили для 
жертвенного блюда9. В названии обряда до 40-х г. у алтайцев сохранялось 
представление о духах земли и воды, существовавшее у древних тюрков.  

Современный обряд жертвоприношения духам-хозяевам гор имеет 
несколько синонимичных названий: Алтай кöдÿрер ‘возвышать, возносить 
Алтай’, Алтай кÿндÿлеер ‘угощать Алтай’ и Алтай/jер такыыр ‘приносить жертву 
Алтаю/земле’. В этом ряду глагол такы= / тахиха в монгольских языках 
обозначает: 1) рел. приносить жертву, совершать жертвоприношение, совер- 
шать религиозный обряд; дээжээр тахиха приносить в жертву первый кусок 
пищи, напитка; хонёор тахиха приносить в жертву отцу; 2) перен. холить, 
ублажать (Черемисов, 1951: 432). Синонимическое отождествление всеоб- 
щего духа-божества земли-воды (Jер-су) с духом-божеством конкретной 
местности Алтая возникло в результате упрощения обрядовой традиции 
терминологии и пантеона алтайцев в советское время. К этому мнению 
приходит и этнограф Н.А. Тадина. С ее точки зрения, у алтайцев выработался 

                                                           
8 Архив МАЭ РАН, фонд 11, оп. 1, д. 22. 
9 Архив сектора фольклора ИФЛ СО РАН. Зап. Н.Р. Ойноткиновой и Е.И. Исмагиловой в 2009 г. в с. Улаган 

Республики Алтай от Т.В. Кеденовой, 1937 г. р., из рода кёбёк.  
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теоним Алтай-кудай (божество Алтай), осмысливаемый как божество,  
слитое с природой (Тадина, 2013:97).  

Таким образом, обожествление топонима Алтай как названия местности, 
имеющего культово-религиозное значение, характерно для обрядовой и 
песенной традиции бурханистов. В данном контексте географическое название 
Алтай участвует в образовании теонима Алтай-кудай, возникшего в 
бурханизме под влиянием идей монотеизма.   

В фольклорных текстах представлена мифологема о том, что Алтай  
имеет своего хозяина-духа – Алтай ээзи, который защищает народ от зла, 
распределяет жизненные блага, восстанавливает справедливость. Так, в 
тексте современного обряда жертвоприношения духам-хозяевам священных 
гор10, Алтай представляется местностью, имеющей своего духа-хозяина – 
Белого Буркана, который может наблюдать за людьми, сердиться, радоваться 
и т.д. (Алтай ээзи – Ак Буркан ‘Хозяин Алтая – Белый Буркан’) (полный текст 
см.: (Ойноткинова, 2016:94)).  

В мифологической прозе Алтайдыҥ ээзи – это положительный персонаж: 
он  оберегает людей от зла, помогает охотникам и т.д. Так, в мифе дух- 
хозяин Алтая научил охотников исполнять горловым пением – кай, играть на 
топшуре (текст 70) (Ойноткинова и др. 2011:180/181). В былике «Тургак»  
дух-хозяин Алтая подсказал человеку, как выбраться из места скопления  
злых духов, где остановилась его лошадь (Ойноткинова и др. 2011:208/209; 
текст 86). В другом мифологическом тексте дух-хозяин Алтая загнал демо- 
нического сивого быка в озеро, чтобы обезопасить свой народ (Ойноткинова  
и др. 2011: 230/231; текст 97). В этих текстах присутствует формульное 
выражение Баш болзын! ‘Голову преклоняю, или кланяюсь’:  

Кеjим сынду Алтайыс / Ажусына баш болсын! / Келбиреп аккан талайыс / 
Кечӱсине баш болсын! ‘С хребтами как чепрак Алтай наш / Перевалу его голову 
преклоняю! / Колыхаясь текущая (большая) река наша / Переправе её голову 
преклоняю!’11. 

Лирические песни об Алтае в идейно-содержательном плане имеют  
много общего с благопожеланиями, исполняемыми в пути, в обрядовых 
ситуациях поклонения вершинам Алтая при переезде через горные перевалы.  

Художественно-поэтический образ Алтая представлен метафорами и 
эпитетами. В этом ряду превалируют развёрнутые эпитеты зрительного 
восприятия. Широко используются эпитеты, обозначающие материал 
(металлы, ткани), цвет и растительность: ак Алтай белый (священный) Алтай, 
кöк Алтай ‘голубой, синий Алтай’; мöҥÿн сынду Алтай ‘с серебристыми 
хребтами Алтай’; алтын сÿмерлÿ Алтай ‘с золотыми хребтами Алтай’, кÿмÿш 
туулу Алтай ‘с серебряной горой Алтай’, алтын туулу Алтай ‘с золотой горой 
Алтай’, мöҥÿн сÿрлÿ Алтай ‘в серебристом обличии Алтай’, кÿмÿш сÿрлÿ Алтай 
‘в серебряном обличии Алтай’, маҥдык сÿрлÿ Алтай ‘шелку подобный Алтай’; 
jажыл торко jайган Алтай ‘зеленым шелком покрытый Алтай’, кÿреҥ чепкен 
тöжöгöн Алтай ‘коричневое сукно подстеливший Алтай’, ак чечектÿ Алтай ‘с 
белыми цветами Алтай’, кÿн чечектÿ Алтай ‘с солнечными цветами Алтай’; мöш 
jамынган Алтай ‘кедром покрывшийся Алтай’, таш jамынган Алтай ‘камнями 
покрывшийся Алтай’, маҥырын берген Алтай ‘слизун-лук давший Алтай’, 
курсагын берген Алтай ‘пищу давший Алтай’, кöк булутту Алтай ‘с синими 

                                                           
10 Материалы фольклорно-этнографической экспедиции в Республику Алтай в мае 2015 г. Зап. Н.Р. 

Ойноткинова, А.Г. Гомбожапов, А.А. Конунов в Чемальском районе от В.И.Яндикова, из рода тодош. 
11 Рукопись тома «Обрядовая поэзия алтайцев». 
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облаками Алтай’; арчын jытту с можжевеловым запахом, мöҥкÿ jытту ‘с 
запахом ледниковых хребтов’.  

В лирических песнях Алтай выступает объектом эмоционального 
отношения поющего: восхищения, любви, тоски по своей родной земле.  

Адам öскöн Алтай деп, / Алтайын кöрÿп, кем келер? / Адабыс jаҥыс акам 
деп, / Аказын кöрÿп, кем келер? / Энем öскöн Алтай деп, / Алтайын санап, кем 
келер? / Энебис jаҥыс эjем деп, / Эjезин кöрÿп, кем келер? ‘Алтай, где отец мой 
вырос, / На Алтай посмотреть, кто вернется? / Отец наш, «мой единственный 
брат» говоря, / На брата посмотреть, кто вернется’. / Мать наша, «сестра моя» 
говоря, / На сестру посмотреть, кто вернется?’12. 

В приведенном отрывке из песни выражено эмоциональное состояние 
певца, его сожаление о том, что когда-то придется навсегда уйти из этой 
земли. 

Подытоживая рассмотренное, отметим, что семантика топонима Алтай  
в фольклоре алтайцев тесно связана с религиозно-мифологическими воз- 
зрениями алтайцев. В современном фольклоре алтайцев по отношению к 
данному топониму актуально анимистическое представление Алтай – это 
сакральное пространство, имеющее духа-хозяина. Эти культурные процессы 
повлияли на образование понятий с производным топонимом Алтай: Алтай 
сыны, Алтай ээзи, Алтай-кудай. В мифологии алтайцев-шаманистов Алтай 
сыны, как и Jер-су, расположенное высоко в горах место обитания духа-
хозяина Алтая и духов-хозяев гор, дарующих людям различные блага, души 
детей и скота. В этом случае мы имеем дело с мифологизацией и 
формированием мифотопонима Алтай сыны как особой астральной области  
в Среднем мире. В бурханизме топоним Алтай входит в состав теонима – 
Алтай-кудай. Обожествление этого топонима как божества Алтай-кудай 
произошло в результате влияния идей монотеизма. Итак, в содержании 
топонима Алтай нами выявлены следующие семантические компоненты: в 
горизонтальном и вертикальном мифологических измерениях Алтай – центр 
между мирами; Алтай имеет духа-хозяина (Алтай ээзи), который находится 
высоко в горных хребтах Алтая (Алтай сыны); Алтай – это родная земля. 
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ХХ ғасыр басындағы Зайсан аймағы қоғамдық-саяси қайшылықтар 
кезеңінде 
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Аңдатпа. ХХ ғасыр басындағы саяси  оқиғалар  барысында Зайсан аймағының тарихында  

біршама оқиғалар орын алды. Соның ішінде бірінші орыс революциясы Зайсан жұмыс- 
шыларының  саяси оянуына, жұмысшылар мүдделерінің тоғысуына  оң ықпал етті. Ал 
империялық өкімет тарапынан жұмысшылар мен кедейлердің  талаптары қанағатсыз, тек  
талаптар  ретінде  қалып  отырған. Оған өлкеде әлеуметтік-экономикалық қатынастың әліздігі 
және жұмысшы табының аздығы себеп болды. Бірақ аймақтағы халықтың отарлық  саясатқа 
қарысы  бас көтере алатындығы дәлелденді. Мақалада Зайсан аймағындағы ХХ ғасыр 
басындағы  саяси  толқулардан бастап, 1916 жылғы көтеріліс кезеңіндегі аймақтағы тарихи 
оқиғалар  баяндалады. Өлкеде ХХ ғ. басында қазақ елінің басқа аймақтарындағы сияқты  
саяси-әлеуметтік қайшылықтарды басынан өткізді.ХХғ. басында кен орындарында жұмыс- 
шылар шерулері мен толқулары болды.1916 жылғы оқиғаға байланысты Мүрсәлім бастаған 
және “солдаттар бүлігі” деген толқулар аймақты қамтыған.Онымен қатар өлкедегі жер дауы да 
шешімін таппаған мәселенің біріне айналды. Халық өкілі Әбзанидің  Кендірлік жер дауын шешу 
туралы тартыстары патша үкіметінің отарлық, бодандық саясатына қарсылықтың  бір көрнісі.   
Түйінді сөздер: Зайсан; империялық саясат; уезд; революция; болыс; шерулер,толқулар; 

солдаттар бүлігі. 
 

Zaisan region at the beginning of the XX century  in the years of social-
political contradiction 
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Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of KazNPU named after Abai, Almaty, Kazakhstan. 
E-mail: ablai_angel@mail.ru 
 
Abstract. During political contradictions at the beginning of the 20th century, many events occurred in 

the Zaisan region. Namely, the first Russian revolution had a positive effect on the interests of the 
workers in a political awakening from Zaisan. And the demands of the workers and the poor on the part 
of the imperial government were unsatisfactory, remained ordinary demands. This was due to the weak 
socio-economic situation in the region and the low working class. But it has been proven that people in 
the region can stand up to colonial politics. The article describes the events in the region from political 
upheavals in the early twentieth century to the uprising of 1916 in the Zaisan region. At the beginning of 
the twentieth century in the region, as in other parts of the Kazakh land, it underwent political and social 
contradictions. 
At the beginning of the twentieth century there were strikes and unrest in the region. The 1916 incidents 
were triggered by a wave led by Mursalim and the Soldiers Rising. In addition, land dispute in the 
region has become a problem. The conflict of the people's representative Abzani to settle the land 
dispute is a manifestation of opposition to the colonial policy of the tsarist government. 
Keywords: Zaisan; imperial politics; county; revolution; great upheavals; marches; unrest; soldier riot. 
 

Зайсанский регион начале ХХ века в годы общественно-политического 
противоречия 
 

Оспанова Рыскуль 
кандидат исторических наук, доцент КазНПУ имени Абая. Алматы, Казахстан. E-mail: 
ablai_angel@mail.ru 
 
Аннотация. Во время политических противоречий в начале XX -го века Зайсанском районе 

произошло много событий. А именно, первая русская революция положительно повлияла на 
интересы рабочих в политическом пробуждении из Зайсана. И требования рабочих и бедных со 
стороны имперского правительства являлись неудовлетворительными, оставались обычными 
требованиями. Это было связано со слабой социально-экономической ситуацией в регионе и 
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низким рабочим классом. Но было доказано, что люди в регионе могут противостоять 
колониальной политике.  
В статье описываются события в регионе от политических потрясений в начале XХ века до 
восстания 1916 года в Зайсанском регионе. В начале ХХ века в регионе, как и в других частях 
казахской земли, он претерпел политические и социальные противоречия. 
В начале ХХ века в регионе были забастовки и волнения. Инциденты 1916 года были  вызваны 
волной во главе с Мурсалимом и «Восстанием солдат». Кроме того, земельный спор в регионе 
стал проблемой. Конфликт народного представителя Абзани по урегулированию земельного 
спора является проявлением возражения против колониальной политики царского 
правительства.  
Ключевые слова: Зайсан; имперская политика; уезд; революция; большие потрясения;  

марши; волнения; бунт солдат.  

 
ӘӨЖ/УДК 974:19 

 
ХХ ғасыр басындағы  

Зайсан аймағы қоғамдық-саяси қайшылықтар кезеңінде 
 

Р.Р. Оспанова   
 

Кіріспе. Бүгiнгi дүние жүзi таныған дербес Қазақстан мемлекетiнде 
Зайсанды бiлмейтiндер кемде-кем шығар. Зайсан – өзiндiк тарихы бар шежiрелi 
қала. Зайсан дегенде айдын шалқар көлмен, кең байтақ Қазақстанның күн 
шығысында көмкерiп тұрған әсем қала ойға оралып, көзге елестейдi. Зайсанға 
ат басын тiремеген қазақтың игi жақсылары, батыр, билерi, төрелерi, ақын 
қаламгерлерi кемде-кем. Қазақты былай қойып Европа, Азияның, әсiресе 
Ресейдiң ғұламалары бұл өңiрдi шарлап, зерттеп, адамзат қастерлеген көне 
тарих беттерiне өшпестей етiп жазып кеткен. Мақаланың басты мақсаты 
аталған өңірдегі ХХ ғасыр басындағы саяси жағдайды тарихи тұрғыдан 
қарастыру. 

Материалдар мен әдіс-тәсілдер. ХХ ғасырдың басындағы әлеуметтiк 
қайшылықтардың Зайсан аймағына әсерi және жергiлiктi жердегi ұлттық мүдде 
үшiн алғашқы қарсылықтарына тоқталып, мәнiн ашу. Зайсан қаласының 
әлеуметтiк дамуының негiзгi бағыттарын қарастыра отырып, қаланың 
экономикалық және әлеуметтiк мәселелерiнiң өзара сабақтастағын көрсету. 
Қазан төңкерiсiнен кейiнгi зерттеушiлердiң еңбектерiнде де каланың қоғамдық- 
саяси, даму үрдiсiндегi мәселелер жайында мәселелер қозғалған. Қазақ 
даласындағы өндiрiс салаларындағы жағдайға сипаттама бере келiп, бiрқатар 
зерттеушiлер Зайсан қаласының да өндiрiс салаларындағы ХХ ғасыр  
басындағы ахуалға Г. Чуланов, Е. Дильмухамедов т. б. еңбектерiнде тоқтал- 
ған. Аталған еңбектерде қазақ даласының басқа аймақтарындағы өндiрiс 
саласының барыстары сипаталған. Қазақстандағы ХХ ғ. басындағы отарлық 
саясатқа Зайсан аймағы тұрғындарының қарсы тұрулары жөнiндегі 
мәселелердi Г. Тоғжановтың, С. Асфендияровтың еңбектерiндегi деректер 
құнды материалдар болып табылды. жарық көрген құнды еңбектердiң бiрi  
Ж.К. Касымбаевтың “Города Восточного Казахстана” атты еңбегi. Тарих- 
аманың үлесiндегi ғылыми зерттеу еңбектерiнiң құндылығы аймақ тарихының 
шындық келбетiн келтiру.  

Талқылау. Революцияға дейiнгi қаланың экономикалық, әлеуметтiк  
саяси дамуы дәйектi және кешендi түрде зерттелмеген. Мәдениет құрлысы 
бойынша жарық көрген жекелеген еңбектердi жүйелеумен сол кезеңдегi 
идеология шеңберiнен шығарылуы нысанаға алынды. Қаланың ХIХ ғасырдың 
екiншi жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезеңiне арналған осы қала тари- 
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хына қатысты жүйелi бiрде-бiр ғылыми жұмыстың болмағандығы қала 
тарихының саяси, әлеуметтiк-экономикалық және мәдени дамуын зерттеу 
өзектiлiгiн дәлелдеп отыр.  

ХХ ғасырдың басындағы Ресейдiң революциялық қозғалысы Қазақстанға 
да келiп жеттi. Зайсан аймағы да саяси ояну кезеңінде біршама толқуларды 
басынан өткізді1.  

Атап айтқанда ХХ ғасыр басында Зайсан уезiндегi Степанов атындағы 
кенде жұмысшылар толқуы болды, Москвин атындағы кен орнында еңбек 
ақыны кешiктiргенi үшiн шеру өттi. Бұл бас көтерулерге қазақ тау-кен 
жұмысшылары да қатысты. Толқу бұрынғыға қарағанда бiршама ұйымдасқан 
түрде өттi. Толқуды орыс шеберлерi бастады. Зайсан уезiнiң басшысы әскери 
губернаторға жазған хатында Зайсан және Өскемен уездерiнде кен 
жұмыстарымен айналысқанға 10 жылдай уақыт болды. Бұнда орыстармен 
қатар қазақтар да жұмыс iстеген. (Национально-освободительное, 1937:147) 
Семей облысы, Зайсан уездік бастығының 1908 жылы 17 тамызда жоғарғы 
мәртебелі губернатор мырзаға жолдаған №1850 мәлімдемесінде Көкпектi- 
ге орыс-қазақ училищесінің меңгерушісі Отыншы Әлжановтың өлкедегі 
қандастарына зор беделді, әрі ықпалды тұлға екендігін айта келіп, оның 
“Орыстардың ағартушылық қызметінің зиянды жақтарын”, жат жұрттық 
келімсектердің байырғы тұрғын халықтың ата қонысына жасап отырған 
басқыншылық, қаскүнемдік әрекетін әшкерлеп, үгіт-насихат жұмысын жүргізу 
арқылы саяси белсенділігін арттырып, әкімшілік басқару жүйесіне қарсы  
қою пиғылдарын жекелеген адамдардың артынан түсірген шағымдары негізінде 
көз жеткізгенін баяндайды2.  

