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Dear Reader!

We present to your attention next (fourth) issue of the journal «World of Greater 
Altai» for 2020. This year brought the world not only hardships, but also opened up 
new prospects for development, including in the fi eld of humanitarian knowledge.

Therefore, summing up its results, the editorial board decided to devote this issue 
of the journal to a wide range of areas of modern humanities. You will get the oppor-
tunity to achieve the results of research in the fi eld of various social and humanitarian 
disciplines.

Archaeological research is presented in the article by Umitkaliev, which considers 
various issues of the continuity of the burial traditions of the Sakas-Sakha-Kazakhs. 
The study of burial structures and the reconstruction of burial traditions and rites on 
their basis allow us to put forward hypotheses and make new discoveries about the 
origins of human civilization development, both on a global and regional or local scale. 

Of great interest is the article by Zh.Taimagambetov, devoted to new promising 
areas of research of rock carvings in the Zhetysu area as a source for studying the 
phenomenon of shamanism in Central Asia.

The body of ethnographic research includes materials presented by Z. Zhumataev, 
as well as M. Kozha and K. Zhetibaev. The fi rst article of this thematic block analyzes 
the place of the horse in the worldview of the ancient nomads of the Great Steppe and 
issues of cultural and historical continuity of nomadic symbolism. The second article is 
devoted to the analysis of sources on the location and functional signifi cance of Mar-
tobe and Kultobe - sacred historical and geographical objects of medieval Kazakhs.

The study of the modern history of Kazakhstan is represented by both historical 
research itself and articles on socio-demographic topics.

The dramatic and tragic pages of the history of Kazakhs in the twentieth century 
are presented in the material of V. Schmidt (emigration processes in 1920-30) and the 
article by the culturologist Z. Nauryzbaeva, who uses a literary source from the point 
of view of understanding historical traumas and their impact on the present.

The article by Zh.Aubakirova and A. Alekseenko states the decisive role of the 
Kazakh ethnos in the development of the sovereign demographic system of modern 
Kazakhstan. E. Stolyarova’s material makes it possible to get acquainted with some of 
the results of the sociological research «Value attitudes and social practices of Kazakh 
youth (on the example of the East Kazakhstan region)».

The fi nal article of the issue, authored by E. Musaeva, raises questions about the 
peculiarities of the development of higher educational institutions in Kazakhstan in the 
context of the development of the educational services market. The statement of this 
problem acquires additional relevance today, when new forms of professional training 
are actively spreading.

The editorial board wishes its authors and readers health and new successful re-
search in the diverse world of modern humanitarian knowledge!

Executive editor of the issue Eleonora Stolyarova
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Құрметті оқырман!

Сіздердің назарларыңызға «Үлкен Алтай əлемі» журналының 2020 жылғы 
кезекті (төртінші) нөмірі ұсынылады. Бұл жыл əлемге ауыр сынақтар əкеліп қана 
қоймай, дамудың жаңа болашағын, соның ішінде гуманитарлық білім саласын 
ашты.

Сондықтан, оның нəтижелерін қорытындылай келе, редакция алқалы 
журналдың осы санын қазіргі гуманитаристиканың көптеген бағыттарына  арнауға 
шешім қабылдады. Сіз əртүрлі əлеуметтік-гуманитарлық пəндер саласындағы 
зерттеулердің нəтижелерімен танысуға мүмкіндік аласыз.

Археологиялық ізденістер Ұ. Үмітқалиевтің сақтар-саха-қазақтардың жерлеу 
дəстүрлерінің сабақтастығының түрлі мəселелерін қарастыратын мақаласында 
ұсынылған. Жерлеу құрылыстарын зерттеу жəне олардың негізінде жерлеу 
дəстүрлері мен салттарын қайта құру адамзат өркениетінің ғаламдық, аймақтық 
немесе жергілікті масштабта дамуының басталуы туралы гипотезалар жасауға 
жəне жаңа ашылулар жасауға мүмкіндік береді.

Ж.Таймағамбетовтың Орталық Азиядағы шаманизм феноменін зерттеу көзі 
ретінде Жетісу ауданындағы жартастағы бейнелерді зерттеудің жаңа болашақтық 
бағыттарына арналған мақаласы үлкен қызығушылық тудырады.

З.Самашевтің металлургия тарихын зерттеудің жаңа перспективалы 
бағыттарына жəне қызыл охрамен орындалған, палеометалл дəуірінің бастапқы 
кезеңіне жататын жазба-петроглифтер түріндегі көлемді материалдарға арналған 
мақаласы үлкен қызығушылық тудырады.

Этнографиялық зерттеулер корпусына З.Жұматаев, сондай-ақ М. Қожа 
мен К. Жетібаевпен ұсынылған материалдар жатады. Осы тақырыптық 
блоктың бірінші мақаласында жылқының Ұлы Даланың ежелгі көшпенділерінің 
дүниетанымындағы орны мен номадтық белгілерінің мəдени-тарихи сабақтастығы 
мəселелері талданады. Екінші мақала ортағасырлық қазақтардың киелі тарихи 
– географиялық объектілері-Мартөбе мен Күлтөбенің орналасқан жері мен 
қызметінің маңызы туралы дерекнамаларды талдауға арналған.

Қазақстанның қазіргі тарихын зерттеу тарихи зерттеулермен қатар əлеуметтік-
демографиялық тақырыптағы мақалалармен де ұсынылған.

ХХ ғасырдағы қазақтар тарихының драмалық жəне қайғылы беттері тарихи 
жарақаттарды түсіну жəне олардың қазіргі заманға əсері тұрғысынан əдеби 
дереккөзді пайдаланатын мəдениеттанушы З.Наурызбаеваның мақаласында 
жəне В. Шмидт материалында (1920-30 жылдардағы эмиграциялық үрдістер) 
ұсынылған.

Ж.Əубəкірова мен А. Алексеенконың мақаласында қазіргі Қазақстанның 
егеменді демографиялық жүйесінің даму үдерісіндегі қазақ этносының шешуші 
рөлі атап өтілген. Э.Столярованың материалы «Қазақ жастарының құндылықтары 
мен əлеуметтік тəжірибелері (Шығыс Қазақстан облысы мысалында)» атты 
əлеуметтік зерттеулердің кейбір нəтижелерімен танысуға мүмкіндік береді. 

Э.Мұсаеваның мақаласы нөмірдің соңғысы, автор білім беру қызметтері 
нарығының дамуы жағдайындағы Қазақстанның жоғары оқу орындарының 
даму ерекшеліктері туралы сұрақтар қояды. Бүгінгі таңда кəсіби дайындықтың 
жаңа тұрпаттары белсенді түрде таралған кезде, бұл мəселені шешу қосымша 
өзектілікке ие болады.

Редакциялық алқа өз авторлары мен оқырмандарына денсаулық жəне 
заманауи гуманитарлық білімнің алуан түрлі əлемінде жаңа табысты зерттеулер 
тілейді!

Шығарылымның жауапты редакторы Элеонора Столярова 
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Уважаемый читатель!

Вашему вниманию предлагается очередной (четвертый) номер журнала 
«Мир Большого Алтая» за 2020 год. Этот год принес миру не только тяжелые 
испытания, но и раскрыл новые перспективы развития, в том числе, в области 
гуманитарного знания. 

Поэтому, подводя его итоги, редакционная коллегия решила посвятить этот 
номер журнала широкому спектру направлений современной гуманитаристики. 
Вы получите возможность познакомиться с результатами исследований в обла-
сти разных социально-гуманитарных дисциплин. 

Археологические изыскания представлены статьей Ұ. Үмітқалиева, рас-
сматривающей различные вопросы преемственности погребальных традиций 
саков-саха-казахов. Изучение погребальных сооружений и реконструкция на 
их основе погребальных традиций и обрядов позволяет выдвигать гипотезы и 
делать новые открытия об истоках развития человеческой цивилизации, как в 
глобальном, так и региональном или локальном масштабах.

Большой интерес представляет статья Ж.Таймагамбетова, посвященная 
новым перспективным направлениям исследования наскальных изображений в 
районе Жетысу как источника изучения феномена шаманизма в Центральной 
Азии.

К корпусу этнографических исследований относятся материалы, 
представленные З.Жуматаевым, а также М.Кожа и К.Жетибаевым. В первой 
статье этого тематического блока анализируется место лошади в мировоз-
зрении древних кочевников Великой степи и вопросы культурно-исторической 
преемственности номадического символизма. Вторая статья посвящена анализу 
источников о местонахождении и функциональном значении Мартобе и Культобе 
– сакральных историко-географических объектов средневековых казахов.

Изучение современной истории Казахстана представлено как собственно 
историческими исследованиями, так и статьями социально-демографической 
тематики.

Драматические и трагические страницы истории казахов в ХХ веке 
представлены в материале В.Шмидта (эмиграционные процессы в 1920-30 гг.) 
и в статье З.Наурызбаевой, которая использует литературный источник с точки 
зрения понимания исторических травм и их влияния на современность.

В статье Ж.Аубакировой и А.Алексеенко констатируется определяющая 
роль казахского этноса в процессах развития суверенной демографической 
системы современного Казахстана. Материал Э.Столяровой дает возможность 
ознакомиться с некоторыми результатами социологического исследования 
«Ценностные установки и социальные практики казахской молодежи (на приме-
ре Восточно-Казахстанской области)».

Заключительная статья номера за авторством Э.Мусаевой ставит вопросы 
об особенностях развития высших учебных заведений Казахстана в условиях 
развития рынка образовательных услуг. Постановка этой проблемы приобретает 
дополнительную актуальность сегодня, когда активное распространение 
получают новые формы профессиональной подготовки.

Редакционная коллегия желает своим авторам и читателям здоровья и новых 
успешных исследований в многообразном мире современного гуманитарного 
знания!

 
Ответственный редактор выпуска Элеонора Столярова



1106

Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(4) 2020                                              ISSN 2410-2725

UDC: 902/904:256(574.3)

Images of shamans in the rock art of Zhetysu in the context of studying the 
phenomenon of shamanism in the petroglyphs of Central Asia

Taimagambetov Zh.,
Deputy Director for Research of the National Museum of the Republic of Kazakhstan, Honored Worker of 
the Republic of Kazakhstan, Е-mail: zhaken.taimagambetov@gmail.com
Zheleznyakov B.A.
Deputy Director for Research of the Tamgaly Museum-Reserve

Annotation. The article examines the history of shamanism and the history of the study of this universal 
phenomenon, describes in detail the images of shamans in the rock art of Zhetysu. A signifi cant fl owering 
of pagan religion, which was related to a worldview that was widespread in a signifi cant part of Eurasia, 
occurred during the Bronze Age, and also experienced reminiscences in the initial (Saka stage) of the 
early Iron Age. Researchers of the worldview of the ancient population of Central Asia emphasize that the 
common worldview, the composition of shamanistic traditions can be clearly traced from the Late Bronze 
Age and the Early Iron Age. Comparing the local variants, the authors conclude that Zhetysu was one of 
the main centers of shamanism development during this period.
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Аннотация. Мақалада шаманизм тарихы жəне осы əмбебап феноменді зерттеу тарихы 
қарастырылады, Жетісудың жартас өнеріндегі бақсылардың бейнелері егжей-тегжейлі сипаттала-
ды. Еуразияның едəуір бөлігінде кең таралған дүниетанымға қатысы бар пұтқа табынушы діннің 
Елеулі гүлденуі қола дəуірінде пайда болды, сондай-ақ ерте темір дəуірінің алғашқы (сақ кезеңі) 
кезеңінде еске алды. Орталық Азияның ежелгі тұрғындарының дүниетанымын зерттеушілер 
дүниетанымның ортақтығын, шаманистік дəстүрлердің қалыптасуын кеш қола жəне ерте темір 
ғасырларынан айқын байқауға болатындығын атап өтті. Салыстыру
Түйінді сөздер: шаманизм, Жетісу, қасиетті орындар, қола ғасыры, темір ғасыры.
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Образы шаманов в наскальном искусстве Жетысу  в контексте изучения 
феномена шаманизма в петроглифах Центральной Азии
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зам. директора по научной работе Национального музея РК,
заслуженный деятель РК. Е-mail: zhaken.taimagambetov@gmail.com
Железняков Б.А.
зам. директора по научной работе музея-заповедника Тамгалы

Аннотация. В статье рассматриваются история шаманизма и  история изучения этого универсаль-
ного феномена, детально описываются образы шаманов в наскальном искусстве Жетысу. Значи-
тельный расцвет языческой религии, имевшей отношение к широкому по своему распростране-
нию на значительной доли Евразии мировоззрению, пришелся на период бронзового века, а также 
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переживал реминисценции в начальный (сакский этап) раннего железного века. Исследователи 
мировоззрения древнего населения Центральной Азии подчеркивают, что общность мировоззре-
ния, сложение шаманистических традиций отчетливо прослеживается от эпохи поздней бронзы и 
раннего железного века. Сравнив  локальные варианты,  авторы приходит к выводу, что Жетысу 
являлся одним из главных центров развития шаманизма в этот период.
Ключевые слова. шаманизм, Жетысу, святилища, бронзовый век, железный век. 

Images of shamans in the rock art of Zhetysu in the context of studying the 
phenomenon of shamanism in the petroglyphs of Central Asia

Zh. Taimagambetov, B.A. Zheleznyakov 

As it is known, shamanism is a universal phenomenon conducted with the spiritual 
history of the vast majority of the world’s nations. Its universality, fi rst of all, manifests 
itself in adaptability to the era and, accordingly, to the dominant worldview, landscape, 
ethnic processes and many other parameters. At the same time, in recent decades, 
issues related to shamanism have remained among the priorities of the variety of 
problems associated with a wide range of spiritual culture presented in the scientifi c 
community, both among culturologists and historians. Shamanism is rooted in the 
distant past, presenting itself in a relatively developed form that met the needs of 
society, at least since the Neolithic era. The materials of burial studies testify more 
defi nitely to the Neolithic shamans, although, for most researchers, the existence of 
shamanism from the Bronze Age is obvious. Interest in it is shown, fi rst of all, by 
culturologists from the point of view of the fact that its elements have entered many 
cultures of the past and the worldview of the modern world; and secondly, they are of 
extreme interest for cultural and historical reconstructions and therefore are close to 
historians and archaeologists. Apparently, the basic elements of this worldview have 
not changed over the millennia on the territory of the steppe and forest-steppe zones of 
Eurasia. However, over the past centuries and millennia, signifi cant local changes and 
variations should have taken place and certainly did occur, including signifi cant local 
changes and variations associated with the veneration of local landscape features or 
legendary personalities, and more recently with the introduction of scientifi c advances 
in this extremely adaptive phenomenon like shamanism. 

History of study. As the object of study, shamanism in general and the peoples of 
Central Asia, in particular, has been studied to a much greater extent as an ethnographic 
concept. There is a wide variety of literature on this issue, as well as a wide variety 
of approaches: questions of theology, the study of the technique of entering a trance 
(meditation), ritual vestments and objects, such as a tambourine (Potapov, 1991). In 
many ways, this direction was set by M. Eliade, one of the founders of the modern 
scientifi c view on the problem, the famous researcher of the worldview M. Eliade, who 
characterized this phenomenon as: «Shamanism is one of the archaic techniques of 
ecstasy and at the same time mysticism, magic and religion in the broad sense of 
the word» (Eliade, 2000) Several well-known ethnographers, in particular V. Basilov, 
were engaged in a kind of chronological continuation of research on shamanistic 
reminiscences in Islam, including Central Asia (Basilov, 1970; Basilov, 1992). Thus, the 
study of shamanism recorded in a living folk environment at a time when ethnography 
and ethnology were well developed, the interpretation of museum collections related 
to shamanism of recent centuries has achieved signifi cant success in recent decades 
by ethnographers and ethnologists. The question of the legality of extrapolating data 
on modern shamanism to data from archaeological research and images on rocks 
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and in caves worried many archaeologists and historians. Namely, the state of study 
of the phenomenon of shamanism of the last century, both of the phenomenon as a 
whole and of its individual elements, has made it possible in recent decades to quite 
fruitfully begin the interpretation of rock paintings with images of Siberian shamans, 
for example, created in the 17th - early 20th centuries, which signifi cantly complement 
modern ideas about the phenomenon, allow us to approach it in retrospect (Devlet 
Devlet, 1996: 24-29). Thus, it was the rock carvings that were one of the most important 
sources, which served as a kind of bridge that made it possible to quite adequately 
move on to the analysis of sources on shamanism in the framework of centuries and 
millennia. The interpretation of these mask images, anthropomorphic fi gures in a 
suit with pendant ribbons and others like them is quite straightforward. Moreover, L. 
Potapov, actualizing the issues of studying Altai shamanism, wrote that sources for its 
study are found in a large historical period of time - at least one and a half thousand 
years (Potapov, 1996: 6). The researcher considered the group of Turkic-speaking 
ethnic groups that inhabited of Altai during this period to be quite stable.   

Thus, recognized researchers that studied the problems of shamanism, reckon 
among them the religious practices and systems of worldview of a wide range of 
nations, including the Sakas, who already had signifi cant mixed features in their 
appearance, culture and language. Largely, researchers of the worldview of the 
Central Asia ancient population emphasize that the commonality of the worldview, 
the addition of shamanistic traditions can be clearly traced from the Late Bronze Age 
and the Early Iron Age. There is a signifi cant number of confi rmations for these facts, 
particularly the architecture of burial and memorial structures, artifacts found in burials, 
for example, images of birch bark with shamanic ongons or other images - containers 
of various human souls and their apotropes (Priesthood and shamanism, 1996: 8). A 
closer look at the culture of the Bronze Age, in particular at the most presentable part 
of its preserved heritage - monuments of rock art, coupled with the landscape that 
formed earlier sanctuaries, open-air temples, it becomes clear that the evolutionary 
and progressive development of Eurasian shamanism is clearly traced from the initial 
stage of this era. So, people raising their hands and head to the sky are adherents, 
like the so-called «mummers» in animal masks, in skins with tails, with clubs or wands 
in their hands, performing various important ritual actions, dances with axes, sacred 
animals, sacrifi ces depicted everywhere. Sacred numerology is also represented on 
the rocks, which manifests itself, for example, in the number of rays and pearls in 
the «sun-faced» ones, in calendar cycles that we have not yet suffi ciently traced, in 
medical issues that were sometimes also displayed on the rocks, especially images 
of childbirth and women in labor. Thus, the most important, turning points of life, the 
most characteristic moments of the rituals performed were refl ected in rock art. Many 
drawings remain undeciphered, for example, geometric shapes of various plan, the 
so-called grids, complex, similar to labyrinths or some plans of buildings or, rather, 
sanctuaries, gorges, the true meaning of which was known only to shamans. On 
the other hand, for example M. Devlet sees the genetic link between horned masks 
and specifi c shamanic attributes of the ethnographic time (Devlet, 1980). With the 
process of deepening into the interpretation of the rock art images, less and less 
scientists (wrote about this, for example, Z. Samashev, V. Kubarev and many others) 
remain doubts that realities were depicted in rock art, including images of clergy in the 
ancients sanctuaries, which can be used to tie and localize specifi c ceremonies and 
rituals. In certain cases, it was customary to portray some fantastic animals, giants, 
heroes; the line between real images and ritual ones is unclear, also because shamans 
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reincarnated in them with varying degrees of reliability.
Such bright, different, but basically similar are manifestations of local variants of 

the shamanist cult, as well as, possibly, including different stages of the history of the 
tribes of Eurasia, for example, as in petroglyphs or in the burial culture of Karakol 
(Kubarev, 2001: 89-107). Okunev’s trademarks, which are plates with «sun-headed» 
(Fig. 3), presented in one of the halls of the State Historical Museum in Moscow; 
Samus (Esin, 2009) and other cultures of Siberia, as well as related regions of Central 
Asia, represented by no less «talking» monuments, such as Saymalytash, Tamgaly, 
Kulzhabasy and many others. So, an interesting comparison of multi-ray faces from 
Samusi with similar images of the Karakol and Okunev cultures is offered by Y. Esin 
(Esin, 2009: 219). A. Rogozhinsky raised the issues of correlation among  the Central 
Asian traditions of depicting «sunheads» (Rogozhinsky, 2009: 53-65). Images that 
resemble the Siberian «ray-heads», both already well-known from Eshkiolmes, 
and newly found from Basbatyr / Degeres were researched by Hermann L. and 
Zheleznyakov B. (Hermann, 2014). One of the brightest images in the listed Siberian 
cultures are completely undeciphered images of anthropomorphic ones, most often 
interpreted as solar deities. V. Mair, the famous researcher of Tarim antiquities testifi es 
to the presence of solar deity image on the left temple of one of Tarim’s mummies 
(Mair, 1995: 28-35). 

Thus, for the Bronze Age, images of shamans or priests in various robes, with ritual 
objects, which testifi ed to the secret spiritual power necessary for invisible battle, were 
very characteristic and widespread in the sanctuaries of the Bronze Age throughout 
Central Asia. Masks and costume items like skins, muzzles, tails show the relatively 
easy transformation of shamans into images of individual animals or their collective 
images - some chimeras endowed with a complex of properties that people so easily 
believe in at different stages of development: sphinxes, mermaids, other mythological 
and fairy-tale characters. Since shamanism is, fi rst of all, the practice related to the 
traditional system of worldview with a very viable dual system, scientists confi dently 
attribute the time of its origin to the Neolithic-Eneolithic era (Potemkina, 1996: 21) for 
the steppe zone of Eurasia. The versatility of the archetypes of archaic ideological 
systems preserved in shamanism (the idea of a three-layer universe, the idea of 
meditation, etc.), the inexhaustibility of options lead to the fact that hypothetically this 
phenomenon can be applied to all kinds of archaeologically recorded traces of these 
systems (Cheremisin, Zaporozhchenko, 1996).

Then, at each sanctuary, one can obviously trace the zonal predominant location 
of evil and good forces, obviously comparable to the progress of the procession 
participants to the most sacred part of the sanctuary, where the greatest number of 
«faces» of the sun was concentrated. Particularly, there are zones on Tamgaly where 
the «struggle» with dark forces is depicted; scenes of sacrifi ce and sacred zones, 
which are relatively «clean» from the presence of «evil» spirits. These observations 
are preliminary, require further research and may be related to only one period, for 
example, the Middle Bronze; in other periods, obviously rituals and zoning change. 
Warriors and shamans often wore animal skins over their clothes or simply attached 
tails to their belts at the back. A pelt with a tail, obviously, was in ancient times a 
special distinguishing mark of a man-warrior and hunter (Kubarev, 2001: 89-107). So, 
in Tamgaly, the «mummers» are depicted not far from the entrance to the gorge, it is 
obvious that it was there that such rituals were performed.

Judging by the signifi cant variety of local variants, the rather established traditions 
of drawing images, Zhetysu was one of the main centers of shamanism development. 
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Fig. 1. «Mummers» Tamgaly.

Scientists who studied shamanism defi ned it in different ways. Some saw it as a 
«natural polytheistic religion» (L. Potapov), others – as a complex worldview with the 
rudiments of folk knowledge (V. Bogoraz), ecstatic religion (M. Eliade), archetypes of 
the unconscious (K. Jung). The shamans themselves defi ned their faith as «the path 
of knowledge and gaining power» (Shamanism, 2006: 3.).   

Interpretation of anthropomorphic images and plots with them are traditionally the 
most problematic in petroglyphology. All these plots are divided into several topics: 
gods, clergymen, people engaged in hunting, the so-called erotic scenes, fi ghts, 
dances, and other plots. Often, a plot or image is diffi cult to identify because it has 
mixed signs.

It is known that in ancient times and in the early Middle Ages, sanctuaries and 
temples were a kind of theaters where mythological plots, which constituted the 
foundations of the worldview, or «tied» to special calendar cycles, «came to life». The 
concept seems to be quite logical, justifi ed by the evolution of rock carvings initially from 
images of the deities themselves to images of rituals and shamans performing these 
rituals. Apparently, in different regions of the Old World, the distribution of functions 

Fig.6. Drawing of a rock image of a 
chariot with a sun disk mounted on it, 
without harness; picture of Baltzera, 
1881 (by F. Kaul), Sweden, Brastad 

district. Dates back to the XII-IX 
centuries BC.
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between artists and priests took place in different ways. In Northern Europe, there 
used to be a separation of shamanism or priesthood from artists who applied images 
to stones. There, images of people and horse-drawn carts with disks, which have a 
clear cult purpose, used for such theatrical performances imitating myths, are dated 
quite reliably on the basis of archaeological data. In Zhetysu, the main part of the cult 
images is clearly made by shamans. In them, the image of a person performing the 
ritual is apparently more merged with the prototype due to greater conservatism in the 
pictorial tradition. 

European scientists, engaged in the interpretation of local anthropomorphic 
rock carvings with solar discs, asked themselves, fi rst of all, the question of what is 
depicted: a deity or a shaman-priest, an employee performing some cult acts? Turning 
to the experience of interpreting the rock art of Northern Europe, it is impossible not 
to notice the similarities of a signifi cant number of repetitive images and plots from 
Central Asia and, for example, Northern European ones. Proceeding from the fact 
that the interpretation of European art has been improved by many tens of scientists 
for centuries, from our point of view it would be interesting to refer to their experience, 
perhaps the most mystical image of «sun-headed / sun-faced», in particular in Tamgaly 
(Fig. 4), although the expressiveness of the North European similar images are much 
inferior to the Central Asian ones. At the same time, they are more expressive from 
the point of view of the reconstruction of cults that were made at the Bronze Age 
and are images that can be used to reconstruct the brightest moments of the priestly 
processions of the Bronze Age of Northern European sun worshipers. The depictions 
of the anthropomorphic gods themselves date to an earlier stage of the Bronze Age.

The interpretation of the unique artifact from Trundholm is confi rmed by rock 
paintings, particularly, the image of an unharnessed carriage from Brastadt (Kaul, 
1998: 33), which apparently reproduced a very real source: a carriage that moved a 
gilded disc during worship, transmitting «divine radiance». 

The frequent use of large and small discs in rituals is evidenced by many other 
images, for example, the image of a large solar disc attached to a frame structure 
carried by a person, originating from Boguslan (Sweden) or a smaller disc in the 
right hand of the one depicted from Ostfold (Norway). It is not worth reminding that 
numerous petroglyphic images of disks, including those with crosses, for example, 
on boats, symbolized the movement of the luminary at night, thus explaining in an 
accessible form of allegory the invisible part of its daily journey. A similar mythological 
explanation of the change of day and night, which is completely understandable today, 
at that distant time was followed by a logical explanation for that time of the movement 
of a deity along an invisible area, followed by its original canonization and introduction 
into the circle of rituals performed. In turn, a chariot or a horse without a chariot, 
drawing the disk, symbolized the daytime section of the sun’s movement, which also 
fi rmly entered the cult life of the population of the Bronze Age, for example, Northern 
Europe.

On the Zhetysu rocks there is a fairly large number of images of the so-called 
«moonheads» with a sickle-shaped, large dominant object facing downward, depicted 
above the head of an anthropomorphic creature. These images are documented in 
Akterek (Fig.7), Gorny / Tanbalytas (Fig.8), Karakyr and some other places not yet 
published in the same region. The comparison of these images and of the shaman with 
a frame attached to the arms in the form of a sickle seems to be quite plausible. We will 
turn to this topic once again when describing the image of a shaman from Bayanzhurek, 
hereinafter in the text. It is worth noting that the «non-traditional» interpretation of the 
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images of the «sunheads» as the cultists of the Bronze Age is not so fantastic, given 
the variety of poses and actions, up to the fact that one «digs» in the rays-hair of the 
other in the Kuljabasy images (Potapov, 2007) the variety of accompanying animals, 
that is, some secondary signs, compared with signs that transmit solarity: radiance, 
radial circles, pearls and other methods of depicting light and heat.

In this regard, it can be said that Y. Yesin provides a signifi cant list of possible 
interpretations of the image of a circle or a square with rays, which was traditionally 
called a «solar sign», similar to the «sun-headed» Zhetysu from the Okunev’s art of 
Southern Siberia: 1) the image of the sun; 2) an image with a wider astral content - 
planets, stars; 3) horizontal map of the world; 4) drawing of a mace; 5) an image of a 
circular energy fi eld (chakra) of a human; 6) the image of the hole through which the 
light-fi re passes and the real world communicates with other worlds (Esin, 2009: 35-
34). All versions of the interpretation of this image were justifi ed by individual authors, 
famous scientists and have the right to develop until one of the other versions is proven. 
Another interpretation of one of the famous images with the ray crown of the Karakol 
characters was proposed by V. Kubarev: «But another interpretation of the ray crown 
of the Karakol creatures is also possible. Taking into account the color symbolism (it is 
logical to correlate the sun rays with the red color of ocher), 12 rays painted with black 
paint can be mistakenly taken for a headdress with bird feathers - the main attribute 
of the shaman’s costume. Moreover, the head of another similar character from 
Beshozek undoubtedly shows the feathers of some hunting birds» (Kubarev, 2001). All 
versions of the interpretation of this image were justifi ed by individual authors, famous 
scientists and have the right to develop until one of the other versions is proven. 
Another interpretation of one of the famous images with the ray crown of the Karakol 
characters was proposed by V. Kubarev: «But another interpretation of the ray crown 
of the Karakol creatures is also possible. Taking into account the color symbolism (it 
is logical to correlate the sun rays with the red color of ocher), 12 rays painted with 
black paint can be mistakenly taken for a headdress with bird feathers - the main 
attribute of the shaman’s costume. Moreover, the head of another similar character 
from Beshozek undoubtedly shows the feathers of some  of the interpretation of the 
images of «sunheads» is not only closer to the topic of our report, but more and more 
researchers in separate and different parts of the world have already embarked on 
similar «rails» of interpreting this, perhaps, the most mysterious image among other 
images of rock art in Eurasia and the whole world. That is, they represent the images 
of shamans, servants of ancient cults in sanctuaries, who, in rituals, «reproduced» 
the prototype of the solar deity. At least this is how it was easier to imagine a solar 
deity at ritual performances in sanctuaries of the Bronze Age. We do not insist on it, 
emphasising that this is so far only a version of the interpretation of «sun-headed / sun-
faced», as well as «moon-headed». Moving on directly to anthropomorphic images, in 
which people are easily recognizable, interpreted as clergymen; we will try to arrange 
them by subject and in chronological order.

Perhaps one of the most interesting monuments of rock art in Zhetysu is Kulzhabasy, 
located 50 km in a straight line to the south-west of Tamgaly. Convenient terraces 
located at a small distance from the crossroads of local trails with some very limited 
number of sandstone rock outcrops suitable for knocking out served as a space for 
organizing a compact, multi-temporal, but unique sanctuary, the basis of which is rock 
art of the Bronze Age. The presence of a sanctuary in one of the unique compositions 
convenient for organizing a natural sanctuary, depicting people being tormented by 
dogs and armed with bows, dating, apparently, to the early stage of the Bronze Age, 
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containing a very dynamic scene that has clearly cult content testifi es  to the popularity 
of this section of Kulzhabasy at that distant time. The unique drawing (Fig. 9, 10) was 
cut out in a rather «archaic» manner. It should be emphasized that the plane was 
discovered by R. Sala in the early 2000 and is one of the rarest masterpieces among 
the rock art of all Kazakhstan, the signifi cance of which has not yet been fully realized. 
The scene is sustained in a style typical for this zone of the ridge (gorge 12-15), which 
can be described as «naive», when the artists made an attempt to seriously deviate 
from naturalistic images and emphasize certain (most important) features of the 
image. That was conveyed by the hypertrophication of the sizes, individual parts of the 
body of the depicted heroes, clothing (hands, high noses, characteristic «mushroom» 
headdresses), as well as characteristic parts of the body of the sacrifi cial animal. 

 The basis of the multi-fi gured composition is the baiting of a huge (space) 
bull by three dogs, one of which grabbed him by the nose, the process of which is 
controlled by an anthropomorphic hero (man) - with a characteristic bow aimed at 
the giant located in front of him. Two more anthropomorphic heroes, a man and a 
woman, are behind the bull; the woman with her arms outstretched, is below; the 
male image is above her, separated by a lunate tassel of the bull’s tail. According to 
R. Sala and J.-M. Deoma, they are depicted in a pose of worship. Apparently, these 
people, also dressed in mushroom-shaped hats do not seek to hide their joy, dancing 
and clapping with huge palms, with spread fi ngers, about the ritual of sacrifi ce, which 
should change the whole course of life in its next cycle for the better. Next to the bull, 
there are smaller anthropomorphic images (of children), depicted much smaller and 
more schematically, also facing the giant animal. Sexual characteristics are depicted 
in animals and people. A very noticeable hump of a bull, located in the center of the 
composition, can apparently personify the world mountain - the center of the universe 
and thus gives this central fi gure of the scene a special fundamentalness, universal 
signifi cance of the event (apparently, farewell to the Old and greeting the New Year).

The semantics of this scene is obviously identical to the well-known ritual scenes 
of «bull sacrifi ce» in the third group of Tamgaly, where the priests only ritually designate 
the touch of a chisel to the nose of a bull (Fig. 11). The iconography of the Kulzhabasin 
sacrifi ce scene clearly chronologically precedes the Tamgaly scene; indirectly, this can 
be evidenced by a clearer depiction of the essence of the ritual: the priest striking a 
bull with a chisel in the Tamgalin scene, in comparison with the tormenting by dogs in 
Kulzhabasy. Both planes are directed to the west and, apparently, are associated with 
the solar cult and the ritual of sacrifi ce. It is possible to cite some generally accepted 
(canonized) iconography of a bull sacrifi ce of the middle stage of the Bronze Age, 
also left on the rocks of Tamgaly (Fig. 12). The image of the so-called «netted» bull is 
often interpreted as a sacrifi cial animal. In this case, he is tormented by a dog, and the 
archer watches and holds the bow at the ready. The dating of this scene, apparently 
- the middle stage of the Bronze Age not much, judging by the iconography, but it 
may precede the established canon of images in the easily recognizable «Tamgalin» 
style. It may indicate that even before the construction of an intertribal sanctuary in 
Tamgaly with a generally recognized date of the second half of the 14th - early 13th 
ВC centuries, a small sanctuary could have existed for several decades or one or two 
centuries. This can be indirectly confi rmed by the presence of more archaic images 
in Karakyr, Shoshkala, located in the nearest district of Tamgaly. Such images of the 
bull sacrifi ce are quite common, but they are found only on relatively large sanctuaries 
of the Early and Middle Bronze Age. The bull cult was developed throughout Europe, 
Western and Central Asia. At some sanctuaries, the images of bulls were given over to 
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the planes of entire hills, as, for example, in Kulzhabasy (Zhaksylyksai gorge). There 
are also images of mesh bulls, with different sizes and shapes of horns, including those 
that form a circle, symbolizing the sun. There are rare images that directly indicate that 
the image of the Bull was a solar symbol (Fig. 13). These locations are valuable for the 
topic of our work, as an accurate localization of sites for shamans’ ministry.

Another image of the rock art of Zhetysu, with which the historical personality 
of shamans or priests is associated, is paired images of adherents (Fig. 14). Such 
images are known throughout Eurasia and it is obvious that such prayers were quite 
typical; shamans or priests thus more easily acquired «power» by entering into a 
trance, focusing on some spiritual and immaterial. Some drawings on the rocks of 
the same time show that two «blessed» shamans at the moment of «enlightenment» 
were surrounded by a number of assistants: shamans with cult objects who provided 

invisible support to the main couple (Fig. 15). Later, apparently in the early Iron Age, 
the «respected» image of adherents was carefully positioned on a horse.

Perhaps the most unusual, in our opinion, among the famous rock paintings of 
adorants is the one found in 2012 by B. Zheleznyakov and L. Hermann in Kulzhabasy 
(Hermann, Zheleznyakov, 2012) (fi g. 16). The image of two people is carved on an open 
rock (at the bend of the gorge on a hill), easily accessible for the «knowledgeable»: 
located on a hill, but relatively small in size. Its knockout is not quite distinct. Two 
people, facing each other, raised their hands up; at the feet, there is a certain object, 
which is indistinctly visible, perhaps a lamp. The legs are rendered in motion, possibly 
in a rhythmic, ritual dance. But what especially makes these adherents stand out from 
a number of other images is a clearly delineated space of a rounded-sub-rectangular 
shape. Two «legs» of the space below and a small «blotch» on top of this space of 
sub-triangular shape are clearly shown. No trace of updates was found. The image 
is diffi cult to access for frontal photography (located in the upper part of the sheer 
cliff). Most likely, this drawing conveys the prayer state of adherents, their transfer to 
a certain upper world, and possible contact with forces. The adherents are depicted, 
apparently, naked; one (depicted with a smaller head) has a certain object behind his 
shoulders, possibly a headdress or fringe.

Group dance was another important element of ritual services in this era. The 

Fig. 14. Tamgaly’s adherents.

  Fig.15. Palimpsest with images of adherents 
in Tamgaly; the meaning of shamans is 

demonstrated by the size of the head, as well 
as the size of the genitals.
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dating of many images of dances, in which men with axes and engravings take part, 
can be judged by the shape of these combat and ritual weapons. Obviously, the 

practice of entering a trance by dancing to rhythmic sounds has survived to this day, 
having successfully overcome several historical eras.

It is worth mentioning very briefl y the images of people in masks. Rather, they 
are shamans who can be attributed to those people who would like to change their 
essence; on the other hand, perhaps the concept of shamanism in some cases was 
blurred and in certain periods of life each person had to take on separate functions of 
a shaman. It is diffi cult to say with certainty that the image in a wolf mask captured on 
the rocks of Kulzhabasy is shaman, but this is exactly how it seems to us (Fig. 17). 
Such images are widespread throughout Zhetysu; almost any signifi cant monument 
of rock art has such images, which testifi es to the commonality of ritual practice at 
sanctuaries and worldview in the Bronze Age. The mask or clothing, in this case the 
skin or part of it, maximally contributed to the image created with their help. At one time 
V. Kubarev (Kubarev, 2001) described in detail the clothes of the Karakol shamans, 

Fig.16. Drawing and copy of the ritual dance. Group III of Tamgaly petroglyphs.

Fig. 18, 19. Images of «mummers» 
shamans with ritual wands, clubs - 

symbols of spiritual power.
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which differ somewhat in form, but not in the inner content from the Tamgalin images 
of shamans.

One of the «mysterious» images of anthropomorphic ones (Fig. 18), which with 
some doubts (a mummer (shaman) (Baipakov, 2008: 103), is nevertheless recognized 
as a shaman (Samashev, 2012: 143), bearing certain signs of this character. A certain 
confusion in this diffi cult, in comparison with most other rock paintings, is brought 
by the unfi nished knocking out of the cart, without horses, charioteers and parts, 
consisting of a planned projection of its two wheels, an axle and a drawbar, which 
can be perceived as some kind of «antenna» - any devices necessary for mediation. 
The main thing, in our opinion, for the identifi cation of the shaman is that the image 
has a crescent-shaped semicircle of considerable size, connected by fi ve rays to the 
headdress. According to Z. Samashev, the mummers of Bayanzhurek (the second, 
located nearby - without a sickle over his head, but with seven rays), illustrate some 
aspects of ritual practice and worldview of people of the Bronze Age, respectively, 
are of signifi cant interest for the research of  the spiritual culture of the steppe tribes. 
The researcher suggests that in this case it was a dominant headdress, in which the 
rays-offshoots (imitation of bird feathers?) were interconnected in a semicircle and 
constituted an integral and dominant element of the headdress (Samashev, 2012: 
143). 

The fringe in the pelvis and knees, which were summoned with maximum 
completeness, also testifi es to the belonging of this bright character, carved in the 
Bronze Age on a separate, advantageously located horizontal plane, on a convenient 
horizontal platform of a steep slope, to the high shamanic class. This was done in order 
to represent the external image of a minister - a mediator with higher powers, to make 
him intimate with a certain mythical hero, with all his appearance demonstrating the 
difference from an ordinary person (of that time). It is not without reason that the artist 
drew attention to the headdress, which was obviously rendered in a naturalistic way 
without unauthorized changes. Obviously, a rather massive semicircular or crescent-
shaped overhead device was attached to the elbows of the minister and imitated a 
certain prototype, perhaps the moon, with the help of which some magic was carried 
out that was not subject to the image of the sun, based on the views of the mythology 
of that era, which was embodied and expressed by a real shaman, recorded by the 
artist in the era of the Bronze Age.

In this case, this is one of the most realistic depictions of shamans in our region, 
which also provides for the relatively large size and detailing of the cult features: 
a kind of «pommel» in the form of a chariot, looking somewhat foreign, fringe and, 
apparently, a glove on the hands, a ritual dance. At the same time, there are practically 
no physical signs (gender), a slender physique is emphasized. Obviously, there is a 
signifi cant difference from the numerous images of the so-called «sunheads», which 
are usually interpreted as deities, and their gatherings on the same plane, for example 
in Tamgaly, are pantheons. According to Z. Samashev, the images of Bayanzhurek 
precede those of Tamgalin (according to the author, they have more archaic features) 
and can be dated no earlier than the end of the 3rd millennium BC and no later than 
the middle of the 2nd millennium BC (Samashev, 2012: 143). Is it so? There is no 
unequivocal answer to this yet; however, it is more likely that the situation will develop 
in the way that at fi rst quite numerous images of «sickle-headed» or «moon-headed» 
deities were depicted on the rocks, spread from Karakyr, Tamgaly and Kulzhabasy to 
Tanbalytas and Akterek. At a later time, there was depicted (so far only one is known) 
a more realistic image of the shaman in a bending pose of «service» with a sickle-
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shaped frame attached to his elbows, which contributed to reincarnation into a certain 
image, perhaps into an astral one - of the moon during the services, who were focused 
on this luminary.

Proceeding from the fact that the largest number of petroglyphs in Zhetysu, and 
throughout Central Asia, were knocked out in the Bronze Age, the article is devoted to 
the images of the shaman, or various aspects of the problem of this particular period. 
It is quite obvious that in the era of the early Iron Age, magnifi cent rituals and some 
sacred actions were performed here. It is possible that ritual dances with axes and 
engravings were often depicted in the early Iron Age. At this time, the code of the 
«animal» style itself becomes a carrier of signifi cant information, along with animals, 
depicted in a typical animal style, or with its elements. There are also images of both 
cult, such as horses, tied to the «world tree», and images of some realities, which 
could have been childbirth, possibly by caesarean section (Fig. 19). On one of the 
rocks of Kulzhabasy, Karbyzsay gorge two similar scenes are depicted: the «world 
tree» and the scene with a woman in labor - these are two interesting fragments of the 
same plane. The scenes of childbirth and women in labor at this time acquire great 
importance, judging by the rock carvings in Tamgaly and the immediate vicinity, but 
their interpretation is not included in the tasks of this work. Only a rather superfi cial 
analysis of a fragment of the plane from Karbyzsay in the sense that this is perhaps 
the fi rst recorded attempt at childbirth by caesarean section that a woman conducts, 
quite possibly related to shamanistic practices. This fragment contains three fi gures: 
a woman in labor, a man from behind, holding the fi rst by the hair, and a thin woman 
in front of the fi rst, holding a knife with both hands. It is quite possible that the shaman 
woman was more comfortable with this matter, as well as with the upbringing of girls. It 
is possible that it was with this natural division of functions that female shamanism was 
born. Very eloquent are images of female fi gurines from Yelangash, reminiscent of the 
daughters of the underground ruler Erlik in shamanic rituals, as written by V. Kubarev, 
where the whole essence of the feminine principle was manifested in the ritual side of 
shamans (Kubarev, 2001).

A little later, in the Hunno-Sarmatian time, the infl uence of China and Sassanian 
Iran increased. The animal style «degenerates» and the images become extremely 
laconic, for example, the images of goats in three lines. Some images are quite unique, 
but images that can be associated with shamanic among them are diffi cult to bring. 
In Turkic times, the image of an armed horseman with an emphatically pretentious 
attitude to weapons, military valor, banners become the main object of images, along 
with hunting scenes, especially the festive hunting of the ruler. The attitude to such 
subjects was more than cult; therefore, images of shamans are becoming much rarer, 
if at all they now deserve to have the honor of being imprinted on the rocks. Since the 
X century, Islam has gradually penetrated into the nomadic environment of South and 
South-East Kazakhstan. Images on the rocks are becoming extremely rare, despite the 
mixed ornamentation in ceramics and the predominance of pagan motifs. The custom 
of making mass images returns to the Dzungar period (17-18 centuries). A certain 
part of the images of this period can be attributed to ritual; however, Lamaism, which 
dominated among the Dzungars, was far from a pagan religion, rather Buddhism and 
its servants can hardly be called shamans. Thus, a signifi cant fl ourishing of the pagan 
religion, which was related to a worldview widespread in a signifi cant part of Eurasia, 
fell on the Bronze Age, and also experienced reminiscences in the initial (Saka stage) 
of the Early Iron Age. It is to this period that most of the vivid images of clergymen and 
shamans bel
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Fig.2. Images of «mummers» on the II group of Tamgaly petroglyphs, middle bronze: 
wands, mask and skin of an animal. The meaning of the shaman is shown by the 

dimensions of his image.

 
Fig.3. Slab with the image of a solar deity. Southern Siberia fi rst half of the 2nd 
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millennium BC
 

Fig.4. One of the thirty «sun-headed» Tamgaly.

Fig.7. The image of a «moon-headed» anthropomorphic creature in Akterek.
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Fig.8. Image of two «moonheads» in Tanbalytas / Gorny.

 
Fig.9. Plane with a scene of torment / sacrifi ce of a bull of the early Bronze Age in the 

landscape of Kulzhabasy.
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Fig.10. People, animals, taking part in the scene of the sacrifi ce of the bull - a giant.
 

Fig.11. Sacrifi ce of a bull, in the established, so-called «Tamgalin» style. Middle 
Bronze Age, Tamgaly.
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Fig.12. Harrowing / sacrifi ce of the «netted» bull at the palimpsest on the IVa group 

of Tamgaly petroglyphs. Next to it is an image of torment in the «animal» style, 
carved in the middle of the 1st millennium BC.

 
Fig.13. Images of bulls with solar signs and sacral nets, localizing ritual sites for 

shamanic services. Kulzhabasy (Zhaksylyksai), fi rst half of the 2nd  millennium BC.
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Fig.16. Images of adherents, possibly in the mystical space of movement, which 
constituted one of the deep foundations of shamanism.

 

Fig.17. Shaman wearing a wolf mask with a bow in a hunting / ritual scene.
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Fig.18. The image of the shaman. Bayanzhurek, Bronze Age.

 
Fig.19. Scene with the process of «childbirth», depicted near the boiler on a conical 

pallet. To the left and higher is the «world tree» with divine horses.
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Сақ – саха - қазақ жерлеу дəстүрлеріндегі сабақтастық мəселесі
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Аңдатпа. Мақалада Евразия даласында мекендеген сақ тайпаларынан бастап, қиыр шығысты ме-
кендеген түркі жұртының бір бұтағы сахалардың жерлеу дəстүріндегі сабақтастық мəселесі мен 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преемственности погребальных традиций наро-
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Сақ – саха – қазақ жерлеу дəстүрлеріндегі сабақтастық мəселесі

Ұ.Ү. Үмітқалиев

Кіріспе. Осы мақалаға кіріспені бауырлас Саха елінің аса құрметті ғалымы 
Н.А. Стручкова ханымға алғыс айтудан бастамақпын. Олай дейтін себебім ғалым 
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ретінде үлкен пайым, парасатымен қатар, оқу үдерісінде де екі университет 
арасындағы байланыстарды дамытуға жəне екі ел арасындағы туыстықты іштей 
түйсініп түркі мəденигенезін дамытуға үлкен үлес қосуда. Наталья Андреевна сол 
байланыстардың негізінде 2019 жылы 24 қаңтарда маған «Мир древних якутов» 
атты кітапты сиға тартқан еді. Бұл кітапта 2004 жылы сол кездегі атауы Солтүстік-
Шығыс Федеральді университеті мен Францияның сыртқы істері жəне европа 
жөніндегі министрлігінің бірлесе ұйымдастырған франко-якут археологиялық 
экспедициясының жұмыстары айтылған. Экспедицияның негізгі мақсаты жара-
тылыстану ғылымдарының заманауи жетістіктерін қолдана отырып Якутияның 
соңғы бес ғасырлық тарихын зерттеу болған. Зерттеулердің негізгі жетістіктері тек 
тарих бағытында ғана емес, аймақтық биологиялық өзгерістері, адам баласының 
климатқа бейімделуі сияқты мəселелерді қарастырады. Еңбекте негізінен 
Орталық Якутия жеріндегі жəне Вилюс ұлысында 1970-1980 жылдары археолог 
Анатолий Гоголев пен 2002-2009 жылдар аралығында белгілі ғалым, тарихшы 
Анатолий Николаевич Алексеев пен Француз ғалымы Тулуза қаласындағы ан-
тропология жəне археология университетінің профессоры, экспедиция жетекшісі 
Эрик Крюбези зерттеулері қамтылған. Экспедиция жұмыстарына Ресей мен 
Францияның 15 тей археологтары, географтары, судмедсарапшылары, антропо-
логтары, рестовраторлары ХV-ХХ ғғ. аралығына жататын 60 тан астам кешенді 
ескерткіштерді зерттеген.

Монографиялық еңбек кең көлемді Саха елінің дүниетанымы мен жерлеу 
дəстүріне арналғандықтан, археолог ретінде оқи отырып көне сақ дəуірі жəне 
одан кейінгі түркі дəуірлерінің таулы Алтайдағы мəдениеті мен қазақ халқы 
арасындағы көптеген паралельдерді көре отырып осы мақаланы жазуыма тура 
келді.

Соңғы жылдардағы тың археологиялық зерттеулер негізінде Евра-
зия даласындағымекендеген ұлттар мен ұлыстардың этникалық тари-
хы мен этногенезіне байланысты мəселелерді шешу туындап отыр. Олар-
ды археологиялық зерттеулерді кешенді түрде жасаумен ғана шектелмей, 
этноархеологиялық салыстырулар жасау немесе этникалық жағынан туыстас 
халықтардың төл тарихы мен дəстүрлері арқылы зерттесе ғана осы мəселелер 
шешілетін болады.

Негізгі бөлім. Бүгінгі күні археологиялық зерттеулерді кешенді түрде зама-
науи пəнаралық əдістерімен зерттеумен қатар мəденигенез мəселесіне жəне Еу-
разия даласындағы үлкен миграциялық үдерістерді шешуге талпыныстар жасау 
өзекті болып отыр. Еуразияның кең жазықты қыраттарында жайлы қоныс іздеп 
немесе тіршіліктің негізі болған су көздері мен металл қорлары мол өлкелерді 
иелік ету үшін толассыз көшіп қонған ұлыстардың қалдырған іздері мен өзара 
мəдени сабақтастық мəселесін ашу үлкен жетістіктерге жетелейді. Тың ашы-
лымдар жүргізілген сайын жаңа сұрақтар мен жаңа мəселелер туындауы заңды 
құбылыс. Елімізде ашылып жатқан тың археологиялық деректерді сөйлете оты-
рып, көне қоғамның толық көрінісін тану үшін «пазл» бөлшектерін орынымен таба 
білуіміз керек.

Қош делік, Саха еліндегі кешенді зертеулердің негізінде жерлеу орынындағы 
сабақтастықтарды қалай көрсетуге болады. Саха елінің дүниетанымында 
аруақтармен байланысқа түсу жəне Кэрэх – қасиетті ағашы жөнінде Париж 
қаласындағы Скотта полярлық зерттеулер институтының докторы, антрополог 
Май Эмили жазады (Мир древних якутов (Мир древних якутов, 2012: 22). 

