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Құрметті оқырман!

Сіздерге журналдың биылғы жылғы екінші нөмірін ұсынып отырмыз. Еліміздің архивтеріндегі 
негізгі қызметтерінің ерекшеліктері, архив құжаттары негізінде жазылған мақалалар, Қазақстан 
тарихындағы оқиғаларды баяндайтын құжаттар басылымға деген қызығушылықтарыңызды 
арттырады деген сенімдеміз.

Басылымның бұл санын да қазақ халқының ұлы классик ақыны Абай Құнанбайұлының 175 
жылдығына орай дала данышпанының өнегелі өмір жолын, данышпандығы мен туған еліне деген 
сүйіспеншілігін, уақыт өткен сайын маңыздылығы арта беретін рухани қазынасын насихаттау 
мақсатында ұлы ақынның шығармашылығына арналған мақалалармен бастауды жөн көрдік. Атап 
айтсақ, Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-
музейінің кітапханасындағы кітап қорының құрылу тарихы және музейдің асыл қазынасы болған Абай 
шығармалар жинағының шет тілдердегі басылымдарымен, ақынның «Жаз» өлеңінің шығу тарихымен 
танысу мүмкіндігін ұсына алдық.

Екінші Дүниежүзілік соғыстағы Жеңістің 75 жылдығы тақырыбына биылғы журнал 
сандарында басымдық беріліп, тақырыптық материалдар легі ұсынылуда. Соғыс жылдарындағы 
қазақстандықтардың көзсіз ерлігі мен қажырлы еңбегін, жеңіске қосқан үлесін, оның тарихи маңызын 
түсіну, сол арқылы зұлмат соғыс туралы ғылыми деректерді жас ұрпақ санасына сіңіру мақсатында 
Қазақстан Республикасының Ұлттық архиві және М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университетінің Қазақстандық филиалы бірлесіп онлайн режімде өткізген «Казахстан в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.: историческая память и вызовы современности» тақырыбындағы 
халықаралық дөңгелек үстел барысында оқырманның қызығушылығын тудырар деген баяндамалар 
топтамасымен қоса, авторлардың Ұлы Отан соғысы кезінде тылдағы қазақстандықтардың еңбегін 
паш ететін материалдары мен майдан хаттары жөніндегі мақалалары ұсынылып отыр. 

Журнал беттеріндегі қазақ халқының ХХ ғасырдың басындағы Алаш ұлт-азаттық қозғалысы 
жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, Алаш-Орда үкіметінің мүшесі Ахмет Байтұрсынұлының 
тарихи көзқарасы, деректануға қатысты ой-тұжырымдары туралы зерттеу, өткен ғасырдың 
жиырмасыншы жылдарындағы Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасындағы 
«қазақтандыру» саясаты, ұлттық кадрларды даярлау, ұлт тілдерін мемлекеттік және әкімшілік 
қызметке енгізу саясаты мәселелері; мемлекеттiк архивтердің жеке тек қорларын қалыптастыру 
және олардың құжаттарын насихаттау; белгілі диктор, ардагер радиожурналист, ұстаз, ҚР 
Еңбек сіңірген әртісі, радиожурналистика саласында өзіндік орны бар дара тұлғалардың бірі Сауық 
Жақанованың өмірі мен шығармашылығына қатысты деректер, отандық архивтердегі құжаттардың 
қалыптасуы мен сақталуы сынды және басқа да материалдар Сіздерді қызықтырмай қоймайтыны 
анық. 

Құрметті оқырман қауым, еліміз бен әлемде болып жатқан соңғы жағдайға байланысты 
Ұлттық архивтің ұжымы іс шараларды онлайн-режимінде жүргізуде. Сараптау-тексеру 
комиссиясының жоспар бойынша отырыстары онлайн режимде өткізіліп, қарауына ұсынылған 
құжаттар бойынша ұйымдарға істер номенклатурасын жасау, қалыптастыру және ресімдеу 
тәртібі, құжаттардың құндылығына сараптама жүргізу және оның нәтижелерін ресімдеу тәртібі, 
ұйым архивінің құжаттарын сақтау туралы және т.б. архив ісі және құжаттама саласындағы 
қолданыстағы заңнамаларға түсіндірме жұмыстары, ведомстволық және жеке архивтермен жұмыс 
жүргізу бөлімінің негізгі бағыттарының бірі архивтің жинақтау көздері – ұйымдарына архив ісі және 
құжаттама мәселелері бойынша әдістемелік көмек көрсету жұмысы онлайн режимде атқарылуда. 
Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Ұлттық архиві еліміздің басты мерекесі саналатын 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттің рәміздері күніне орай Ұлттық архивтің ресми сайтында 
және әлеуметтік парақшаларында виртуалды көрмелер ұйымдастырды. Әлемде тарап жатқан 
індетке байланысты қазір барлық нысандар қашықтан жұмыс жасауға көшуде. Осы орайда сіздерден 
онлайн-режимде жұмыс платформасының жаңа заманауи әдіс-тәсілдері бойынша ұсыныстар, 
журнал мақсатына сай деректану, архив саласы заңнамасын іске асыру бойынша мақалалар, шетел 
архивтеріндегі Қазақстан тарихына қатысты құжаттар, архивтердің қоғамдағы алар орны туралы 
тың мақалалар күтеміз.

Жасап жатқан ортақ еңбегіміз табысты болып, өздеріңізге ұсынар тарихи маңыздылығы жоғары 
материалдар толыға түссін, ағайын!

Бас редактор 
Әбіл Жоламанов
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АБАй ҚҰНАНБАЕВТың ТуҒАНыНА – 175 ЖыЛ

Раушан Елекенова, 
Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік

 тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық
 қорық-музейінің ғылыми хатшысы

ӘЛЕМ ТАНЫҒАН АБАЙ ШЫҒАРМАЛАР ЖИНАҒЫ 

АННОТАЦИЯ
Абай музейінің кітапханасы 1940 жылы алғаш музей құрылған кезде құрылған. Экспонат қоры және 

Абай шығармалар жинағының кітапхана қорын құра отырып, рухани орталыққа айналдыру көзделді. 
Бүгінгі күнге дейін музей кітапханасы құнды кітаптармен толығып келеді. Абай музейінің 

кітапханасындағы кітап қоры – 14 692 кітап, оның 864 данасы – негізгі қор.

Кілт сөздер: Абай Құнанбаев, Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-
мемориалдық қорық-музейі, кітапхана, кітап, өлеңдер жинағы, аудармалар, ғұлама ғалымдар.

1947-1951 жылдары Абай музейі Қазақ 
КСР Ғылым академиясына қараған кезде, 
Орталық кітапханадан біршама кітаптар музей 
кітапханасына берілді. Кітапхана қорын байыту 
мақсатында музей сұранысымен Қаз КСР Ғылым 
Академиясы Президиумының 1949 жылғы 
25 қазандағы № 361 шешімі бойынша Ғылым 
академиясының директорына Абай музейіне 
дублеттік қордан жалпы тарих, мәдениет тарихы 
және әдебиет пен өнер бөлімдеріне 1000 кітап 
бөлуге тапсырма берілген [1,116 б.]. Кейіннен осы 
кітаптар музейдің кітап қорына берілді. 

Абай оқыған Ахмет Риза медресесінің араб, 
парсы, шағатай тілдеріндегі 252 кітап бүгінгі күні 
музей кітапханасының мақтанышы. 

Абай музейінің кітапханасын Абайдың үш 
қайнар бұлағына айналған төл әдебиетіміз, 
белгілі орыс әдебиеті, ақын оқыған Низами, 
Фирдоуси, Науаи, Сағди, Әл-Фараби т.б. шығыстың 
ғұлама шайырларының еңбектері және музейдің 
ғылыми-зерттеу жұмысына қажетті құнды 
кітаптар қоры толықтырды.

Батыс классиктерінен И.Гете, Д.Байрон, 
Ф.Шиллер, А.Мицкевич т.б.қаламгерлердің сирек 
кездесетін басылымдары да бар.

Абайдың 1909, 1922, 1933 жылдары шыққан 
алғашқы басылымдары музейіміздің негізгі 
қорында сақталса, 1936 жылдан бері, яғни 
(1945, 1948, 1950, 1952, 1968, 1970, 1976, 1985, 
1990, 1995, 2002, 2005) жылдарда жарық көрген 
Абай шығармалар жинақтары және аудармалар 
жинағы қосалқы қорда сақталған музейдің асыл 
қазынасы.

Абай шығармалар жинағының шет тілдердегі 
басылымдары музейдің асыл қазынасы 
болғандықтан, бұл кітаптар және музей 
кітапханасына қалай және кім арқылы түскені 

туралы тоқталып өтсек. 
«Абайдың қазақ әдебиетіндегі ашқан үлкен 

жаңалығы – профессионалдық үлгідегі көркем 
аударма жанрын әкелді. Алдында үлгі етер 
ешқандай нұсқа жоқ айтақыр жерден бірден 
шыңдалған аударма жасауы Абайдың ақындық 
кемеңгерлігін тағы бір мәрте дәлелдегендей»,- 
деп абайтанушы ғалым Б.Ердембеков дөп баса 
айтқан [3, 484 б.]

Сол қазақ даласына шығыс және батыс 
әдебиетінен алтын көпір тұрғызған да – Абай. 
Абай – аударманың ұлттық игілікке айналуына 
себепкер болды. Ал өзге ұлттың аудармашы-
әдебиетшілерінің ұлы ақынның шығармаларын 
өз тілдеріне аударуды қажет етіп, пір тұтуы ақын 
шығармаларының терең ойлылығы, ішкі әлемінің 
тазалығы, өлеңдерінің мұңдас, сырлас болуы, 
жүрекке жылы тиюінде. Яғни, бүгінгі күнде Абай 
шығармаларының шет тілдерге аударылуының 
өзі – әлемнің Абай шығармаларына бас июі, үлгі 
тұтуы, мойындауының куәсі.

Абайдың өлеңі орыс тілінде алғаш оқырман 
қауымға 1889 жылы «Дала уалаяты» газеті арқылы 
жарияланды. 1893 жылы А.Е.Алектровтың 
«Народная литература киргизов» еңбегіндегі 
«Жаз» өлеңі, 1914 жылы «Алшархият. Восточный 
сборник в честь А.Н.Веселовского» атты 
еңбектерде ақынның өлеңдері енген. Абай 
өлеңдерін, қара сөздерін аудармашылар орыс 
тіліне көп аударды. Яғни орыс тіліндегі аудармалар 
арқылы басқа тілдерге аудармалар жасалды. Ал 
қазақ тілінен тікелей хансу (қытай) тіліне аударма 
жасаған Ха Хуан Жан (Қабай). 

1988 жылы «Ғылым» баспасынан 
шыққан М.Мырзахметұлының «Абайтану» 
библиографиялық көрсеткішінде: «Абай 
басылымдары (қазақ тілінде) бөлімінде – 1897 



QAZAQSTAN ARHIVTERI
АРХИВЫ КАЗАХСТАНА

№2 (54) 2020

7

жылдан 1986 жылға дейін шыққан 39 жинағы, 
«Абай шығармалары КСРО халықтарының 
тілінде» бөлімінде: азербайжан, қарақалпақ, 
қырғыз, молдован, латыш, өзбек, татар, түрікмен, 
ұйғыр, украин тілдеріндегі кітаптар енгізілсе, 
«Абай шығарамалары шет тілінде» бөлімінде: 
ағылшын, араб, қытай, монғол, чех тілдерінде 
шыққан ақын шығармаларының жинақтары, 
«Абай басылымдары» (орыс тілінде) бөлімінде 
орыс тілінде 1900 жылдан 1985 жылға дейін 
шыққан 14 шығармалар жинағының атаулары 
еніпті [5, 8, 10, 11, 148 бб.].

Соның ішінде, Абай музейінің кітапханасы мен 
қорындағы деректерден: араб, армян, ағылшын, 
азербайжан, белорус, башқұрт, болгар, грузин, 
корей, қытай, қарақалпақ, қырғыз, молдован, 
монғол, поляк, парсы, неміс, орыс, өзбек, 
түрікмен, татар, тәжік, ұйғыр, француз, украин, чех, 
эстон, якут, т.б.тілдерге аударылған шығармалар 
жинағымен таныстық. 

Сонымен қатар Қазақстан Тәуелсіздік алғаннан 
кейін де Абай шығармалары бірнеше тілге 
аударылды. Итальян тіліне аударылған өлеңі 
табылып, түрік, белорус тілдеріндегі жинақ 
боп шыққан басылымдар, БАҚ құралдарында 
жарияланған Абай шығармаларының 
аудармалары жинастырылды. 

Корей тіліндегі «Абай Құнанбаев. Қара сөздер» 
кітабы Абайдың 150 жылдық мерейтойына 
орай жарыққа шыққан. Бұл кітаптың жарық 
көруіне «Қазақ тілін оқып-үйрену жөніндегі 
қоғамның төрағасы Син Сонг Тэ және дәріс 
оқушысы Джу Мин Хо мұрындық болған. Аударма 
жасаған «Коре ильбо» газетінің бас редакторы, 
Жазушылар одағының мүшесі Ян Вон Сик. Осы 
кітаптың беташарында Қазақ тілін оқып-үйрену 
жөніндегі қоғамның төрағасы Син Сонг Тэ мырза: 
«Дүниені мекен еткен басқа да халықтарға 
үлкен сүйіспеншілікпен қараған Абай, жатыпішер 
жалқаулықты, тоғышарлық пен менмендікті 
аяусыз шенеді, өзге жұрттардың озық 
өнегелерінен үлгі алуға шақырды. Міне, ақынның 
«Қара сөздері» басқа халықтардың ұлттар мен 
ұлыстардың көңіл кілтін тап басатындығы да 
сондықтан. «Адамды сүй, алланың құдіретін 
сез», - деп толғанған ақын рухы әр қазақтың 
жүрегінде. Абай үндеген сол адамсүйгіштіктің 
қазақ халқының ұлттық дәстүріне айналып 
кеткендігіне бұлжытпас мықты бір дәлел – 1937 
жылы жүздеген мың кәрісті қойдай тоғытып, 
осы аймаққа зорлап қоныстандырған кездегі 
жергілікті халықтың көрсеткен бауырмалдығы 
болды... Қазақстанды әдетте Абай елі деп атайды. 
Сондықтан да Абайды білу және жүрекпен ұғыну 
ол Қазақстан мен қазақ халқын тану әрі шынайы 
түсіну деген сөз»,- деген лебізін білдіреді [5, 6 б.]. 
Кітапқа Абайдың 45 қара сөзінің аудармасы корей, 
қазақ, орыс тілдерінде енгізілген. 

Тағы бір корей тілінде «Алтын киіз үй өлеңдері» 
(Абай. Таңдамалы өлеңдер) тақырыбымен 2010 
жылы Ким Бен Хактың аударуы арқылы шыққан 
кітап. Бұл кітапты музей қорына 2011 жылы 2 

сәуірде Ким Сан Ук музейге келгенде тапсырған. 
Жинаққа Абайдың 100 шығармасы енген. 
Кітап парақтары суретші Евгений Сидоркиннің 
суреттерімен безендірілген. Бұл кітап авторы 
жөнінде мәлімет «Азаттық радиосының» 
интернет парақшасындағы «Абайдың корей 
тіліне аударылғанын көп жұрт білмейді» атты 
мақаладан табылды. 

Латыш тілінде «Абай Құнанбаев. «Орлиный 
взор» қазақша аударғанда «Қыран жанар» деген 
атпен 1970 жылы «Лиесма» баспасынан жарық 
көрген. Бұл жинаққа Абайдың 25 өлеңі, 2 поэмасы 
енген. Жинақ Янис Плотниекстің «Ne vieglam 
priekam mana dzeja skan» мақаласымен басталады. 
Кітапты безендіруші – Л. Буман. Таралымы – 800 
тираж. 