Толқулар Зайсан қаласының террриториясында да болып жатты. Олар- 
дың қатарына жоғарыда аталған Михайловск кен орнында қазақ жұмыс- 
шыларының толқуын атап айтуға болады. 1902 жылы 19 маусым күнi 
қозғалысқа қатысқан 39 жұмысшыны өздерiнiң арыздарын бiлдiру үшiн 
Зайсанға жiбередi. Ол арызда былай деп жазылады: “Жұмыс тәртiбiнiң және 
жағдайдың қиындығын айта келiп, келiсiм шартта берiлген нормалардың  
дұрыс орындалмауын әңгiме етедi және көтерiлiсшiлердiң айтуы бойынша 
қожайындары оларға берiлетiн 4 пұт тартылған ұн орнына 2 шәшке бидай  
және 1 шәшке бидай ұнын беретiндiгiн айтады. Келiсiмдегi екi айдың еңбек 
ақысының алдынала төлену жағдайы орындалмай екi айдың орнына бiр  
айдың еңбек ақысы берiлдi. Олардың айтуынша кейде 5 аршын тереңдiкте 
жұмыс iстеуге тура келедi. Өндiрiс иесi ауырған жұмысшыларды жұмыс iстеуге 
мәжбүр етедi. Суда жұмыс iстеген кезде резеңке аяқ киiмдер кейбiр 
жұмысшыларға ғана берiлдi3.  

1902 жылы экономикалық жағдайдың төмендiгi және төленетiн еңбек 
ақының төмендiгi өндiрiс иелерi мен жұмысшылар арасындағы толқуларға  
жол ашты. Кен орындағы жұмысшылардың көпшiлiгi жұмыстарын тастап 
кетемiз деп ұсыныс жасады.  

Жұмысшылар алдын ала еңбек ақы төлеуді талап етті. Ереуіл бары- 
сында, ереуілде жұмысшылар өз талаптары орындалмаған жағдайда бұл 
кендерде жұмыс істеуден бас тартамыз деген ұсыныс жасайды. Ереуілді 
ұйымдастырушылар Менерхан Кемелев. Жергілікті басшылық ортақ басшы 
Менерхан Кемелевтен басқа барлығынан ұзақ қарсылық көрсеткен Зайсан  
уезі Базар болысының қазақтары – Қожахмет Торайғыров, Арғынғазы 

                                                           
1ҚРОММ. 10 қ., 1 т. 1864-іс.  
2 ҚРОММ. 15 қ., 1 т., 88-іс  
3 ҚРОММ, 469 қ., 1 т., 635-іс 
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Анбатапов, Кадальбек Менерханов және осы уездiң Кұмкөл болысының ереуіл 
басшысы-Шалғынбай Мұхамедов.  

Тарихтан белгілі орыс революциясы 1905 жылы 9 қаңтарда қарусыз 
жұмысшылар ереуілі болады. Патша үкіметі оларды қаруланған әскермен 
қырып салды. (Революция, 1957:11-17) Бұл әрекеттердiң ұшқыны қазақ 
далаларын да шарпып өттi. 

Зайсан қаласының тұрғындары 185, 188 баб бойынша өз жерлерiне, 
байланысты төлемдерін (земский повинность) өтеулері тиіс болған. Қалада 
көпір болған. Бұны жалдамалы жұмысшылар көтерген. Олардың араларында 
қазақ жұмысшылары да болды (Национально-освободительное, 1937:151). 
1905-1907 жылы Ресейдегі жағдайға байланысты кәсіби одақтар Семейде, 
Қостанайда, Ақтөбеде т. б. қалаларда пайда болды. Шерулер мен толқуларды 
ұйымдастыруда мұндай одақтар үлкен орын атқарды. Революция бары- 
сында, революция кезінде жергілікті халықты басқаратын революциялық 
комиттеттер басқарды (Субханбердина, 1980:4). 

Қазақ халқы жылдар бойы аңсаған мемлекеттік егемендігіне қол жеткіз- 
гелі тәуелсіз ел ретінде ұлттық сананы қайтадан қалыптастырып, ұлттық 
тарихын іздей бастады.  

Осы бір ұлтымыздың тәуелсіздігі жолында халқымыз бодандық бұғаудан 
босанып шығу үшін азаттық күрес жүргізгені тарихтан белгілі. Сондай азаттық 
күрестердің бірі 1916 жылғы ұлт-азаттық күресі. Тарихи зерттеулерде ұлт-
азаттық көтеріліс тарихы күні кешеге дейін прогрессивті немесе реакциялық 
сипатта біржақты бағаланып келді.  

Әсіресе кеңестік кезеңде тарихшыларымыз ұлт-азаттық көтерілістің 
сипатын, өзіндік ерекшелігін объективті тұрғыдан бағалауы қиынға түсті. 1916 
жылғы ұлт-азаттық қозғалыс, ауқымы жағынан бүкіл Қазақстан территориясын 
ғана қамтыған күрес емес, сондай-ақ ол халқымыздың санасының өскендігін 
көрсететін, отарлық үстемдікті жоюдағы, азаттық үшін болған күрес болатын.  

Уақытша ережеде: “Көшпелі қазақтардың жері мемлекеттік деп табылып, 
ол жерлер қазақтардың пайдалануына ғана беріледі”, – деп көрсетілді.  

1896-1902 жылдары Щербина бастаған, 1906-1910 жылдары статистикалық 
Кузнецовтар бастаған экспедициялар жергілікті халықтың пайдалануындағы 
“артық” жерді анықтап, қоныстандыру қорын құруға кірісті. Экспедиция 
барысында анықталған жерлер қоныстандыру қорына алынып, ол жерлер 
қоныстандыру басқармасының құзырына өтті. Қайтпас қайсарлық, ел үшін отқа 
да, суға да түзу зайсандықтардың қанында бар қасиет. Сонау 1912 жылы 
Әбзәни сол қайтпастық, ақырына дейін тұру үнемі жалғасуда. Озбырлықты, 
екіжүзділікті кезінде “Дала уәләяты газетіне”, “Айқап” журналдарына жазып 
әйгілеген (Субханбердина, 1980:4). 

Семей облысының уездерінің келіп түскен хабарламалардың 80 пайы- 
зында жалдамалы жұмыс күшіне деген зәруліктің болғандығын көреміз.  
Әсіресе отбасылары соғысқа алынған орыс деревняларында жұмыс қолы 
ретінде қазақтарға деген сұраныстың өскендігін, келіп түскен хабарлама- 
лардың 86 пайызы атап көрсетті.  

Сұраныстың басым көпшілігі егін шаруашылығы дамыған аудандарынан 
еді. Семей уезінен келген хабарламаның 74 пайызы, Зайсан уезінен келген 
хабарламаның 68 пайызы осыны көрсетті. Сұраныстың мұндай жоғарылығы 
бұл уездердің базарға жақындығы, темір жолға, қалалар мен орыс 
поселкелеріне жақын орналасуынан да еді. Жұмыс қолына деген қажеттілік, 
әсіресе маусымдық жұмыстар кезінде қатты байқалды. Келіп түскен хабарла- 
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ның  73  пайызы  астық  жинау  кезінде  еңбек  қолына  мұқтаждығын, ал 44 
пайызы шөп жинауға қажетті жұмыс қолына зәрулігін атап көрсетеді4.  

Семей облысында ауыл шаруашылығы және үй жұмыстарын негізінен 
қазақтардың атқарғандығын көреміз. Ал, Зайсан уезінен келіп түскен 
хабарламаның барлығы да жалданушы жұмысшылардың тек қазақтар екенін 
атап өтсе, Қарқаралы уезінің 2 шаруалар учаскесі мен Семей уезінің 3 
шаруалар учаскелерінде жалданған жұмыс күшін тек қазақтар ғана құраған5.  

Соғыс жылдары Патша өкіметі соғыс қажеті үшін қазақтардан соғысқа 
қажетті материалдық қажеттіліктерге дейін алған. Мысалы, Өскемен уезіндегі 
Айыртау, Ұлан болысының қазақтары-2000 сом жiберген, болыстары-2000 сом, 
Сұлусары, Шар, Колбин, Қарабұжыр болыстары 3500 сом аударса, Зайсан 
уезінің Черно-Иртыш, Қалжыр, Майтерек болыстары-1800 сом жіберді6.   

1916 жылы маусым айында патша жарлығы дүниеге келеді. Патша 
жарлығына қарсылық толқыны бүкіл қазақ даласының әр жерінде-ақ болған. 
Соның бірі-күні бүгінге дейін өзінің тарихи орнын ала алмай келе жатқан 
бұрынғы Зайсан оязына қарасты осы күнгі Ақсуат, Көкпекті, Тарбағатай 
аудандары қазақтарының Мүрсәлім Бектенұлы бастаған қозғалысы7.  

Қазіргі Тарбағатай, Ақсуат, Көкпекті аудандары жөніндегі он екі болыстың 
атқамінерлерін 1916 жылы мамыр айының аяғында Көкпектіге шұғыл 
шақырады. Ол кезде Көкпекті Зайсан уезіне бағынышты өзінше бір әкімшілік 
орталық болған.  

Көкпектідегі қыр қазақтары басқармасы ауласына жиналған болыстар- 
дың бәрімен Мүрсәлім оңаша сөйлесіп, естуі бойынша патшаның жарлығы  
бар екенін айтып: “Біз алғаш бодан (подданство деген сөзден алынған) 
болғанда шарт бойынша қазақтан соғысқа адам алынбасын деп  келіскен  
едік”, – дейді. (Козыбаев,1996)  

Мүрсәлімнің бұл айтқанын болыстар түгел құптайды. Крестьян начальнигі 
мен становой пристав бастаған патша чиновниктері барлық болыстар мен 
атқамінерлерді тізіп қойып, 19-31 арасындағы жастарды майданға окоп қазуға 
алу туралы жарлықты жарияланған соң барлық болыстар бұған келіспейтінін 
білдіріп, Мүрсәлім айтқан бодандық шартты тілге, тиек етеді.  

Күтпеген жағдайда тап болған ұлықтар қаһарға мініп, бір топ солдат 
әкеледі де, әрбір болысқа қаратып, бір-бір мылтықты күзетіп тұрып сұрағанда, 
Мүрсәлімнен басқа ел беделдiлерi ерiксiз көнеген Ер жүрек, өжет Мүрсәлім: 
“Атсаң ата бер, мен халықпен ақылдаспай, ешнәрсе айтпаймын”, – деп міз 
бақпайды ұлықтар бүкіл 12 болыс елге ықпалы бар, ержүрек, өжет, шешен,  
әрі суырып салма ақын Мүрсәлімге тиіссек, елді бүлдіріп аламыз, қолдағы  
аз ғана отрядпен оны басуға шамамыз келмейді деп есептейді ме, әлде  
басқа бір ойы болды ма, әйтеуір Мүрсәлімді қоя береді.  

Неше болыс мұрын, қыржы елі Қалбада жайлауда болатын. “Алаштап”, 
“Боранбайлап” ұран сап, Мүрсәлім сол күні Қалбадағы елге жетеді де, 
мүмкіндігінше жасақ жинап, бірен-саран мылтыққа қоса найза, шоқпар 
дайындатуға жедел кіріседі. Әрбір болыс елге осылай әрекет жасауға 
шақырып, шапқыншылар жібереді.  

Табан тіреп қарсыласуға қару-жарақтың тапшылығын ойлаған Мүрсәлім 
 ең алғашқы шара-әкімшілік орталықтан Көкпектіден алыс Қытаймен ше- 
караға қарай жедел көшу деп шешеді.  

                                                           
4 Сельскохозяйственный обзор Семипалатинской области за 1915 год. – Омск, 1917.  35 с 
5 Сельскохозяйственный обзор Акмолинской области за 1915 г. – Омск, 1917. 42 с. 
6 Сельскохозяйственный обзор Семипалатинской области за 1915 год Омск, 1917. 101 с 
7 ҚРОММ. 469 қ., 1 т., 9474-іс 
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1916 жылы шілде айының бас кезі болатын, шілденің бас кезінде Зайсан 
уезі қазақтарының да көтерілісі басталды. Уездің болыстары негізінен шекараға 
таяу орналасқандықтан жарлық шығысымен-ата қоныстарын тастап, табын-
табын малдарын айдап көше бастады. Ең бірінші болып Терісайрық 
болысының қазақтары өтті. Шілденің 12-де Шәуешек консулының Өскемен 
уездік бастығына жіберген жеделхатында қазақтар өздерінің үдіре көшу себебін 
“тыл жұмысына алу қаупінен туғанын ашық айтты” (Козыбаев, 1996).  

Кендірлік – Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданындағы ауыл.  
Аудан орталығы Зайсан қаласының шығысында 32 км, Сауыр жотасының 
етегінде орналасқан. 1870 жылы казактардың поселкесі ретінде іргесі қаланды. 
Әуелі Волчанка, 1910 жылдан Кендірлік аталды. Ауызы дуалы бір қазақтың 
“Кендірлік” деп өзенге берген атауы оның жағасына бері келе орыстар салған 
поселкеге де жараған. Әкімшілік бөлік те сол атауды жөн көрген. Кен орыны да 
соған  қарасты аталған. Айтылуы оңай, құлаққа жылы естілген лирикалы сөз 
болғандықтан бір емес, бірнеше атау болып кетсе керек. Патша өкіметінің 
өткен ғасырдың екінші жартысында қазақ елін басқару, жерін мемлекеттік мүлік 
министрлігінің қарауына беру, яғни қазақты жер-сусыз қалдырып, ырыздық 
қайнарын мемлекет меншігіне алу жөніндегі реформаларынан кейін бұл маңда 
да бір әкімшілік бөлік құрылып, ол Кендірлік болысы деп аталған. Семей 
облыстық басқармасының 1912 жылғы 25 ақпанындағы мәжілісінде баяндалып, 
талқыланған деректерге қарағанда осы болыста 1800 түтін болған. Жан саны 
да жазылған-он мың. Ірілі-уағын қоса есептегенде сол жылы болыста 40 мың 
мал болған8.  

Осы Кендірлік болысындағы жер дауы облыс, губерния басшыларының 
басын қатырған елеулі оқиғалардың бірі болған. Зайсан уақытша комиссиясы 
Кендірлік қазақтарының 202600 десятин жерін орыс казактары мен 
шаруаларына алып береді. Бұған келіспеген қазақтар дау шығарады. Олардың 
сенімді өкілі Далалық генерал-губернаторға арыз жазады. 1912 жылы 25 
ақпанда Семей облыстық басқармасында осы арыз қаралады. Губернатор А.Н. 
Тройницкий, вице-губернатор З.А. Савримович, округтік соттың төрағасы О.Н. 
Станкевич, прокурор М.Н. Кривицкий, қоныс аудару ісін басқарушыcы В.К. 
Зайковский осы жердің жер дауын қарастырды. Қазақтардың орманды,  
сулы, шұрайлы жерін орыстарға тартып алып беруді қарағансыған орыс 
төрелер қай бір заңды шешім шығарсын. Кендірлік қазақтарының шағымы 
қанағаттандырылмаған9.  

1912 жылғы 25 ақпанда Семей облыстық басқармасының басшылары 
“Общее присутствие” деп аталатын кезекті мәжілісінде бас қосты. Мәжілістің 
күн тәртібі, қатынасқан лауазымды адамдардың аты-жөні журналға жазылып 
қойылды. Бастылары губернатор А.Н. Тройницкий, вице-губернатор З.А. Сав- 
римович, басқарманың тұрақты мүшесі Д.Т. Сайлотович” округтік соттың 
төрағасы О.К. Станкеевич, округтік соттың прокуроры М.Н. Кривицкий және 
қоныс аудару ісін басқарушы В.К. Зайковский.  

Кендірлік болысының жерінің кеңдігіне қояр кінә жоқ. Асуы қиын асқар 
таулар да, шөбі сирек, суы тапшы құмдар да, орман, тоғайлы, көкорай 
шалғынды құтты қоныстық алқаптар да, күркірей аққан өзендер мен 
сылдыраған бұлақтар да, шалқыған көлдер де баршылық. Осы жерді ерінбей 
өлшеген Зайсан уақытша комиссиясы Кендірлік қазақтарының 202600  
десятина артық жері бар деп тапқан да, қаулы шығарып бекітіп тастаған. 
“Артық” дегені қазаққа керексіз дегені ғой. Сол артылып қалған жер әуелі 

                                                           
8 ҚРОММ. 64 қ., 1 т., 1303-іс 
9 ҚРОММ. 469 қ., 1 т., 11-іс 



 

96 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 5(1) 2019                 ISSN 2410-2725 

казактарға, сонансоң қоныс аударушы қара шекпендерге берілген. Әбзанидың 
жазғанына қарағанда Кендірлік қазақтарының жері шамамен алғанда үшке 
бөлінеді. Сол үш бөліктің екеуі таулы да, қалған бір бөлігі орманды, далалы 
алқап. Таулы екі бөліктің бірі тым биікте, қия жартасты болып келеді. Көшіп-
қону да қиын. Мал жаюға да жарамайды. Мұның азғантай бір бөлегін бір жарым 
ай шамасы ғана жайлауға болады. Жаздың ыстығында бұл жерде қоңыр 
салқын. Оның есесіне тамыз айының басында-ақ күн суытып, қар түсе 
бастайды. Шаруалар малын айдап ойға құлайды.  

Болыс жерінің үштен екісін алып жатқан таулы аймақтың екінші бөлігіне бұл 
жердің қазақтары қыстау салған. Өйткені малға сусын, адамға ауыз су болатын 
өзен, көлдері, бұлақтары бір мың сегіз жүз үйлі Кендірлік болысы қазақтарының 
сенімді өкілі болған. 

Мәселе-сұрақтардың қабырғасынан қойылғаны, тайға таңба басқандай 
анық та түсініктілігі дау туғызбаса керек. Жауап та соншалықты анық, нақпа-нақ, 
әділ болса құба-құп қой. Үш пункттен құралған сұрақтарға “Общее присутствие” 
тура жауап қайтармай “Таврический поселкесінің маңында су тапшы. 
Крестьяндарға жеткілікті мөлшерде ауыз су, малына суат және шабындық 
керек, болғандықтан”, “Кендірлік болысында қазақтар пайдаланып жүрген басы 
артық жер жетерлік” деп сыдыртып өте шыққан да орманды саяжайға алынған 
жер, бұзылатын қыстаулар үшін “сыйлық” төленбегенін атап көрсете келіп: 
“Саяжай шекарасының ішінде кеткен 440 қыстаудың иесі қысқы қонысы басқа 
жерге көшірілгені үшін берілетін сыйлықты әлі күнге дейін алмаған көрінеді. Бұл 
материал Омбы мемлекеттік мүлік басқармасына жіберілуге жатады. 
Арызданушы сонда барып құрылыстарды көшіргені үшін тиісті ақшаны төлеуді 
талап етсін” делiнген10.  