Онда өлім аузында жатқан қандай да бір бай Саха (Саханың ауқатты адамы) 
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үшін шаман жирен түсті сиыр мен үкіні тауып əкелуін тапсырған. Сиырдың орны-
на кей жағдайда жирен түсті жылқыны да құрбандыққа шалынғаны айтылады. 
Құрбандыққа шалынған малдың еті терісіне оралып қасиетті ағаштың үш айыр 
болып келген биік жеріне мықтап бекітіп байлаған. Сонымен бірге бұл құрбандық 
малының еті таза емес, жеуге жарамсыз деп қолданбағанын айтады.

Енді осыған байланысты Шығыс Қазақстан жеріндегі сақ дəуіріне жататын 
Берел ескерткішіндегі №11 обада қима тағанның солтүстік қабырғасы сыртын-
да 13 жирен айғыр арнаулы қойылған да, олардың əбзелдерімен əшекейленген 
денелері бірнеше қабат қайыңтозбен жабылған. Олар кілең жирен жəне құлан 
түстес айғырлар, екі қабатталып қойылған: астыңғы қабатта жетеу, үстінде алта-
уы (Самашев, 2011: 26).

Саха жұртының қасиетті ағашы Кэрэхтің үстіне құрбандыққа шалынған 
малдың жирен түсті терісіне оралып қойылуының өзінде Берел ескерткішіндегі 
жирен түсті жылқылармен ұқсастықпен бірге терең мəнді аңғаруға болады. Жирен 
түс оттың немесе батып бара жатқан күнді көрсететіндіктен магиялық қасиетке ие 
деуге болады. Оның қасиеті қараңғыны-жарық, суықты –жылыту, шикіні –пісіру, 
қаттыны – жібіту яғни бір күйден екінші күйге айналдырушы астарлы қасиетке ие 
деуге болады.

Енді жоғарыда айтып кеткен Саха жұртының шамандық дəстүрлерде 
Шығыс Қазақстан жеріндегі Шыңғыстау тауындағы «Қарасу» ескерткішіне 
Ə.Т.Төлеубаевтің зерттеулерімен салыстыруға болады. Қарасу түркі дəуірі 
ескерткішіне қазба жұмысын жүргізу кезінде тас үйінділі обаның шығыс жағынан 
екі балбал тас мүсіні табылған. Біреуі жалаңаш ер адам бейнесі, еркектік мүшесі 
үлкен етіп көрсетілген, екінші балбал тас үкі бейнесінде жасалған.

Бұл ескерткішті Ə.Т.Төлеубаев ер адамның мүсіні мен үкі бейнесіне байланы-
сты көбею, өсіп – өнумен тікелей байланысты дей отырып, шамандық ескерткіш 
дейді. Қазба барысында тас үйінділі оба астынан жерлеу орыны табылмай тек 
ұсақ малдың сүйегі мен жылқының бірнеше жілік сүйектері табылған.Қазба ба-
рысында сонымен қатар 0,7 кв м жерден күлдің яғни жанған оттың орындары 
мен шашылған ұсақ малдың жəне жылқы бас сүйегі сынығы, тісі табылған. Ə.Т. 
Төлеубаев ескерткіштің сыртқы формасы мен ішкі табылымдарына қарай се-
мантикасына екі түрлі жорамал жасайды. Біріншіден бұл түркі дəуірінің белгілі 
бақсысының жерлеу орны немесе шамандықпен байланысты ғұрыптық шара 
өтетін орын ретінде қарастырады. Мəселен, бала көтермей жүрген əйелдер 
бала тілейтін, құрбандық шалатын немесе мал басының көбейуін тілейтін орын 
болғанын айтады (Толеубаев, 2013: 444-445). 

Үкіні қасиетті құс ретінде санауға байланысты қазақ халқының дəстүрлі 
дүниетанымында көптеген мысалдар келтіруге болады. Алайда біздің мақала 
ауқымы жерлеу дəстүріндегі ұқсастықтарды қарастыру болып отыр.

Келесі бір Берел ескерткішіндегі № 9 обадан адаммен қоса жерленген 
жылқылардың бас жағынан қабір бұрышында тігінен қойылған көлемі 3 мет-
рге жуық қарағай ағаштың дүмі сақталған. Бұл ағашты қабірге түсіп шығатын 
баспалдақ дей отырып, оның еңбек құралы ретінде прагматикалық қызметтерімен 
қатар «жоғарғы тəңір мен жəй адамдар мекендейтін кеңістіктер жəне адамдар 
мен құдайлардың ара-қатынасы сияқты діни-мифологиялық ұғымдарды да береді 
дейді (Самашев, 2011: 30).

Сонымен қатар № 9 обада жерленген бес аттың аяқ жағынан бақан (стела) 
тастың тігінен қойылуы. Бəлкім бұл, ат байлайтын кіндік қазық идеясымен үйлесіп 
жатқан ұғымға сəйкес жасалған шара болуы мүмкін дейді З. Самашев (Самашев, 
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2011: 22). 
Зейнолла Самашевтің пікірімен сабақтастыра қарайтын болсақ Берел 

ескерткішінің № 9 обасындағы тік тұрған қарағай ағаш жəне оның бұтақтарының 
сақталуы, Саха жұртының «сірге» ағашын еске түсіреді.

Сахалардың жерлеу дəстүрінде сэргэ ат байлайтын ағашты жылқымен бірге 
жерлеу тек ауқатты адамдардың қабірлерінде кездесетіні айтылған. Якутияның 
Татинск ауданының Эмис елді мекенінде адам мүрдесінен екі жылқы сэргэ ағашқа 
байланып жерленген. Бұл жөнінде В.Ф. Яковлев өз пікірін білдіріп, жылқылар о 
дүниеде иесіне қызмет ету үшін сэргэ ағашқа байланып қойылған дейд (Яковлев, 
Сэргэ, 1993: 22).

Сахалардағы сірге ағаш пен қазақ халқының құрамындағы Ұлы жүз Сіргелі 
руының арасында байланыс бар екендігі жөнінде Ж.О. Артықбаев өзінің 
еңбектерінде біршама пікірлер білдірген.

Негізінен сіргелі руының тарихи шежірелік жағына терең мəн беріп, «сірге»ат 
байлайтын ағаш, яғни аспан, жер, жерасты əлемін байланыстырушы қасиетке ие 
деп түсіндіреді (Артықбаев, 2019: 125-134).

Ұлы жүз құрамындағы Үйсіннен тараған Шапырашты, Ошақты, Ысты, Сіргелі, 
Қаңлы жəне Шанышқылы рулары жөніндегі Г.Н. Потаниннің жазбаларына 
тоқталады.

Осыған байланысты енді өз ойымызды өрбітсек, «Үйсіннен тараған барлық ру 
аттары дала халқының тұрмысындағы өзіндік мəнге тұрмыстық жəне əлеуметтік 
атаулар. Мысалы: Ошақты – ошақ, Ысты – ыс (үйдің берекесі, молшылығы отпен 
байланысты, қазанның сыртқы ысы сияқты мəңгілік тұрақтылық пен молшылықты 
көрсетеді), Қаңлы – хан тұқымы (өз алдына дербес мемлекет болған жұрт ретінде 
жəне қазақта қаңлы руының кемпірінің бұтынан өткізген бала хан болады деген 
түсінікті айтса болады), Шанышқылы – айыр немесе соғыс құралы ретінде, Ша-
пырашты жөнінде əртүрлі пікір айтуға болады, мысалы ақи көзді адамның өзіндік 
бір қасиетке ие өмірге нысаналы келген, басқа əлеммен байланысы бар адам 
ретінде (мысалы: таз адам, көзі қыли адам, дене мүшесінде саусақтарының 
артық болуы, жалының болуы т.б.). Сіргелі – яғни осы саха жұртындағы «сірге» 
ат байлайтын қасиетті ағашпен салыстыруға болады. Жоғарыда айтқан ру 
атауларының барлығында соңында жұрнақ жалғауы арқылы, қазақ тілі ұғымында 
белгілі бір затқа тиесілі немесе иесі ретінде көрсетіп тұр.

Қазақ тілінің сөздік қорында «сірге» сөзі ат байлайтын ағашқа қатысты 
кездеспегенімен «сірге» малдың төлі есейіп кетсе де енесін еме берсе мұрынына 
салатын, емізбей тоқтататын тұмылдырықты «сірге» деп атайды. Зерттеуші Ж.О. 
Артықбаев өз еңбектерінде малдың төліне салатын «сірге» мен сахалардың ат 
байлайтын сэргэсімен байланыс жоқ дейді.

Ал біздің ойымызша «сірге» малдың  төлін емуге кедергі жасап тоқтату бол-
са, ал сахалардағы «сэргэ» ағаш та сол атты байлау, яғни тоқтатумен байланы-
сты деуге болады.

Дала мəдениетінде қасиетті тұтатын зат ретінде «қара шаңырақ», «қара 
қазан» сияқты «сэргэ» ағашты да ат байлайтын ағаш ретінде өзіндік терең мəнге 
ие бола отырып байырғы түркі жұртының қасиетті қазығы іспетті, енші алып бөлек 
кеткенде берген зат ретінде, табан тіреген жеріне қойған белгісі ретінде астарлы 
мəндерін терең талдау қажет.

Саха жеріндегі Чурапчин ұлысындағы ең бір ғажайып Кыыс Унуога (қыз мо-
ласы) ескерткішіндегі зерттеулер нəтижесінде де көптеген сабақтастықтарды 
байқауға болады. Бұл ескерткіштің хронологиялық уақыты дендрохронологиялық 
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зерттеулер бойынша 1728 жылға, яғни ХVІІІ ғасырға сəйкес келеді.
Жерлеу орыны ХVІІІ ғасырға тиесілі болғанмен дəуірлер арасындағы 

сабақтастықты Берел ескерткішіндегі қабір ішіндегі ағаш табытқа жəне Шілікті 
ескерткішіндегі ағаш бөренелерден салынған жерлеу камералары бірін-бірі 
қайталайды. Ағаш табытқа жерленген қыз баланың мəйітінің сыртында қайыңның 
қабығымен бірнеше қабат қаптап жапқан.Қайыңның қабығымен қабір ішіндегі та-
бытты немесе жылқыларды бірнеше қабаттап жабу түрі Берел ескерткіштерінде 
де кездесетінін айта кетсе болады.

Сахалар өмір бойы өлімге дайындалып, жерлеуге арналған аяқ киімін алып, 
өмір бойы түскен шаштары мен тараған кездегі шаштарын жəне тырнағын жинап, 
бір дорбаға салып қабір ішіне қоятыны айтылады. Олай болмаса «абаасы» деп 
аталатын тылсым күш иесі, қазақтағы «албасты» болуы мүмкін, əрбір тал шаш 
үшін жауап алатындығы айтылған (Мир древних якутов, 2012: 47).

Қазақ халқында да егде жастағы əйел адамдар өмір бойы шашын тараған 
кезде түскен шаштарын жинап, бір дорбаға салып қайтыс болған кезде қоса 
жерлейтін дəстүр сақталған. Сонымен бірге жаңа туған баланың қарын шашы 
мен тырнағын да сақтап қою осы дəстүрлермен астасып жатқан түсініктер дап 
қарауға болады.

Мəйітпен бірге қоса жерлейтін заттар ішінде кейбір сырға немесе басқа да 
əшекейлерді жерлеуге арнап ағаштан жасап салғандығы айтылады (Мир древ-
них якутов, 2012: 47). Бұл жерде де Берел ескерткішіндегі ағаштан жасалған 
əшекей бұйымдардың арнай жерлеу дəстүріне арналғанын жəне ұқсастықтарды 
байқаймыз.

Ат əбзелінің бөлшектері – жүгенінен бастап өмілдірігі, құйысқаны, ер тоқымы 
– қапсырмалары, сулықтары, ілдіргілері, қайысты айырар тоғалары – ағаштан 
жасалып, өрнектер ойылып, көбінесе жұқа алтынмен қапталып, кейде үстеріне 
қалайы жалатылған (Самашев, 2011: 32).

Сахалардың ХVII-ХVІІІ ғасырлардағы жерлеу дəстүрі жөнінде В.Л. 
Серошевскийдің жазбаларында кездесетіні айтылады. Онда қайтыс болған 
адамға арнап жылқы немесе сиыр сойылатыны жəне оның еті балтамен шау-
ып емес, пышақпен мүшелеп тұрып бұзылатыны жазылған. Сонымен бірге етті 
түгелдей асып, жерлеу рəсіміне келген барлық қатысушылар жеу керек екендігін 
айтады (Серошевский, 1993: 131).

Бұл да қазақ халқындағы асқа сойылған малдың етінің толықтай жеу керек 
екендігі жəне одан ешқандай ет бұл пенделік өмірде қалып қоймай таратылуы, 
яғни «тие берсін» о дүниеге жетсін, сол о дүниеге арналған ет деп қарастыру.

Келесі бір сабақтастықтарды саха жұртындағы адамды жылқымен бірге жер-
леу дəстүрі, Берел ескерткіштерінде жəне тағы басқа Шығыс Қазақстан жеріндегі 
түркі дəуірінің Қарақаба ескерткіштерінен кезіктіреміз. 

Саха жұртында Булгунн ескерткішінде 2 жерлеу орынында əйел адамның жа-
нында жылқы жерленген. Əшекей бұйымдарының мотивтері бəрі əйел адамдікі 
мен жылқыдағы ат əбзелдеріне өте ұқсас. Келесі бір жерлеу орыны Орджогон 
ескерткішінде адамның мəйітінің үсіне, ағаш табыттың бетіне жылқының басы 
мен жілік сүйектері жəне ертоқымы бірге қойылған.

Сахаларда ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда бала жерлеулерінде арнайы (ыныырдыыт 
– қазақ халқындағы ыңыршақ) қоса жерленетіні де айтылады.

Қоса жерленген жылқылардың бойынан ешқандай да өлтіру белгілерінің бол-
мауына қарап, сахалардың бірнеше аңыздарын мысалға келтіреді. 

«Баяғыда саха елінде бір бақсы əйел өмір сүргенін, ол өлер шағында бала-
ларымен жəне күйеуімен жылап қоштасып, атты ерттеуін өтінген. Атқа мініп енді  
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кеткен кезде, рухы аспанға ұшып кетіп, бақсы əйелдің денесі мен жылқы жерге 
құлаған дейді». 

«Келесі бір аңызда Моджукан деген батыр қартайған шағында, əлі кетіп өлер 
болғанда жаулары өлтірмекке бел буыпты. Соны сезген батыр батырлық сау-
ыт сайманын тағынып, қымыздан ішіп, еттен жеп, арнайы өзін тірідей жерлеу-
ге арналған қабір шұңқырына атымен қарғып секіріп кетіпті, артынан балалары 
топырақпен бетін жауыпты міс» дейді (Мир древних якутов, 2012: 111). 

Жылқыларды өлікке арнау салтында Сахаларда кей жағдайда жерлейтін 
жылқыны өлімші етіп ұратыны, тірідей көметіні немесе атбайлайтын қазыққа бай-
лап аштан өлтіретіні немесе «аорт» əдісімен өлтіргендігі айтылады.

Жылқылардың жерлеу рəсімі кезінде маңдайынан ұрылғандығы, бірақ бұл 
өлтіру үшін емес, талдыру үшін жүрек соғысын жалғастыра беруі үшін дейді.
Жылқы жерге құлаған кезде кеуде тұсынан өкпе мен диафрагма арасынан 10 
см болатын тілік жасаған. Сол тілік арқылы 30 см ге дейін қолды сұғып жіберіп, 
жүрекке кислород келіп тұрған «аорт» жуан тамырын жұлып алған дейді (Мир 
древних якутов, 2012: 112). 

Берел жылқыларының маңдайдан ұрып өлтірілуі жөнінде З.Самашев 
еңбектерінде кең көлемді жазылған. Бұл жөнінде алайда біз қарастырып отырған 
еңбекте ешқандай сабақтастық айтылмаған. Тек Пазырық мəдениетінде де осын-
дай кездесетіндігі айтылып кетеді.

Сахалардағы жылқымен жерлеу  дəстүрінің бірнеше түрі кездесетінін айта 
отырып, жылқыларды аорт əдісімен өлтірген соң терісін сыпырып, барлық еті 
асылып, желінген соң терісі мен басын жəне сирақтарын қабір маңындағы ағашқа 
байлап кететін болған.

Кейбір ауқатты адамдарда бір жыл өткен соң қабір айналасына қоршау 
орнатқан кезде жылқы сойылып тағы да осы рəсім қайталанатын болған (Мир 
древних якутов, 2012: 113).

ХVІІІ ғасырдан кейінгі қабірлерде жылқымен жерлеу дəстүрлері азая бастай-
ды. Оның орнына жекелеген жылқы сүйектері (қабырға, жілік, омыртқа т.б) мен ат 
əбзелдері, ертоқым т.б заттар қойылады. Бұны Саха жерінде христиандық діннің 
таралуымен жəне біртіндеп жылқы малының тіршілікте де өте қажет болғандықтан 
өлікке арнау азайғанын, яғни тұрмыспен байланыстырып түсіндіруге болады. 

Қазақ халқында да мұсылмандықтың келуімен жылқы сою немесе жылқы ор-
нына сиыр сою сияқты дəстүрлер уақыт ағымымен өзгеріске түскенін көруге бо-
лады. Мақала қазақ тілді оқырманға арналғандықтан, қазақ халқындағы жылқыға 
қатысты салт-жоралғыларды беруді артық санаймыз. Өйткені ерте қола, сақ, 
түркі дəуірлерінен бастау алатын жылқымен жерлеу салтының қазақ халқы мен 
саха жұртында өзгеріссіз сақталуы болашақта түркі дүниесінің мəселелерін ше-
шуге үлкен септігін тигізетіні сөзсіз.

Қорытынды: Бір мақала ауқымына барлық сабақтастық мəселесін 
қамтымағанымызбен, негізгі сақ дəуірлерінен бастап түркі дəуірлеріне дейін 
келетін этногенез мəселесінің үзілген тұстарын түркі жұртының бір тармағы 
Саха елінен жəне т.б бауырлас елдер тарихынан қарастырар болсақ, түйіткілді 
мəселелер шешілер еді. Евразия даласын кең жайлаған сақ мəдениетінің соңғы 
жылдарда тың ашылымдары, жаңа қорытындылар жасауға себепші болып отыр. 
Ол мəселе қатарында миграция мəселесі, əлемдік өркениеттегі мəдениеттердің 
орны, этногенез мəселесі, сонымен қатар дүниетанымдық түсініктердің ортақ 
үлгілері мен ерекшеліктерін туындатады.
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Abstract: The huge role of the horse in the economic, political and military spheres of the life of the 
nomads led to a special attitude towards it in the sphere of their spiritual culture, in particular, in religious 
beliefs. The article is devoted to the cultural and historical analysis of the value of the horse in the 
worldview of the ancient population of the Kazakh steppes on the basis of ethnoarchaeological data. The 
manifestations of the horse and its parts in the funeral rite are analyzed on the basis of the multi-temporal 
and regional characteristics of the archaeological sites of the specifi ed region. The earliest traces of horse 
veneration among the population of the Kazakh steppe are known from the Botay and Tersek antiquities, 
which characterizes the initial stage of the formation of the horse cult with complex and multi-stage 
cult-ritual actions back in the Chalcolithic. The signs of the burial of a horse or its parts, characteristic of 
objects of the Bronze Age, the Early Iron Age and the medieval period, are revealed, and the key factors 
in the transformation of this rite are established. Analyzed and based on unpublished scientifi c reports 
obtained in the course of archaeological research of the Soviet period and the last few decades.
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меңгерушісі. E-mail: zhumatayevr@gmail.com

Аңдатпа: Жылқы көшпенділердің тұрмыстық-экономикалық, саяси жəне əскери іс-шараларында 
маңызды орынға ие болып, түрлі культтық əрекеттерде, діни ғұрыптық салт-жораларда да 
пайдаланылған. Мақала қазақ даласындағы ежелгі тұрғындарының əдет-ғұрыптарындағы 
жылқының маңызын этноархеологиялық негізінде тарихи-мəдени тұрғыдан кешенді талдауға 
арналған. Жерлеу рəсіміндегі жылқы мен оның бөліктерінің көріністері осы аймақтың археологиялық 
ескерткіштерінің əртүрлі жəне аймақтық ерекшеліктері негізінде талданады. Қазақ даласындағы 
тұрғындарының жылқымен байланысты таным-түсініктердің ең ерте іздеріне Ботай жəне Терсек 
қоныстарының материалдары дəлел, олар энеолитте күрделі əрі көп сатылы əдет-ғұрыптары бар 
жылқы культінің қалыптасқандығын нақтылайды. Қола, ерте темір жəне ортағасырлық дəуірлеріне 
тəн жылқы немес оның бөліктерін жерлеудің белгілері анықталды, сол арқылы бұл ғұрыптың 
өзгеруінің басты факторлары нақтыланды.Кеңес дəуріндегі жəне кейінгі бірнеше онжылдықтағы 
археологиялық зерттеулердің жарияланбаған ғылыми есептері сарапталды жəне негізге алынды.

УДК 94(574):140.8 

Лошадь в мировоззрении древних кочевников казахских степей: проблемы 
культурно-исторической преемственности

Жуматаев Ринат Серикович
Phd, заведующий кафедрой археологии, этнологии и музеологии КазНУ имени аль-Фараби. 
E-mail:zhumatayevr@gmail.com

Аннотация: Огромная роль лошади в хозяйственно-экономической, политической и военной об-
ластях жизнедеятельности кочевников обусловила особое отношение к нему в сфере их духовной 
культуры, в частности, в религиозных представлениях.  Статья посвящена культурно-историческо-
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му анализу значения лошади в мировоззрении древнего населения казахских степей на основе 
этноархеологических данных.Проявления коня и его частей в погребальном обряде проанализиро-
ваны на основе разновременных и региональных особенностей археологических памятников ука-
занного региона. Наиболее ранние следы почитания коня у населения Казахской степи известны 
по материалам ботайской и терсекской древностей, что характеризует о начальном этапе форми-
рования культа коня со сложными и многоступенчатыми культово-обрядовыми действиями еще в 
энеолите. Выявлены признаки погребения коня или его частей, характерные для объектов эпохи 
бронзы, раннего железного века и средневекового периода, и установлены ключевые факторы 
трансформации данного обряда. Проанализированы и взяты в основу неопубликованные научные 
отчеты, полученные в ходе археологических исследовании советского периода и последних не-
скольких десятилетии.

Қазақ даласы ежелгі көшпелілерінің дүниетанымындағы жылқы: 
тарихи-мəдени сабақтастық мəселелері

Р.С. Жұматаев

Кіріспе. Қазақ даласын ерте замандардан бастап мекендеген ежелгі тарихи-
этникалық қауымдастықтар осы өлкенің табиғат жағдайына бейімделіп, соның 
негізінде ерекше археологиялық мəдениеттер қалыптастырды. Аталған өңір 
тұрғындарының өндіріс шаруашылығына ауысуы нəтитижесінде экономикалық 
шаруашылықтың жаңа түрі – көшпелі (жартылай көшпелі) бақташылық 
қалыптасады. Өндірістің жаңа түрі сонау мысты тас кезеңінен бергі жұрттардың 
тұрмыс-тіршілігіне сан түрлі өзгерістер əкелді. Соның ішінде рухани мəдениеттің 
құрамдас бір бөлігі болып табылатын дүниетаным түсініктері де, кенде қалмады. 
Əсіресе, бұл жаңа мəдени шаруашылық түріне сəйкес сол тұрғындардың өмірінде 
ерекше маңызға ие бола бастаған жан-жануарлар əлемімен тығыз байланысты. 
Кез-келген жан-жануардың тіршілік қарекетіндегі  орнына сəйкес оған қатысты 
сан қырлы əдет-ғұрыптар мен əдет-ғұрыптар орындала бастайды. Ал мұндай 
рəсімдер қарастырылып отырған уақыттағы халықтардың өндіріс үдерістерінің 
сипатына ықпалын тигізді. Мəселен, ежелгі қауымдастықтарға материалдық 
қажеттіліктерді қамтамасыз еткен жаңа өндіріс күштерінің киелі саналуысының 
айқын дəлелі. Сондықтан да, жазбаша мəліметтер сақталмаған дəуірлерде 
қазақ даласын мекен еткен жұрттардың дүниетанымын зерттеу тек қана рухани 
мəдениеттің даму мəселелерін ғана шешіп қоймай, дүниетанымның сол қоғам 
өміріндегі мəдени шаруашылық типтің мазмұнын толықанды түсінуге септігін 
тигізеді. Сондықтан да болар, жылқы малының қолға үйретілуі адамзат тарихын-
да айтарлықтай төңкеріс жасады. Кез-келген халықтың тарихына көз жүгіртсек, 
олардың тіршілігінде жылқы малы белгілі бір мөлшерде өзгеріс енгізген. Əсіресе 
барлық болмысы мен тұрмыс-тіршілігі осы жануармен қабаттасып жатқан көшпелі 
халықтарда жылқы жай ғана көлік құралы емес, одан да жоғары құндылықтарды 
иеленді. Өйткені ұлан-ғайыр атырапқа құлаш жайып, төлтума өркениет 
қалыптастыруда жылқының маңызы алабөтен болды. Ал көшпелі халықтар өз 
кезегінде жылқыға қарыздар болмай, оны барынша дəріптеуге тырысты. Оларда 
жылқыға байланысты түрлі ырымдар мен теңеулердің, дүниетаным негіздерінің 
қалыптасуы осының нақты дəлелі бола алады. Осы орайда жылқының ерте жəне 
кейінгі көшпелілердің тұрмыс-тіршілігіндегі маңыздылығын, соның ішінде əсіресе 
түркі халықтарындағы, оның ішінде қазақ халқымен тарихи сабақтастығын зерт-
теу өзекті болып қала береді.

Жылқыға байланысты дүниетанымның қалыптасуының алғышарттары. 
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Бұл мəселеде ең алдымен мысты тас дəуірі тұрғындарының шаруашылығына 
көңіл бөлген абзал. Бүгінгі күні қолымызда бар материал энеолит дəуіріндегі 
халықтың тіршілікті қаматамасыз ету жүйесі көп компонентті болғандығын 
дəлелдеп отыр. Яғни, шаруашылық түрлері адамның қоршаған ортаға 
бейімделуімен жəне керісінше, ортаны өзінің тұрмысына пайдалана білумен 
астасып жатты. Қазақстанның мысты тас дəуіріндегі тіршілікті қамсыздандырумен 
байланысты түрлері осы саланың зерттеушілері тарапынан барынша талданды 
(Зайберт, 2009; Калиева, Логвин, 1997; Калиева, Шевнина, 2007). Сондықтан да 
оған баса назар аудармастан негізгі сұраққа келсек. Мысты тас дəуіріндегі ба-
сты жетістік жылқыны қолға үйрету болғандығы анық. Ондай үдерістің қай өңірде 
алғаш жүргендігін өз тарапымыздан əлі де болса ашық күйде қалдырамыз. 
Ғылым саласының соңғы уақыттардағы қарыштап дамуы, əсересе жаратылы-
стану ғылымдарының теңдессіз жетістіктерге қол жеткізуі қарастырылып отырған 
мəселенің бір шетін ашады деген сенімдеміз.

Жалпы алғанда, қазақ жеріндегі энеолит заманына жататын мəдениеттер 
негізінде Ертіс пен Жайық Қосөзен аралығында жылқыға байланысты мəденигенез 
үдерісінің ежелгі бір ошағы қалыптасқандығы дау тудырмайды. Өз тарапымыз-
дан бұл тарихи-мəдени шекараның аумағын кеңейтіп, Еділ мен Днепр өзендері 
аралығында көршілес тағы бір мəдени ошақтың болғандығын алдыға тартамыз. 
Біздің оймызша осы екі аумақ шаруашылық типіндегі кейбір ерекшеліктерге 
қарамағанда ортақ бір мəдени кеңістікті құраған болуы керек. Бұл пікіріміз негізсіз 
емес. Мəселен, Е. Кузьминаның ұсынған əдістемесі бойынша жылқының қолға 
үйретілу мəселесін қарастыру барысында келесідей 3 ұстанымды басшылыққа 
алған дұрыс: 1) сол өлкеде жылқының арғы тегінің таралуы; 2) тұрғындардың 
бақташылық дағдыларды иеленуі; 3) азық қорында жылқы етінің қажеттілігі (Кузь-
мина, 2010: 30). Біздің атаған өңірлерде бұл үш алғышарт та кездеседі. Ежелгі 
жылқы тұқымдарын зерттеумен айналысатын зоологтардың барлығы оңтүстік-
шығыс Еуропа жазығында жылқының арғы тегі тарпанның мекендегендігін 
бірауыздан қолдайды (Кузьмина, 2010: 31). Қарастырылып отырған өңірлердегі 
мəдени-шаруашылық типтің бақташылыққа негізделгендігі жан-жақты талданып, 
нақты дəйектермен тұжырымдалды (Кузьмина, 2010: 32).

Ғылымда қалыптасқан ұстанымға сəйкес, ежелгі қоғамның экономикасын-
да қандай жан-жануар жетекші болса, сол дүниетанымда да алдыңғы қатарға 
шығады. Осыны басшылыққа алатын болсақ Ертіс пен Днепр аралығындағы мы-
сты тас дəуірі мəдениеттерін қалыптастырушылардың рухани өмірінде жылқының 
маңызы артқан. Оның көріністерін бірнеше факторлар арқылы нақтылауға бо-
лады. Ең басты фактор ол əрине – жерлеу ғұрпы. Оған қарастырылып отырған 
кезеңге тəн ескерткіштерден табылған жылқының рəсімдік жерлеулері дəлел. 
Екінші фактор ретінде жылқыға байланысты ұсақ пластика өнер туындыларын 
жатқызамыз. Аталған екі фактор бойынша сараптама жүргізейік.

Жоғарыда көрсетілген аймақ бойынша мысты тас дəуіріне тəн ең ерте 
жылқыны қосып жерлеу белгілері бар ғұрып Самар мəдениетіне жататын Съез-
жее қорымынан анықталған болатын. Ғұрыптық алаңда жылқының екі бас сүйегі 
мен аяқтары басқа да ақыреттік заттармен бірге орналастырылып, үстінен жоса 
себілген (Васильев, Матвеева, 1979: 147). А.Г. Петренконың жасаған анықтамасы 
бойынша жылқылар қолға үйретілген (Кузьмина, 2010: 33).

Осыған ұқсас ғұрып Хвалын мəдениеті ескерткіштерінде де көрініс тапқан. 
Мұнда да бірнеше жылқының бас жəне аяқ сүйектері қойылған (Кузьмина, 2010: 
33). 
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В.Ф. Зайберттің еңбегінде көрсетілген Ботайдағы жылқының бас сүйектерін 
жерлеу камерасының қоршауы ретінде пайдалану да осы ғұрыптық жүйенің 
шеңберінде болуы керек (Зайберт, 2009: 242). 

Бұлардан бөлек Еділ мен Днепр аралығындағы мысты тас дəуірімен 
кезеңделетін басқа да ескерткіштерден жылқының түрлі сүйектерінің, əсіресе 
тістерінің жерлеу орындарынан табылуын зерттеушілер діни символикамен, яғни 
«past pro toto» түсінігімен байланыстырады.

Жылқы культімен байланысты жəдігерлер тобын шағын мүсін өнеріндегі туын-
дылар құрайды. Бір айта кететініміз ондай жəдігерлердің өзі негізінен алғанда жер-
леу ғұрпымен байланысты. Сондықтан да, олар да дүниетанымдық идеологияның 
көрінісі қатарынан. Олардың көпшілігі тастан, тағы бір бөлігі сүйектерден, оның 
ішінде жылқының сүйектерін қолдану кеңінен ұшырасады. Мəселен, Варфоло-
меевка ескерткішіндегі № 1 жерлеу орнынан жылқы тісінен жасалған салпыншақ 
табылса (Юдин,1991: 7), Липовый Овраг қорымындағы №2 жерлеуден жылқы 
бейнесіндегі сүйек əшекей анықталады (Васильев, 1985: 6-7). Соңғыға жақын 
иконографиялық мəнерде орындалған жылқы мүсіншелері Съезжее қорымынан 
анықталды (Васильев, Матвеева, 1979: 159). Мұндай салпыншақтардың 
бірқатарында ілуге арналған тесіктер бар, яғни салпыншақтардың əшекей неме-
се тұмар ретінде пайдаланылуы күмəн тудырмайды. Осындай салпыншақтардың 
үшеуі Варфоломеев тұрағынан, тағы екеуі Виловатов тұрағынан кездескен (Дер-
гачёв, 2007: 290).

Мысты тас дəуіріндегі шағын мүсін өнерінің бірегей нұсқаларына жылқының 
басы түрінде аяқталатын асатаяқтар жатады. Оларда жоғарыдағы салпыншақтар 
тəрізді жерлеу орындарынан табылған. Ондай жəдігерлердің қатарына Хвалын 
мəдениеті ескерткіштерінен анықталған бес асатаяқты, Лебяжинка ІV, Акжунас 
қоныстарынан, Новоорск І, ІІ ескерткіштерінен табылған кездейсоқ олжалар-
ды қосамыз. Асатаяқтардың сапқа бекітуге арналған тесіктері бар (Дергачёв, 
2007: 290). Мұндай асатаяқтардың стилистикалық, типологиялық жəне рəсімдік 
түсініктемесін В.А. Дергачев жан-жақты талдап жасады. Сондықтан да осы 
мəселе төңірегіндегі түрлі көзқарастарға қатысты жарыс сөзге түспей тек сол 
еңбекке сілтеме берумен шектелеміз (Дергачёв, 2007: 290). Жалпы алғанда, 
зерттеушілердің барлығы асатаяқтың негізгі екі қызметіне қатысты келгенде 
ортақ көзқараста. Алғашқысы бойынша, астаяқтар ғұрыптық нышаны бар бұйым. 
Екіншісіне сəйкес, ол қоршаған ортаға психологиялық тұрғыдан əсер етуге 
арналған зат.

Жерлеу орындарымен байланысты тағы бір деректер қорын жылқы 
сүйектерінен, əсіресе тұсамыс сүйектерінен жасалған заттар құрайды. Олардың 
сыртқы беті түрлі сызықтармен бедерленген. Бүгінгі күнге дейін Жайық пен Днепр 
өзендерінің аралығындағы ескерткіштерден алынған ондай сүйек заттар аса көп 
емес. Бірнешеуі Варфоломеев тұрағынан (Кузьмина, 2010: 163), бір-бірден Вило-
ватов (Дергачёв, 2007: 290) пен Ракушечный Яр тұрақтарынан кездескен.

Ботай мəдениеті ескерткіштерінен де сыртқы бедері өрнектелген жылқының 
тұсамыс сүйектері үлкен топтамасы табылды. Зерттеушілердің пікірінше мұндай 
сүйектердің символикалық маңызы бар (Зайберт, 1993: 314; Ченченкова, 2007: 
85-88). Стилистикалық жағынан соларға жақын тұсамыс сүйектері Қожай І 
қонысынан да кездесті (Калиева, 1998: 43).

Жалпы осындай өрнектелген тұсамыс сүйектеріне қатысты В.Ф. Зайберттің 
жасаған тұжырымдары келесідей:

- ежелгі адамдар ең алдымен, шығармашылық элементтері арқылы ортақ 
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дүниетанымды көрсеткен;
- сүйектің сыртындағы өрнектер белгілі бір рулық немесе отбасылық тотемнің 

белгілері мен таңбаларын білдіруі мүмкін;
- малды жұттан қорғайтын бойтұмар ретінде қолдану;
- отбасы ішінде малды бөлісуде жеребе ретінде пайдалану (Зайберт,1993: 

316).
Көріп отырғанымыздай зерттеуші өрнектелген тұсамыс сүйектерге қызметтік 

жағынан бірнеше белгі беруге тырысқан. Оның əрқайсысы бойынша сөз талас 
жасамай, бір нəрсені атап кеткіміз келеді. Ол аталмыш жəдігерлердің жылқы 
сүйектерінен ғана жасалуы. Біздің ойымызша, бұл заттардың қызметі қандай 
болмасын, оларда жылқымен байланысты нышандық рəсімнің болуы ықтимал. 

Одан бөлек аталған мəдениетке жататын Красный яр қонысынан жабайы өгіз 
- турдың мүйізінен жасалған айғырдың жыныс мүшесін білдіретін зат табылды. 
Басқа өңірлерден табылған осыған жақын заттарға қатысты ғылымда көптеген 
зерттеулер жасалып, түрлі пікірілер қалыптасқан болатын (Зайберт,1993; Гу-
сев,1999; Ченченкова, 2004; Вальков,1997). Аталған пішіндегі заттардың 
дүниетанымдық мəні өсіп-өну ғұрпымен астасады. Осы бағыттағы дүниетанымдық 
түсініктер қола дəуіріндегі ескерткіштерде, əсіресе петроглифтер мен шағын пла-
стика өнерінде жақсы көрініс тапқан. 

Сонымен жоғарыда айтылғандарды түйіндейтін болсақ, жылқыға қатысты 
дүниетанымның алғышарттары мысты тас дəуірінен бастау алатындығын 
байқаймыз. Бұл жағдай қазақ даласы мен іргелес өңірлердің сол замандарда-
ақ жылқы малының қолға үйретілу ортасы болып қана қоймай, оған қатысты 
дүниетанымдық көзқарастырды негіздеуші өңір екендігін тағы бір дəлелдейді. 
Бір жағынан жылқы сүйектері құрбан шалу белгілері болса, екінші жағынан азық 
қорының қалдықтары болып табылады. 

Одан бөлек ескерткіштерден табылған асатаяқтар мен өрнектелген 
жылқының тұсамыс сүйектері де қалыптасқан күрделі діни түсініктердің көрінісі. 
Ондай заттардың жерлеу ғұрпының құрамында кездесуіне қатысты жоғарыда 
өзіміз тоқталып кеткендей түрлі түсіндірмелік нұсқалары бар. Қалай анықтама 
бергеннің күннің өзінде де олар ақыреттік зат болып саналады. Бір сөзбен 
айтқанда, осы айтылғандардың барлығы өндірісті экономиканың ғасырларға 
созылған жылқы культінің қалыптасуына негіз болғандығын нақтылап, қазақ 
даласында жылқыны қолға үйрету мен оған қатысты əдет-ғұрыптардың қатар 
жүргендігін байқатады. Яғни, жоғарыда бөліп көрсетілген территория мысты тас 
дəуірінде бірнеше тарихи-мəдени қауымдастықтармен немесе археологиялық 
мəдениеттермен сипатталады. Олардың қатарында бүгінде ғылымда кеңінен 
белгілі Ботай, Терсек, Сұртанды, Қысықкөл, Усть-нарым, Аят мəдениеттері 
бар. Бұлардың барлығын біріктіріп қарастыратын атаулар да қолданысты 
жүргенімен, толыққанды орныға қойған жоқ (Калиева, 2001: 42). Бірақ біз үшін 
маңыздысы осы мəдениеттерді жасаушы жұрттардың дүниетанымында жылқы 
малымен байланысты ежелгі түсініктер қалыптасып, олар кейнгі тарихи дəуірде 
орныққан жəне семантикалық тұрғыдан жүйеленген мəдени үрдіске айналады. 
Яғни, ежелгі арилердің өте күрделі діни-түсініктеріндегі жылқыға қатысты түрлі 
əдет-ғұрыптарының қалыптасуында жоғарыда аталған мəдениеттерді жасаушы 
жұрттардың ықпалы болғандығын жоққа шығара алмаймыз. 

Қазақстанның ежелгі жұрттарының жерлеу-еске алу кешеніндегі жылқы 
культі: тарихи-мəдени сабақтастық. Өзіміз жоғарыда тоқталып кеткеніміздей 
мысты тас дəуіріндегі жұрттардың шаруашылығы мен дүниетанымындағы 
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жылқының бейнесі, кейінгі тарихи кезеңдерде, əсіресе қола жəне ерте темір 
дəуірлерінде өзінің шарықтау шегіне жетеді. Бұл ең алдымен Еуразия кеңістігінде 
ортақ діни түсініктің қалыптасуымен байланысты болса керек.

Қола дəуірінің соңына қарай Еуразия кеңістігінде металл тасымалдаушы 
мəдениеттердің шеңбері кеңейеді. Себебі б.з.д. ІІ мыңжылдықтың басына қарай 
Ботай мəдениетінде құлдырау басталады, бұл ең алдымен өңірдегі аридизация 
үрдісімен байланысты. Дəл аталмыш кезеңге түрлі мəдениеттерді тасымалдау-
шы халықтардың ірі көші-қондары жүреді. Осы уақытта Орал-Ертіс аралығында 
ірі Еуразиялық металлургиялық провинция қалыптасып, соның негізінде Абашев, 
Сейма-турба, Петров, Синташта жəне тағыда басқа металл өндіру ошақтары 
дамыса, еліміздің Шығыс өңірі мен Жетісу өлкесінде де терең мəденигенез 
үдерістері орын алады. Біздің оймызша оның бəрі эннеолитте қалыптасқан 
мəдени-шаруашылық типке кері əсерін тигізбей, керісінше оны жаңа формалар-
мен байытты. Бұл əсіресе біз қарастырып отырған жылқымен байланысты əдет-
ғұрыптарда кеңінен көрініс тапты.

Мəселен, Қазақстанның Солтүстігі мен Батысын, Оңтүстік Орал маңы мен 
Жайықтың арғы бетін қамтитын өңірлерде қима-алакөл мəдени «əлеміне» 
сəйкес келетін ескерткіштердің ашылуы қола дəуірімен байланысты үлкен 
жаңалықтардың бірі болды. Жоғарыда айтылған ескерткіштер тобының ішінде 
Синташта жəне Петров тұрпатындағы ескерткіштердің айрықша орны бар. 
Олай дейтініміз еліміздің солтүстігі мен батысындағы қола дəуірінің жерлеу 
ескерткіштері осы аталған мəдениеттермен байланысады.

Қолымызда бар археологиялық қазба материалдары негізінде жерлеу-еске 
алу кешеніндегі жылқы культін екі типке бөліп қарастыруымызға болады. Алғашқы 
типке бір обада қос жылқыны қатар жерлеу ғұрпын, ал екіншісіне жылқының 
бөліктерін (басын, аяқтарын) қосып жерлеуді жатқызамыз. 

Бірінші типтегі ескерткіштер қатарына Нұртай қорымындағы № 2 оба, Аяпбер-
ген қорымындағы № 7 оба, Ащысу, Бірлік 2 қорымындағы №1, 2 обалар, Ақсайман 
қорымындағы№ 2, 4 обалар, Бестамақ қорымындағы №35, 140, 170 обалар, Хал-
вай қорымындағы № 3 жерлеу шұңқыры, Майтан қорымындағы №7Г, 29В, 29Г 
қоршаулары кіреді. Жылқылардың орналасуы түрліше болып келеді. Олар, ар-
найы тегістелген топырақтың үстіне аяқтарымен бір-бірлеріне қаратылып неме-
се керісінше арқаларын түйістірген қалыпта орналастырылған. Ең бастысы бұл 
ғұрыптан арбаға жегілген қалыпты бейнелейтін көрініс жақсы байқалады. 

Осы типтес іргелес өңірлерде кездесетін қос жылқыны жерлеу дəстүріне 
қатысты Д.Г. Зданович, Е.В. Куприянова (Зданович, Куприянова, 2008: 188-197), 
Е.А. Черленок (Черленок, 2000: 346-349) тəрізді зерттеушілер тарапынан типоло-
гия жасалған болатын. Аталған зерттеушілердің сараптамасы бойынша Синташ-
та қорымындағы № 3,4,5,10,12,19,26,29,30 жерлеу орындары, Каменный Амбар 
5 қорымының №2 обасындағы 8-жерлеу орын, Кривое озеро қорымындағы № 
9 обаның 1-жерлеу орны, Утев қорымындағы №6 обаның 4-жерлеу орны біздің 
жіктеген типке сəйкес келеді (Черленок, 2000: 347).

Біздің ұсынып отырған бұл тип орта қола дəуіріндегі мəдениеттердің 
дүниетанымынан хабар береді. Бұл кезеңді қазіргі күні үндіеуропалық тайпалар-
мен байланыстыру қалыптасқан. Жылқымен бірге арбаны қосып жерлеу неме-
се жылқылардың арбаға жегілу қалпын беру, яғни имитациясын жасау арқылы 
ғұрыпты орындау осы типтің негізгі көрсеткіші. Көптеген зерттеушілер аталған 
ескерткіштердің, сонымен қатар осы кезеңмен сипатталатын басқа да обалардың 
қабір шұңқырларын қос жылқы жерленген арбамен байланыстырады (Черленок, 
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2000; Косинцев, 2008; Чечушков, 2011; Сотникова, 2014а). Өлік пен арба заты 
қойылған қабірдің түбі символикалық тұрғыдан арбаның шананы білдіруі мүмкін. 
Ал қабірдің үстінде немесе арнайы төселген жабынға қойылған қос жылқы жегінді 
білдірген. Қабір шұңқырын арба ретінде ұғыну дəстүрі алдыңғы дəуірлерде де 
болған болуы керек. Əсіресе бұл, көптеген зерттеушілер Синташта мəдениетіне 
негіз болған деп санайтын катакомба мəдениеті тұрғындарының жерлеу ғұрпында 
жақсы байқалады. Кавказдағы ерте катакомба ескерткіштерін зерттеген А.Н. Гей 
олардың жерлеу камерасын жан-жағынан тұйықталған күймемен байланыстыра-
ды (Гей, 1999: 97-99). 

Мұндай нышандық бейненің жалғасын біз өзіміз қарастырып отырған син-
ташта мен петров кезеңдеріндегі жерлеу кешендерінен көре аламыз. Ендігі 
жерде күйменің орнын қос дөңгелекті арба басады. С.В. Сотникова Син-
ташта ескерткіштеріндегі материалдар бұл дəстүрдің енді ғана қалыптаса 
бастағандығын көрсетеді деген қорытынды жасайды. Оны ол пəуескенің немесе 
оның бөлшектерінің тек қабірдің түбінде ғана кездесуімен негіздейді (Сотникова, 
2014б).

Петров тұрпатындағы ескерткіштерде жылқы жəне нышандық қос дөңгелекті 
арбамен байланысты ғұрып сəл өзгерген қалыпта жалғасын табады. Ендігі жерде 
қос жылқы жерлеулері қабірдің ішіне емес, керісінше оның бетінде орындалады. 
Көп жағдайда қабір шұңқырын айналдыра топырақтан немесе күлден арнайы 
төсеме тұрғызып соның үстіне жылқыларды қоятын болған. Оны біз жоғарыда 
сипатталған Бірлік, Ақсайман, Аяпберген, Нұртай, Ащысу қорымдарындағы жер-
леу кешендерінен байқаймыз. Мұнда да жылқылардың қабірде орналасуына 
қарай өзіндік өзгешеліктері бар. Мəселен, Бестамақ І мен Ақсайман қорымның 
кейбір обаларында жылқылар қабірді жапқан тақтаның үстіне жатқызылса, тағы 
сол Ақсайман мен Бірлік қорымдарында жылқылар қабір шұңқырының ішінде, 
бірақ негізгі жерлеуден бөлек арнайы топырақ үйіндісінің үстіне жатқызылған. 
Көп жағдайда арбаның қалдықтары сақталған. Жылқыларды орналастыру тəртібі 
де түрлі: бір жақ қырымен, аяқтары бір-біріне қаратыла, арқалары түйістіріле, 
аяқтары жан-жаққа қаратыла жəне тағы басқалары. Ерекше жерлеулер қатарына 
Бестамақ І қорымындағы №1 жəне 45 жерлеу орындарын жатқызуға бола-
ды. Оларда жылқылар қабір шұңқырының түбіне аяқтары бауырына жиналған 
қылыпта орналастырылған. Бұл ерте көшпелілер заманындағы жерлеулерді еске 
салады. Мұндай қабір айналасындағы алаңдар ғұрыпты орындаудағы арнайы 
шекара немесе құрбандық орны болуы мүмкін деген болжам жасауымызға бо-
лады. С.В. Сотникованың көзқарасына көңіл бөлсек, жерлеу ғұрпының бұл түрі 
əлем осі ретінде сипатталады. Мұндағы қабір шұңқыры жер асты əлемін, қазіргі 
жер деңгейі орта, ал арнайы рəсім алаңы мен обан үйіндісі жоғарғы əлеммен 
ұштасады. Міне осы ось арқылы адамның жаны, қабірге қойылған құрбандықтар 
мен ғұрыпты орындаушылардың тілектері жоғары көтерілген (Сотникова, 2014б: 
41-47). Бірлік қорымындағы осындай алаңды арнайы зерттеген Г.Б. Зданович 
топырақтың құрамында қосымша қоспалардың болғандығын, тіпті бұл кірпіш 
болуы мүмкін дегенді атап өтеді (Зданович, 1988: 116). Яғни, жерлеу кешенінде 
мұндай төсемдер жасау белгілі бір жосын-жоралғыны атқарудың, оған қоса оның 
үстіне жылқыны қою терең бір мазмұндық түсінікпен астасады.

Осыған қатысты зерттеушілер тарапынан түрлі пікірлер жасалған бола-
тын. Зерттеушілердің бірқатары жерлеу ғұрпындағы арбаларды соғыс кезінде 
пайдаланылған, кейіннен жерлеуде қолданылған деп есептейді (Кузьмина, 2010: 
214–219). Н.Бороффканың ойынша арбалар соғыс немесе аңшылық құралы 
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ретінде емес, керісінше белгілі бір топ мүшелерінің əлеуметтік дəрежесін си-
паттайтын сəн-салтанат заты ретінде анықталуы қажет(Бороффка, 1999: 80). 
Осыған ұқсас пікірді біз Е.Е. Кузьминаның тұжырымдарынан да аңғарамыз. 
Зерттеуші көнешұңқыр мəдениетіндегі қарастырылып отырған тұрпаттағы жер-
леу кешендерін қоғамдағы дəрежесі жоғары адамдарға тиесілі болғандығын 
алдыға тартады. Бірақ автор ондай обаларды əскери адамдармен байланы-
стырады (Кузьмина, 2010: 185). И.Л. Алексеева тіпті басқа көзқарас білдіреді, 
оның пікірінше арба кездесетін жерлеулер қоғамдағы абыздар билігінің өте 
жоғары екендігінен хабар береді (Алексеева, 1991: 48-52). Синташта кешеніндегі 
ескерткіштерді зерттей келе Н.Б. Виноградов келесідей қорытындыға келеді, ар-
бамен байлынысты жерлеулерді түсіндіру барысында жерлеу ғұрпының жоғары 
деңгейдегі семиотикалық маңызына көңіл аудару қажет. Жекелеген тұлғалардың 
қабірлеріне арбалардың бөлшектерін қою үндіеуропалық мифтегі адам жанының 
саяхатын қайта түрлендіру болуы мүмкін (Виноградов, 2003: 264). 

С.В. Сотникованың пікіріне сүйенсек арбамен байланысты ғұрыптық əрекеттер 
бүтінді бөлшектеу жəне солардан жаңа тұтастық құрау тəрізді рəсімдермен аста-
сады. Мұндай əрекеттер үндіиран халықтарының құрбан шалу дəстүрінің ерекше 
белгісі болып табылады (Сотникова, 2014а: 104). 

Зерттеушінің мұндай тұжырымдарын археологиялық материалдарды 
түсіндіру арқылы сипаттауға болады. Мəселен, мұндай ғұрыптар қабірлердегі 
жылқы қаңқаларына немесе жекелеген сүйектеріне (бас сүйегі мен аяқ сүйектері) 
қатысты болуы мүмкін. Екінші жағынан, синташта мен петров тұрпатындағы 
ескерткіштердің молаларындағы арба мен қос дөңгелекті арбалардың бөлшектері 
айтылған көзқараспен ұштасады. Яғни, Қазақстанның қола дəуірі жерлеулеріндегі 
жылқы мен арбалардың бөлшектері келесі дүниедегі тұтастықтың нышанын си-
паттайды деп қорытынды жасауға болады.