Ағылшын тіліндегі Абай шығармалары 1970 
және 1985 жылдары «Абай Құнанбаев. Таңдамалы 
өлеңдері мен поэмалары» және «Абай Құнанбаев. 
Таңдамалы өлеңдері» деген атпен шықты. 1970 
жылғы жинақта – 87 өлең, – 2 поэма, 1985 жылғы 
жинақта және 66 өлеңі, М.Әуезовтің «Абай 
Құнанбаев» мақаласы аударылған. 

Араб тілінде 1970 және «Абай Құнанбаев.
Таңдамалы өлеңдері мен поэмалары» деген 
жинақ шығарылған. 64 өлеңі енген, құрастырушы 
– Нұралы Үсеров. 

1970 жылы Бакудегі «Азербайжан Довлэт 
нәшрийаты» баспасынан азербайжан тіліндегі 
шыққан жинақ П.Халитовтың «Таң жұлдызы» 
деген мақаласымен ашылады. Ақынның 67 
өлеңі мен 3 поэмасы енген. Азербайжан тіліне 
«Ескендір» (Новруз Гянджали), «Масғұт» (Гасым 
Гасымзаде), «Әзімнің әңгімесі» (Алекпер Зиятай). 
Кітап 9000 дана болып шыққан. 

Белорус тілінде 1970 жылы «Абай Құнанбаев. 
Таңдамалы» және 2011 жылы «Абай. Степавы 
простор», «Жазира дала» деген атпен шыққан. 
1970 жылғы жинақта 42 өлеңі аударылып, 2011 
жылғы жинаққа 90 өлеңі аударылып енген. Абай 
өлеңдері жинағының шығуына Беларусьтың 
«Литература и искусство» баспасы мен 
Қазақстанның Беларусьтегі Елшілігінің бірлескен 
жобасы негізінде шығады. Өлеңдерді аударған 
– ақын және «Полымя» журналының редакторы 
Николай Метлицкий.

Монғол тілінде 1954 және 1958 жылдары 
екі рет жинақ болып Ұлан-Батордан басылып 
шыққан. Музей қорына келіп түскен жинақ 
1958 жылғы, онда ақынның 17 өлеңі, «Әзімнің 
әңгімесі» поэмасы аударылған. Редакцияны 
басқарған Б.Түмэннассан, аудармашы редактор 
Ж.Дансаржанов. Ақын шығармаларын 
аударғандар: С.Хабшай, Ж.Бадраа, А.Тарва, 
А.Минис, Г.Дамдин, Ц.Хасбаатар, Ц. Батцэвэл, 
Ж.Йасрай. Таралымы – 10 000 дана. 

Өзбек тілінде ақын шығармалар жинағы 3 рет 
шыққан. 1945 жылы «Абай. Өлеңдері», 1961 жылы 
«Абай. Таңдамалы шығармалары», 1970 жылы 
«Абай. Өлеңдері мен поэмалары» Ташкентте 
жарық көрген. Музей қорында соңғы екі жинағы 
сақталған. 
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Музейдің кітапхана қорындағы 1961 жылғы 
жинағы «Узбекистон Давлат Бадий әдабиет 
нашристи» баспасынан жарық көрген. Бұл 
жинаққа ақынның 46 өлеңі, 3 поэмасы, 45 қара 
сөзі енген. Жинақ суретші К.Молутовтың ақын 
портретімен ашылып, Н.Фозиловтың кіріспе 
мақаласымен жалғасқан. Редакторы Ғ.Шоди 
және С.Худайбергенов. Таралымы – 10 000 дана 
басылған.

1970 жылғы жинаққа 72 өлең, 3 поэма енген. 
Ақын өлеңдерін Миртемир, Уйғұн (Р.Атакузиев), 
Ғ.Шоди, Р.Абдурашидов, С.Худайбергенов, Х. 
Хужаев, М.Али, С.Акбарий, А.Мухтор, Ж.Жабборов 
өзбек тіліне аударса, Носир Фозилов қара сөздерін 
аударған. Бұл екі жинақ 70х90 форматында, 10 
000 мың данамен басылып шыққан.

Ал, кейінгі өзбек тіліндегі 4-ші жинақ 
Абайдың 170 жылдық мерейтойы қарсаңында 
Қалибек Сейданов пен Музаффар Ахмадтың 
редакторлығымен «Абай. Еркін жұлдыз» деген 
атпен 2015 жылы «Өзбекстан» баспасынан 1000 
данамен басылып шыққан. Кітап Қ.Сейдановтың 
«Қозоқ халқининг улуғ намояндаси» деген 
беташар мақаласымен басталып, 44 өлеңі, 3 
поэмасы, қара сөздері енген. 2017 жылдың 22 
мамырында музей қорына «Дала данышпаны, ұлы 
Абайдың қасиетті Музей үйіне тарту есебінде 
ұсынамын! Қалдыбек. Ташкендік бауырыңыздан» 
деген қолжазбасымен табыстаған. 

Украин тіліндегі «Абай Кунанбаев. Поэзии» 
шығармалар жинағы 1974 жылы басылып шыққан. 
Жинақ ақынның портреті мен Ы.Дүйсенбаевтың 
«Ұлы Абай» мақаласымен басталады. Абайдың 
69 өлеңі мен «Ескендір» поэмасы аударылып 
берілген. Ақын өлеңдерін О.Довгий, Б.Степанюк, 
З.Гончарук, В.Забаштанский, Ю.Сердюк, Ф.Скляр, 
М.Фененко, О. Жолдак, П.Мовчан, О.Лупий, 
А.Кацнельсон, О.Ющенко, С.Ивенко, С.Литвин, 
И.Гончаренко аударған. Жинақ соңында 
өлеңдерде кездесетін адам есімдері мен 
атауларға түсінік берілген. Таралымы – 8000 дана. 

Абайдың 150 жылдық мерейтойына орай 
арнайы «Абай. Қара сөз» жинағы француз тілінде 
шыққан. Аудармашы – Антонио Гарсия. Бұл 
жинаққа Абайдың 43 өлеңдері мен қара сөздері 
енген. 

Екінші кітап 1995 жылы «Абай Құнанбайұлы. 
«Өлең – сөздің патшасы...» деген атаумен 
«Евразия» баспасынан шыққан. Ақын 
шығармаларын француз тіліне аударған Кристиан 
Висанти және ақын-аудармашы, публицист 
Ғ.Мұқанов. Бұл жинаққа Абайдың 40 өлеңі 
қазақ және француз тілдерінде шыққан. Кітап 
«Сылдырап өңкей келісім», «Ғашықтың тілі – тілсіз 
тіл...», «Талаптың мініп тұлпарын...», «Безіндіріп 
жер жүзін тәңірім шебер...», «Жарлы емеспін, 
зарлымын...», «Алланың өзі де рас, сөзі де рас...» 
тақырыптарына бөлінген. Редакторы – К.Фаизова, 
суретші – Ә.Дінасылова. Пішімі – 75х90, таралымы 
– 3000 дана.

Татар тіліндегі 1949 жылы ақынның өлеңдері 
мен поэмалары жинағы жарық көрсе, 1981 жылы 

татар тілінде «Абай Құнанбаев. Өлеңдер мен 
поэмалар. Хикмет сөз» жинағы «Татарстан кітап 
баспасынан» шықты. Бұл жинақты музей қорына 
1984 жылы М.Ахметзянов сыйға тартқан. Ол: «В дар 
музею великого казахского акына от татарского 
читателя Абая Ахматзянова Марселя. Казань 
1984 г. 12 апреля», – деп қолтаңба қалдырған. КП-
3572. «Могжизалар тудыра торган жыр» С.Хакім 
мақаласымен басталып, «Өлеңдер», «Соңғы 
кезде табылған өлеңдер», «Поэмалар», «Проза» 
бөлімдеріне бөлінген. Редакторы – М.Шабаев. 
Суретші – Н.Әлмиев. Абай шығармаларын татар 
тіліне аударған: Н.Арслан, М.Максуд, Ә.Рәшитов, 
М.Хөсәен, Ә.Исхак, М.Шабаев, Л.Хәмидуллин. 
Жинаққа ақынның 134 өлеңі, 2 поэмасы, 45 қара 
сөзі енген. Пішімі – 70х108, таралымы – 4000 дана. 

Қазақ тіліне өте жақын тіл – қарақалпақ 
тілі. Қарақалпақ халқына ұлы ақын есімі таныс. 
Осы тілде Абай шығармалары 1955, 1985, 1990 
жылдары жарық көрген. Музей қорында 1985 
жылы Нөкістегі «Қарақалпақстан» баспасынан 
жарық көрген жинағы бар. Музейге «Ұлы Абайға 
қарақалпақ халқының құрмети сыпатында оның 
музейіне аудармашыдан естелік. Шадырбай 
Сейтов. 10 апрель, 1986 ж. ҚҚАССР, Нөкис» 
деген тілегімен аудармашы табыс еткен. Кітап 
ұлы ақынның туғанына 140 жыл толуына орай 
жарық көрген. Редакторы Ш.Аяпов. Суретші 
– Ш.Рейпназаров. Ақынның 130 өлеңі, үш 
поэмасы аударылған. Жинаққа «1855-1903 
жылдардағы өлеңдері» деп кезеңмен беріліп, 
«Соңғы жылдардағы табылған қосалқылары», 
«Поэмалары» бөлімдеріне бөлінген. Таралымы – 
3000 дана. 

1990 жылғы басылым ақынның туғанына 145 
жыл толу мерейтойына арнайы шығарылған. 
Жинақ бұрын аударылмаған жаңа өлеңдермен 
толығып, қара сөздері қарақалпақ тілінде алғаш 
жарияланған. Жинаққа Абайдың 139 өлеңі, 3 
поэмасы және барлық ғақлия сөздері енгізілген. 
Қара сөздерін А.Әлиев пен С.Ибрагимов аударған. 
Кітап көлемі – 11,7 б.т., таралымы – 3000 дана. 

Абай өлеңдерінің түрік тіліндегі алғашқы 
жинағы ақынның 150 жылдық мерейтойы 
қарсаңында 1995 жылы жарық көрді. Абай 
өлеңдері мен қара сөздері түрік тілінде, қазақшасы 
латын тілі және орыс графикасымен берілді. Абай 
шығармаларын түрік тіліне аударуда Қазақстан 
Ғылым академиясы 1977 жылы жарыққа шыққан 
2 томдық таңдамасы негізге алынған. Жинақта 
шығыстық үлгідегі иллюстрация мен Абайдың 
ұлдарымен түскен фотосуретімен безендірілген. 
Музей қорына 2000 жылы 24 қарашада Р.Бердібай 
ағамыз «Ақыл-ойдың шамшырағы Абай 
мұражайына», – деген тілекпен табыс еткен. 

Екінші жинақ 2014 жылы жарық көрді. «Абай 
Құнанбаев өлеңдері» және «Абай Құнанбаев. 
Қара сөздер» жинақтары жеке-жеке Анкарада 
басылған. Кітап редакторы – Зафер Кибар. Музей 
қорына Абайдың 170 жылдық мерейтойына 
арнайы келген түркиялық қонақтар 2015 жылы 5 
тамызда сыйға тартқан. 
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Сонымен қатар мұражай қызметкерлерінің 
аудармашылармен тығыз байланыста. Абай 
шығармаларын грузин тіліне аударған Шалва 
Захарович Мчедлишвили туралы Абайдың 
мемлекеттік қорық-музейінің қорында қызықты 
мәліметтер де сақталған. 1988 жылы дүниежүзілік 
классиканың аударма нұсқалары жарияланатын 
«Саундже» («Қазына») журналына Абайдың 
12 өлеңін грузин тіліне аударып бастырды, 
сол жылы Дроша («Қызыл ту») журналында 
Абайдан аударған бір топ өлеңі мен қара 
сөздері жарияланды. 1988 жылы Мчедлишвили 

аударуында Тбилисидегі Накадули баспасынан 
Абайдың «Зымырайды уақыт» деген өлеңдер 
жинағы грузин тілінде тұңғыш рет жарық көрді. 
1989 жылы Абай қорық-мұражайының қорына 
осы өлеңдер жинағын сыйға тартады.[6] 

«Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп...», – деп 
жырлаған Абай тағылымына басын иіп, құдіретін 
таныған аудармашылар ұлы өлеңде шекара 
болмайтындығын дәлелдегендей. 

Абай музейінің кітапхана қорындағы Абайды 
оқып, таңырқай берсін әрбір адамзат баласы. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Абай музейінің архив қоры. 48-іс, 116-п., 31-іс, 238-п..; 
2. Әдебиеттану терминдер сөздігі. – Семей-Новосибирск: Талер-Пресс. 2006, 62 б.;
3. Абайтану. Б.Ердембеков. Өскемен: «Берел» баспасы. 2015, 484 б.;
4. Абайтану (библиографиялық көрсеткіш) М.Мырзахметов. –Алматы: «Ғылым» баспасы. 1988 

жыл, 8, 10, 11, 148 бб.; 
5. Абай Құнанбаев. Қара сөздер. Поэмалар. Корей тілінде. 1996 жыл. 6 б.; 
6. Абай қорық-мұражайының қоры. 66-бума. Ш.Мчедлишвили №1, №2 хаттары. 

Резюме
В статье автором сделан обзор изданий произведений Абая на иностранных языках, которые 

являются сокровищем музея великого поэта. Представлена история становления музейной библиотеки.

Summary
In the article, the author reviewed the publications of Abay’s works in foreign languages, which are a 

treasure of the museum of the great poet. The history of the museum library formation is presented.
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АБАй ҚҰНАНБАЕВТың ТуҒАНыНА – 175 ЖыЛ

Алмахан Мұхаметқалиқызы,
ҚР Жазушылар одағының мүшесі, ақын

АБАЙДЫҢ «ЖАЗ» ӨЛЕҢІ

АННОТАЦИЯ
Абайдың данышпан ақын ретінде зор идеясын бастаған өлең «Жасымда ғылым бар деп» 

болса, осыған жалғас 1886 жылы туған толып жатқан тың өлеңдері Абайдың ақындық, ойшылдық 
еңбектерінің ең жемісі мол, өнімді жылдары болады. 

Кілт сөздер: Абай Құнанбаев, ұлы ақын, поэзия, шығармалар, «Жаз» өлеңі, тарих.

1886 жылы Абай он сегіз өлең жазған. Тақырып 
жағынан қарағанда бұл өлеңдерді бірнеше 
жікке бөлуге болады. Ең әуелі айқын көпшілігі, 
қазақтың сол күнгі қоғамдық тіршілігіндегі 
міндеріне арналған кертартпа қайшылықтарды 
таңбалайтын қатты сын және өсиет өлеңдері. Бұл 
көбінше сыншылдықпен, ойшылдықпен айтылған, 
әлеуметтік тартыстың құралы есепті болған 
өлеңдер. Екінші топ – ат сыны, жаз өлеңі сияқты 
табиғат, жаратылыс тақырыбына арналады. 
үшінші жігі – жас буынға арналған. «Интернатта 
оқып жүр», «Ғылым таппай мақтанба», «Жігіттер, 
ойын арзан», «Бір дәурен кемді күнге» деген 
сияқты өлеңдер. Төртінші жіктегі өлеңдер – көңіл-
күйінің лирикасы. «Көңілім қайтты», «Патша 
құдай», «Көкбайға» дегендер сияқты ақынның 
әлеумет тіршілігінен, ел надандығынан туған, 
мұңды шығармалары болады.