Әбзанидың Омбыдағы генерал-губернатордың атына жазған арызы қайта 
оралып келіп Семейде қаралып еді. Облыстық басқарманың жол көрсетіп, 
жұмсауы бойынша сол Омбыға қайта барып, жері алынып, қыстаулары 
бұзылатын болғаны, оған тиісті “сыйлық” әлі төленбегені, қыстаудың маңайына 
мал жайғаны үшін заңсыз салық салынғаны хақында арыздану керек болды. 
Қазаққа опа бермеген Омбы тағы қайда жіберер екен? 

“Общее присутствие” қаулы да қабылдады. Оның бірінші пунктінде арыз 
иесінің Таврический селосына кесілген жерді қайтаруды сұраған талабы 
туралы айта келіп: Қазақша мағынасы “жауабы шешімсіз қалдырылсын”деп  
келтірген.  

Белгілі: қайда барсаң онда бар. Арықтарыңды таста да белгілеп берген 
жерлерге қоныс теп дегені ғой бұл.  

Үшінші пунктте де осылай: “За перенос на другое место построек” иелеріне 
“сыйлық” беру Омбы мемлекеттік мүлік басқармасынан сұралсын делінді.  

Ең бастысы Әбзанидың “1800 үйлі бір болыс елдің егіндік жерсіз, ең кемі 
қырық мыңдай малына жайылымдық жерсіз, егінді және малды суаратын сусыз 
өмір сүріп, тіршілік етуі мүмкін бе?” деген сұрағы жауапсыз қалды.  

Отаршыл патша өкіметінің Қазақстанда тындырған басты шаруларының 
бастысы-қазақтардың пайдалануындағы жерi өзге қолында қала бердi.  

Қазақ даласында, Орта Азия мен Сібірде қанша «артық» жер бар екендігі 
анықталғаннан кейін Ішкі Ресей губернияларынан шаруаларды, жер иеленуші 
мещандарды солай қарай көшіруді жеделдету ісі қолға алынды. Бұрын Ішкі 
істер министрлігінің қарауында жұмыс істеп келген Қоныс аудару бөлімі 
негізінде, 1904 жылдың көктемінде дербес Қоныс аудару және жерге 

                                                           
10 ҚРОММ. 469 қ., 1 т., 11-іс 
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орналастыру жөніндегі Бас басқарма құрылды. Үкімет сол жылғы 6 маусымда 
“Село тоғышарлары мен жер иеленуші мещандардың өз ықтиярымен қоныс 
аударуы туралы” арнайы заң қабылдап, жаңа Бас басқарманың міндеттерін 
белгілеп берді. Осы заң бойынша оның жергілікті жерде тиісті облыстық, 
үйездік мекемелері құрылды. Қазақ жерінің "артығын” анықтау алысты 
мегзейтін үлкен жұмыстың бастамасы ғана еді. Лек-легімен “жаңа жерлерге” 
ағыла бастаған орыс шаруалары мен мещандардың қай тобын қай жерге 
қоныстандыру керек? Ол жердің табиғат-климат жағдайлары қандай? Еркек 
кіндіктерге шаққанда неше үлестік жер бар? Осылардың бәрін анықтап, 
болашақ поселкенің орнын белгілейтін шағын іздеуші-зерттеуші партиялар 
құрылды. Бұлардың барлық шығыны мемлекет қазынасынан жұмсалғаны 
айтпасақ та түсінікті. Қоныс аударушылардың да жол шығынын мемлекет өз 
мойнына алды. Мұның сыртында әрбір семьяға 50-100, кейде одан да көп 
мөлшерде бір жолғы жәрдем беріліп отырды. Жаңа жерге барған соң жаңа үй, 
жаңа қора-жай салмай тағы болмайды. Жерді жыртып, тырмалау, егінді орып, 
бастыру, шөпті шауып, жинау үшін қаншама құрал-сайман керек. Айшылық 
алыстан арып-ашып зорға жеткен орыс шаруалары солардың бәрін жаңа- 
дан жинап, құрастыруы тиіс11. Тегін дүние жоқ. Бәрі де сатулы. Қоныс 
аударушылардың ілуде біреуі болмаса көпшілігінің қалтасы тесік. Олардың 
жаңа барған жеріне тамырын терең тартып, орнығып, шаруашылығын жөнге 
салып алуы үшін шын мағынасында жақын арада нанмен қамтамасыз етілсін 
деді. Басқа сөзбен айтқанда қанаушылыққа саясатқа қарсылық көрсету.  

1916 жылғы маусым жарлығы жайлауға көшейін деп жатқан елді бей-жай 
қалдыра алмады. Ел бірауыздан майданға қара жұмысқа адам беруден бас 
тартты. Саржомарт Күркебай батыр “Қабанбай, аттан”-деп ұрандап, “Қатын 
патшаның қазақтан адам алмаймыз дегені қайда?”-деп, Зайсанның көшесін 
тасырлата шауып өткені есімізде қалыпты деп жазады зайсандық чекист 
Құсайын Мазақов (Қазақтың қатын патша деп отырғаны Анна Ивановна болу 
керек. О.Р. ) Ояз бастығы Н.М. Кубитский мен пристав М. Головин де қарап 
жатпай, елге жансыздар жіберіп хабар алып тұрды. Осы кезде Қытайға көшкен 
Өкпеті, Нарын, Хабар асу елі қуып барған 300 казак орыс отрядымен айқасып, 
екі жақтан да шығын болған. Мүрсәлім болыстың еліне ие бола алмай өзінің 
Қытайға қашқаны, ол үшін баласы Заманбектің тұтқынға алынғаны естіліп 
жатты. Сарысүмбеге бет алған (Қытай қаласы) Күркебай батыр, өздерін қуып 
барған 80 солдаттың алдынан жылқы айдап шығып, қалың жылқының ішінде 
асып-сасып қалған солдаттардың бетін қайтарып, қаруларын алып, бірін 
қалдырмай қырып салғаны Семей губернаторының төбесіне жай түскендей 
етті. Ұзақ жылдар бойы қазаққа ойына келгенін істеген казак-орыстардың енді 
бірлі-жарымы шығып қазақ ауылдарын тонауы тиылды. Қалжыр елінің 
сарбаздары Бұтабай болыстың ішін жарып өлтірді. Маңырақ болысының 
жігіттері Үйдене өзенінің сағасындағы қыстауға жиналып, ішінде болған Интин 
Хасен, Нығанбаев Нұрғали, Сәрсенбек Хайдар. “Егер бізді алуға солдат шықса, 
алдымен Ахметжан қажы мен Мәмбет болыстың өз ауылын шауып, келген 
солдаттарға қарсы тұруымыз керек” деп сөз байласты. Ел тасқынын басу үшін 
болыстар Зайсан қаласына жиналды. “Елге ие болатын түріміз жоқ, жайлаудан 
түсіп қыстауларына жиналғанша жігіт алуды тоқтата тұру керек” деп оязға 
ұсыныс жасады. Болыстардың бұл тілегін ояз қабылдады да, губернатордан 
сұрады, сонымен жігіт алуды қыркүйектің 15-іне қалдырды12.  

Жігіт  алу  мерзімінен  кейінге  қалуы туралы қаулыны билер мен болыстар 

                                                           
11 ҚРОММ. 469 қ., 1 т., 11-іс 
12 ҚРОММ. 469 қ., 1 т., 11-іс 
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пайдаланып ұйымдасқан елдің арасына ірткі салуға кірісті. Қарабай, Көкіби 
дегендер ел арасына келді. 

Басшылардың сұрауымен патша ағзам жеңілдік беріп жігіт алмайтын 
болыпты, – деген лақап таратты. Қаладан Әкімжан Байсалов, Арғынғазы 
Өтешев (кейіннен екеуі де алашорда партиясының мүшесі болады), Айдын 
деген байдың үйіне келіп, елді жинап алады да, “Азбаңдар, тозбаңдар” 
мекендеріңе қайтыңдар, сендер үшін барлық беделімізді салып, патша 
ағзамнан жеңілдік алдық деп, ұйымдасқан жігіттерді таратып, жайлаудағы 
қыстауға түсіреді.  

Ел жайлаудан түскен соң, қыркүйектің бас кезінде жігіт алу жарлығы қайта 
шықты. Оның үстіне Қаратон, Көкжыра, Боран, Алексеевкідегі орыстар 1914 
жылғы соғысқа кеткен жесір әйелдердің егінін оруға кісі жинады. Осы кезде 
араны ашылған саудагерлер нәрсенің бағасын қымбаттатып жіберді. Ел керегін 
таба алмады, қайтадан қобалжу басталды. Ел ат семіртіп, азық-түлік жинап 
тағы да көшуге бет алды. Біраз ауылдар шекараны казак-орыс отрядтарының 
күзетіп тұрғанына қарамастан, атыла, асыла отырып, Қытайға көшіп кетеді. 
Қазан айында Зайсан қаласында күйеулері 1-ші дүние жүзілік соғысқа кеткен 
және қалаға жан-жақтан керек-жарақ алуға келген әйелдер жиналып митингі 
өткізіп, соғысқа наразылықтарын білдіреді. Митингі стихиялы толқуларға 
ұласып, жиналғандар Дәулеткелдиев, Семенов деген көпестердің дүкендерін 
тонайды (Қали, 1996). 

Жергілікті гарнизонның отряды келіп оқ атады, сонда орта Ертіс болысы 
11-ауылдағы Сәре деген жесір әйелдің 17-жасар Хасен деген баласы оққа 
ұшады. Қан төгіліп, ұрылып-соғылған аттың аяғына жаншылап тапталған 
әйелдер әрең дегенде тарайды. Қараша айында жесір әйелдер тағы 
ұйымдасып, Зайсанға келеді. Ерзин, Бабаев, Бобкин, Бекчентаев дүкендері 
тоналады. Бұларға қарсы жіберілген солдаттар оқ атады. Зайсан қаласының 
тұрғыны Прасковья деген әйел өліп Сарытерек селосына келген 16-жасар 
Балғын деген қыз халық арасында “жексұрын” жирен сақал атанған пристав 
М.Головиннің бетіне түкіріп, қылышталып, ауыр жараланады. Көтеріліс 
мұнымен тынбай желтоқсан айында тағы да дүкендер тонауға түсіп, Зайсанның 
базарындағы лавкалар түгелге жуық өртеледі. Сөйтіп, үш айға созылған 
әйелдер толқулары Алтайдың қақаған аязына әрең тоқтайды. Бұл оқиғаны 
Зайсанның көнекөз орыстары “бабий бунт”, қазақтар “қатындар көтерілісі”-деп 
атап кеткен. Сол оқиға жайында Жағыпар Күдербаев деген кісі 1916 жылғы 
Зайсандағы дүрбелең бүкіл қазақ жерін шарпыған ұлы оттың бір ошағы, 
зерттеуге тұрарлық үлкен оқиғалардың бірі Аудан шежіресіне қайта  
оралсақ, XX ғасырдың бас кезінде оған қорғасынды қара бұлт талай үйірілді. 
1914 жылы бірінші дүние жүзілік соғыс шарпуы Зайсанға да аз тимеді. 1916 
жылы соғысқа қара жұмысқа қазақтардан Зайсан өңірінен 10376 адам алынуы 
жоспарланыпты, орыс патшасының маусым жарлығы бүкіл елді дүрліктіріп, 
көтерілістер етек алған. Ел адамдары патшаның 19-31 жас аралығындағы 
бұратаналарды майдан шебіндегі қара жұмысқа алу жөніндегі жарлығын 
орындаудан бас тартты. Зайсан жағынан небары 4 адам ғана алынған 
(Ж.Сәрсеновтің деректерінен). Әбден ашынған халық Қытайға үдере көшеді. 
Сол Ағжан деген әйелдің мына бір өлеңі ел ішіне тараған, көшкен елдің біразы 
Қытай өтіп кетеді, ал көпшілігін шекарада тосып алған патша әскерлері, 
казактар аяусыз жазалап, өз мекендеріне қайтарған. Патша заманында билік 
басындағылар ел мүддесін ойламаған, өз қамы, мәнсабы үшін жоғарының 
жарлығы мүлтіксіз орындауға тырысқан. Ағжан ақын да мұны дөп басқан. Сол 
жылы қазан айында Зайсан қаласында Мария Шаповалова, Марфа Суханова 
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бастаған жесір әйелдер көтерілісі бұрқ ете түседі. Қара Ертіс болысындағы 2-ші 
ауылда қақтығыста Шәпе деген әйелдің 20 жасар ұлы Қасен, бір ақсақал оққа 
ұшады. 1917 жылы желтоқсанда Зайсан қаласы өртенеді. Мүдәріс Файзуллин- 
нің сауда дүкенінде дау-жанжалы қанды қақтығысқа ұласады (Қали, 1996). 

Патшалық Ресейдің ішкі жағында өрістеген большевиктік қозғалыс, 
партиялардың күресі Зайсан жеріне жетіп, шарпыған. Бұл жақтағылар да қарап 
жатпаған. Өйткені Зайсанды патша өкіметі төңкерісші, күрескерлерді жер 
аудартып мекенге айналдырған. Ондағы ойлары – “бұл меңіреу өлкеге барса 
ойлары ортайып, көңілдері кемиді. Ит арқасы қиянда жүрсе күресу дегенді 
ұмытар, тағдыр тауқыметін тартып, тамағын асыраудан аса алмас” деу еді. 
Сөйтіп Зайсанға Николай Ватсон, Николай Коншин, Христиан Томашевский, 
Виктория Августинович, Александр Худыковский тәрізді қайсар күрескерлер 
айдалып тасталған.  

Нәтижесі. Зайсан сонымен ХХ ғасырдағы реакция және революция 
жылдарында өзiнiң қалалық әкiмшiлiк мiндетiн атқара отырып сан қилы 
оқиғаларды басынан өткiздi. Зайсаннның қайшылықтарға  толы ХХ ғасырдың 
басындағы оқиғалардан  қала да сырт қалған жоқ. Қала мен Зайсан аймағы бұл 
кезеңнің қилы тағдырын басынан кешіре отырып, сауда және мәдени орталық 
ретіндегі өз ролін жалғастырды.  

Қорытынды. Өлкеде ХХ ғ. басында қазақ елінің басқа аймақтарындағы 
сияқты саяси-әлеуметтік қайшылықтарды басынан өткізді. ХХғ. басында кен 
орындарында жұмысшылар шерулері мен толқулары болды.1916 жылғы 
оқиғаға байланысты Мүрсәлім бастаған және “солдаттар бүлігі ” деген толқулар 
аймақты қамтыған.Онымен қатар өлкедегі жер дауы да шешімін таппаған 
мәселенің біріне айналды. Халық өкілі Әбзанидің Кендірлік жер дауын шешу 
туралы тартыстары патша үкіметінің отарлық, бодандық саясатына 
қарсылықтың  бір көрнісі.  

– Қытай мен іргелес өңірде сауда-экономикалық жағынан шекаралық 
ауданда орналасқан Солтүстік Шығыс Қазақстандағы таптық тартыстың, 1916 
жылғы көтерлістің басты басты ошақтарының бірі болғандығы ақиқат.  

– 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерліс кезіндегі халықты қару күшімен басу 
әрекеті Зайсан  қазақтарының кейбіреуінің Қытайға ауа көшуіне алып келді. 
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Аңдатпа. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыстың тарихы алғаш рет ресей мұрағаттарында 

табылған Семей облысы бойынша материалдарды талдау негізінде қарастырылады. 
Қазақтардың (Қытайға бас сауғалаған) жан сақтауының стратегиясы, олардың елге қайтарылуы 
сараланады. Сондай-ақ ауа көшкендердің тағдыры Ресей империясы мен Қытай арасындағы 
келіссөздерде қалай шешілгені туралы мәселе де қарастырылады. Сонымен қатар, Қазақстанға 
күштеп қайтарылған репатрианттардың жағдайы да ашып көрсетіледі. 1916 жылы орын алған 
оқиғалардан кейін Семей облысынан тыл жұмысына алынғандардың майданға уақтылы 
жөнелтілмей барактарда жатып қалған қиын жағдайы да қозғалады.  
Түйін сөздер: көтеріліс; губернатор; болыс; казак отряды; тыл жұмысы; шекара; Қытай; 

Моңғолия; мемлекет; консул; бодан; отарлық езгі. 

 
Some questions of history of a national liberation revolt of 1916  
(on materials of  Semipalatinskoy’s area) 
 
Yermukanov Yerkin Nuretdinovich  
Candidate of Historical Sciences, Association Professor, Kazakh national pedagogic university. World 
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Abstract. In article an attempt of the analysis of the reasons, the beginning and the course of a revolt 

of 1916 on materials of the Semipalatinsk region is made at first time. The strategy of survival of 
Kazakhs (escape to China), process of their repatriation was analyzed. In article the author answers a 
question how decided the fate of refugees during negotiations of China and Imperial Russia. At last the 
author tries to show a fate of the repatriates who were violently returned to Kazakhstan. 
Features, position of the Kazakhs of the Semipalatinsk region mobilized for rear works, owing to the 
taken place events of 1916, appeared in the barracks of the mobilization points and which were not 
sent for rear works are shown. 
Keywords: revolt; governor; volost; Cossack group; rear work; border; China; Mongolia; state; consul; 

citizenship; colonial oppression. 
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Аннотация. Впервые история национально-освободительного движения 1916 года рассмат- 

ривается на анализе материалов по Семипалатинской области, найденных в российских 
архивах. Автор проанализировал последствия восстания для казахов Семипалатинского  
региона в фокусе стратегии выживания, как например откочевка в Китай как спасение от 
карательных сил царского правительства, последующее их возвращение. Содержание статьи 
раскрывает вопросы репатриации и судьбы беженцев в призме российско-китайских 
переговоров. История национально-освободительного восстания тесно переплетена с 
событиями Первой мировой войны, автором затронуты положение мобилизованных  
казахов с Семипалатинской области. 
Ключевые слова: восстание; губернатор; волость; казачий отряд; тыловая работа; граница; 

Китай; Монголия; государство; консул; подданство; колониальное угнетение. 