Қола дəуірінің екінші типіндегі ескерткіштер қатарына сипаты бойынша 
Бұғылы І қорымындағы № 1, 2, 10, 11 қоршаулар, Былқылдақ ІІ қорымының № 
2 қоршауы, Майтан қорымындағы №15А қоршауы, Балықты қорымындағы №10 
қоршау, Бозінген қорымының №5 обасы, Бірлік ІІ қорымы № 10 оба, Ақсайман 
қорымындағы № 2 оба, Семипалатное қорымы № 2 оба, Бестамақ қорымы № 
5шұңқыр, Халвай қорымы № 3, 6 шұңқырлар жатады. Қола дəуірі ескерткіштерінде 
жылқының бас сүйегі жерлеу ғұрыптарында кездесуі өте кең таралған түрдің бірі. 
Мұндай ғұрыптық жерлеулер өзіміз жоғарыда бөліп көрсеткен қорымдардан бөлек, 
мəдениеті жағына жақын іргелес аймақтардағы ескерткіштерде жиі ұшырасады. 

Таулы Алтайдағы Бике І қорымындағы афанасьев мəдениетіне жататын оба-
дан жылқының үш бас сүйегі, Тобыл өзені жағасындағыСавин ғибадатханасынан 
жылқының 19 бас сүйегі табылса, жерлеу ғұрпына тəн мұндай ерекшелік Көне 
шұңқыр, Синташта жəне Қарасұқ ескерткіштерінде қалыпты жағдай түрінде 
қабылданған (Ковтун, 2012: 100; Рослякова, 2011: 270-271). 

Қола дəуіріндегі жұрттардың дүниетанымында кез-келген жануардың белгілі 
бір мүшесі түрлі түсінікке ие болған. Археологиялық зерттеу əдебиеттерінде жер-
леу орындарын «құрбандық» немесе «ғұрыптық» кешендері деп атайды (Сатаев, 
Гимранов, 2009: 222). Зерттеушілердің пікірінше мұндай ғұрып ас беру арқылы 
көбею немесе өсіп-өну қағидасымен ұштасады (Зданович, Куприянова, 2008: 
193). Мұндай ғұрыптық кешендерді тұрғызу барысында жануардың денесі үшке 
бөлінген: жоғарғы рəсім (бас сүйек), төменгі рəсім (аяқ сүйектері) жəне ортаңғы 
рəсім (етті денесі). Мұндағы алдыңғы екі бөлік құрбандық орнына көмілсе, үшінші 
бөлік, яғни еті құрбандық асы ретінде желінген. Сипатталған құрбандық шалу 
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түрі жөніндегі жазба деректер «Ригведада» көрініс тапқан. Осындағы Пурушқа 
арналған жыр жолдарына талдау жасаған В.Н. Топоровтың тұжырымы бойын-
ша құрбандық шалу барысында бөлшектену арқылы тұтастыққа қайтып оралу 
мəні негізделеді (Топоров, 2010: 217). Мұндай ғұрып ерте кезде Еуразияның қола 
дəуіріндегі жұрттарына ортақ таным-түсінік таралғанымен, уақыт өте келе түпкі 
идеясын сақтай отырып əртүрлі халықтарда түрліше жаңғырды. Мəселен, славян 
халықтары украиндар мен белорустар жын-перілерді жолатпау үшін үйдің маңына 
жылқының бас сүйектерін іліп қойған (Заянчковский, 1991: 190). Венгрлердегі се-
клер тобы үйдің іргетесын тұрғызу барысында арасына жылқының бас сүйегін 
салса (Илимбетова, Илимбетов, 2012: 206), қарақалпақтар үйдің кіреберісіне не 
болмаса үй төбесінің бұрыштарына іліп қоятын болған(Илимбетова, Илимбетов, 
2012). Түркі халықтарының бірі башқұрттарда да мұндай рəсім кездеседі, оларда 
жылқының басын үйдің айналасына, бал омарталарының жанына əліп қоятын 
болған, тіпті кей уақыттарда оларды сыртынан майлап отырған (Илимбетова, 
Илимбетов, 2012: 619). Олардың түсінігі бойынша жылқының басын қораның 
маңына ілу арқылы сол малдың басын сақтап қалу болған. Бұл жерде тағы бір мəн 
беретін жайт, ол башқұрттардағы жылқының бас сүйегін омарта маңына ілу. Сер-
бия мен Черногорияда аралар ұясы өсіп-өнуі үшін деген сеніммен омарталардың 
арасына жылқының басын қойған (Илимбетова, Илимбетов, 2012: 645). Мəселен, 
ежелгі Веда жырларының бірі Брихадараньяк-Упанишаде Дадхьянч Атхарваның 
ашвиндерге жылқы басының көмегі арқылы бал бергендігі туралы айтылады 
(Ковтун, 2012: 102). Демек, сипатталған ырымның түп-тамыры сонау ежелгі үнді-
иран болмысында жатыр деп тұжырым жасауға болатындай. 

Қазан татарлары мен түркімендер астық пен жеміс-жидек мол болсын деген 
ниетпен бау-бақша мен егістіктердегі бағаналарға жылқының басын ілген (Илим-
бетова, Илимбетов, 2012: 642).

Жалпы қола дəуірінде жылқыға қатысты əдет-ғұрыптар жөніндегі 
мифологиялық таным-түсініктер үнді-иран дəстүрлерінде жақсы көрініс тапқан. 
Мəселен, əлем жылқысы бейнесінде Тваштар, соны құрбандыққа шалу негізінде 
əлем жаратылған (Гамкрелидзе, Иванов, 1984). Яғни, Тваштар алғашында 
құрбандық малы болып, кейіннен үнді мифологиясында жаратушыға айналады. 
Сондықтан да үнді-иран халықтарында құдайлар мен қайтыс болған ата-бабала-
рына құрбан шалу əлемдік тəртіпті сақтаудың негізі болған.

Ең басты құрбандық малы жылқы болды, рəсімді орындау барысында 
негізгі рөл оның басына берілді. Үнді-арийлер аспан құдайы Варунаға арнап 
құрбандыққа жылқы шалса, ал отпен байланысты Агникаян ғұрпын орындау ба-
рысында көк түсті жылқы құрбандыққа арналып, оның басы алтарьға қойылған 
(Жуматаев, 2015). 

Жылқыны құрбандыққа шалудың мəнін ашуда патша культімен байланысты 
Ашвамедха ғұрпын талдаудың маңызы жоғары. Бұл ғұрып Ригведа мен Яджур-
ведада нақты сипатталған. Күн теңелген күні патша арбаның оң жағына жегілген 
көк түсті жылқысын еркіндікке жібереді. Жылқының соңынан жауынгерлер жүріп 
отырып басқа халықтарды бағындырады. Бір жылдан кейін ғұрып жалғасын та-
уып, құрбандық шалатын орында арнайы от жағылады, тоғанның жағасында 
қоғамның үш əлеуметтік тобын білдіретін патшаның үш əйелі жылқыны əсемдеп 
құрбандық бағанына байлайды. Кей жағдайда бағанның үстіне күннің нышанын 
білдіретін дөңгелек қояды. Патшаның үлкен əйелі жылқымен тылсым некеге 
түсіп, алтын инемен жылқының басын бөліп алады. Ол бас от құдайы Агниге 
арналады. Екінші əйелі күміс инемен жылқының денесін бөлшектейді. Бұл рəсім 
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патшаға күш-қуат береді. Үшінші əйелі қола инемен жылқының құйрығын бөліп, 
патшаның мал саны арттырады. Осыдан кейін аталған ғұрып бүкіл халықтық сал-
танатпен жалғасын тапқан (Авеста, 1992). 

Патша мен жылқының рəсімдік байланысы əртүрлі үндіеуропалық 
халықтарының патшаларының жерлеу кезіндегі жылқыны құрбандыққа шалу 
дəстүрімен түсіндіріледі. Мəселен, Үндістанда жылқыны құрбандыққа тек пат-
шаны немесе кшатрийді жерлеген кезде шалатын болған. Хеттер патша немесе 
патшайымның жерленуі кезінде құрбандыққа жылқы шалып, олардың бастарын 
қабірге бірге қойған (Авеста, 1992). 

Үндіеуропалық халықтардың ішінде жылқының басына табыну іздері ежелгі 
римдіктер мен гректердің аңыздарында көрініс табады. Ежелгі римдіктер Марс 
құдайына арнап өткізетін мейрамда арбаға жегілген жылқылардың біреуін 
қасиетті санап оны сойған. Одан кейін Рим қаласыны екі ауданы сол жылқының 
басы үшін күрес жүргізген. Гүлдестемен əсемделген жылқының бұл басы кейіннен 
патша сарайының қабырғасына ілінген (Кузьмина, 2010: 42). Ежелгі грек жер-
леу ғұрыптарынан кейінгі өткізілетін арнаулы ас жылқының бас сүйегі жанында 
орындалған (Ковтун, 2012: 100).

Байқап отырсақ бұл төрге жатқызылған ғұрыптың мазмұны аса тереңде, 
ежелгі замандардағы ортақ дүниетанымның қатпарында жатыр. Яғни, кезіндегі 
жылқымен байланысты ортақ түсінікті əр тайпа өзінше қабылдап, миграциялық 
жəне уақыт үдерісі салдарынан бұл түсінік түрліше ұғындырылды. Бірақ, бір 
жұрттар сол түсініктің бір қырын, келесі бір жұрт, екінші бір қырын сақтай оты-
рып этнографиялық кезеңге дейін жеткізді. Жалпы алғанда, Қазақстанның қола 
дəуіріндегі жұрттары тіршілігі мен дүниетанымындағы жылқы бейнесі ортақ 
болғанымен, еліміздің орталық, солтүстік жəне батыс өлкелерінде жылқының бас 
сүйегіне қатысты жеке бір діни түсінігі бар топтың өмір сүргендігі анық. 

Жоғарыда сарапталған деректер мен мəліметтер негізінде еліміздегі қола 
дəуірі жұрттарының əдет-ғұрыптарындағы жылқы бейнесін төмендегідей бөліп 
көрсетуге болады:

1) жылқы - құрбандық малы. Еліміздегі жылқы жерлеулері мен петроглиф 
кешендеріндегі суреттер желгі үнді-арийлік жырлардағы жылқыға қатысты 
рəсімдермен сай келеді. Ежелгі үнді мəтіндерінде келтірген құрбандық түрлерінің 
ішінде жылқы да бар;

2) жылқы - басқа əлемге жеткізуші көлік құралы. Қабір шұңқыры арба ретінде 
түсіндіріліп, ал ондағы жылқылар соған жегілген жануарлар деген тұжырымға 
сүйенсек солай болып шығады. Яғни, тіршіліктегі қызметін басқа дүниеде де 
жалғастырушы. 

Қола дəуіріндегі осындай ғұрыптық қағида кейінгі ерте темір дəуірінде 
жалғасын табады. Б.з.д. І мыңжылдықта Қазақстан мен іргелес өңірлерде түрлі 
себептерге байланысты орын алған өзгерістердің нəтижесінде жаңа бірлестіктер, 
нақты айтқанда сақ-скиф типіндегі мəдениеттер қалыптасады. Қола дəуірінде 
басталған аридтену үдерісі жалғасуының нəтижесінде халықтардың көшпелі 
жəне жартылай көшпелі бақташылыққа өтуі басталады (Тишкин, Дашковский, 
2003: 281). Қазақстанның əрбір өңірінде кешенді шаруашылықтың ерекше 
нұсқалары қалыптасады. Бұл негізінен жайылымдарды жыл бойы тиімді пайда-
лану мен басқа да қосалқы шаруашылық түрлерін дұрыс жүргізумен байланы-
сты болды. Зерттеушілердің көрсетуінше жаңа шаруашылық тип ерекше өмір 
салтының, тұрмыстың, білім мен дағдылардың, діни-мифологиялық түсініктер 
мен дүниетанымның қалыптасуына əсерін тигізген (Тишкин, Дашковский, 2003: 
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281). Осы кезде қалыптасқан «сақ-скиф» үштігі ұғымы осының дəлелі. 
Ерте көшпелілердің жаңа шаруашылық типіне бейімделуі олардың қоршаған 

ортаны кеңінен тануға мүмкіндік береді. Олардың діни-ғұрыптық пантеонын-
да басқа да жануарлар пайда болады. Бірақ бəрібір де ерте көшпелілер үшін 
жылқының маңызы одан сайын артпаса мүлде төмендей қойған жоқ. Сол 
уақыттағы сақтар мен скифтердің, сарматтардың, массагеттердің күнделікті 
тұрмысында жылқының алатын орны жөнінде антикалық дəуірдегі авторлардың 
жазған жазбалары мен көне парсы деректерінен белгілі. Сонау антикалық 
замандардың өзінде скиф-сақтарды «ерекше төзімді ат мінгендер», «бие сүтін 
ішушілер», «атпен бітісіп кеткендер» (кентавр), «арба үстінде өмір сүрушілер» 
жəне т.б. сипаттамалармен көшпелі тайпалардың іс-əрекетін дəлме-дəл бере 
білген. 

Қазақстанның ерте темір дəуірі тұрғындарының дүниетанмындағы 
жылқының бейнесі түрлі формада көрініс тапқан. Негізгі деректер қорын жерлеу 
ескерткіштері құрайды. Өйткені еліміздегі қола дəуірі мен орта ғасырларға дейінгі 
ескерткіштердің ішінде ерте темір дəуірі қорымдарынан жылқының жерлеулері 
көп кездескен. Жəне де, олардың аймақтық жəне хронологиялық ерекшеліктері 
тағы бар. Сондықтан да қарастырылып отырған дəуірдегі жылқымен байланысты 
ескерткіштердің түрлерін қарастыруда аймақтық жəне хронологиялық қағиданы 
басшылыққа алған дұрыс. 

Алғашқы түр негізінен Алтайдың солтүстік-батыс алқаптары мен Шығыс 
Қазақстанның шекаралас аймақтарын қамтиды. Олардың өзін үшке бөліп 
қарастыруға болады: майемерлік, берелдік жəне құлажорғалық. Майемер түріне 
жататын ескерткіштерде жылқы қосып жерлеудің үш түрі бар:

1) жылқыны толық жерлеу ғұрпы (Күрті, Топқайың (Сонечный белок), Черно-
вая, Қараш, Сарыкөл жəне тағы басқалары) ;

2) қабірге жылқының тұлыбын, бас жəне аяқ сүйектерін қою (Измайловка, 
Зевакино қорымдары);

3) ат-əбзелін ғана жерлеу ғұрпы (Камышинка көмбесі).
 Аталған ескерткіштердегі жерлеу ғұрпына типологиялық жəне хронологиялық 

жағынан Таулы Алтайдағы Бойтыгем ІІ, Семисарт І, Ак-Алаха ІІ тəрізді ескерткіштер 
өте жақын болып келеді.

Берел типіне жататын жерлеу ескерткіштері Қазақстан ерте темір дəуіріндегі 
жылқы сүйектері табылған обалардың жартысынан астамын құрайды. Берел-
ден табылған жылқылардың санына жəне сəн-салтанатына қарай бірнеше топқа 
жіктеуге болады. Алғашқы топқа қабір шұңқырында 8 жəне одан да көбірек 
жылқылар табылған обалар, яғни рубасшылары, көсемдер немесе «патшалар» 
жерленгендер жатады. Олар №№ 11, 10, 16, 2 жəне Үлкен Берел обасы. Екінші 
топқа №№ 9, 75, 30, 41 обаларын жатқызуға болады. Бұларда қоғамның орта 
топ өкілдері жерленген болуы керек. Аталған обалардың алғашқы екеуінде 5 
жылқыдан, ал соңғы екеуінде 4 жылқыдан жерленген. Үшінші топ обалары біздің 
тарапамыздан шартты түрде қоғамның қатардағы мүшелеріне жатқызылды. 
Оларда бірден үшке дейін жылқылар жерленген (№№ 18, 4, 41, 8, 71, 31, 34, 15, 
36, 72, 74, 32, 40, 42, 19, 5 обалар)(Радлов, 1989, Самашев, 2011).

Берел обаларындағы жылқы жерлеулері қарастырылып отырған дəуірдегі 
ежелгі көшпелілердің діни-ғұрыптық жүйесіндегі терең семантикалық түсінікті 
ашып береді. Қола дəуіріндегі Петров мəдениетінде көрініс тапқан қос жылқыны 
жерлеу арқылы арбаның имитациясын беру дəстүрінің нақты белгілері кейінгі 
дəуірде анық байқалмайды. Дегенмен, В.Д. Кубарев жəне басқа да бірқатар 
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зерттеушілер пазырық мəдениетіндегі обалардың ішіндегі ағаш қималар мен 
астау-табыттарды үйлердің имитациясы ретінде қарастырды (Тишкин, Даш-
ковский, 2003: 261). Көшпелілер қоғамындағы үй-жай көші-қонға икемделген 
тұрақ. Оған киіз үйді айтпағанда одан басқа да тұрғын-жайлардың түрлері көп. 
Мұндағы ең маңыздысы арбадағы жылжымалы үйлер. Ежелгі көшпелілердің 
наным-сенімдері бойынша қабір іші сондай жылжымалы үйлердің бір көрінісі 
болған. Қола дəуірінде қалыптасқан мұндай түсінік өзінің нышандық мəніне 
ерте темір дəуірінде жеткенге ұқсайды. А.А. Тишкиннің жасаған тұжырымы бой-
ынша пазырық мəдениетіндегі ағаш қабірханалар өздерінің құрылыстары бой-
ынша жабық арбалардың қаңқасын еске салады, ал жерленген жылқылар сол 
жылжымалы арбалар арқылы жерленген адамды басқа əлемге жеткізген (Тиш-
кин, Дашковский, 2003: 263). Жалпы берел ескерткіштері де кіретін пазырық 
мəдениетін қалыптастырушы жұрттардың этникалық тиістілігі қаралған тұста, 
зерттеушілердің көпшілігі оларды юечжілермен баламалайды (Казахстан в сак-
скую эпоху, 2017: 150).

Жоғарыда сипатталған ескерткіштермен қатар Берел қорымында 
хронологиялық жағынан біршама кейінгі жерлеу орындары ашылады. Бұл 
жерлеулерді жоғарыда сипатталған Берел типі аясында қарастыра отырып, жеке 
бір тип ретінде бөліп көрсетуімізге болады. Оның басты себебі соңғы жылда-
ры берел қорымында пазырық мəдениетінен тыс, жерлеу ғұрпы мен жылқының 
жерлеудің өзіндік ерекшеліктері бар ескерткішітер ашылды. Олар берел 
қорымындағы № 81В, № 82В, № 79, № 108, № 108А, № 67С жерлеу орындары. 
Мұнда жылқылар тас қаландыдан тұратын арнайы қоршауларда жерленген. Жер-
леу ғұрпына байланысты бұл ескерткіштер б.з. ІІ-ІV ғасырларымен мерзімделіп 
сяньби тайпаларымен байланыстырылды. Осыған байланысты бұл жылқы ерек-
ше жерлеу ғұрпы бар ескерткіштерді сяньби типі деп те жекелесек болады.

Шығыс Қазақстан жерінде берел типіндегі ескерткіштермен қатар, б.з.д. ІV-ІІІ 
ғасырларда құлажорға кезеңі ескерткіштері қалыптасады. Бүгінге дейін аталмыш 
мəдениеттің қалыптасуына қатысты нақты жасалған тұжырым жоқ. Жоғарыда 
атап өткеніміздей бұл типтегі ескерткіштер құрылымы жағынан екі тарихи 
кезеңнен өтеді. Соның ерте кезеңінде жылқы арнау ғұрпы кездеседі. Соған қарап, 
З. Самашев құлажорғалықтардың Таулы Алтай мен Орталық Азия тайпалары-
мен тығыз қарым-қатынаста болғандығы жөнінде тұжырым жасаған (Самашев, 
1987: 113). Кейінгі бір зерттеулерде құлажорға ескерткіштері Таулы Алтайдағы 
б.з.д. ІV-ІІ ғасырлармен мерзімделетін жерлеу ескерткіштерімен, соның ішінде 
қара-қоба типіндегі топпен жақындығы аталып өтіледі (Таиров, 2004: 146). Мұнда 
жылқылар қабір түбіне тұрғызылған тас жəшік жабындысының үстіне, кейде 
мəйіттің жанына қатар қойылған. Бүгінгі уақытқа дейін бұл типке жататын жылқы 
жерлеулеріне қатысты нақты тұжырымдар жасала қойған жоқ.

Ерте темір кезеңіндегі жылқы жерлеуі кездесетін ескерткіштердің келесі бір 
аймақтық тобын Тасмола жəне Қорғантас типі құрайды. Б.з.д. VІІІ-VІ ғасырларда 
Қазақстанының орталығы мен солтүстігін жəне оңтүстік Орал аумағын қамтыған 
ерекше тарихи-этнографиялық қауымдастық тіршілік етеді. Ғылымда ол Тасмо-
ла мəдениеті деген атаумен белгілі. Оған Тасмола І қорымындағы № 19, 22, 24 
обалар,Тасмола V қорымындағы № 2, 3, 6 обалар, Қанаттас қорымындағы № 19 
оба, Тасмола VІ қорымындағы № 1, 2 обалар, Ботақара қорымындағы № 48 оба, 
Нұрмамбет ІІ қорымындағы № 2 оба, Еңбекшіл қорымындағы № 2 нысан жатады. 
Бұлардың ішінде Ботақара қорымындағы № 48 обадан басқасының барлығында 
тек жылқының бас сүйектері ғана жерленген. Ал Ботақарада толық жылқы қаңқасы 
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анықталған. Тасмола ескерткіштерінде жылқының бас сүйектері негізінен жерлен-
ген адамның төменгі жақтарында қойылған. Зерттеушілердің көрсетуінше б.з.д. 
V ғасырдың басына қарай жылқының бас сүйектерін қою кездеспейді (Таиров, 
2006:187). Осы уақыттан кейін өңірдегі тарихи-мəдени дəстүрлерде өзгерістер 
орын алған болуы керек.

ХХ ғасырдың 90-жылдары Орталық Қазақстан өңірінде зерттеулер жүргізген 
А.З.Бейсенов құрылысы мен жерлеу ғұрпы жағынан Тасмола ескерткіштерінен 
өзгеше жерлеу орындарын ашады (Бейсенов, 1995: 55-61). 

А.З. Бейсенов қорғантас типіндегі ескерткіштердің пайда болу генезисінің 
жолдарын төмендегідей екі бағыт бойынша анықтаған:

1) қорғантас жерлеулері б.з.д. І мыңжылдықтың екінші жартысында Байкал-
дан Башқұртстанға дейін жерлеу ғұрпында орын алған өзгерістерді сіңіре білген 
жергілікті тасмолалықтардан қалған;

2) бұл ғұрыптың Қазақстан жеріне шығыстан келу мүмкіндіктері назардан 
шығарылмайды (Бейсенов, 1996: 91-93).

Осы мəселеге қатысты терең талдау жасаған П.И. Шульга қорғантас типіндегі 
ескерткіштерде сырттан əкелінген белгілердің нақты көрінбеуін атап өте отырып, 
бұл типтегі жерлеу орындары солтүстік Қытай жерінен қоныс аударған тайпаларға 
жататындығы жөнінде пікір қалдырады (Шульга, 2015:405-418). А.Д.Таиров б.з.д. 
І мыңжылдықтың бірінші жартысында Байкал маңында, Моңғолияда, Солтүстік 
Қытайда құрбандық жануарларын жерленген адамның бас жағына қоятын 
мəдениеттер болғандығын сөзге тарта келе, Орталық Қазақстандағы қорғантас 
типі ескерткіштерінің орталық азия көшпелілерінің миграциясы əсерінен 
қалыптасқандығы туралы болжам жасайды (Таиров, 2006: 190-191).

Бұл типке кіретін жерлеу орындарының ерекшелігі негізгі қабір орнының 
солтүстік-шығысынан немесе шығысынан арнайы құрбандық орындары жасалған. 
Оған жануарлардың сүйектерін, əсіресе басымдылық жылқының бас сүйектеріне 
берілген. Ондай құрбандық орындары Жасыбай обасынан, Бірлік қорымындағы 
№ 19 обадан, Бидайық қорымындағы № 3 обадан, Байке қорымындағы № 5 оба 
жəне тағы басқаларында тіркелген. 

Жалпы алғанда жылқыны жерлеу ғұрпымен байланысты орталық қазақстандық 
тип еліміздегі ерте темір дəуірі жұрттарының өзгеше бір түрін ұсынады. Бұл 
өңірдегі ерте темір дəуірінің бастапқы кезеңінде тасмола типіндегі ескерткіштер, 
ал соңғы кезеңінде қорғантас типіндегі ескерткіштер тараған. Екі типтегі оба-
ларда да негізінен жылқының бас сүйектерін жерлеу ғұрпы сақталғанымен, 
жоғарыда тоқталып өткеніміздей өзіндік айырмашылықтар болған. Яғни, екі типті 
ескерткіштерді қалдырған жұрттарда жылқымен байланысты ортақ дүниетаным 
сақталғанымен, жерлеу ғұрпына қатысты не болмаса о дүниеге байланысты 
таным-түсініктерінде өзгешелік болған. Бұл бір жағынан екі типтің хронологиялық 
жағынан алшақтығына байланысты болса, екінші жағынан осы өңірде орын алған 
мəденигенез үдерістерімен байланысты деп болжаймыз. 

Қарастырылып отырған кезеңдегі келесі бір аймаққа Жетісу өңірін 
жатқызуымызға болады. Жетісулық типке Г.А. Кушаевтың Алакөл ойпатында 
жүргізген зерттеулері барысында табылған жылқы қосып жерлеген ескерткіштері 
жатады. Олар Алакөл І қорымындағы № 44, 48, 6, 51 обалар. Бұл обаларда жер-
ленген жылқылардың бəрі бастарымен шығысқа бағытталған. Ерекше бір атап 
өтуді қажет ететіні № 51 обада жерленген жылқының жанына тағы екі жылқының 
бас сүйегі қойылған.

Мұндағы ең бастысы бұған дейін Жетісуда белгісіз болып келген ғұрыптың 
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өңірге келуі мəселесі. А. Таиров өзінің еңбегінде Алакөл қазаншұңқырындағы 
ерте көшпелілерде жылқы қосып жерлеу ғұрпы болмаған деп атаған болатын (Та-
иров, 2017: 35). Бірақ Г.А.Кушаевтың аталмыш өңірдегі қазба материалдарының 
ғылыми айналымға енгізілмеуі осындай тұжырымдар жасауға негіз болды. Жал-
пы бұл материалдар арқылы Жетісудың ерте темір дəуіріндегі тайпаларының 
жерлеу ғұрпындағы жылқының маңызына қатысты тұжырым жасау ертерек. 
Оның үстіне сипатталып кеткен өлікке ат арнау дəстүрі сақталған обалардың 
басқа аймақтардағы ұқсастықтарын іздестіру де аса маңызды. Əзірге жерлеу 
ғұрпының кейбір элементері бойынша жəне ақыреттік заттарына сүйеніп оларды 
Таулы Алтайдағы ескерткіштермен жақындастыруға болады. Нақты нəтижелер 
шығару үшін Г.А.Кушаев зерттеген аймақта қосымша зерттеулер жүргізу керек 
деген пікірдеміз.

Тағы бір аймақтық ерекше типке Г.А. Кушаевтың қазіргі Батыс Қазақстан облы-
сында жүргізген қазбалары барысында анықталған жылқы қосып жерлеу белгісі 
бар Дөңгелек қорымындағы материалды (Кушаев, 1977), сонымен бірге Қырық-
оба ІІ қорымындағы № 3, 15, 19 обалардан алынған нəтижелерді жатқызамыз 
(Гуцалов, 2010). Бұл қорымдағы екі обада тек жылқының бас сүйектері қойылса, 
қалған екеуінде жылқының толық қаңқасын қою орын алған. Жылқылардың толық 
нұсқасы сақталған обалардағы жануарлардың бастары солтүстікке бағытталған. 
Көріп отырғанымыздай бұл аймақтағы ерте көшпелілерде де жылқы арнаудың екі 
түрі қатар жүрген.

Жалпы Қазақстанның ерте темір дəуірі жұрттарының жылқымен байланы-
сты əдет-ғұрыптары бір жағынан қола дəуірінде қалыптасқан əдет-ғұрыптарды 
жалғастырса, келесі бір жағынан жаңа бір элементтер қосумен ерекшеленеді. 
Мұның өзі қазақ даласында І мыңжылдық шеңберінде түрлі көші-қон үдерістері 
жүріп, сондай тарихи-мəдени аласапыранға қарамастан жылқыға қатысты 
ғұрыптардың жоғалып кетпеуінің өзі біраз жайтты аңғартады.

Келесі тарихи кезеңді түркі дəуірімен байланысты археологиялық дерек-
тер құрайды. Бүгінге дейін Қазақстан территориясында жылқы қосып жерлеу 
белгілері бар ескерткіштердің саны жөнінде, олардың таралу аймағына қатысты 
толық ақпарат жоқ. Оның үстіне қарастырылып отырған ғұрып кездесетін жер-
леу орындарының саны да аз. Оның өзінідік себептері бар. Біріншіден, зерттел-
ген ескерткіштер ғылыми есеп күйінде қалып, айналымға енгізілмеген. Екінші 
жағынан, көне түркілердің жерлеу орындарын зерделеу жұмыстары басқа дəуір 
ескерткіштерімен салыстырғанда бірең-сараң болды. Одан бөлек жылқыны қосып 
жерлеу ғұрпын сақтаған ортағасырлық ескерткіштер негізінен Таулы Алтайға ғана 
тəн деген ұстанымның болғандығын жоққа шығармаймыз. Қазіргі күні жаңа ма-
териалдар, əсіресе бұрынғы қазба есептерінің қайта қаралуы, одан бөлек соңғы 
уақыттарда жүргізілген кейбір қазба жұмыстары осы мəселе төңірегінде жаңа 
тұжырымдар жасауға итермелейді. 

Жылқы қосып жерлеу кездесетін ортағасырлық ескерткіштер негізінен 
еліміздің Шығыс өңірінде, Жетісу өлкесінде жəне Батыс Қазақстанда топтасқан. 
Соған қарап, біз аймақтық қағиданы негізге ала отырып келесідей типтерді 
жіктедік.

Алғашқысы бірнеше аймақтық жəне уақытнамалық ерекшелі бар типтер-
ден тұратын шығыс қазақстандық топ. Біріншісін Зевакино типі деп атадық. 
Бұл типке жататын обалардағы жылқылардың барлығы дерлік ат-əбзелімен, 
болмағанда жүгенмен жерленген. Жүгендерінің қайыстары көп жағдайда 
сақталмай, бізге тек ауыздықтары ғана жеткен. Зевакино қорымындағы жылқы 
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жерлеулерінде ортақ бір жүйе байқалмайды. Оны келесідей себептермен атап 
өтуге болады. Біріншіден, зерттелген обаларда жылқының толық жерлеулері мен 
қатар тек бас сүйектерін қою да кездеседі. Екінші жағынан, оба шұңқырындағы 
жылқы бастарының бағыталуы да əртүрлі болып келген. Көп жағдайда аздаған 
ауытқушылықтармен не батысқа немесе шығысқа қаратылған. Мұндай жайтты бір 
жағынан ескерткіштердің хронологиялық жағынан əртүрлі болуымен түсіндірсе, 
екінші жағынан түрлі тарихи-мəдени ерекшелікпен сипаттаймыз. Сонымен бірге, 
Ертіс бойындағы тақырыпқа қатысты басқа да ортағасырлық ескерткіштерді де 
осы типке енгізуді дұрыс деп таптық. Олар Белокаменка, Ақши ІІ, ІІІ, Қарашат І, 
Боброво қорымдарындағы жерлеу орындары.

Қарақаба типі деген екіншісін шартты атаумен белгіледік. Ескерткіштер Қазақ 
Алтайының биік таулы аңғарында орналасқан. Мұндағы жерлеулерде өлікке ат 
арнауда мынадай ерекшеліктерді байқадық. Қорымда зерттелген обалардың 
жартысындағы жылқылар бастарымен шығысқа немес солтүстік-шығысқа 
бағытталса, енді бір қатарында бастарымен оңтүстік-батысқа қаратылып 
жатқызылған.  

Келесі бір аймақ Жетісу өңірі. Оны шартты түрде жетісулық тип деп жіктедік. 
Бертінгі уақытқа дейін Жетісудағы ортағасырлық ескерткіштерде жылқы қосып 
жерлеу ғұрпы туралы мəліметтер жоқтың қасы болды. Соған байланысты да 
зерттеушілердің көпшілігі бұл өлкедегі түркілердің дүниетанымында мұндай 
түсінік болмағандығы жөнінде жазып жүрді. Соңғы жылдардағы Бұтақты жəне 
Ақтерек қорымдарындағы ортағасырлық ескерткіштерден жылқы жерлеулерінің 
ашылуы, сонымен қатар Ə.Х. Марғұлан атындағы Археология институтықазба 
жұмыстары (З. Самашев жəне Г. Кушаев) бұл мəселеге жаңаша қарауға мүмкіндік 
берді. 

Г.А.Кушаевтың ХХ ғ. 60-жыдары Алакөл ойпатындағы археологиялық 
ескерткіштерді зерттеу жұмыстары барысында Арасан, Алакөл І қорымдарынан 
ортағасырлық дəуірге жататын бірнеше оба ашылады(Кушаев, Памятники Ала-
кульской впадины).

1986 ж. Жетісу археологиялық экспедициясының З.Самашев бастаған бір 
тобы Алматы облысы Жамбыл ауданына қарасты Ақтерек ауылы аумағында 
ерте ортағасырлық Сұлу-қоян қорымында қазба жүргізеді. Сол жылы қорымдағы 
үш нысанда қазба жұмыстары жүргізіліп оның екеуінде жылқы арнау ғұрпы кезде-
скен (Самашев, Отчет о работе отряда Семиреченской). 2014 ж. бастап ҚР МОМ 
Алматы археологиялық экспедициясының Ақтерек тобы (жетекшісі Х.А. Айтқұл) 
қарастырылып отырған қорымда археологиялық ізденістерді жалғастырады. 
Жұмыс нəтижесінде қорымның толық жоспары жасалып, негізгі топтары 
анықталады. Қорымда ашылған обалардың барлығында жылқылар адамға қарсы 
бағытта, бастарымен оңтүстікке бағытталып жерленген(Айткұл, 2016; Айткұл, 
2018: 140; Айткұл, 2019: 183). 

Қарастырылып отырған өңірдегі соңғы 20 жыл көлемінде зерттеліп келе 
жатқан бірегей ескерткіштердің бірі Бұтақты 1 археологиялық кешені. Жерлеу 
орны № 3. 1997-98 жж. зерттелген. Жерлеу камерасына адам қойылса, дəлізге 
жылқысы жатқызылған. Жылқы сүйектері шашылған қалыпта, соған байла-
нысты оның бағытталуы нақты айқындалмаған. Дегенмен дəліздің СБ-ОШ 
бағытында созылыңқы екендігін ескеріп, сонымен бірге жылқының алдыңғы 
аяқтарының анатомиялыққа жақындығын алдыға тарта оның оңтүстік-шығысқа 
бағыталғандығын болжауға болады.  Жерлеу орны № 17. 2007 ж. зерттелген. 
Қабір шұңқыры зақымдалған. Зақымның түбі түріндегі тепкішекте жылқының 
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сүйектері анықталады. Негізінен алғанда бас сүйегі мен аяқтары ғана. 
Бағытталуы солтүстік-батыс. Зертеушілердің пайымдауынша мұнда жылқының 
толық қаңқасы емес, тек тұлыбы қойылған. Жерлеу орны № 36. 2010 ж. қазып 
зерттелген. Т-тəріздес катакомба түрінде. ОШ-СБ бағытында созылған сопақша 
дəлізге жылқы жатқызылған (Горячев, 2018: 92-101).

2011 ж. «Есік» тарихи-мəдени қорық-мұражайы қызметкерлері Алматы об-
лысы Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Жаңатұрмыс жəне Алмалы ауылдары 
аумағында құрылыс салдарынан бұзылып жатқан нысандарда қазба жүргізеді. 
№ 1 нысан қабір шұңқыры СБ-ОШ бағытында созылып жатты. 1,38 м тереңдіктен 
жылқының қаңқасы ашылды. Жылқы басымен оңтүстік-шығысқа бағытталып, 
аяқтарын бауырына жинаған қалыпта жатқызылған (Нурмухамбетов жəне т.б., 
2012: 220).

Еліміздің батыс аймағында жылқы қосып жерлеу ғұрпы кездесетін 
ортағасырлық көшпелілердің ескерткіштері бар. Қарасу қорымы Үлкен-Өзен өзені 
сол жағалауында 400 м жердегі текшеде, Қарасу ауылынан солтүстік-шығысқа 
қарай 6 шақырым жерде орналасқан. № 1 оба. 1974 ж. зерттелген. Обадағы 
тонау салдарынан адам мен жылқының сүйектері араласып кеткен. Иесі мен 
жылқының да бас сүйектері қабірдің батыс бұрышынан ашылды. Адамның 
басқа сүйектерінің орналасуына қарай оның батысқа бағытталып жерленгендігі 
анықталды. № 10 оба 1975 ж. зерттелген, қабірдің солтүстік қабырғасындағы 
кертпеште жылқы жатқызылған. Бағытталуы батыс бағдар. №11 оба 1975 ж. зерт-
телген. Жерленген адамның сол жағында, 1 м тереңдікте жылқының бас сүйегі 
ашылған. № 20 оба 1975 ж. зерттелген. Бір ерекшелігі жылқы аса терең емес, 
қабір үстіне басы оңтүстік бағытта жерлеген. Жылқы сүйектерінің астында ағаш 
жабынды болды. Жылқы қаңқасынан сəл оңтүстікке қарай, ағаш құрылыстың 
астында 0,70 м тереңдікте басымен солтүстікке бағытталған адам жерлеуі ашыл-
ды (Кушаев, 1977).

Сонымен, жоғарыда хронологиялық кезеңдер бойынша жасаған типологиялық 
реконструкция келесідей тұжырымдар жасауға мүмкіндіктер береді.

Біріншіден, Қазақстанның қола дəуірі жұрттары жерлеу ғұрпында жылқымен 
байланысты екі типті қолданғандығы нақтыланды. Оның бірі, арбалы жерлеулер 
болса, екіншісі жылқының бас сүйектерінің қою дəстүрі. Екі тип қола дəуіріндегі 
жұрттарда діни сеніммен байланысты терең этномəдени тартыс жүргендігін 
көрсетіп берді. Екіншіден, еліміздегі ерте темір дəуірі ескерткіштері жылқы жерлеу 
ғұрпы бойынша бірнеше типтен тұратындығы жіктелді. Алтай-Тарбағатай өңірінің 
өзінде ондай бірнеше тип бар екендігі нақтыланды. Орталық Қазақстан өңірінің 
ежелгі жұрттары қалдырған ескерткіштерде екі тип болғандығы бөліп көрсетілді. 
Жетісу өңірінен табылған ерте темір дəуіріндегі жылқы қосып жерлеу ғұрпы бар 
ескерткіштер жеке Алакөл типі ретінді нақтыланды. 

Үшіншіден, ортағасырлық ескерткіштерді типтеу барысында аймақтық 
қағидаға негізделген бірнеше типті бөліп көрсеттік. Жетісу өңіріндегі ортағасырлық 
жұрттарда жылқы культі болғандығы дəлелденді. Сонымен бірге жылқы 
жерлеулері кездесетін ескерткіштердің барлығы генезисі жағынан жақын, бірақ 
таным-түсініктерінде сəл өзгешеліктер бар екендігін көрсетті.

Жалпы, жоғарыдағы сипаттама қазақ жеріндегі ежелгі жəне ортағасырлық 
жұрттардың дүниетанымындағы жылқы бейнесі түрлі аспектіде көрініс 
тапқандығын жəне түрлі ғұрыптар ортақ идеяны сақтай отырып тарихи-мəдение 
сабақтастығы үзілмей жалғасқандығын нақтылады.

Жылқымен байланысты əдет - ғұрыптардың кейінгі түркі-моңғол 
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халықтарындағы тарихи-мəдени сабақтастығы. Ежелгі жəне ортағасырлық 
дəуірлерге жататын археологиялық материалдар мен жазба деректер əдет-
ғұрыптардағы жылқыны келесідей жіктеуге мүмкіндік береді: 

1) жылқы құрбандық малы;
2) жылқы басқа əлемге жеткізуші жəне сол жақтағы мініс көлігі.
Ендігі жерде археологиялық деректер мен этнографиялық параллелдер 

негізінде жазба деректердегі аталған мəселелерге талдау жасап көрелік.
Этнографиялық дəуірде түркі-моғол халықтарының дүниетанымында 

жылқымен байланысты əдет-ғұрыптар ежелгі генезисін сақтай отырып, кейбір 
өзгерістермен жəне жаңашылдықпен көрініс тапты. Түркі халықтарының бірі қазақ 
халқының жылқымен байланысты жерлеу-еске алу ғұрпы «тұл ат», «тұлданған 
ат» немесе «қаралы ат» ұғымдарымен астасады. Бұл бойынша қайтыс болған 
адамның тіршілігіндегі мініс жылқысының құйрық-жалын күзеп үйірге жібереді. 
Бір жыл бойы оған ешкім мінбейді, оны тіпті барымташылар да айналып өтетін 
болған(Толеубаев, 1984:  35-40). «Тұл ат» жылдық асына сойылып, оның бас 
сүйегі қабір басына қойылған. Көп жағдайда негізінен жылдық асқа сойылған 
«тұл аттың» бас сүйегі бейітке ілінген. Қазіргі күні жылқыны «тұлдау» рəсімі 
сақталмаса да, еліміздің шығыс өңірлерінде оның сарқыншақтары кездеседі. 
Шығыс Қазақстанның көп аудандарыда адамның қайтыс болған кезінде сойылған 
жылқының жəне бір жылдық асына арналған жылқының да бас сүйектері бейітке 
қойылады немесе ілінеді.

Ғұрыптық идеясы жағынан қазақтың «тұл ат» немесе «қаралы ат» 
түсініктерімен ұқсас əдет-ғұрыптары басқа да түркі жəне моңғол халықтарында 
да көрініс тапқан. Ғұрыптағы басты қағида жылқы бірден құрбандыққа шалынбай 
белгілі бір уақыт үйірдің ішінде жүруі. Мұндай құрбандық жылқыларын хакастар 
«ызых», тывалықтар «ыдык», якуттар (сахалар) «ытык сылгы» («киелі жылқы») 
жəне «хайлыга ат» (тайэлга), телеуттер «ыйык», қырғыздар «ыйык» немесе «се-
тер жылқы», моңғолдарда «сэтэртей», алтайлықтар «койлоо ат»,буряттар «хойл-
го» деп атаған. Аталған жосын-жоралғылардың түп-төркіні бір болғанымен, уақыт 
кеңістігіне қарай түрленіп, əр халықтың дүниетанымдық болмысына қарай икем-
делген. Жалпы аталған ұғымдардың анықтамасын түсіндіру үшін ең алдымен 
түркі-моңғол халықтарының этнографиялық дəуірдегі жылқымен байланысты 
рəсімдерді саралап өткен маңызды деп санаймыз. 

Басқа да түркі халықтарындағы тəрізді саха-якуттардың да өткен тарихында 
жылқының культтік маңызы болды. Олардың əдет-ғұрыптарындағы жылқының 
орны біршама зерттеулер мен этнографиялық материалдарда көрініс тапқан. 
Тарихи-этнографиялық құндылығы əлі күнге дейін маңызын жоғалтпай келе 
жатқан Я.Линденаудың еңбегінде ауқатты якуттардың жерлеу ғұрпы сипаттала-
ды. Автордың көрсетуінше қайтыс болған адамды жерлеу барысында бірнеше 
жылқы қосып көмілген, оның бірі адамның жанына қойылса, қалғандары қабірден 
тыс жерге көмілетін болған. Жерлеу ғұрпы аяқталған соң тағы бірнеше жылқы 
сойылып, олардың терілері ағашқа ілінетін болған. Бір апта өткен соң, жерлеуге 
қатысқан адамдардар тағы жиналып бірнеше жылқыны құрбандыққа шалып, сол 
жерде еті желінген. Одан бөлек қабірдің бір жағына бірге көмілген жылқылардың 
санынан сəйкес, ал екінші бетіне жерлеу кезінде желінген жылқы санымен бірдей 
сырық орнатылған (Линденау, 1983). Көріп отырғанымыздай Я.Линденаудың 
ХVІІІ ғ. берген мəліметтері өзіміз жоғарыда тоқталып кеткен ортағасырлық де-
ректермен үйлесім табады. Жалпы алғанда саха-якуттарда жылқымен байла-
нысты өткізілетін рəсімдердің түрлері бірнешеу. Ендігі жерде жылқымен қатысты 
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осы жосын-жоралғылардың этнографиялық мағынасын түсіндіріп көрсек. Якут-
тарда адам қайтыс бола салысымен сойылатын жылқы «хаайлыга»деп аталып, 
қайтыс болған адам онымен алыс сапарға аттанады деген сенім қалыптасқан 
(Бравина, 1996). Жылқыны ең алдымен қайтыс болған адамның үйіне əкеледі 
де, тізгінін қолына беріп «мынау сенің мініс атың, тірек көпірің, тексеріп ал» де-
ген сөздер айтылған (Бравина, 1996:144). Адамды жерлегеннен кейін зиратқа 
жақын талдардың біріне «хаайлыга» жылқының басы бір мойын омыртқасымен 
ілген. Одан кейін жерлеу орнын үш рет атпен айналып өтіп, тарқасқан (Бравина, 
1996: 188). Верхоян якуттарындағы аталмыш ғұрыпты былыйша сипатталады: 
«қайтыс болған адамның жылқысын иесінің тірі кезіндегідей ерттеп, одан кейін 
оның тіршілік еткен жерлерімен шапқылатады; бұл жылқы күнмен жəне дүниемен 
қоштасуы үшін жасалады. Осыдан соң, жылқыны арнайы қораға кіргізіп, ең мықты 
адам оны шоқпармен ұрады. Жылқы селт етпестен өлуі қажет; егер жылқы бірден 
өлсе, қайтыс болған адамның туыстары қуанады, олай болмаса, иесі о дүниеде 
қиналып жатыр деп ойлайды» (Нестеров, 1990). Кейбір мағлұматтарға сəйкес 
кейінгі діни сенімдеріне қарай, əсіресе күштеп шоқындырудың салдарына кейбір 
аймақтарда қан шығару құрбандығына тыйым салынған. Ендігі жерде «хаайлы-
га» жылқының бас сүйегінің ағашқа ілу рəсімімен сипатталған (Попов, 1949: 306). 
Бұдан бөлек якуттарға қатысты этнографиялық мəліметтерде жылқымен байла-
нысты «ытык сылгы» ұғымы кездеседі. Бұл ғұрыппен байланысты «киелі жылқы» 
бақсының өткізген рəсімдерінен кейін, үйірге жіберілген. Мұндай жылқыны ешкім 
мініс көлігі пайдаланбаған немесе соғымға соймаған. Жылқы өз ажалы жетіп 
өлген кезде ғана оның сүйектерін ағаштан тұрғызылған арнайы «арангаста» жер-
леген (Бравина, 1996).

Археологтар саха халқында адаммен қоса жылқы жерлеу рəсімінің негізгі 
үш түрі бар екенін атап өтеді: топырақтағы, жердегі жəне ауадағы. Өз кезегінде 
əрқайсысының жергілікті нұсқалары бар: жылқы мүрдесінің топырақтағы 
қорымдары жеке шұңқырда, адам мүрдесімен бірге немесе арнайы қапталда бо-
лады. Олар қаңқалар саны жəне сою немесе өртеу тəсілі жөнінен ерекшеленеді 
(Бравина, 1996).

 Осындай дүниетанымдық ұстанымға негізделген əдет-ғұрыптық сарындар 
Саян-Алтайды мекендейтін басқа да түркі халықтарында кездеседі. Мəселен, ХІХ 
ғ. авторы Н.Ф.Катанов хакастардың этнографиялық тобы бельтырлер бұрынғы 
уақыттарда қайтыс болған адамның сүйікті жылқысын өзінің ерімен ерттеп, 
қанжығасына заттарын іліп, жылқының жалы мен құйрығын əйелдердің бұрымы 
тəрізді өрген. Одан кейін жылқы есіктің алдында өлікті шығарғанша байланып 
тұрған. Мұндай жылқылар қабір басында құрбандыққа шалынып, еті ит-құсқа 
қалдырылған (Катанов, 1894). 

Телеуіттер мен тывалықтар қайтыс болған адамның жақсы көретін атын о 
дүниеде мініп жүруі үшін сойған. Тывалықтарда ХХ ғ. басына дейін иесіне ат ар-
нау ғұрпы сарқыншақ ретінде сақталған (Дьяконова, 1975: 57).

Ал алтайлықтарда иесімен бірге жерленетін жылқы «койлоо ат» деп 
аталған (Голикова, 2015:134). Одан бөлек алтайлықтар жоғарғы əлем иесіне 
арнап құрбандық шалатын болған. Ондай жылқыны «барылгы» немесе «ыйык» 
деп атаған. Мұндай құрбандық жылқысын бақсы таңдап, басқа жылқылардан 
өзгешелеу үшін оның жалына қызыл шүперек байланған. Жəне де оған ешкім 
мінбей, құйрық-жалы күзелмеген. Құрбанға шалынғанға дейін үйірде жүрген 
(Мендешева, 2008: 253-254). 

Құмандылар тайпаны желеп-жебеуші «Пайнеге»арнап үлкен ғұрыптық 
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іс-шара өткізген. Оның негізгі рəсімдік нышаны ретінде құрбандыққа жылқы 
шалынған. Бұл ғұрыпты іске асыру барысында қолданылатын жылқы құлын 
кезінен таңдалып, үш-төрт жасқа дейін мінілмей өсірілген. Сенім бойынша осы 
жылқыға мініп Пайне өзіне қарасты тайпаның мекенін аралаған. Белгіленген күні, 
киелі қайыңның түбінде арнау жылқы құрбандыққа шалынып, оның бас сүйегі мен 
тұлыбы сол қайыңға ілінген (Славнин, 1994: 61-62).

Этнографиялық мəліметтерге сүйенетін болсақ, түркі халықтарының бірі 
қырғыздарда қайтыс болған адамның жылдығына сойылатын жылқы «сетер» 
деп аталған. Мұндай жылқыға негізінен марқұмның тірі кезінде мінген жануа-
ры таңдалып, құйрығы мен жалы күзелген күйі үйірге қосқан. Одан бөлек оның 
ғұрыптық маңызын көрсету үшін кекіліне ақтық байлаған. Зерттеушілердің 
көрсетуінше «сетер» дегеніміз де «киелі» деген ұғым берген (Молдокуло-
ва, 2013: 120). Одан бөлек қырғыздарда қайтыс болған адамды жерлегеннен 
кейінгі ұйымдастырылатын ат шабыс «көр бəйге» деп аталады. Зерттеушілердің 
пікірінше мұндай салттың басты қағидасы – өлген адамды еске алу. Аталған 
жосын-жоралғы қайтыс болған адамға қырық күн, жыл толғанда да өткізілген. 
Соның барысындағы ат бəйгеде бірінші келген салт атты өлген адамның үйінің 
алдына келіп, ондағы қаралы жалауды алып, оның сабын сындырып құрбан 
малы пісірілген ошаққа тастаған. Осындай жоралғы əулеттегі қаралы мерзімнің 
аяқталғандығын білдірген (Нестеров, 1990: 59).