Барлық он сегіз өлеңнің тобы Абайдың 
ақындыққа мол күшін сарп етіп, бойындағы 
өнер қанатын кең жайып, табанды еңбекке түгел 
берілгенін танытады. Осы жылдың өлеңдерінен 
кейін Абай кең диапазонын классикалық тұрғыда 
көрсетеді, өзіндегі ақындық еңбектің көп 
сипаттарын жан-жақты түрде таныта бастайды. 
Бұл жылдары ақын заманы мен ортасының 
кемшілік пен қайшылық міндерін зор дауыспен 
әшкерелейтін ұстаз ақын тәрбиешілік тартысқа 
белсене кіріседі. 

Осы жылда Абайдың жаратылыс келісін, көркін 
көркем суреттеген шебер жырының бірі-табиғат 
жайына арналған «Жаз» өлеңі. Жалпы алғанда, 
Абай жылдың төрт мезгілін бір жылда емес, 
бірнеше жыл бойында жазады. Сол өлеңдерінің 
алғашқысы осы – «Жаз».

Басқа тақырыптар сияқты табиғат көркі 
мен адам әрекетін араластырып жазған 
шығармаларда да Абайдың әртүрлі дамып өскен 
ақындық эволюциясын байқаймыз. «Жаз» өлеңі 
мен кейінірек жазылатын «Қараша, желтоқсан 
мен сол бір-екі ай» деген екі өлеңнің арасында, 

өзгесінен бұрын, салт-саналық, қоғамдық жақтан 
айқын тұрған айырмасын көрсетеді. «Жаз» 
өлеңінде сахарадағы ауыл тіршілігін, көшіп-қонып 
жатқан көрінісін сипаттауда сол ауылдағы әр алуан 
топтар арасындағы қайшылық, қарсылықтар 
көрінбейді.

Ал, жаңағы аталған күз көрінісін сипаттаған 
өлеңде, бір ауылдың екі шетіндегі бай үйі 
мен кедей үйінің барлық тірлігінде бітімсіз 
қайшылықтар үлкен шыншылдықпен терең 
ашылған болады. 

Ақынның «Жаз» өлеңінің шығу тарихының 
да өз ерекшелігі бар. Абай өмір сүрген кезде 
дәм айдап Семей жеріне «саяси тұтқындар» 
ретінде жер аударылып келген зерттеуші-
оқымыстылардың ішінде осы аймақтың халқын, 
тұрмысын, салтын зерттеушілердің бірі – Нифонт 
Иванович Долгополов та болады. Осы өлеңді 
жазу барысында доктор Долгополов Нифонт 
Иванович Құнанбай еліне барып, Абаймен бірге 
Бақанас өзенінің бойында жатып куә болған. 
Өлеңнің жазылу тарихын және өлеңдерін өз 
атына аударып жазып жүрген ақынның шәкірті 
Көкбай Жанатаев өзінің естелігінде былайша 
баяндайды. «... 1880-1886 жылға дейін Абай 
әрбір өлеңді жазып жүрді. Бірақ, бұл уақыттағы 
сөздерінің барлығын Көкбай сөздері деп жүргізді. 
Кейін Омбыда шығатын «Дала уалаяты» мен 
«Серке» газеті шыққанда бірер өлеңін тағы 
менің атымнан жіберді. 1886 жылдың жазында 
ел жайлауға шықты. Абай ауылының ең өрістеп 
барып орнықпақ болған жайлауы – Бақанас 
өзенінің бойы еді. Көш жүріп кетті. Біз Абаймен 
бірге бірнеше кісі болып артынан келдік. Осы 
жылы Абай ауылында доктор Долгополов та 
қонақ еді. Ауыл Бақанас бойындағы Көкбейіт 
деген жерде қонып жатыр екен. Абай қонып 
жатқан ауылды көріп, «осы суретті өлең қыл» 
деді. Мен біраз өлең қылып едім, жақтырмады да, 
өзі жазбақшы болды. Сонымен үй тігіліп болып, 
бәріміз жайланған соң, Абайға келіп едім, «Өлең 
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Көкшенің бойынан асайын деді ғой», – деді. 
Мен «асса қайта аларсыз» – деп қалжыңдадым. 
Сөйтсем, сол күні «Жазды күн шілде болғанда» 
өлеңін жазған екен, оқып берді. Өзі жазған сөзіне 
ең алғаш рет аз да болса қанағат қылғанын 
көргенім сол. Менің қалжыңыма орай қылып, «Сен 
соғымыңа бір ту бие ал, мен енді өлеңімді өзім 
алайын» - деді...» Ақынның алдын көрген, өзімен 
25 жылдай жанында жүріп, жолдас болған шәкірті 
Көкбай Жанатайұлы Абай айналасындағы бар 
ақынның ішіндегі суырыпсалма, импровизацияға 
аса жүйрік болған екен. Өзге ақын шәкірттерінен 
ерекшелігі де осында болса керек. Көкбай осы 
жайындағы естелігінде «Жаз» өлеңін тағы да 
толықтыра түседі. «...Абайдың өлеңде айтып 
отырған ауылы – өз ауылы. Абайдың астындағы 
аяңшылы – Әбдірахметтен алған аяңшыл 
күрең төбел аты. Айқайшы шалы – сол жылы өз 
ауылымен көрші болып отырған Әнет Бармақ 
деген шал. Құс салып жүрген жас жігіттер өзінің 
балалары – Ақылбай, Әбдірахман болатын...» деп 
түсіндіреді. 

Жазды күні жайлаудағы қазақ ауылының 
өмір-тұрмысын суреттегенде Абай жаздың 
келуімен бірге малмен күнелткен елге қызық-
қуаныш қоса келетінін байқатады. «Жаз» өлеңінің 
Абайдағы ерекшелігі ақындық мәдениеті ірілеп, 
шеберленген көркемдікті шебер көрсетеді. 
Ақын нақтылы, анық шындық халдерді көп теріп, 
шығармасын өте жанды, мол әрекеттерге толтыра 
жазады. Және ешбір көрініс-қимылда болмыстан 
тыс көмескілік, тұманды тұспалшылдық жоқ. Ең 
әуелі жас шалғынды, бәйшешегі толықси өсіп 
тұрған соны қонысты алады. Сол араға жеткен 
малдың ішінде, әсіресе, қалың топ жылқының 
ен суға, мол шалғынға емін-еркін араласқан 
күйлі кезін көрсетеді. Әлі үйін тігіп, жайғаспаған 
ауылдың жанды-жансыз табиғат арасында 
шұбартқан суретті өз қимыл-қозғалыстарымен 
толықтыра түседі. Сәнін молайтқан адам 
тобының әр алуаны көрінеді. Үй тігіп жатқан қыз-
келіншек, ат үстінде мал ішін аралап жүрген ауыл 
иесі үлкендер аталып өтеді. Содан жұмыс үстінде 
жүрген шешелерді жағалаған жас балалар, 
тынымсыз шабуылмен күнұзын салпылдап 
еңбек еткен жалшылар көрінеді. Өзен бойында 
құс салып жүрген жас аңшы бозбалалар да 
ақынның көзіне түседі. Бай ауылына жағынышты, 
жалынышты тынымсыз көрші малай, қартаң 
ақсақал да өз әрекетімен аталып өтеді. Осылайша 
үлкен ретпен көп өмір көрінісін аз өлеңнің ішіне 
тығыздап сиғыза білген ақын, негізінде реалистік 

пейзаж беріп отыр. Табиғаттың белгілі көрінісіне, 
мезгіліне адамның әрекетін мол араластыра 
біледі. Аз адам емес, ауылда тіршілік еткен кәрі-
жастың, бай мен малайдың, қолы бос бозбаланың 
бәрін де тізіп өтеді.

Табиғатты ағын судай, сымпылдап ұшқан 
үйрек, қазды теңеу ретінде алып, адамды да 
тепе-тең тыныш отырған үнсіз, қозғалыссыз 
күйде алмайды. Әркім әр алуан іс пен мінезде, 
құбылыста көрінеді. Осында буы аспанға 
шыққан, көшіп келген жәрмеңкедей жанды 
өмірді оқушыға аса қонымды етіп, бас шұлғытып, 
иландыра біледі. Өлеңнің ішінде жанды 
тіршілік, қайнар қызу мол болғандықтан түрі 
мен өлшеу ұйқастарында да аса жанды, қызулы 
жүрдектік бар. Ұйқастарда келетін «шыбындап», 
«шылпылдап», «бұлтылдап», «сымпылдап», 
«сыңќылдап», «жылпылдап» деген сияқты айтуға 
ауырлау келгенмен, тұрақты тыныштық күй емес, 
үнемі өзгеріп тұрған қозғалыс әрекетті көрсететін 
сөздер барлық өлеңге өзгеше ағындылық (темп) 
береді.

Тұтас бітімді, келісті келген өлеңнің аяғына 
дейін орайлас ұйқастар айнымай созылып 
отырады. Жиынын алғанда өлең тілінде үлкен 
байлықпен қатар, тапқырлық, дәлдік мол. Мал 
баққан, көшпелі тірлік еткен елдің жайлаудағы 
жаңа қонысқа көшіп, қонып жатқан кезін, қимыл-
әрекетін, әбігер-қарбаласын өлеңнің әр бөлімі 
айқын аңғартады. 

Даланың осы бір әсем поэзиялық суретінің 
өзі-ақ қазақ әдебиетіндегі ақындық сезімнің, 
әдемілікті түсінудің дәуір шындығымен 
қаншалықты қабысып, тамырласып жатқанына 
дәлел бола алады. 

Бұл шығарманың көркемдік сапасын өте 
жоғары бағалаған Ілияс Жансүгіров өлең туралы 
айта келіп, «Абайдың жыры, ырғақ, музыка, 
дыбыс құрылысы жағынан төгіліп кетеді. Абайдың 
бұл өлеңдегі бір ақындық өзгешелігі – ол өлең 
ұйқасындағы етістіктердің сайдың тасындай ірі, 
қимылды, қозғалысты көрсетуге жандылығы», – 
дейді. 

Ілияс Жансүгіров Ұлы ақынның осы өлеңінің 
көркемдік қасиетін, әсіресе тіл ұйқасындағы 
өзгешелігін дәл тауып, өте орынды пікір айтады.  

«Жаз» Абайдың ең таңдаулы, ірі 
шығармаларының бірі. Бұл өлеңде халық 
поэзиясындағы өлең өрнегі, табиғи болмыстық 
дәлдік ерекше мол. 

Біз әңгімеміздің басында арқау еткен доктор 
Долгополовтың куә болған өлеңі осы.

Резюме
В статье автор повествует об истории происхождения одного из избранных произведений Абая 

Кунанбаева – стихов «Лето» (Жаз), в котором показано особое богатство поэзии великого поэта.

Summary
In the article, the author tells about the history of the origin of one of the selected works of Abay Kunanbaev 

- the poems «Summer» (Zhaz), which shows the special richness of the poetry of the vedic poet.
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ТАРИхҚА ТАҒЗыМ

Ханкелді Әбжанов,
ҚазҰАУ «Рухани жаңғыру» гуманитарлық 

зерттеулер орталығының жетекшісі, ҰҒА академигі

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЖӘНЕ ТАРИХ
 

АННОТАЦИЯ
Мақалада қазақ халқының ХХ ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің 

бірі, мемлекет қайраткері, Алаш-Орда өкіметінің мүшесі, ұлт тарихының жарқын беттерін түзуші 
ретінде танылған ұлы тұлға Ахмет Байтұрсынұлынының тарихи көзқарасы, деректануға қатысты ой-
тұжырымдары туралы зерттеу жасалған. 

Кілт сөздер: Ахмет Байтұрсынұлы, тұлға, ұлттық тарих, деректану, ғылым, дерек. 

Талант – жұмбаққа толы құбылыс. Біреуіміз оны 
табиғаттың сыйы деп білеміз. Екіншіміз құдайдың 
құдіретімен адамға біткен қасиет ретінде 
қарастырамыз. Басқа да себептерін – тұқым қуалау, 
ортаның әсері, ұстаздың шарапаты сынды бастау-
бұлағын ұлықтайтындар бар. Қалай болғанда да, 
талантты жанға сегіз қырлылық, жаңашылдық, 
көрегендік тән.

XX ғасыр басында қазақ қоғамының көгіне аса 
талантты тұлғалар көтерілді. Олар саяси, рухани, 
әлеуметтік, ғылыми, т.б. салаларда ізашарлық 
сілкініс туғызды. Жазба деректерден бұларды сол 
тұста «оқығандар», «зиялылар» деп айдарлағаны 
белгілі. Жаңа буын ұлт зиялысының ірі өкілі Ахмет 
Байтұрсынұлы еді.

Ахаңның таланты жарқырай ашылған және 
тамаша нәтижемен көмкерілген салалар – 
рухани өмірдің әдебиет, ғылым, музыка, тіл 
құрылысы, педагогика, журналистика, баспа 
ісі, білім беру сынды маңызды буындары. Қай 
салаға қалам тартса да, түпкі көздегені туған 
халқының бәсекелік қабілетін арттыру, ұлттық 
кодын сақтау және әлемдік өркениет көшінен 
қалмауына септесу еді. Шешімін тапты да. «... Мен 
өзімнің негізгі арнамды – адамзаттың дамуының 
қозғаушы күші мен қуаты – ғылым мен техника 
деген пікірді жетекшілікке алдым», деген сөздері 
ағартушылық, алаштық, ұстаздық, өркениеттік 
дүниетанымы мен қайраткерлігінің формуласы 
[1, 35]. А.Байтұрсынұлының бұл арманы бүгінде 
тәуелсіз Қазақстанның стратегиялық бағыт-
бағдары түрінде рәсімделді. «Қазақстан – 2030», 
«Қазақстан – 2050», Ұлт жоспары, Үш жаңғыру 
соның құрамдас бөліктері. Демек, ұлы тұлғаның 
мұрасы мен дәстүрі ғасырлар қойнауынан келіп 
жеткен «Мәңгілік Ел» ұлттық идеямызбен үндесіп 
жатыр.

А.Байтұрсынұлы шығармаларының үлкен 
тобы тарихқа қатысты. Оның тарихи көзқарасын 
қалыптастырған арналар мейлінше құнарлы. 
Біріншіден, даланың ауызша тарихымен бала 

шағынан сусындап өсті. Отарлау саясаты қазақтың 
дәстүрлі өмір салтын түпкілікті бұза алмағандықтан 
шежіре тарқату, тарихи жырларды жатқа білу, 
ұлы даланың тұлғаларын мақтан тұту, ел мен 
жер туралы аңыз-әңгімелерді ұрпақтан ұрпаққа 
аманаттау халықтық педагогиканың мызғымас 
қағидаты ретінде жұмыс істеп тұрды.

Екіншіден, XIX ғасырдың соңғы ширегіндегі 
қазақ қоғамының өлшемімен қарасақ, Ахаң тәп-
тәуір білім алып шықты. 1929 жылы өз қолымен 
жазған өмірдерегінде айтылғандай, 1882-1884 
жылдары кейде үйдегі сауатты адамдардан, 
кейде кездейсоқ жақын маңайға келген ауылдық 
мектептен қазақша сауатын ашады. 1886-1891 
жылдары Торғай екі сыныптық орыс-қырғыз (қазақ) 
училищесінде, 1891-1895 жылдары Орынбор 
қазақ мұғалімдер мектебінде білім алады. 
Бұларда отарлық идеология мен насихат үстемдік 
құрғанмен, берген білімінің сапасы айтарлықтай 
жоғары еді. Тарих пәні де оқытылатын.