  



 

101 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 5(1) 2019                 ISSN 2410-2725 

ӘОЖ/УДК 94(574) «16/19» 

 
1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс тарихының кейбір мәселелері  

(Семей облысы материалдары бойынша) 
 

Е.Н. Ермұқанов  
 

Қазақ тарихында айрықша орын алатын ұлт-азаттық көтерілістер аз емес. 
Соның бірі де болса бірегейі 1916 жылғы көтеріліс. Ресей империясы болмаса 
Кеңестік империя тұсындағы бас көтерулердің қай-қайсысы да отарлаудың 
әбден шырқау шегіне жеткенінде ғана халықтың қолдарына қару алғандығы 
бәрімізге белгілі. Қай  көтеріліс те отарлық жүйенің  езгісі мен отаршылдардың 
зорлық-зомбылықтарынан туындап отырғаны көзі қарақты көпшілікке аян. 
Мұндай жайт біз тоқталғалы отырған 1916 жылғы көтеріліске де тән. Қазақ 
халқының бұл көтерілісі бір сәтте, аяқ-астынан пайда бола қалған жоқ. Ол сан 
ғасырлар бойғы отарлық езгінің нәтижесінде дайындалып,көрініс тапқан 
болатын. Халықтың отаршылдарға қарсы ыза-кегі жылдар бойы іште әбден 
пісіп-жетілген еді. Жергілікті халықтың отаршылдармен астыртын жауласуы, 
оларға қарсы жасырын соғыс пен жаулық көңіл-күйі тұрғындардың әрбір іс-
әрекеті мен ойынан үнемі шықпады. Осындай көңіл-күйдегі халыққа қандай да 
бір сылтау оларды ашық соғысқа әкелмей қоймайтын.Сондай түрткі 1916 
жылғы 25 маусымдағы патша жарлығы еді. Жарлық халықтың барлық ыза-кегін 
сыртқа шығарды. С.Сейфуллин өзінің «Тар жол, тайғақ кешу» атты еңбегінде 
сол сәттегі елдің жағдайын былайша суреттейді: «Патша жерімізді-суымызды 
бір алды, енді адамымызды алып, германның оғына айдап шеп қылайын 
дегені- бізді біржола құртайын дегені. Герман барып қырылғанша өз жерімізде 
шейіт боламыз, – деп, орыс әкімшілеріне, патша заңына қас» (Сейфуллин, 
1960) десе, Ә. Бөкейханов пен Шестаковтар өз мақалаларында: «патша үшін 
орыстың ақсүйегі, төресі үшін қазақ, қырғыз бір тамшы қанын да қиғысы 
келмейді,  жерін алған, өзін соғысқа айдаған патшаны иттің етінен қазақ-қырғыз 
жек көреді,бүйтіп қор болғанша өзінің жағасынан алып өлейік» (Қаһарлы, 1998) 
дейді. Ашынған халық наразылықтарын  өздерінің жергілікті әкімшіліктеріне, 
тіпті жарлықты хабарлай келген отаршыл билік өкілдеріне ашық білдірді. 
Мәселен, 1916 жылдың 7 шілдесінде Өскемен уезіндегі Георгиевка селосында 
уездік1 бөлімшенің шаруалар бастығы Троянов Сұлусары, Шар, Колбин, 
Қарабұжыр болыстарының басқарушылары мен ақсақалдарын жинап, облыс 
губернаторының жарлықты орындауға шақырған жеделхатын хабарлауы сол 
еді, топталған халық губернатордың шақыруынан бас тартып, өз балаларын 
жұмысқа бермейтіндерін, егер күшпен алатын болса, күшпен жауап 
беретіндерін мәлімдейді және болыс басқарушыларын өздерімен бірге күшпен 
ертіп әкетеді. Бас көтерген ел мұндай қарсылықтарын 14 шілдеде Қарқаралы 
қаласына келген облыс губернаторына да көрсетеді. Ашынған халық 
губернаторға өздерінің жұмысқа адам бермейтіндерін жеткізеді. Елдің бет 
алысынан сескенген губернатор ертесіне Семейге амалсыздан қайтып кетеді 
2Мұндай бас көтеру академик М.Қозыбаев пайымдағандай «ұлтқа төнген қауып-
қатерге қарсы біріккен қалың қауымның қозғалысы. Бұл өте қымбатқа түскен, 
еркіндікті аңсаған халықтың тығырыққа тірелген сәтіндегі соңғы серпіні 
(Национально, 1997:15) еді. Ұлттың өмір сүруі және оның болашағы, яғни 

                                                           
1 Омбы облыстық мемлекеттік мұрағаты (ООММ), 190-қ, 1-т, 351-іс,1-п. 
 2 ООММ 190-қ, 1-т, 375-іс, 1-п. 
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«өмір» не «өлім» ұраны күн тәртібіне шықты, ал осы сәтте езілген халық жалпы 
ұлттық мүддені түсінерлік дәрежеге көтерілді және ұлттық бостандықты 
алдарына қойған еді. Бұл халықтың санасының өскендігін, отарланған елдің 
одан әрі құл болғысы келмейтіндігінің көрінісі болатын. Шын мәнінде бұл бір 
сәттік бұрқ-сарқ етіп көтеріліп, басылатын қас-қағымдық көтеріліс емес, 
халықтың ғасырлар бойы қордаланған шері еді. Неден болса да тайсалмай, 
қасқайып қарсы тұруына әкелген қарсылықты мұздай құрсанған патша әскері 
қаймықтыра алмады. Бастарын неге болса да тіккен халықтың қарсылығын 
басу үшін патша әкімшілігі елімізді жаулап алғаннан да көп мөлшерде әскер 
күшін әкелуге  мәжбүр болады және оны басу өздері мойындағандай таяу 
арада мүмкін емес еді. Патшаның көтерілісті басуға жөнелткен жазалау 
отрядтары халықты жаппай қыруға арналған қосыны болатын. Мәселен, біз 
тоқталып отырған аймаққа, яғни Семей облысына патша үкіметі генерал 
Ягодкин басшылығындағы 12 атты жүздік, күшейтілген 11 жаяу әскер ротасын 
жіберді. Оның сыртында жергілікті казактардан жасақталған құрамалар да 
көтерілісті басуға тегін атсалысуға құлшына кірісті. Аталған аймақта тұрақты 
армияның жазалау қимылдарын шілденің аяғынан желтоқсан айының басына 
дейін жалғастырды.  

Облыста күннен-күнге өріс алған көтерілістің бет алысы қазақ болыс- 
тарымен қатар қоныстанған орыс селолары мен поселкаларын да қатты 
абыржытты. Жағдайдың күрт шиеленісуінен сақтанған губернатор Чернцов 
генерал-губернатордан орыс селоларының қауіпсіздігін қорғау үшін де казак 
отрядтарын жіберуді өтініп, көп кешікпей оның орындалуына қол жеткізеді. 
Әкімшілік 1 ротаны уездегі Самара поселкасына, жарты ротаны Полтава 
поселкасына жіберді3. Зауряд-капитан Гурин 712 жаяу жасақ құрамасының 
ротасымен 30 шілдеде кешкісін Самара поселкасына келді. Бұл күні Тайынты 
болысына уез бастығының көмекшісі Брюханов прапорщиктер Грязнов пен 
Балкин отрядын алып қайтадан келген болатын. Брюханов болыстың 
ақсақалдары мен беделді адамдарын жинап, жарлықты орындауға шақырды. 
Алайда жиналған халық «біз өлтірсеңдер де бармаймыз, мына әскеріңнен 
қорықпаймыз» деп қарсылық көрсетті. 31 шілдеде күндізгі 12-де жиналған 2-3 
мыңдай адамның бір тобы асығыс аттарына қонып, шоқыдағы жасақтарына 
хабар беріп, казак отрядтарын қоршамақ болды. Брюханов прапорщиктерге 
көтерілісті басуды бұйырды. Отрядты қоршамақ болған қазақтарға соққы беру  
Балкин взводына жүктелді. Қақтығыс жарты сағатқа созылды. Шайқаста 60 
қазақ қаза болды. Сонша ат өлген. Қалғандары қашып үлгерді. Таулы жерде 
бөлініп қалудың алдын алған отряд 30 шақырым кейін шегініп қосымша 
отрядты, азық-түлікті күтті. Толқуды күшпен басқан казак отрядтары мұнан 
кейін Пантелейманов селосына беттеді. Тамыздың 1-де казак жүздігі Тайынты 
болысында ұрыс болған жерге халықты қатаң жазалау мақсатында қайта келді. 
Алайда олар болыстағы қазақтардың түгелдей тауға қашып кеткенін білді. Тіпті 
әйел, бала да жоқ, киіз үйлерін мүлкімен иесіз қалдырған. Оларға ертеңіне 
қалайда жиналуға бұйырды. Кешкісін бір топ адам келіп, тыл жұмысына 
баратындарын айтып, қолхат бере келді. Уездің Тайынты болысының 
көтерілісшілеріне қарсы екі іс қозғалды. Бірінші іс бойынша тергеушілер 17 
адам тергеліп, 8 адам сотқа тартылады. Кейін 17 қарашада Өскемен қаласында 
уақытша әскери сот Сағымбай Жетпісов, Аманбай Кештінбаев, Оралбай 
Тілемісов, Қапыржан Найманов, Құсман Олжабаев, Аманбек Дулатов, Өанапия 
Байімбетов және Дүйсенбай Қалиевтер жазалау туралы жинақтың 264 бабы 10 

                                                           
3 ҚР ОММ, 64-қ, 1-т, 1303-іс, 202-п. 
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және 3 бөлімдерінде қарастырылған қылмыс жасауға кінәлілер деп таныл- 
ды. Және әрқайсына 4 айдан абақтыға үкім кесілді. Екінші істе де Тайынты 
болысының көтерілісшілеріне қарсы қозғалды. Тергеуге 18 адам тартылып, 
оның 15 түрмеге қамалады. Ал үшеуі ауыр жарақат алғандықтан алып жүруге 
келмейтін-ді4. Отряд 3 тамызда Букон болысына келді. Мұнда да халық 
баратындығын айтып, қолхат берді. Ақсақалдар күші басым отрядтың алдына 
халықтың қырылуынан қорқып тыл жұмысына баруға уәде береді5. 

1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі кезінде қазақ халқының жойылып  
кету қаупі тағы да туындады. Жоңғарлармен күрес кезіндегідей халықтың  
болу не болмауы, ұлтты сақтап қалу мәселесі күн тәртібіне қойылды. Ол  
үшін туған елді тастап, шекара асып, бассауғалауға шешім қабылдаудың 
оңайға түспегенін төмендегі деректерден анық аңғарамыз. Оны осы облыстың 
Зайсан уезі мысалынан-ақ көруге болады. 

Уездік әкімшілік өкілдері елдегі жағдайға ықпал ету мақсатында шақыруды 
өздері түсіндіру үшін арнайы болыстарға шықты. Шілденің 10-ында уездік 2 
учаскесінің шаруалар бастығы Кистяковский Көкпекті қаласына сол маң- 
дағы бес болыстың басқарушылары мен беделді адамдарын жинап, патша 
жарлығын түсіндіріп, оларға бұл жарлықты өз ауылдарына жеткізуді 
міндеттейді. Алайда, болыстар мен ықпалды адамдар ол міндетті орындаудан 
бас тартты. Ал Кистяковскийдің жарлықты өз болыстарына тарату жөніндегі 
ұсынған қағазына ешбір болыс қол қоймайды. Халықтың мұндай сесі мен 
толқуынан қаймыққан Кистяковский болыстар мен құрметті адамдарға, оларды 
басқа уақытқа шақыратынын хабарлайды. Елге ықпалды Закария Есеналин 
деген адам қазақтарды тыл жұмысына бармауға, 12 елге беделді болыс 
Мірсәлім Бектенов халықты үкіметке бағынбауға шақырды6. Уездегі 12 болыс 
(бір деректерде 17 болыс) елге ықпалды Мірсәлім(Мүрсәлім) мен Закарияны 
әріптестерінің жалтақтығы мен қорқақтығы қатты ашындырды. Мірсәлім болыс 
жарлықтан құтылудың, халықты аман сақтаудың жолы Қытай асу деп шешті. 
Қалбадағы қонысына келген Мірсәлім көршілес болыстарға адамдар жіберіп, өз 
байламын жеткізді. Егер қосылатын болса жолға жиналуды жеткізеді7. Мірсәлім 
уездік әкімшілікті қатты алаңдатты. Әкімшілік Мірсәлімді тұтқындау үшін елге 
казак отрядтарын жіберді. Отряд болысты ұстай алмаған соң, көшкен елге 
қырғидай тиіп, Қытайға өту қамындағы Мірсәлімнің ізіне түседі. Казак отряды 
Мірсәлім жасағын тамыздың 6-7-інде Баспан биігінде қуып жетеді. Мірсәлім 
жасағы отрядты қоршамақ болып әрекет жасағанымен, жақсы қаруланған 
жүздік оқтың астына алады. Шиті мылтықтарымен қаруланған Мірсәлім  
жасағы айтарлықтай қарсылық көрсете алмай, ұрыста 20 адамынан айрылып, 
жеңіледі де, қалған адамдарымен шекара арқылы Қытайға өтіп кетеді8. Бұл 
уақытта уездің Шілікті, Хабарасу, Маңырақ болыстары да бас көтереді.Олар да 
казак отрядтарына қарсылық көрсете отыра, Қытай жеріне өтіп кеткен9. 
Көтерілісшілердің тегеурініне постылардағы казак отрядтарының шамасы 
келмеді.Шекаралық өкімет уез әкімшілігіне болған жағдайларды асығыс түрде 
хабарлай отырып, жедел шаралар қолдануын және қосымша күштер бөлуін 
сұрап бірнеше мәрте өтінеді.  

 

                                                           
4 ООММ, 190-қ, 1-т, 354-с, 12-п. 
5 ҚР ОММ,64-қ,1-т,1303а-іс,491-п. 
6 ООММ, 190-қ, 1-т, 352-іс, 3-п. 
7 Ресей мемлекеттік әскери-тарихи мұрағаты (РМӘТМ), 2000-қ, 1-т, 7768-іс, 8-п. 
8 Семей таңы,1991, 15 маусым. 
9 ҚРОММ, 64-қ,1-т, 1303-іс, 123-п. 
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Тамыздың 14-інде Баспанбазар болысының қазақтары да Тарбағатай 
(Алқабек өзені) арқылы Қытай жеріне өтуге бел шешеді10. Алайда олар 
шекарада казак отрядтарының қарсылығына тап болады. Екі жақтың қақты- 
ғысында қазақтар біраз шығынға ұшырайды. Әйтсе де қазақтар өлгендері  
мен жараланғандарын өздерімен бірге көтеріп, Шығыс Хабарасу арқылы  
Қытай жеріне өтіп кетеді11. Қытай жеріне өтуге әрекет еткен іргелес Қалжыр 
болысының қазақтары да шекарада казак отрядының қарсылығына тап 
болады. Қақтығыста қазақтар жағынан бір адам оққа ұшып, біразы жара- 
ланады. Қазақтар өлген адамдарды алып Луговой поселкесінің маңынан 
Қытайға өтіп кетеді. Шын мәнінде шекарадан өткен қазақтарға постылардағы 
казак жүздіктері айтарлықтай тойтарыс бере алмады. Мұның басты себебі – 
біріншіден, шекараның 500 шақырымға созылған ауқымдылығы, екіншіден, 
әскер күшінің аздығында еді. Ашығын айту керек, жүздеген шақырымға 
созылған шекараны күзетуге қойылған бар-жоғы 150 казактың тұс-тұстан өткен 
қазақтарға тосқауыл болуға шамасы келмеді. Сондықтан постылардағы болар-
болмас күшке қазақтар қарсылық көрсете отыра малдарымен (ішінде 
орыстардан айдап әкеткендер де) өте берген. Мәселен, тамыздың 20-да 
Луговой арқылы өткен Қалжыр болысы қазақтарына бар болғаны 8 казак 
қарсылық көрсеткен, тіпті казак жүздіктері шекарадан өтіп кеткен қазақтарға 
қуып жеткенмен де қарсылықтың күштілігінен оларды қайтара алмаған12. 
Олардың шет жерге өтуіне өлке басшысының тыл жұмысына алуды кейінге 
қалдырған қосымша жарлығы  да ықпал ете алмады. (Восстание, 1960:43) 
Шақыруды кейінге қалдырған мерзім – 15 қыркүйек таяған сайын уезд 
әкімшілігінің мазасы кетті. Өйткені, уезде патша жарлығына орай қалыптасқан 
көңіл-күй сол қалпы еді. Ал, шақыруды қалай болғанда да іске асыру жүктелді.  
Босқындардың округ бойынша сәтті жылжуына Қытай қазақтарының көмегі де 
аз болмаған. Ал бұларға тосқауыл қоюға уездің шекарада күші болмады. Омбы 
әскери округінің штаб бастығы Таубенің құпия қызмет директорына жолдаған 
жеделхатында қазақ жерінің шекара аймақтарынан Қытайға өтіп жатқан 
қазақтарды тоқтататын жеткілікті күштің жоқтығына өкіне келе отбасы, мал-
мүлкімен қашып жатқан «бұратаналарды» ұстау үшін шекараны жауып, барлық 
тиісті шараны қолдану қажеттігіне тоқталады. Халықтың осы бас сауғалауы 
Ресей мен Қытай арасындағы мемлекетаралық мәселеге айналды. Бұл 
мәселеге орай екі мемлекеттің дипломаттары шұғыл шаралар қабылдау үшін 
келіссөз, өзара хат-хабар алмасып, сұрау салуға кірісті. 

Шәуешек консулы шекаралық уездің бастықтарынан шекарадан өткен- 
дерге және әлі өтіп үлгермегендерді өткізбеу үшін қандай шара қолда- 
натындарын сұрап, осыған орай шешім қабылдауды өтініп жеделхат жол- 
дайды. Бұл сұраудан кейін облыс губернаторы жергілікті чиновниктерді  
жинап, кеңес өткізіп, Қытай жеріне ауған қазақтар мен басқа да ұлттарды 
қайтару үшін Құлжаға 700 аттылы толық жарақтанған әскер жібереді. Бірақ  
бұл әрекеттен де ештеңе шықпады.  