Жылқы байланысты тотемдік жоралғылар башқұрттарда да кездеседі. Олар-
да жылқының бас сүйегін есік алдына, қабырғаға немесе қора төбелеріне іліп 
қоятын ежелгі рəсім сақталған. Адамдар бұл бас сүйектерді аракідік майлап 
отырған. Бұл рəсімнің мəні мал-жанды көзден сақтау, сондай-ақ сол мал иесінен 
құт кетпесін дегенге саяды (Илимбетова, Илимбетов, 2012: 285). 

Чуваштарда бертінгі уақытқа дейін өздерінің құдайларына шалынатын 
құрбандықтың ең үлкені жылқы екенді айтылса (Салмин, 2004), Кавказды 
мекендейтін түркі халықтары қарашай мен балқарларда жылқының басы қасиетті 
саналып, оны үйдің төбесін тірейтін негізгі бағанға ілген (Текеева, 2016: 71-173). 

Осы айтылғандарға тағы бір қосатын мəліметтер моңғол халықтарының 
дүниетанымында да кездеседі. Оның себебі айқын, ежелгі жəне ортағасырларда 
түркі-моңғол халықтарының бір-біріне етене жақын ортақ діни көзқарастар 
болған. Мəселен, М.Н. Хангаловтың көрсетуінше буряттар о дүние туралы 
түсінікке сəйкес қайтыс болған адамды көлікпен қаматамасыз ету үшін жанына 
жылқы қосып жерлеген (Хангалов, 1958:205-225). Саян-Алтайды мекендейтін 
түркі халықтарындағы тəрізді буряттарда да «хойлго» (жерлеу жылқысы) ұғымы 
кездеседі. Т.А. Бертагаевтың түсініктемесі бойынша аталған ұғымдағы «хой» 
жұрнағы - солтүстік дегенді білдірген, яғни «хойлго» дегеніміз солтүстікке 
бағытталған жылқы мағынасын береді (Бертагаев, 1976: 57). ХХ ғ. басында ла-
маист-буряттарда мəйітті табытқа салу сəтінде аулаға ертелген жылқы əкелініп 
бағанға (сээргэ) байланған. Олардың сеніміне сəйкес бұл жылқыға мəйіттің рухы 
мінген. Мəйітті алып кеткеннен кейін жылқыны аулаға бос қоя берген, тек 49 күн 
өткенде ғана оны құрбандыққа шалған (Ардонова, 1996: 81-87). Бұдан бөлек бу-
ряттарда жылқының бас сүйегі мен тұлыбын ілумен байланысты «зулэхи» атты 
рəсім бертінге дейін ұшырасады (Рыкин, 2010: 285-286). 

Сонымен этнографиялық параллельдерді сараптау барысында жылқымен 
байланысты орындалатын келесідей рəсімдерді аңғарамыз: жылқының қан 
шығырылмай құрбандыққа жіберу, жылқы тұлыбын ағашқа ілу немесе керіп қою 
жəне құрбандыққа арналған жылқы ілінетін немесе байланатын ағаш бағанның 
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қызметі.
Көрсетілген мəселелер бойынша талдау жүргізейік. Жылқыны қанын 

шығармай құрбандық малы ретінде таңдау қазақ халқындағы «тұл ат», 
алтайлықтардағы«барылгы» немесе «ыйык», якуттардағы «ытык сылгы», 
қырғыздардағы «сетер», моңғолдарда (дербеттер) «сэтэртэй» тəрізді мазмұны 
ортақ рəсімдермен сипатталады. Олардың əрқайсысында жылқы «киелі» бо-
лып саналған. Яғни, олар иесі қайтыс болғанда бірден құрбандыққа шалынбай, 
белгілі жосын-жоралғылардан кейін үйірге қосылып отырған. Басқа жылқылардан 
айыру үшін оларға жоғарыда сипатталғандай арнайы белгілер салынған. Бұл 
рəсімнің кейбір қырлары, əсіресе моңғолдардың дербет тайпасы мысалында 
В.Терентьевтің еңбегінде жақсы талданған (Терентьев, 2014: 191-211). Ал түркі 
халықтарындағы мазмұны қайтыс болған адамның ғұрыптық өкілі - «тұлдың» бір 
жыл бойы өзінің руластарымен бірге көшіп жүруі тұрғысынан түсіндіріледі. Осы-
дан келіп бір жылдық аста «тұл аттың» о дүниеге бастаған саяхаты аяқталып, 
өлген адаммен руластары арасындағы байланыс тізбегі үзілген. Былайша 
айтқанда қаралы үйдің аза тұту уақыты біткен. 

Тағы бір түсінік бойынша, əсіресе моңғолдардағы «сэтэртэй» рəсімі мал 
санын көбейту жəне қорғау мақсатында орындалған (Терентьев, 2014: 200). 
Бір жағынан алып қарағанда мұның да бір шынайлығы бар тəрізді. Біріншіден, 
құрбандық жылқы үйірге қосылғаннан кейін оған ешқандай ұры-қары тиме-
ген, ит-құстан қорғалған. Яғни, ондай жылқы үйірде жүруі арқылы бүкіл үйірдің 
қауіпсіздігін қамтамасыз еткен. Екіншіден, мұнда діни-нышандық қорғаныс 
болған деген пікірдеміз. Мəселен, қазақ халқында «əкенің малы балаға мал бол-
майды» деген сөз тіркесі кездеседі. Соған салсақ, жылқыны бірден құрбандыққа 
шалмай үйірге қосу арқылы, артындағы ұрпағы басқа малдарын қорғауға 
тырысқан болуы мүмкін. Жалпы алғанда, қарастырылып отырған ғұрып ежелгі 
үнді-арийлік «ашвамедхамен» толық бітіседі деуге болады. Оның ішіндегі келесі 
құбылыс қызығушылық тудырады. Аталған ғұрыпты жүзеге асыру барысында 
таңдап алынған жылқы солтүстік-шығыс бағытында бір жылға дүниені шарлауға 
жіберілген. Жылқының жолына кедергі келтіргендердің барлығы рəсімдік 
қарғысқа ұшыраған. Оның үстіне жылқының жанында 100 жігіт қорғаушы ретінде 
жүрген. Жылқының тек бір жылдық сапары аяқталғаннан кейін ғана арнайы тік 
бағанда тізгіндеп құрбандыққа шалған (Топоров, 2010: 304-336). Қазақ халқының 
«тұл атты» иесінің бір жылдық асында ғана союуы, сипатталған ежелгі ғұрыптың 
мазмұнымен толық сабақтасады.

Қалай дегенде де, сипатталған рəсімдер алғашқы кезде ортақ ұғымда бо-
лып, кейіннен əр халықтың өміріне əлемдік діндердің ықпал етуінен түрлі 
трансформацияға түскен.

Келесі бір мəселе жылқы тұлыбын ағашқа ілу немесе керіп қою рəсіміне 
қатысты түсіндірмелерді Саян-Алтайды мекендейтін түркі-моңғол халықтарының 
дүниетанымынан іздеген абзал. Жылқының тұлыбын ілу ғұрпының мəнін П.О. 
Рыкин лексикалық мəліметтер арқылы шешуге тырысқан. Зерттеушінің жасаған 
қорытындысы бойынша бұл ғұрыптың барынша таза сақталған іздерін бурят-
тардан алуға болады (Рыкин, 2010: 284). Бұл əсіресе буряттардағы «зулэхи» 
рəсімінде жақсы көрініс табады. Рəсім бойынша жылқының тұлыбы қайың бағанға 
іленген. Басы түрлі-түсті жолақтармен көркемделіп, ауызына самырсынның 
қабығы салынып, тұмсығымен күн шығысқа қаратылған. Бақсылардың сеніміне 
сəйкес жылқының тұлыбы жоғары көтеріліп, құрбандық кезінде алынған ет-сүйегі 
қайта жиналып, жерге қайтып оралған (Рыкин, 2010: 284).
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Басқаша айтқанда бұл жерде өлу мен туудың қатар жүруі, яғни ұрпақ ал-
масуы болған деген тұжырым жасауға болады. Ал жылқының тұлыбын жасау 
кезіндегі сырықтың негізгі қызметі құрбандық жылқысының жанын көкке жыл-
дам жеткізу болған деген көзқарас бар (Рыкин, 2010:286). Тағы бір айта кететін 
мəселе, ол аталмыш ғұрыпты орындау барысында жылқының тұлыбы ілінетін 
ағаштың маңызы. Кейбір түркі халықтарында ондай ағаштарға аса мəн беріліп, 
оларды киелі санаған. Қазақ халқындағы бүгінге дейін кезедесетін «əлемді», 
«ақтық байлау» тəрізді рəсімдер осының жалғасы болуы керек. Мəселен, шығыс 
өңірлерде бұлақтардың басындағы бұлақ басындағы талдарға шүберектер бай-
лау жиі кездеседі.

Жоғарыда берілген ақпараттардан тағы бір бөліп көрсететін рəсімдердің бірі 
ол құрбандық жылқысының арнайы бағанға байлануы. Ондай терең нышандық 
мазмұны бар бағанды қазақ халқы «атқазық» немесе «мамағаш» деп атаған. 
Ондай ғұрыптық атқазықтар Саян-Алтай өлкесіндегі түркі-моңғол халықтарында 
«сэргэ» деген атпен белгілі болса, мажар халқында «фейфа» деп аталған. Қазақ 
халқындағы нұсқасы «құлпытас».

Жалпы аталмыш ескерткіштердің түркі-моңғол халықтарындағы 
дүниетанымдық жəне стилистикалық мазмұны ғылымда В.Ф. Яковлев, С.С. Со-
рокин, Р.И. Бравина, З.П.Соколова, А.С. Суворова, С.Е. Əжіғали, А.А. Слепцова, 
Е.О. Закшеева, Ф.М.Зыков, Н.К.Данилова жəне тағыда басқа зерттеушілер тара-
пынан жан-жақты талданған. Сондықтан да біз бұл мəселеде қайталау жасамай, 
тек біздің тақырыбымызға қатысты кейбір тұстарына тоқталсақ. А.А.Слепцова 
якуттар мен буряттардағы «сэргэлердің» мысалында оларды қызметі бойынша 
бір-бірімен ғұрыптық жағынан тығыз байланысты үш топқа жіктейді.

1. Пайдалы тұсы, яғни тұрмыстағы қолданысы. Жылқы байлау үшін немесе 
тері кептіруге арналғандар. 

2. Ғұрыптық атқазықтар, рəсімдерді орындау барысында құдаймен, жебеуші 
рухтармен жəне аруақтармен байланыс орнатуға арналғандар.

3. Тарихи маңыздылар, белгілі бір тұлғалар мен оқиғаларды насихаттауға 
арналғандар (Слепцова, 2019:159-160).

Бірінші топтағы сэргэлер якуттар мен буряттардың дəстүрі бойынша 
əрбір үйдің алдында міндетті құрылыс болып табылып, сол үй иесінің немесе 
əулеттің нышанын білдірген. Сондықтан да оны мықты əрі əдемі етіп жасауға 
тырысқан. Сэргэлердің басында бірнеше айналдыра жасалған ойықтар болған. 
Оның ең үстінгісіне отағасы жылқысын байласа, төменгі жақтарын жасы кішілер 
пайдаланған (Жамбалова, 2000). Саха-якуттар «тойонсэргэ», «кэтэх сэргэ» деп 
аталатын бірнеше сэрге қойған (Слепцова, 2019: 160).

Екінші топтағы сэргэлер жоғарыда атап өткеніміздей құдайлар мен аруақтарға 
арналып, якуттарда қызмет ету бойынша түрлі құрылыстардан тұрған. Біреуі 
қайтыс болған адамдардың рухын арналса, енді бірі өсіп-өну құдайына арналды 
(Яковлев, 1992:63). Бұлардан бөлек бақсыларға арналған сэргэнің түрі болған 
(Слепцова, 2019: 160). Сонымен бірге ежелгі «əлем ағашы түбіндегі жылқы» 
ұғымымен астасатын сэргэлер болған. Ондай сэргэге жылқы байланып, тұрған 
жерінде құрбандыққа шалынған. Қанын сол сэргэге жаққан (Слепцова, 2019: 160).

 Үшінші топтағы сэргэлер ХХ ғ. екінші жартысында ғана кеңінен тарай бастаған. 
Олардың көпшілігі уақыт шеңберіне сай жойылып кеткен. Посткеңестік кезеңде, 
əсіресе ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға байланысты жеке тұлғалар мен тари-
хи оқиғаларға байланысты сэргэ тұрғызу қайта жанданған (Слепцова, 2019: 161).

Көріп отырғанымыздай, бұл жерде негізінен саха-якуттары мен буряттардың 
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тіршілігіндегі сэргэлер сипатталғанмен, осындай ғұрып бүкіл түркі-моңғол 
жұртына ортақ дүниетаным екендігін жоққа шығара алмаймыз. Өйткені əр 
халықта оның өзіндік ерекшеліктері болған. Оның үстіне атқазықтардың діни-
ғұрыптық мазмұны сонау қола дəуірінен бастау алып этнографиялық дəуірге 
дейін түрлі өзгерістермен жеткен. Мəселен, сақ-скиф əлеміндегі бұғытастар мен 
ежелгі түркілердегі тас мүсіндер дүниетанымдық қызметі жағынан біз қарастырып 
отырған ескерткіштердің арғы тегі ретінде қарастырылып жүр (Савинов, 1994; 
Волков, 1981).

Қазақ халқындағы атқазықтар мəселесі архитектуралық жəне семантикалық 
тұрғыдан С.Е.Əжіғалидың еңбектерінде жақсы ашылған. Зерттеуші аталмыш 
ескерткіштердің қазақ халқының дүниетанымындағы көрінісін «құлпытаспен» 
байланыстыра ашып көрсетеді (Ажигали, 2014).

Жалпы алғанда, мифопоэтикалық ұғымды білдіретін тік бағана – «мамаағаш», 
«құлпытас», «сэргэ» əлемнің тігінен бөлінетіндігімен сай келеді. Біріншіден, 
олар біздің ойымызша үш бөлшекті əлем бəйтерегінің ғұрыптық элементі болу-
мен қатар, екінші жағынан түркі-моңғол халықтарының этнографиялық дəуірдегі 
жылқыны құрбандыққа шалудың түрлі нұсқаларымен астасып жатыр. Қазақтың 
космогониялық аңызына салсақ темірқазық шоқжұлдызы əлеммен байланыс 
орнатудың эквиваленті болып табылады. Ал ондағы Ақбозат пен Көкбозат 
əрдайым жеті бөрінің (Жеті қарақшы) бақылауында жүреді. Бір сөзбен жеткізгенде 
ғаламның тұрақтылығы болып табылатын бұл жылқылардың жоғалуы гармония 
бұзылуына, яғни ақырзаманға əкеп соқтырған. Демек, біз қарастырып отырған тік 
бағандар бір жағынан əлемдерді байланыстыру, екінші жағынан тұрақтылықты 
сақтаушы деген түсінікке саяды.

Қорытынды. 
Жоғарыда басталған тұжырымдар келесідей қорытынды жасауға итермелейді.  

Біріншіден, энеолитте жылқы қолға үйретіліп қана қоймай, оған қатысты 
белгілі бір таным-түсінік қағидалары қалыптаса бастаған. Оған сол дəуірге тəн 
ескерткіштерден (Ботай, Терсек) алынған жылқының тұсамыс сүйектерінен 
жасалған ғұрыптық заттар дəлел. Сонымен бірге іргелес өңірлердегі заман-
дас ескерткіштердің материалдары бұл ұстанымды бекіте түседі. Екіншіден, 
б.з.д. II мыңжылдық пен I мыңжылдықтың арасында, яғни қола дəуірінде 
салтатты-серілер кезеңі басталады. Алдыңғы дəуірде жылқыны қайыс жəне жіп 
ауыздықпен басқарған адамдар онымен тек қана мал бағуға қолы жетсе, енді 
қоладан жасалған ауыздықты ойлап тапқан Еуразия көшпелілері жылқыны əскери 
мақсатқа пайдаланады. Қола дəуірі жұрттары бір жағынан қабір шұңқырына қос 
жылқыны қатар жерлей отырып оларды иесінің арбасын басқа əлемге жеткізуші 
жануар ретінде бағаласа, екінші жағынан зерттеушілердің анықтағанындай екі 
жылқының бірі еркек, екіншісі ұрғашы болуы өсіп-өну культімен астасып кетеді. 
Демек, жылқы иесін о дүниеге жеткізуші көлік құралы ғана емес, ана дүниеде 
де көбеюге жіберілген қасиетті жануар. Үшіншіден, Қазақстанды ерте темір 
дəуірінде мекендеген жұрттардың жылқымен байланысты əдет-ғұрыптары 
өте кең болғандығын анықтадық. Ондай тұжырымға қол жеткізу барысында 
Қазақстандағы жылқы жерлеулері кездесетін ескерткіштердің əр аймақ бойынша 
толық сипаттамасы жасалды. Ерте көшпенділердің жерлеу ғұрпына байланысты 
жазба деректерде кездесетін мəліметтердің барлығы толықтай олардағы жер-
леу ғұрпымен үйлесетіндігі дəлелденді. Төртіншіден, қазақ даласындағы ежелгі 
жəне ортағасырлық жұрттардың əдет-ғұрыптарындағы жылқы бейнесін тарихи-
мəдени сабақтастық тұрғысынан қарастыру барысында жаңаша тұжырымдар 
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мен шынайы талдаулар жасалды. Жылқы бейнесі арқылы қазақ жеріндегі 
ежелгі жұрттармен қазіргі қазақ халқының арасындағы тарихи-мəдени байланыс 
деректердің кешенді қорын талдау арқылы дəлелденді.    
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Annotation. The article examines the sacred places of the Kazakh history of the late Middle Ages: Martobe 
and Kultobe - historical places where the steppe elite once a year (usually in autumn) gathered for a 
general meeting and decided issues - peace, declaration of war, redistribution of pastures, determination 
of nomadic routes. The article collects and analyzes all the known data from historical sources reporting 
on these places. On the basis of documentary data and a historiographic review, the issues of localization 
of the Martobe and Kultobehills are presented. Archeological data and reports of Kazakh intelligentsia 
representatives of the 19th - early 20th centuries about the considered objects, together with information 
from Russian researchers, with the results of research by modern historians, allow more reasoned 
localization of the location of Kultobe near the late medieval city of Turkestan and Martobe near the city 
of Sairam, suggesting a chronological framework for general Kazakh meetings at the indicated places.
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Аннотация. В статье рассматриваются сакральные места казахской истории позднего средневе-
ковья: Мартобе и Культобе–исторические места, где степная элита раз в году (обычно осенью) 
собиралась на общее собрание и решала вопросы – заключение мира, объявление войны, пере-
распределение пастбищ, определение маршрутов кочевания. В статье собраны и анализируются 
все известные данные исторических источников, сообщающих об указанных местах. На основе 
документальных данных и историографического обзора излагаются вопросы локализации холмов 
Мартобе и Культобе. Данные археологии,  сообщения представителей казахскойинтеллигенции 
ХІХ- начала ХХ в.,  информация русских исследователей, а также результаты исследований совре-
менных историков позволяют более аргументировано локализовать местонахождение Культобе 
вблизи позднесредневекового г. Туркестана и Мартобе- вблизи г. Сайрам, высказать предположе-
ние о хронологических рамках проведения общеказахских собраний на указанных местах.
Ключевые слова: история, Казахстан, традиции степных народов, законы «ЖетыЖаргы», хан Та-
уке, Мартобе, Культобе.

Сакральные места казахской истории: Мартобе и Культобе

М.Б. Кожа, Қ. Жетібаев 

Введение. История казахов позднего средневековья и начала нового време-
ни занимает одно из главных мест в историографии Казахстана. Интерес к ней 
связан с тем, что в этот период казахи вели продолжительную борьбу с внешней 
экспансией сильных соседних государств, которая закончилась решительным 
изгнанием неприятеля со своей этнической территории. Именно в этот период в 
казахском обществе усилились интеграционные тенденции, укрепилась ханская 
власть. 

По мнению А.И. Левшина годы правления хана Тауке (1672-1715) являют-
ся «золотым веком»: «Сей золотой век,о котором вспоминают они со вздохами, 
есть царствование знаменитого хана их Тявки, который, если верить преданиям, 
был действительно  в своем роде гений, и в летописях казачьих должен стоять 
наряду с Солонами и Ликургами. Усмирив волновавшиеся долго родыи поколе-
ния, он не только ввел в них устройство, порядок, но и дал им законы» (Левшин, 
1997: 367).  

Опираясь на народные предания Г.И. Спасский в 1820 г. в очерке о казахах 
указал, что «в прежние времена по наступлении летнего времени хан обще с по-
четными беями, выехав в средину подвластных ему киргизов, случающиеся меж-
ду распри и несогласия разобрав, оказывал обиженной стороне удовольствие и 
выдворял тишину» (Спасский, 2011: 41). 

По данным Я.П. Гавердовского Тауке хан «один осенний месяц определил к 
всеобщему посреди степи собранию старейшин, султанов и хана для решения 
дел, до целого общества касающихся, и при случае смерти хана – для избра-
ния оного» (Гавердовский, 2007: 390). Эти совещания «принимают вид сеймов. 
Тут уже являются все родоначальники, батыры, богачи и старейшины» (Левшин, 
1997: 366).  
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Однако в этих первых обобщающих работах о казахах отсутствует инфор-
мация о местах, где проходили собрания казахской элиты. Указания конкретных 
мест общеказахских совещаний при хане Тауке впервые появились в научной 
литературе в последней четверти ХІХ в. Согласно данным П.И. Маковецкого, 
опубликованного в 1886 г., «хан Тауке собрал на уроч. Куль-Тюбе (в нынешней 
Сырдарьинской области) семь биев, в числе которых был знаменитый  би Туле 
Алимбеков и эти бий соединили старые обычаи ханов Касыма и Ишима («Ка-
сым ханынъ касыкы джолъ, т.е. чистая дорога хана Касыма и «Исымханынъи-
скыджолъ»,  древняя дорога хана Ишима) в новые дороги обычаи, называемые 
«джетыджарга» (Гавердовский, 1886:ІІ).Эта же информация с указанием места 
принятия законов Жеты-Жаргы – «урочище Куль-Тюбе (в пределах нынешней 
Сырдарьинской области)» повторена в вышедшей в 1905 г. книге Л.А. Словохо-
това (Словохотов, 1905: 43).

Историческое место Мартобе впервые в научной литературе был упомянут в 
1889 г. в первом томе книги Н.И. Гродекова, посвященной обычному праву каза-
хов и киргизов Сырдарьинской области. В ней изложен рассказ биев - казахских 
судей, знатоков обычного права казахов об ежегодных собраниях казахской эли-
ты в местности Мартобе (Гродеков, 1889:25).Таким образом, из данных сообще-
ний вытекает, что Культобе и Мартобе было местом проведения общеказахских 
собраний. 

В 1924 г. М. Тынышбаев предложил локализовать Культобев Ташкентской об-
ласти (Тынышбаев, 1997: 89). В дальнейшем историки Казахстана опирались на 
сообщения Н.И. Гродекова и М. Тынышбаева. Издания 1943 г. и 1949 г. «Истории 
Казахской ССР» сообщало: «Осенние собрания происходили в горном районе 
близ Сайрама и Ташкента. Излюбленным местом съездов считалась возвышен-
ность Куль-Тюбе» (История Казахстана, 1992: 175; История Казахской ССР, 1949: 
153). Историк Н.Г. Аполлова, ссылаясь на Н.И. Гродекова указала, что проведе-
ние объединенных собрании трех жузов проходило на холме Мартуба (в горах 
около Сайрама), а местом принятия законов Жеты Жаргы является холм Куль-
Тобе (Апполова, 1948:119-120).

В «Истории Казахской ССР» 1979 г. и в книге Т.И. Султанова было высказа-
но сомнение относительно места сбора Тауке казахских биев: «Тауке, который 
будто бы собрал в урочище Культобе биев - представителй трех жузов, и они 
соединили «старые обычаи ханов Касыма и Есима» в нормы, называемые Же-
ты-Жаргы» (Аполлова, 1948:424; Султанов, 1982:65).Скорее всего, эти сомнения 
ничем не аргументированы и вызваны господствующим в советский период скеп-
тическим отношением к казахских историческим преданиям.

В последнем академическом издании История Казахстана о местах проведе-
ния съездов казахской знати при Тауке отмечается следующее: «Он установил 
места проведения советов и время созыва съезда биев. Как важнейший орган 
хана совет биев проводился всегда в той или иной ставке Тауке-хана: в Би тобе 
около Туркестана, Мартобе около г. Сайрам и Культобе вблизи г. Ангрена Сырда-
рьинской области»(История Казахстана, 1997:424).Однако автор статьи о Куль-
тобе в Национальной энциклопедии Казахстана С. Жолдасбаев считает, что до 
настоящего времени местонахождение исторического места Культобе не уста-
новлено (Жолдасбаев, 2003).

Историографический обзор литературы показал, что нет специальных иссле-
дований по рассматриваемому вопросу. В ряде работ проведение ханом съез-
дов казахской элиты в Мартобе и Культобе излагается как нововведение хана 
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Тауке.  В вопросе локализации Культобе существуют различные версии. Одни 
предполагают, что Культобе располагалось в Сырдарьинской области, другие - в 
Ташкентской области, третьи – местонахождение неопределенным. В работах 
по истории Казахстана, где указываются Культобе и Мартобе, используется огра-
ниченный круг источников конца ХІХ -начале ХХ в., не привлекаются сообщения 
представителей казахской интеллигенции ХІХ- начале ХХ в. – носителей исто-
рической памяти народа, данные археологии. Не определены хронологические 
рамки проведение собраний на указанных объектах.

Методы исследования. Для рассмотрения указанных выше вопросов были 
применены общеизвестные разработки ученых в области исторической науки. 
Применялся междисциплинарный подход, который воссоздает прошлое с ис-
пользованием данных различных исторических дисциплин, подкрепляющих и 
дополняющих одна другую (Фебр, 1991).

Основная часть. В исторических источниках, в научной литературе нами 
обнаружено ряд сообщении о проведении народных собрании на возвышен-
ностях.  Например, в конце апреля 1752 г. казахский хан Нурали (1711-1790) в 
письме к А. Тевкелеву сообщал, что «к урочищу Улутау и съезжаться положи-
ли, куда-де Большей, Средней и Меньшей орде знатные старшины съехаться 
и о всем том обстоятельный совет ... учинить» (Эпистолярное наследие, 2014: 
47). Об устройстве праздника степной элиты в 1405 г. на моголистанском холме 
Культобе писал Мирза Хайдар Дулати: «Не раз я слышал от отца, ... что ранней 
весной в Кул Туба, в известной местности Моголистана, появился первый ку-
мыс, и по древнему обычаю моголов в тот день устроили пир. Эмир Худайдад 
держал перед ханом чашу с кумысом ...» (Тарихи Рашиди, 1996: 82). Известный 
собиратель народных преданий М-Ж. Копеева приводит легенду о проведении 
основателем тюркского суфизма Ахмеда Ясави (умер 1166 г.) собрания своих 
учеников на холме вблизи р. Сырдарьи, после чего бугор был назван Маслихат 
тобе – «совещательный холм» (Жандарбек, 2006: 45). У киргизов была традиция 
выбирать «возвышенное место, на котором старейшины собирались для обсуж-
дения общественных дел» (Павлова, 1980: 102-106). Таким образом, у казахов 
и других тюркских народов Центральной Азии еще до начала правления хана 
Тауке и после существовала традиция собираться на возвышенных местах для 
обсуждения различных вопросов, требующих общих решений. Поэтому прове-
дение ханом съездов казахской элиты в Мартобе и Культобе не является инно-
вацией Тауке.

 В ряде сочинений представителей казахской интеллигенции второй полови-
ны ХІХ – начала ХХ в. (т.е. 150-200 лет после составления законов Тауке) мы наш-
ли сообщения о Культобе. Великий казахский поэт Абай (1845-1904) в третьем 
слове «Назиданий» указывает, что судьям необходимо знание постановлений 
ханов. Старинное выражение касающееся конкретно законотворчества Тауке пе-
редано следующим образом: «ƏзТəукеханның «Култөбеніңбасындакүндекеңес» 
болғанда «Жетіжарғысын» білмеккерек (Құнанбаев, 1977) - «надо знать «Жети-
жаргы» Тауке-хана, принятые после ежедневных собраний на Культобе». Схожая 
информация содержится и в трудах известных собирателей казахского народно-
го фольклора. Поэт и историк Ш. Кудайберды-улы (1858-1931) в стихотворном 
сочинении 1883 г. и в книге «Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских 
династий» (опубликованном в 1911 г.) указал на Культобе как место «каждод-
невных собраний» давших свод законов хана Тауке (Кудайберды-улы, 1990) 
«Култөбеде күнде кеңес» дегенсөз - осы əзТəуке заманын даайтылған сөз» – «В 
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Культобе каждый день совет» было сказано во времена Аз Тауке» писал М-Ж. 
Копеев (1858-1931) (Көпейұлы, 2008).Данные казахоязычных источников совпа-
дают с данными российских исследователей о Культобе как о том месте, где был 
принят свод законов Жети Жаргы. В указанных сочинениях нет географической 
привязки места Культобе. Однако в них есть очень важная деталь, которая может 
быть использована при локализации. Во всех упоминаниях казахских авторов 
Культобе особо отмечен как место «каждодневных собраний».

О местонахождении Культобе есть лаконичное указание в книге Н.И. Гроде-
кова, основанного на показаниях жителей Южного Казахстана, где сообщается 
что оно располагается в Сырдарьинской области (Гродеков, 1889:24). Однако 
территория Сырдарьинской области была весьма обширна и состояла из Ка-
залинского, Перовского, Туркестанского, Чимкентского, Аулие-Атинского, Таш-
кентского, Ходжентского и Жизакского уездов (Жанаев, 2011: 59-65). Конкретное 
указание о локализации исторического места дана в публикации 1924 г. М. Ты-
нышбаева «Киргиз-казаки в ХVІІ-ХVІІІ веках»: «Ежегодно осенью бии на 1-2 ме-
сяца собирались у ставки Тауке «Ханабад» на холме «Культобе» на левом бере-
гу реки Ангрен в 40 верстах на юг от Ташкента» (Тынышбаев, 1992:89). Однако в 
работе М. Тынышбаева не указан источник информации о расположении ставки 
хана Тауке в Ханабаде и о собраниях на холме Культобе. 

Другим важным источником в изучении вопроса об определении местонахож-
дения Культобе служат исследования археологов, которые в ходе полевых работ 
фиксировали историческую память местного населения. Археолог М.Е. Массон, 
в 1934 г. в ходе археологической разведки в Ташкентской области опросил старо-
жилов с. Культепе, находящегося близ с. Ханават (предполагаемой ставки хана 
Тауке) и зафиксировал отсутствие в памяти местных жителей каких-либо свиде-
тельств о нахождении ставки Тауке в указанном районе и о проведении на Куль-
тобе собрании казахской элиты (Массон, 1953: 104). 

Локализации Культобе в районе Ханабада также противоречат сообщения о 
том, что совещания по требованию хана должны были собираться «посреди сте-
пи» (Гавердовский, 2007:283-495)или же, «выехав в средину подвластных ему 
киргизов» (Спасский, 2011:41). Скорее всего, место, где были приняты законы 
Тауке-хана, должно располагаться на территории Казахстана.

На территории Южного Казахстана и Семиречья выявлен целый ряд хол-
мов, известных у местного населения как Культобе, что обозначает «зольный 
холм» или «холм пепла». Все известные на территории Южного Казахстана и 
Семиречья бугры, обозначенные местным населением как Культобе представ-
ляют собой археологические памятники. Только на территории Южно-Казахстан-
ской (ныне Туркестанской) области известны следующие археологические объ-
екты: городище Культобе (Х-ХVІІІ вв.) в Сузакском районе ЮКО (Жолдасбаев, 
2012:12; Акишев, 1972:179), поселение Культобе (VІІІ-ХІІ вв.) в Арысский районе 
ЮКО (Подушкин, 1994: 102)], городище Культобе на месте впадения р. Келес в 
Сырдарью в Сарыагашском  районе (VІ-VІІІ вв.) ЮКО (Максимова, 1968:. 3),горо-
дище  Культобе (Х-ХVІІІ вв.) в Туркестанском районе ЮКО (Смагулов, 1994: 268), 
городище Культобе (Х-ХІІ вв.) в низовьях р. Талас (Таласский р-н, Жамбылская 
область) (Елеуов, 2002: 268).

На наш взгляд, при локализации места принятия Жеты Жаргы необходимо 
учесть следующие обстоятельства. Как установлено И.В. Ерофеевой Тауке не 
позднее начала 1672 г. был провозглашен верховным правителем и скончался в 
первой половине 1715 г. В 50-60-х гг. ХVІІ в. хан Тауке частично лишился обеих 
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ног и, видимо, редко выезжал за пределы г. Туркестана.  С 1710 г. из-за своего 
преклонного возраста не принимал активного участия в организации военных 
походов казахов против внешних неприятелей (Эпистолярное наследие, 2014: 
79-81).

По мнению Т.И. Султанова создание Жети Жаргы имело место в 70-х годах 
ХVІІ в. и явилось ответным действием Тауке-хана и его окружения на решение 
сейма джунгарских тайш и законодательную инициативу Галдан-хунтайджия 
(Султанов, 1980:252-262). Логичнее предполагать, что место регулярных собра-
ний хана и совета биев в связи с болезнью казахского правителя проводились 
вблизи официальной столицы – г. Туркестана. На это указывают записи предста-
вителей казахской интеллигенции о совещании в Культобе, которые, как отмеча-
ют особо, проводились «каждый день».

Этим требованиям, на наш взгляд, отвечает туркестанский Культобе. В ХVІІ 
в. холм Культобе располагался за городской стеной г. Туркестана и представлял 
массивный бугор высотой 9 м. (Смагулов, 1999: Туякбаев, 2009: 69-70).  В случае 
опасности участники совещаний могли скрыться за укреплениями города, что не-
маловажно в период казахско-джунгарских войн второй половины ХVІІ в. 

Н.И. Гродеков, ссылаясь на сообщения казахских биев Султан и Халби, в кни-
ге, опубликованной в 1889 г., отмечал, что «Все три орды ежегодно собирались 
для совещания (маслагат) на холме Мартуба (в горах около Сайрама). Пред-
метами совещаний служили вопросы о том, где зимовать, где летовать, как до-
стигнуть спокойствия (буйтсектын чыймыз) и как воевать. ... До нового собрания 
орд решения последнего собрания не нарушались (бузбейды). При Тауке-хане 
собрались семь биев, «джети джаргыш», вернее «джеты джаргы», то есть семь 
сотрудников (ишбиттире тугун). В числе их было три знатных бия, по одному из 
каждой орды: из Великой – Туле, из Средней -Каздауысты Казбек, т.е. Казбек с 
голосом гуся (звучным), из Малой – Айтеке» (Гродеков, 1889: 25).

Данное сообщение и другие сведения, были записаны знающим местные 
языки филологом А.Н. Вышнегорским, которого Н.И. Гродеков в 1886 г. с целью 
сбора материалов по обычному праву казахов и киргизов с заранее подготовлен-
ным вопросником направил к кочевникам Южного Казахстана. А.Н. Вышнегор-
ский прожил среди казахов и киргизов целых семь месяцев и записал такой боль-
шой объем информации, что «на разбор его потребовалось около года». Один 
из информаторов, указавших на Мартобе как место проведения собрании пред-
ставителей казахской знати Султан Канаев - являлся бием Чимкентского уезда 
(его портрет помещен в книге между страницами 100 и 101). В предисловии книги 
указанный би отмечен среди немногих лиц, предоставивших «наиболее ценные 
сведения» (Гродеков, 1889: V-ІV).

Мартобе мы встречаем в одном из сочинений известного казахского поэта 
Бухар-жырау (1668-1781). В конце стихотворении после восхваления хана Абы-
лая (1710-1780) как объединителя казахов, как правителя справедливого, хра-
брого, поэт вопрошает: 

Арманың бар ма, хан ием?
Мəртебелітөбеге,
Жауыңдыалып, жайладың(ХV-ХVІІІ ғасырлардағықазақпоэзиясы, 1982).
- Есть ли у тебя еще мечта, хан,
разгромив врага, ты расположился 
на холме Мартобе /перевод  М.Кожа/
Стихотворение относится к последнему периоду жизни Абылай-хана, став-
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шего старшим ханом с 1771 г. (Эпистолярное наследие, 2011: 273-279). Судя по 
этим строкам холм Мартобе был известен большому кругу казахов второй поло-
вине ХVІІІ в. и олицетворял высокие достижения степного правителя. 

Рис. 1. Сакральное место Мартобе. Фото М.Кожа. 2017 г.

Упоминание Мартобе как место собрания представителей трех главных 
судей хана Тауке в произведении поэта Майлыкожа (1835-1898) (Майлықожа, 
2005)свидетельствует о том, что память об историческом месте стала локаль-
ной и сохранялась у южных казахов. Других известий или упоминаний о данной 
исторической местности в произведениях казахской литературы ХІХ- начала ХХ 
в. нами не обнаружено. 

Политические, экономические и идеологические потрясения периода Сове-
тов оказали деструктивное воздействие на традиционную историческую память 
казахов. Позитивные стороны ханского периода истории Казахстана отрицаются, 
прошлое народа конструируется в угоду властей. Не только память, но исследо-
вательский интерес о прошлых правителях становиться опасным. Вследствие 
этого в литературе отсутствует какая-либо информация о местности Мартобе. 
Историческое место не упоминается и в статье известного среднеазиатского ар-
хеолога М.Е. Массона, посетившего в 1925 г. древностис. Сайрам и его округи. 
Однако Мартобе как бугор Мар-тепе нами обнаружен в составленном исследова-
телем карте «Район Сайрама и следы его стен» (Массон, 1928). 

В конце 70-х годов ХХ в. Мартобе подверглось разрушению. По указанию 
местных жителей только вмешательство археологов во главе с известным уче-
ным К.А. Акишевым сохранило памятник от полного уничтожения землеройной 
техникой (Қ ожа, 2014: 46). Однако в публикациях К.А.Акишева не удалось вы-
явить информацию о его вкладе в сохранении памятника Мартобе. В книге о 
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государственности казахов К.А.Акишева говорится о «советах аксакалов (ста-
рейшин), биев и знати» при хане Тауке. Однако Мартобе как одно из мест таких 
собраний не упоминается (Акишев, 2013).

Рис. 2. Входная арка сакрального места Мартобе. Фото М. Кожа. 2017 г. 

В 90-х гг. ХХ в. возрождается интерес к казахской истории, в частности и к 
Мартобе. В журнале областного значения «Жібек жолы» была опубликована ста-
тья историка Р.Бекназарова, где высказано мнение о соответствии расположен-
ного вблизи Сайрама бугра Мартобе месту проведения собрании при хане Тауке 
(Бекназаров, 1990: 6-7). В 1992 г. в отмеченном журнале местный собиратель 
фольклора К. Ергобеков опубликовал рассказ старика, проживающего в Сайрам-
ском районе, согласно которого на холме Мартобе проводились «советы биев» 
(Ергөбеков, 1992: 9). Авторы книги о представителях традиционного ораторско-
го искусства казахов пишут о проведении ханом Тауке ежегодных собрании на 
Мартобе(Төреқұлов, 1993: 5). В своде памятников истории и культуры Южного 
Казахстана, подготовленном еще в советское время, Мартобе фигурирует только 
как средневековое поселение VІІІ - ХІІ вв. (Подушкин, 1994). 

В 2017 г. один из авторов посетил холм Мартобе, что расположен в 5-ти км к 
северо-востоку от с. Сайрам, по дороге к с. Карамурт, на левом берегу р. Янгиа-
рык (Сайрамский р-н Туркестанской обл. РК). Холм Мартобе высотой 7-8 м рас-
полагается на вершине большой естественной возвышенности к северо-востоку 
от с. Сайрам и занимает господствующее положение на местности (Рис. 1). От-
сюда, на наш взгляд, и происходит название холма – Мартобе/Мəртебе, что оз-
начает «высокая ступень, высокое место, высокое положение». Слово мартобе 
заимствованное из арабского (Бекмұхаметов, 1977). Некоторые авторы считают, 
что пожелание «Мəртебең биік болсын! (Беркінбаев, Мірхалдаров, 2000) - «Будь 
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на высоте!» родилось именно здесь, на вершине холма. Существует ряд схо-
жих казахских благопожеланий - Мəртебелі бол! Мəртебең өссін! Соответствие 
исторического места Мартобе бугру Мартобе вблизи Сайрама не вызывает со-
мнения. На территории прилегающего к Сайраму и вообще на территории Казах-
стана другого холма с аналогичным названием не зафиксировано.  

Мартобе располагается в более чем в 170 км от г. Туркестана, что позволяет 
предполагать об использовании его как место обще-казахских собрании ханом 
Тауке во второй половине ХVІІ в. Сообщения об участии Толе би на этих со-
браниях позволяют сузить рамки проведения совещании на Мартобе. На основе 
сообщения китайских чиновников о встрече с Толе-би Алибекулы в 1758 г. и ука-
зания им своего возраста (Қазақстантарихы, 2006) устанавливается, что Толе-би 
Алибекулы родился в 1675 г. На основе последних упоминаний в китайских и 
русских источниках можно предполагать, что Толе-би умер в 1760 г. в возрасте 85 
лет (Қожа, Байсариева, 2013: 120-123). Согласно народным преданиям Толе-би 
Алибекулы уже являлся бием Старшего жуза в период правления Галдана (1671-
1697) (Байболұлы, 2013: 194-196. учетом этих обстоятельств и начала вторже-
ния в начале 80-х гг. ойратских вторжений под командованием Галдана в районы 
Южного Казахстана можно предположить, что хронологические рамки проведе-
ния собрании с участием Тауке и биев трех жузов на Мартобе могло быть в 70-ые 
гг.  ХVІІ в.Позже в связи с агрессией джунгар и состоянием здоровья Тауке такие 
собрания проводились вблизи г. Туркестана.

После обретения Казахстаном независимости возрождается интерес к памят-
ным местам средневековой и новой истории. В настоящее время историческое 
место Мартобе символизирует объединения казахского народа, представляет 
памятник степной демократии. В начале ХХІ в. у подножия бугра был поставлен 
памятный знак указывающий, что здесь во времена хана Тауке проводились со-
брания с участием представителей всех регионов Казахской степи. Рядом с хол-
мом сооружена входная арка, благоустроена прилегающая местность (Рис. 2.). 
В честь исторического места были переименованы в Мартобе населенный пункт 
Красноводск (Государственный каталог географических названий Республики 
Казахстан, 2007: 198) и районная газета. Центральная улица г. Шымкента ныне 
носит имя хана Тауке. В настоящее время холм Мартобе стал местом проведе-
ния ряда официальных мероприятий областного и районного масштаба (inform.
kz) и посещение его служит возрождению исторической памяти народа.

Заключение. Привлечение широкого круга источников показывает, что у ка-
захов и других степных народов Центральной Азии в средние века существова-
ла традиция собираться для обсуждения различных вопросов на возвышенных 
местах. Проведение съездов казахской элиты в Мартобе и Культобе не является 
нововведением хана Тауке. Анализ данных археологии и сообщений представи-
телей казахской интеллигенции ХІХ- начало ХХ в. отвергают предположение о 
нахождении Культобе – места принятия Жеты Жаргы в районе Ханабада. Указан-
ные источники иинформация российских исследователей, результаты исследо-
ваний современных историков позволяют более аргументировано локализовать 
местонахождение Культобе вблизи позднесредневекового г. Туркестана и Мар-
тобе вблизи г. Сайрама. Скорее всего, собрания с участием Тауке и биев трех 
жузов на Мартобе проводились в 70-е гг.  ХVІІ в. Позже в связи с вторжением 
джунгар и состоянием здоровья Тауке собрания казахской элиты начали прово-
дить на холме Культобе вблизи г. Туркестана
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Germans of Kazakhstan in the 1920 – 1930-s: on the issue of the emigration 
movement (based on the materials of Kazakhstan archives)
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Abstract.  In this article, the author tried to examine the issues related to the development of the emigration 
movement among the German population of Kazakhstan in the period of the 20s – 30s on the available 
materials. In addition, the article discusses the activities of the party and Soviet bodies of Kazakhstan 
aimed at limiting the growth of the emigration wave among this category of the population of the Republic. 
On the basis of archival materials, it is possible to trace the stages and features of the activities carried out 
by the governing bodies of the Republic, which included the policy of creating a German national district 
on the territory of Kazakhstan in the above-mentioned period. However, this policy was ambivalent and 
was not carried out to the end. With the decline of the migration movement, the interest of the governing 
bodies of Kazakhstan in the creation of this national region also disappeared.
Keywords: German national minorities, Kazakhstan in the 20s-30s, collectivization policy, national 
district, emigration movement of the Germans of Kazakhstan, politics of party and state bodies.
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1920-1930 жылдардағы Қазақстан немістері: эмиграциялық қозғалыс 
мəселесі (Қазақстан мұрағаттарының материалдары бойынша)

Шмидт Вальдемар
Тарих магистрі, Регенсбург университеті, Германия. E – mail: wolodjaschmidt@gmx.de

Аннотация. Бұл мақалада автор ХХ ғасырдың 20-30-шы жылдары Қазақстанның неміс халқы 
арасындағы эмиграциялық қозғалыстың дамуына байланысты мəселелерді қол жетімді матери-
алдарда қарастыруға тырысты. Сонымен қатар, мақалада Қазақстанның партиялық жəне кеңестік 
органдарының қазақстандық немістердің эмиграциясын шектеуге бағытталған қызметі қаралды. 
Мұрағат материалдары негізінде республиканың басқарушы органдары өткізетін іс-шаралардың 
кезеңдері мен ерекшеліктерін байқауға болады, олардың қатарына жоғарыда аталған кезеңде 
Қазақстан аумағында неміс ұлттық ауданын құру саясаты кірді. Алайда, бұл саясат екі жақты бол-
ды жəне соңына дейін жеткізілмеді. Көші-қон қозғалысының құлдырауымен Қазақстанның басшы 
органдарының ұлттық аудан құруға деген қызығушылығы да жоғалып кетті.
Түйінді сөздер: неміс ұлттық азшылықтары, ұжымдастыру саясаты, ұлттық аудан, Қазақстан 
немістерінің эмиграциялық қозғалысы, партиялық жəне мемлекеттік органдардың саясаты.
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Немцы Казахстана в 1920 – 1930 - е годы: к вопросу об эмиграционном дви-
жении (по материалам казахстанских архивов)

Шмидт Вальдемар
Магистр истории, Университет Регенсбурга, Германия. E – mail: wolodjaschmidt@gmx.de

Аннотация. В данной статье автор попытался на доступных материалах рассмотреть вопросы, 
связанные с развитием эмиграционного движения среди немецкого населения Казахстана в пери-
од 20-х – 30-х годов ХХ века. Помимо этого, в статье рассмотрена деятельность партийных и со-
ветских органов Казахстана, направленная на ограничение  эмиграции казахстанских немцев. На 
основе архивных материалов можно проследить этапы и особенности проводимой руководящими 
органами республики мероприятий,  к числу которых относилась политика по созданию немецкого 
национального района на территории Казахстана в выше названный период. Однако эта политика 
носила двойственный характер и не была доведена до конца. Со спадом миграционного движения 
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пропал и интерес руководящих органов Казахстана к созданию  национального района.
Ключевые слова: немецкие национальные меньшинства,  политика коллективизации, националь-
ный район, эмиграционное движение немцев Казахстана, политика партийных и государственных 
органов.

Немцы Казахстана в 1920-е–30-е годы: к вопросу об эмиграционном
 движении (по материалам казахстанских архивов)

В. Шмидт

Одним из значительных событий в изучении истории бывшего Советского 
Союза стало освещение вопросов, связанных с периодом 1920–х–30-х годов.  В 
рамках исследований также  рассмотрены  вопросы,  касающиеся истории рос-
сийских немцев, которые нашли отражение в ряде исследовательских  работ, как 
западноевропейских, так и российских и казахстанских историков. Несмотря на 
определенный комплекс  научных исследований о немецких колониях Казахста-
на в послеоктябрьский период и их экономическом,  политическом развитии в 
1920 – е – 30 – е годы, этот период еще слабо исследован. Основной причиной 
слабого изучения истории немецких поселений на территории Казахстана в  1920 
– е – 30 – е годы явилось то, что историю и развитие этих поселений рассматри-
вали в контексте общей истории Советского Союза, лишая их процесса само-
стоятельного развития и региональной специфики. Период конца 190- х – начала 
30 -х годов не случайно привлекает внимание исследователей, так как это время 
можно охарактеризовать как эпоху грандиозных экономических реформ, прово-
димых Советской властью, что в конечном итоге не могло не сказаться на общем 
экономическом и политическом состоянии немецких колонистов. К тому же этим 
историческим периодом заканчивается толерантное развитие в общественной 
жизни, установившееся в России в 1921 году  после перехода Советской власти 
к новой экономической политике.

После укрепления политических позиций в партии, И. В. Сталин стал прово-
дить политику, которая была охарактеризована им как строительство «социализ-
ма в отдельной взятой стране». Именно перегибы в проводимой сталинской по-
литике вызвали рост и развитие эмиграционных настроений в среде российских 
немцев в конце 1920-х - начале 30-x годов. Эмиграционное движение немцев за 
пределы Российской империи, а затем СССР существовало всегда,  и было  об-
условлено экономическим состоянием немецких колоний. Немаловажную роль 
в росте эмиграции играли политические и законодательные мероприятия со сто-
роны господствующей власти. (Ерофеева И.В. 1996: 52) При проведении всяко-
го рода экономических и хозяйственных мероприятий по отношению к немцам 
Казахстана  допускались различные перегибы, как и в отношении других наро-
дов, что проявлялось в лишении избирательных прав без оснований, завышении 
уровня налогов, насильственом создании колхозов, в которые немцы – колони-
сты отказывались идти (Чеботарева, 2008:  608). 

В первой половине 1920 – х годов основная масса немецкого населения Ка-
захстана не была настроена на выезд за пределы Советской России. Это объ-
яснялось тем, что выезд носил форму легальной эмиграции, то есть официаль-
ная власть до 1927 года не препятствовала выезду, с другой стороны, в стране  
с введением  НЭПа, усилились тенденции для более благоприятных условий 
хозяйственного и культурного развития крестьянства. В годы НЭПа в немецких 
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деревнях Казахстана, как и по всей России, возникали на добровольной основе 
товарищеские объединения для ведения сельскохозяйственного производства, 
что улучшало состояние крестьянских хозяйств. К тому же основы для легальной 
эмиграции были закреплены в ряде международных соглашений между Совет-
ской Россией и Германией. Еще в период заключения Брест – Литовского дого-
вора 1918 года, Германия добилась от советской стороны предоставление воз-
можности выезда из России всем потомкам немецких эмигрантов. Подписаный 
в Брест – Литовске «Русско – Германский дополнительный договор»  содержал 
специальную главу  «Забота о реэмигрантах».  В дальнейшем, по договоренно-
сти между Советской Россией и Германией от 6 мая 1921 года, советское пра-
вительство давало гарантии и разрешение на «выезд лицам, находившимся в 
германском подданстве, но утративших таковое, а также их женам и детям, если 
при этом будет удостоверено, что их выезд совершается для переселения в Гер-
манию» (Документы, 1957: 117). 