Үшіншіден, үздіксіз интеллектуалды ізденіспен 
ғұмыр кешті. Ол жайлы өзі былай жазады: 
«1901 жылдан бастап, оқытушылықтан қол 
босаған уақыттарымда өз бетіммен білімімді 
толықтырдым, әдебиетпен шұғылдандым» [1, 37]. 
Алғашқыда отарлық, кейінде тоталитарлық қуғын-
сүргін көсіле жазуына мүмкіндік туғыза бермеді. 
«Қазақ» газеті мен Алаш қозғалысының басы-
қасында жүру, Кеңестік Қазақстанның саясаты 
мен тыныс-тіршілігіне араласу шығармашылық 
жұмысқа септеспеді. Соның өзінде артында 
мәңгілік мұра қалдыра алды.

Төртіншіден, ғасырлар тоғысындағы Ресейде 
тарих ғылымы әдебиеттен кейінгі көрнекті орында 
тұрды. Соловьев пен Карамзиннің дәстүрін 
шығыстанушылар мен түркітанушылар (Радлов, 
Мелиоранский, Бартольд,т.б.) лайықты жалғастыра 
алды. Түркі әлемінің мақтанышына айналған 
И.Гаспыралының, Ш.Маржанидің, Шоқанның, 
Халидтің еңбектерімен танысуы тарихи жадын 
байытты, санасы мен танымын тереңдетті. Қазақ 
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тарихының көне дәуірден XX ғасырға дейінгі 
сүлбесі  идеялық серігі Ә.Бөкейхан кітаптарында 
түзілгенін ескерсек, Ахаңның даярлығы осал 
болмағанын ұғынамыз.

А.Байтұрсынұлы – Орынбор, Қызылорда, 
Ташкент, Алматы қалаларындағы арнайы оқу 
орындарында дәріс оқыған ұстаз. Ташкенттегі 
Қазақ педагогикалық институтында Қазақ тілі мен 
әдебиеті кафедрасының доценті қызметін атқарса, 
1928-1929 жылдары қазіргі Абай атындағы 
ҚазҰПУ-дың Қазақ тілі кафедрасының профессоры 
лауазымында еңбек етті. Тарих пәнінен де сабақ 
берген екен. НКВД-ның тергеушісіне берген 
жауабында мынандай жолдар бар: «Бірде 1927 
жылы Қызылорданың Қазақ ағарту институтында 
тарих пәнінен дәріс беріп тұрған кезімде маған: 
болашақта өкімет бола ма? – деген сұрақ қойылды. 
Бұл сұрақ мемлекет билігі туралы оқылған 
дәрістегі адам баласы барлық заманда да биліксіз 
өмір сүрмеген деген сөзден туындады. Мен ол 
сауалға ғылым – тәжірибеге негізделеді, ал өткен 
тәжірибеге жүгінсек, адамзат биліксіз өмір сүріп 
көрмепті, – деп жауап бердім» [1, 35]. Ғылыми-
педагогикалық ізденістері «Мәдениет тарихы» 
атты еңбек жазуға әкелді. Өкініштісі – еңбек 
жарияланбады, қолжазбасы әзірге табылған жоқ.   

Ұлт ұстазының тарихи көзқарасы мен ғылыми 
танымы ұзақ жылғы ізденіспен қалыптасты. Қазан 
төңкерісіне дейінгі еңбектерінде тарихи оқиғалар 
мен үрдістер, тарихи тұлғалар мен бетбұрысты 
шешімдер жайлы пайым-тұжырымдар бар 
болғанымен бір ізге түсірілмеген еді. Олар 
«Қырық мысал», «Маса» кітаптарында, газет-
журнал беттерінде жарық көрген мақалаларында 
бедерленген. Ахаңның тарихи көзқарасы мен 
ғылыми зертханасы толық кемелденгені, 
зерттеушілік әлеуеті биік деңгейге көтерілгені 
1913 жылы жарияланған «Қазақтың бас 
ақыны» мақаласымен бекемделді. Мақаланы 
оқыған ғылым адамына тарихи тұрғыдан мына 
құбылыстар байқалады: 1. Абайды алғаш оқығанда 
А.Байтұрсынұлы 30 жаста екен. Өзі жазғандай, «Сөзі 
аз, мағынасы көп, терең...Ойланып дағдыланған 
адамдар болмаса, мың қайтара оқыса да түсіне 
алмайды» [2,141]. Білімге сын бұл емтиханнан 
орда бұзар отыздағы Ахаң сүрінбей өтті. 2. Ғылыми 
және тарихи танымның маңызды методологиялық 
қағидаты тарихилықты (историзм) терең 
меңгергені Абай құбылысын дәлме-дәл тануына 
қол жеткізді. «Заман бұрынғыдай болса, Абай 
алаштың атақты билерінің бірі болуы шүбәсіз», – 
дейді автор [2, 143]. Отарлық қыспаққа қарамастан 
Абай білім шыңын бағындырды. 3. Абайды Абай 
еткен сөзге шеберлігі, шешендігі ғана емес, өз 
заманы үшін ақиқатты айта алғаны. «Хақиқатты 
хақиқат қалпында, тереңді терең қалыбында 
жазған» [2, 147]. 4. Мақаланың практикалық 
ұсынысы әлі де маңыздылығын жойған жоқ. 
«Абайды қазақ баласы тегіс танып, тегіс білу 
керек» [1, 148]. Абайды «қадірлі жұртқа» танытуды 
міндетіне алуы ұлының ұлыға көрсеткен тағзымы 
еді. 

Бірінші дүниежүзілік соғыс, 1916 жылғы 

көтеріліс, патшаның құлауы, Алаш қозғалысының 
тағдыры – бәрі танымды тереңдете түсті. Әсіресе, 
XX ғасырдың 20-шы жылдарында жазылған екі 
еңбегінің жөні бөлек. Әңгіме «Әдебиет танытқыш» 
және Т.Шонановпен бірлесіп жазған «Оқу құралы» 
туралы болып отыр.

«Әдебиет танытқышта» тарих пәнінің мәні мен 
ерекшелігіне, тарих ғылымының мамандарықтары 
мен салаларына, тарихшының міндетіне қысқа да 
нұсқа тоқталып өткен. Зерттеу объектісі ретінде 
тарих өте күрделі құбылыс екенін дәйектеу 
үшін «әуезе» ұғымын қолданысқа енгізеді. 
Әуезе оқиғаны хронологиялық тәртіппен, уақыт 
және кеңістік шегінде мазмұндауды, мағлұмат 
беруді талап етеді, сонысымен тарихи жадты, 
сананы, танымды қалыптастыру миссиясын 
атқарады. Ахаң әуезенің алты құрамдас бөлігін 
көрсеткен: 1. шежіре, 2. заман хат, 3. өмірбаян, 
4. мінездеме, 5. тарих, 6. тарихи әңгіме. Бұл 
жерде автор тарихтың ақпараттық-деректік және 
тарихнамалық негіздерін жүйелеп тұр. «Шежіре, 
заман хат, өмірбаян, мінездеме, – дейді ол, - бәрі 
де тарихтың жемі есебіндегі нәрселер» [2, 250]. 
А.Байтұрсынұлының пайымдауынша тарих әуелі 
ұлы дерек, айғақ.

Келесі назар аударған мәселесі – тарихи 
зерттеудің теориялық-методологиялық әлеуеті. 
Деректің сапалы-сапасыз, толымды-толымсыз 
болуына зерттеуші жауап бермейді. Сол себепті 
деректің бәрі ғылыми айналымға кіруі міндетті 
емес, ізденуші керегін «аударып, ақтарып... 
алады». Бұл қағидат деректанушыға да, дерекке 
де қатысты. Ол ізденушіге ақпараттың қүндысын 
табуға жол көрсетсе, екінші жағынан деректер 
корпусының сапасын арттыруға ықпал етеді. Ал 
соңғысын ақиқат биігінен сөйлете алу ғалымның 
әлеуметтік-кәсіби даярлығымен, талантымен 
анықталады. «Тарихшылардың мақсаты, – деп 
жазды А.Байтұрсынұлы, – уақиғаның уақытын 
ғана көрсету яки не түрде болған тысқы сиқын 
ғана көрсету емес, ол уақиғаның болуына нендей 
нәрселер уақиғалар себеп болғанын көрсетіп, 
ішкі мәнісімен де таныстыру» [2, 250]. Демек, 
тарихи зерттеудің және зерттеушінің теориялық-
методологиялық өресі биік болғанда ғана ақиқат 
ашылады, ақтаңдақтар жойылады. 

«Әдебиет танытқышта» тарих ғылымын 
мамандықтарға жіктеу талпынысы бар. Мұнда 
үш мамандық көрсетілген: біріншісі «бүкіл адам 
баласы дүниеде қандай өмір шеккенін сөйлейтін 
тарих «Жалпы тарих» деп аталады» [2, 250]. Бүгін де 
тап осылай аталып келеді. Екіншісі «адам мәдениет 
жүзінде жүрген жолдарын баяндайтын тарих 
«Мәдениет тарихы» деп аталады» [2, 250]. Тарих 
тармақтарына жатқызғандары: «шаруа тарихы, 
өнер тарихы, дін тарихы, даналық тарихы, әдебиет 
тарихы, тағысын тағы сондай тарихтар» [2,250]. Ахаң 
атаған «Мәдениет тарихы» да, «Тарих тармақтары» 
да азды-көпті толықтырулармен қазір де бар.
Үшіншісі «Жалқы тарихтар – түрік-монғол тарихы, 
қытай тарихы, жапон тарихы және сондай бөлек-
бөлек жұрттардың, ұлттардың тарихы» [2, 250] 
атауы бойынша болар-болмас өзгеріске ұшырады. 
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Енді «Жалқы тарих» демейміз. Қазақстанда «Отан 
тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы)» деп 
айдарланса, Ресейде «Отечественная история» 
атауымен сақталып тұр.  

Дерек пен айғаққа, сындарлы теория мен 
методологияға негізделген тарих «сөздің ең ұлысы, 
ең сипаттысы» деп білген Ахаң тарихи үдерістердің 
себебін табиғат заңымен байланыстырады. Әрине, 
бұл тым шектеулі түсінік. Тарихтағы табиғаттың 
рөлін ешкім жоққа шығармайды. Дегенмен бірінші 
орында халықтың іс-әрекеті, тұлғаның ізашарлығы, 
биліктің шешімдері тұрады.

Тарих пен ақиқаттың ажырағысыз бірлікте 
болғанын қалады. «Тарихтың қызметі, – деп жазады 
А.Байтұрсынұлы, – бүтін адам баласының яки бүтін 
бір жұрттың, иә таптың өткен өмірін болған күйінде 
айнытпай айту» [2, 249]. Ал ақиқатты айтудың 
басты шарты зерттеушінің деректер кешенімен 
таныстығында, жұмыс істей білуінде екенін 
дәлелдейді: «тарихшылар халық басынан кешкен 
түрлі уақиғалардың мағлұматын сымға тартқандай 
сынға салып, мінсіз етіп, дұрыстап өткізеді» [2, 249]. 
Естіген-білгенін сол қалпында тізе бермей, «рас, 
өтірігін тексеріп, расын ғана алады»[2, 249]. 

А. Байтұрсынұлы тарихты дәуірлеу мәселесімен 
арнайы айналысқан жоқ. Бірақ одан хабарсыз да 
қалмады. Бүған жазу әдебиетін екі дәуірге – діндар 
дәуірге, сындар дәуірге бөлгені дәлел бола алады. 
Екінші жағынан, қазақ қоғамының хандық дәуірін, 
отарлық дәуірін, пролетарлық төңкерістен кейінгі 
дәуірін нақты ажыратқанын байқаймыз. Соңғы екі 
дәуірдің тарихына өзі де пәрменді ықпал етті.

«Әдебиет танытқыш» ұлттық тарихи ақыл-ойға 
жаңа леп берді. Ол «Оқу құралымен» одан әрі 
тереңдеді. «Оқу құралының» бірінші бөлімінде 
тұтас тарау «Тариқ» атауымен топтастырылған. 
Мұндағы 16 тақырыптық материал көшпелі 
түріктер заманынан 1917 жылғы Қазан төңкерісіне 
дейінгі оқиғаларды қамтиді. Авторлар ішінде 
Шәкәрім мен Мағжан, Міржақып пен Жүсіпбек, 
Ленин мен Троцкий, Н.М.Покровский мен 
С.Мстиславский бар. Абылай мен Наурызбай, 
тобықты Әнет би, найман Жанкісі би, 1916 
жылғы көтеріліс, II Николай патшаның тұтқынға 
алынуы, Қос өкімет, қазақтың жермен қоштасуы 
тарих тұрғысынан сөз болады. Ұлттық тарих 
баянын жеткізуде әсірелеуге, бұрмалауға жол 
бермегені авторы белгісіз «Ақтабан шұбырынды» 
тақырыпты материалдан анық байқалады. Онда 
былай делінген: «Мал жолай өліп, қырылды. 
Жаяу жалпы шұбырынған ел жолшыбай қырылып 
келеді. Көшке ере алмаған кемпір, шал, балалар 
далада қалып барады. Табаны тиіп жүре алмай, бір 
төбенің басында Тобықтының атақты Әнет биі де 
қалды деседі. Қыс қандай қатты болды! Арқаның 
бораны мен қары жоңғардан анағұрлым қатты 
тиді. Ердің ері, егеудің сыңары келіп Сары-Арқаға 
жетті. Сол лайсаңға жұрт «Ақтабан шұбырынды» 
деп ат қойды. Ақтабан шұбырынды 1723 жылы 
болған. Қазақ тариқында Ақтабан шұбырынды 
сықылды қысаңдық аз болған. Сол келген бетімен 
қазақ халқы орыс үкіметінің қол астына кірген» [3, 
229].   

Тәуелсіздік тұсында жарияланған 5 томдық 
«Қазақстан тарихы» академиялық басылымның 
4-ші томында 1723 жылғы апатқа біршама орын 
беріліпті. Ондағы пайым мен тұжырым бізге әбден 
таныс: «В 1723 году первыми приняли удар казахи 
Жетысу и Прииртышья; и удар был так силен и 
быстр, что люди оставляли самых немощных и 
самых малых на волю судьбы. Потому в памяти 
народа сохранились воспоминания о тех годах, 
как годах великого бедствия. Свидетельством 
тому является великая песня «Елимай». К тому 
же была захвачена по сути вся территория 
Казахстана, исключая только самые пустынные и 
непроходимые земли. Это бедствие коснулось не 
только казахов, но и всех народов Центральной 
Азии» [4, 129]. Үзіндіні қазақшаға аударуға болатын 
еді. Бірақ тұпнұсқаны сақтағанды жөн санадық.

Бірінші бөлімнің «Тариқ» тарауына кірмеген, 
алайда «Әдебиет, тұрмыс, еңбек» бөліміне 
орналастырған материалдардан А.Байтұрсынұлы 
ежелгі адамдарға тән өмір салтын, киімін, тұрғын 
үйін, құрал-саймандарын қәнігі тарихшыдай 
талдағанын мойындауымыз керек. Ол 
тақырыптардың атауынан да байқалады: «Адам 
жер жүзіне таралуы», «Алғашқы адамдардың 
тұрмысы», «Алғашқы адамдардың құралдары», 
«Адам от жағуды қалай үйренген», «Алғашқы егін 
көліктері». Бұларда археология және этнография 
ғылымдарының тас дәуірі, қола дәуірі, темір дәуірі, 
неке мен отбасы, тайпа, әскери демократия сынды 
ұғымдары қолданылмайды. Мәселе қарапайым 
оқырманға түсінікті тілде баяндалады. Сөйте тұра 
көне тарих жайлы әлемдік ақпарат легінен тыс 
қалмағанын ескертеді.  «Араб, қытай, жапон, басқа 
тілдерде жазылған ескі кітаптарда, – дейді ол, – 
жабайы және көшпелі халықтардың қонысынан 
ауғаны жайында жазылған сөздер көп» [3, 107]. 