Босқын қазақтар мәселесі екі мемлекеттің жоғарғы деңгейдегі бас- 
шыларының келіссөз жүргізуіне де әкелді. Келіссөзге патшалы Ресей  
жағынан Омбы әскери округі штабының бастығы Таубе, ал Қытай жағынан 
сыртқы істер министрі қызметін атқарушы Чэнь Цзин Тао қатысты. Келіссөзде 
негізінен Қытай жағы қозғаған екі мәселе сөз болды13. Бірінші мәселеде  

                                                           
10 Санкт - Петербург орталық мемлекеттік тарихи мұрағаты(СПб ОМТМ) 1292-қ, 1-т,1933-іс, 258-п. 
11 Сонда, 268-п. 
12 СПб ОМТМ 1292-қ, 1-т,1933-іс, 258-п. 
13 РМӘТМ,2000-қ,1-т,7786-іс,116-117-пп. 
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Қытай өкіметі қашып келгендерге қару қолдануға тура келсе, құрбан болған- 
дар үшін кінәлі кім болмақ десе, екіншіден, оларды тамақтандыру жөнінде 
сауалдар қояды. Патшалы Ресей өкілі Таубе төмендегідей жауап қайтарады. 
Ол екінші мәселеге, яғни «шекарадан заңсыз қашқан адамдарды аштан 
қалдыру жарамас дей келе, орыс бодандарын (қазақтар – Е.Е.) тамақтандыруға 
бөлген шығындарды өтеу жөнінде нақты уәде бермейді. Егер Қытай жағы 
бодандарын тамақтандыру үшін жұмсаған шығындарын есептеп ұсынып жатса, 
өкімет оны төлеуден қашпас», – деп екі ұшты уәж айтады. Ал бірінші мәселе 
жөнінде Шәуешектегі консул арқылы 1 қыркүйекте телеграфпен  «егер орыс 
бодандарын шығаруда күш қолдану орын алса, Қытай өкіметіне кінә тағы- 
латынын және ондай қантөгістен аулақ болуды жөн санайтыны» туралы 
жеделхат жолдайды. Таубенің осы жазғандарына орай Қытай өкілі Чэнь Цзин 
Тао «Қашқындарды күштеп шығаруда күш қолданбаудың және қарулы 
қазақтардың қарсылық көрсетпеуінің мүмкін еместігін» айтады14. Патшалы 
Ресей Қытай мемлекетімен арадағы келіссөзден және құзырлы органдардың 
өзара жазысқан жазбаларынан кейін тиісті іс-қимылдарға кіріседі. Үкіметтің 
арнаулы өкілдері Қытай елінің шекаралас әкімшіліктері мен консулдарына 
ресми түрде қатаң шаралар қолдануды сұрайды. Осы мақсатта құпия қызмет 
директоры Кудашев Қытай елшілігіне 7 қыркүйекте жолдаған жеделхатын- 
да Синцзян губернаторынан төмендегідей мазмұндағы жауап алады. Губер- 
натор өзінің жауап хатында соңғы күндері Қытай шекарасынан мұсылман 
сарттар мен қазақтардың топтасып өтулерінің байқалғанын, ал үгіт-насихат 
жүргізген Қытай бодандарының болмағандығын айтады. Жеделхатта,  
сондай-ақ, Құлжадағы орыс консулдығының өзіне бірнеше мәрте жазбаша 
хабарласып, Қытай өкіметінен босқын орыс бодандарын өткізбеуде қатаң  
шара және бүлікшіл орыс бодандарына қарсы әскери күш қолдануды өтін- 
генін хабарлайды. Губернатор жауап хатында өз тарапынан барлық моңғол 
және қытай старшиналары арқылы босқындардың шекарадан өтуіне тыйым 
салғандығын, осындай шара Іле және Қашқарда ішкі істер министрлігінің 
арнайы өкіліне де қолданылып, Ресейге өтетін күзет қағазын берудің мүлдем 
тоқтағандығын баяндайды. 

Жоғарыдағыдай мазмұндағы жеделхатты өлкелік генерал-губернатор 
Сухомлинов Моңғол өкіметіне де жолдайды. Сухомлинов жеделхатында 
Моңғол өкіметіне егер қазақтардың қандай да бір өтуі байқалса, өздері қажет 
деп тапқан шараны қолдануға шақырады. 

Патшалы Ресей шекара арқылы Қытай жеріне өткендерді қайтару үшін 
қосымша әскери күштерді бөліп, оларды қазақтардың жылжыған бағытына 
жіберді. Осындай күштердің бірі қыркүйек айының соңында Шарасұмға 
жөнелтілді. Көп ұзамай шарасумдық жүздіктің бір бөлегі өз бағытын Шіңгілге 
бұрады. Отряд жолай Булантохай деген жерде бас сауғалаған қазақтарды қуып 
жетеді15. Казак жүздігінің командирі қазақтарды қоршап, оқ жаудыруға 
бұйырады. Осы қақтығыста қазақтардың 2 адамы оққа ұшып, 6-ы жарақат 
алады. Мұнан соң қазақтар өз еріктерімен беріліп, отряд командирінің 
бұйрығына мойынсұнады. Қолға түскен 152 түтін, яғни 700-дей адам (әйел-
баласымен), 6 мыңдай қой, 600 ат, 600 ірі қара, 200 түйені отряд конвойымен 
Кендірлі болыснойына тапсыру үшін Зайсанға айдайды. Бұл қыркүйектің 28-і 
болатын16. Осы қолға түскендердің Зайсанға қалай жеткізілгенін отряд 
командирі Богданович былайша баяндайды: «Қолға түскен адамдарды 

                                                           
14 РМӘТМ, 2000-қ,1-т,7786-іс, 89-п. 
15 СПб ОМТМ.,2000-қ,1-т,7786-іс, 90-п. 
16 Сонда, 235-п. 
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малдарын алдына салып, саппен айдаған отрядты жолай кездескен қазақ- 
тар жеккөрінішпен қарап, алыстан бақылады. Жергілікті торғауыттар қазақ- 
тардың табынына әлсін-әлсін шабуылдап, көптеген малдарын айдап кетіп 
отырды. Ұрланған малдарын қайтаруға әрекет жасау жөнінде округ басшы- 
сына жазбаша түрде хабарланды. Ал қазақтардан тартып алынған 800 бас  
мал шекараға келгенше қайтарылмады. 

Бізге белгілі мәлімет бойынша, қытайлық Алтайда біздің бодандарымыз 
жоқ. Олар не кері қайтты болмаса Қытайға ішкерілей өтіп, жергілікті 
бодандармен араласып кетті. Қолға түскендердің ішінде 8 Қытай боданындағы 
түтіндер малдарымен бірге Қытай өкіметіне қайтарылды», -деп жазады.Бірақ 
Қытай жеріне өткен қазақтарды патшалы Ресейдің түрлі шаралар арқылы 
қайтаруға тырысқан әрекеті айтарлықтай нәтиже бермеді. Бұл кезде уездің 
қабылдау пунктері жұмыс істемей, қаңырап бос тұрды. Тіпті қыс түскенше 
бірде-бір адам келмегендіктен қабылдау пунктерінің есіктері ашылмаған. 

Сонымен қазақтарды тыл жұмысына алу жарлығы уезд халқына үлкен 
ауыртпалықтар әкелді. Жергілікті халықтың тұрмыс-тіршілігі күйзеліп, қаншама 
қиыншылықты бастан кешсе де, патша жарлығын орындаудан үзілді-кесілді бас 
тартты. Жарлық Зайсан уезінде толықтай жүзеге аспады. Өйткені уезд 
бойынша тыл жұмысына алынуға тиіс 10380 адамның 5 қарашаға дейін 
қабылдау пунктіне келгені 4 адам екен.  Ал облыстық губернатор өзінің 1917 
жылдың 10 қаңтарында полиция департаментінің директорына жолдаған 
жеделхатында толқудың тек Зайсан уезінде ғана басылмай отырғанын, ал 
қабылдау пунктіне бүгінге дейін ешбір адамның келмегенін айтады. Тек 
желтоқсанның аяғында күштеп жиналған болыс бастықтары мен құрметті 
ақсақалдары тыл жұмысына шақырылғандарды еткізетіндігі туралы 
уәделерінен кейін реквизицияны 15 қаңтарға белгілейді17. Бас Штаб Басқар- 
масына тыл жұмысына қабылдау пунктерінен жөнелтілгені және алынуға  
тиіс қазақтардың қаншасының алынғаны жөнінде 1917 жылдың 25 қаңтарына 
дейін келіп түскен мәліметтерде (Омбы әскери округі бойынша қабылдау 
пунктеріне келген қазақтар саны 35 500 адам болса, оның тек 34 000 адамы 
жөнелтілген, ал 28 500 адам қабылдау пунктіне келмеген, ал губернатордың 
рұқсатымен 46 000 адам тыл жұмысынан босатылған) Семей облысында тыл 
жұмысына алынғандардың арасында жұқпалы ауру шығып, тыл жұмысына 
алынғандарды жөнелту уақытша тоқтатылғаны айтылады18. 

Мемлекеттік Дума мүшесі Керенский тыл жұмысына алынғандардан  
келіп түскен өтініштерге байланысты жеделхаттарды Ішкі істер министр- 
лігіне жолдап, сұрау салады. Керенскийдің 1917 жылдың 16 қаңтарында 
аталған министрлікке жолдаған жеделхатында өзіне Семейден жолдаған 
телеграмманы қарауды тапсырады. Телеграммада «Семей, Жетісу облыста- 
рынан тыл жұмысына алынған 4600 адамның 2 айдан бері Семейдегі тұт- 
қындардың барагында жатқанын хабарлай келе, барактың өте нашар жағдай- 
да екендігін, дұрыс тамақтандырмайтынын, ал олардың арасында жұқпалы 
аурулар шығып, өлім көбейіп кеткенін айта келе, бұған шұғыл шаралар 
қолданып, не баратын жерлеріне тезірек жеткізуді немесе олардың қайда 
жұмысқа жіберуді анықтағанша еліне қайтаруды тез арада шешуді сұраған»19. 

1917 жылдың 22 қаңтарында Ішкі Істер министрлігі бұл жеделхатқа 
жауабын жібереді. Онда: «Омбы әскери округі әскерінің қолбасшысы Семейде 
жиналған майдан жұмысына жөнелтілетін адамдар арасынан жұқпалы 

                                                           
17 СПб ОМТМ 1292-қ, 1-т, 1933-іс, 443-п. 
18 СПб ОМТМ 1292-қ, 1-т, .1921-іс, 163-п. 
19 Сонда, 79-80-пп. 
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аурулардың шығуына байланысты Семей облысынан тыл жұмысына алуды 
1917 жылдың 15 қаңтарынан уақытша тоқтатуды қажет деп тауып, жиналған 
адамдардың 1280-ін өнеркәсіп және сауда министрлігі қарауына бөліп, Семей 
облысындағы тұз өндіретін өндірістерге жұмысқа жібергенін, ал қалған 
адамдарға барлық қолынан келген шараларды қолданатынан хабарлайды»20. 

Осындай зобалаңдарға қарамастан 1916 жылғы көтерілісті империяға 
қарсы қарулы қарсылық көрсеткен халықтардың қаһармандығы деп санауға 
болады. Отарлық езгі орныққалы бері алғаш рет олар ұлттық мүдделері бір 
екенін білді. Ресейдің отаршыл басқыншылығына қарсы тұра алатын күш 
екенін сезінді. Ә.Бөкейханов пен Шестаковтардың да осы көтерілістің маңызы 
жөніндегі мынадай пікірлері бүгінгі біз үшін де өте құнды: «...Өзге жердегі 
қорлықтағы ел де 1916-ыншы жылғы қырғыз-қазақтан тәлім алса, өзін құлақ 
кесті құл қылған үкіметке қарсы көтеріледі. Қазақ-қырғыз осы көтерілісте көп 
адамын өлтіріп, шаруасын күйзелтсе де, келешекте қандай ел екенін білдіреді. 
...Қазақ-қырғыз жігіт алғанға қарсы болмаса, патша үкіметі Азиядағы көп елді 
әскерлікке алып, бірінің етін біріне жегізіп, бірін-біріне қосқан иттей қосар еді де 
біріне-бірін талатар еді. Не қазақ-қырғыздың әскерін ит қылып айтақтап 
Ресейдегі төңкерісшілерге қосар еді, қазақ-қырғыз да Кернелептің түркпені 
сықылды төңкеріске қарсы сойыл соғар еді.  

Қазақ-қырғыз, өзбек, тәжік өзге елдің патша үкіметіне қарсы тұрып соғыс 
ашқаны тарихтан орын алады. Алыспаған, жұлыспаған бостандық атына 
мінбейді, бұғаудан босамайды, ер құлдықтан, әйел күңдіктен шықпайды, 
малына да, басына да ие бола алмайды.( Қаһарлы, 1997)  

Сонымен, халқымыздың ұлттық сана-сезімнің оянуына әкелген бұл 
көтеріліс өз бостандығы мен тәуелсіздігі үшін қайсар күрестің жарқын үлгісін, 
яғни  қазақтың қандай күрескер халық екенін паш етті. Халықтың азаттық 
жолындағы бұл күресі орыс ғалымдарының өздері мойындағандай империялық 
Ресейдің күйрей түсуін тездеткен болатын. 
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Тәуелсіз Қазақстандағы сайлау және саяси бәсекелестік  
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Нұрымбетова Гүлшат  Рамазанқызы   
саясаттану ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы қ., Қазақстан 
Республикасы. E-mail: gulshat_nurymbet@mail.ru 
 
Аңдатпа. Мақалада автор бәсекелестік, саяси бәсекелестік ұғымдарын ой елегінен өткізе 

отырып, саяси бәсекелестіктің демократиямен тығыз байланыстылығын көрсеткен.  Саяси 
бәсекелестіктің бір тетігі ретінде сайлау, сайлау процедурасы, орталық және жергілікті биліктің 
сайланбалы органдарына азаматтардың өкілдерін еркін сайлауы екені негізделген. 
«Электоралдық партиялардың тиiмдi саны» мен «парламенттiк партиялардың тиiмдi саны» 
партияаралық бәсекелестіктің төмен екенін көрсетеді. Тәуелсіз Қазақстандағы сайлау 
қорытындыларын талдау демократияның дамуы үшін азаматтардың саяси қатысуы ғана емес, 
сондай-ақ жоғары саяси бәсекелестік қажет екенін көрсетеді. Автор Т.Ванханен формуласын 
пайдалана отырып, электоралдық белсенділік пен электоралдық бәсекелестіктің негізінде 
Қазақстандағы демократияландыру индексін анықтаған. Демократия өміршең болуы үшін 
азаматтардың саяси белсенділігі де, ашық саяси бәсекелестік те болуы тиіс.  
Түйін сөздер: саяси қатысу; демократияландыру; электоралдық белсенділік; электоралдық 

бәсекелестік; демократияландыру индексі; электоралдық партиялардың тиiмдi саны;  
парламенттiк партиялардың тиiмдi саны 
 
Elections and political competition in independent Kazakhstan 
 
Nurymbetova Gulshat Ramazanovna 
doctor in political sciences, full professor, Kazakh National Pedagogical University named after Abai. 
Almaty, Kazakhstan. E-mail: gulshat_nurymbet@mail.ru 

 
Аbstract.  This article deals with such categories of political science as "competition" and "political 

competition", democracy, indices of democratization, their interconnection and interdependence. Effective 
mechanisms of political competition are elections, electoral process, free elections of citizens' 
representatives to elective bodies of central and local authorities. The effective number of parliamentary 
parties and the effective number of electoral parties in Kazakhstan show a low level of inter-party 
competition. An analysis of the results of the past elections in Kazakhstan shows that for the development 
of democracy it is necessary not only political participation of citizens, but also high political competition. 
The author, using the formula of T. Vanhanen, determines the democratization index in Kazakhstan. For 
democracy can not exist without political activity of citizens and political competition. 
Key words: Political participation; democratization; electoral activity; electoral competition; 

democratization index; effective number of parliamentary parties; effective number of electoral parties. 

 
Выборы и политическая конкуренция в независимом Казахстане  
 
Нурымбетова Гулшат Рамазановна  

доктор политических наук, профессор, ҚазНПУ им.Абая, Алматы, Казахстан. E-mail: 
gulshat_nurymbet@mail.ru 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются такие категории политологической науки, как 

«конкуренция» и «политическая конкуренция», демократия, индексы демократизации, их 
взаимосвязь и взаимозависимость. Действенными механизмами  политической конкуренции 
являются выборы, избирательный процесс, свободные выборы представителей граждан в 
выборные органы центральных и местных властей. Эффективное число парламентских партий и 
эффективное число электоральных партий в Казахстане показывает низкий уровень 
межпартийной конкуренции. Анализ результатов прошедших выборов в Казахстане показывает, 
что для развития демократии необходимо не только политическое участие граждан, но и 
высокая политическая конкуренция. Автор, используя формулу Т. Ванханена, определяет индекс 
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демократизации в Казахстане. Ибо демократия без политической активности граждан и 
политической конкуренции существовать не может. 
Ключевые слова: политическое участие; демократизация; электоральная конкуренция; 

электоральная активность;, индекс демократии; эффективное число парламентских партий; 
эффективное число электоральных партий.  
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Тәуелсіз Қазақстандағы сайлау және саяси бәсекелестік  

 
Г.Р. Нұрымбетова  

 
Кіріспе. Ашық еркін сайлаудың болуы, партияаралық бәсекелестік 

демократиялық тәртіптің басты белгілері. Демек, саяси бәсекелестік пен 
демократиялық даму өзара тығыз байланысты. Қазақстанда саяси саладағы 
бәсекелестікке тәуелсіздік тұсында мүмкіндік туды. Біз басты мәселеге 
көшпестен бұрын зерттеу барысында қолданылатын ұғымдарды анықтап, 
нақтылап алайық. Бірінші кезекте бәсекелестікке тоқталайық. «Бәсекелестік» 
латын тілінен аударғанда бірігіп жүгіру, жарысу дегенді білдіреді. Бәсекелес- 
тік көбінесе экономика саласымен байланысты қарастырылады. Саяси 
бәсекелестік саяси жүйелер мен режимдер сипатының бірі болып табылады. 
Саяси бәсекелестіктің болуы саяси жүйенің даму деңгейінің маңызды 
көрсеткіштерінің бірі. Саяси бәсекелестік билікке ие болу үшін жүретін саясат 
саласындағы бәсекелестік, оның нәтижесін бәсекелесушілер емес үшінші бір 
жақ анықтайды. Саяси бәсекелестік саяси нарықпен тығыз байланысты, ол 
саясаткерлердің  саяси идеялары мен бағдарламаларының сайлауалды 
күресінен көрініс табады. Саяси бәсекелестіктің негізгі тетігі – сайлау 
процедурасы, орталық және жергілікті биліктің сайланбалы органдарына 
азаматтардың өкілдерін еркін сайлауы. Саяси бәсекелестіктің сипаты мен 
динамикасы азаматтардың саяси құқтары мен еркіндіктерінің, олардың 
мемлекеттік және жергілікті билікті қалыптастыруға қатысты құқтарының 
сақталуымен, олардың қорғалуымен тікелей байланысты және сонымен 
анықталады. Саяси бәсекелестік демократиялық құндылықтарды жетілдіріп, 
нығайтатын тетіктердің бірі. Демек, саяси бәсекелестік демократиялық қоғамға 
тән. Себебі қоғамның барлық саласына бақылау орнатылған тоталитарлық 
басқару жағдайында саяси бәсекелестік туралы сөз ету мүмкін емес еді. 