В дальнейшем вопросы об эмиграции немцев из Советской России регули-
ровались договором между СССР и Германией от 12 октября 1925 года, первый 
раздел которого назывался «Соглашение о поселении и общеправовой защите 
граждан обеих государств», признававших возможность свободного выезда и по-
селения на территории друг друга. Особо в этом договоре  оговаривались права 
граждан обеих сторон получить на территории другой стороны «свободу совести 
и отправления религиозных культов, совершение богослужения в церквах и дру-
гих предназначеных для этого помещениях, как на родном языке, так и любом 
другом языке» (Документы, 1963: 584-586).

В последствии, в связи с нарастающими темпами социалистического стро-
ительства, эти гарантии о возможности свободного выезда из СССР ограничи-
вались. Число эмигрантов из числа немцев в 1920–1930–е годы повышалось в  
связи с различными мероприятиями  со стороны Советской власти в отношении 
немецких поселений, существовавших также  на территории Казахстана.  По све-
дениям Всесоюзной переписи населения 1926 года, немецкое население Казах-
стана составляло 51.100 тыс. человек, основная масса (48735 человек) прожива-
ла в сельской местности (АП РК Ф -Р 141.Оп. 1.Д. 2468. Л.5). 

К числу областей с наибольшим количеством немецкого населения относи-
лись следущие территории: Акмолинская – 21, 2 тыс., Кустанайская – 13,4 тыс., 
Семипалатинская – 11,8 тыс. (Всесоюзная перепись 1929: 74-75). Около 95 % 
всех немцев  Казахстана  проживало в 140 поселках, причем более 60 поселков 
являлись чисто немецкими (ЦГА РК Ф -Р 962. Оп. 1. Д. 327. Л. 33).

Официально постановление о коллективизации сельского хозяйства было 
принято в ноябре 1929 года. В своей речи, посвященной  XII годовщине Октябрь-
ской революции, Сталин И. В. изложил новый план, представленный им, как на-
чало «великого перелома». По мнению Сталина,  начало проведения данной 
политики означало ликвидацию кулачества как класса. В соответствии с поста-
новлением Секретариата ЦК от 12 апреля 1929 года, в Наркомате земледелия 
Казахской АССР был разработан «План основных мероприятий по коопериро-
ванию и коллективизации немцев – колонистов в Казахстане». Реализацию раз-
работанного  плана начали претворять в жизнь в 1930 году, однако это вызвало 
протесты со стороны немцев – колонистов, что проявилось в росте эмиграци-
онных настроений и желания выезда в Германию и в Америку (Волкова, 2000: 
258-259). Развитие эмиграционного движения среди немецкого населения Ка-
захстана в конце 1920-х – начале 1930- x  годов заставило руководящие органы 
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республики обратить внимание на усиление работы среди этой национальной 
группы. К тому же представители Советской власти были готовы пойти на лю-
бые уступки, чтобы произошел спад  эмиграционных  настроений среди немцев. 
Если вопросы эмиграционного движения немцев и меннонитов Сибири, Украины 
и других регионов бывшего Советского Союза в достаточной мере исследова-
ны, то проблемы  развития эмиграционных настроений, а также мероприятия со 
стороны руководящих органов в этот период, нуждаются в более тщательном 
освящении. Многие материалы из республиканских архивов свидетельствуют о 
хаотичности намеченных мероприятий Советской власти. Выдвигая идею соз-
дания самостоятельных немецких административно -территориальных единиц в 
районах с компактным проживанием немцев и введения делопроизводства на их 
родном языке, партийные и административные органы вряд ли понимали значи-
мость этого политического лозунга. Хотя именно эти меры со стороны правящей 
власти являлись  главным стабилизирующим фактором в отношении немецких 
поселений на территории Казахстана, способным нейтрализовать эмиграцию.  
Анализируя архивные документы периода, предшествующего развитию эмигра-
ционных настроений в среде немецкого населения Казахстана, то есть до 1929 
года, следует отметить, что во многих из них отмечается, что многие партийные 
и административные органы республики не уделяли должного внимания работе 
среди немецкого населения. В одном из архивных документов прямо отмеча-
лось, что «организация работы среди немецкого населения осложнялась тем, 
что со стороны партийных, комсомольских и профессиональных органов про-
являлось полное равнодушие, безучастность, а порой полный и сознательный 
тормоз и срыв в этой работе через печать и агитацию о не нужности данной по-
литики» (ЦГА РК Ф -Р 962. Оп. 1. Д. 16. Л. 56).

Если рассмотреть подробнее работу руководящих органов, то она в основ-
ном сводилась к трем взаимосвязанным направлениям:

Во-первых, к  карательным методам, с помощью которых руководящие орга-
ны стремились прекратить развитие эмиграционных настроений.

Во-вторых, к пропаганде проводимой политики в отношении немецкого насе-
ления и обещаний в изменении их экономического, культурного и политического 
состояния. 

В-третьих, к политике убеждения немецкого населения отказаться от эмигра-
ции.

С развитием эмиграционного движения среди немцев Казахстана, партийные 
и административные органы стремились к организации национальных районов. 
На территории Казахстана в 1920 – е – 30 – е годы  эта политика была вызвана 
двумя основными причинами: во – первых, идея основывалась на общей концеп-
ции советской политики в области национальных отношений, во- вторых, была 
вызвана специфическими особенностями в организации национальной политики 
Советской власти в многонациональном. По мнению руководящих органов, соз-
дание немецкого национального района на территории Акмолинской области, 
где имелись многочисленные немецкие поселения еще до революции 1917 года, 
было нацелено не только на развитие  экономического и культурного развития 
немецкого населения Казахстан, но и на ограничение эмиграционных настрое-
ний. Из архивных и документальных материалов можно судить, что процесс по 
созданию немецкого национального района в Казахстане только начинался, но 
не был окончательно решен. К тому же это были лишь временные политические 
уступки, а также чисто пропагандистские мероприятия со стороны Советской 
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власти, направленные, прежде всего, на ограничение эмиграционных настрое-
ний среди немецкого населения республики. Важнейшим этапом в создании не-
мецкого национального района в Казахстане являлось возникновение низших 
форм национально – самоуправленческих учреждений – национальных Сове-
тов, возникших в ходе социалистических преобразований в районах компактного 
проживания немецкого населения. В период проведения кампании советизации 
аула, кишлака и русского села, в районах компактного проживания немцев были 
созданы немецкие советы. Ниже приведенная таблица  1 свидетельствует о на-
личии немецких сельских советов не территории  Казахстана.

Таблица 1 - Количество сельских и поселковых Советов среди немецкого на-
селения Казахстана

Наименование  нацменьшинств Число аульных, кишлачных сельских и 
поселковых советов

Немцы
на 1.10. 1926 на 1.10.1927

20 38
Источник: ЦГА РК Ф-Р 5. Оп.8. Д. 132. Л. 3.

Основными причинами их создания были следующие: 
1. распыленность немецких поселений на территории республики;
2. смешанность национальных меньшинств с основным населением;
3. наличие межнациональных трений.
Другой трудностью в создании немецких сельских Советов  являлся недоста-

ток советских работников с знанием немецкого языка (ЦГА РК Ф-Р 5. Оп.8. Д. 132. 
Л.5). В архивных материалах прямо отмечалось, что трудящиеся немецкой на-
циональности слабо были вовлечены в работу немецких сельских Советов (ЦГА 
РК Ф-Р 5. Оп.8. Д. 132. Л. 9).

По сообщению КазЦИКА о количестве национально – однородных Советах в 
Казахской АССР за период с 1927 по 1928 годы имелось следующее количество 
немецких Советов (таблица 2).

Таблица 2  - Количество национально-однородных немецких Советов

Наименование Советов на 1.10.1927 На 1.10.1928

немецких
всего всего

38 40
Источник: ЦГА РК Ф-Р 5. Оп.9. Д. 169. Л. 17.

Причинами развития эмиграционных настроений, позднее развившихся в 
массовое движение среди немецкого населения Казахстана явилось «социа-
листическое наступление» на деревню, то есть проведение политики коллекти-
визации, которая стала набирать силу  после ноябрьского пленума 1929 года 
(Общество и власть 1998:  24). 

До 1928 года немецкие поселения в Казахстане вели самостоятельный образ 
жизни, то есть немецкие колонисты отстранялись от участия в общественной и 
политической жизни  и поэтому слабо вовлекались в ряды комсомола и партии.  
1928 год ознаменовался началом «большого скачка», развитием наступления 
социализма по всему фронту. Партия взяла курс на коллективизацию сельского 
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хозяйства.  В январе 1929 года И.В. Сталин выдвинул  концепцию идеологиче-
ской борьбы с середняком. В этой концепции Сталин И.В. развил мысль, что 
только с помощью сильного давления можно сломить середняка и привлечь его 
на сторону Советской власти (Известия, 1991: 211).

По всем немецким селам Казахстана, как и по всей стране, вся антирелигиоз-
ная политика Советской власти свелась к грубому насилию административного 
характера и ограничению религиозных свобод, что в конечном итоге способство-
вало развитию эмиграционных настроений среди немцев, проживающих в этом 
регионе Центральной Азии.  22 октября 1929 года вышло специальное письмо 
ЦК к казахстанской партийной организации. В нем  оговаривались конкретные 
детали о необходимости борьбы с растущими эмиграционными настроениями 
среди немцев Казахстана (АП РК Ф – Р 141. Оп.1. Д. 2789. Л. 45).

18 ноября 1929 года на заседании Семипалатинского окружного комитета 
ВКП (б) рассматривался вопрос о положении в немецких поселках, в результате 
чего было принято решение, в котором отмечалось, что Семипалатинский окруж-
ной комитет  ВКП (б) придает этому вопросу огромное политическое значение 
(АП РК Ф – Р 141. Оп.1. Д. 2789. Л. 24).

Центрами эмиграции немцев Казахстана в конце 20-x-начале 30-x годов яв-
лялись те регионы, где исторически сложилось и сформировалось компактное 
проживание переселенцев немцев, то есть из тех районов республики, где еще 
до революции 1917 года возникли первые немецкие переселенческие деревни, 
как результат переселенческой политики царизма. Эмиграционные настроения 
охватили все округа Казахстана, где имелись компактные немецкие поселения. 
Особенно сильно было охвачено эмиграционными настроениями немецкое на-
селение Павлодарского  округа. Так,  в письме уполномоченного по делам на-
циональных меньшинств Павлодарского округа от 20 сентября 1929 года со-
общалось, что «из полученного постановления президиума окрисполкома по 
«немецкому вопросу» видно, что до сих пор никакой работы по округу не велось, 
между тем введение работы среди немецкого населения по округу имеет огром-
ное значение.» (ЦГА РК Ф-Р 5. Оп.9. Д. 169. Л. 40) 

19 ноября 1929 года на заседании Павлодарского окрисполкома вновь об-
суждался «немецкий вопрос». В решениях заседания отмечались причины роста 
эмиграционных настроений среди немецкого крестьянства, что «тяга немецкого 
населения к выезду за границу принимает стихийно – массовое явление, благо-
даря агитации духовенства, а также полученным сообщениям из Америки ранее 
уехавших односельчан, а во – вторых слабая постановка политической работы 
среди бедноты немецких сел, что толкает ее под влияние зажиточных кулаков 
и духовенства, всеми силами старающегося срывать мероприятия Советской 
власти. На заседании окрисполкома было принято решение о необходимости 
добиться решительного перелома в немецких поселениях и в кратчайший срок 
изжития эмигрантских настроений среди немецкого населения» (ЦГА РК Ф-Р 5. 
Оп.9. Д. 169. Л. 41 об.).

В основном эмиграционными настроениями были охвачены меннониты. В 
1929 году влиянию эмиграционных настроений было сильно подвержено немец-
кое население Петропавловской области. 

В архивных документах также отмечается, что у немецкого населения Куста-
найской области имелись миграционные настроения в двух основных направ-
лениях: Америка и регионы СССР (Бургарт, 2011: 27-39). Ярким свидетельством 
роста эмиграционных настроений немецкого населения Казахстана служит сле-
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дующая статистическая таблица, показывающая численность и районы  Казах-
стана, охваченные эмиграцией (таблица 3).

Таблица 3 – Количество сел и хозяйств по округам и районам

Наименование округа Наименование района Число сел Количество 
хозяйств

Павлодарский округ
Цюрюпинский район
Коряковский район

Павлодарский район

12 селений
8 селений

2 немецкие колонии
900

Семипалатинский 
округ

Усть– Каменогорский 
район

Убинский район
Бель -Агачский район

Шемонаихинский район

6 селений
1 селение
6 селений
4 селения

731

Петропавловский 
округ

Булавинский район
Трудовой район

Ворошиловский район

1 селение
2 селения
3 селения

178

Акмолинский округ

Промышленный район
Революционный район

Социалистический
район

Промышленный район

----------------------- 1341

Кустанайский округ
Затобольский район
Викторовский район

Боровской район
Федоровский район

3 селения
2 селения
4 селения
2 селения

1268

 Источник: Из истории немцев Казахстана, 1997: 40-43

В связи с создавшимся положением в немецких селах Казахстана,  21 но-
ября 1929 года было принято постановление Секретариата Казахского крайко-
ма  ВКП (б) «О работе среди немецкого населения республики», в котором было 
вынесено предложение окружным комитетам Кустанайской, Петропавловской, 
Уральской, Акмолинской, Актюбинской и Павлодарской областей: немедленно 
выслать в районы поселения немцев ответственных партийных работников для 
изучения настроений трудящихся немцев; одновременно мобилизовать на по-
стоянную работу в районах и немецких колониях достаточное количество работ-
ников из окружного партийного и советского актива, особенно немцев и знающих 
немецкий язык (В братском единстве народов СССР, 1973:  333 - 334).

Несмотря на усиление работы среди немецкого населения края, проблема 
миграции немцев сохранялась вплоть до 1930 года.  В телеграмме КазЦИК (у) 
от 30 апреля 1930 года отмечалось о необходимости дальнейшей работы среди 
немецкого населения Павлодарского округа, так как отсутствие продовольствия 
в силу недорода в Павлодарском округе, как отмечалось в телеграмме, вновь 
способствует развитию эмигрантских  настроений ( ЦГА РК Ф-Р 5. Оп.11. Д. 125. 
Л. 3 – 4). 
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В заключении необходимо отметить, что немецкое население Казахстана на 
протяжении 1920-х годов находилось вне поля зрения ЦИК Казахстана. Первые 
основополагающие документы,  регулирующие взаимоотношения центральных 
органов Казахстана и  немецкого населения были приняты только в 1929 году, то 
есть в период развития эмиграционного движения за пределы республики.
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Features of the functioning of the sovereign demographic system of Kazakhstan: 
the defi ning role of the Kazakh ethnic group (2009-2019)
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Annotation. One of the most important criteria for Kazakhstan’s independence was the acquisition of 
not only political, but also demographic sovereignty, which gives the state the opportunity to develop on 
its own demographic basis. As a result, the problem of forming Kazakhstan’s demographic system, the 
core of which is the Kazakh ethnic group, is of paramount importance. The formation of the sovereign 
demographic system of the Republic of Kazakhstan occurred not only as a result of demographic evolutions 
of the Kazakhs, but also changes in the number of other peoples. Therefore, the demographic history of 
an ethnic group cannot be studied outside the national context. To study the ethnodemographic situation 
in Kazakhstan in a long-term retrospective, the authors identifi ed four ethnic groups: Kazakhs, Russians, 
Ukrainians, and Germans. This choice is explained by the fact that these ethnic groups made up the vast 
majority of the population of Kazakhstan and its regions in all historical periods. They determined and 
determine the vector of development of both national and regional ethnodemographic processes.
Keywords: ethnodemographic situation, Kazakhs, Kazakhstan, Russians, Ukrainians, Germans.
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Қазақстанның егеменді демографиялық жүйесінің жұмыс істеу 
ерекшеліктері: қазақ этносының шешуші рөлі (2009-2019 жж.)
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 Аңдатпа. Қазақстан тəуелсіздігінің маңызды белгілерінің бірі мемлекетке өзінің демографиялық 
негізінде дамуға мүмкіндік беретін саяси ғана емес, демографиялық егемендікке де ие болу болып 
табылады. Осының салдарынан өзегі қазақ этносы болып табылатын қазақстандық демографиялық 
жүйенің қалыптасу мəселесі бірінші дəрежелі мəнге ие болып отыр. Қазақстан Республикасының 
егеменді демографиялық жүйесінің қалыптасуы қазақтардың демографиялық эволюциясы салда-
рынан ғана емес, сонымен қатар басқа халықтар санының өзгеруі салдарымен де байланысты бол-
ды. Сондықтан қандай да бір этностың демографиялық тарихын жалпымемлекеттік контекстіден 
тыс зерттеуге болмайды. Қазақстандағы этнодемографиялық жағдайға ұзақ мерзімді шолу жасай 
отырып зерттеу үшін осы мақалада авторлар төрт этникалық топты белгілеп алды: қазақтар, оры-
стар, украиндықтар жəне немістер. Бұл таңдау аталған этностардың барлық тарихи кезеңдерде 
Қазақстан мен оның өңірлері халқының басым көпшілігін құрағандығымен түсіндіріледі. Аталған 
ұлттар республикалық, сондай-ақ өңірлік этнодемографиялық процестердің даму векторын 
анықтаған жəне анықтайды.
Түйінді сөздер: этнодемографиялық жағдай, қазақтар, Қазақстан, орыстар, украиндар, немістер.
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Особенности функционирования суверенной демографической системы 
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Казахстана: определяющая роль казахского этноса (2009–2019 гг.)
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захстан, е-mail:аlalexeenko56@gmail.com 

Аннотация. Одним из важнейших критериев независимости Казахстана стало обретение не толь-
ко политического, но и демографического суверенитета, дающего государству возможность раз-
виваться на собственной демографической основе. Вследствие этого, проблема формирования 
казахстанской демографической системы, стержнем которой является казахский этнос, приобре-
тает первостепенное значение. Становление суверенной демографической системы Республики 
Казахстан происходило не только вследствие демографических эволюций казахов, но и изменений 
в численности других народов. Для изучения этнодемографической ситуации в Казахстане в дли-
тельной ретроспективе в статье авторами обозначены четыре этнические группы: казахи, русские, 
украинцы, немцы. Данный выбор объясняется тем, что названные этносы составляли подавляю-
щее большинство населения Казахстана и его регионов во все исторические периоды. Именно они 
определяли и определяют вектор развития как республиканских, так и региональных этнодемогра-
фических процессов.
Ключевые слова: этнодемографическая ситуация, казахи, Казахстан, русские, украинцы, немцы.

Егеменді демографиялық жүйенің ерекшеліктері: 
қазақ этносының шешуші рөлі (2009-2019 жж.) 

Ж.С. Аубакирова, А.Н. Алексеенко 

Кіріспе. Тəуелсіздікке қол жеткізу жəне егемен Қазақстанның құрылысы са-
яси, əлеуметтік-экономикалық, əлеуметтік-мəдени қайта құрулардың күрделі 
жолынан өтті. Бұл ретте мемлекет халқының демографиялық іс-əрекеттері 
көбіне осы қайта құрулардың табыстылығына байланысты болады. Егемен 
Қазақстанның демографиялық тарихы бірнеше кезеңнен өтті. Республика үшін ең 
күрделі кезең 1990 жылдар болды, оны ел Президенті Н.Ə. Назарбаев атап өтті: 
«Ұлттық қауіпсіздіктің жетекші басымдықтары дəрежесіне күшті демографиялық 
жəне көші-қон саясаты шығарылуы тиіс. Егер біздің мемлекеттік органдар 
бұрынғыша бұған немқұрайлы қараса, онда біз ХХІ ғасыр қарсаңында Ресейден 
кейін «демографиялық кірес» жағдайына кіреміз, онда халық саны сыртқы көші-
қон процестерінің салдарынан ғана емес, табиғи жолмен де азаяды. Бұл үрдіс 
тез арада тоқтатылуы тиіс» (Назарбаев, 1997). 

Ел Президентінің алғашқы жолдауынан бері жиырма жылдан астам уақыт 
өтті. Демографиялық көзқарас тұрғысынан – бір ұрпақтан аз уақыт. Осы қысқа та-
рихи кезеңде Қазақстандағы демографиялық ахуал түбегейлі өзгерді. Республи-
када автохтонды негізде жұмыс істейтін егеменді демографиялық жүйе құрылған. 
Қазақстан демографиялық егемендікке қол жеткізді деп сеніммен айтуға болады. 

Қазақстанның жиырмасыншы ғасырдың басынан кешкен этнодемографиялық 
сілкіністері КСРО-ның саяси, əлеуметтік, экономикалық дамуының салда-
ры болды. Республикаға көші-қон ағынының нəтижесінде оның этникалық 
құрамы түбегейлі өзгерді. Бұл үрдісте негізгі рөлді кеңес заманында Қазақстан 
халқының көпшілігін, ең алдымен қалаларда құраған славян халықтары атқарды. 
Нəтижесінде қазақтардың демографиялық даму ерекшелігі КСРО-ның еуропалық 
бөлігіне тəн стандарттарға жақындатылған орташаланған республикалық 
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көрсеткіштерде жойылды. 
Қазіргі уақытта мемлекет халқының көпшілігі қазақтар болып табы-

лады, сыртқы көші-қонның халық санының серпініне əсері барынша аз. 
Демографиялық дамудың негізгі нұсқалары ел ішінде жəне қазақ этносының 
мəдени, əлеуметтік ерекшеліктеріне шоғырландырылған. Жаңа тарихта алғаш 
рет республиканың демографиялық жүйесі егеменді негізде жұмыс істей ба-
стады. Оның қалыптасуының негізгі кезеңдерін анықтайық. Кеңестік кезең 
Қазақстанның егеменді дамуына елеулі əсер етті. КСРО-ның ыдырауы жəне жаңа 
ұлттық мемлекеттердің құрылуы бұрынғы одақтас республикалардың титулдық 
этностарының демографиялық, экономикалық, əлеуметтік, саяси құрылымда 
шешуші болатын мемлекет құрушы қызметтерді орындауға дайындығы туралы 
мəселені өзекті етті. Қазақстан үшін бұл мəселелер, біздің ойымызша, аса өзекті 
болды. Мемлекеттің этнодемографиялық дамуында «өткен шақ» көбіне қазіргі 
мен болашақтың мəнін анықтайды. 

Республика халқының «кеңестік» тарихын екі кезеңге бөлуге болады, олардың 
шартты шекаралары халық санағы күндері болып табылады (1-кестені қараңыз). 

1 кесте - 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 жəне 1989 жылдардағы Бүкілодақтық 
халық санақтарының деректері бойынша Қазақстан халқының саны мен этникалық 
құрамы (мың адам)

1926 1939 1959 1970 1979 1989

саны % саны % саны % саны % саны % саны %

барлық 
халық

6198.0 100 6151,0 100 9294,7 100 13008,7 100 14684,3 100 16464,5 100

қазақтар 3637.5 58,5 2327,7 37,8 2787,3 30,0 4234,2 32,5 5289,3 36,0 6534,6 39,7

орыстар 1275,8 20,6 2458,7 40,0 3972,0 42,7 5521,9 42,4 5991,2 40,8 6227,5 37,8

украиндық-
тар

860,0 13,9 658,3 10,7 741.3 8,2 933,5 7,2 898,0 6,1 956,2 5,8

немістер 51,1 0,8 92,6 1,5 659,8 7,1 858,1 6,6 887.4 6,1 957,5 5,8

өзге 
этностар

254.2 4.1 613.7 10.0 1134.3 12.2 1461.0 11.2 1618.4 11.0 1788.7 10.9

Дереккөздер: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т.8. Казахская АССР. – М., 1928. –15-46 б., 126-153; 
Всесоюзная перепись населения 1939 г. ГАРФ. Ф. 1562, оп. 336, д. 338-402; Всесоюзная перепись населения 
1959 г. ЦАРК. Ф. 1568, оп. 21, д. 4; Статистический сборник по отдельным показателям  Всесоюзных переписей 
населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Алма-Ата, 1991. –7-70 б.

Бірінші кезеңнің жұмысы кезінде (1926 жəне 1959 жылдардағы халық 
санақтары) ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың бірінші ширегінде қалыптасқан 
халықтың этникалық құрылымы елеулі өзгерістерге ұшырады. Мəселен, 1959 
жылы қазақтар саны 1926 жылмен салыстырғанда 23,2 %-ға қысқарды, бұл ретте 
халық 1930 жылдардың басындағы ашаршылық кезінде ең көп шығынға ұшырады. 
КСРО-ның басқа өңірлерінен (депортация, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 
эвакуация, тың жəне тыңайған жерлерді игеру, индустриялық даму) келген 
ағым халықтың жалпы санының серпініндегі сəтсіздіктерді біршама тегістеді, 
бірақ республиканың этникалық құрамын түбегейлі өзгертті. 1959 жылғы халық 
санағының деректері бойынша Қазақстан халқы құрамындағы қазақтардың үлес 
салмағы 30,0 %-ды құрады (1-кестені қараңыз). Əсіресе қалаларда қазақ тілінің, 
ұлттық мəдениетінің маңызы едəуір азайды. 

Сонымен қатар Қазақстан халқының құрамындағы əртүрлі этностардың 
үлес салмағын салыстыру қазақтардың өздерінің демографиялық даму бары-
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сын тікелей анықтайтын үрдістерді талдауды ғылыми ойдың шеткері аймағына 
қалдырады. Статистика деректері бір демографиялық ұрпақ ішінде (1959-1989 
жылдардағы халық санақтары арасындағы отыз жыл) қазақ этносының саны 
2,34 есе ұлғайғанын анықтады. Неғұрлым жоғары өсу қарқыны (51,9 %) 1960 
жылдары байқалды (1959-1970 жылдардағы халық санағы) (1-кестені қараңыз). 
Осылайша 1950-60 жылдары қазақтар демографиялық жарылыс жағдайын 
басынан кешірді. Біздің ойымызша, сол уақытта қалыптасқан əлеуметтік-
экономикалық қызметтің этникалық саралануы шешуші мəнге ие болғанын атап 
өткен жөн. Индустриялық-өнеркəсіптік қызметтерді негізінен «титулдық емес» 
этностар атқарды. Қазақтардың көпшілігі ауыл тұрғындары болып қала берді.  
Мемлекеттің əлеуметтік преференциялары (тегін медицина жəне білім беру, 
түрлі жəрдемақылар, көп балалы отбасыларды қолдау жəне т.б.) қолдаған бала 
туу дəстүрлері этностың демографиялық сипаттамаларының сапалы өзгеруіне 
əкелді. Бала туудың сақталып отырған деңгейі аясында өлім-жітімнің (бірінші 
кезекте нəрестелік) тез төмендеуінің салдары халық санының қарқынды өсуі 
болды. 1950-80 жылдары қазақтар жинақтаған демографиялық əлеует өткен 
жылдардағы шығындардың орнын толтыруға ғана емес, сонымен бірге егеменді 
демографиялық жүйенің табысты жұмыс істеуінің негізі болуға да мүмкіндік берді 
(2-кестені қараңыз). 

2 кесте - 1989, 1999, 2009 жылдардағы халық санақтарының жəне 2019 
жылғы ағымдағы статистиканың деректері бойынша Қазақстан халқының саны 
мен құрамы (мың адам)

1989 1999 2009 2019

саны % саны % саны % саны %

барлық халық 16464,5 100 14953,1 100 16009,6 100 18395.5 100

қазақтар 6534,6 39,7 7985,0 53,4 10096,8 63,1 12587.5 68.4

орыстар 6227,5 37,8 4509,6 30.2 3793,8 23,7 3471.0 18.9

украиндықтар 956,2 5,8 547,1 3,7 333,0 2,1 270.9 1,5

немістер 957,5 5,8 353,4 2,3 178,4 1,1 178.6 1,0

өзге этностар 1788.7 10.9 1558.0 10.4 1607.6 10.0 1887.5 10.2
Дереккөздер: Статистический сборник по отдельным показателям всесоюзных переписей населения 1939, 
1959, 1970, 1979 и 1989 гг. – Алма-Ата, 1991. –7-70 б.; Национальный состав населения РК. Т. 1. Итоги переписи 
населения 1999 г. в РК. – Алматы, 2000. –6-8 б.; Национальный состав, вероисповедание и владение языками в 
РК. Итоги национальной переписи населения 2009 г. в РК. Статистический сборник. - Астана, 2010. –4-6 б.; Чис-
ленность населения Казахстана по отдельным этносам на начало 2019 г. Комитет по статистике Министерство 
Национальной экономики РК. Нур-Султан, 2019.   

Статистикалық деректер көрсеткендей, ХХ ғ. соңы мен ХХІ ғ. басында 
Қазақстанның этникалық құрамының кезекті түбегейлі өзгеруі орын алды. 2019 
жылдың құрылымы 1926 жылдағыдай болды, тек қазақтардың үлес салмағы 
ол кезден көп болды. 1990 жылдары еуропалық халықтардың эмиграция-
сы республикадағы тұрғындар санының азаюына əкелді. Кейіннен мемле-
кет халқы санының неғұрлым сенімді серпінін қазақтар айқындады. 1989-2019 
жылдары Қазақстанда тұрғындар саны 11,2 %-ға өсті. Бұл ретте қазақтар саны 
1,9 есе ұлғайды, ал орыстар – 1,8 есе, украиндықтар – 3,5 есе, немістер – 5,4 
есе қысқарды. Нəтижесінде 2019 жылы халық құрамындағы қазақтардың үлес 
салмағы 68.4 %-ды құрады.     

Посткеңестік кезеңде халықтың серпіні егеменді дамудың əлеуметтік, саяси, 
экономикалық ерекшеліктерін көрсететін əртүрлі компоненттердің көбірек неме-
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се азырақ əсерінен өзгерді (3-кестені қараңыз). 

3 кесте - 1990-2019 жылдардағы Қазақстан халқы санының өзгеру 
компоненттері (мың адам)

жылдар жалпы өсім
оның ішінде

табиғи 
өсім

көші-қон 
өсімі

оның ішінде
эмиграция иммиграция

1990-2019
оның ішінде 3625.7 5860.4 -2234.7 3969.2 1734.5

1990-2003 -522,6 1678,6 -2201,1 3364,5 1163,4
2004-2011 1516,6 1417,3 99,3 331,9 431,2
2012-2019 2631.7 2764.6 -132.9 272.8 139.9

Дереккөздер: http://stat.gov.kz/faces/wcnavexternalld/homeNumberspopulation (дата обращения: 20.06.18); Демо-
графический ежегодник Казахстана. 2017. Статистический сборник/на казахском и русском языках. Министер-
ство национальной экономики РК. Комитет по статистике. Гл. редактор Айдапкелов Н. –5, 83 б.;  Central Asia 
Monitor, 2020, 9 марта.

ХХ ғасырдың соңы-ХХІ ғасырдың басында халық санының серпінінің 
эволюциясындағы жетекші компоненттер сыртқы көші-қон болды. Бұл кезеңнің 
(1990-2003 жж.) айрықша ерекшелігі сыртқы көші-қонның теріс сальдосы халықтың 
табиғи өсімінен асып кетті, нəтижесінде мемлекет халқының саны азайды. 

Екінші кезеңнің хронологиялық шеңбері (2004-2011 жж.) демографиялық 
жағдайдағы елеулі өзгерістерді тіркейді. Бұл уақыттта Қазақстан халқының саны 
сыртқы көші-қонның оң сальдосы есебінен де, табиғи өсім есебінен де өсті. 

Қазіргі үшінші кезеңнің (2012-2019 жж.) ерекшелігі – сыртқы көші-қонның 
теріс сальдосын бірнеше рет жабатын табиғи өсу қарқынының ел халқы санының 
серпініне шешуші əсер етуі. 

Берілген кезеңдердің əртүрлі хронологиялық шеңберлеріне байланысты 
жағдайды 4-кестеде көрсетілген орташа жылдық көрсеткіштер айқын көрсетеді. 

4 кесте - 1990-2019 жылдардағы Қазақстан халқы санының өзгеру 
компоненттерінің орташа жылдық көрсеткіштері (мың адам)

жылдар жалпы өсім
оның ішінде

табиғи 
өсім

көші-қон 
өсімі

оның ішінде
эмиграция иммиграция

1990-2016

оның ішінде
107,8 187,5 -79,7 142,4 62,7

1990-2003 -37,3 119,9 -157,2 240,3 83,1
2004-2011 189,6 177,2 12,4 41,5 53,9
2012-2019 329.0 345.6 -16.6 34.1 17.5

Дереккөз: Демографический ежегодник Казахстана. 2017. Статистический сбор-
ник. Министерство национальной экономики РК. Комитет по статистике. 5, 83 б.; 
Central Asia Monitor. 2020. 9 марта.

4-кестенің деректерінен көші-қон қозғалыстарының қарқындылығы күрт 
төмендегенін көруге болады. Мəселен, 2012-2019 жылдары эмигранттардың ор-
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таша жылдық саны 1990-2003 жылдарға қарағанда 7,0 есе, иммигранттар саны 
4,7 есе қысқарды. Сонымен бірге табиғи өсімнің орташа жылдық көрсеткіштері 
2012-2019 жылдары 1990-2003 жылдарға қарағанда 2,9 есе, 2004-2011 жылдарға 
қарағанда 1,9 есе көп болды.  

Республикада денсаулық сақтау жүйесінің жақсаруының салдарынан болған 
халықтың өмір сүру ұзақтығының ұлғаюы табиғи өсім көрсеткіштерінің өсуіне 
айтарлықтай ықпал етті. 10 жылда (2009-2019 жж.) Қазақстанда орташа өмір сүру 
ұзақтығы 4,58 жылға көбейді (5-кестені қараңыз). 

5 кесте - Қазақстанда 2009-2019 жылдары туылған кезде күтілетін өмір сүру 
ұзақтығы, жас

2009 2019
барлық халық 68.69 73.18
ер адамдар 63.62 68.82
əйел адамдар 73.55 77.30
қала халқы 68.35 73.08
ер адамдар 62.79 68.39
əйел адамдар 73.58 77.23
ауыл халқы 68.94 73.35
ер адамдар 64.67 69.42
əйел адамдар 73.51 77.43

Дереккөз: Женщины и мужчины Казахстана. Статистический сборник: Астана, 2010. 11 б.; (www.stat.gov.kz)

2019 жылы ер адамдар 2009 жылға қарағанда 5,20 жылға, əйелдер 4,78 
жылға ұзағырақ өмір сүрді. Қалалық ер адамдар өмір сүру ұзақтығында 
үлкен жетістіктерге жетті, олар 5,60 жылға ұзақ өмір сүре бастады. Өмір сүру 
ұзақтығының өсуі көп жағдайда республикадағы сəби өлімінің қысқаруының сал-
дарынан болып табылады, 2019 жылы ол 8,35 промиллені құрады.

Осылайша көбею үрдістерінің призмасы арқылы мəселені зерттеудің өзектілігі 
жыл сайын артып келеді. Сонымен бірге бұл демографиялық жүйенің қазіргі 
заманғы жұмыс параметрлерін қалыптастыруға айтарлықтай үлес қосқан сыртқы 
көші-қон болды. Қазақстаннан негізінен қалалардан, көшіп кету нəтижесінде 
халықтың көбею үрдістеріне өз үлесін қосқан еуропалық компоненттің едəуір 
бөлігі (бала туудың төмен көрсеткіштері жəне өлім-жітімнің жоғары көрсеткіштері) 
жойылды. Иммиграция елге дəстүрлі қасиеттің қазақ компонентін көшірді 
(этникалық репатрианттардың негізгі шығу орындары – Өзбекстанның, Қытайдың, 
Моңғолияның ауылдық жерлері екенін еске алсақ та жеткілікті). Кейбір бағалаулар 
бойынша тəуелсіздік кезеңінде Қазақстанға елдегі демографиялық жағдайға 
айтарлықтай əсер еткен 1,1 миллионға жуық этникалық репатрианттар келді. Ішкі 
көші-қон, өз кезегінде, қоныстандыру жүйесінің этникалық құрамын айтарлықтай 
өзгертті. Қазір ауыл халқының да, қала халқының да көпшілігі қазақтар.

6 кесте - 2009-2019 жылдардағы халықтың сыртқы көші-қоны (мың адам)

жылдар иммиграция эмиграция миграциялық сальдо
2009 41.5 34.0 7.5
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№6 кестенің жалғасы
2010 42.1 26.5 15.6
2011 38.0 32.9 5.1
2012 28.3 29.7 -1.4
2013 24.1 24.4 -0.3
2014 16.8 28.9 -12.1
2015 16.6 30.0 -13.4
2016 13.8 34.9 -21.1
2017 15.6 37.7 -22.1
2018 12.7 41.9 -29.2
2019 12.5 45.2 -32.7

барлығы 262.0 366.1 -104.1
Дереккөз: www.stat.gov.kz 

Біртіндеп этникалық репатриацияның демографиялық үрдістерге əсері аза-
яды (6-кестені қараңыз). 2009-2019 жылдары ол 3,3 есе қысқарды. Осы кезде 
эмиграция 1,3 есе өсті. Нəтижесінде 2012 жылдан бастап сыртқы көші-қонның 
біртіндеп өсіп жатқан теріс сальдосы қайтадан байқалды.

Сонымен республиканың демографиялық дамуы эндогендік этникалық 
негізде айқын байқалады. Қалай болғанда да, табиғи өсімнің 90 %-ын қазақтар 
айқындайды. Бірақ егеменді мəнді сипаттайтын түпкілікті тұжырымдар айту 
ертерек, өйткені көбею үрдістерінің эволюциясы белгілі бір дəрежеде кеңестік 
Қазақстанда болған оқиғалардың салдары болып табылады. Əңгіме 1950-60 
жылдары қазақ этносының басынан кешкен демографиялық жарылыс жəне 
халықтың жас құрылымының өзгеруіне əлі де əсер ететін оның толқындары ту-
ралы болып отыр. «Кеңестік» демографиялық өткен кезең толқынның «шыңы» 
құлаған ХХІ ғасырдың  оныншы жылдарында айқын көрінді (7-кестені қараңыз).

7 кесте - 2010, 2016 жылдардағы Қазақстан халқының жас құрылымы (мың 
адам)

Жас

2010 2016 2016 жылдан 2010 (%)

барлық 
халық

оның ішінде барлық 
халық

оның ішінде барлық 
халық

оның ішінде

қала ауыл қала ауыл қала ауыл

барлығы 16203,3 8819,6 7383,7 17669,9 10035,6 7634,3 9,1 13,8 3,4

0-4 1643,2 780,3 862,9 1912,7 1090,1 822,6 16,4 39,7 -4,7

5-9 1191,3 563,4 627,9 1648,4 869,7 778,7 38,4 54,4 24,0

10-14 1169,4 546,3 623,1 1233,4 614,5 618,9 5,5 12,5 -0,7

15-19 1498,8 784,3 714,5 1132,1 568,4 563,7 -24,5 -27,5 -21,1

20-24 1630,5 943,6 686,9 1425,5 801,9 623,6 -12,6 -15,0 -9,2

25-29 1379,6 792,6 587,0 1641,2 1029,5 611,7 19,0 29,9 4,2

30-34 1231,3 696,2 535,1 1402,0 841,0 561,0 13,9 20,8 4,8

35-39 1153,0 649,3 503,7 1230,6 724,5 506,1 6,7 11,6 0,5

40-44 1061,1 591,4 469,7 1131,9 655,8 476,1 6,7 10,9 1,4

45-49 1108,0 620,9 487,1 1041,4 598,7 442,7 -6,0 -3,6 -9,1

50-54 916,4 517,0 399,4 1046,8 600,4 446,4 14,2 16,1 11,8
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№7 кестенің жалғасы

55-59 713,5 408,1 305,4 913,4 528,7 384,7 28,0 29,0 26,0

60-64 478,9 281,5 197,4 667,2 391,5 275,7 39,3 39,1 39,7

65-69 341,6 191,4 150,2 480,3 290,9 189,4 40,6 52,0 26,1

70+ 686,7 455,3 233,4 763,0 430,0 333,0 11,1 -5,1 42,7
Дереккөз: Демографический ежегодник Казахстана. 2017 // Статистический сборник / на казахском и русском 
языках. Министерство национальной экономики РК, Комитет по статистике. Астана, 2017. –22-23-бб.

Демографиялық жарылыстан туындаған жас құрылымының «толқындары» 
мен «сəтсіздіктері» ұзақ уақыт бойы демографиялық үрдістерге қысым жасай 
алады. Əсері айқын болатын негізгі жас топтарын бөліп алайық. Біріншіден, бұл 
өкілдері «оныншы» жылдардың ортасында негізінен 50-ден 69 жасқа дейін болған 
демографиялық жарылыс ұрпағы (7-кестені қараңыз). 2016 жыл 2010 жылмен 
салыстырғанда халық құрылымындағы осы топтың үлес салмағы 15,1 %-дан 17,6 
%-ға дейін ұлғайды. Болашақта негізінен қазақтардан құралған демографиялық 
жарылыс ұрпағы, халықтың қартаю үрдістеріне, өлімнің жалпы коэффицентінің 
жоғарылауына əсер етеді. 

Екінші жағынан, 1980 жылдары репродуктивті əлеуетті белсенді түрде жүзеге 
асырған «жарылыс ұрпағы» алғашқы демографиялық толқынды тудырды. 2016 
жылғы жас құрылымында толқын негізінен 25-39 жастағы балалар тобында 
тіркелді. Халықтың репродуктивті белсенді бөлігінінің көптігі бала туудың өсуіне 
əкелді. Мəселен, 2016 жыл 2010 жылмен салыстырғанда 0-9 жастағы балалар 
саны 51,3 %-ға өсті. Егер 2010 жылы осы жас тобының халық құрамындағы үлес 
салмағы 17,5 %-ды құраса, 2016 жылы 20,1 %-құрады. ХХІ ғасырдың басында 
бала туудың айтарлықтай өсуі 1950-60 жылдардағы демографиялық жарылы-
стан туындаған «Бірінші толқын» өкілдерінің репродуктивті белсенділігінің сал-
дары болып табылады. 

Жас құрылымына 1990 жылдардағы дағдарыстық оқиғалар да əсер етті. 
Бұл уақытта бала туу саны күрт төмендеді. Мəселен, егер 1986-1987 жылда-
ры Қазақстанда 827,9 мың бала туылса (демография тарихындағы рекордтық 
көрсеткіштер), ал 1996-1997 жж. – 487,7 мың немес 1,7 есе аз [2; 93-б.; 3; 31-б.]. 
Нəтижесінде 2016 жылдың жас құрылымында алдағы жылдары көбею деңгейі 
тəуелді болатын репродуктивті ұрпақ (15-24 жас) өте аз. 2016 жыл 2010 жылмен 
салыстырғанда оның саны 18,3 %-ға қысқарды (86-кестені қараңыз).

Осылайша кеңестік мұраның инерциясы модернизация дамуының 
қиындықтарымен бірге егеменді демографиялық жүйенің жұмысында өте 
қарама-қайшы үрдістердің пайда болуына əкеледі. Сонымен қалалық əлеуметтік 
тауашаларды табысты игеру үшін сапалы білім, кəсібилік жəне т.б. үлкен маңызға 
ие. Қалалық өмірдің осы жəне басқа стандартты өлшем шарттарының жиынтығы 
əрдайым туу деңгейінің төмендеуіне əкеледі. Бұл үрдіс Қазақстанда 1970-80 
жылдары айқын көрінді. Бірақ оның «титулдық емес» халқын, негізінен республи-
ка қалаларында саны жағынан басым болған орыстар айқындады.  

Егеменді Қазақстанның КСРО құрамында еуропалық этникалық топтардың 
өкілдері болған жылдары құрылған əлеуметтік-экономикалық, əлеуметтік-
мəдени қалалық тауашаларды ауылдық жерлерде қалыптасқан репродуктивтік 
нормаларды жаңа тұрғылықты жерге көшіретін қазақтар құрады. Мұны 2000-2019 
жылдардағы табиғи өсу көрсеткіштерінің серпіні дəлелдейді (8-кестені қараңыз). 
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8 кесте - 2000-2019 жж. Қазақстанның қала жəне ауыл халқының бала туу, 
өлім-жітім, табиғи өсуі (1000 адамға шаққанда) 

2000 2010 2019
Туылғандар
барлық халық 14,9 22,5 21,7
қала халқы 13,6 21,6 22,1
ауыл халқы 16,6 23,6 21,2
қайтыс болғандар
барлық халық 10,1 8,9 7,2
қала халқы 11,3 9,4 7,5
ауыл халқы 8,5 8,4 6,7
табиғи өсім
барлық халық 4,8 13,6 14,5
қала халқы 2,3 12,2 14,6
ауыл халқы 8,1 15,2 14,5

Дереккөз: Демографический ежегодник регионов Казахстана. Статистический сборник. Алматы, 2006. 211-213 
б. ( www.stat.gov) 

8-кестеден көріп отырғанымыздай, 2000-2019 жылдары табиғи өсім 
коэффиценті 3,0 есе өсті. Бұл ретте қалаларда өсу қарқыны ауылдық жерлер-
ге қарағанда 3,5 есе жоғары болды (қалаларда 6,3 есе, ауылдарда 1,8 есе). Ең 
үлкен өсім ХХІ ғасырдың бірінші онжылдығында байқалды. 

Бұл бірінші демографиялық толқынның ұрпағы бала туу жасына енгендігімен 
түсіндіріледі, ал оның ең жоғары репродуктивті белсенділігі əлеуметтік-
экономикалық тұрақтандыру кезеңімен сəйкес келді. Бала туудың жалпы 
коэффиценттерінің өсуіне, табиғи өсуге «этникалық алмастыру» деп аталатын 
əсер айтарлықтай маңызға ие. Мұның мəні – көбею деңгейі төмен тұрғындардың 
эмиграция нəтижесінде елден кетуі. Қазақтардың үлес салмағының артуы табиғи 
өсім коэффиценттерінің тез өсуіне алып келеді. Бірінші кезекте бұл этникалық 
құрамның ауысуы анағұрлым айқын болған қазақстандық қалаларға қатысты. 
Егер тұтастай республика бойынша табиғи өсім көрсеткіші 2000-2010 жылдары 
2,8 есе өссе, ал қалаларда 5,3 есе артты. Қазақ халқы əрдайым басым болған 
ауылдық жерлерде серпін онша айқын емес (өсу 1,9 есе). 

2010-2019 жылдары халықтың көбею көрсеткіштері тұрақталды. «Еуропалық» 
стандарттарға негізделген бұрынғы демографиялық жүйеден егемендікке өту 
уақыты аяқталуда. Шамасы, сол кезде қалыптасқан үрдістер алдағы жылдары 
мəселенің мəнін анықтайды. Бұл үрдістер қазақстандық əйелдердің бала туу 
жасының коэффиценттерінде, бала туудың жиынтық коэффицентінде айқын 
көрінеді (9-кестені қараңыз).

9 кесте - 2009-2019 жылдардағы Қазақстанның қала жəне ауыл халқының 
бала тууының жас коэффиценттері (балиғат жастағы 1000 əйелге шаққанда)

əйелдің жасы

2009 2019

барлық халық
оның ішінде барлық 

халық
оның ішінде

қала ауыл қала ауыл
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№9 кестенің жалғасы

15-49 77,63 71,51 85,92 88,63 86,06 92,68

15-19 28,83 26,46 31,66 23,20 20,65 25,99

20-24 149,17 130,22 176,43 166, 31 155,93 180,96

25-29 152,44 142,81 165,94 172,71 161,36 194,52

30-34 107,00 100,12 116,48 124,33 118,73 134,53

35-39 58,46 53,74 65,02 74,50 73,28 76,51

40-44 14,90 13,66 16,58 20,28 20,01 20,71

45-49 0,66 0,59 0,77 1,03 1,18 0,80

бала туудың 
жиынтық 

коэффиценті
2,55 2,32 2,87 2,90 2,75 3,17

Дереккөз: Демографический ежегодник Казахстана. 2017. Статистический сборник. Министерство националь-
ной экономики РК, Комитет по статистике. Астана, 2017. 175-181 б., 189-190 (www.stat.gov.kz) 

9-кестедегі деректер 2009-2019 жылдардағы бала туудың жас ерекшеліктерінің 
серпінін көрсетеді. Тиісті этникалық статистиканың болмауына байланы-
сты репродуктивті жастағы барлық жас топтарында статистикалық қатарды 
анықтайтын қазақ əйелдері басым болады деп болжаймыз. Этнодемографиялық 
даму үрдісін ескере отырып, 2009 жылмен салыстырғанда 2019 жылы қазақ 
əйелдерінің жас құрылымындағы үлес салмағы одан да артуы тиіс еді. 
Нəтижесінде Қазақстандағы бала туудың жиынтық коэффиценті 13,7 %-ға өсті 
(2009 жылы 2,55 жəне 2019 жылы 2,90). Көші-қон (ішкі жəне иммиграция) салда-
рынан репродуктивті əлеует қалаларға көшеді. Бала туудың жас көрсеткіштері 
Қазақстан қалаларында 20,3 %-ға, ауылдарда 7,9 %-ға өсті. Қалаларда бала туу 
қарқындылығы ауылдарға қарағанда 2,6 есе жоғары. Сондай-ақ қалаларда бала 
туудың жиынтық коэффиценті ауылдық жерлерге қарағанда  неғұрлым жылдам 
қарқынмен өсуде (қалаларда 18,5 %-ға, ауылдарда 10,4 %-ға) (9-кестені қараңыз). 

Бала туудың жиынтық коэффиценті көрсеткіштерінің серпіні Қазақстанның 
1970 жылдардың соңы мен 1980 жылдардың басындағы қолайлы демографиялық 
жағдайға тез жақындап келе жатқанын көрсетеді. 1979 жылы ол 3,02-ге теңелді, 
ал 1980 жылдардың соңынан бастап біртіндеп төмендей бастайды: 1989 жылы 
– 2,81; 1995 жылы – 2,20; 1997 жылы – 1,86; 1999 жылы – 1,80. 2000 жылдары 
көрсеткіштің айтарлықтай өсуі байқалады. Нəтижесінде 20 жыл ішінде (1999-2019 
жж.) бала туудың жиынтық коэффиценті 1,6 есе ұлғайды (1999 жылғы 1,80-нен 
2019 жылғы 2,90-ге дейін).

Осылайша 2009-2019 жылдардағы бала туу коэффицентінің тез өсуі 
халықтың этнодемографиялық құрамының эволюциясының ерекшеліктерін 
көрсетеді. Бұл əртүрлі этникалық құрамы бар аймақтардың мысалында айқын 
көрінеді. Маңғыстау жəне Түркістан облыстарында қазақ халқы басым. Қостанай 
жəне Солтүстік Қазақстан облыстарында еуропалық компоненттің үлес салмағы 
басым. Бұл фактор, авторлардың пікірінше, бала туу үрдісіне шешуші əсер етті 
(10-кестені қараңыз). 