Азияны адам баласының бесігі санады. Оның 
пікірінше, адамдар Азиядан тек шығуды ғана 
білмеген, Азияға қарай да ауған. Бірақ ғасырын, 
мыңжылдығын атамайды. «Атам заманнан бері 
қарай» деумен шектеледі. Ең маңыздысы – 
«қозғалып, ауып, шұбырып, амалсыз, жер жүзіне 
ерсілі-қарсылы кезіп тентіреген» тарихтың себебі 
неде екенін дұрыс таба алғаны әрі бірнеше рет 
көрсеткені. Бір жолы бұрынғы адамдар «тұруға, 
күн көруге, тамақ асырауға қолайлы орын қараған» 
десе, келесіде «бәрін жүргізетін бір тамақ» [3, 108-
110] дейді. Бүгінгі жаһанданудың да басты себебі 
жайлы жер, тәтті тамақ емес деп ешкім айта алмас.

Әлем тарихы халықтардың қоныс аударуы 
барысында түзілгенін баса көрсетумен бірге қазақ 
тарихынан екі терең тұжырымға келеді. Бірі – Ұлы 
даланың әлемдік миграциялар айлағы болғанын 
дәлме-дәл айта алғаны. «Қазақ даласының үстімен 
ауып өткен ел өте көп, – делінген «Оқу құралында». 
– Қазақтың ескі жырларында: «Адыра қалғыр 
бұл қоныс – қайырсыз екен ежелден, жеті жұрт 
кетіп, жол қалған» дегені қазақ даласының үстін 
көп ел басып кеткендігін көрсетеді, бірақ ескі 
тарих сөздеріне қарағанда, сары далада тек қана 
бір жеті жұрт емес, әлденеше жеті жұрт тұрып 
өткен» [3, 107]. Бұл тезис бүгінгі археологиялық, 
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антропологиялық, этнологиялық зерттеулермен 
дәлелденіп отыр. Екіншісі – Ұлы даладағы қоныс 
аударудың өзегінде тұрған этностарды атағаны. 
Әрине, оқиғалардың хронологиясында, рет 
санында жаңсақтықтар бар. Дегенмен этникалық 
тарихты дұрыс түсінуге шылбыр ұстатады. «Мұнан, 
– дейді «Оқу құралы», – екі жарым мың жыл бұрын 
ескі қазақ даласы жақтан осы күнгі орыс ішіне 
қарай «скиф» деген ел келген. Скифті «сармат» 
деген халық келіп қуған. Сарматты «авар» халқы 
келіп ысырған. Мұнан мың жарым жылдай бұрын 
«ғұн» деген тұқым ауып келіп ысырып жіберген. 
Бұлардың соңынан әлденеше жұрт келіп өткен. 
Мұнан сегіз жүз жылдай бұрынырақ татар мен 
қазақ келіп орнаған. Сонымен түрлі жұрттар бірін-
бірі киіп кетіп, ысырып, аудырып отырған» [3, 107]. 

А. Байтұрсынұлының тарихи санасы мен 
танымын кешенді ұғыну үшін қазақ ойшылдарынан 
кімді ұлықтағанын, қандай шығармаларына 
екпін бергенін, егер оларға түсініктеме жазса, 
қандай ойын қолдағанын білудің маңызы зор. 
Айталық, «Оқу құралында» Шоқанның екі еңбегі 
– «Ерте замандағы қазақ қару құралдары» мен 
«Сіргелі Елшібек батыр» берілген. Тіленші би «Қаз 
дауысты» Қазыбек бидің немересі, Бекболат бидің 
баласы екені Шоқан кітабына сілтеме жасаумен 
дәйектелген. Абай, Ыбырай, Сәкен, Мағжан, 
Міржақып, Бейімбет өлеңдері мен әңгімелері 
қазақ этнографиясы мен менталитетін, ұлттық коды 
мен руханиятын қоғамдық санада орнықтыруға 
қызмет етеді. Шығармадағы «Кенесары қоныстан 
ауғанда Досқожа ақынның айтқаны» деген көлемді 
жыр бір қарағанда туған жер одасындай көрінуі 
мүмкін. Ал тереңірек үңілген оқырман ұлттық 
тарих пен жердің арасындағы мәңгі байланысты, 
өзара ықпалдастықты көре алады. 

Конысым сені қия алмай//Үш жылдайын 
қамалдым.//Енді қайламтаусылды//Кош, аман 
бол, Қаралдым!//Айналайын, Ақ татыр!//Айнала 
құрдым ақ шатыр.//Тайпа аруақ бұл жатыр!//
Қасыңнан қалқам, кеткен соң//Орыс та малын 
құлатар!//Көреді аттың таңдағын,//Арбалы-
боздың шаңдағын,// Көрдіңіз бе, иесіз//Аруақтың 
қалғанын?! – деген жолдарды оқыған соң басқа ой 
тууы мүмкін емес [3, 111]. 

А. Байтұрсынұлы большевиктік идеяның 

Қазақстандағы болашағына, сол идеямен өрілетін 
тарихтың құтты болатынына сенген жоқ. Өйткені, 
қазақ қоғамындағы рухани сұраныс пен ахуал, 
әлеуметтік және экономикалық өмір, байлық 
пен билік, заң мен дәстүр – большевиктер 
тұжырымы мен бағдарламасынан мүлде өзгеше 
екенін, «коммунизм идеясы жарнамадан» [1, 26] 
әрі аспайтынын әрқашан алға тартып отырды. 
Оны 1920 жылы Ленинге жазған хатында 
кешенді дәйектеді. Бұған қоса кешегі отар 
өлкедегі социалистік құрылыстың алғашқы 3-4 
жылы большевиктік биліктің жасампаз қабілеті 
мейлінше төмен екенін көрсетті. 1921 жылы 
партияны тазалау жөніндегі комиссияға берген 
өтінішінде «РКП ұйымдарының қазақтар арасында 
жүргізген жұмысының қай саласын алсақ та, 
ешқандай алға жылжушылық» [1, 28] болмағаны 
әшкереленді. «Қазақтар үшін де, жалпы алғанда 
қараңғы халық бұқара үшін де коммунизм идеясы, 
Гейненің сөзімен айтқанда «шақырылмаған бөтен 
қонақ» [1, 29] еді. Өз елінде, өз жерінде отырған 
халықты сырттан келгендер ешқашан жарылқаған 
емес, жарылқамайды да. Алаш һәм Алаш Орданы 
алғаш құрушылардың бірі бола тұра кеңес өкіметі 
жағына мәжбүрлеусіз-ақ өткенде басты көздегені 
ұлтының игілігіне қызмет ету еді. «Мен, – деп 
жазыпты ұлы Тұлға, – РКП программасын ұзақ 
уақыт бойы қазақ халқын азат етудің жолдарын 
іздестіруден соң барып қабылдаған едім» [1, 30]. 
Ең бастысы – большевиктер билеген Қазақстанда 
түрлі қызметтерді атқара жүріп, тіпті абақтыға 
қамалғанда да туған халқын тоталитарлық 
қыспақтан, қуғын-сүргіннен қорғап қалуға бар күші 
мен білім-білігін риясыз жұмсады. 

А.Байтұрсынұлы тарихты ғылымға 
айналдырып қана қойған жоқ, ХХ ғасырдағы 
ұлттық тарихымыздың жарқын беттерін түзуші 
биігіне көтерілген ұлы тұлға. Оның идеялары 
Ә.Бөкейхан, М.Дулатов, М.Шоқай, К.Кемеңгеров, 
Х.Досмұхамедов зерттеулерімен үндесіп жатыр. 
Кеңестік билік сол асыл мұраны жарты ғасырдан 
астам уақыт бойы тас қапаста ұстады. Ұлттық тарихи 
ақыл-ойды мүлде басқа арнаға бұрып жіберді. 
Енді, міне, кешігіп жеткен рухани жаңғырудың 
тілегін тілеудеміз. 
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подготовки национальных кадров и внедрения национальных языков в деятельность органов 
власти и управления была частью нациестроительства и тесно связана с основными проблемами 
всесторонней социально-экономической и культурной модернизации общества в ее советской 
версии. Обращается внимание на специфику казахизации, делается вывод, что укрепление 
позиций местных элит определялось их значением в конструировании «позитивной этничности» 
в национально-государственных образованиях, которая выражалась в поддержке власти при 
сохранении собственной культуры и местных традиций. Бюрократия при этом быстро превращалась 
из инструмента власти в само ее воплощение.
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Этническому составу органов власти и управ-
ления особое значение большевики придавали 
изначально и целенаправленно его контроли-
ровали. Глава КирВРК С.С.Пестковский считал, 
что «нужно брать молодых киргиз, не служив-
ших еще при старом режиме, еще не испорчен-
ных, обучать их на общеобразовательных и ад-
министративных курсах в спешном порядке и 
бросать затем в степь для работы» [1]. В степных 
условиях такие курсы могли быть передвижны-
ми. Пестковский изложил базовые элементы 
программы власти по формированию новых 
этноидентификационных характеристик. Они 
должны были обеспечивать ломку прежней ие-
рархии социальных отношений и встраивание 
обретавшего одновременно иные обществен-
ные ценности гражданина в советские институ-
ции. Парторганам предлагалось создать работа-
ющие под руководством Облбюро РКП(б) наци-
ональные секции «при всех комитетах, находя-
щихся на территории, населенной киргизами... 
Председатели секций назначаются комитетом 
и входят в состав коллегии отдела нацмень-
шинств при комитете с правом решающего го-
лоса». В то же время в парторганизациях с пре-
обладанием казахов должны были создаваться 
аналогичные секции для русских. Дабы избе-
жать кооперации коммунистов с нелояльными 
активистами, способными противодействовать 
проведению политики партии, предлагалось: 
«При распределении работников киргизов губ-
комы следуют правилу, чтобы работники эти 

вели партийную и советскую работу вне места 
своей родины…» [2]. Развернулась масштабная 
работа по выдвижению и подготовке новых на-
циональных кадров для органов власти и управ-
ления. В свою очередь, эту программу можно 
было выполнить успешно только при условии 
столь же масштабных социально-экономиче-
ских преобразований, создании системы еди-
ного массового образования на национальных 
и русском языках, в результате кардинального 
прогресса культуры большинства – общей и по-
литико-правовой, прежде всего. 

Коренизация стала главным направлением 
в политике превращения советской власти во 
власть для каждого народа огромной страны. 
Именно представители титульных этносов в 
каждой республике должны были постепенно 
составить значимую и затем наиболее значи-
тельную часть не только среди специалистов 
всех профилей – в промышленности, сельском 
хозяйстве, культуре, образовании, но прежде 
всего, в органах власти и управления. Послед-
ние наиболее наглядно воплощали принципы 
политизации этничности и национального ра-
венства. Как констатировал КазЦИК, «первые 
опыты коренизации госаппарата КССР имели 
место в 1921 г. Значительных результатов они не 
достигли ввиду отсутствия плана и определен-
ных методов подхода к осуществлению этой 
работы. Этот период различных попыток, про-
должавшийся приблизительно до конца 1922 
г., хотя и не дал существенных результатов, но 
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явился ценным и показательным, поскольку в 
течение этого периода была выявлена жизнен-
ность определенных методов работы, в част-
ности, выявилась необходимость…введения 
кирязыка в делопроизводство в целом и уком-
плектование госаппарата кирработниками для 
основной работы, а не в качестве подсобного 
института переводчиков» [3].

Включение в состав руководящих кадров 
националов из числа представителей рабочего 
класса и крестьянства планировалось осуще-
ствить по двум основным направлениям: через 
перевод на более ответственную работу с менее 
ответственной и через выдвижение непосред-
ственно «от станка» или «от сохи». Постепен-
но складывалась система пропорционального 
представительства национальностей в органах 
власти, управления, общественных организаци-
ях в соответствии с этническим составом насе-
ления каждой республики.  

Курс на решительное увеличение доли ти-
тульных этносов в составе управленческого 
корпуса официально встал в повестку дня и об-
рел черты конкретного проекта именно с 1923 
г., когда Учраспредотдел ЦК РКП(б) выстроил 
определенную схему работы. При этом про-
центная норма и вообще успехи коренизации 
достигались поначалу формальным образом: в 
силу объективного дефицита образованных на-
циональных кадров наибольшее число казахов 
оказывалось среди технического и подсобно-
го персонала, тогда как руководящие и сколь-
ко-нибудь значимые управленческие должно-
сти занимали «европейцы».

Первоисточники и сама логика большевист-
ской политики доказывают: главная проблема 
состояла в создании логичной, прозрачной и, ко-
нечно, контролируемой системы эффективного 
взаимодействия центра и регионов, в успешном 
проведении социально-экономических преоб-
разований на общей для всей страны основе. 
Провести их было невозможно без устойчивого 
и достаточно работоспособного корпуса управ-
ленцев. Их этническая принадлежность в наци-
онально-государственных образованиях долж-
на была подтвердить национальное равенство 
и политическое самоопределение, а включение 
в состав этого корпуса сторонников власти – 
единственно возможный способ функциониро-
вания любого государства, независимо от его 
идеологии. Это совсем не означает оправдания 
набиравшей силу тенденции к сужению демо-
кратических начал, переросшую в утверждение 
тотального единовластия Сталина и репрессий 
против всех слоев общества в 1930-е годы.

Одним из решающих шагов к коренизации 
на деле стал декрет КазЦИК 1923 г. о введении 
казахского делопроизводства, для чего созда-
валась специальная комиссия, имевшая соот-
ветствующие звенья при исполкомах на всех 
уровнях. Предполагалось завершить работу к 
1 января 1925 г., но решение выполнить не уда-

лось. Лишь в исполкомах волостных советов, 
где проживало казахское население, делопро-
изводство с 1924 г. велось на родном языке, в 
волостях со смешанным населением – на казах-
ском и русском [4]. Для увеличения числа знаю-
щих язык широко использовались практикант-
ство и организация курсов изучения казахского 
языка при КазЦИК и ведомствах для национа-
лов и групп «европейцев», однако к 1925 г. ситу-
ация решительно не изменилась. В краевых уч-
реждениях знающих казахский язык было лишь 
5% [5]. 

Как признавал на VI всеказахской парткон-
ференции в ноябре 1927 г. Ф.И. Голощекин, мо-
тивом к отказу от т.н. процентной коренизации 
было следующее: «…обнаружили, что на основе 
политики прошлого периода мы выбрали в пар-
тийный, советский, профессиональный и хозяй-
ственный аппараты все грамотное и полугра-
мотное, что было и есть среди казаков (киргиз)» 
[6]. Именно неразвитость системы образования 
и объективная невозможность в кратчайшие 
сроки получить образованных управленцев 
была главной причиной проблем с коренизаци-
ей. Однако партбюрократия сосредоточилась 
на функциональном составе национальных ка-
дров.