Жалпы қазіргі кезеңде экономикалық бәсекелестік, құқықтық саладағы 
бәсекелестік, білім саласындағы бәсекелестік, әлеуметтік институттар 
бәсекелестігі, идеялар бәсекелестігі туралы жиі айтылады. Мысалы, бәсекеге 
қабілетті маман дайындау, бәсекеге қабілетті ұлт т.с.с. Бұл мәселенің біздің 
еліміз үшін де өзекті екенін Н.Назарбаевтың «Қазіргі таңда жеке адам ғана 
емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге 
мүмкіндік алады» деген сөздері дәлелдей түскендей (Назарбаев, 2017).   

Сайлау, саяси бәсекелестік. Саяси ғылымда саяси жүйенің дамуы  
мен демократиялық құрылыстың әрқилы қырларын, соның ішінде саяси 
бәсекелестікті, қамтитын әртүрлі демократия индекстері қалыптастырылған. 
Соған сүйене отырып, тәуелсіз Қазақстан жағдайындағы саяси бәсекелестікті 
анықтап көрелік. Саяси бәсекелестіктің басты тетігі сайлау дедік.  

Қазақстанның заманауи сайлау жүйесінің негізі 1995 жылы қабылданған  
Конституциямен қаланды.  Конституцияның енгізген жаңалықтарының бірі – екі 
палаталы, Сенат және Мәжілістен тұратын, парламенттің құрылуы болатын.  
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Қазақстан Республикасында Конституция бойынша еркiн сайлаулар 
халықтың тiкелей еркiн бiлдiрудiң бiрден бір жолы. Сайлау құқы Республика 
азаматтарының сайлауларға өз еркiмен және ашық қатысуына кепiлдiк  
бередi. Қазақстан Республикасының конституциялық заңына сәйкес жалпыға 
бiрдей, тең және төте сайлау негiзiнде Президент, мәжiлiс және мәслихат 
депутаттары сайланады. Сенат депутаттары жанама сайлау құқығы негiзiнде 
жасырын дауыс беру жолымен сайланады. 

Сайлау қандай принциптер негiзiнде ұйымдастырылғаны көрсеткiш болуы 
керек. Себебi, кеңестiк дәуiрде де сайлаулар ұйымдастырылған, азаматтар 
сайлауға қатысуға және сайлануға құқылы болды. Тiптен сайлаушылар 
сайлауға 99-100% дейiн қатысып отырған. Бұл сайлау науқандарының тәртiптi 
заңдастыру, саяси әлеуметтендiру мен саяси ағартушылық құралы болғаны 
түсiнiктi. Себебi, сайлау өзiнiң негiзгi мiндетiн орындай алмады, яғни адамдарға 
өз өкiлдерiн таңдау мүмкiндiгiн берген жоқ. Сондықтан, кеңестiк дәуiрде 
азаматтар сайлауға қатысуды өздерiнiң еркiн бiлдiруден гөрi мiндетi ретiнде 
қабылдады. Сайлаушылар баламасыз, жоғарыдан ұсынылған бiр ғана 
үмiткерге дауыс беруге тиiс болды. Ал 1991-2017 жылдар аралығында 
Қазақстанда өткен Президенттiк, Парламент мәжiлiсіне және мәслихат 
сайлауларына келетiн болсақ, олардың басты айырмашылығы сайлаулардың 
еркiн, бәсекелестiк негiзде ұйымдастырылуында.  

Бүгiнгi күнi Сайлау туралы заңға сәйкес Орталық сайлау комиссиясы 
заңмен талап етiлетiн құжаттары болған жағдайда Президенттiкке үмiткерлер 
нешеу болса да, Мәжiлiс және мәслихат депутаттығына кандидаттардың кез 
келген санын тiркеуге тиiс. Сайлау комиссиясы тiркеуден бас тартқан жағдайда 
үмiткер Орталық сайлау комиссиясына немесе сотқа шағым жасауға құқылы. 

Сондықтан осы 1991-2017 жылдар аралығында өткен сайлаулардың 
бәсекелестікке негізделуінің бір белгісі сайлау додасына түскен үміткерлер 
санына қатысты. Осы уақытта қолданыста болған Қазақстан Республи- 
касындағы сайлау туралы заңға сәйкес Президенттi және Парламент 
депутаттарын сайлау кезiнде дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың елу 
пайызынан астамының дауысын алған; ал қайта дауыс беру кезiнде басқа 
кандидатқа қарағанда дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың дауыс санының 
көпшiлiгiн алған, ал мәслихаттардың депутаттарын сайлау кезiнде басқа 
кандидаттарға қарағанда дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың- 
дауыс санының көпшiлiгiн алған кандидат сайланған болып саналатын еді 
(Қазақстан Республикасындағы, 2004). Осы мажоритарлық сайлау жүйесі  
1998 жылға дейін сақталды.  

Заң ережелері сайлау додасына түсуші үміткерлер санын көбейтіп, 
сайлауалды бәсекені жандандырды.  Мысалыға, Қазақстанда 1991 жылы өткен 
алғаш Президенттiк сайлауда бiр ғана үмiткер болғаны белгілі. Ал 1999  
жылғы сайлауға төрт үмiткер түсті. 2005 жылғы сайлауда 18 үміткердің  бесеуі 
ғана ресми тіркеуден өте алды. 2011 жылғы президенттік сайлауда алғашында 
22 үміткер талаптанды, соның ішінен 4 үміткер ғана Орталық сайлау 
комиссиясынан тіркеуден өте алды. 2015 жылы сайлауға 3 үміткер түсті. 
Мінеки, өзіміз көріп отырғандай президенттікке үміткерлер саны бірде көбейіп, 
бірде азайып отырған.  

Парламент Мәжiлiсiне сайлауға келер болсақ, онда 1995 жылы желтоқсан 
айында өткен сайлауда – 67 мандатқа 285 үмiткер (Сообщение ЦИК, 1995), 
1999 ж. қазан айында – 67 мандатқа 566 үмiткер болған (Сообщение ЦИК, 
1999), 2004 ж. қыркүйектегi Парламент Мәжiлiсiнiң депутаттығынан үмiткер 
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ретiнде 67 мандатқа 513 адам ұсынылған (Құланбай, 2004). Сонымен,  
1995 ж. бiр мандатқа – 4, 1999 ж. – 8, 2004 ж. – 7,6 үмiткерден келiп отыр.  

Парламент Мәжiлiсi депутаттарының құрамындағы партия мүшелерiнiң 
саны да дәл осы 1999 жылғы сайлаудан кейiн түбірімен өзгердi. Егер 1995 
жылғы сайлау нәтижесiнде Парламент Мәжiлiсiнде саяси партия мүшелерi – 
61,2% құраса, ал 1999 жылғы Парламент Мәжiлiсiнде – 84,4% құрады.  
Бұл, әрине, 1998 жылғы ҚР Сайлау туралы заңына енгізілген өзгерістермен 
байланысты еді. Сайлау туралы заңға енгiзiлген өзгерiстерге сәйкес саяси 
партияларға Парламент Мәжiлiсiнен пропорционалдық негiзде сайланатын  
10 орын берiлді. Яғни, елімізде аралас сайлау жүйесі қалыптасты. 2007 жыл- 
дан бастап пропорционалдық жүйеге көштік.  

Сайлау және саяси партиялар. Сайлау үдерiсiне қатысушы партия- 
лардың барлығы бiрдей сайлау барысына ықпал ете алмайды және олардың 
барлығы бiрдей сайлаушы үшiн маңызды болмауы мүмкiн. Сондықтан,  
саяси ғылымда саяси партиялар мен ұйымдардың қатысуын бағалау мақ- 
сатында, олардың жалпы «қатысушылар санынан» басқа «партиялар мен 
қозғалыстардың тиiмдi саны» түсiнiгi қолданылады.  Яғни, сайлауға қатысқан 
саяси партиялар мен қозғалыстардың жалпы санын емес, олардың тиiмдi 
санын есептеп шығаруға болады. Алғаш партиялардың «тиiмдi санын» 
анықтауды 1979 ж. Макку Лааксо мен Рейн Таагепер ұсынды. 

Осы формуланы қолданып Қазақстан Республикасы Парламент Мәжiлi- 
сiндегi шынайы сайлау блоктары мен саяси партиялар санымен, олардың 
тиiмдi саны арасындағы сәйкестiлiктi анықтап көрелік. Бұл өз кезегінде 
партиялық алаңда қалыптасып отырған жағдайды, бәсекелестік деңгейін 
анықтауға мүмкіндік береді. 

1999 жылы Парламент Мәжiлiсiне депутаттарды сайлауға 9 саяси  
партия қатысқанымен, партиялардың тиiмдi саны 1,25 құраған. Партиялар- 
дың тиiмдi санын есептеу бiзге қазақстандық саяси шындықты, яғни, көп- 
партиялық жүйенің  жетiлмей отырғанын дәлелдей түседi. 2004 жылы күз 
айында өткен Парламент Мәжiлiсiне депутаттарды сайлауға 8 саяси партия 
мен 2 саяси блок қатысты, бірақ 1999 жылмен салыстырғанда партиялардың 
тиімді саны (1,08  құрайды) одан әрі төмендегенін көреміз. Енді 2007 жылғы 
Парламент Мәжілісіне сайлау нәтижесіне келер болсақ, онда келесі нәтижені 
көреміз. Сайлауға қатысқан 7 саяси партия арасынан парламенттегі орын, ең 
басым дауыс жинаған, «Нұр-Отан» партиясының еншісіне тиді. Сайлау 
нәтижесі бойынша партиялардың тиімді саны 1,02 құрайды. 2012 жылы – 7 
саяси партия, 2016 жылы – 6 саяси партия қатысқанына қарамастан, 
партиялардың тиімді саны – 1.  

Жалпы жоғарыда келтірілген Парламент Мәжілісіне сайлау нәтижелері 
партиялардың тиімді санының бірте-бірте төмендегенін көрсетеді. Әрі бүгінгі 
күнгі еліміздегі партиялық жүйеде қалыптасып отырған жағдайды, яғни – 
басым партиясы бар көппартиялық жүйенің қалыптасуын аңғартқандай. 

Әрi қарай, зерттеушiлер (Лейпхарт т.б.) «тиiмдi санды» сайлау үдерісі – 
мен парламенттегi орынды бөлуге қатысты пайдалануды ұсынады. Саяси 
үдеріске ықпал ететiн партиялар санын анықтау үшiн «электоралдық 
партиялардың тиiмдi саны» мен «парламенттiк партиялардың тиiмдi саны» 
көрсеткiштерi қолданылады. 

1999 жылғы Парламент Мәжiлiсiне депутаттарды сайлау нәтижесi бойынша 
электоралдық партиялардың тиiмдi саны 6,3% болса, ал парламенттiк 
партиялардың тиiмдi саны 3,4% құрайды. Электоралдық партиялар саны мен 
жалпы партиялар санының арасында алшақтық көп еместiгiне қарамастан, 
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жалпы партиялар санымен парламенттiк партиялардың тиiмдi саны ара- 
сындағы алшақтық жоғары. Бұл, бiздiңше, сайлау жүйесiндегi кемшiлiктер- 
мен байланысты. Мысалы, партиялық тiзiм бойынша сайланатын депутат- 
тық мандаттың аздығы, партиялар үшiн 7 % кедергiнiң жоғарылығы және т.б.  

Келесi 2004 жылы қыркүйек айында өткен Парламент Мәжiлiсiне 
депутаттарды сайлау нәтижесi бойынша электоралдық партиялардың тиiмдi 
саны 2,4% құраса, ал парламенттiк партиялардың тиiмдi саны 2,1 % құрайды. 

2007 жылғы Парламент Мәжiлiсiне депутаттарды сайлау нәтижесi бойынша 
электоралдық партиялардың тиiмдi саны 1,29% құраса, ал парламенттiк 
партиялардың тиiмдi саны 1,29 % құрайды. 2012 жылғы Парламент Мәжiлiсiне 
депутаттарды сайлау нәтижесi бойынша электоралдық партиялардың тиiмдi 
саны  1,5% құраса, ал парламенттiк партиялардың тиiмдi саны 1,47% құрайды. 
2016 жылғы Парламент Мәжiлiсiне депутаттарды сайлау нәтижесi бойынша 
электоралдық партиялардың тиiмдi саны 1,45% құраса, ал парламенттiк 
партиялардың тиiмдi саны 1,45 % құрайды. 

Ендi 1999 жылғы сайлау нәтижелерiмен 2004 ж., 2007 ж., 2012 ж., 2016 ж. 
нәтижелердi салыстырғанда электоралдық партиялардың тиiмдi саны  
6,3%-тен 2,4%-ке, одан 1,29%-ға, 1,5%, 1,45%-ке дейiн, ал парламенттiк 
партиялардың тиiмдi саны 3,4%-тен 2,1%-ге, одан 1,29%-ға, 1,47%, 1,45%-ке 
дейiн төмендегенiн көруiмiзге болады. Мұндай нәтижеге 2007 жылғы сайлау 
принциптерінің (пропорционалдық негізде) өзгеруі алып келді. Пропор- 
ционалдық жүйемен салыстырғанда аралас жүйе бойынша өткізілген 
сайлаулар да партиялардың парламенттік саясатқа араласу мүмкіндігінің 
жоғары болғанын көреміз. Сондай-ақ күшті президенттік билік жағдайындағы 
пропорционалдық жүйеде партияаралық бәсекелестік төмендеп, басым 
партияның билігі күшейеді.  

Электоралдық қатысу деңгейі, бәсекелестік деңгейі, демократия- 
ландыру индексі. Сайлау нәтижелерін тағы басқа қырынан талдап көрелік.  
Бiз өз зерттеуімізде Қазақстандағы демократия деңгейін анықтау үшін 
зерттеушi Т. Ванханеннiң демократияландыру индексiн басшылыққа алдық, 
себебі ол Р.Даль тұжырымына сүйене отырып саяси жүйенің демократия- 
лану деңгейін анықтау үшін саяси бәсекелестiк пен саяси қатысу сияқты 
көрсеткiштерді, өлшемдерді негізге алады. Т.Ванханен оны демократияның 
пайда болуын және ол үдерістің қоғамдағы билік ресурстарын бөлуден 
тәуелділігін зерттеу үшін әзірлеген. Ол заманауи демократиялық қоғамдарда 
саяси билік халықтан тәуелді деген болжамды ұстанады.  

Демократияландыру индексiн анықтай отырып, Т. Ванханен саяси 
жүйелердi демократиялық, жартылай демократиялық және демократиялық 
емес деп жiктейдi. Т. Ванханен бiрiншi индикатор – бәсекелестiк деңгейiн (К) 
парламенттiк немесе президенттiк сайлаулар кезiндегi кiшiгiрiм және 
оппозициялық партиялар жинаған дауыс бөлiгiмен анықтайды. Бұл бөлiк 
жүзден өкiметтiк партия жинаған дауыс пайызын алып тастау арқылы 
есептеледi.  

Екiншi индикатор – электоралдық қатысу деңгейiн (У) сайлауға қатысқан 
тұрғындар бөлiгi ретiнде анықтайды. Пайыздық бөлiк тұрғындардың сайлау 
құқы бар санымен емес, жалпы тұрғындар санымен есептеледi. 

Мiнеки, осы екi индикатор негiзiнде Т. Ванханен демократияландыру 
индексiн есептеудi ұсынады. Т. Ванханеннiң демократияландыру индексiн 

есептеу формуласы келесi: ИД=КУ/100 (Сморгунов, 1999: 149, 226). Сонымен, 
демократиялық саяси жүйелер үшiн электоралдық бәсекелестiк деңгейi –  
30% және одан жоғары, электоралдық қатысу деңгейi 15% және одан  
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жоғары, демократияландыру индексi 5% жоғары болуы тән. Жартылай 
демократия үшiн электоралдық бәсекелестiк – 20-30%, электоралдық  
қатысу – 10-15%, ал демократияландыру индексi – 2-5 құрайды. Ал бұл 
деңгейден төмен көрсеткiштер саяси жүйенiң демократиялық емес екендiгiн 
көрсетедi. 

Біз өз талдауымызда 1999, 2004, 2007, 2012, 2016 жылдардағы Қазақстан 
Республикасының Парламент Мәжілісіне сайлаулардың қорытындылары  
мен сабақтарын алдық. Себебі, дәл осы 1999 жылы Сайлау туралы заңға 
өзгеріс енгізілген болатын, оған сәйкес Парламент Мәжілісінің құрамы 
пропорционалдық сайлау жүйесі бойынша сайланатын 10 депутаттық ман- 
датқа кеңейтілді. 7 пайыздық кедергіні еңсерген партия ғана Парламент 
Мәжілісіне өз өкілдерін өткізуге құқылы болды.  

Сонымен, 1999, 2004, 2007, 2012, 2016 жылдардағы Парламент Мәжілісіне 
сайлаулардың қорытындыларының негізінде электоралдық бәсекелестiк, 
электоралдық қатысу, Қазақстандағы демократияландыру индексiн анықтап 
көрелiк. 

1999 жылғы Парламент Мәжiлiсiне сайлау нәтижелерi бойынша 
бәсекелестiк деңгейi – 31,26%, электоралдық қатысу деңгейi – 35%, ал 
демократияландыру индексi  – 10,94% құрайды.  

Кезектi 2004 жылғы күз айында өткен Парламент Мәжiлiсiне сайлау 
нәтижелерiне келетiн болсақ, онда бәсекелестiк деңгейi – 20,94%, электо- 
ралдық қатысу деңгейi – 32%, демократияландыру индексi – 6,6% құрайды. 