10 кесте - 2019 жылы Қазақстанның кейбір өңірлерінде бала туудың жас 
коэффиценттері (балиғат жастағы 1000 əйелге шаққанда)

əйелдердің жасы Маңғыстау 
облысы

Түркістан 
облысы

Қостанай 
облысы

Солтүстік 
Қазақстан 
облысы
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№10 кестенің жалғасы
15-49 124.12 126.73 53.17 55.04
15-19 33.98 31.97 18.48 19.15
20-24 226.69 275.81 107.83 98.44
25-29 240.99 262.42 102.04 126.32
30-34 166.71 172.39 75.33 94.07
35-39 104.79 91.54 45.19 46.55
40-44 29.33 22.23 11.81 10.33
45-49 1.91 0.82 0.64 0.43

бала туудың 
жиынтық 

коэффиценті
4.02 4.29 1.81 1.98

Дереккөз:  www.stat.gov.kz

Маңғыстау жəне Түркістан облыстарында бала туудың жиынтық коэффиценті, 
89-кестенің деректері бойынша, Қостанай жəне Солтүстік Қазақстан облыстары-
на қарағанда екі есе жоғары. Бұл ретте Түркістан облысында қалалық əйелдердің 
тууының жиынтық коэффиценті 7,27-ге тең (ауылдарда – 3,72). Яғни Түркістан 
облысының бір қалалық əйелі 2019 жылы статистикалық орташа бағаммен өмір 
бойы 7-ден астам бала туады. Маңғыстау облысында көрсеткіш біршама төмен, 
бірақ айтарлықтай – 4,39 (ауылдарда – 3,80). Шымкент қаласында бала туудың 
жиынтық коэффиценті орташа республикалық көрсеткіштен жоғары (3,32); Нұр-
Сұлтанда ол 2,77-ге тең; Алматыда 1,78 [3]. 

Қала мен ауылға ортақ нəрсе – үрдістің үлкен (30 жастан асқан) жас топ-
тарында əлдеқайда қарқынды жүруі. Осы жастағы əйелдерде əдетте үшінші, 
төртінші жəне т.б. балалар пайда болады. Жағдай көбіне олардың ықтимал 
ең жоғары репродуктивті белсенділік кезеңі негізінен 1990 жылдардағы 
дағдарыс кезіне сай келгендігімен түсіндіріледі. Нəтижесінде дəстүрлі ортада 
жиі қалыптасқан отбасындағы балалардың саны туралы идеялар толығымен 
қанағаттандырылмады. Олар əлеуметтік-экономикалық жағдай əртүрлі болған 
жəне бала тууды кейінге қалдыру барған сайын қиындаған қазіргі уақытта іске 
асады.  

Сонымен Қазақстанда көп балалы отбасылардың саны өсуде, егде балиғат 
жастағы əйелдердің бала туудың жиынтық коэффицентіне қосқан үлесі неғұрлым 
салмақты болуда. Жағдайдың екі ұштылығы – осы əйелдердің репродуктивті 
көзқарастарының көбіне кеңес заманында белгілі бір өмір сүру жағдайларында 
қалыптасуы. Ауылдық ортада «сақталған» дəстүрлі отбасылық-тұрмыстық стан-
дарттар басқа этностардың өкілдері индустриялық-қалалық функцияларды 
орындаған, көпэтностық жағдайда өздерін неғұрлым жайлы сезінді. Моноэтно-
сты қалыптастыру кезеңінде көп балалы болу, жоғары туу дəстүрлерін сақтау 
объективті түрде қиын болады, өйткені халықтың өсімін молайту параметрлері 
«қазақи» негізде жұмыс істейтін қалалық ортамен барған сайын айқындалатын 
болады. 

Бала туу деңгейі жақын арада төмендеуі мүмкін. Бұл қалалық қазақтардың 
екінші, ішінара үшінші ұрпақта белсенді репродуктивті жасқа ене бастау-
ымен түсіндіріледі. Бұл ұрпақтың негізін 1990 жылдардағы «урбанизация 
толқыны» өкілдерінің қалада туып, əлеуметтенген балалары құрайды. Олардың 
репродуктивті жағдайлары аға буынға қарағанда өзгеше. Қалай болғанда да, 
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балиғат жастағы əйелдердің ең жас жастар тобында (20 жасқа дейін) бала 
туу көрсеткіші төмендейді (9-кестені қараңыз). Уақыт өте келе «урбанизация 
толқынының» өкілдері репродуктивті жастағы барлық негізгі топтарды анықтайды.  

Сонымен қатар ауылдың ауқымды демографиялық əлеуеті үнемі жаңа ур-
бандалу легін өндіреді. Қазіргі уақытта, біздің ойымызша, біз қалалық кеңістікті 
игерудің «сандық» нұсқасын байқаймыз. Тез өсіп келе жатқан қала халқын өз мас-
сасында кешегі ауыл тұрғындары құрайды, олар қалаға тиісті əлеуметтік-мəдени 
көзқарастардың едəуір бөлігін алып келді. Бұл көзқарастар жақын болашақта 
жаңа тұрғылықты жерде «ерімейді». Көптеген дəстүрлі құндылықтардың 
жоғалуы (соның ішінде репродуктивті) қалалық индустриалды қоғамның ұзақ, 
эволюциялық құрылысы үрдісінде жүреді. Бұл көбіне қазақстандық орыстарға 
тəн болды. Қазақтар «индустриялық урбандалу» жолынан өткен жоқ, көбіне 
мемлекеттің қазіргі қала халқы – бұл қалаларда тұратын, тиісті менталитеті 
бар ауыл қазақтары. Оларға əлі де тұрғылықты жері бойынша ғана емес, шын 
мəніндегі қала тұрғындары болу керек. 

Қазіргі уақытта дəстүрлі құндылықтарды көп жағдайда сақтаған қазақ халқы 
мемлекеттің қуатты демографиялық ресурсы болып табылады. Республика халқы 
санының өсу серпінін қалаларда да, ауылдық жерлерде де қазақтар айқындайды. 
2019 жылы Қазақстанның барлық дерлік өңірлерінде (Солтүстік Қазақстан жəне 
Қостанай облыстарынан басқа) олар халықтың басым бөлігі болып табылады. 
Бұл ретте Атырау, Маңғыстау жəне Қызылорда облыстарында қазақтардың үлес 
салмағы 90 %-дан асады. Бұл көрсеткішке Ақтөбе облысы да жақын (11-кестені 
қараңыз). 

11 кесте - 2019 жылғы ағымдағы статистика деректері бойынша Қазақстан 
халқының саны мен этникалық құрамы (мың адам)

облыстар
барлық халық Қазақтар орыстар украин

дықтар немістер өзге этностар

саны % саны % саны % саны % Саны % саны %

Қазақстан 18395.5 100 12587.5 68.4 3471.0 18.9 270.9 1.5 178.0 1.0 1887.5 10.2

Ақмола 738.6 100 379.3 51.4 242.7 32.9 31.8 4.3 26.0 3.5 58.8 8.0

Ақтөбе 869.6 100 720.4 82.8 98.6 11.3 21.6 2.5 5.7 0.7 23.3 2.7

Алматы 2038.9 100 1469.5 72.1 271.9 13.3 3.6 0.2 8.6 0.4 285.3 14.0

Атырау 633.8 100 586.8 92.6 33.4 5.3 0.8 0.1 0.5 0.1 12.3 1.9

Батыс 
Қазақстан 652.3 100 498.0 76.3 125.6 19.3 9.2 1.4 1.3 0.2 18.2 2.8

Жамбыл 1125.4 100 818.5 72.7 110.0 9.8 2.7 0.2 4.3 0.4 189.9 16.9

Қарағанды 1378.5 100 714.1 51.8 488.9 35.5 40.1 2.9 32.0 2.3 103.4 7.5

Қостанай 872.8 100 355.7 40.8 357.6 41.0 71.8 8.2 27.2 3.1 60.5 6.9

Қызылорда 794.3 100 764.6 96.3 14.6 1.8 0.3 0.0 0.1 0.0 14.7 1.9

Маңғыстау 678.2 100 617.1 91.0 36.8 5.4 1.8 0.3 0.3 0.0 22.2 3.3

Павлодар 753.9 100 394.7 52.4 267.1 35.4 32.4 4.3 20.3 2.7 39.4 5.2

Солтүстік 
Қазақстан 554.5 100 194.2 35.0 274.6 49.5 22.9 4.1 19.7 3.6 43.1 7.8

Түркістан 1984.0 100 1508.2 76.0 35.5 1.8 0.9 0.0 1.3 0.1 438.1 22.1

Шығыс 
Қазақстан 1378.5 100 834.8 60.6 496.6 36.0 3.8 0.3 12.9 0.9 30.4 2.2

Нұр-Сұлтан 
қ.. 1078.4 100 852.0 79.0 138.5 12.8 14.2 1.3 9.3 0.9 64.4 6.0

Алматы қ. 1854.7 100 1120.5 60.4 468.1 25.2 10.4 0.6 7.6 0.4 248.1 13.4
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№11 кестенің жалғасы

Шымкент қ. 1009.1 100 676.8 67.1 92.6 9.2 2.6 0.3 1.2 0.1 235.9 23.4
Дереккөз: Численность населения Казахстана по отдельным этносам на начало 2019 г. Комитет по стати-
стике Министерства национальной экономики (https:// data.egov.kz/api/v4/kazakstan_respublikasy_halkyny/
v3?apikey=yourApiKey)

Нəтижесінде 2009-2019 жылдары Қазақстан халқының өсу қарқыны 14,9 
%-ды құрады, бұл алдыңғы онжылдықтағы (1999-2009 жж.) өсу қарқынынан 2,1 
есе жоғары. Көшіп келу ағынының қысқаруы салдарынан қазақтар санының өсу 
серпіні 1999-2009 жылдардағы кезеңімен салыстырғанда біршама төмендеді 
(26,4 %-дан 24,7 %-ға дейін), бірақ орыстар санының азаю қарқыны да (1,9 есе) 
төмен болды. Басқа еуропалық топтардың демографиялық эволюциясы олардың 
санының аздығына байланысты жалпы жағдайға шамалы əсер етеді (12-кестені 
қараңыз). 

12 кесте - 2009 жылғы халық санағының деректері жəне 2019 жылғы ағымдағы 
статистика материалдары бойынша Қазақстан халқының саны мен этникалық 
құрамы (мың адам) 

2009 2019 2019 жылдан 
2009 (%)саны % саны %

барлық халық 16009.6 100 18395.5 100 114.9
қазақтар 10096.8 63.1 12587.5 68.4 124.7
орыстар 3793.8 23.7 3471.0 18.9 91.5
украиндықтар 333.0 2.1 270.9 1.5 81.3
немістер 178.4 1.1 178.6 1.0 100.1
өзге этностар 1607.6 10.0 1887.5 10.2 117.4

Дереккөздер: Перепись населения Республики Казахстан 2009 г. Краткие итоги. Статистический сборник. / Под 
ред. А.А.Смаилова. Астана, 2010. – 11 б.; Численность населения Казахстана по отдельным этносам на начало 
2019 г. Комитет по статистике Министерства национальной экономики (https:// data.egov.kz/api/v4/kazakstan_
respublikasy_halkyny/v3?apikey=yourApiKey).

Республика өңірлері дамуының этнодемографиялық саралануы сақталуда. 
Бұл көбіне халықтың этникалық құрамына байланысты. Қазақ этносының үлес 
салмағы көп Оңтүстік жəне Батыс Қазақстанда неғұрлым жоғары өсу қарқыны 
тіркелді.  

Батыс Қазақстанда қазақтар халықтың 80 %-дан астамын құрайды. Табиғи 
өсудің жоғары қарқыны аймақта өте аз еуропалық этникалық топтардың кетуінің 
орнын толтырады (13-кестені қараңыз).   

13 кесте - 2009 жылғы халық санағының деректері жəне 2019 жылғы 
ағымдағы статистика материалдары бойынша Батыс Қазақстан халқының саны 
мен этникалық құрамы (мың адам)

2009 2019 2019 жылдан 
2009 (%)саны % саны %

барлық халық 2352.4 100 2834.0 100 120.5
қазақтар 1927.4 81.9 2422.3 85.5 125.7
орыстар 312.3 13.3 294.4 10.4 94.3
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№13 кестенің жалғасы
украиндықтар 40.1 1.7 33.4 1.2 83.3
немістер 7.5 0.3 7.7 0.3 102.7
өзге этностар 65.1 2.8 76.2 2.6 117.0

Дереккөздер: Численность населения Казахстана по отдельным этносам на начало 2019 г. Комитет по ста-
тистике Министерства национальной экономики (https:// data.egov.kz/api/v4/kazakstan_respublikasy_halkyny/
v3?apikey=yourApiKey). 2019 жылғы ағымдағы статистика деректері бойынша Батыс Қазақстан құрамына 
Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңыстау облыстары кірді.

2009-2019 жылдардағы бұл көшіп кету егеменді демографиялық тарихтың 
алдыңғы кезеңдеріне қарағанда əлдеқайда аз болғанын айта кету керек. Мəселен, 
орыстардың саны 5,7 %-ға қысқарды, ал немістердің саны 2,7 %-ға ұлғайды. Бірақ 
бұл өсу украиндықтар санының 16,7 %-ға төмендеуі сияқты осы этностардың 
аздығына байланысты аймақтағы демографиялық үрдістерге əсер етпеді.    

Оңтүстік Қазақстанның ерекшелігі оның этникалық əртүрлілігі болып табы-
лады, мұнда табиғи өсімнің жоғары қарқынымен сипатталатын қазақстандық 
өзбектер, ұйғырлар, дүнгендер жинақы өмір сүреді. Бұл этностардың өсу серпіні 
жоғары жəне орыс пен украин халқының кетуінің орнын айтарлықтай толтырады 
(14-кестені қараңыз).   

14 кесте - 2009 жылғы халық санағының деректері жəне 2019 жылғы ағымдағы 
статистика материалдары бойынша Оңтүстік Қазақстан халқының саны мен 
этникалық құрамы (мың адам)

2009 2019 2019 жылдан 
2009 (%)саны % саны %

барлық халық 7343.8 100 8806.4 100 119.9
қазақтар 5109.7 69.6 6358.1 72.2 124.4
орыстар 1034.6 14.1 992.7 11.3 95.9
украиндықтар 29.9 0.4 20.5 0.2 68.6
немістер 21.5 0.3 23.1 0.3 107.4
өзге этностар 148.1 15.6 1412.0 16.0 123.0

Дереккөз: Численность населения Казахстана по отдельным этносам на начало 2019 г.. Комитет по стати-
стике Министерства национальной экономики (https:// data.egov.kz/api/v4/kazakstan_respublikasy_halkyny/
v3?apikey=yourApiKey). 2019 жылғы ағымдағы статистика деректері бойынша Оңтүстік Қазақстанға Алматы, 
Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облыстары жəне Алматы, Шымкент қалалары кірді. 

Сондай-ақ оңтүстік өңірде екі қазақстандық мегополис – Алматы мен Шым-
кент орналасқан, оған бүкіл республика аумағынан халық келеді. Мəселен, 2009-
2019 жылдары Алматы халқының саны 35,8 %-ға өсті, бұл ретте мұнда қазақтар 
саны 54,7 %-ға артты. Егеменді кезеңде алғаш рет статистика Алматыда орыстар 
санының (3,3 %-ға) өсуін көрсеткенін атап өткен жөн.

Қазақ халқы санының ең жоғары өсу қарқыны Солтүстік Қазақстанда (31,4 
%-ға) байқалды (15-кестені қараңыз). Мұндай өсудің негізгі себебі ішкі көші-қон 
үрдістерімен түсіндіріледі. Солтүстік Қазақстан «Серпін» бағдарламасы бойын-
ша қоныс аударушыларды қабылдайтын маңызды өңірлердің бірі. Қазақстанға 
басқа мемлекеттерден келетін этникалық репатрианттардың да едəуір бөлігі осы 
жерге жіберіледі.  
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15 кесте  - 2009 жылғы халық санағының деректері жəне 2019 жылғы ағымдағы 
статистика материалдары бойынша Солтүстік Қазақстан халқының саны мен 
этникалық құрамы (мың адам)

2009 2019 2019 жылдан 
2009 (%)саны % саны %

барлық халық 3575.1 100 3998.1 100 111.8
қазақтар 1655.7 46.3 2175.9 54.4 131.4
орыстар 1355.6 37.9 1280.5 32.0 94.5
украиндықтар 205.9 5.8 173.1 4.3 84.1
немістер 102.5 2.9 102.9 2.6 100.4
өзге этностар 255.4 7.1 265.7 6.6 104.0

Дереккөз: Численность населения Казахстана по отдельным этносам на начало 2019 г.. Комитет по стати-
стике Министерства национальной экономики (https:// data.egov.kz/api/v4/kazakstan_respublikasy_halkyny/
v3?apikey=yourApiKey). 2019 жылғы ағымдағы статистика деректері бойынша Солтүстік Қазақстан құрамына 
Ақмола, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары жəне Нұр-Сұлтан қаласы кірді. 

Қазақстан Республикасының астанасы Нұр-Сұлтан қаласының қарқынды 
өсуінің де маңызы зор. 2009-2019 жылдары елорда халқының саны 75,9 %-ға 
артып, өңірдің басқа елді мекендерінен кетудің орнын толтырды. Астаналық 
қазақтардың саны 10 жылда екі есеге артты. Солтүстік Қазақстандағы этнос 
санының 82 %-ға өсуін Нұр-Сұлтан қаласы қамтамасыз етті. Астанада орыстар 
да көбейді (13,3 %-ға).

Орталық жəне Шығыс Қазақстанның демографиялық дамуы оңтүстік, ба-
тыс жəне солтүстік өңірлерде байқалатын үрдістерден біршама ерекшеленеді. 
Мұндағы қазақтардың үлес салмағы бүкіл халықтың жоғары өсу қарқынын 
қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз. Орталық Қазақстанда халық саны тек 2,7 %-ға өсті 
(16-кестені қараңыз). Бұл қазақтар санының салыстырмалы түрде жоғары емес 
өсу қарқынының (14,7 %-ға) жəне Оңтүстік, Батыс жəне Солтүстік Қазақстанға 
қарағанда орыстар санының (7,8 %-ға) неғұрлым қарқынды азаюының салдары-
нан болды. Өзге этникалық топтардың өкілдігі де қысқарды. 

16 кесте - 2009 жылғы халық санағының деректері жəне 2019 жылғы ағымдағы 
статистика материалдары бойынша Орталық Қазақстан халқының саны мен 
этникалық құрамы (мың адам)

2009 2019 2019 жылдан 
2009 (%)саны % саны %

барлық халық 1341.7 100 1378.5 100 102.7
қазақтар 622.3 46.4 714.1 51.8 114.7
орыстар 530.1 39.5 488.9 35.5 92.2
украиндықтар 50.0 3.7 40.1 2.9 80.2
немістер 32.8 2.5 32.0 2.3 97.6
өзге этностар 106.5 7.9 103.4 7.5 97.1

Дереккөз: Численность населения Казахстана по отдельным этносам на начало 2019 г.. Комитет по стати-
стике Министерства национальной экономики (https:// data.egov.kz/api/v4/kazakstan_respublikasy_halkyny/
v3?apikey=yourApiKey). 2019 жылғы ағымдағы статистика деректері бойынша Орталық Қазақстан құрамына 
Қарағанды облысы кірді. 

Шығыс Қазақстан 2009-2019 жылдары халық саны қысқарған республикадағы 
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жалғыз өңір болып табылады (17-кестені қараңыз). 

17 кесте - 2009 жылғы халық санағының деректері жəне 2019 жылғы 
ағымдағы статистика материалдары бойынша Шығыс Қазақстан халқының саны 
мен этникалық құрамы (мың адам) 

2009 2019 2019 жылдан 
2009 (%)саны % саны %

барлық халық 1396.6 100 1378.5 100 98.7
қазақтар 781.7 56.0 834.8 60.6 106.8
орыстар 561.2 40.2 496.6 36.0 88.5
украиндықтар 7.1 0.5 3.8 0.3 53.5
немістер 14.1 1.0 12.9 0.9 91.5
өзге этностар 32.5 2.3 30.4 2.2 93.5

Дереккөз: Численность населения Казахстана по отдельным этносам на начало 2019 г.. Комитет по стати-
стике Министерства национальной экономики (https:// data.egov.kz/api/v4/kazakstan_respublikasy_halkyny/
v3?apikey=yourApiKey). 2019 жылғы ағымдағы статистика деректері бойынша Шығыс Қазақстан құрамына 
Шығыс Қазақстан облысы кірді. 

Шығыс Қазақстанда өңірге бұрыннан тəн демографиялық даму үрдістерінің 
үйлесімі сақталуда – республикада қазақтар санының ең төмен өсу қарқыны (6,8 
%-ға) жəне орыстар санының ең жоғары қысқару қарқыны (11,5 %-ға). Ал қазақтар 
мен орыстар өңір халқының 96 %-дан астамын құрайтындықтан, олардың 
демографиялық қылықтары дамудың жалпы векторын айқындайды. 

Сонымен   Қазақстан   Республикасының 2009-2019  жылдардағы  
демографиялық дамуының негізгі ерекшелігі үрдістің мəнін қазақтар 
айқындап отырғандығында. Егер бұл бұрын еуропалық этникалық топтардың 
эмиграциясының нəтижесінде қысқару салдарынан болса, қазір сыртқы фак-
торлар демографиялық үрдістерге іс жүзінде əсер етпейді. Республиканың 
демографиялық жүйесі эндогендік негізде толыққанды жұмыс істейді. 

Қорытыңды. Осылайша ХХ ғ. соңы-ХХІ ғ. басында Қазақстан Республи-
касында жаңа демографиялық жүйе қалыптасады. Үрдістің екі ұштылығы 
– оның ХХ ғасырда салынған этнодемографиялық, əлеуметтік-саяси негізге 
негізделгендігінде. Сондықтан қызмет етудің бастапқы кезеңдері көп жағдайда 
кеңес заманындағы қазақтардың өмір сүру ерекшеліктерінің салдары болды. 
Айрықша ерекшелігі КСРО ыдырығанға дейін этнос өкілдерінің 60 %-дан астамы 
демографиялық қылықтың дəстүрлі нұсқаларын сақтай отырып, ауылдық жер-
лерде өмір сүргендігі болып табылады. Қала халқының басым бөлігі Қазақстанға 
негізінен сыртқы көші-қон нəтижесінде келген еуропалық халықтар болды. 1990 
жылдары халықтың еуропалық компонентінің едəуір бөлігі көшіп кетті. Бұл бірінші 
кезекте қазақтарда бала туудың төмендеуімен бірге Қазақстан Республикасында 
халық санының қысқаруына əкелді. «Кеңестік» демографиялық жүйенің негіздері 
тез құлдырап, егеменді жүйе өз дамуының басында болған еді. Нəтижесінде 
Қазақстан Республикасы үлкен демографиялық дағдарысқа ұшырады. 

Жағдай біртіндеп өзгерді. ХХІ ғасырдың бірінші онжылдығында қазақ 
этносының əлеуметтік-мəдени өлшемдерінде айқынырақ жұмыс істейтін егеменді 
демографиялық жүйенің параметрлері жасалды. Бала туу көрсеткіші, табиғи 
өсім айтарлықтай жақсарды, халық саны тез өсе бастады. 1990 жылдардағы 
демографиялық дағдарыс жеңілді. Соған қарамастан Кеңес дəуірінің мұрасы 
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егемен демографиялық жүйенің жұмысына əсер етуді жалғастырды. Біріншіден, 
ол ХХ ғасырдың ортасындағы жарылыспен анықталған қазақтардың жас 
құрылымының эволюциясы арқылы көрінеді.  

ХХІ ғасырдың екінші онжылдығында Қазақстан толық негізде егеменді 
демографиялық жүйенің негізін қалады. Оның жұмыс істеу ерекшелігі – даму 
векторының негізінен тəуелсіздік кезеңінде қалыптасқан құбылыстармен 
анықталуы. Бұл кезде сыртқы көші-қонның рөлі барынша азайтылды, халық 
санының серпінін республикада, оның ішіндегі қалаларда халықтың көпшілігіне 
айналған қазақ этносының көбеюі айқындайды. Қазіргі демографиялық ахуалдың 
өзіне тəн ерекшелігі қазақтардың жылдам урбанизациясы болып табылады. 
Нəтижесінде қала халқының көбею көрсеткіштерінің серпіні ауылдық жерлерге 
қарағанда əлдеқайда жоғары. Қала халқының едəуір бөлігін тиісті репродуктивті 
ережелерді жаңа тұрғылықты жерге көшіретін кешегі ауыл тұрғындары құрайтын 
қалалық кеңістікті «сандық» игеру кезеңі байқалады. Уақыт өте келе жағдай 
өзгереді, өйткені жас репродуктивті жастар топтарындағы туу көрсеткіші 
төмендейді. 

Егеменді демографиялық жүйенің өлшем шарттары орта, тіпті одан да алыс 
болашаққа қандай болатынын айту қиын. Бүгінде қазақ этносының тарихында 
алғаш рет оның даму векторы қалаларда орналасқаны көрініп тұр. Егеменді 
нұсқалар қазақстандық орыстардың «қалалық тəжірибесін» жаңғыртпайды деп 
болжауға болады. Қалалық орыстар, əсіресе КСРО аймақтарынан қоныс аудару 
нəтижесінде Қазақстанға келгендер қазақ ортасымен, жалпы қазақ мəдениетімен 
əлсіз байланыста болды. Кеңестік қалалық қазақстандық орта қазақтың ауылдық 
ортасымен іс жүзінде байланыспады, оның мəдениетімен қоректенбеді. Бір-
бірімен байланыссыз «параллель əлемдер» болды. Қазір ауыл-қала кеңістігі 
көптеген отбасылық, əлеуметтік, экономикалық, мəдени ағымдармен тығыз бай-
ланысты біртұтас ағза ретінде жұмыс істейді. Бірте-бірте жаңа тұрғылықты жерде 
кеңейтілген көбею жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын дəстүрлі 
отбасылық-ұрпақ құрылым қалпына келтірілуде.

Осылайша мемлекеттің егеменді мəнін көрсететін қазақстандық 
демографиялық жүйенің қалыптасуы бірнеше күрделі кезеңдерден өтті. 
Қазіргі уақытта Қазақстанның демографиялық ырғағын, бір жағынан, өткеннің 
əлеуметтік-мəдени нормаларын сақтаған, екінші жағынан, жаңғыртудың же-
дел даму мəселелерін шешетін қазақтар айқындайды. Дəл осындай үйлесімде 
Қазақстан Республикасының əлеуметтік-демографиялық дамуының болашағы 
көрінеді.    
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Professional self-realization as a value of Kazakh urban youth

Stolyarova Eleonora
candidate of sociological sciences, chief researcher of the research center “Altaytanu” of Sarsen 
Amanzholov East Kazakhstan University, 07000, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan str. 55, E-mail: 
eleonora193967@mail.ru

Abstract. The article presents some results of the sociological research “Value attitudes and social 
practices of Kazakh youth (on the example of the East Kazakhstan region)”. Thisresearch is part of 
the project “Modern Urban Space in Kazakhstan (History of Formation, Current Trends and Prospects)” 
funded by the Science Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 
(Grant AP08957082).These data allow us to draw several conclusions about the impact of urbanization 
on the value attitudes of Kazakh youth and the role that is assigned to professional self-realization in 
their life strategies. Emphasis is placed on comparing different groups of Kazakh youth, depending on 
the time of their socialization in the urban environment. Various scenarios of a professional career were 
compared, based on the most frequent answers of the respondents. Assumptions are made about the 
prevalence of self-development values in choosing a profession, some trends in the fi eld of economic 
behavior are described.Differences in the forms of saving savings and assessing the current opportunities 
of Kazakhstani youth in terms of earnings / income are noted. The overwhelming majority of respondents 
focused on personal and family consumption, a low level of interest in personal participation in solving 
social problems. The transitional nature of economic consciousness, characteristic of modernizing 
societies and individual social groups, is emphasized.
Key words: vocational education, career, earning opportunities for young professionals, personal and 
social needs

ƏОЖ 316.45

Кəсіби өзін-өзіжүзеге асыру қазақ қалалық жастарының құндылығы ретінде

Столярова Элеонора
Сəрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің «Алтайтану» ғылыми-зерттеу 
орталығының бас ғылыми қызметкері, əлеуметтану ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Респу-
бликасы, 070000, Қазақстан көшесі  55, E-mail: eleonors193967@mail.ru

Аңдатпа: Мақалада  «Қазақ  жастарының  құндылықтары  мен  əлеуметтік  тəжірибелері (Шығыс  
Қазақстан  облысы  мысалында)»  əлеуметтік  зерттеуінің  кейбір нəтижелері келтірілген. Бұл зерт-
теу Қазақстан Республикасы Білім жəне Ғылым  министрлігінің  Ғылым  комитеті  қаржыландыратын  
(AP08957082 гранты) «Қазақстандағы  заманауи  қалалық  кеңістік  (қалыптасу  тарихы,  өзекті  
үрдістер   мен  болашағы)»  жобасының  бір  бөлігі  болып  табылады.  Келтірілген  деректер  
урбандалудың  қазақ  жастарының  құндылық  ұстанымдарына  əсері  жəне  олардың  өмірлік  
стратегияларында  кəсіби  өзін-өзі  іске  асыруға  берілетін  рөлі  туралы  бірқатар  тұжырымдар  
жасауға  мүмкіндік  береді.  Қазақ  жастарының  əртүрлі  топтарын  олардың  қалалық  ортада  
əлеуметтену  уақытына  байланысты  салыстыруға  ерекше  көңіл  бөлінеді.  Респонденттердің  
жиі  берген  жауаптарына  негізделген  кəсіби  мансаптың  əртүрлі  сценарийлері  салыстырылды.  
Мамандық  таңдау  кезінде  өзін-өзі  дамыту  құндылықтарының  таралуы  туралы  болжамдар  
жасалады,  экономикалық  мінез-құлық  саласындағы  кейбір  тенденциялар  сипатталады.  Жинақ  
жинақтау  нысандарындағы  айырмашылықтар  жəне  қазақстандық  жастардың  қазіргі  кездегі  
мүмкіндіктерін  табыс / кірістер  тұрғысынан  бағалау.  Респонденттердің  басым  көпшілігінің  жеке  
жəне  отбасылық  тұтынуға  назар  аударуы,  қоғамдық  мəселелерді  шешуге  жеке  қатысуға  
қызығушылықтың  төмен  деңгейі  анықталды.  Жаңғыртылатын  қоғамдар  мен  жеке  əлеуметтік  
топтарға  тəн  экономикалық  сананың  өтпелі  сипаты  атап  өтіледі.
Түйінді сөздер: кəсіби білім, мансап, жас мамандардың табыс табу мүмкіндіктері, жеке жəне 
қоғамдық қажеттіліктер
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 Профессиональная самореализация как ценность казахской городской мо-
лодежи

Столярова Элеонора 
кандидат социологических наук, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра 
«Алтайтану» Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова. Республика Ка-
захстан, 070000, ул. Казахстан 55, E-mail: eleonors193967@mail.ru

Аннотация. В статье представлены некоторые результаты социологического исследования «Цен-
ностные установки и социальные практики казахской молодежи (на примере Восточно-Казахстан-
ской области)». Это исследование является частью проекта «Современное городское пространство 
в Казахстане (история формирования, актуальные тенденции и перспективы)», финансируемого 
Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (Грант AP08957082). 
Приведенные данные позволяют сделать ряд выводов о влиянии урбанизации на ценностные 
установки казахской молодежи и роли, которая отводится профессиональной самореализации в их 
жизненных стратегиях. Особый акцент сделан на сравнении различных групп казахской молодежи 
в зависимости от времени их социализации в городской среде. Сопоставлены различные сценарии 
профессиональной карьеры, исходя из наиболее частых ответов респондентов. Высказаны пред-
положения о превалировании ценностей саморазвития при выборе профессии, описаны некото-
рые тенденции в области экономического поведения. Отмечены различия в формах сохранения 
сбережений и оценки сегодняшних возможностей казахстанской молодежи в аспекте заработков/
доходов.Выявлено фокусирование подавляющего большинства респондентов на личном и семей-
ном потреблении, низкий уровень интереса к личному участию в решении общественных проблем. 
Подчеркивается переходный характер экономического сознания, свойственный модернизирую-
щимся социумам и отдельным социальным группам.
Ключевые слова: профессиональное образование, карьера, возможности заработка молодых 
специалистов, личные и общественные потребности.

Профессиональная самореализация 
как ценность казахской городской молодежи

Э. Столярова

На протяжении ХХ века можно определить несколько этапов урбанизации 
казахского населения в Казахстане. Но, только на рубеже третьего тысячелетия 
этот процесс приобрел массовый характер – казахи не только стали доминирую-
щим этносом в РК, но и начали стремительно осваивать городское пространство. 
Сегодня мы наблюдаем неуклонное уменьшение доли сельского населения и в 
первую очередь это происходит за счет молодежи, которая видит свое будущее 
в городах. 

Город накладывает отпечаток на ценностные установки своих жителей, осо-
бенно ярко это проявляется, когда речь идет о молодежи, чья личность еще толь-
ко формируется. Но, в современном казахстанском городе одновременно живет 
молодежь, которую можно условно разделить на три группы:

- группа А (Выходцы из полностью урбанизированных семей (второе или тре-
тье поколение городских жителей, полностью адаптированы к городской среде, 
слабые связи с традиционным сельским образом жизни;

- группа В (Выходцы из сельской местности (первое поколение в городе, не 
более 3-5 лет проживания в городской среде, начальный процесс адаптации, 
сильные связи с традиционным сельским образом жизни);

- группа С (Выходцы из семей, которые переехали в город с детьми школьно-
го возраста (по сути, первое поколение в городе, но с достаточно высоким уров-
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нем адаптации к городской среде, сохранены сильные связи с традиционным 
сельским образом жизни.

Эти группы существуют в общем городском пространстве, но сохраняют ряд 
отличий, которые были выявлены в ходе социологического исследования «Цен-
ностные установки и социальные практики казахской молодежи (на примере 
Восточно-Казахстанской области)»1.Исследование проводилось в октябре-ноя-
бре 2020 года. Было опрошено методом онлайн анкетирования 500 респонден-
тов в гг. Усть-Каменогорск и Семей, проведено пять фокус-групп в формате зум-
конференций. Сочетание качественных и количественных методов позволило 
получит более объемную картину социальных процессов.

Как уже было отмечено выше, молодые казахи и казашки, в подавляющем 
большинстве, связывают свое будущее с городским образом жизни. Здесь они 
планируют реализовать и свою профессиональную карьеру, прекрасно понимая, 
что этот путь начинается с получения профессионального образования.

Представленный в статье материал – это комплекс аналитических данных, 
отражающих ценностные установки и социальные практики, характерные для 
различных групп современной городской молодежи Восточного Казахстана и 
охватывает вопросы, связанные с отношением к профессиональному образо-
ванию, желаемыми сценариями профессиональной деятельности и карьеры, а 
также некоторые аспекты экономического поведения: отношение к кредитам и 
сбережениям, преобладающие модели потребления и др. Таким образом, пред-
ставляется возможность увидеть, какими ценностями руководствуется сегод-
няшняя казахская молодежь с сфере профессионально-экономической саморе-
ализации и какое влияние на нее оказывают процессы урбанизации.

В современных социально-экономических условиях образование приобрело 
значение, которого не имело ни в один период предыдущей истории человече-
ства, оно стало, в полном смысле слова, общественным фактором, основным 
социальным лифтом, источником формирования социальной структуры соци-
ума. В первую очередь, это касается профессиональной подготовки, которая 
определяет дальнейшую экономическую активность человека. Но, это оценка 
института образования на макроуровне, а как осознается его значение на уровне 
отдельной личности?

В процессе исследования респондентам был задан вопрос – чем для них 
является профессиональное образование?

Диаграмма 1

1. Это исследование является частью проекта «Современное городское пространство в Казахстане (история 
формирования, актуальные тенденции и перспективы)», финансируемого Комитетом науки Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан (Грант AP08957082).
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Почти половина респондентов отметили, что воспринимают профессиональ-
ное образование через призму возможностей самореализации, но каждый чет-
вертый указал, что это лишь необходимое условие для дальнейшей карьеры.

Несколько респондентов предпочли дать свой ответ на этот вопрос:
Группа А: «Во-первых, реализация умственного потенциала. Во-вторых, 

вклад в свою будущую семью», «Для меня проф. Образование — это просто 
дополнительные возможности, которые человек выбирает себе сам, хочет он 
это или не хочет», «Любимая работа и хороший заработок в приоритете», 
«То, что поможет мне найти работу и построить карьеру»;

Группа В: «Достижение определённых целей», «Сейчас решают все день-
ги. Но не всегда»; 

Группа С: «Самореализация».
В принципе, все эти ответы, не отличаются от предложенных в опросе вари-

антов и не меняют общую картину.
Следующие вопросы носили открытый характер, это позволило не ограни-

чивать респондентов готовыми вариантами ответа. В результате стало понятно, 
что среди участников опроса представлены разные уровни образования – от не-
законченного среднего до второго высшего или магистратуры (включая среднее 
специальное). Также различны и профессиональные профили работающих или 
продолжающих обучение. Явно преобладают профессии сервисной сферы с 
разным уровнем профессиональной подготовки: секретарь-референт, визажист, 
кондитер, менеджер, повар, парикмахер, учитель, юрист, дизайнер, бухгалтер 
и др. Значительно реже указывались профессии, связанные с промышленным 
производством: инженер, геолог, геофизик.

Значительное число респондентов предполагает продолжить обучение – по-
лучать второе высшее образование, поступить в магистратуру или докторантуру. 
Отдельно отметим один ответ: «образование за рубежом» - написала девушка 
из группы В.

Цели при поступлении в профессиональное учебное заведение (высшее или 
среднее) также очень различны.

Абсолютное большинство участников опроса рассчитывали или рассчитыва-
ют получить в процессе образования качественную подготовку, которая станет 
для них пропуском в мир экономической активности.Чаще других этот вариант 
ответа выбирали респонденты из группы С – 86,0%.

Диаграмма 2
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Обращает на себя внимание, то, что в выборе других вариантов ответа зна-
чительных различий между представителями групп не отмечается. Для полно-
ты картины приведем два развернутых ответа, которые респонденты группы А 
сформулировали сами: «И для трудоустройства, и для карьеры, и для родины, и 
для будущей семьи», «Порадовать родственников, т.к. навыков у меня более чем 
достаточно, да и без бумажки мало куда возьмут». Как видим, мотивация может 
очень отличаться. Первый ответ дала девушка, второй – молодой человек.

Сегодня на рынке труда существует огромное разнообразие профессий и 
появляются все новые. Ответы на следующий вопрос позволяют увидеть, как 
участники опроса определялись с выбором специальности.

Диаграмма 3

Анализ ответов на этот вопрос показал, что между полярными группами А 
и В нет значительных различий. Отличия заметны, скорее, в группе С, где в два 
раза реже выбирали вариант ответа «Возможность учиться на гранте» - 9,0%, 
несколько чаще других групп указывали вариант «Большими шансами на трудо-
устройство и хорошую оплату» (22,0%), но реже отмечали «Престижность про-
фессии» в качестве причины выбора специальности – 6,0%. 

Разнообразие ответов, которое фиксируется в результатах опроса, заметно 
и в данных фокус-групп.

Таблица 1

Группа А Группа В
- Перспективная профессия в 
плане заработной платы. Не-
большая конкуренция. Это связа-
но с желанием создать семью
- Специальность разнонаправлен-
ная, техники более востребованы 
чем гуманитарии. 

- Я выбрала свою специальность по любимому 
предмету. У меня была склонность к языкам, 
поэтому я выбрала английский язык. На гранте 
учусь.
- Моя специальность дошкольное обучение. 
Я выбрала ее сама так как люблю детей, но в 
будущем не хочу работать по специальности.
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Продолжение таблицы №1
К о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь 
основное при выборе 
специальности
- Основывался на том, чтобы пе-
реехать в другой город, в нашей 
стране эта сфера очень развита 
и востребована. Финансовая не-
зависимость 
- Выбор специальности определя-
ется собственными интересами.
- По советам родителей, по 
внутреннему 
- Чтобы было и интересно, и что-
бы обучение было бесплатным
- Я в ней разбираюсь
- Спонтанно так получилось
- Грант, предмет на ЕНТ полегче
- мне кажется моя профессия 
будет востребована в будущем
- Мне самому нравится обучать 
людей тому, что я знаю
- Самое главное поступить на 
бакалавриат 
- Помощь людям, потому что я 
врач
- Желание, интерес и грант
- Выбирая профессию опиралась 
на интересы
- Профессия была навязана ро-
дителями и планирую в будущем 
получить специальность по ин-
тересам
- Хотела год подумать о выборе 
профессии, но у нас так не при-
нято, закончила школу поступай 
в универ, поэтому я выбрала ны-
нешнюю свою профессию, в буду-
щем хочу закончить магистра-
туру по другой специальности 
для того, чтобы открыть свой 
бизнес

 Потому что современные дети очень капризные.
- Я выбирал специальность с расчетом на буду-
щее. Какая специальность будет востребована. 
- Моя специальность туризм. При выборе специ-
альности я руководствовалась своей симпатией 
к будущей работе.
- Я с детства мечтала о совей специальности. 
Также имеет значение статус и наличие гранта. 
Я будущий врач.
- Моя специальность технолог приготовления 
пищи и кондитер. Поскольку я сама люблю печь 
торты то и выбрала именно эту специальность.
-Поскольку я не прошла на грант на основную 
специальность. Мне пришлось идти по второй 
специальности. Хотя я не особо владела ан-
глийским и не планировала в будущем этим за-
ниматься. 
- Вначале, мне главное было поступить на грант. 
Я окончила профессиональное обучение.
- Я закончила ту специальность, которую хоте-
ла.
-Я окончил по специальности «пожарный инспек-
тор». Но, к сожалению, не работаю по специаль-
ности, так как для трудоустройства там нужны 
знакомства. В будущем планирую окончить по 
другой специальности.
- Я выбрала специальность дефектолога от-
талкиваясь от её востребованности. 
- Выбрала эту специальность из-за гранта. Но у 
меня появился интерес к моей специальности по 
мере прохождения учебы.
- Я долго выбирал свою специальность и считаю, 
что нужно работать по выбранной специаль-
ности в будущем. Поэтому я пошел на техниче-
скую специальность, а также меня устраивало 
цена обучения на эту специальность. 
- Я выбрала специальность, отталкиваясь от 
гранта.
- Я выбрала специальность, о которой мечтала с 
детства.  Филология английского.
- На мой выбор специальности повлияли родите-
ли и родственники.

 
Подавляющее большинство опрошенных (69,8%) планируют работать по 

своей специальности после окончания учебы, а 10,4% уже работают и плани-
руют продолжать работать в соответствии с полученным дипломом. В тоже вре-
мя, судя по полученным данным, некоторым респондентам еще предстоит най-
ти дело своей жизни: 6,6% респондентов планируют получить дополнительное 
образование по другой специальности; 6,2% не планируют вообще работать по 
той специальности, которую сейчас получают или хотят сменить род занятий в 
будущем (5,4%). На основе полученных данных нельзя сделать вывод о при-
чинах этих решений: результат ли это несамостоятельного выбора профессии 
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или следствие появление новых форм деятельности и быстрой модернизации 
рынка труда.  Возможно, присутствуют оба мотива, но это требует дополнитель-
ной проверки. Значимых различий между группами А, В и С в этом вопросе не 
отмечается.

В отличие от XX века, когда для большинства людей существовала четкая 
последовательность – получить профессиональное образование, а затем рабо-
тать по специальности всю экономически активную жизнь, сегодня образование 
тесно переплетается с трудовой деятельностью и, фактически, не прекращается 
с получением диплома. Тем не менее, для молодежи профессиональная карье-
ра – это дело будущего. Каким они его видят? Респондентов попросили оценить 
по 5-балльной шкале (где 5 баллов – полностью согласен, 1 балл – полностью 
не согласен) следующие высказывания, отражающие возможные варианты раз-
вития их профессиональной карьеры.

Таблица 2

Высказывания для оценки Средний 
балл

Я хочу стать высококлассным профессионалом 4,47
Я хочу занять высокую должность 4,36
Я думаю, что смогу сделать хорошую карьеру/добиться высокой 
должности 4,35

Для меня профессиональная деятельность – это только способ 
материально обеспечить себя (свою семью) 3,52

Я планирую сосредоточиться не на карьере и профессиональном росте, 
а на семье 3,15

Возможно, я не смогу добиться высокой должности, потому что все 
решают родственные связи 2,62

 
На диаграмме 4 представлены средние оценки вероятных сценариев раз-

вития профессионального будущего, что позволяет выявить максимальный уро-
вень ожиданий респондентов по каждой из групп.

На диаграмме видно, что значимых различий между представителями раз-
ных групп практически нет. Лучше понять настроения респондентов помогает 
Обобщенный рейтинг ожиданий, который представлен в таблице:

Как мы видим, участники опроса настроены очень оптимистично, менее все-
го они согласны с мнением, что молодежь не сможет подняться по карьерной 
лестнице, так как все решают родственные связи.

К этому моменты мы еще вернемся при анализе следующих вопросов. Од-
нако, нельзя не обратить внимание на то, что между двумя разными по смыс-
ловой нагрузке позициями, которые возглавляют рейтинг, минимальная разница 
в оценках. Хотя лидирует установка на профессионализм, немногим отстает от 
нее стремление к занятию высокой должности.

Как уже отмечено, эти векторы имеют разное смысловое наполнение: для 
развития социума важно наличие в нем профессионалов во всех областях де-
ятельности, что, зачастую, может вступать в противоречие с чисто карьерными 
устремлениями: администрирование требует особых навыков и личностных ха-
рактеристик, не всегда совпадающих с профессиональными требованиями.
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Диаграмма 4

Если для подавляющего большинства респондентов так значимы будущие 
статусные достижения, то какие условия для продвижения по карьерной лестни-
це участники опроса считают важными или не важными?

Этот вопрос был задан в двух вариантах. Первый - Что, на Ваш взгляд, 
определяет продвижение по карьерной лестнице на государственной службе 
в современном казахстанском обществе? Второй - Что, на Ваш взгляд, опре-
деляет продвижение по карьерной лестнице в бизнесе в современном казах-
станском обществе?

Для каждой изучаемой группы были рассчитаны два рейтинга наиболее важ-
ных условий продвижения по карьерной лестнице:

Таблица 3 (Государственная служба)

Группа А Группа В Группа С

1
Креативность и 
инновационность 
мышления

19,5% Лидерские качества 38,5% Лидерские качества 33,05%

2
Хорошо развитые 
коммуникативные 
навыки

17,5%
Хорошо развитые 
коммуникативные 
навыки

38,0%
Хорошо развитые 
коммуникативные 
навыки

33,0%

3 Лидерские качества 17,0%
Креативность и 
инновационность 
мышления

32,0%
Креативность и 
инновационность 
мышления

30,0%

4
Уровень 
профессиональных 
компетенций

14,5% Престижность вуза, 
который закончил(а) 31,0%

Умение произвести 
впечатление на 
работодателя/
начальника

22,0%
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Продолжение таблицы №3

5
Умение произвести 
впечатление на 
работодателя/
начальника

13,5%
Уровень 
профессиональных 
компетенций

30,5%
Уровень 
профессиональных 
компетенций

20,0%

6 Престижность вуза, 
который закончил(а) 9,0%

Умение произвести 
впечатление на 
работодателя/
начальника

30,0% Престижность вуза, 
который закончил(а) 19,%

7 Родственные связи 7,0% Родственные связи 20,0% Родственные связи 12,0%

8
Способность выдавать 
чужие заслуги за свои 
достижения

2,5%
Способность 
выдавать чужие 
заслуги за свои 
достижения

13,0%
Способность выдавать 
чужие заслуги за свои 
достижения

9,0%

Таблица 4 (Бизнес)

Группа А Группа В Группа С

1
Креативность и 
инновационность 
мышления

19,5% Лидерские качества 38,5% Лидерские качества 33,05%

2
Хорошо развитые 
коммуникативные 
навыки

17,5%
Хорошо развитые 
коммуникативные 
навыки

38,0%
Хорошо развитые 
коммуникативные 
навыки

33,0%

3 Лидерские качества 17,0%
Креативность и 
инновационность 
мышления

32,0%
Креативность и 
инновационность 
мышления

30,0%

4
Уровень 
профессиональных 
компетенций

14,5% Престижность вуза, 
который закончил(а) 31,0%

Умение произвести 
впечатление на 
работодателя/
начальника

22,0%

5
Умение произвести 
впечатление на 
работодателя/
начальника

13,5%
Уровень 
профессиональных 
компетенций

30,5%
Уровень 
профессиональных 
компетенций

20,0%

6 Престижность вуза, 
который закончил(а) 9,0%

Умение произвести 
впечатление на 
работодателя/
начальника

30,0% Престижность вуза, 
который закончил(а) 19,0%

7 Родственные связи 7,0% Родственные связи 20,0% Родственные связи 12,0%

8
Способность выдавать 
чужие заслуги за свои 
достижения

2,5%
Способность выдавать 
чужие заслуги за свои 
достижения

13,0%
Способность выдавать 
чужие заслуги за свои 
достижения

9,0%

 
Рейтинги условий успешной карьеры в бизнесе и на государственной службе 

практически идентичны. Нужно учитывать, что у абсолютного большинства ре-
спондентов еще нет большого опыта самостоятельной активности в этих сферах, 
а значит, мы видим только отражение их воззрений на то, как добиться успеха. 

В верхней строчке обоих рейтингов заметно расхождение во мнениях между 
представителями группы А, с одной стороны, и представителями групп В и С – с 
другой. Коренные горожане, в большей степени, делают ставку на креативность 
и инновационность мышления, в то время как выходцы из сельской местности 
отдают предпочтение лидерским качествам. Можно предположить, что в этом на-
ходит отражение попытка компенсировать меньшие информационно-развиваю-
щие возможности в раннем детстве (сельская местность) целеустремленностью 
и напористостью, которые являются неотъемлемой частью качеств лидера.

Кроме того, группе А свойственно ставить уровень профессиональных ком-
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петенций выше, чем престижность вуза, который закончил(а) (группа В) или 
умение произвести впечатление на работодателя/начальника (группа С).

В чем представители всех групп единодушны, так это в том, что родствен-
ные связи и способность выдавать чужие заслуги за свои достижения име-
ют наименьшее значение для успешной карьеры в современном казахстанском 
обществе. Хочется верить, что для этого поколения молодых казахских горожан 
дальнейшая социально-экономическая деятельность не станет поводом к разо-
чарованию. 

Социальный оптимизм звучал и в ответах участников фокус-групп:
— Это зависит от самого человека. Если ты специалист своей профес-

сии, то все двери для тебя открыты. 
- Я думаю первое нужно желание. И знания своей работы. Связи и знаком-

ства особого значения не имеют
- Главное, нужно высшее образование, а также свои личные навыки.
- У нас есть все возможности для карьерного роста и построения бизнеса.
-По моему мнению, главное любить то дело, которым ты занимаешься и 

будет тебе успех.
-Даже если дурака со знакомыми посадить директором, то он все там раз-

рушит. Поэтому я считаю, нужны знания и опыт.
- Я думаю, что достичь успеха в карьере можно, для этого нужно дисципли-

нированность, трудолюбие и терпеливость.
- Можно достичь успеха в карьере, если есть талант. Я лично хорошо ри-

сую и хочу добиться успеха с помощью этого таланта.
- Да я согласна, что можно достичь успеха в карьере благодаря своим уси-

лиям.
Однако, были озвучены и другие точки зрения:
- В нашей стране работают все методы для карьерного роста. Корруп-

ция, знакомства и личные качества. Если есть все в купе, то ты сразу ста-
нешь директором. 

- Главное зависит от самого человека. Что касается связей, то они все 
равно нужны в любом месте. 

- Я думаю, что с помощью своего образования и собственных усилий успе-
ха достичь в нашей стране очень сложно. Потому что у нас царит коррупция, 
и на работу трудно устроиться без связей.

- Я считаю, что если есть знакомые, то нужно обязательно ими пользо-
ваться для карьерного роста.

- Мне кажется, это зависит от выбранной специальности. Если в твоей 
специальности конкуренции, то без знакомств тяжело пробиться.

- По моему мнению, карьеру можно сделать только за границей или в мега-
полисах.  А в нашем городе тяжело построить карьеру.