По данным Киробкома партии, на 1 сентября 
1923 г. за исключением Адаевского и Тургайско-
го уездов числилось 588 ответработников уезд-
ного, губернского и краевого масштаба. Среди 
них не был выяснен национальный состав 114 
уездных работников. Из 474 остальных в кра-
евом аппарате казахи составляли 41,67%, гу-
бернском - 9,9%, уездном - 20%. «Всего русских 
326, киргиз 71, украинцев 43, латышей 7, евреев 
18, прочих 9 чел., т.е. киргиз 15%. Русских по Кир-
гизии 69%, краевого масштаба 40%, губ[ернско-
го] 75,2%, уездного 61,4%». Рабочие в составе от-
ветработников составляли четверть, «особенно 
мало киргиз в губернском и уездном масштабе» 
[7] работниками вследствие лучшей марксист-
ской подготовки русских, а также «1) недого-
воренность между работниками киргизами и 
русскими, 2) некоторая тяга отошедших от ра-
боты киргизских работников к работе, 3) недо-
статок спайки и связанности между русскими 
и киргизскими партработниками». Кроме того, 
осложняющими факторами были признаны «а) 
стремление (в большинстве случаев на почве 
личных недовольств) отделаться от целого ряда 
русских товарищей, б) стремление киргизской 
молодежи к захвату ответственных краевых по-
стов и вытеснению старых работников киргиз с 
руководящей работы» [8]. 

Рост числа казахских госслужащих разных 
категорий был неравномерным по областям 
управления и регионам республики. Так, в Семи-
палатинской губернии в 1924-1925 гг. секретарем 
губкома был В.И.Рябоконь, член партии с 1917 
г., окончивший Свердловский университет. На 
октябрь 1924 г. из 3-х инструкторов губкома пар-
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тии казах был 1, из 79 работников губернского 
земельного управления ответственных было 8, 
в т.ч. 2 казахов, 5 партийных, из 71 технического 
работника казахов было 5, партийных - 56. Из 87 
уездных работников казахи составили 22% (рус-
ских 72). В администрации лесного хозяйства 
работал 1 казах. В 16 губернских учреждениях 
насчитывалось 1125 служащих (коммунистов - 
15,5%), среди них ответственных - 286 (25%), тех-
нических - 60, чернорабочих - 15%. Из них каза-
хов - ответственных и технических работников 
было 113 чел., или 10%. Из 286 ответработников 
казахов 28 - 10%, из 673 технических служащих 
казахи составляли 10,2%, женщины - 25%, каза-
шек из них было 3 чел. Из 11 ответработников 
прокуратуры казахов – 4, русских - 4, украинцев 
- 2, поляков - 1. С высшим образованием - 2, с 
низшим - 8.  Из 139 милиционеров был 51 казах, 
50 коммунистов. В губкоме из 26 членов казахов 
было 11, женщин - 3%, в т.ч. 1 казашка [9]. 

Наибольшее количество казахских работ-
ников в эти годы было привлечено к работе в 
структуре советов в Адаевском уезде - 95%, в 
Букеевской губернии - 90%, что отражало на-
циональный состав населения. В уездных аппа-
ратах остальных губерний представительство 
казахских работников колебалось от 25 до 40%. 
Самый низкий процент был по Кокчетавскому 
уезду - 8% (38 человек из 477 всех работников, 
из них 12 работали конюхами, сторожами и т.д.). 
На губернском уровне самое высокое предста-
вительство было в Букеевской губернии - 60%, 
в остальных - от 10 до 15%. Краевые органы 
были коренизированы к 1925 г. на 8,3% [10]. На 
1 октября 1925 г. казахов во всех аппаратах ре-
спублики было 272, на 1 июля 1926 г. - 485, в т.ч. 
руководителей и их заместителей - 50 и 43, за-
ведующих отделами и их заместителей - 31 и 36, 
зав. подотделами и их заместителей - 19 и 20. 
Удельный вес казахов достиг 14,4%, в аппаратах 
их стало 12,5%. Краевой аппарат был усилен 22 
европейцами, казахов насчитывалось 80 [11]. В 
октябре 1925 г. Оргбюро ЦК РКП(б) постановил 
направить в автономию несколько ответработ-
ников для партийной, административной и хо-
зяйственной работы, Московский горком пар-
тии должен был направить еще 3 ответственных 
партработника, 1 человек командировался из 
Нижнего Новгорода [12].

Уровень укомплектованности национальны-
ми кадрами чиновников управленческих струк-
тур был обусловлен их ролью в непосредствен-
ной работе с населением, а также в немалой 
степени наличием квалифицированных кадров 
в конкретных отраслях хозяйствования. К 1926 
г. коренизация партаппарата в Казахстане была 
проведена, но при этом повсеместно фикси-
ровались «перегиб к местному национализму, 
формальное и механическое отношение к выра-
щиванию кадров», сохранение партийных ячеек 
по родовому признаку, когда в аулах секрета-
рями ячеек становились беспартийные, муллы. 

Достижения на март 1927 г. были обеспечены 
на «командно-руководящих постах и низших 
должностях аппаратов (т.н. обслуживающий 
персонал), тогда как именно «функциональные» 
должности, т.е. среднее звено, даже с большим 
числом казахов продолжали говорить и писать 
по-русски, за исключением органов юстиции, 
где коренизация была завершена [13].

В начале марта Казкрайком, направляя ди-
рективу на места о межнациональных отноше-
ниях в республике, особо выделил проблемы 
коренизации. Она определялась как совокуп-
ность конкретных задач партии в национальной 
политике в автономии. Казахизация советского 
аппарата характеризовалась как «естествен-
ный, неизбежный, необходимый, единственно 
мыслимый процесс советизировать каз[ахскую] 
нацию в своей республике». Она «не означает 
гонение и вышибание европейцев», и послед-
ним необходимо обеспечивать «составление 
одной коммунистической семьи», а казахским 
коммунистам предлагалось преодолеть недо-
верие к европейцам и не смотреть на них как 
на пришельцев, чужаков и колонизаторов [14]. 
8 мая 1926 г. бюро Казкрайкома приняло дирек-
тивное письмо о коренизации госаппарата и 
практические предложения по ее проведению. 
Руководство коренизацией по инициативе Голо-
щекина, который совместил ее осуществление с 
борьбой против внутриэлитных казахских груп-
пировок, было возложено на НК РКИ. Сама она 
теперь становилась функциональной. Корени-
зации за период от полугода до 2 лет подлежа-
ли кадры по 42 должностям среднетехническо-
го персонала номенклатуры административных 
и хозяйственных учреждений. При этом «но-
менклатура должна рассматриваться как обя-
зательный минимум для коренизации государ-
ственного аппарата». Наряду с практикантством 
предлагалось преподавание казахского языка 
в школах 2-й ступени для детей «европейцев», 
для взрослых при исключении «обязаловки» 
продумать систему стимулов, в т.ч. в отношении 
партработников. Кроме того, предстояло разра-
ботать официальную терминологию на казах-
ском языке. В письме подчеркивалось: если в 
учреждении 50% казахов, но с просителем-каза-
хом говорят и пишут по-русски, то называть это 
коренизацией никак нельзя [15].

К концу 1926 г. число казахских работников 
в советских и особенно хозяйственных органах 
возросло. В хозяйственных организациях число 
казахов возросло с 3,8% в 1925 г. до 20,0% в 1927 
г. Бюро Казкрайкома ВКП(б) 8 мая 1926 г. утвер-
дило директивное письмо о коренизации госап-
парата и практические предложения по ее про-
ведению. Все комиссии по казахскому делопро-
изводству в центре и на местах ликвидирова-
лись. Одной из проблем признавался пессимизм 
части «европейцев», которые иронически или 
прямо отрицательно относились к коренизации, 
«рассматривая ее как дань моде и неминуемую 
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уступку, не берут всерьез». Так, в Джетысуйской 
губернии казахские работники делают вывод об 
«обособлении работников по национальности и 
отсутствии между ними должной товарищеской 
спайки,.. в верхушечной части организации рас-
пространяются слухи, что якобы русские работ-
ники объединяются для напора на казахских» 
[16]. Особо болезненно реагировали на корени-
зацию участники гражданской войны, выдвигая 
вопрос о своем праве на труд, когда механиче-
ское замещение низового персонала приводило 
к потере места работы. В то же время казахские 
работники иногда «превышали темп», задан-
ный директивно. Еще один важный аспект был 
связан с гармонизацией межэтнических отно-
шений в условиях коренизации: «Работник-ка-
зак, работающий в аппарате, обслуживающем 
смешанное население, должен помнить, что он 
поставлен для обслуживания всего населения, 
а не только казакского. Он должен работать над 
собой, чтобы превратиться в советского деяте-
ля, внимательно учитывающего интересы всех 
национальностей обслуживаемой территории... 
чтобы у русского населения не создалось такого 
настроения, что они в Казакской Республике чу-
жие...». Важное замечание касалось номенкла-
туры: она должна была «рассматриваться как 
обязательный минимум для коренизации гос.
аппарата» и утверждалась специальной комис-
сией под руководством РКИ [17].

В свою очередь, Президиум КазЦИК в июле 
1926 г. утвердил свой план коренизации госап-
парата на 1926-1927 гг. В частности, обраща-
лось внимание на возможность безработицы 
среди части служащих, создание необходимых 
условий и обстановки для нормальной работы 
казахских кадров. В то же время отмечалось: 
«…с европейцами как бы заключается условие, 
что, если ты хочешь в дальнейшем оставаться 
на работе в советском учреждении Казакстана, 
долженствующем с определенного времени 
во всех своих функциях перейти на казакский 
язык, ты должен к этому сроку научиться вести 
присвоенную твоей должности работу на этом 
языке. В противном случае ты должен будешь 
уступить свое место другому в целях корени-
зации его. При этом правительство Казакстана, 
предупреждая тебя, в то же время всемерно 
облегчает всем европейцам возможность нау-
читься казакскому языку, организуя за свой счет 
для них школы и курсы» [18]. Как писал ответсе-
кретарь Сыр-Дарьинского губкома партии Фо-
мин в июне 1926 г. в ЦК и Крайком, европейцы, 
работающие в Казахстане по 3-5 лет, не знают 
казахского языка. Но и с казахскими работника-
ми обнаружились проблемы: «руководящий со-
став аппарата коренизировали», а технический 
нет, т.к. «работники коренного населения не 
хотят идти на техническую работу, а только на 
руководящую». В итоге номенклатура, возглав-
ляемая казахами, по-прежнему говорила на рус-
ском языке [19]. 

Выступая на 2-й Сыр-Дарьинской губпарткон-
ференции в декабре 1926 г., 2-й секретарь Каз-
крайкома ВКП(б) У.Д.Исаев так объяснял задачи 
коренизации: «…это есть приближение аппара-
та к массам, а не казакизация, как это многие 
понимают. Посредством коренизации полагаем 
сделать понятным, доступным и близким аппа-
рат к основной массе Казакстана. …это является 
главной предпосылкой к советизации аула. …
Первыми шагами был поставлен вопрос казаки-
зации аппарата, т.е. % соотношение националь-
ностей в работе соваппарата. Но это безусловно 
неправильно. …Крайком отверг метод казаки-
зации и ввел функциональную коренизацию» 
[20]. Показателен вопрос, заданный ему там же: 
«Почему нет казахов в госполитуправлениях и 
в Красной армии?». Как ответил Исаев, «казахи 
есть, но недостаточно, мало подготовленных 
работников, в Красной Армии тоже есть каз[ах-
ские] работники» [21]. 

Вскоре основное значение приобрело вы-
движенчество. 16 июня 1926 г. бюро Казкрай- 
кома партии рассмотрело вопрос о выдвижении 
(выступал О.Джандосов). В постановлении от-
мечалось, что в республике «оформление его в 
советскую национально-государственную еди-
ницу произошло раньше, чем экономическое 
складывание разобщенных его частей в одно 
целое». Поэтому центральные органы партии и 
госаппарата окрепли значительно раньше, чем 
на местах, а верхушка партийно-советского ак-
тива выросла больше, чем его основная масса. 
Это, объяснялось далее, обусловило отрыв ап-
парата от масс и прочие проблемы. Бюро край-
кома направило на места специальное пись-
мо «О выдвижении», предложив «напирать на 
индивидуальную вербовку выдвиженцев и их 
практическую работу в первичных ячейках пар-
тии», учитывать наклонности и уровень подго-
товки выдвиженцев, обеспечить их длительное 
пребывание на порученной работе, оказывать 
всемерную помощь в повышении уровня, про-
являть товарищеское отношение и доверие, 
улучшать их материальное положение и т.д. 
Учитывая объективно низкий уровень образо-
вания и тем паче политической культуры вы-
движенцев, бюро было вынуждено «смягчить 
в смысле приспособления к задачам выдвиже-
ния» порядок реализации положений и инструк-
ций о номенклатуре [22].

Массовый призыв во власть т.н. выдвижен-
цев из представителей социальных низов, наря-
ду с кампанией по оживлению советов, должен 
был укрепить социальную базу советской систе-
мы. Однако реальная слабость низового актива, 
наряду с бюрократическими методами самих 
мероприятий не давали быстрого результата. 
Спешная казахизация не могла улучшить каче-
ство управленческого персонала. Минимальная 
общая и политическая культура, искусствен-
ность навязываемых стандартов гражданствен-
ности порождали цинизм, иждивенческое отно-
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шение к власти и представлявшим ее структу-
рам, различные способы социальной мимикрии 
и латентное доминирование индивидуальных 
интересов над общественными. Это определя-
ло низкое качество управленческой культуры и 
самой номенклатуры в отличие от «старой» ин-
теллигенции. «Рекруты» из народа имели недо-
статочное образование, минимальный опыт пу-
бличной общественной практики, знаний, уме-
ний и навыков решения социально-экономиче-
ских, культурных и пр. вопросов; поверхностное 
освоение большевизма, принципов функциони-
рования новой власти. 

Голощекин привел следующие данные по 
выдвижению на VI партконференции (ноябрь 
1927г.): в Кара-Калпакской области, по 6 губер-
ниям и Кустанайскому округу за 1926 год выдви-
нуто 412 чел., из них на областную, губернскую и 
окружную работу - 112, уездную - 149, волостную 
и районную - 185, казахов из числа выдвиженцев 
было 152, остальные - русские. На партработу 
было выдвинуто 59 чел., профсоюзную - 22, со-
ветскую - 72, хозяйственно-кооперативную - 27. 
По масштабу выдвиженцы распределялись так: 
на краевую работу попали 147 чел., губернскую 
- 11, уездную - 22. В связи с районированием он 
предложил основную работу по выдвижению 
возложить на губкомы. При этом хорошим ра-
ботникам он обещал: после наблюдения «возь-
мем себе, а плохое пошлем вам перерабатывать 
(смех)» [23]. В то же время неграмотных партий-
цев в Казахстане было 21,1%, Азербайджане - 
14,5. В выборных органах уездных и областных 
парторганизаций (укомы и обкомы) казахи в 
1925 г. составляли 33,3%, в 1926 г. - 36,8%. Среди 
специалистов в Казахстане казахов было 5,6%, в 
Узбекистане - 8%. В губернских аппаратах КАССР 
среди заведующих и заместителей заведующих 
учреждений казахов насчитывалось 22,6%, за-
ведующих отделами и их заместителей - 13,6%, 
заведующих подотделами и их заместителей 
- 21,8%, технического персонала - 8,5%, специ-
алистов - 4,4% [24]. Как считал член ЦКК ВКП(б) 
И.Т.Морозов, «по существу руководящей в Ка-
захстане частью является интеллигенция» [25].