Басқаша айтқанда, Ванханеннің демократияландыру индексі бойынша 
жоғарыда көрсетілген сайлаулар нәтижелерін талдауға сүйенсек Қазақстан- 
ды демократиялық елге жатқызуға болады. Бірақ бiз электоралдық қатысу 
деңгейiнiң жоғары болғанына қарамастан электоралдық бәсекелестiк дең- 
гейiнің төмен болып отырғанына аса назар аударымыз  керек.  

Парламент Мәжілісіне 2007 жылғы, сондай-ақ 2012 жылғы, 2016 жылғы 
сайлаулар нәтижелеріне 2007 жылы Конституцияға енгізілген өзгерістер  
ықпал еткені күмән тудырмайды. Мәжілісті қалыптастырудың жаңа тәртібі 
енгізілді: 107 депутаттың 98 партиялық тізім бойынша жалпыұлттық сайлау 
округінен пропорционалдық негізде, ал 9 депутат Қазақстан халқы 
Ассамблеясынан сайланады. Осы жаңа тәртіп электоралдық бәсекелестік пен 
елдің демократияландыру индексіне әсер етпей қоймады.  

2007 жылғы сайлау нәтижелері электоралдық қатысу деңгейінің (40,54%) 
жоғары болғанына қарамастан электоралдық бәсекелестік деңгейі 11,59% 
дейін, ал демократияландыру индексі – 4,7% дейін төмендегенін көрсетті. 
Осылайша, Қазақстан жартылай демократиялық елдер қатарына кірді. 2007 
жыл тәуелсіз Қазақстан тарихында саяси жаңару жылы, әрі Қазақстанның  
2010 жылы ЕҚЫҰ төрағалық ету туралы шешімнің қабылданған тарихи жыл 
екенін де ұмытпауымыз қажет. Дәл осы шешім, біздің ойымызша, еліміздегі 
демократиялық үдерістерді одан әрі тереңдетіп дамытуға себепкер болды. 
2009 жылы «Қазақстан Республикасындағы саяси партиялар туралы» заңға 
енгізілген түзетулер мен толықтырулар саяси аренадағы жағдайдың 
қалыптасуына ерекше мән берді. Олар саяси партиялар қызметінің ұйымдық-
құқықтық қырларын жетілдіруге, қазақстандық қоғамдағы демократиялық 
үдерістерді дамытуға және әлемдік талаптарға сай келетін саяси жүйені 
қалыптастыруды қамтамасыз етуге бағытталған болатын. Айта кеткен жөн, 
Заңды жүзеге асыру оң нәтижелерін берді. Бұл Парламент Мәжілісіне 2012 
және 2016 жылдардағы сайлаулар нәтижелерінен байқалады. 2012 жылғы 
Парламент Мәжілісіне сайлау нәтижелеріне сүйенсек электоралдық қатысу – 
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42% дейін, электоралдық бәсекелестік – 23% дейін, ал ал демократия- 
ландыру индексі – 9,6% дейін көтерілді. 2016 жылы электоралдық қатысу – 43% 
дейін көтерілсе, ал электоралдық бәсекелестік – 17,48% дейін, демокра- 
тияландыру индексі – 7,5%% дейін төмендегенін байқаймыз. 

Қорытынды. Біз сандық зерттеулер арқылы электоралдық партиялар- 
дың тиiмдi саны мен парламенттiк партиялардың тиiмдi санын, партиялардың 
саяси үдерістегі рөлін анықтадық. Әрине, мұндай зерттеулер шынайы 
жағдайды бермеуi де мүмкiн. Дегенмен, ол ресми тiркелген барлық саяси 
партиялар саяси жүйеге енгенiмен, олардың сайлау үдерiсi мен парламенттен 
орын алу барысында шынайы саяси актор ретiндегi санының күрт төмен- 
дейтiнiн дәлелдеуге мүмкiндiк бередi. Саяси партиялар қоғамның белгiлi  
бiр топтарының өкiлдерiнiң мүддесiн бiлдiретiн, оны жүзеге асыруға тыры- 
сатын топ екенiн ескерсек, онда парламенттiк партиялардың тиiмдi санының 
азаюы, өз кезегiнде, белгiлi бiр әлеуметтiк топтардың парламентте өз 
өкiлдерiнсiз қалып отырғанын көрсетедi. 

Жалпы дамыған демократиялық елдермен салыстырғанда Қазақстанда 
электоралдық қатысу деңгейi өте жоғары. Бiрақ бұл, біздің ойымызша, кеңестік 
заман сарқыншағымен байланысты. Қазақстан азаматтары әлі де болса  
тәуелділік мәдениетінен арыла алмай келеді. Екінші жағынан, электорал- 
дық бәсекелестік деңгейі төмен болса, электоралдық қатысу деңгейі де, 
демократияландыру индексі де әлсіз болады. Мысалыға, 1999 жылы 
бәсекелестік деңгейі 31,26% болғанда, демократияландыру индексі де бір- 
шама жоғары болды – 10,94%. 2004 жылғы сайлауда бәсекелестік деңгейі 
20,93% төмендегенде тиісінше демократияландыру индексі де 6,6% дейін 
төмендеді. 2007 жылмен салыстырғанда (11,59%) 2012 жылы электоралдық 
бәсекелестік 23% дейін, тиісінше демократияландыру индексі 4,7-9,6% дейін 
көтерілді. Қызықты жағдай қалыптасып отыр: саяси бәсекелестік төмен 
болғанына қарамастан «саяси қатысу» жоғары. Әрине, бұл биліктің 
«қатысуынсыз» мүмкін емес. 

Қорытындылар болсақ, демократия өміршең болу үшін азаматтардың 
саяси белсенділігі мен саяси бәсекелестік ауадай қажет. Тарихи тәжiрибе 
демократияға өту барысында саяси бәсекелестiк саяси қатысудың негiзiн 
құраған жағдайда сәттi, ал, саяси қатысу саяси бәсекелестiктен басым  
болған жағдайда демократияға өтудiң сәтсiз болатындығын дәлелдеп отыр. 
Әрине, ХХ ғасырдың 90 жылдарындағы трансформациялар демократияға 
өтудің саналуан жолдарын көрсетті. Бұған қарамастан, біз саяси бәсеке- 
лестік пен саяси қатысу сияқты демократияның маңызды сипаттарының 
кезектілігі (қатар немесе әртүрлi уақытта дамуы) мәселесiне ерекше көңіл 
аударуымыз керек. Сондықтан еліміздегі демократия тарихы келте болмас  
үшін ашық саяси бәсекелестік пен көптеген бәсекеге қабілетті партиялар, 
партияаралық бәсекелестік қажет.  
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включая должность инструктора аппарата ЦК ВКП (б) по национальным вопросам в Москве.  
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Сұлтанбек Қожановтың қоғамдық-саяси қызметінің Түркістан 

Республикасы  кезеңінің кейбір мәселелері 
 

Ж.Қ. Симтиков  
 

Жалпы кеңестік дәуірдегі қалыптасқан әлеуметтік-саяси ахуал, қоғамдық 
орта жағдайы, қоғамның шектен тыс идеологияландырылуы зерттеушілерімізді 
қате пайымдаулар мен сыңаржақ тұжырым жасауына әкелді. Жеке немесе 
топтық қарсылықтарға "ұлттық ауытқушылық", халықтың өз қарапайым 
құқықтарын қанағаттандыруды талап еткен ұсыныстарға "қазақ ұлтшылдығы" 
сияқты өмірлік шындықтан алшақ, түптеп келгенде ұлттың өз азаттығына деген 
табиғи ұмтылысын тұншықтыру мақсаттан туындаған айдарлар тағылды. 
Кеңестік дәуірдегі зерттеулерде жекелеген тұлғалардың азаттық жолындағы 
қасиетті де, қасіретті күресі өз ұлтына деген қызметі, өмір жолдарын зерттеу 
күні кешеге дейін сыңаржақты бағаланып, оған тарихи шындық тұрғысынан 
қарауға мүмкіндік бермеді. Кейінгі кездегі тың архивтік деректердің ашылуы осы 
олқылықтардың орнын толтыруға мүмкіндік берді. Осы тұрғыдан алғанда, 
тарихты халық жасайды десек те, жеке тұлғалардың халық арасынан шығып, 
оларды жаңа ұмтылыстарға, үрдістерге бастайтынын ескерген жөн. Осындай 
ел басына күн туып, ұлттық тәуелділік және кемсітушілік пен ұлттық 
құқықсыздықтарды отардағы қазақ халқы басынан кешіріп жатқанда, қазақ 
халқының қалыптасып үлгерген зиялы кауымының бей-жай қалуы мүмкін емес 
нәрсе еді. Бұл орайда қоғамдық дамудың түрлі өтпелі кезеңдерінде тер төгіп, 
еңбек етіп терең із қалдырған тұлғалардың ұстаған бағытын уақыт таразысына 
салып, саралап отыру сол қоғамның өз болашағы үшін қажет шаруа. Өкінішке 
орай, қазақ елінің төл тарихында, соның ішінде XX ғасырдың алғашқы отыз 
жылдық мерзіміндегі тарихи процесстерге байланысты шешімін таппаған 
мәселе. Қазақ қоғамында ұлт азаттық қозғалысын дамытуға еңбек сіңірген, 
халықтың ұлттық сана – сезімін оятуға, оның рухани жағынан өрлеуіне белсене 
араласқан жарқын жандар аз болған жоқ (Сармурзин, 1991:33). 

ХХ ғасыр басында қалыптасып келе жатқан қазақ зиялылары намысты 
таптайтын шешімдерге қарсылық білдіріп, бұл қозғалысқа ұйымдасқан сипат 
беріп, оны жаңа деңгейге көтерді. Қазақтың зиялылары ерте марқайып, тез 
жетілуіне Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт азаттық кетеріліс, Ресейдің 1917 
жылғы қос Ақпан және Қазан төңкерісінің әсері едәуір болды. Өз ұлтының 
теңдігі, тәуелсіздігі мен болашағы үшін күрескен зиялыларымыздың кернекті 
өкілі, қазақ халқының ортасынан шыққан аса ірі қоғам және саяси қайрат- 
керлерінің бірі, және бірегейі Сұлтанбек Қожанұлы Қожанов (Султанбек 
Ходжанов) еді. С.Қожанов 1916 жылдан бастап 1937 жылдар аралығында 
ірімемлекеттік істерге араласып, соның бел ортасында жүрді. Бұл уақыттар 
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тарихта қайшылықтарға толы, ауыр кезеңдер болатын. Жеке басқа табыну 
жылдарында жазықсыз опат болған қайраткерлердің өмірі мен қызметін 
зерттеудің зор тарихи маңызы бар, әріоның өмірі мен қызметін зерттеу – ол 
өмір сүріп, күрес жүргізген кезеңнің де тарихын зерттеу деген сөз.   

Сұлтанбек Қожанов-Қазақстан мен Орта Азия халықтарының ХХ ғасырдың 
20-шы жылдардағы тарихында өзіндік орны бар, ерекше роль атқарған саяси 
қайраткер, сондықтан тақырыптың өзектілігі оның бүгінгі тарихымыз үшін 
қажеттілігі ешқандай да күмән туғызбайды деп ойлаймыз. Ғасырымыздың 
басындағы мемлекеттік көкейкесті мәселелерге белсене араласып ұлттық 
мүддені ешуақытта да есінен шығармаған қайраткеріміздің тарихын ескеруіміз 
жөн. Біз мақалада қайраткердің қоғамдық-саяси қызметінің алғашқы кезеңін, 
қызмет жасаған аймағына байланысты Түркістан кезеңі деп алып, соған тың 
архив деректеріне сүйене отырып тоқталамыз. 

Азамат соғысы жылдарында және одан кейінгі қалпына келтіру кезеңінде 
Кеңес өкіметі жеңген Түркістан Республикасында өкіметтік ерекше орган 
ретінде әскери-революциялық комитеттер немесе революциялық комитеттер 
пайда болды. Кеңес өкіметі бұл революциялық комитеттердеге ерекше мән 
беріп, пролетариат диктатурасының төтенше органы деп білді. 

Революциялық комитет (ревком) – Кеңес өкіметінің уақытша төтенше 
органы еді. Азамат соғысы мен шетел интервенциясы кезінде социалистік 
төңкерістің жеңістерін қорғады. Азат етілген территорияларда кеңестік билік 
орнатып, сол жерлердің бірден-бір иесі болып, барлық билікті өз қолдарында 
ұстады. 

Ресейдің Орталық аудандарында құрылған губерниялық және уездік 
революциялық комитеттер 1920 жылғы 2-қаңтардағы Жұмысшы және шаруа 
Кеңестерінің "Губерниялық және уездік революциялық комиттеттерді тарату 
туралы" қаулысы бойынша өз жұмыстарын тоқтатты да, билік жергілікті 
Кеңестердің құзырына көшті. 

Ресейдің шет аймағы деп саналатын Түркістан Республикасында іс сәл 
басқалай болды. Кеңес мемлекетінің жанданып дамуына Түркістан майдан 
шеңберінің ортасында қалды әрі басмашылық қозғалыстың өрбуі өздерінің 
әсерін тигізбей қоймады. Осындай объективті жағдайлар республикада 
революциялық комитеттердің ұзақ уақытқа дейін қызмет жасауына әкелді. Түрк 
АКСР-нің 1920 жылғы 5 ақпандағы "Облыстық революциялық комитетер 
туралы" № 201 Уақытша ереже бойынша Түркістанның барлық облыстарында 
революциялық комитеттер облыстық атқару комитеттердің қолдауымен  
барлық хұқықтарды пайдаланды. Орталық өкімет орындары Түркістан 
Республикасындағы саяси оқиғалар барысын жіті бақылап отырды. 1919 жылы 
ақпанда В.И. Лениннің қолдауымен құрылған Түркістан ісі бойынша ерекше 
комиссия құрылды. Бұл комиссия тарихта Түрккомиссия деген атпен белгілі. 
Түрккомиссия 1919 жылы 8-қазанда В.И. Ленин қол қойған қаулыға сәйкес 
құрылып, оның құрамына: Ш.З. Элиава (төрағасы), М.В.Фрунзе, В.В. Куйбышев, 
Ф.И. Голощекин және Я.Э. Рудзутак тағы басқа мүшелері енді (Из истории, 
1961). М.В. Фрунзеден басқа Түрккомиссия мүшелері Ташкентке сол жылдың  
4-қарашасында келді. Түрккомиссия мен жергілікті қызметкерлердің басты 
мақсаты өлкеде ұлт саясатын дұрыс жолға қою болатын. Октябрь рево- 
люциясынан бергі екі жылға жуық уақыт бойы Түркістан Республикасындағы 
негізгі басшылықты өз қолдарында ұстап келген орыс большевиктерінің 
жергілікті халықтарға қатысты жүргізген саясатынан қатты шошынған, оларға 
деген сенімі толық күйреген мүсылман коммунистері В.И. Ленин қол қойған 
ерекше мандатпен келген Түріккомиссияға зор сенім білдіре, үлкен үміт арта 
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қарады. "Түркістанда халық большевиктерге қылмыскерлерге қарағандай 
қарайды және Түріккомиссия келген кезде ауылдар мен қышлақтарда келген 
большевиктер емес, бізді большевиктерден азат ету үшін басқа біреулер  
келді дегенді айтысты" – дейді Н.Төреқұлов1. Бұл көңіл-күй жергілікті халықтың 
осы уақытқа дейін өздеріне қатысты жүргізіліп келген саясатқа деген  
наразылығының көрінісі еді. 

Осы ащы да болса боямасыз пікірді айтқан Н.Төреқұлов кім еді? Сөздің 
реті келген соң соған тоқталмасқа болмайды. 

Ол біріншіден XX ғасырдың 20-30-шы жылдарында әр түрлі саяси-
идеологиялық айтыс-тартыстардың бел ортасында жүрген қазақ халқының 
мемлекет қайраткері дәрежесіне көтерілген санаулы ұлдарының бірі. 
С.Қожановтың үзеңгілес жолдасы. Бұл жерде Н. Төреқұлов тарапынан ағалық 
қамқорлықты С.Қожановта көргенін естен шығармаған жөн. Оның әдеби-
публицистикалық еңбектерінің өзі бір төбе. Қазақ халқының арасынан шыққан 
алғашқы дипломат. Әсіресе, қайраткердің Түркістан Республикасы өмір сүріп 
түрған кезеңдегі саяси күрестің бел ортасында болуы, қоғамдық-мемлекеттік 
қызметі күні бүгінге дейін тарих сахнасынан әділ бағасын ала алмай келеді. 

Бірақ, Түріккомиссия Түркістанның қоғамдық-тарихи, саяси-әлеуметтік, 
экономикалық, мәдени-тұрмыстық объективті жағдайымен есептесе бермеді. 
Олар Орталық Ресейде іске асырылып жатқан коммунистік шараларды 
Түркістан өміріне көшірме ретінде күштеп енгізуге тырысты. Түркістанда таптық 
күресті жандандырып, жергілікті халықты таптық жеңіліске итермеледі. Ұлт 
бостандығы ұлттардың өзін-өзі билеуі мәселесінде бірде-бір оңды қадам 
жасамауға икемделген кезде жергілікті коммунистердің Түріккомиссияға деген 
көзқарастары біртіндеп өзгере бастады, көтеріңкі көңіл-күй тез-ақ су сепкендей 
басылды. Түріккомиссия Түркістан майданы Революциялық-әскери Советінің 
қолдауына сүйене отырып Түркістан Республикасының саяси өміріне бел- 
сене араласты.1919 жылы жазда Түрікатком жанынан құрылған комиссия 
Әулиеата, Черняев уездері мен Сырдария облысының уездерін аралап келіп 
"мұсылмандар тұратын жерлерде Кеңес өкіметі жоқ, егер бар болса ол 
кедейлердікі емес, байлар мен кулактардікі" – деп жазды2. 