- Без денег карьеру не построить
- Я думаю, что с помощью своего образования и собственных усилий успе-

ха достичь в нашей стране очень сложно. Потому что у нас царит коррупция, 
и на работу трудно устроиться без связей.

- Я также считаю, что собственными силами очень тяжело достичь ка-
рьерного успеха в нашей стране. Везде берут на работу через связи.

Фактически, мнения участников фокус-групп разделились – вполне вероят-
но, что это отражение того модернизационного перехода, который происходит в 
стране: еще сильны традиции клановости и трайбализма, характерные для до-
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индустриального этапа общественного развития, но уже пробивают себе дорогу 
новые ценности конкурентоспособности и профессионализма. Какая из тенден-
ций станет преобладающей и определит будущее Казахстана, зависит от того, 
какой выбор сделает городская молодежь.

Однако, независимо от степени успешности профессиональной карьеры, 
большую роль в самостоятельной экономической жизни играет экономическая 
и финансовая грамотность. Это утверждение справедливо как на микроуровне 
(личность, семья), так и на макроуровне (регион, страна). Комплекс экономиче-
ских ценностей (ориентиров) и практик формируют экономическое поведение 
граждан, что, в свою очередь, оказывает непосредственное воздействие на эко-
номическую реальность государства. Поэтому целью следующих вопросов ста-
ло выявление уровня финансовой дисциплины респондентов и навыков распо-
ряжения доходами и расходами, а также фокус потребления, характерный для 
исследуемых групп казахской городской молодежи.

Общеизвестным фактом является то, что многие казахстанцы столкнулись 
с проблемой невозврата потребительских кредитов: на осень 2020 года жители 
Восточно-Казахстанской области занимали третье место в антирейтинге просро-
ченных платежей по банковским займам, первые места держат гг. Алматы и Нур-
Султан. (Казахстанцы не возвращают кредиты, 2020).

В городах, где постепенно концентрируется значительная часть населения 
республики, с их соблазнами и быстрыми потребительскими кредитами, бывает 
сложно рационально оценить свои возможности и устоять перед соблазном лег-
кого получения банковских кредитов. Ответы на следующий вопрос позволяют 
оценить отношение респондентов к практике получения заемных средств.

Три варианта ответа отмечались участниками опроса чаще всего:
- На лечение и форс-мажорные обстоятельства – 25,6%;
- На ипотеку (покупку жилья) – 23,2%;
- Кредитов не надо брать вообще – 21,0%.
Необходимо отметить, что по оценкам специалистов, социально оправдан-

ными и экономически выгодными среди потребительских кредитов являются 
только кредиты на завершение строительства или покупку жилья. В этом случае, 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе, кредит выгоден его получателю. 
Отдельно заметим, что брать кредиты на лечение или в условиях личного форс-
мажора – крайне опасно, ведь в таких ситуациях человек становится особенно 
уязвимым, его жизненные перспективы теряют определенность и резко возрас-
тают риски лишь усугубить ситуацию, попав в долговую яму.

Тем не менее, именно этот вариант ответа стал самым выбираемым респон-
дентами.

В свою очередь, каждый пятый участник опроса, считает, что кредитов не 
надо брать вообще. Такая крайняя позиция, несмотря на ее безопасность, может 
стать причиной упущенных возможностей.

При анализе ответов на этот вопрос оказалось, что значимых отклонений в 
позиции исследуемых групп не фиксируется. Но, выявилась интересная тенден-
ция, которая по количественным значениям значительно превышает колебания 
мнений между представителями разных групп - самые большие различия выяв-
ляются, если рассмотреть полученные данные в разрезе гендерной принадлеж-
ности респондентов. Особенно заметна разница при распределении ответов по 
варианту «На ипотеку (покупку жилья)»- девушки считают такой кредит оправ-
данным значительно чаще, чем молодые люди. 
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Диаграмма 5

Диаграмма 6

Разрушая устойчивые стереотипы, и кредит на приобретение автомобиля 
девушки указывали чаще. Ответы молодых людей преобладают лишь в позиции 
«На лечение и форс-мажорные обстоятельства».

Стоит отметить и тот факт, что кредиты на образование указывало неболь-
шое число респондентов – не более 10% обобщенно. Вероятно, это связано с 
тем, что в Казахстане оплата образования в основном лежит на плечах родите-
лей, в отличие от многих развитых стран, где практикуется получение и последу-
ющая выплата образовательных кредитов самой молодежью.

Вопрос о допустимости получения кредитов задавался и участникам фокус-
групп. Ниже приведены наиболее показательные ответы.
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Группа А: 
- Кредит нужно брать только на жилье, образование и на бизнес, без 

остальных благ можно и обойтись. Вообще лучше занимать у родственников, 
друзей на материальные блага, образование, курсы повышения и т.д.

- Кредит нужно брать только на жилье
- Только на жилье, движимое имущество и образование
- Если брать кредит, то нужно ответственно подойти к этому, когда ты 

знаешь, что можешь оплачивать его, но только в экстремальных ситуациях, 
например на здоровье.

 Группа В:
- Только при острой необходимости на жилье и автомобиль. Но, в общем, 

я против кредитов на той и прочие.
- Я против кредитов.
- Я уже брал кредит. На технику и машину. Теперь вот на ипотеку думаю. 

А что касается кредитов на той, то я против.   
- Я считаю, что кредиты брать не стоит. Если только на лечение или при 

острой необходимости
- Можно взять кредит только для ипотеки или открытия бизнеса.
-Кредит вреден для здоровья. Лучше подсобрать денег откладывая от за-

работка. 
-Если есть острая необходимость, то я не против. 
-В зависимости на какие цели берется кредит. Если это какая-то при-

быльная вещь, то я не против.
В отличие от группы А, в ответах группы В достаточно отчетливо звучит не-

гативное отношение к банковским кредитам. Отдельно делается акцент на не-
приятии кредитов «на той». Гипотеза, требующая дополнительной проверки: 
в сельской местности практика получения кредитов на проведение торжеств, 
встречается чаще, чем в городской (или эта практика более заметна в неболь-
ших населенных пунктах, где все на виду друг у друга) и это вызывает подобную 
реакцию у недавних выходцев из села.

Оборотной стороной проблемы кредитов является наличие или отсутствие 
способности откладывать часть денежных средств на будущие расходы – ведь, 
если можно накопить деньги, отпадает необходимость в кредитах. Но, наличие 
сбережений – это результат развитых навыков и осознанного подхода к расхо-
дованию доступных средств. За последние годы в нашем государстве созданы 
условия, при которых большинство жителей городов имеют более или менее 
устойчивые доходы – заработная плата, социальные пособия, пенсии и другие 
легальные формы получения дохода. Это означает, что любой человек имеет 
возможность делать хотя бы не большие и не долгосрочные сбережения. Есть ли 
такой опыт у респондентов?

Судя по полученным ответам, большая часть участников опроса делают сбе-
режения с разной степенью регулярности (78,0% суммарно по обобщенным дан-
ным). Интересно, что группа А заметно чаще других делает сбережения время от 
времени, а в регулярной практике эти респонденты отстают от представителей 
других групп, причем, это отставание носит значительный характер.
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Диаграмма 7

Интересно, что анализ ответов участников фокус-групп позволил выявить 
еще одно отличие в практике сберегания денежных средств.

 Группа А:
- складывала в конверт по 4000, по совету преподавателя в университете 
- так просто копила стипендию
- складывал мелочь в копилку
- не получается копить вообще, абсолютно
- 10% от заработка откладываю, хорошее настроение от накоплений появ-

ляется
- копил сбережения для обучения заграницей
- откладывала на телефон, путешествия
- меняю деньги на доллары, чтобы не потратить тенге
- всей семьей копили деньги
- открыт депозит
- жилстройсбербанк
Группа В:
- На данный момент из-за отсутствия стабильной работы я не делаю 

сбережения. Но если такая работа была бы, я в обязательном порядке откла-
дывала, делала бы сбережения.

- Я не делаю не каких сбережений.
- Я откладываю свою стипендию, и считаю, что сбережения должны быть.
- Я также имею опыт накоплений. 
- Я складываю деньги на депозит и на счёт в жилстройсбербанке
- На данный момент из-за отсутствия стабильной работы я не делаю 

сбережения. Но если такая работа была бы, я в обязательном порядке откла-
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дывала, делала бы сбережения.
- Я не делаю никаких сбережений.
- Я откладываю свою стипендию, и считаю, что сбережения должны быть.
- Я также имею опыт накоплений. 
- Я складываю деньги на депозит и на счёт в жилстройсбербанке.
Если участники группы В говорят о такой форме сбережения как банковский 

депозит, то среди ответов участников группы А можно встретить упоминания о 
других вариантах: например, откладывание небольших сумм наличными (копил-
ка) или перевод средств в валюту ради их сбережения. В этом случае можно 
говорить о своеобразной социально-экономической практике, характерной для 
определенной части городской молодежи.

Все, кто принял участие в исследовании - старше 14 лет, а значит, имеют 
право и возможность зарабатывать деньги самостоятельно. В каком возрасте 
участники опроса получили свой первый заработок?  

Как видно на диаграмме, половина участников опроса во всех группах уве-
рены, что возможностей для заработка у молодежи становится все больше. Тех, 
кто придерживается противоположного мнения, совсем не много. Однако, многие 
отметили, что молодые люди не могут зарабатывать много и их заработки, зача-
стую, носят не регулярный характер. Сами по себе эти замечания не являются 
негативными характеристиками ситуации, а отражают объективное положение 
вещей. Во-первых, молодые люди часто совмещают работу с получением об-
разования (этим может объясняться нерегулярность заработка), а, во-вторых, у 
большинства молодых людей еще отсутствует значительный профессиональной 
опыт, который бы позволил претендовать на более высокие заработки.

Диаграмма 8

 

Мнения участников фокус-групп разделились. Внутри каждой группы есть те, 
кто считает: было бы желание, а работа найдется. В группе А сторонники этой 
точки зрения отмечают новые цифровые возможности для заработка молодых. 
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Но, значительная часть респондентов в обеих группах отметила трудности, с ко-
торыми сталкиваются молодые люди при трудоустройстве: отсутствие профес-
сионального стажа и опыта работы, которые требует работодатель, и, связанные 
с этим низкие заработки молодых специалистов.

Таблица 4

Группа А Группа В
Для любого человека есть 
возможность заработать
- Кажется, сейчас с 15-и лет 
возможно зарабатывать, цифровой 
мир как-никак
- Молодым специалистам тяжело за-
работать по специальности, все тре-
буют специалистов с опытом
- Как молодой специалист я сейчас 
мало получаю
- Молодежь может стать типичным 
блогером, можно найти онлайн 
работу в телефоне

- Я считаю, что можно, сейчас очень много шан-
сов заработка через интернет для молодежи. Но 
не во всех сферах. Зависит от специальности
-  Сам я начал работать с 15 лет. Что касается 
заработка для молодежи, то все можно успеть и 
достичь, главное желание. 
-Я начала зарабатывать с 14 лет, будучи офици-
антом. Главное желание.
По моему мнению, в Казахстане возможностей 
заработать очень мало. 
- Как мне кажется, в нашей стране есть возмож-
ность заработать.
-  Возможностей заработать деньги мало, устро-
иться на работу по специальности очень трудно 
ведь просят стаж работы. 
- Молодежи очень трудно зарабатывать деньги. 

 
Последний вопрос этого блока носил открытый характер: Если бы у Вас были 

неограниченные финансовые средства, на чтобы Вы их тратили в первую оче-
редь? Ответы на него позволили увидеть, на чем сфокусированы интересы и 
потребности респондентов. Условно можно выделить три группы ответов: фокус 
на личных/семейных интересах и потребностях; фокус на общественных потреб-
ностях; фокус носит смешанный характер. Эти позиции не находятся в прямом 
противоречии друг другу, но их сравнение позволяет выделить ряд интересных 
особенностей. 

Чтобы содержательное наполнение ответов стало более понятным, приве-
дем некоторые из них.

Таблица 5

Фокус: Личные/семейные потребности и интересы
Группа А: Группа В: Группа С

Все, чтобы моя 
семья ничем не 
ограничивалась, но это 
сказка
Выезд за границу с 
семьей
Купил бы родителям 
и себе огромный дом 
потом себе купил бы 
мото мечты 
На здоровье и обучение в 
Европе

Дом, машина
Жилье и развитие 
бизнеса
Жить хорошо
Инвестиции
Капиталовложение
Купила бы акции 
в развивающиеся 
компании
Купила бы квартиру
Купить дом
На благосостояние

образование
Для покупки недвижимости 
(квартиры, коммерческие 
помещения, земли), инвестиций, 
открытие собственного 
бизнеса, и для обеспечения 
безбедного существования 
родителям, братьям
Купить дом
Купить дом за границей
Машина, путешествия, дом
На развитие себя и своей семьи
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Продолжение таблицы №5

На получение пассивного 
дохода 
На приобретение кафе 
или ресторана
На семью и бизнес и 
потом на хобби
На создание 
инвестиционного 
портфеля
Переезд в другую страну
Путешествия, 
квартиры, дома, машины

своей семьи
На высшее 
образование 
На 
комфортабельные 
условия
На путешествия
На развитие 
личности
На семью, вложение в 
бизнес
На старт ап и его 
развитие

На самореализацию, учебу, 
творчество, досуг
Путешествие и образование
Сначала бы на одежду и еду 
потому, что я в этом нуждаюсь 
потом уже на реализацию того, к 
чему стремлюсь
Уехать из Казахстана
Я хочу забрать своих родителей 
в Мекку, а если у меня много 
денег, я хочу забрать всю свою 
семью;

 
На диаграмме 9 представлены обобщенные результаты по каждой из групп.

Диаграмма 9

 

В первую очередь, необходимо отметить, что во всех группах фокус на лич-
ных/семейных интересах и потребностях безусловно доминирует. В тоже вре-
мя, у респондентов группы В заметно более выражен фокус на общественных 
интересах. Это становится еще более явным, если суммировать ответы, сфо-
кусированные на общественных потребностях и ответы, носящие смешанный 
характер. Тогда разница между группами А и В составит 7,5% (13,0% и 20,5% 
соответственно). Возможно, это косвенное проявление индивидуализирующе-
го, атомизирующего влияния города. По-видимому, разрушение традиционного 
образа жизни на этой стадии социального развития снижает уровень социаль-
ной ответственности, что находит отражение в ответах респондентов. Однако, 
не стоит делать поспешных выводов об исключительно негативном характере 
этого процесса – данные исследования, отражающие степень Вовлеченности в 



1217

Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(4) 2020                                              ISSN 2410-2725

общественно-политическое пространство, демонстрируют, что на место интере-
са к локальным событиям приходит интерес к событиям глобального, мирового 
масштаба (Столярова, 2020: 59).

Как видно из приведенных выше примеров, мечты молодежи из разных групп 
мало чем отличаются друг от друга. Практически все говорят о потребностях 
своей семьи (родителей), что дополнительно подтверждает значимость этого ин-
ститута. Перечень материальных желаний также идентичен: жилье (квартира, 
дом), транспортные средства (машина), комфортабельные условия жизни. Не-
однократно говорится о саморазвитии и образовании. Отдельно нужно отметить 
мечты, связанные с предпринимательской деятельностью – создание и развитие 
нового собственного бизнеса или инвестиции в существующий (видимо, имеется 
в виду чужой успешный бизнес). Пожалуй, единственно важное отличие – в груп-
пе А дважды упоминается отъезд за границу. Подобный мотив встречается и в 
других группах, но в ином фокусе и контексте.

Таблица 6

Фокус: Общественные потребности и интересы
 Группа А: Группа В: Группа С

Благотворительная 
деятельность
В страну
Для 
малообеспеченных 
семей
На развитие 
инфраструктуры
На развитие 
технологий и 
инновационные 
проекты на 
кикстартере
На развитие 
экономики и 
благотво-
рительность

На помощь людям
На улучшение своего села и школы
Отдаю родителям, детскому дому, 
мечети на благотворительность
Мечети в медресе, а затем в детские 
дома для бездомных и престарелых.
Кульки для детей-сирот, чтобы взять 
родителей в паломничество в Мекку, 
помочь одиноким родителям.
Помощь нуждающимся
Утилизация мусора и очистка 
городов
Я сделаю все возможное, чтобы в 
первую очередь помочь нуждающимся, 
детскому дому, дому престарелых и 
так далее.
Я бы построил дома для очень 
бедных семей.

Благотворительная 
деятельность
Благотворительный 
фонд
В помощь животным 
и пожилым
Короче я бы их 
потратила людям 
с ограниченными 
возможностями
Сиротам

 
В фокусе общественных интересов обращает на себя внимание, что благо-

творительные устремления респондентов из группы А носят достаточно общий, 
размытый характер: инфраструктура, экономика, в целом благотворительная де-
ятельность. Респонденты групп В и С более конкретны: улучшение своего села 
и школы, помощь детским домам и домам престарелых, решение экологических 
проблем (утилизация мусора), поддержка людей с ограниченными возможностя-
ми. В группе В, в связи с благотворительной деятельностью, отчетливо видна 
связь с религиозными институтами, которые ни разу не упоминаются в группах А 
и С. Именно здесь появляется упоминание о поездке (не отъезде) за границу, но 
речь идет о религиозном паломничестве.

В ответах смешанного фокуса повторяются в различных вариациях уже от-
меченные выше темы.
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Таблица 7

Фокус: Смешанный
Группа А: Группа В: Группа С
На исполнение своих 
желаний и желаний 
родителей, так же 
благотворительность
На свои потребности 
и фонды 
благотворительности
На свою семью и 
благотворительность
Сделать 
пожертвование, помочь 
людям, затем моей 
семье, родственникам, 
друзьям и, наконец, 
себе, то есть записать 
песню и снять 
музыкальный клип

Решить социальные проблемы 
(нехватку денег в семье) открыть 
бизнес, полезный обществу, 
решить все проблемы. Я хочу 
быть полезным нашему обществу
Поднял бы себя и свою семью, но 
самое главное на улицах нашей 
страны не было бы бездомных и у 
каждого человека был шанс иметь 
работу, идей миллион, но это не 
воплотимые мечты
На помощь приютам для 
животных! На себя и семью. На 
родителей.
На образование, на обеспечение 
родственников и помощь другим 
нуждающимся людям

Я бы купила большой 
дом для сирот, а 
потом для мамы
Я бы поддержал 
бедную семью и в 
будущем открыл бы 
бизнес.
Инвестиции в себя 
и в бизнес, а ещё бы 
построила приют 
для бездомных 
людей

 
Подводя итоги обзора некоторых результатов социологического исследо-

вания «Ценностные установки и социальные практики казахской молодежи (на 
примере Восточно-Казахстанской области)», можно сделать ряд выводов:

1. Половина участников опроса (самый выбираемый вариант) видят в про-
фессиональном образовании возможность в будущем заниматься интересным и 
любимым делом, то есть ценности саморазвития в этом случае имеют превали-
рующий характер. Каждый пятый отметил, что профессиональное образование 
совмещает необходимость и личный интерес.

Однако, для каждого четвертого респондента профессиональное образо-
вание – это только необходимость, без которой они не смогут рассчитывать на 
занятие хорошей должности. В данном случае, можно говорить о значении цен-
ностей выживания/безопасности. Вероятно, ценности этого типа имеют большое 
значение и для тех почти 5% опрошенных, кто указал, что, получая профессио-
нальное образование, они лишь исполняли желание своих родителей.

2. Абсолютное большинство участников опроса рассчитывали или рассчиты-
вают получить в процессе образования качественную подготовку, которая станет 
для них пропуском в мир экономической активности. «Корочки», как таковые, 
имеют ценность только для 11% респондентов. Можно предположить, что, если 
содержательная сторона образования имеет такое большое значение, в ближай-
шем будущем мы увидим рост требований к качеству профессиональной под-
готовки уже не только со стороны государства, но и со стороны общества. Этот 
фактор может подстегнуть конкуренцию в сфере образовательных услуг.

3. Высокую значимость личного интереса и склонности к тому или иному виду 
деятельности подтверждает тот факт, что эти мотивы определяют выбор специ-
альности почти половины участников опроса.  Возможность учиться на гранте 
все еще входит в топ-3 основных причин, по которым респонденты выбирали 
профиль обучения, но мотив больших шансов на последующее трудоустройство 
и достойный уровень оплаты явно конкурирует с этим мотивом. В этой ситуации 
мы видим противоречие между краткосрочной мотивацией – «главное поступить, 
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а там посмотрим», и долгосрочным планированием успешной профессиональ-
ной карьеры. Вероятно, это противоречие также является отражением сложного 
взаимодействия ценностей безопасности и ценностей развития.

Нельзя не отметить, что практика выбора специальности по совету родите-
лей, других родственников сохраняется в очень незначительной степени.

4. Две трети участников опроса планируют работать по своей специальности 
после окончания учебы или уже работают и планируют продолжать работать в 
соответствии с полученным дипломом. В тоже время, каждый десятый (как ми-
нимум) или не собирается работать по полученной специальности, или планиру-
ет сменить род деятельности, получив дополнительное образование.

5. Участники опроса демонстрируют высокий уровень оптимизма по поводу 
развития своей профессиональной карьеры в будущем. Но, если для одних это 
достижение высот профессионализма, то другие видят успех в занятии высоких 
должностей. Оба вектора представлены в равной степени.

6. По поводу наиболее важных качеств, необходимых для профессиональной 
карьеры, заметно различие между группами: коренные горожане, в большей сте-
пени, делают ставку на креативность и инновационность мышления, в то время 
как выходцы из сельской местности отдают предпочтение лидерским качествам.

7. Мнения участников фокус-группы о перспективах успешной профессио-
нальной карьеры сегодняшней молодежи разделились: вполне вероятно, что это 
отражение того модернизационного перехода, который происходит в стране. В 
город, концентрирующем основные тенденции развития, эти противоречия про-
являются особенно ярко.

8. Оценка сегодняшних возможностей казахстанской молодежи в аспекте за-
работков носит двойственный характер: с одной стороны, респонденты отмеча-
ют рост таких возможностей как следствие развития сервисной сферы и циф-
ровой экономики, с другой – говорят о проблемах трудоустройства по причине 
отсутствия «входного билета» на рынок труда, которым выступает профессио-
нальный стаж и, связанную с этим недоступность высоких доходов для молодых 
специалистов.

9. Интересы большинства респондентов сфокусированы на удовлетворении 
личных и семейных финансовых потребностей. Лишь небольшая часть демон-
стрирует желание принять личное участие в решении общественно значимых 
проблем и в этой части преобладают представители группы В. 

По мнению автора, складывающаяся картина - высокая значимость профес-
сиональной самореализации, достаточно высокий уровень ожиданий от профес-
сионального образования, многообразие и неустойчивость форм экономическо-
го поведения - соответствует переходному состоянию процессов урбанизации 
казахской молодежи в нескольких разных смыслах. 

Во-первых, Казахстан, вместе с большинством стран мира, переживает бы-
струю модернизацию, входя в постиндустриализм. Во-вторых, казахский этнос 
в целом активно модернизируется из социума сельского в социум городской, 
причем фактически минуя стадию индустриального города, сразу формирует 
постиндустриальные стандарты ценностей и социальных практик. В-третьих, 
молодежь, как особый элемент социальной структуры, объективно занимает 
переходное положение в обществе. Но, именно от этой молодежи и их выбора 
жизненных стратегий будет зависеть, по какому сценарию пойдет развитие Ка-
захстана в ближайшие десятилетия.
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Traumatic history and its impact on modern Kazakhs in the Talasbek 
Asemkulov’snovel “A Life at Noon”

Naurzbayeva Zira Zhetibayevna
Ph.D, culturologist, translator of the Kazakh language into Russian, screenwriter, moderator of the site 
of Kazakh traditional music, mythology and culture Otuken.kz, Astana, Kazakhstan.E-mail: otukenkz@
gmail.com

Abstract. The subject of the study is a narration of the historical and cultural traumas of the Kazakh 
people in the autobiographical novel “A Life at Noon” by the writer and traditional musician Talasbek 
Asemkulov.“Azhigerei is growing up in Soviet Kazakhstan, learning the ancient art of the kuy from his 
musician father. But with the music comes knowledge about his country, his family, and the past that is 
at times diffi cult to bear» (Slavica Pub, 2019). This is not only the history of past centuries, preserved 
in the memory of musicians, but also the dramatic history of the Kazakhs of the twentieth century: 
the 1916 uprising, the civil war, confi scations, famine, the mass exodus of people outside the USSR 
through the KGB cordons, repressions, camps, war... Ordinary readers fi rst of all pay attention to the 
atmosphere of violence in which the protagonist of the novel lives. According to the author, this domestic 
violence is a consequence of a tragic history, unresolved historical traumas.The writer not only describes 
historical traumas, but deliberately “works” with the cultural memory of the nation, seeks to reproduce 
intergenerational connections. Thus, this novel is apart of the infrastructure of traumatic memory in 
Kazakhstan.
Keywords: Kazakh, starvation, repression, Talasbek Asemkulov, Kazakh literature, trauma, traumatic 
memory.

ƏОЖ: 39(571.1) 94.(574.42) 

Таласбек Əсемқұловтың «Талтүс» романындағы тарихи травмалар мен 
олардың қазіргі қазақ халқына тигізген əсері

Наурызбаева Зира Жетібайқызы
Философия ғылымдарының кандидаты (Ph.D), культуролог, жазушы, сценарист, қазақ тілінен 
орыс тіліне аудармашы, қазақ дəстүрлі музыка, мифология жəне мəдениетіне арналған Otuken.kz 
сайтының модераторы. Астана, Казақстан. E-mail: otukenkz@gmail.com

Аңдатпа. Бұл зерттеудің тақырыбы – жазушы, күйші Таласбек Əсемқұловтың «Талтүс» (2003) 
өмірбаяндық романындағы қазақ халқының ХХ ғасырдағы тарихи жəне мəдени травмала-
рын суреттеуі жəне пайымдауы. Өткен ғасырдағы тарихи катастрофалардың (екі мəрте орын 
алған ашаршылық, байлардың мүлкін тəркілеу,  Сталин репрессиялары, соғыстар, антисоветтік 
көтерілістерді жаншу) салдарынан қазақ халқымен бірге оның дəстүрлі өнері де қағажу көрген. 
Жəне де дəстүрлі өнерпаздар бөтен, совет идеологиясына қарсы келетін феодал идеологияның 
өкілдері болып танылды, қудаланды. Т.Əсемқұловтың нағашы атасы, кезінде Арқадағы атақты 
күйші Жүнісбай Стамбаев домбырамды ұстайтын шəкірт тəрбиелеймін деп енді туған жиенін бауы-
рына басты. Содан Т.Əсемқұлов өмірге келген сəттен-ақ дəстүрлі қазақ музыкасын қайта жаңғырту 
тарабында тəрбиеленді. Оның ескі шеберлерге шəкірттігі жайлы, қазақтардың музыкалық жəне 
ұсталық өнері жайлы «Талтүс» атты автобиографиялық романында кең баяндалады. Романның 
өзегі – мəдени жад, оны ХХ ғасырда жоғалту тақырыбы. Роман қазақ халқының тарихи травма-
ларын өз бетінше ғана емес, мəдени травма, қазақтың ұлттық тектестігіне жасалған ауыр соққы 
қырынан қарастырады.  Жазушы бұл травмаларды суреттеп, ішкі түйсігінен өткізіп, онымен «жұмыс 
істейді», «жадылайды», ұрпақаралық сабақтастықты мүмкін болғанша қалыпқа келтіреді. Осылай, 
бұл əдеби шығарма қазақтың травмалық жадтың инфрақұрылымдық тетігіне айналады. 
Кілт сөздер: қазақ, ашаршылық, репрессиялар, Таласбек Əсемқұлов, қазақ əдебиеті, травма, 
травмалық жад.
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Травмы истории и их влияние на современных казахов в романе Таласбека 
Асемкулова «Полдень»

Наурзбаева Зира Жетибаевна
Кандидат философских наук (Ph.D), культуролог, переводчик с казахского языка на русский, ки-
носценарист, модератор сайта казахской традиционной музыки, мифологии и  культуры Otuken.kz, 
Астана, Казахстан. E-mail: otukenkz@gmail.com

Аннотация. Предметом исследования являются художественное изображение и осмысление 
исторических и культурных травм казахского народа в автобиографическом романе «Полдень» 
(2003) писателя и традиционного музыканта Таласбека Асемкулова. В результате исторических 
катастроф ХХ века (революция, голодоморы, подавление антисоветских восстаний, репрессии, 
войны) вместе с казахским народом было обескровлено и его традиционное искусство. Более того, 
музыканты и поэты часто преследовались властью как носители классово чуждой идеологии. Та-
ласбек Асемкулов, будучи потомственным домбристом, всю жизнь стремился возродить тради-
цию шертпе-кюя Восточного и Центрального Казахстана, щедро делясь с молодыми музыкантами 
техническими и композиционными секретами старых мастеров, в соответствии с потребностями 
времени экспериментируя над строением домбры, реконструируя и развивая имманентные му-
зыкальные представления казахов в исследованиях и прозе. В центре романа «Полдень» − тема 
культурной памяти, ее утраты и забвения вследствие катаклизмов ХХ века. Таким образом, роман 
рассматривает историческую травму не только саму по себе, но и в аспекте культурной травмы, 
которая нанесла значительный ущерб национальной идентичности казахов. Писатель не только 
описывает и переживает в романе травму, но и осознанно «работает» с ней, культурной памятью 
нации, стремится возродить межгенерационные связи. Таким образом, это литературное произве-
дение становится частью инфраструктуры травматической памяти в Казахстане.
Ключевые слова: казахи, голодомор, репрессии, Таласбек Асемкулов, казахская литература, 
травма, травматическая память.

Травмы истории и их влияние на современных казахов
в романе Таласбека Асемкулова «Полдень»1

З.Ж. Наурзбаева

Введение. В романе писателя и традиционного музыканта-кюйши Талас-
бека Асемкулова (1955−2014) «Талтүс» («Полдень»), завершенном в 2003 
году,описывается детство и юность автора. Сразу после рождения он был усы-
новлен дедом по матери, кюйши Жунусбаем Стамбаевым (1891−1973, Айгыз, 
ВКО) с целью передать внуку музыкальное наследие, сохранить древнюю ин-
струментальную традицию. В центре романа – музыка и музыканты, но у казахов 
исполнение короткой инструментальной пьесы «күй» обязательно предварялось 
рассказом об истории произведения, кроме того, мальчик слушает рассказы 
аульных стариков-музыкантов о трагических событиях казахской истории ХХ 
века, участниками которых они были. Герой романа Аджигерей живет как бы в 
двух мирах – советский казахский аул 1960-х годов и казахская устная история от 
древности до современности.

Цель статьи: показать, как, по мнению писателя, исторические травмы пер-
вой половины ХХ века повлияли на казахов, какие способы работы с этими трав-
мами он предлагает и сравнить их с традиционными казахскими методами про-

1. Статья выполнена в рамках проекта ««Места памяти» в современной культуре Казахстана: процессы комме-
морации в публичных пространствах» по линии КН МОН РК на 2018-2020 гг. (руководитель проекта Медеуова 
К.).
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живания горя.
Содержание. Роман Т. Асемкулова «Полдень» посвящен оказавшейся в ста-

линское время почти на грани угасания инструментальной традиции Сары-Арки 
и Восточного Казахстана, описывает историю кюев, их эмоциональное содер-
жание и технику исполнения, традиционные музыкальные термины. Но англоя-
зычные читатели романа (Asemkulov) в первую очередь обращают внимание на 
тему насилия в романе.

Действительно, в романе много насилия: старики рассказывают легенды о 
давних войнах и набегах, вспоминают, как лютовали белые и красные во время 
гражданской войны, о конфискациях и переселениях, о голодоморе и репрес-
сиях, более молодое поколение пережило в детстве голод, а затем воевало с 
финнами, немцами и японцами. Все эти рассказы впитывает в себя главный ге-
рой –Аджигерей, поздний сын кюйши Сабыта. Насилие в романе присутствует не 
только в виде воспоминаний. Кульбагила –мать Аджигерея − ненавидит сына, из-
бивает и унижает его. Аджигерей случайно услышал слова отца матери, что она 
никогда не рожала, догадался, что она приемная мать, его детское сердце жаж-
дет материнской любви, но кто его настоящая мать– он не знает. Сабыт, узнав 
об издевательствах жены над сыном, жестоко избивает ее и прогоняет из дому. 
Позже он узнает, что зять Баймухана  избивает его, в результате тот попадает в 
больницу. Вот сцена, когда председатель аулсовета Тлеубек пришел к Сабыту 
поговорить по поводу произошедшего:

– Старик, ты понимаешь, что наделал?... Ты избил Баймухана. В больнице 
Аягоза он харкается кровью...

− Если избил, значит, есть причина, − Сабыт расправил грудь и приподнял 
плечи.

− В Сибирь загремишь, − Тлеубек тоже начал ожесточаться.
Сабыт, горько усмехнувшись, покачал головой.
− Я в жизни многое повидал, видел и края, где собак в сани запрягают и 

где тьма полгода тянется. Повидаю еще раз... Когда я был молодым, аулсоветы 
отбирали наш скот, арестовывали жен и детей, а наших отцов и братьев рас-
стреливали. Нынешний аулсовет всего лишь в Сибирь ссылает. Значит, время 
исправляется. Этот аулсовет нам богом дан...

Тут неожиданно в атаку пошла Кульбагила.
− Он не боится ни бога, ни людей, ни закона. Избил зятя... Знай, лелеет свою 

давно ушедшую в другую семью дочь. Вот я же не умерла, когда в прошлом году 
он накинул мне на шею чембур и волок за конем. Сижу, чай разливаю.

Сабыт, глядя на жену, улыбнулся со значением.
− Тот чембур все еще при мне... Если хочешь...» (Асемкулов: 49).
Сабыту грозит тюрьма, выясняется, что он уже отбыл в лагерях 23 года и 

не боится тюрьмы. Он по природе добрый человек, но считает себя вправе дей-
ствовать силой: «Я свою дочь защищал не как отец. Я защищал ее как человек. 
Если кто-то в степи бьет скотину, ты ведь подойдешь и спросишь? Интересно у 
вас получается. В давние байские времена, которые вы, коммунисты, хулите, 
был спрос за вышедшую замуж дочь. Предлагаешь вот этих беззащитных ягнят 
оставить рыдать?...А если оставляют плачущего ребенка без защиты – и бога 
такого, и такой закон, и такую власть я...» (Асемкулов: 51-52).

Сабыт вспоминает, как во время гражданской войны убил дутовского каза-
ка, которому приказали казнить его, и как убил в лагере десятника-уголовника. 
Перед смертью он раскрывает Аджигерею тайну его рождения, рассказывает 
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о том, как на его глазах была убита чекистами первая, любимая жена, просит 
быть мягче с приемной матерью Кульбагилой: «Она тоже... она тоже горемыка... 
Жеребенок мой, прошу, научись прощать... Я встретил Кульбагилу незадолго до 
того, как погибла Зейнеп... Тогда... она была маленькой, с ноготок, десятилет-
ней девочкой... В то время смерть человека была привычным делом. Чему тут 
удивляться, когда вся степь смердела кровью. Однажды я проезжал через рощу 
и увидел спящую исхудавшую, оборванную девочку. Пожалел ее, побоялся, что 
она станет добычей зверей, решил забрать с собой. Разбудил, а она с визгом и 
плачем бросилась прочь. Кое-как поймал, успокоил ее, расспросил, оказалось, 
что она дочь бия Турлыбека. Их аул разгромили красные и всех, от мала до ве-
лика, вырезали. Бог ведает, как спаслась Кульбагила. Позднее я заехал в аул 
бия, посмотрел. Я уже привык ко всему, каких только ужасов не навидался. Но 
когда увидел этот аул, во мне все перевернулось, перед глазами потемнело. А 
ребенок, который видел... в каком состоянии он мог быть? Позже, когда я вышел 
из заключения и вернулся на родину... увидел ее во второй раз...» (Асемкулов: 
232-233). Жестокость к усыновленному ребенку, атрофию материнского начала у 
Кульбагилы Сабыт объясняет страшной травмой, полученной ею в детстве.

Вспыльчивость и склонность к насилию Баймухана один из сородичей объ-
ясняет тем, что «на войне у него испортилась кровь». Сабыт против такого объ-
яснения: «Он в своем уме, так при чем тут его испорченная кровь? Ест как здоро-
вый человек, а ведет себя как сумасшедший. Все мужчины старшего и среднего 
возраста этого аула побывали на войне, прошли ее по колено в крови. Я сам 
двадцать три года был в заключении. Столько пережито, но мы ведь никого не 
заставляем плакать. Что, если сходил на войну, так людей убивать?» (Асемку-
лов: 53).

В романе есть образ певца Жумакана, который не мог ударить даже дутов-
ского казака, который собирался казнить его: «...русский схватил Жумакана за 
загривок, пнул под колени, заставив опуститься на землю, и выхватил из ножен 
саблю. Если бы я опоздал на мгновение, голова Жумакана покатилась бы по 
земле. Я прыгнул на русского и вцепился в его правую руку... Мы боремся, а Жу-
макан мой сидит и смотрит. «Эй, Жумакан, помоги», − говорю я, а он сидит, такой 
жалкий, подавленный, и говорит: «Как это мы человека убьем?»» (Асемкулов: 
109). Когда певец состарился, «нет вещи, которой бы он не боялся. Вдруг поезд 
задавит корову? Внуков, которые учатся в Аягозе, могут избить русские, всей се-
мьей можем угореть и погибнуть из-за топящейся печи, а если подмытый дождем 
угол дома обвалится, то погибнем под развалинами... В-общем, он всех измучил 
своими страхами». Однако Сабыт так завершает рассказ о старшем друге: «Тво-
рец создал его особенным. Мы смеемся над его пугливостью, трусостью. Но, по 
правде, он не был трусом. Он был мужественным. Его героизм был в его беспри-
мерной щедрости, великодушии и человечности. Щедрость и человечность – это 
признак мужества... А если не смог глотнуть человеческой крови, то, наверное, 
от его особой природы» (Асемкулов: 118).

Тонко чувствующий Аджигерей не переносит жестоких сцен: «Больше все-
го на свете он боялся ссор между взрослыми. Сердце, казалось, билось у него 
во рту, живот скрутило от страха. Скандал нарастал, послышался звук бьющей-
ся посуды. В следующий миг он закричал в ужасе от увиденного... дальнейшее 
мальчик видел будто во сне. С пронзительным криком бросился прочь» (Асемку-
лов: 13). Но жизнь ежедневно испытывает мальчика на способность переносить 
физическое и психологическое давление, и он привыкает к беспощадным, без 
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каких-либо правил дракам аульных мальчишек: «Закаленный в уличных драках, 
привыкший к наскокам  Аджигерей не стал спорить. Он чуть отступил, быстро 
расстегнул солдатский ремень с огромной пряжкой и намотал его на кулак. Про-
тивник не успел опомниться, а он уже хлестнул пряжкой по коричневой тюбетей-
ке. Пацан взвизгнул, схватился за голову и повернулся к нему. В тот же момент 
Аджигерей хорошенько пнул его пониже пупка ногой в тупорылом брезентовом 
ботинке. Мальчишка согнулся, тюбетейка покатилась по земле. Пряжка ремня 
теперь попала ему рядом с ухом. Этим дело и закончилось» (Асемкулов: 26).

Мальчик научился давать отпор своей матери, но продолжает страдать от 
столкновений с ней, у него появляются суицидальные настроения: «Когда он 
вспомнил пережитое сегодня издевательство, кровь застучала в висках, перед 
глазами почернело, он стал задыхаться. Но странно, сколько бы он ни прислу-
шивался к себе, он не нашел прежнего испуга. Ужас, сводивший его с ума, исчез 
бесследно. Осталось лишь... отвращение... «Мы двое теперь пройдем по жизни 
двумя отдельными тенями», – прошептал он. Внезапно пришла мысль о смер-
ти. Он удивился сам себе. Как близки жизнь и смерть. Образ смерти неотделим 
от предыдущих мыслей. Никаких страданий. Никаких трудностей. Страх... Страх 
и ужас придумал человек. Вот смерть стоит на расстоянии протянутой руки... 
В глубине омута красная листва, опавшая с деревьев, горит огнем, сверкает. 
Достаточно сделать шаг... Он поискал в своем сознании ужас. Ему вспомнился 
рассказ, услышанный несколько дней назад. Про упавшего в воду человека. Его 
звали... ладно... имя не нужно... Человек... Теперь он, кажется, понял состояние 
утонувшего. В жизни бывает мгновенье... В это мгновенье человек не различает 
жизнь и смерть. Вот и он сам... не может найти в себе никакого страха. Сейчас 
– все равно, отвернуться и продолжить прежнее существование... или улечься, 
положив голову на подушку красной листвы на дне реки» (Асемкулов: 68-69).

В романе жизнь казахского аула 1960-х предстает как череда бытового и 
семейного насилия вследствие травм, полученных взрослыми в ходе войн, ре-
прессий, голодомора. Эти травмы передаются следующему поколению: главный 
герой переживает их осознанно, его сверстники − бессознательно. Для писате-
ля эта тема не случайна, он поднимал ее многократно и в других своих произ-
ведениях. Например, в незаконченном романе «Таттимбет-серэ»о композиторе 
ХІХ века мать говорит сыну: «Время могущества нашего народа прошло. В этом 
причина. Мужчины народа, который потерял силу, превращаются в домашних 
насильников, выплескивают гнев на своих женщин» (Əсемқұлов:1-334).

У казахов были традиционные способы работы с травмой, которые в основ-
ном использовались в течение траура. Один из них – исполнение женщинами-
родственницами плача «жоқтау». Жоқтау – это жанр устного народного творче-
ства со своими музыкальными и поэтическими канонами, позволявший выразить 
горе утраты в зримых образах и в форме, поддерживаемой обществом. Плакаль-
щицы распускали волосы, упирали руки в бедра, царапали лицо – поведение, 
табуированное в обычное время. Жоқтау исполнялся в первые дни после смерти 
человека почти непрерывно, постепенно интенсивность снижалась. В последний 
раз он звучал на годовых поминках. После завершения поминок, авторитетный 
мужчина снимал траурное знамя, прикрепленное к юрте покойного внутри или 
снаружи, переламывал древко и сжигал его, с жены покойного снимался черный 
платок (Алтынсарин: 302).

Женщины из семьи покойного могли оказывать сопротивление, не давая 
мужчине взять знамя, таким образом демонстрируя неготовность расстаться с 
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трауром. Мифологически развевающееся на ветру знамя – носитель духа, тра-
урное знамя – носитель духа покойного. Сожжение траурного знамени  симво-
лизировало отпускание духа покойного (даже если в исламскийпериод это не 
осознавалось) и прекращение траура. После этого акта мужчина заходил в юрту 
к женщинам, исполняющим жоқтау, благодарил их и объявлял о прекращении 
траура. Таким образом, он определял границу переживанию горя, границу между 
прошлым и настоящим, формально разрешая семье жить обычной жизнью, за-
няться будущим. Были и другие ритуалы, позволявшие в социально приемлемой 
форме пережить горе, в том числе и массовое.

Но в 1920-30-е годы сколько-нибудь публично выразить горе двух голодо-
моров, потерь гражданской войны и сталинских репрессий было невозможно. 
Величайшая трагедия всенародного масштаба, сформировавшая советский Ка-
захстан (Cameron) не только не была осмыслена, но и под давлением власти 
почти не была выражена ни традиционными, ни новыми способами. Идеология 
требовала излучать социальный оптимизм, радость от успехов в социалистиче-
ском строительстве. Советская власть не только стала причиной масштабной 
катастрофы, но и запретила вспоминать о ней, обрекла казахов, как и другие на-
роды СССР на невозможность пережить травму и прикоснуться к ней, как-то ра-
ботать с ней,невозможность убедиться, что трагические  события действительно 
закончились, отделены от нас, и теперь мы можем что-то делать с этим.«В офи-
циальной коммеморации советского государства эти темы замалчивались, под-
вергались забвению» (Процессы...: 83).

Часть этого горя сублимировалось в оплакивание потерь Второй мировой 
войны, страх войны, часто – любым возможным способом. Т.Асемкулов свою по-
следнюю статью «Ар мен ожданның өрті» («Пожар чести и совести»), опублико-
ванную 1 мая 2014 года, начинает с воспоминания о том, что в 1960-е годы ауль-
ные казахи обожали индийский фильмы, всем аулом рыдали над ними, а одна 
старушка объяснила этот феномен: «Что только не испытали казахи недавно? 
Горе узнает горе. Большинство из сидящих здесь подавлены страданием» (букв. 
«шерменде, тесік өкпе» − «дырявое легкое») (Əсемқұлов: 4-384).

Этого было недостаточно, и некоторые ритуалы были проведены на местах 
как только стало возможно, с запозданием на 60 лет, что составляет по тради-
ционному календарю кочевников полный цикл из пяти мушелей (5х12) или один 
большой год. Примечателен случай с оплакиванием племянника Абая Кунан-
баева Шакарима Кудайбердиулы (1858−1931): Шакарим был убит чекистами в 
ходе подавления восстания в Чингистау (современная Восточно-Казахстанская 
область), тело сброшено в колодец, соплеменникам было запрещено подходить 
к этому колодцу. Сын Шакарима Ахат извлек и перезахоронил тело отца в 1961 
году (Шəкəрім: 134), а в 1991 году женщины рода тобыкты оплакали Шакарима 
публично, исполнили жоқтау так, будто он только что умер.

Т. Асемкулов рассказывал в устной беседе, что у казахов раньше были жре-
цы-абызы, которые собирали всю печаль-горе людское в себя, а потом стано-
вились отшельниками и, живя вдали от людей, играли на кобызе, «распуская 
собранную печаль» (букв. «шертарқату») (Наурзбаева, 2013: 70). Образ такого 
отшельника писатель создал в кинороманах «Царица Томирис» (Əсемқұлов: 
3-38) и «Кунанбай» (Əсемқұлов: 2-353).

Кюйши ХІХ века Таттимбет был светским человеком – бием, дипломатом, 
волостным, золотопромышленником, но и в легенде о создании им цикла из 62 
кюев «Қосбасар» присутствует архетип музыканта, собирающего и несущего в 
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себе горе всего народа. Согласно легенде кюя, в аргынском роду каракесек был 
щедрый человек по имени Кушикбай, который помогал всем нуждающимся. У 
него умер единственный сын, и он, как Иов, возроптал против бога, решил, что 
раз Творец несправедлив, то и не стоит и жить. Он попытался покончить са-
моубийством, но родственники спрятали от него все оружие. И тогда он решил 
уморить себя голодом. Решено было послать за юным кюйши Татимбетом, что-
бы тот утешил горюющего отца. Таттимбет с домброй в руках сел на порог, хотя 
сидеть на пороге строго запрещено обычаем, и начал играть. Он играл два дня. 
У Кушикбая слезы текли ручьем, его горе рассеялось, и он встал с постели. Уви-
дев пятнадцатилетнего Таттимбета, он страшно удивился: «Я думал, ты глубо-
кий старец, познавший все на свете, а ты совсем юный джигит. Откуда же в тебе 
столько горя?», на что Таттимбет ответил: «Ты знаешь лишь свое отцовское горе, 
а я ношу в себе горе всего народа» (Асемкулов: 59-60).

Юный герой романа «Полдень» так же, как и Таттимбет, несет в себе боль 
своего народа. Это его миссия, поэтому Сабыт говорит: «Только горемыка спосо-
бен выдержать искусство. На лбу моего сына написано несчастье в пять пальцев 
толщиной» (Асемкулов: 246). Аджигерей остро чувствует трагичность бытия, от-
крыт боли, аккумулированной в музыке. В одном из эпизодов он, уже подросток, 
слушает кюй Таттимбета «Косбасар горестного плача» в новой интерпретациии 
одного из своих учителей: «Аджигерей удивился. Он много раз слышал этот кюй 
от отца. Видел, как его исполнял Саруар. Это было неизбывное, непоправимое 
горе. Скорбь прибывала волна за волной. Страдание, мучительно сдавливаю-
щее человеческую душу петлей волосяного аркана. Непонятно, когда нахлынуло 
это отчаяние, и когда оно утихнет. Только прикоснись, и боль выльется огненной 
лавой из жерла неугасимого вулкана. Он поразился, как изменилась природа кюя 
в исполненеии Газиза. В звуках домбры... нет горя! Никакого горя. Как небо, на 
котором нет ни облачка, отбрасывающего тень на землю... Все проходит... Нет 
ничего, что оставалось бы неизменным... Горе тоже ветшает, страдание угасает... 
Все угасает, все проходит… Горе – величайший опыт... Страдание – важнейший 
урок... Но ведь есть жизнь... Да... Жизнь... Да, горя в ней больше, чем радости. 
Но ведь страдания и испытания провели через горный перевал... В голосе дом-
бры ни тени горя… Но от этой прозрачнейшей чистоты как будто бы сдвинулось 
какое-то другое страдание, вступило в новое, неизвестное доселе пространство 
сознания. Если бы нравственная чистота имела язык, она говорила бы вот так. С 
удивлением и радостью Аджигерей почувствовал, что повзрослел» (Асемкулов: 
195).

В другом эпизоде романа главный герой благодаря музыке проходит через 
очередной катарсис: «Кюй удрученного человека, погружающий душу слушате-
ля в страдание и исцеляющий ее этим страданием» (Асемкулов: 170). Не толь-
ко музыка, но и реальные истории, которые он слышит от учителей, например, 
история мальчика Косеге, умершего во время голодомора, заставляет его погру-
зиться в размышления. Параллельно этим размышлениям подростка, пасущего 
в степи овец, в природе несколько раз за короткое время меняется погода: то 
буря и гроза, то ветер несет сцепившиеся и напоминающие фантасмагорические 
фигуры кусты перекати-поля, то в небе «ворочаются тучи», то падает туман,  так 
что подросток теряет ощущение верха и низа, неба и земли.Наконец нашедшему 
в темноте дорогу к родному аулу, подростку открывается красота человеческого 
бытия: «Когда они поднялись на гряду, окаймлявшую широкую долину Айгыза, 
он застыл, пораженный ранее невиданным зрелищем. Аул еще не уснул. В до-
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мах мерцала жизнь, колыхались огни, их отсвет создавал над аулом какое-то 
лучистое свечение, созвучное ночному небу. За завесой дождя огни сверкают, 
будто в них пролили масло, и от этого их тепло чувствуется издалека. Даже сгру-
дившиеся овцы, кажется, любуются ночным аулом. Торытобель, из глаз которого 
льется голубоватый свет, чуть прядает ушами, неотрывно глядя на огни. «Поче-
му чужое горе царапает мое сердце?» − прошептал он, подгоняя коня. Для чело-
века, который уже в мире ином, все равно, свел он счеты с бренным миром или 
нет. Возмездия хотят живые... Разве только так... Вдруг почудилось, что открыв-
шаяся ему красота – это воздаяние за горе, пережитое Косеге, безмолвная ми-
лость Творца. Да, это так. В Книге сказано: ни одна песчинка, ни одно зерно, ни 
одна капля не останутся забытыми. Вчерашняя слезинка, вчерашнее страдание 
вернулись сегодня красотой, сладкой печалью, которая дарит блаженство душе 
и исцеление духу. Это ли не справедливость? То был самый важный вывод его 
детства» (Асемкулов: 129). Справедливость, которую невозможно восстановить 
по отношению к жертвам, торжествует, пусть эфемерно, в сознании подростка.