В докладе Н.Нурмакова на заседании пре-
зидиума Совета национальностей ЦИК СССР 26 
марта 1927 г. отмечалось, что «самым главным 
препятствием является отсталость культурная 
населения, крайне низкий культурный уровень 
основной массы коренного населения Казах-
ской Республики, а уже в связи с этим – недо-
статок работников, вышедших из среды корен-
ного населения, знающих быт, знающих усло-
вия, знающих язык этой массы. Затем причины 
такого порядка: недостаточность средств для 
подготовки этих работников, для приобретения 
различных технических приспособлений, не-
обходимых для государственных учреждений, 
при переходе на язык коренного населения, 
а также и то, что встречается довольно боль-
шое сопротивление со стороны самого госу-

дарственного аппарата, в большей своей части 
наполненного контингентом чиновническим, 
который, конечно, без борьбы, без сопротивле-
ния уступить свое место казаху, представителю 
коренного населения, не хочет». Это недоволь-
ство бюрократии «находит отзвук и в некотором 
руководящем кадре работников некоренной 
национальности» [26]. К 10-летию Октябрьской 
революции (1927 г.) в центральных органах из 
64 работников казахов было 39, в губернских 
– 39 из 44. Из 33 председателей уездных испол-
комов – 20, из 199 народных судей – 113, из 143 
народных следователей – 79. На низовом уров-
не картина была следующей: в волисполкомах 
казахи составляли 67%, в уездных исполкомах 
– 70, в губисполкомах – 53,5% [27]. Это означало 
и фактическое внедрение казахского делопро-
изводства на уровне, где связи чиновничества 
с массами были наиболее тесными и непосред-
ственными.

Голощекин на VI партконференции опреде-
лил состав республиканского корпуса активи-
стов, из состава которых рекрутировались чи-
новники: члены аулсоветов, ревкомиссий, про-
фсоюза сельхозрабочих, союза Кошчи, ККОВ, 
ВЛКСМ, делегаты съездов профсоюзов, потреб-
кооперация, сельхозкооперация, члены горсо-
ветов объединяли 127184 чел. Их он определил 
как низовой актив. 30341 чел. составил выбор-
ный состав массовых организаций. Уездный 
актив (профсоюзный, укомы, Кошчи, ВЛКСМ, 
вики и ячейки) - 2916 чел. Губернский актив на-
считывал 1725 чел. При этом, указывал он, ка-
захский актив ограничен: «Мы все вертимся во-
круг одних и тех же лиц» [28]. В КазЦИК казахи 
составляли 62,6% состава, в СНК – 66,6% [29]. В 
январе 1928 г. сессия ЦИК КАССР признала не-
обходимым передать обязанности по переводу 
делопроизводства и коренизации от наркомата 
РКИ президиумам исполкомов. При этом ответ-
ственность за коренизацию в первую очередь 
возлагалась на их руководителей [30]. 

Однако сам процесс вызывал немало наре-
каний. С.Садвокасов критиковал представи-
теля ЦКК Митрофанова за предубеждение в 
отношении последствий коренизации, когда 
при почти поголовной неграмотности корен-
ного населения возникала опасность заполне-
ния аппаратов управления бывшими царскими 
чиновниками, легализации диктатуры баев в 
аульных и волостных советах. Садвокасов об-
ращал внимание на одну из основных проблем 
коренизации – «бюрократ немой, не умеющий 
даже объясняться с обслуживаемым им населе-
нием на его родном языке. Отсюда ясно, - писал 
он, - что вопрос о коренизации, являясь частью 
общего вопроса борьбы с бюрократизмом, в ус-
ловиях национальных республик превращается 
одновременно в вопрос национальный» [31]. 
Партийное руководство не могло справиться с 
«чрезвычайной слабостью кадров», большой 
текучестью, недостатком квалифицированных 
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специалистов. Районным руководителям в свя-
зи с этим было запрещено снимать заведую-
щих отделениями, председателей правлений 
союзов, бухгалтеров, оперативников и заведу-
ющих учетом без ведома и согласия партийных 
фракций правления союзов, прежде всего, сель-
скохозяйственной кооперации, в каждом от-
дельном случае. Субсидии ВЦСПС Казсовпрофу 
только за 1927 год составили 7782,62 руб., про-
фсоюзным организациям, объединенным Каз-
совпрофом, - 22950 руб. Эти деньги предназна-
чались для покрытия дефицита организаций, 
проведения съездов и т.п. Еще 2410 руб. было 
выделено Кара-Калпакскому, Сыр-Дарьинско-
му, Кустанайскому и Семипалатинскому советам 
профсоюзов [32]. 

В декабре 1929 г. объединенный пленум 
Казкрайкома и краевой контрольной комиссии 
принял резолюцию «О коренизации», в которой 
одним из основных факторов торможения опре-
делялась т.н. садвокасовщина «в виде враждеб-
ности к европейскому языку, европейским ка-
драм, перенесения ненависти к угнетательской 
нации в прошлом на пролетариат, на европей-
ские кадры». Осуждалось и «индифферентное 
отношение казахских националистов к задачам 
коренизации по отношению к другим нациям». 
Одновременно признавалась равная опасность 
великодержавного шовинизма, этого узаконен-
ного официальными решениями «врага» социа-
листического преображения этничности. В част-
ности, отмечалось, что коренизация предста-
вителями данного уклона воспринимается как 
нагрузка, требующая существенных материаль-
ных затрат, вследствие чего мотивировка «сто-
ит денег» и довод, что «ухудшается аппарат» яв-
ляются формами сопротивления, причем мест-
ные управленцы в ячейках и месткомах, наряду 
с работниками высшего звена таким образом 
игнорируют «национальную вражду» [33].

Открытые в республике учебные заведения не 
заполнялись «из-за недостатка грамотных». Голо-
щекин признал в 1929 г.: «Во всем, абсолютно во 
всем, по всем линиям – разрешать вопросы коре-
низации без кадров нельзя. Все упирается сюда. 
Мы не можем коренизировать потому, что у нас 
недостает кадров. Совнарком и все мы должны 
резко поставить вопрос о кадрах, разрешать его 
по всем линиям, идти в этом отношении на огром-
ные жертвы, но идти быстрыми решительными 
темпами». При этом подчеркивалось: «…особо 
остро должен быть поставлен вопрос о классо-
вом подборе и идеологии» [34]. Коренизация 
стала распространяться не только на работников 
среднего и младшего уровня, но и специалистов с 
высшим и средним специальным образованием, 
выпускников вузов и техникумов.

Между тем к 1932 г. коренизация состави-
ла 31% в среднем: от 8,4% в Уральском до 82% 
в Каркаралинском округе, что соответствовало 
национальному составу населения. При этом 
к 1936 г. удельный вес казахов на крупных про-

мышленных предприятиях республики соста-
вил в среднем 68,2% [35]. Продолжавшаяся в эти 
годы коренизация аппарата прежде всего пред-
полагала завершение перевода делопроизвод-
ства на казахский язык с учетом национального 
состава населения того или района республи-
ки. В 1930-е гг. КазЦИК был коренизирован на 
57,7%, СНК - на 39%, Наркомпрос - на 61,3% и др. 
[36]. По учреждениям наркомата почт и телегра-
фов в начале сентября 1930 г. доля говорящих 
на казахском языке составляла 25,4% штатных 
сотрудников (при этом казахи составляли 76,6% 
населения) [37]. 

1 ноября 1932 г. Президиум ВЦИК принял по-
становление «О состоянии и очередных задачах 
коренизации советского аппарата в автономных 
республиках и областях и в районах националь-
ных меньшинств РСФСР». В нем, в частности, го-
ворилось, что в Казахстане (а также Киргизии, 
Кара-Калпакии, Ингушетии, Кабардино-Балка-
рии и Чечне) в технический аппарат националь-
ные работники вовлекаются гораздо меньше, 
чем в выборные органы, а устное употребление 
национальных языков в них отстает от их ис-
пользования в делопроизводстве. Предлагая 
усилить работу в этом направлении, ВЦИК по-
становил ликвидировать созданные в респу-
бликах специальные органы по коренизации 
аппарата. Непосредственная ответственность 
за эту работу возлагалась на одного из членов 
президиума ЦИК автономии [38]. 

Л.И.Мирзоян признавал: «Сдвиги в деле ко-
ренизации госаппарата настолько незначитель-
ны, что возникает определенная опасность в 
этой области». Проблемой оставались саботаж 
«великорусских шовинистических элементов» 
в аппаратах, смыкавшихся с националистами, 
а также отсутствие квалифицированных казах-
ских кадров [39]. Многие учреждения, прямо 
связанные с обслуживанием населения, - почта 
и другие учреждения связи и транспорта, испы-
тывали острый дефицит кадров, владеющих 
казахским языком. На пленуме Алма-Атинского 
горкома партии в марте 1933 г. он отмечал: здесь 
необходимо было в первую очередь «ликвиди-
ровать отчужденность между этими аппарата-
ми и казакским населением. Иначе мы не смо-
жем обеспечить правильные взаимоотношения 
между аппаратом и большинством населения». 
Отметив отставание КАССР в коренизации от Уз-
бекистана и республик Закавказья и предложив 
отказаться от «колониального» термина «евро-
пеец» в отношении давно живущих в республи-
ке работников, он далее призвал «решительно, 
систематически поднимать культуру, готовить 
кадры и звено за звеном казакизировать аппа-
раты, в первую очередь, связанные с аулом». К 
тому же, повсеместное внедрение казахского 
языка Мирзоян считал важнейшим средством 
борьбы против националистов и классовых вра-
гов – баев и т.п. «контрреволюционных элемен-
тов» [40].  
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4 апреля 1933 г. Бюро Казкрайкома ВКП(б) 
приняло постановление «О коренизации аппа-
рата», в котором вся вина за проблемы с реше-
нием этой задачи возлагалась на «великодер-
жавные, националистические и чиновно-бюро-
кратические элементы». В течение 1933 года в 
основном на казахское делопроизводство и на 
казахский язык, в т.ч. в переписке должны были 
перейти вплоть до областных и районных зве-
ньев КазЦИК, Наркомпрос, Наркомздрав, Нар-
комюст (Верховный суд и прокуратура), Нарком-
собез, милиция, за исключением тех, где боль-
шинство составляли неказахи. В центральных 
аппаратах НКЗема и НК РКИ из-за недостатка ка-
дров временно сохранялось двуязычие в дело-
производстве и переписке. Аппарат СНК перево-
дился на казахский язык с вышеуказанными уч-
реждениями, в других случаях – на двух языках. 
Остальные наркоматы и краевые учреждения 
обязывались вести переписку с «коренизиро-
ванными» учреждениями на двух языках, но при 
поступлении корреспонденции на казахском 
языке отвечать также на нем. Не позже 1 августа 
предстояло внедрить прием почтовой корре-
спонденции на казахском языке. На всех основ-
ных железнодорожных станциях также пред-
стояло обеспечить общение с населением на 
родном языке билетных кассиров, весовщиков, 
дежурных по станциям, помощников начальни-
ков станций, проводников вагонов. В районах с 
казахским населением не менее 40% районных 
начальников, в руководстве областных и цен-
трального аппаратов милиции должны были ра-
ботать знающие казахский язык кадры. В итоге 
к концу 1933 г. на казахское делопроизводство 
перешли КазЦИК, СНК, Наркомюст и Верховный 
суд, советы и исполкомы казахских районов. В 
ряде районов велся прием телеграмм на казах-
ском языке. В аппаратах, включая областные и 
районные, число казахских работников вырос-
ло до 37263 (29,8%), в 15 основных наркоматах 
и краевых органах с 1 декабря 1932 по декабрь 
1933 г. число казахских работников выросло с 
227 (18,5%) до 390 (25,5%), причем в некоторых 
– в 2-3 раза. Снижение числа казахских работни-
ков обнаружилось в НКЗеме, НКСнабе, Крайза-
готзерне, Казпромстрое. В чиновничьей среде 
авральные методы коренизации вызывали пес-
симизм, попытки добиться увеличения штатов 
и обеспечения дополнительных инструментов 
проведения партийных директив. Все пробле-
мы с коренизацией Бюро Казкрайкома партии, 
заслушавшее доклад краевого комитета коре-
низации при Президиуме КЦИК 17 декабря 1933 
г., связывало, как было принято, с происками 
«классовых врагов» - шовинистов и национа-
листов. Наряду с общепринятыми мерами, про-
должающими известный набор мероприятий, в 
постановлении было одобрено привлечение к 
ответственности руководителей Казпромстроя 
и Заготзерна за сопротивление коренизации. 
«За шовинистическое отношение» к казахским 

работникам были сняты с работы директор Каз-
конеуправления Свистунов и член коллегии 
Наркомснаба Шапурин [41]. 

Активизация административных, организа-
ционных и прочих мер дала результаты: с 1927 
по 1933 гг. численность казахов в государствен-
ном и административно-хозяйственном аппара-
те выросла с 8585 до 39268 чел. (30% всей чис-
ленности) [42]. В 1936 г. в составе руководящих 
работников КазЦИКа казахи составляли 66,6%, 
среди руководителей наркоматов – 64%, руко-
водящих работников областных исполкомов – 
53, председателей облисполкомов – 55,5. Из 786 
руководителей райисполкомов казахов было 
546 (68,4%), среди председателей советских 
районных органов – 68%. Из 2554 глав аульных и 
сельских советов 1678, или 65,7% представляли 
коренное население [43].

Аппарат ЦК ВКП(б) в форме учета кадров 
впервые стал фиксировать национальность в 
1935 г. Вскоре был введен учет этнической при-
надлежности работников всех государственных 
учреждений. Впрочем, судя по документам, со-
ветское строительство в национальных респу-
бликах изначально заставляло власть достаточ-
но тщательно отслеживать этнический состав 
практически всех социальных групп – рабочих, 
колхозников, служащих, интеллигенции и т.д. По 
переписи 1939 г. в Казахстане казахов среди ру-
ководящих кадров госучреждений было 22,4%, 
среди высшего юридического состава - 33,6%, 
русских было в аппарате 54,4, среди юристов - 
44,4; украинцев соответственно - 10,1 и 9,8% [44]. 
Казахи, составлявшие согласно переписи 1937 
г. 38,8% населения республики, имели большой 
удельный вес в партийных структурах. Среди 
членов ЦК Компартии республики казахи состав-
ляли 47%, а из членов Бюро ЦК – 63,7% [45]. 

Укрепление позиций местных элит опреде-
лялось ее значением в конструировании «по-
зитивной этничности» в регионах, которая вы-
ражалась в поддержке власти при сохранении 
собственной культуры и местных традиций. Бю-
рократия быстро превращалась из инструмен-
та власти в само ее воплощение. Официальная 
коммунистическая идеология воспринималась 
на поверхностном уровне и нередко носила 
маскировочный характер, хотя были и среди 
националов и убежденные коммунисты. По су-
ществу, тотальную селекцию кадров власть про-
извести не могла, поскольку архетипы социаль-
ной иерархии и традиционные способы комму-
никаций между разными социальными группа-
ми встраивались в советскую схему. Советская 
элита Казахстана оказалась тоже мозаичной по 
составу, выросшей совсем не только из самых 
социальных низов. 

Список использованных источников:
1. Пестковский С.С. Киргизы и Советская 

власть // Жизнь национальностей. № 12 (69). 
1920. 27 апреля;



QAZAQSTAN ARHIVTERI
АРХИВЫ КАЗАХСТАНА

№2 (54) 2020

23

2. Вехи консолидации. Алма-Ата, 1990. С.31;
3. Вехи консолидации. Алма-Ата, 1990. С.82-83;
4. Пять лет Казахстана (1920-1925 гг.). Кзыл-Ор-

да, 1925. С.18; Вехи консолидации. С.69-75;
5. Вехи консолидации. С.82-95, 164-165; ГА РФ. 