1918-1920 жылдардағы Түркістан Республикасындағы саяси жағдайдың 
шиеленісе түсуі Кеңес өкіметін нығайту жолында ерекше ұйым құруға 
итермеледі. Қазан социалистік төңкерісін қорғап әрі қарай нығайту үшін билікті 
бір қолға шама келгенше жинақтай отырып Кызыл Армиямен біріге отырып 
белсенді күрес жүргізу мақсатында осы революциялық комитеттер дүниеге 
келді. Түркістан Республикасында алғашқы революциялық комитет Ферғана 
облысында қүрылды. 1919 жылдың аяғы 1920 жылдың басында Түркістанда 
саяси-әскери жағдай шиеленіскен сипат алды. Әсіресе 1919 жылдың 
көктемінде Түркістан Республикасының Ферғана облысындағы саяси жағдай 
аса қатты асқынып кетті. Кеңес өкіметі 1918 жылы қыста "Қоқан автономиясын" 
қарудың күшімен басып жаныштанған болатын. (Шамсутдинов, 1970:58) 

Жаңа үкіметтің қанды қылмыстарынан шошынған жергілікті халықтар 
өрістей бастаған басмашылар қозғалысына қосыла бастады. Басмашылық 
топтар төңкеріске дейін де әрекет жасаған еді. Бұл басмашылық топтарды 
түрліше қылмыс жасап, сол үшін езінің тиісті жазасын алған, жер аударылған, 
артынан Түркістан жеріне қайта оралып кәсіби қарақшылықпен айналысқан 
адамдар құрған еді. Олар бірінші дүние жүзілік соғыс майданынан қайтқан 
солдаттар мен 1916 жылы майданның қара жұмысына алынғандардан қару-

                                                           
1Өзбекстан Республикасы Президенті Аппаратының Архиві(ӨРПАА),  60-қ.1-т.413-іс. 6-арт.п. 
2ӨРПАА, 60-қ. 1-т. 60-іс, 67-п. 



 

120 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 5(1) 2019                 ISSN 2410-2725 

жарақ сатып алып қаруланғандар болатын. Басмашылық қозғалысты шетел- 
діктер қолдап, контрреволюциялық іс-қимылдарын үдетті, олар тонаушылық- 
пен кеңес және партия қызметкерлеріне терролық сипатта іс-әрекеттер 
жасады. Чимбай уезінің Амудария бөлімінде ақ гвардияшылар бас көтерді. 
Закаспий облысында шетел интервенттері мен ақ гвардияшылармен күрес 
жалғасып жатты. 

Жетісу облысында кулактардың антисоветтік қозғалысы күшейді. Осындай 
қиын-қыстау жағдайда 1919 жылы 11-қазанда Түрікатком "Кеңестік құрылыс 
туралы" мәселе қарап, республикадағы барлық кеңестік мекемелерді әскери 
жағдайда себепті революциялық комитеттер құрылсын" – деп қаулы қа- 
былдады (Хасанов, 1990). Түрікатком төралқасы атқару комитеттік системадан 
революциялық комитетке өтудің нақтылы мәселелерін анықтады. Алғашқы 
ретте облыстық ревкомдар ұйымдастырылды.Ферғана облыстық ревкомы 4-
қарашада, Закаспий облыстық ревкомы 24-қарашада, Жетісу облыстық 
ревкомы 9-қарашада, Амудария бөлімі 11-желтоқсанда, Сырдария облыстық 
ревкомы 19-желтоқсанда, Самарқанд облыстық ревкомы 20-желтоқсанда құ- 
рылды. Облыстық және уездік-қалалық революциялық комитеттер ұйымдас- 
тырылып болған соң, аудандық, болыстық, ауыл-селолық революциялық 
комитеттер құрылды. Ал, енді, революциялық комиттеттерді кімдер басқарды? 
РКП (б)-нің 1919 жылғы 30-қырқүйектегі жазған хатында "басқа барлық 
жұмыстардан босатып, жергілікті партия комитеттері ең жақсы, қабілетті деген 
қызметкерлерді ұсынуы керек" – деген3. Яғни сақталып қалған құжаттар 
көрсетіп отырғандай революциялық комитеттердің жетекшілері халық ара- 
сында беделді, әрі ұйымдастырушылық қабілеті бар коммунистердің өкілдері 
болды.1920 жылы наурыз айында коммунистік партия қатарына өткен 
С. Қожанов жергілікті жерлерде Кеңес үкіметін нығайту Ісіне атсалысты. Иә, бұл 
жерде 1916-1917 жылдары "Алаштық" ұлттық көзқараста болған С. Қожанов 
қалай большевик болды? деген орынды сұрақтың туындары сөзсіз. (Из 
истории, 1961:465) 

Жеке басқа табынушылық идеологиясы мен тәжірибесінің әсерімен 
тарихшылар "Алашорда" қозғалысын, там-тұмдап қарағанымен, сол қозғалысқа 
ниеттес болғандардың көзқарас эволюциясына көңіл аударып, арнайы 
зерттеген емес. Ресейдегі үш төңкеріс кезіндегі қазақ зиялыларының тарихы 
қара бояумен ғана берілді, оларға "алашорда пиғылындағы интеллигенция" 
деген айдар тағылды. Әрине, С.Қожановты да сол айдарды арқалағандардың 
қатарынан көріп келдік.  Олай  болса, "Алаш-қазақ халқы деген ұғым. Алаш-
еліміздің ежелгі аты. Ендеше, Алаш қозғалысы-ұлт азаттық сана өсуі процесінің 
құрамды бөлігі. 

Егемендікті, еркіндікті ту қылып жұмысшылар, жер мәселесін тиек етіп 
шаруалар қозғалыстары өрістеді. Азаттық, бостандық деп езілген халықтар 
күреске шықты. Тек қана "Ресейде ғана емес езілген ұлттардың ұлт-азаттық 
қозғалысы Азияда да басталғанына В.И. Ленин баса назар аударғаны белгілі. 
Ұйқыдағы Азия оянған еді. Сол оянған Азия халқының ішінде қазақ халқы да бар 
болатын. Міржақып Дулатовтың "Оян, қазақ!" деп ұран тастаған мезгіл болатын. 

Ендеше, қазақ сахарасындағы ұлт-азаттық қозғалыс таза пролетарлық 
қозғалыс болуы мүмкін емес. Ол орта ғасырлықтан буржуазиялық демо- 
кратияға бет алған қозғалыс еді. Ресейде төңкерістің буржуазиялық-
демократиялық кезеңінде білек сыбанып интеллигенция шықса, қазақ 
даласында ұлт-азаттық қозғалыста ту ұстап белсенділік көрсетіп қазақтың 

                                                           
3ӨРОМА. Р-17-қ. 1-т. 229-іс.  8-п. 
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оқыған зиялылар тобы қатысты. Бірақ, орыс либералдық интелегенциясынан 
қазақ зиялыларының айырмасы көп еді.  

Біріншіден, олар патшалық Ресей бұратана деп кемсіткен халықтың 
интеллигенциясы болатын. 

Екіншіден, оның құрамында іскерлік өндіріске араласқан банктың дирек- 
торлары не басқарушылары, акционерлік қоғамдардың юрист-кеңесшілері, 
компаниялардың, трест пен синдикаттардың басқарма мүшелері, басқаша 
айтқанда, өндірісшілер мен қаржыгерлер болған жоқ, Олар халықты ұлт 
ағартушылар Абай, Шоқан, Ыбырайлардың идеяларына, одан әрі дүниежүзілік 
мәдени мұралар негізінде тәрбиелеуге ұмтылды. Өз ұлтын жанындай жақсы 
көретін С.Қожанов 1916-1917 жылдары "алдыңғы толқын ағаларымен" жақын 
қарым-қатынаста болды. Олардың көзқарас эволюциясы С.Қожановқа едәуір 
ықпал жасамай қойған жоқ. Олар болса, жақында өсіп жетіліп келе жатқан қазақ 
зиялы қауымының қалыптасуына, оны тәрбиелеуге ат салысты, мәдени 
революцияның қазақ сахарасына кеңінен тарауына сүбелі үлес қосты. 

"Ұлттық демократиялық зиялы қауым"  қазақ елін отарлық езгіден азат ету 
мен қазақ қоғамын орта ғасырлық мешеуліктен өркениеті әлеуметтік-эконо- 
микалық және мәдениетті даму жолына алып шығу міндеттерін көздеген еді. 

С.Қожановтың да көзқарасы осы тілек мақсаттармен астасып жатқан 
болатын. Оған қайраткердің "Бірлік туы" сияқты мерзімді басылымдарда жарық 
көріп тұрған сол кездегі пікір пайымдаулары дәлел бола алады. 

Әлихан Бөкейхан бастаған және сол кезеңде қазақтың зиялы қауымының 
басқа өкілдері жетекшілік жасаған Алаш пен Алашорда Қазақстандағы 
қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық және ұлттық-мемлекеттік құрылыс 
мәселелерін шешу жолдарын анықтауда ұлттық тұтастық және халықтық  
бірлік принциптеріне сүйенді. Мұндай позиция, әлбетте, аталған мәселерді 
шешуде таптық принциптер мен пролетариат диктатурасын негізге алған 
большевиктерге қарама-қарсы еді. Сондықтанда, Алаш көсемдері мен 
Алашорда үкіметінің басшылығы Қазан төңкерісінің ұрандарын, Кеңес өкіметінің 
идеялары мен нақтылы іс-әрекеттерін қабылдамады, оларға қарсы шықты.  
Сол жылдары жаңадан өсіп келе  жатқан ңазақ интелегенциясының "кейінгі 
толқынының" өкілі С.Қожановтың бұл мәселедегі көзқарасы сәл өзгешерек 
болды. 

С. Қожанов дүниедегі өзгерістердің сырына, әдебиет пен мәдениеттің адам 
өміріндегі қоғамдағы орынына үңілген сайын еңселі ел боламын деген ұлт 
рухани жағынан өспей тиянақты азаттыққа қарай аттап басудың өте 
қиындығына көзі жетті. Ол бұл тұста саяси қимылда байсалдылық танытып, 
ағартушылықпен айналысып жүрген болатын. Әрі қазақ халқын тәуелсіз 
теңдікпен баянды бостандыққа апаратын саяси күш ретінде большевиктік 
партияны таныды. Сондай-ақ, өлкеде большевиктік бағыттағы саяси ағымның 
беделі жоғары еді. Мезгіл 1920 жыл болатын. Әрине, С.Қожановтың өзі шыққан 
әлеуметтік ортасы оны большевиктік идеяға сеніп, осы бағытты қабылдауға 
итермелегені сөзсіз. Ол өзінің діттеген мақсатына осы большевиктік партияның 
құрамында жүріп жетуді көздеді. Өзінің ұлтына деген сүйіспеншілік оның қадір-
қасиетін бағалай білу сияқты көзқарасынан тек таптық принциптерді ғана  
місе тұтқан большевиктік партияның қатарында жүріп те тайған емес. Ол 
коммунистік партия қатарына өтпестен сәл бұрынырақ 2-сәуірде Сырдария 
облыстық революциялық комитеттің жиналысында, Сырдария уездік рево- 
люциялық комитеттінің жұмыс істей алу қабілетінің нашарлығына байланысты 
таратып, оның жаңа құрамын сайлады. Төраға болып Д. Нысанбаев, төраға- 
ның орынбасары болып С. Қожанов және мүшесі болып Мироненко тағайын- 
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далды4. Осы жерде ескерте кететін бір жай. Ол уақытта коммунистік партияның 
мүшесі болмаған адам жауапты қызметке тұра алмайтын. Бұл жайды 
С.Қожанов толықтай дерлік басынан кешірді. 1920 жылғы 13-ақпандағы 
Түркістан уездік-қалалық атқарукомитеті мен уездік партия комитеті және 
Мұсылман бюросының біріккен мәжілісінде осы мәселе көтеріліп проблема 
ретінде қаралған5. Түркістан уезіне сол кезде 16 болыс қарайтын. С.Қожанов 
осы болыстарды аралап, жағдайларымен танысып, шешімін таппаған 
мәселелерді шешуге, өзінің ақыл-кеңесін беретін. Әр болыстың өзіне және 
ерекшеліктеріне жіті көңіл аударып, ыңғайына қарап іс-қимыл жасайтын Уездік 
революциялық комитеттің тапсырмаларымен іс-сапарларға шығып тұрды. 
Түрікатком төрағасы Т. Рысқұловтың сұрауымен С. Қожанов Ташкент қаласына 
Түркістан уезіндегі саяси жағдайды баяндауға әрі жоғарғы органдардан 
тапсырмалар алу үшін 1920 жылы 11-шілдеде іс сапарға кеткені жөнінде 
құжаттар бар6. 

Осы жылдың 15-тамызында С. Қожанов Түркістан уездік-қалалық атқару 
комитеті мен Сырдария облыстық революциялық комитеттің төрағасы болып 
тағайындалды7. Түркістандағы барлық революциялық комитеттер атқару 
комитеттердің хұқықтарын пайдалана отырып, таптық жағынан пролетариат 
диктатурасының органы болды. Революциялық комитеттер сайланбай 
тын, тек тағайындалатын. Барлық революциялық комитеттер Түркістан 
Республикасының ІшкіІстер Халық Комиссариаты арқылы тапсырмалар 
алатын.Революциялық комитеттердің құрамы аз ғана болатын. Облыстық 
революциялық комитеттер 5-11 адамнан, уездік-қалалық – 5-7 адамнан, 
аудандың және болыстық – 3-5 адамнан, ауылдық, селолық, станциялық, 
поселкелік революциялық комитеттер – 3 адамнан тұрды.8 С. Қожанов 
Сырдария облыстық революциялық комитетінің төрағасы болып тұрғанда 
котрреволюциялың күштерге қарсы еңбекшілерді ұйымдастыра білді, совет 
өкіметін қалпына келтіруге, Совет және атқару комитеттеріне сайлау 
органдарын ұйымдастыруда қажетті жағдайлар жасауға ерекше көңіл бөлді. 
Төтенше комиссия, ерекше бөлім, саяси бөлім, басқару бөлімі, милиция, 
прокуратура, халықтық сот, әскери трибунал тағы басқа да үкіметтік 
органдармен байланыста болды. 

Қызыл Армия қатарына еңбекшілердің ерікті жасақшыларын құруға  
ат салысты.Осылайша, Сұлтанбек Қожановтың жас кезінен бастап  
Кеңестік  социалистік құрылыстағы қоғамдық-саяси және мемлекеттік істерге 
араласуы осылай Түркістан топырағынан бастау алды және белсен- 
ділігімен ерекшеленді. 
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Құрметті авторлар! 
«Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» халықаралық ғылыми журналының редакциялық 

алқасы осыған дейін еш жерде жарияланбаған авторлық мәтіндерді ғана басылымға қабылдайды. 
Ұсынылған материалдардың барлығы міндетті түрде ғылыми рецензиядан өткізіледі. Соның 
қорытындысы бойынша мақаланы жариялау туралы шешім қабылданады. 

Журнал тілі: қазақ, орыс, ағылшын. 
Мақала көлемі 20000-40000 белгіден (сөз арақашықтықтарымен) аспауы керек, шрифті Arial 11, 

аралық қашықтық – 1 см болуы тиіс. 
Мақала құрылымында ӘОЖ индексі, мақала атауы, автор туралы ақпарат, түйін (150 сөзден кем 

емес және 200 сөзден артық емес), түйін сөздер (7-10 сөз), негізгі мәтін (реферативті форматта 
рәсімделген), әдебиеттер тізімі+reference болуы қажет. Мақала тақырыбы, автор (лар) туралы ақпарат, 
мақала түйіні үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) берілуі тиіс. Қазақстан Республикасының резидент 
қатарына жатпайтындар үшін берілген мәліметтерді қазақшаға аудару бойынша қосымша көмек 
көрсетіледі. 

Мәтіндегі сілтемелер гарвардтық жүйе бойынша рәсімделеді. 
«Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» журналы ҒДРИ (Ғылыми дәйексөздің ресейлік 

индексі) базасына кіреді, болашақта ғылыми дәйексөздің өзге халықаралық базаларына енгізу 
жоспары бар, осыған орай әдебиеттер тізімдерін рәсімдеуде келесі талаптар қойылады 1) Әдебиеттер 
тізімі МемСТ Р.05-2008 «Библиографиялық жазу»; 2) reference Гарвардтық стильдің талабына сай 
болуы тиіс. Әдебиеттік сілтемелер саны – 30-50. http://www.journalaltai.com/. сайтында талаптармен 
толығырақ танысуға болады. 

Жариялауға арналған материалдарды электронды түрде журналдың e-mail: altaytanu@gmail.com 
мекенжайына жіберу керек. 
 
 

Уважаемые авторы! 
Редакция международного научного журнала «Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» прини-

мает к печати авторские тексты, нигде ранее не публиковавшиеся. Все предоставленные материалы 
проходят обязательное научное рецензирование. По его итогам принимается решение о публикации.  

Язык журнала: казахский, русский, английский.  
Объем статьи должен составлять 20000-40000 знаков (с пробелами), шрифт 11 Arial, интервал 1.  
В структуре статьи предполагается наличие: УДК, названия статьи, информации об авторе, анно-

тации (объем не менее 150 и не более 200 слов), ключевых слов (7-10 слов), основного текста 
(оформ-ленного в реферативном формате), списка литературы+reference. Название статьи, 
информация об ав-торе(-ах), аннотация статьи предоставляется на трех языках (казахский, русский, 
английский). Для не-резидентов Республики Казахстан оказывается поддержка по переводу 
необходимых данных на казах-ский язык.  

Ссылки в тексте оформляются по гарвардской системе.  
В связи с тем, что журнал «Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» входит в базу данных 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), а в перспективе, будет включен в иные 
международные системы научного цитирования, то для оформления библиографии требуется 
оформление 1) списка литературы согласно ГОСТ Р.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 2) 
references согласно требований Гарвардского стиля. Количество библиографических источников –  
30-50. Более подробно с требовани-ями можно ознакомиться на сайте http://www.journalaltai.com/.  

Материалы для публикации представляются в электронном виде на адрес журнала: 
sovetuk@yandex.kz 
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are subject to mandatory peer review. The decision for publication is taken on the results of the review.  
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«Bibliographic references»; 2) the requirements of the Harvard style. Number of bibliographic sources - 30-
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Ғылыми кеңестің редакциялық ұжымы мен Халықаралық эксперттердің пікірі жарияланымға 

шығатын мақала авторларының ойымен бір жерден шықпауы мүмкін. Журналға жарияланған 
мәліметтердің дұрыстығына автор жауапты болып табылады. Журналдағы материалдарды 

пайдалануда қолданылған еңбекке міндетті түрде сілтеме жасау қажет. 
 
 

Мнение редакционной коллегии и экспертов Международного научного совета может не совпа-
дать с точкой зрения авторов публикуемых материалов. За достоверность публикуемых в 

журнале материалов, сведений, фактов, схем, цифровых дан-ных, реклам ответственность несут 
авторы. При использовании материалов журнала ссылка на источник обязательна. 

 
 

The opinions of the Editorial Board and experts of the International Editorial Board may not necessarily 
coincide with authors’ views. 

Authors are responsible for the accuracy of materials, information, facts, charts, digital data, 
advertisement published in the journal. 

When using materials of the journal, link to the source is mandatory. 
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