Дед Т.Асемкулова возложил на внука миссию реабилитации культурной па-
мяти своей музыкальной школы, но вероятно, эта миссия была невыполнима 
без работы с историческим травмами казахов. Для Аджигерея исцеление про-
исходит через познание (истории приемной матери Кульбагилы) и прощение, 
через катарсическое переживание музыки, через красоту природы, единение с 
ней, через философские размышления и мистические откровения, через любовь 
к женщине (история первой любви). И самые агрессивные мальчишки аула при-
миряются с другими, ночью созерцая красоту родного аула  после концерта при-
ехавшей в аул известной певицы: ««Лучше нашего аула нет места на земле, 
правда же, джигиты? − сказал Каирбек, голос его предательски дрогнул. – По-
смотрите. Разве можно расстаться с этим? Когда наступает очередь пасти овец, 
я за день успеваю соскучиться по аулу. А ведь пастбище совсем близко. Я пасу 
на склоне вон той гряды. Хожу там и взгляд от аула оторвать не могу. Вижу все, 
что вы делаете, как возвращаетесь из школы. Когда вечером пригоняю овец в 
аул, будто двадцать лет его не видел, истосковался».Опять начал накрапывать 
дождь. А мальчишки всё не могли налюбоваться красотой сонного аула, в кото-
ром там и сям под мелким дождиком мерцали огни очагов. Они молча смотрели, 
вытянув шеи и затаив дыхание, как будто в первый раз увидели родной край»  
(Асемкулов: 97).

Т.Асемкулов не только сам работает с травмами, но и вовлекает в работу 
своих читателей, слушателей, зрителей.Он изучал психологическую литературу, 
от своих учителей знал казахские традиционные методы работы с горем и суфий-
ские методы, однажды в устной беседе рассказал об ордене плачущих суфиев, о 
практиках очищения сердце слезами: слезы – полировка для сердца. Например, 
иранский суфий Сохраварди так говорил о мудрости: «Мудрость подобна сле-
зам, проступающим сквозь веки» (Сохраварди). Он говорил о том, что в романе 
«Полдень» множество экспериментов, в т.ч. и психологических, которые пока не 
замечены, не оценены критиками. Часто от знакомых я слышала, что они много 
плакали, читая роман «Полдень» и другие произведения Т.Асемкулова. Сначала 
мне казалось, что это следствие влияния личности автора. Но и в социальной 
сети ФБ встречаются высказывания, например, журналистки Д.Елгезек: «Если 
бы Таласбек-ага был жив, он еще не раз заставил бы нас плакать». С учетом 
мнения, высказанного в приведенной выше цитаты из статьи «Пожар чести и со-
вести», приходишь к выводу, что это было осознанная цель автора. При этом он 



1229

Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(4) 2020                                              ISSN 2410-2725

следил, чтобы его произведения не превращались в сентиментальные мелодра-
мы, и при написании автобиографического романа «Полдень» оставил в стороне 
многие слишком трагические, тяжелые или трогательные эпизоды детства.

Т. Асемкулов не сразу принял собственную эмоциональность в жизни и в 
творчестве, долгое время пытался работать холодно и отстраненно, как его учи-
ли. Со временем он не только принял ее, но и стал использовать как своео-
бразный критерий душевной готовности к работе. Например, перед написанием 
романа о Таттимбете или киносценариев о Биржан-сале, Кунанбае, Томирис, он, 
уже полностью собрав материал и разработав сюжет, мог месяцами не притра-
гиваться к перу, заниматься повседневными делами. Пока однажды при мысли о 
своем герое у него не наворачивались на глаза слезы. Он говорил в таких случа-
ях: «Көңілім босады. Аруақ маған риза. Енді жазуға болады» − «Я растрогался. 
Значит, аруах доволен мной. Можно садиться за работу».

Тема голодомора, конфискации имущества баев, антисоветских восстаний 
все еще остается не освоенной в массовом сознании. И, возможно, дело не толь-
ко в табуированности темы в советской идеологии и негласном запрете, сохраня-
ющимся до сих пор, не только в болезненности травмы. В традиционном миро-
восприятии отсутствовали матрицы для переживания бессмысленной массовой 
смерти по вине властей. Один из редких случаев, когда всенародная трагедия 
было «проработана» традиционно, – это репрессии конца 1920-х против «адай-
ского хана» Тобанияза Алниязова и его «контрреволюционной группы по спасе-
нию адаевцев», жестокое подавление последовавшего за этим адайского вос-
стания и исход-откочевка адаев с Мангыстау. Советская власть рассматривается 
как внешняя сила. Она победила, но адаи с честью воевали против нее. «Впи-
савшийся» в советскую систему, воспевавший Сталина акын Саттигул в терме 
«На арест Тобанияза» пел: «В непрестанной борьбе с врагом ты не позволял 
заклеймить тамгой адаев. Ты был справедливым ханом. Придумывая отговорки 
для неверных, ты умом и хитростью уберег немало народа» (Наурзбаева, 2017: 
475). В устных рассказах об откочевке делается акцент на героизме воинов, по-
зволившим уйти, пусть с огромными потерями, через пулеметный огонь чекист-
ских заградотрядов.

Само по себе поражение в вооруженном противостоянии с врагом – обычная 
ситуация для бурной истории наших предков. Отработана и матрица пережива-
ния такого события: боль поражения, героизм воинов, погибших на поле боя со 
славой, благородство и преданность семье мужа  женщин, сумевших сохранить 
потомство и продолжить род, тоска по родине, даже благословение оказавше-
гося более сильным, победившего врага. И обязательно жизнеутверждающее 
«орында бар оңалар» − «тот, кто выстоял − выправится». Все эти мотивы, хотя 
бы частично, нашли отражение в традиционном искусстве адаев, их мировос-
приятии. В устных рассказах о последующем периоде акцент делается на по-
степенное возвращение адаев на полуостров, своего рода мирную реконкисту.

В романе «Полдень» есть несколько сцен, смысл которых можно выразить 
словами «прошлое ушло, память о покойных с нами, но надо смотреть в буду-
щее». Эту границу пережитому, травме определяет самый старший и автори-
тетный мужчина. В сцене после поминок по Баймухану Сабыт говорит дочери: 
«Разве можно устоять против божьего промысла, светик мой? Что поделаешь, 
надо смириться. Твои дети не останутся без поддержки. Разве мы не среди род-
ных живем?»(Асемкулов: 101). После поминок по Сабыту на «көңіл шай» семью 
приглашает младший друг и сородич Сабыта Шерим, он шутливо говорит дочери 
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покойного: «Ты же не думала, что сможешь привязать к себе отца на всю жизнь? 
Если я не умру, старик, старуха не умрут, то кто же умрет?» (Асемкулов: 242). 
Аджигерею старец поручает по обычаю разделать баранью голову и угостить 
сидящих за дастарханом: «Твой отец умер, ты старший мужчина в семье, настал 
твой черед» (Асемкулов: 243).

Кроме свежих потерь, в романе вспоминаются и прежние, связанные с ре-
прессиями. Например, Сабыт вспоминает, как встречал вернувшегося из ссылки 
друга юности, сына своего учителя: «Я ждал Оксикбая, которого помнил. Люди 
выходят из поезда, выходят... Вдруг ко мне подошел какой-то скрюченный ста-
рик. Говорит: «Здравствуй, Сабыт». Бог мой! Это и был Оксикбай. Волосы, усы, 
борода полностью поседели. Сам маленький, в горсти поместится. Я крепко об-
нял его. Он не проронил ни слезинки. Похлопал меня по спине: «Ладно, Сабыт, 
не переживай, мы встретились живыми, чего еще желать?» Отправились в путь. 
Только когда перевалили через Майтас и начали спускаться вниз с перевала, 
он попросил остановить телегу, слез с нее, отошел от дороги и упал, обнимая 
землю. Да... Приехали домой. Он гостил месяц. Обошел всех родственников. 
Я узнал обо всем, что с ними произошло. Илапи умер там. Суждена была ему 
могила на чужбине. Сколько еще наших нашли свою смерть там? Как жеребята, 
пойманные укрюком. Потом Оксикбай уехал к своим родственникам по матери 
в Карагаш и поселился у них. Он часто навещал нас. По обычаю аменгерства 
женился на одной из своих овдовевших женге, у них родилось несколько детей. 
Вот так» (Асемкулов: 124).

После вечера воспоминаний о голодоморе и репрессиях старики выходят во 
двор и видят, что на берегу реки собралась молодежь. «С берега реки слыша-
лись веселый смех, звуки домбры.

– Кажется, вечеринка в самом разгаре, − сказал Сабыт.
– Теперь их время, − сказал Шерим. – Ничего не ценят. Шутки, смех... Знают 

ли, что под их ногами лежат сияющие глаза Илапи? Знают ли они, что прямо там, 
на берегу, Бекей выкопала очаг?

Сабыт глубоко вдохнул.
– Это лишнее, Шерим. Если веселье молодежи тщетно, тогда ложью будет 

и то, что Бекей выкопала очаг. Разве они виноваты, что родились в это время? 
Слава богу, жизнь не прервалась.

Шерим не стал спорить, полными уважения глазами взглянув на Сабыта. 
Они стояли вчетвером в непроглядной тьме под благословенным дождем, любу-
ясь праздником юности» (Асемкулов: 125).

Вместе с тем, в романе много боли по поводу утрат ХХ века, в том числе 
утраты традиционного искусства, его преемственности. Столетний кюйши Са-
руар говорит печально: «Иногда задумываешься: где прежняя благословенная 
жизнь, где наш доброжелательный народ? Конечно, казахи не исчезли. Гово-
рят, за пятьдесят лет обновляется народ, за сто – мир. Народ наш стал другим. 
Обрел новое искусство. Рассказывают, что когда-то две женщины боролись за 
одного ребенка. И обратились со своей тяжбой к бию по имени Ханбала. Бий 
вытащил из ножен саблю, висевшую на поясе, и сказал: «Если вы не можете 
поделить ребенка, то я разрублю его посередине и разделю между вами». Тогда 
одна из женщин остановила бия, сказав: «Где бы ты ни был, будь счастлив, мой 
жеребенок». Она поцеловала малыша в лоб и пошла прочь. Ханбала присудил 
ребенка ей. Потому что родная мать не пожелает ребенку плохого. Конечно, я не 
бий, и не мне судить народ, править им. Но в прежние времена казахи гораздо 
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благосклоннее относились к кюю и песне. Даже правители почитали музыку и 
музыкантов... Мое время закончилось. Одной ногой стою на земле, другой – в 
могиле. Сколько мне еще осталось? Но что будет с нашим народом? Сегодняш-
ние правители знать не хотят, что такое домбра, песня, кюй. Один поэт сказал: 
«Из бедняков теперь наши вельможи». Если таковы правители, то что говорить 
о народе, который подражает правителям, ставке? Когда-то молодые ездили в 
дальние края, чтобы найти домбристов, выучить новые кюи. А теперь мы, как 
ковчег Ноя, оставшийся на вершине горы Казыгурт. Все наши рассказы – выдум-
ка. Никто не верит, когда рассказываешь о прежних обычаях и нравах, о пыш-
ности и богатстве, о почтительности и милосердии многочисленного народа, под 
которым когда-то прогибалась земля. Поверишь ли, я дожил почти до ста лет, но 
до сих пор никто не пришел ко мне, чтобы учиться у меня. Я умру, не передав 
свое искусство ученику» (Асемкулов: 181).

Таким образом, устами Саруара озвучивается мысль и невосполнимой 
культурной травме, полученной казахами. По мысли американского социолога 
Джеффри Александера «культурная травма имеет место,когда члены некоего 
сообщества чувствуют, что их заставили пережить какое-либо ужасающее собы-
тие, которое оставляет неизгладимые следы в их групповом сознании, навсегда 
отпечатывается в их памяти и коренным и необратимымобразом изменяет их 
будущую идентичность» (Александер: 88).

Мотив утраченной счастливой жизни, то ли реально прожитой, то ли при-
снившейся во сне, и сменившейся потерями и страданиями, проходит через весь 
роман, появляется в зачине и повторяется в финале. Так, все, что главный герой 
услышал, увидел, прочувствовал, пережил в детстве и юности благодаря своим 
учителям, и что осталось совершенно неведомым для его поколения, превра-
щается в зыбкий мираж, в мифологическое «время сновидений»:«...он не знает, 
была ли их встреча в реальности, или то был сон? И даже если сон, то что в 
этом плохого? Самое главное – этот день был», − утверждает автор (Асемкулов: 
12). Юность закончилась, и теперь герою предстоит найти собственный путь. 
Прежняя, счастливая жизнь уничтожена катаклизмом, возврата к ней нет, но ка-
захи должны идти вперед, сохраняя тепло сокровенных воспоминаний, как бы 
говорит автор.
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Annotation. The article provides a comparative analysis of the Soviet and Kazakhstani systems of higher 
educational institutions. The research covers development of higher educational institutions from 1990 till 
present days, the number of students and “Bolashak” program that gave an opportunity to study abroad.
The author examines the circumstances of the implementation of programs and reforms adopted in 
the higher education system, as well as the results of regulatory legal acts. The article focuses on the 
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During the present research, the archival documents were used. Having studied the number and 
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Аңдатпа. Кеңестік жəне Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орндарының білім беру жүйесі 
мақалада салыстырмалы түрде сипат алған. 1990 жылдан бастап қазіргі кезге дейінгі аралықтағы 
жоо-ның дамуы, шет елге шығуға мүмкіндік берген «Болашақ» бағдарламасы тілге тиек етіледі. 
Жоо-дағы қабылданған бағдарламалар мен реформалардың мəн - жайы, нормативтік
-құқықтық актілердің нəтижелері қарастырылған. Бағдарламның кемшіліктеріне, іске асырылуы 
мен қосымша шаралардың елде орындалуы жайлы мақала желісінде көңіл бөлінеді.
Мақалада мұрағат құжаттары қолданысқа енгізілген. Тəуелсіз елдің жоо-ның аймақтық білім беру 
ордаларының санымен жетістіктері толық қарастырыла отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Статистика орталықтарының статистикалық ақпараттарының көмегімен диаграммалар жасалған.
Автор жоо-ның 28 жыл аралығында қабылдаған бағдарламалар мен реформалар желісіне қысқаша 
шолу жасайды. Қазақстан Республикасының Болон жүйесіне қосылуы мен үш деңгейлі білім беру 
үрдісінің ел ішінде аз уақытта қабылдануы жəне шетелдік форматтағы дипломның рөлінің артуы 
туралы мəлімет береді. Нарықтық қатынас жағдайындағы өзгерістер мен бəсекеге қабілетті маман 
даярлаудағы  жоо-ның рөлі қарастырылады.
Кілт сөздер: «Болашақ», бакалавр, ЖОО, жеке меншік, нарық, аймақтық,үрдіс.
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Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ советской и казахстанской системы обра-
зования в вузах. Исследование направлено на изучение вузов с 1990 года до настоящего времени, 
условий, которые позволили внедрить программу обучения за рубежом «Болашак».
Автор рассматривают нормативно-правовое законодательство, регулирующие изменения   в си-
стеме высшего образования, результаты внедрения государственных  программ и реформ. В ста-
тье уделяется также внимание недостаткам принятых программ, реализации и проведению допол-
нительных мероприятий.
При написании работы использовались архивные документы. Подробно изучив количество и до-
стижения региональных образовательных центров системы вузов в период независимости, авторы 
статьи разработали диаграммы на основе данных национальных статистических центров Респу-
блики Казахстан.
В статье проводится краткий обзор программ и реформ вузов, принятых в течение 28 лет. Приво-
дится информация о присоединении Республики Казахстан к Болонской системе, кратковремен-
ном переходе к трехуровневому образовательному процессу внутри страны и увеличении роли 
диплома иностранного формата. Рассматриваются изменения в условиях рыночных отношений и 
роль вуза в подготовке конкурентоспособных специалистов.
Ключевые слова: «Болашак», бакалавр, ВУЗ, частная собственность, рынок, региональный, про-
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: 
БІЛІМ БЕРУ НАРЫҒЫНДАҒЫ СИПАТЫ

Э.А. Мусаева 

Кіріспе. Мемлекеттің рухани жəне əлеуметтік өмірін жетілдіру мақсатында 
білім мен ғылымның атқарар қызметі зор. Білім беру мекемелері арнайы 
бағдарламалар мен ережелер, жоспардың негізінде шəкірт, маман, ғалымды 
тəрбиелейді. Қазақстан Республикасы жоғарғы білім беру бағытын тəуелсіздікке 
қол жеткізгенен кейін жаңа жолға түсумен бастады. 

Білім беру саласындағы сыртқы байланыстарды дамыту тəуелсіздікке қол 
жеткізумен айтарлықтай жанданды жəне сол кезде ғана егемендік пен өзара 
тиімділік қағидаттарына негізделген шетелдік əріптестермен ынтымақтастықтың 
жаңа негіздерін қалыптастыру жөніндегі шаралар кешенін жүзеге асыру мүмкін 
болды. 90-шы жылдардың бірінші жартысында білім беру саласындағы ТМД 
елдерімен, одан кейін басқа мемлекеттермен ынтымақтастық туралы алғашқы 
келісімдерге қол қойылды. 

Қазақстан Республикасы тəуелсіздік алғанға дейін өзінің білім беру жүйесін 
қалыптастырып, КСРО тарихындағы классикалық білімнің нəрін себе білген мем-
лекет ретінде таныла білген мемлекет екенін естен шығармай керек əрине. Қазақ 
Кеңестік білім беру жүйесі КСРО-ның қалыптасуы мен дамуы кезеңінде үлкен 
рөл атқарды. Оның негізгі артықшылықтары іргелі, жүйелілік жəне жалпыға қол 
жетімділік (тегін оқыту) болды. 

КСРО-ның күйреуі барлық посткеңестік елдерде ұлттық білім беру жүйесінің 
дамуына əсер ете алмайтын экономикалық қиындықтармен қатар жүрді. Соны-
мен қатар, КСРО-ның уақытында ыдырауы жаһандану дəуірінің басталуымен 
сəйкес келді. Жүріп жатқан өзгерістер ең алдымен оқытудың мақсаттық жүйесі, 
мазмұны, əдістері, құралдары, формалары жəне оқу нəтижелерін бақылау болып 
табылатын оқытудың əдістемелік жүйелерінде көрініс тапты (Bekishev, 2011: 89с).
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Мақаланың мақсаты 1990 жылдардан бергі Қазақстандық жоо-ның даму та-
рихы мен динамикасын толық ашып көрсету. 28 жыл аралығындағы қазақстандық 
жоо-ның əл-ауқаты,  тыныс тіршілігі, бəсекеге қабілетті ұрпақ даярлаудағы  орны 
мақаланың өзектілігіне айналып отыр. 

Талқылау. Қазақстанның мемлекеттік тəуелсіздікке, егемендікке ие болуы, 
нарықтық қатынастар мен сыртқы экономикалық байланыстарды дамыту білім 
беру мекемелерінің орны мен рөлін түсінудің жаңа тəсілін талап етті. Білім 
беру саласында инновациялық белсенділік артты, жаңа үлгідегі, оның ішінде 
мемлекеттік емес оқу орындары қарқынды дами бастады, халықаралық байла-
ныстар мен ынтымақтастық жолға қойылды.

Жалпы, Қазақстанның тəуелсіздік алған жылдардан бергі білім беру жүйесін 
келесі кезеңдерге бөлінді:

1. 1991-1994 жж. - жоғары білімнің заңнамалық жəне нормативтік - құқықтық 
базасының қалыптасуы;

2. 1995-1998 жж. - жоғары білім беру жүйесін жəне оның мазмұнын жаңарту;
3. 1999-2004 жж. - білім беруді басқару мен қаржыландыру, білім беру 

ұйымдарына академиялық еркіндік беру;
4. 2005-2010 жж. - «2015 жылға дейінгі Қазақстанның білім беру жүйесін 

дамыту тұжырымдамасы» негізінде нарықтық экономикаға жоғары білім беру 
жүйесін бейімдеу;

5.  2011 жж. қазіргі уақытқа дейін - жаңа кезең, инновациялық дамуға 
бейімделген, еңбек нарығында бəсекеге қабілетті мамандарды дайындаудың 
ұлттық моделін қалыптастыру (Бейсенов, 2020).  

Тарихи оқиғаларға байланысты КСРО ыдыраған кезден бастап, Қазақстан Ре-
спубликасы  тез арада елдегі болып жатқан өзгерістерге дайын емес екендіктерін 
көрсете тұра, көш жүре өзгерді. Кеңестік Қазақстанның жоғары мектебінде 
оқушы 11 сыныпты аяқтаған жағдайда ғана арнаулы мамандығы бойынша ау-
ызша жəне жазбаша бірнеше пəндер бойынша  емтихан тапсыратын болған. 
Емтихан қорытындысы бойынша жалпы үміткерлер арасында конкурсқа түсіп, 
жеңімпаз тегін оқуға жолдама алатын болған. Конкурсқа түскен кезде отбасылық, 
денсаулық жағдайы мен оқу үлгерімі, маманды дайындауға арналған мекеменің  
арнайы анықтамасы немесе өтініші, олимпиада мен байқауларда алған мақтау 
қағазына да көңіл бөлінетін болған. Кеңестік жоғарғы оқу орындары инсититут, 
университет, академия деп бөлінетін болған, оқу мерзімі 4,5 жылды құраған. Ар-
найы өтініш арқылы даярлау болашақ маманның жұмыссыз қалмауына кепіл 
беретін болған. Кеңестік Қазақстанның жоғарғы оқу орны ортақ бағдарлама мен 
біртектес материалдық базасында дəріс алды.

Адам өміріндегі ең маңызды шешімдердің бірі болашақ мамандық пен білім 
алатын жоғары оқу орнын таңдау болып табылады. Тиімді оқу үрдісін ұйымдастыру 
үшін Үкімет студенттерге гранттар ұсынады, оқу орындарын аккредиттеуді, педа-
гогтарды аттестациялауды жəне басқа да бірқатар шараларды жүргізеді. 

Ел тəуелсіздік алған кезде ҚР Білім беру жүйесі ескірген əдіснамалық база 
негізінде дамыды. Студенттерді дербес өмірде болашаққа жоспар қалыптастыруға 
бағыттау үшін Үкімет реформалар бастады (Иващенко, 2020).

Нарықпен айналысуға мүмкіндік берілген шақта бірінен соң бірі жүзден астам 
мемлекеттік емес жоғары оқу орындары ашылды. Алғашқы кезде мұндай оқу 
орындарына қатаң талап та қойылмай, олардың жұмысын ретке келтіріп отыратын 
жүйе де болмады. 1992 жылғы 3 қыркүйекте өткен ҚР Білім беру министрлігінің 
алқа мəжілісінде «Мемлекеттік емес білім беру мекемесі Ережесінің жоба-
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сы туралы» мəселе қаралып, ол негізінен мақұлданды. Алайда оның тиімділігі 
ойдағыдай болмады. Нəтижесінде, республикадағы жоғары мектептер көлемі 
сандық көрсеткіші бойынша бұрын-соңды болмаған дəрежеге шарықтап шықты. 
Мəселен, 1995 жылы елімізде 41 мемлекеттік емес жоғары оқу орындары болса, 
1999 жылы олардың қатары 106-ға, ал 2005 жылы 130-ға дейін жетіп жығылды. 
Оларда оқитын студенттер саны 378955 жетті, демек олар республикадағы 
барлық студенттердің жартысына жуығы. 2005-2006 оқу жылында Қазақстандағы 
жоғары мектептердің 71,8 %-і мемлекеттік емес, яғни жеке меншік оқу орында-
ры болды. Өкінішке орай, жеке меншік оқу орындарындағы білім беру дəрежесі 
көп жағдайда мүлдем сын көтермеді. Мəселен, кейбір университеттер Оңтүстік 
Қазақстан облысындағы Қапланбек, Ақсукент сияқты ауылдарда да ашылып жат-
ты.

1999 жылдың аяғында жүргізілген мемлекеттік емес оқу орындарының 
қызметін біліктілік талаптарына сəйкестігіне жоспарлы тексеру олардың 
көпшілігінің қойылатын талаптарға сəйкес келмейтінін анықтады. Оларға тəн 
кемшілік ғылыми дəрежелері мен атақтары бар штаттық профессор-оқытушылар 
құрамының болмауы болып табылады. 

Жалпы алғанда, жоғары мектеп əлеуметтік-экономикалық қайта құрулар білім 
беру кешенінің басқа буындарына қарағанда аз шығындармен ауыстырылғанын 
атап өту қажет. 2000 жылы 170 жоғары оқу орны (академиялар, университеттер, 
институттар, консерваториялар) жетті. 

XX ғасырдың соңында 1992-93 жылдары қабылданған заңдарға уақыт тала-
бына сəйкес ұдайы өзгерістер мен қосымшалар енгізіп отыру тəсілдерінің ендігі 
жерде өзін ақтамайтындығы белгілі бола бастады. Ол заңдар елдің білім жүйесі 
дамуының құқықтық негізін жетілдіру үшін жеткіліксіз болды. Яғни, Қазақстанда 
жоғары білімді одан əрі дамыту мен реформалаудың стратегиялық мақсаты мен 
басты бағытын анықтауға, оның жаңа ұлттық үлгісін құруға негіз беретін жаңа 
заңды өмірдің өзі талап етті (Кенжебаев, 2009: 22).

90-шы жылдардағы жоғары оқу орындары қатарының бұрын-соңды болмаған 
өсімі нəтижесінде Қазақстан əрбір миллион тұрғынға шаққандағы жоғары 
мектептердің саны жағынан Англия, Жапония, Германия жəне Ресейден озып 
кетті. XXI ғасыр басында əрбір миллион қазақстандыққа 12 жоғары оқу орны-
нан келеді. Жүргізілген талдаулар мен сараптаулар республикада айтарлықтай 
мықты кадрлық əлеуеттің бар екендігіне негіз береді. Жалпы халық санындағы 
жоғары білімді мамандардың үлесі 1990-2005 жылдар аралығында 9,7 - ден 16,7 
пайызға дейін өсті (Кенжебаев, 2009: 25). 

Қазақстанның тəуелсіз дамуының алғашқы жылдарында осы саланың 
қалыптасуы мен даму үдерісі өзгерген əлеуметтік-экономикалық қатынастар 
кезінде білімнің бұрынғы түрінде өмір сүруі мүмкін еместігін көрсетті. Осы 
себептердің барлығы жəне барлық білім беру жүйесі мемлекеттің жаңа əлеуметтік-
экономикалық, мəдени жəне білім беру қажеттіліктеріне сəйкес келмеуіне 
түбегейлі шаралар қабылдауды жəне осы салаларды реформалауды талап етті.

Осы мақсатта жоғары білім берудің көптеген мамандықтары бойынша 
Мемлекеттік стандарттар, арнайы орта білім берудің типтік оқу жоспарлары мен 
бағдарламалары бекітілді жəне лицензиялау, аттестаттау, аккредиттеу жүйесі 
қолданыла бастады (Баймагамбетов, 2004: 197).

Студенттер санының артуы жəне жоғары оқу орындары желісінің ұлғаюы 
айтарлықтай дəрежеде жұмыс күші нарығының талаптарына жəне елде 
қалыптасқан экономикалық жағдайларға неғұрлым икемді ден қоятын оқу 
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орындарының мемлекеттік емес нысанының белсенді дамуы есебінен болды. 
Мемлекеттік емес жоғары оқу орындарында оқыту оқуға арналған шығындарды 
толық өтей отырып, коммерциялық негізде ұйымдастырылған(Bajmagambetov, 
2004: 202).

Республикада кадрларды даярлаудың келесі сатысымен елдің жоғары оқу 
орындары (ЖОО) айналысты. 1999-2000 оқу жылында олардың желісі 163 бірлік 
(365,4 мың студенттермен), соның ішінде: мемлекеттік емес ЖОО. Оның ішінде 
57 мемлекеттік ЖОО, оның ішінде 29 университет, 11 Академия, 10 институт 
жəне 1 консерватория болды ол 1-ші диаграммада көрініс табады. Оларда 271,0 
мың студент оқыды (студенттердің 67% - ы орыс тілінде, 33% - ы ЖОО-ның қазақ 
бөлімшелерінде оқыды), оның ішінде мемлекеттік бюджет есебінен-164 мың 
адам. ЖОО-да 1994 жылдан бастап қабылдау емтихандарын қабылдау кезінде 
білімді анықтау мен бақылаудың демократиялық жəне объективті нысаны ретінде 
тестілеу əдісі қолданыла бастады. Республикадағы экономикалық сипаттың 
күрделілігіне қарамастан, жоғары оқу орындарына түсу үшін конкурс жоғары бол-
ды, бұл республика жастары арасында жоғары білімнің сақталып келе жатқан 
беделін көрсетті (Баймагамбетов, 2004: 193).

1. Диаграмма. Қазақстандағы 1990-2018 жж. жоо мен студенттер саны.

Дерек көзі: https://stat.gov.kz/offi cial/industry/62/statistic/7 

 1-ші диаграммадан  көріп отырғанымыздай,  Қазақстан территориясында 
жоо-ның саны біресе өсіп біресе азайып отырған, ал студенттер саны 2005-2010 
жылдар аралығында өсу динамикасын көрсетсе, 2015-19 жылдары 0,8 пайызға 
төмендеп кеткенін көруге болады.

1991 жылы нормативті-құқықтық актілер жиынтығы қолға алынды. Жоғарғы 
оқу орындарында бірнеше бағдарламалар мен реформалар қабылданды, 1995 
жылдан бастап жағдай бірдіндеп өз орнына түсе бастады. 

ЖОО-рын реттеуші құжаттар. Қазақстан Республикасының ЖОО-да білім 
беру саласындағы жекелеген мəселелер мынадай заңдармен реттеледі оларға:

1. Қазақстан Республикасының  «Білім туралы» Заңы;
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы;
3. Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға 

арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы Жарлық;
4. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 2011-2015 
жылдарға арналған стратегиялық жоспары;
5.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға 
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арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жарлығы;

6.Қазақстан Республикасында білім беруді жəне ғылымды дамытудың 2016 
– 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы Қаулысы 
(www.inclusion. kz/ru).

 «Білім беру» мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасында білім 
беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, 
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020, 2016-2019, 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы). Қазақстандық жүйенің құрылымы 
халықаралық стандартты білім беру сыныптамасына сəйкес келтірілген (Izteleu, 
2016).

Жоғарыда аталған нормативтік –құқықтық актілердің бұл көрсетілген тізімінің 
қысқартып алған нұсқасы ғана екенін ескеру керек. 1992 жылдың 18 қаңтарында 
«Білім туралы» заң, 1993 жылдың 10 сəуірінде «Жоғары білім туралы» заң 
қабылданды. Олар ұлттық білім беру формаларының қолжетімділігін, зайырлы 
сипатын, үздіксіздігі мен əртүрлілігін базалық принцип ретінде көрсетті. 1995 
жылы əр мамандыққа жеке-жеке жоғары кəсіби білім берудің мемлекеттік стан-
дарттары жасалып енгізілді.

1996 жылы үшжүзден астам мамандықты қамтитын Жоғары білім берудің 
жаңа жіктеуіші бекітілді. Жоғары оқу орындарын біріктіру мен қайта құру қарқынды 
жүргізілді. 1999 жылдан бастап мемлекеттік тапсырыс негізінде білім беру грант-
тары мен кредиттері конкурстық жолмен ұсынылатын студенттер контингенті 
қалыптаса бастады. Бірыңғай тестілеуді жүргізу үшін Республикалық тестілеу 
орталығы құрылды. Байқау əр мамандық бойынша, тұтастай алғанда ел бойын-
ша жүргізілді, бұл болашақ студенттің мамандықты ғана емес, нақты жоғары оқу 
орнын да таңдауына жол ашты. 1999 жылы 52 мемлекеттік жоғары оқу орнына 
жаңа ережелер бойынша 7 мыңнан астам талапкер түсті (Nazarbaev, 2017: 156).

Жоғары мектеп реформасының басты мəселелерінің бірі білім беру мазмұнын 
жаңарту болып табылады. Мамандарды даярлаудың бакалавр-магистірлік 
моделіне көшу бойынша кезең-кезеңмен жұмыс жүргізілді. Ірілендірілген 
мамандықтарды қамтитын бакалавриат жəне магистратура мамандықтарының 
жіктеуіші жетілдірілді жəне қолданысқа енгізілді. Білім беру  129 бакалавриат, 137 
магистратура жəне 12 жоғары арнайы білім мамандықтары бойынша жүргізіледі. 
41 ЖОО-да кредиттік оқыту технологиясы енгізілді.

2007-2008 оқу жылында мемлекеттік тапсырыс көлемі 33190 грантты құрады, 
оның ішінде педагогикалық мамандықтар бойынша сырттай оқу нысаны бойын-
ша 1000 грант.

Техникалық, инновациялық, басқарушылық мамандықтарға баса на-
зар аудара отырып, мемлекеттік тапсырыс құрылымы өзгертілді. Техникалық 
мамандықтар тобына мемлекеттік тапсырыс көлемі 10965 мемлекеттік грантты 
немесе мемлекеттік тапсырыстың жалпы көлемінің 33% құрайды  (Национальный 
архив РК. Ф. 91. ОП.1. Д.3630).

9000 жəне 14000 сериялы ИСО халықаралық стандарттарына сəйкес жоғары 
оқу орындарында білім беру сапасы менеджменті жүйесі енгізілді. 

2005 жылдан бастап жыл сайын жоғары оқу орындарының 200 үздік 
оқытушысы тиісті қаржы жылына 2000 АЕК мөлшерінде грант алады. Осындай 
мемлекеттік қолдаудың  арқасында ЖОО-ның 400 үздік оқытушысы шетелдік 
ғылыми білім беру орталықтарында тағылымдамадан өтуге, өздерінің ғылыми 
зерттеулерін жүргізуге мүмкіндік алды (Национальный архив РК. Ф. 91. ОП.1. 
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Д.3630).
Аймақтардағы білім беру динамикасы. Бірнеше жоғары оқу орында-

рын біріктіру жолымен олардың желісі қысқарды, бұл белгілі бір дəрежеде 
қаржыландыруға арналған шығыстарды оңтайландыруға ықпал етті. Тараз, Шым-
кент жəне Қызылорда қалаларында құрылған ірілендірілген мемлекеттік универ-
ситеттер кадр, қаржы-экономикалық жəне материалдық-техникалық əлеуетті 
пайдалана отырып, қажетті кадрларды даярлау мəселелерін тиімді шешуге 
қабілетене бастады. Астанада ұлттық музыка академиясы, Атырау қаласында 
Мұнай жəне газ институты ашылды (Национальный архив РК. Ф. 25. ОП.1. Д.98).

2002 жылдан бастап білім жəне ғылым министрлігі мамандарды даярлауға 
мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру кезінде нарықтық сұранысты есепке ала 
бастады. Білім алушылардың контингенті 1991 жылмен салыстырғанда Шығыс 
Қазақстан облысында 1,7 есе, Қарағанды облысында - 1,5 есе, Павлодар облы-
сында - 2,5 есе, Солтүстік Қазақстан облысында - 1,3 есе ұлғайды. Аймақтардың 
білім беру əлеуетінің біршама тегістелуіне қарамастан, 2001-2002 жылдары 
Қазақстан астанасының əрбір 20-шы тұрғыны студент болды, Қарағанды облы-
сында - əрбір 23-ші, сонымен қатар Солтүстік Қазақстан облысында тек əрбір 
52-ші білім алған (Рахимжанова, 2007:22 с) оған дəлел əр аймақтағы жоо-ның 
санының ұлғаюы болды, 1-ші кестеде ол көрініс тапқан.

Аймақтардың оқу орындары өзара бəсекелесе отырып, жаңа стратегиялар 
мен мақсаттарды əзірлейді, жаңа идеялармен алмасады, білім мен тəжірибені 
жинақтайды, бұл аймақтық білім берудегі инновациялық үрдістерді кеңейтеді 
жəне күшейтеді, аумақты білім берудің бүкіл жүйесін неғұрлым тұрақты жəне 
бəсекелі етеді. Аймақтардағы мемлекеттік білім беру саясаты өз білімін аймақ 
пен республикадан тыс жерлерге экспорттауға қолдау көрсете бастайды.

1. Кесте. 2000-2018 жж аралығындағы аймақтық жоо-ның саны. 
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Продолжение таблицы №1

Павлодар 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Сол-түстік 
Қазақ-
стан

2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Түркістан 5 5 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Шығыс  
Қазақ-
стан

11 13 12 9 11 10 10 9 9 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7

Астана 
қаласы 6 7 7 10 10 11 13 13 12 12 13 14 14 14 14 14 14 13 14

Алматы 
қаласы 68 73 69 69 66 66 62 63 48 52 52 47 45 41 40 42 40 40 41

Шымкент 
қаласы 11 14 16 17 16 17 14 9 10 10 10 12 10 9 9 9 10 10 10

Дерек көзі: https://stat.gov.kz/offi cial/industry/62/statistic/7

Аймақтардың ішіндегі жоо-ның саны жағынан (1-ші кесте) жəне 2018 
жылғы статистикалық мəлімет бойынша Алматыда-41, Нұрсұлтанда-14, Шым-
кент қаласында-10, Қарағанды аймағында-9, Қостанай жəне Шығыс Қазақстан 
аймақтары бойынша-7 болған.

2011 жылдың қаңтар айында қабылданған заң бойынша Назарбаев 
Университеті – мəртебесі жөнінен автономиялық жəне академиялық еркіндік 
қағидалары аясында жұмыс атқаратын Қазақстанның алғашқы жоғары оқу орны 
болды (Назарбаев, 2017: 277).

Əлемдік қоғамдастықтың көптеген мемлекеттері мазмұны жағынан табиғи, 
ғылыми пəндер жеткілікті жəне экономикалық жəне əкімшілік пəндер мазмұнының 
параметрлері бойынша, сондай - ақ мемлекеттік қаржылық қамтамасыз ету 
параметрлері бойынша өте жеткіліксіз болып қалған үлкен білім беру кеңістігіне 
бет бұрды. 

Нəтижесінде жүздеген оқушылар, студенттер, аспиранттар, ғылыми-
педагогикалық қызметкерлер қабылдаушы тараптың есебінен шетелге оқуға не-
месе тағылымдамадан өтуге мүмкіндік алды. 1992 жылы алғашқы екі мың жас 
қазақстандықтар Түркияға оқуға жіберілді. Алайда жастарды шетелдік жоғары оқу 
орындарына оқытуға жіберудің бастапқы тəжірибесі республиканың саяси жəне 
əлеуметтік-экономикалық өмірін реформалау ісінде біздің мемлекеттің алдында 
тұрған міндеттер мен осы міндеттерді орындауға қабілетті кадрлардың бар-жоғы 
арасында үлкен сəйкессіздікті көрсетті. Сондықтан кадрларды даярлауды елде 
жүргізіліп жатқан əлеуметтік-экономикалық реформаларды ескере отырып, оқыту 
мазмұны, нысандары, құралдары арқылы, жоғары білім берудің мемлекеттік 
стандарттары арқылы, қашықтықтан оқыту арқылы, жоғары оқу орындарының 
ғылыми-педагогикалық əлеуеті арқылы əлемдік стандарттар деңгейінде жүзеге 
асыру қажет болды. Студенттер мен аспиранттармен халықаралық алмасу 
əлемнің үздік университеттерінің базасында іріктеліп өткізу. Осы мақсатта шетел-
де кадрлар даярлау үшін 1993 жылғы 5 қарашада Қазақстан Республикасының 
Президенті «Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық 
стипендиясын тағайындау туралы» № 1394 қаулысын қабылдады (Баймагамбе-
тов, 2004: 205).

«Болашақ» бағдарламасы-студенттердің шетелге шығу жолдарының 
негізін қалаушысы ретінде. ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаевтың тапсырмасы-
на сəйкес 2005 жылдан бастап, «Болашақ» стипендиаттарының саны 3 мыңға 



1241

Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(4) 2020                                              ISSN 2410-2725

көбейтілді жəне үміткерлерді іріктеудің жаңа ережесі бекітілді (Kenjebaev, 2009: 
33). 

1992 жылдан бастап 2000 жылға дейін шетелде 4 мыңнан астам оқушы, сту-
денттер, ғылыми-педагогикалық кадрлар білім алды, оның ішінде «Болашақ» 
бағдарламасы бойынша шетелде 500 стипендиат оқуды аяқтады, оның 200-і 
қазіргі уақытта республикалық атқарушы органдар мен республиканың басқа да 
мемлекеттік мекемелерінің аппараттарында жұмыс істейді. Республиканың білім 
жəне ғылым министрлігінің мəліметтері бойынша, 2000 жылы  біздің студенттер 
Ресей ЖОО - да - 2 мыңға жуық адам, Германияда - 100, Израильде - 250, Еги-
петте, Үндістанда-40 жəне т. б. білім алған.

Алғашқы рет «Болашақ» тəжірибесі студенттерді бакалаврлар бағдарламасы 
бойынша жіберу орынсыз екендігін көрсетті. Өйткені, шетелдік жоғары оқу 
орындарының Қазақстанның жоғары оқу орындарында оқу курстарын тану 
мəселесі шешілмеген болып шықты.  

Сонымен қатар, дарынды жастарды жетекші шет елдерде оқыту үшін 
іріктеуде 1997 жылы елеулі кемшіліктер анықталды. Осылайша, ел Президентінің 
жоғарыда аталған қаулысының орындалуын тексеру барысында Болашақ емес 
студенттерді оқуға жіберу жағдайлары анықталды, олар одан əрі үлгермегені 
үшін оқудан шығарылған 30 стипендиат оқудан шығарылды, ал 21-і Отанына 
оралмаған (Баймагамбетов, 2004: 207).

2005 жылғы 20 шілдедегі жағдай бойынша «Болашақ» стипендиясы-
на үміткерлер өз бетінше шетелдік оқу орындарына қабылданған 250 адамды 
құрады (Национальный архив РК. Ф. 91. ОП.1.Д. 3628).

2008 жылға арналған «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау 
үшін басым мамандықтар тізбесі 23 мамандыққа кеңейтілді. Тізбе Қазақстанның 
мемлекеттік бағдарламалары мен даму стратегияларына жəне өтінімдерге 
сəйкес қалыптасты ұлттық компаниялар мен мемлекеттік холдингтер, ҚР ғылыми-
зерттеу институттары мен жоғары оқу орындары). Медициналық мамандықтар 
бағыттар бойынша нақтыланды (10 мамандық). Техникалық мамандықтар 
ғарыштық жəне теңіз технологиялары, сондай-ақ информатика жəне ақпараттық 
жүйелер саласындағы мамандықтар есебінен кеңейтілді.

Жоғары оқу орнынан кейінгі деңгейдегі мамандарды даярлау 
бағдарламаларының саны артты («магистратура» - 63, «докторантура» - 48).

2008 жылғы тізбедегі мамандықтардың жалпы саны 89. Оның ішінде 
техникалық мамандықтар - 52 (58%), гуманитарлық мамандықтар - 23 (26%), 
медициналық мамандықтар - 14 (16%).

Ғылыми тағылымдамадан өту үшін мамандықтардың жалпы саны - 57. Оның 
ішінде техникалық мамандықтар - 41 (72%), медициналық мамандықтар-16 (28%) 
(Национальный архив РК. Ф. 91. ОП.1.Д. 3628).

2008 жылғы 26 маусымдағы жағдай бойынша «Болашақ» халықаралық сти-
пендиясынан айырылған жəне бас тартқан 25 стипендиат оқуды ұйымдастыруға 
арналған шартта көзделген тұрақсыздық айыбын қоса алғанда, жұмсалған жал-
пы сомасы 21 584 506,16 теңге ақшалай қаражатты өтеген (Национальный архив 
РК. Ф. 91. ОП.1.Д. 3628).

1995 жылдан 2007 жылға дейін «Болашақ» бағдарламасы бойынша 1036 
стипендиат оқуды аяқтады.

«Болашақ» бағдарламасына байланысты Президент Əкімішілігіне келіп 
түскен өтініштер саны жылдан-жылға артты. Мысалы, 2007 жылы  бұл мəселемен 
43 адам арызданса, 2008 жылы бұл көрсеткіш 71-ге жетіп,  2009 жылдың тек 
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бірінші жартысында 48 арыз келіп түсті.
Осы мəселеге қатысты 2009 жылы келіп түскен арыздардың 71 пайызы 

тікелей қаралды, ал осы өтініштердің сипатына талдау жасасақ, мынандай тен-
денцияны байқауға болады (Национальный архив РК. Ф. 91.ОП.1. Д. 3883).

2005 жылдан 2013 жылға дейін «Болашақ» стипендиясы əлемнің 30 елінің 
200 үздік ЖОО-да оқу үшін 10 117 қазақстандықтарға берілді. 2019 жылы 13 870 
стипендия тағайындалып,1199 стипендиат шетелде білім алды (Jiembai, 2019).

«Болашақ» халықаралық стипендиясының жеңімпаздарының бакалавр 
дəрежесін алып, оқуды ары қарай магистратурада жалғастыруы туралы өтініштері 
жыл сайын өсіп келеді.

 «Бакалавр» немесе «магистр» дəрежелері берілетін жоғары немесе жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелерін  
2005 жылы Қазақстанның жоғары оқу орындарында екі деңгейлі «бакалавр-
магистр» жүйесін енгізу аяқталып, 2010 жылдан бастап докторантураға (Ph.D) 
қабылдану үдерісі басталды.

2010 жылы наурыз айында Қазақстан ресми түрде Болон декларациясына 
қосылып, Жоғары білім берудің еуропалық аймағының 47- мүшесі жəне еуропалық 
білім беру кеңістігінің толық құқылы мүшесі ретінде танылған алғашқы Орталық 
Азия мемлекеті болды(iqaa.kz/kz/bolon-protsesi).

Болон декларациясына қосылу - Орталық Азия мемлекеттерінің студенттері 
мен оқытушыларының академиялық ұтқырлығының мүмкіндігі мен кепілі, ал 
мемлекет үшін - ОАӨ мен ЕО арасындағы Білім жəне ғылым саласындағы өзара 
тиімді ынтымақтастықтың негізі (Оспанова, 2010: 15).

Білім жəне ғылым саласындағы құқықтық ынтымақтастыққа мүмкіндік береді. 
Себебі Болон үрдісінің талаптары мен ережелері студенттерге əлемнің үздік оқу 
орындарында білім алуға, ал оқытушыларға ғылыми тағылымдамадан өтуге 
мүмкіндік береді.

 Шетелдік серіктес жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық орнату бойын-
ша жоғары оқу орындарының жұмысының арқасында Қазақстан, Қырғызстан, 
Өзбекстан жəне Тəжікстан студенттері шет елдерде білім беру бағдарламалары 
бойынша білім ала алады.

Қазақстан Республикасының Болон жүйесіне кіруі білім беру жүйесін 
еуропалық стандарттардың біріне, кредиттік жүйеге қолжетімділікке, білім беру 
үрдісінде мобильділік жəне білім беру жүйесін стандарттауға мүмкіндік берді. 
Қазақстан Республикасындағы алғашқы қадамды КИМЭП Университетінен ба-
стады.

Қазақстанның Болон үрдісіндегі мүшелігі жекелеген қазақстандық 
университеттің бірлескен білім беру жобаларын, атап айтқанда, қос дипломды 
білім беруді жүзеге асыруға мүмкіндік берді (Эмир, 2019).

Үш деңгейлі білім беру жүйесін қабылдау: бакалавриат-магистратура-док-
торантура қабылданды. Оқытудың кредиттік технологиясы жоғары білімді 
бағдарлауға жаңа көзқарас үшін негіздерді əзірлеуді талап етеді. Біліктілікті 
арттыру жүйесінің алдына оқу жоспарларын жетілдіру, интеграцияланған оқу 
курстарын, бірлескен оқыту бағдарламаларын жəне ғылыми зерттеулерді құру 
міндеттері қойылады.

Осыған байланысты қазақстандық жоғары оқу орындарының оқытушыларын 
даярлау жəне олардың біліктілігін арттыру көп деңгейлі, көп аспектілі жəне үздіксіз 
сипатқа ие болуы тиіс. Жоғары білікті мамандарды даярлауға, сол сияқты қоғамға 
ұсынып отырған білім беру қызметінің сапасына қоғамның ұсынып отырған жаңа 
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талаптары, білім беру үрдісінің мазмұнын талдау қажеттігіне əкеледі, білім беру 
жүйесінің резервтерін, жаңа мүмкіндіктерін ашуға жағдай жасайтын, білім беру 
үрдісін қайта жаңарту бағыттарын іздеуге жəрдемдеседі (Jaqsybekov, 2010: 32).

Халықаралық бағдарламалар аясында жоо-нан студенттер жыл өте келе 
шетелде оқу үрдісін əдетке айналдыра бастады. 2- ші диаграммадан көріп 
отырғанымыздай, соңғы 10 жылдықта динамика 2 есеге көтерілген.

2-ші диаграмма. 2000-2018 жж аралығындағы Жоғары оқу орындарына ше-
телде оқитын студенттер

Дерек көзі: https://stat.gov.kz/offi cial/industry/62/statistic/

Қазақстандық жоо-ы да шетелдік университеттермен қатарлас даму үрдісінде. 
Жыл сайын 10 үздік білім ордаларының ұлттық рейтингілері 2017 жылдан ба-
стап жарияланып отыратын болды,бұл отандық білім беру жүйесіндегі бəсекеге 
қабілетті маман даярлауда өз үлесін қосатыны сөзсіз. 

Қазақстанда жыл сайын Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тəуелсіз 
агенттігі, «Атамекен» ҚР ұлттық кəсіпкерлер палатасы ең үздік оқу орындарының 
тізімін анықтап отырады. Бұл алғаш рет тікелей студенттер, магистранттар, док-
торанттар мен түлектердің бағалауымен ЖОО-лардың жасалған рейтинг. Оны 
дайындау үшін жасалған сауалнамаға еліміздің 14 облысы мен 3 республикалық 
маңызы бар қалада орналасқан 118-нің 110 жоғарғы оқу орындарының білім алу-
шылары мен түлектері рейтинг жасауға қатысты.

Көпсалы ЖОО-ның Ұлттық рейтингісі бойынша алғашқы 3- тікті Əл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті, М.Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 
иеленіп 2 –жыл қатарынан (2019-2020) көрсеткішті ұстап тұр (Халык: 2020).

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында 2019/2020 оқу жылының басын-
да филиалдарды есепке ала отырып 129 жоғары оқу орны жұмыс істейді. Меншік 
нысаны бойынша 41 ЖОО, жеке меншік - 84 ЖОО жəне шетелдік меншік нысаны 
- 4 ЖОО Мемлекеттік болып табылады.

Студенттердің жалпы саны 604345 адамды құрайды, оның ішінде қыздар - 
321643 адам немесе 53,2%. Ағымдағы оқу жылында студенттер саны өткен оқу 
жылымен салыстырғанда 11,4% - ға өсті (https://www.zakon.kz).

Қорытынды. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне келетін болсақ, Қазақстан 
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Республикасы тəуелсіздікке қол жеткізген тұстан бастап жоғары білім беру 
жүйесіне бірнеше өзгерістер енгізді.  Жеке меншік мекемелер саны өсіп, бəскеге 
қабілетті маман даярлау нарығына көшті. Қазақстан аймағындағы 1990-1997 жж 
аралығындағы жоо-ның жеке меншікке айналуы мен шетелдік форматтағы үлгіні 
қабылдауға дайындық басталды.  Реформалар мен бағдарламалар, ережелер  
жоғары білім беру жүйесінде жаңа технологиялары меңгеруге жол ашты. 

Жоғарғы мектептерде мамандар даярлауда нақты сұраныспен жұмыс 
жүргізбеудің салдарынан экономист, заңгер, қаржыгер сияқты мамандар саны 
артты, бұл кейін елде атаулы мамандықтар бойынша жұмыссызыдықты тудыр-
ды. Мемлекеттің экономикасы мен əлеуметтік өміріне тұрақтылық жетіспеді. 
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