Ф.1235. Оп.122. Д.166; Л.98об.; Оп.123. Д.69. Л.9-
10; РГАСПИ. Ф.17. Оп. 84. Д.1056. Л.11;

6. Российский государственный архив соци-
ально-политической истории (далее – РГАСПИ). 
Ф.17. Оп.25. Д. 6. Л. 49;

7. РГАСПИ.Ф.17. Оп.67. Д.83. Л.8,10;
8. РГАСПИ.Ф.17. Оп.67. Д.83. Л.22-23;
9. РГАСПИ. Ф.17. Оп.67. Д.82. Л. 63,74,79,85,89;
10. Вехи консолидации. С. 82-95, 164-166, 91;
11. РГАСПИ. Ф.17. Оп.69. Д.61. Л.95;
12. РГАСПИ. Ф.17. Оп.112. Д.700. Л.4;
13. РГАСПИ. Ф.17. Оп.68. Д.104. Л.116-118; Вехи 

консолидации. С.138;
14. Директивное письмо Казкрайкома ВКП(б) 

«О межнациональных отношениях и группиров-
ках внутри партийных организаций». Утверждено 
постановлением № 13 Бюро Казкрайкома ВКП(б) 
от 2 марта 1926г. Кзыл-Орда, 1926. С.4;

15. РГАСПИ. Ф.17. Оп.25. Д.2. Л.89, 91, 94-95, 97;
16. Особенно нетерпимыми были разногла-

сия между лидерами региона – главами губкома, 
губисполкома и контрольной комиссии. РГАСПИ. 
Ф.17. Оп.85. Д.58. Л.2;

17. РГАСПИ. Ф.17. Оп. 25. Д.2. Лл.91-97;
18. Беляков В. Коренизация государственного 

аппарата в Казакстане и профессиональные сою-
зы. Кзыл-Орда, 1927. С. 23-24;

19. РГАСПИ. Ф.17. Оп.31. Д.151. Л.14;
20. ГАЖО. Ф.10. Оп.1. Д.345. Л.12. Губфо – гу-

бернский финансовый отдел;21. ГАЖО. Ф.10. 
Оп.1. Д.345. Л. 44;

22. РГАСПИ. Ф.17. Оп. 25. Д.2. Лл.152, 155-156, 
176;

23. РГАСПИ. Ф.17. Оп. 25. Д. 6. Л. 73об.;
24. РГАСПИ. Ф.17. Оп.85. Д.206. Лл. 4,31, 9-10;
25. Вехи консолидации. С.131;
26. Государственный архив Российской феде-

рации (ГА РФ). Ф.3316. Оп.20. Д.431. Л.54;
27. В братском единстве народов СССР. Госу-

дарственное строительство Советского Казах-
стана. Документы и материалы. 1920-1937 гг. Ал-
ма-Ата, 1972. С.252-256,262;

28. РГАСПИ. Ф.17. Оп. 25. Д.6. Л.68, 73;
29. Голощекин Ф.И. Завоевание Октябрьской 

революции. Статья, посвященная 10-летию КАС-
СР // Десять лет пройденных и предстоящие за-
дачи. Алма-Ата, 1930. С.32;

30. ГА РФ. Ф.1235. Оп.123. Д.69. Л.10;
31. Садвокасов С. О национальностях и нацио-

налах // Большевик. 1928. № 1. С.56-64,60;
32. Профессиональныесоюзы СССР. 1926-

1928. М., 1928. С.607-608; РГАСПИ. Ф.17. Оп.25. 
Д.63. Л.86;

33. Коммунистическаяпартия Казахстана в ре-
золюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК. Т.2 (1928-1937 гг.). Алма-Ата: Казах-
стан, 1981. С.63-64;

34. Голощекин Ф.И. Казакстанна путях социа-
листического переустройства. М.-Алма-Ата: Объ-
ед.гос.изд-во, 1931. С.231;

35. См.: ЦК РКП(б)-ВКП(б) и национальный во-
прос. Кн.1. М., 2005. С.595-596;

36. Шотбакова Л.К. Национальный аспект 
переселенческой политики и коренизации 
в Казахстане в 1917-1941 годы. Автореф. 
дисс. … к.и.н. М., 1995. [Электронный ресурс]. 
URL: http://cheloveknauka.com/natsionalnyy-
aspekt-pereselencheskoy-politiki-i-korenizatsii-v-
kazahstane-v-1917-1941-gody (дата обращения: 
23.09.2014);

37. ГА РФ. Ф.1235. Оп.121. Д.161. Л.17;
38. О коренизации. Сборник руководящих ма-

териалов. Алма-Ата-М., 1934. С.20-21;
39. Мирзоян Л.И. Ближайшие задачи Казак-

станской парторганизации. Доклад Крайкома 
VIIIКазакстанскойконференции ВКП(б) 8-9 января 
1934г. Алма-Ата, 1934. С.68;

40. О коренизации. Сборник руководящих ма-
териалов. С.9-10;

41. О коренизации. Сборник руководящих ма-
териалов. С. 21-30, 40-43;

42. Абоян А.Ф. Деятельность КРАЙКК-РКИ Ка-
захстана в области партийного строительства и 
совершенствования государственного аппарата 
в 1926-1933 гг. Алма-Ата, 1967. С.23-24;

43. Мирзоян Л.И. О проекте Конституции Ка-
захской ССР // Антология социально-политиче-
ской мысли Казахстана с древнейших времен до 
наших дней (в двух томах). Алматы, 2002. С.450;

44. СахаровА.Н., Жиромская В.Б. Облик народа 
к началу Великой Отечественной войны // Народ 
и война: очерки истории Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. М., 2010. С.37; 

45. Орынбаева Д.Ш., Жакишева С.А. Соци-
альный портрет коммунистов и партийной но-
менклатуры Казахстана в период репрессий в 
1937-1938 гг. // Казахстан-Спектр. 1999. №1(7). 
С.135-136.

Түйін
Мақалада өткен ғасырдың жиырмасыншы жылдардағы Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік 

Республикасындағы жергіліктендіру барысы және кеңес заманындағы қоғамның әлеуметтік-экономи-
калық және мәдени жаңаруының негізгі мәселелері қарастырылады. 

Summary
The article examines the issues of rooting in the Kazakh Autonomous Soviet Socialist Republic in the twenties 

of the last century and the main problems of comprehensive socio-economic and cultural modernization of 
society in the Soviet period.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРТАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК АРХИВІНДЕ ЖЕКЕ ТЕКТІК 
ҚОРЛАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫНАН

АННОТАЦИЯ
Қазақстан Республикасы Ұлттық архив қорының бір бөлігін жеке қор құжаттары құрайтындығы 

белгілі. Жеке тектік қор құжаттары – бұл Отанның болашағы, елдің ертеңі, жердің тұтастығы, 
халық бірлігінің мызғымастығы үшін еңбек еткен азаматтардың өмірі мен қызметіне байланысты 
жинақталған баға жетпес мұра, асыл қазына. Туған жердің өкілдерін тану және насихаттау, өскелең 
ұрпаққа үлгі-өнеге ету қоғамның дамуы үшін маңызды.

Кілт сөздер: Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қоры, жеке тектік қор, құжаттар, Қазақстан 
Республикасының Орталық мемлекеттік архиві, толықтыру көздері, дереккөз, коллекция.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті-Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласында атақты 
тарихи тұлғалар мен олардың жетістіктерінің 
құрметіне ашық аспан астында ескерткіш-мүсіндер 
қойылатын «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-
ағарту энциклопедиялық саябағын ашу міндетін 
қойды. Мұнымен қатар: «Екіншіден, мақсатты 
мемлекеттік тапсырыс ұйымдастыру арқылы 
қазіргі әдебиеттегі, музыка мен театр саласындағы 
және бейнелеу өнеріндегі ұлы ойшылдар, 
ақындар және ел билеген тұлғалар бейнесінің 
маңызды галереясын жасауды қолға алу қажет. 
Сондай-ақ, бұл жерде классикалық қалыптан тыс, 
баламалы жастар өнерінің креативті әлеуетін де 
пайдаланудың мәні зор. Осыған орай, бұл іске 
тек отандық қана емес, сонымен бірге, шетелдік 
шеберлер мен шығармашылық ұжымдарды 
да тартқан жөн. Үшіншіден, еліміздің тарихи 
кезеңдерін кеңінен қамти отырып, «Ұлы Дала 
тұлғалары» атты ғылыми-көпшілік серияларды 
шығарып, тарату жұмыстарын жүйелендіру және 
жандандыру қажет» [1], – деп атап көрсетті.

Архив қорларында Ұлы Даланың Ұлы есіміне 
лайық тұлғалардың ғұмыры мен қызметін 
айғақтайтын деректер сақтаулы. Дегенмен 
олардың бірі туралы жиі айтылса, екіншілері 
жөнінде айтыла да жазыла бермейді. Архивтердегі 
жеке тектік қор құжаттары – тек дербес тұлға 
туралы ғана емес, мемлекет пен қоғамның дамуы 
туралы да құнды мәліметтер беретін дерек көздері. 
Сондықтан олар архивтік басқа қор құжаттарына 
қарағанда өзіне тән қасиеттерімен ерекшеленеді.

Жеке адамның өмірі мен қызметі барысындағы 
архивтерде жиналған құжаттардың жиынтығы 
жеке тектік құжаттар деп аталады. Белгілі бір 
архивте жинақталған жеке тектік қорлар тізбесі 
мазмұны мен маңызы жағынан әр-түрлі және 
көп салалы болып келеді. Сондықтан олардың 
қалыптасуы мен дамуын зерттеу қажетті де 
маңызды мәселелердің бірі болып табылады.

Жеке тектік құжаттардың қалыптасу тарихы 
Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік 
архивінен бастау алады. 1921 жылдан патшалық 
әкімшілік мекемелерінің және алғашқы кеңестік 
органдар мен ұйымдардың құжаттарын 
мемлекеттік сақтауға қабылдауынан бастап, 
қорында ХVI-XXI ғасырлардағы аса құнды 
құжаттары, кеңестік Қазақстанның орталық 
мемлекеттік органдары мен тәуелсіздік кезеңінің 
республикалық ұйымдарының құжаттары 
сақталған Орталық мемлекеттік архиві өзінің бір 
ғасырға толған қызметінде еліміздің бас архив 
қоймасы болып отыр. Мемлекет архивіне сақтауға 
өткізілген жеке қорлар мен тарихи-құжаттық 
коллекциялардың, мемлекет және қоғам 
қайраткерлерінің, мәдениет, өнер, ғылым және 
техника саласы қайраткерлерінің шоғырланған 
жеке тектік құжаттары архивтің негізгі және 
маңызды бөлігі ретінде орын алады.

Мемлекеттік архивтерде жеке қор құжaттaрын 
жетілдіру мәселесін қaмтитын тaрихи зерттеулерге 
қaжеттілік күшейген. Осығaн орaй ҚР ОМА-дa жеке 
тұлғaлaрдың құжaттaрын жинaу тaрихы, жүйелеу 
жұмыстaры турaлы Т.Е. Әбіловaның кандидаттық 
диссертациясын айтуымызға болады [2]. Aвтор 
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жеке тектік қорлaрының тaрихын зерттей келе, 
жеке тектік құжaттaрдың ұйымдaстырылуынa 
және бір жерге жинaқтaу мәселелеріне нaзaр 
aудaрғaн.

Жеке тектік қор құжaттaрын жaриялaу 
мәселесіне aрнaйы М.Ж. Хaсaнaевтың мaқaлaсы 
aрнaлғaн [3]. Aвтор Орталық мемлекеттік 
архивіндегі aрхеогрaфиялық қызметі мысaлындa 
жеке тектік қор құжaттaрын жaриялaудaғы 
бірнеше ерекшеліктерді aтaп көрсетеді.

Жaн-жaққa шaшырaп, құру aлдындaғы 
бaйлықтaрымызды қaйтaдaн қaзынaғa толықтыру 
мәселесіне Т.М.Горяевa «Проблемa собирaния 
документов личного происхождения: кaк мы 
ее понимaем сегодня» aтты мaқaлaсындa 
біршaмa тоқтaлғaн. «Соңғы уaқыттa жеке тектік 
құжaттaрдың aқпaрaттық қолдaну мен олaрды 
жинaу мәселесі төңірегінде көптеген дискуссия 
орын aлып отыр. Бұл белгілі тұлғaлaрдың қызметі 
мен өміріне деген сұрaныстың өскенін aңғaртaды. 
Революцияғa дейінгі қaбылдaнғaн құжaттaр 
өте жүйесіз қaбылдaнғaн. Оғaн себеп, ол кезде 
құжaттaрмен жұмыс жaсaйтын мaмaн-кaдрлaр 
жоқтың қaсы болды – деп көрсетеді» [4].

Жеке тектік құжаттарын жинақтау мәселесіне 
РКФСР Хaлық Комиссaрлaр Кеңесінің 1918 
жылғы 1 мaусымдaғы «РКФСР – дaғы архив 
істерін ортaлықтaндыру және қaйтa құру» aтты 
Декреті өзінің игі ықпaлын тигізді. Кітапханалар 
мен музейлерде жинақталған суретшілердің, 
композиторлар мен жазушылардың күнделіктері, 
жазбалары, хаттары, өлкетанулық тарихи 
зерттеулері, кешенді экспедициялық зерттеулері 
т.б. құжаттарды меншіктеу құқығы жойылды. 

Жеке тектік қорлардың қалыптасуы 2 кезеңге 
бөліп қарастырылады. 1920 жылдың бас кезінен 
1950 жылдардың соңына дейін жеке тектік 
құжаттарды жинақтаудың 1-ші кезеңі болып 
саналады. 1929 жылы Орынбор музейі, Жетісу 
облыстық музейі, Орыс географиялық Жетісу 
қоғамының Жетісу бөлімі негізінде Вознесенск 
Кафедралды соборының ғимаратында Қазақ 
Кеңестік Социалистік республикасының музейі 
құрылды. 1944 жылы ол Орталық музейге 
айналды. Төңкеріске дейінгі уақыттарда 
жинақталған және жоғарыда аталған мекемелер 
сақтаған қолжазба және өзге де құжаттардың 
көп бөлігі 1930 жылдардың бас кезінде 
құрылған жеке тектік қор құжаттардың қоймасы 
болып, А.С. Пушкин атындағы мемлекеттік 
республикалық кітапханасына берілді. Музейлер 
мен кітапханалардың қолжазбалық бөлімдерін 
толықтыру көздері болып жеке тұлғалардың 
құжаттары қабылданды. Құжаттардың құрамы 
хаттар мен жекелеген қолжазбалар болған.

Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің 
шығармашылық мұрасын сақтау үшін қойма 
құрудың қажеттілігі туындаған тұста мемориалдық 
сипаттағы музейлер 1940 жылдары құрыла 
бастады. Алайда оларда жинақталған жеке 
тұлғаларға қатысты құжаттардың жинағы толық 
болмады. Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында 
ұлттық мәдениеттің біршама дамуы жеке тектік 

қорлардың құрылуына ықпал етті [2]. Сонымен 
қатар Орталық мемлекеттік архивке құжаттардың 
кейбір бөлшектері ғана түсіп отырған. 1942 жылы 
ауыр, қара жұмысқа тартылған Л.П. Гурьевичтің 
1919 жылдар мен 1928 жылдар аралығын 
қамтитын шығармашылығына қатысты жазбалары 
және күнделігі қабылданды. 1949 жылы Қазан 
мемлекеттік архивінен профессор, шығыстанушы 
Н. Пантусовтың құжаттары, 1950 жылы Ленинград 
қаласындағы Орталық мемлекеттік тарихи 
архивінен Дала өлкесінің генерал-губернаторы 
Г.Н. Колпаковскийдің жеке тектік құжаттары 
архивке берілді. Оның құрамындағы қызықты 
құжаттар мынадай: Тезек сұлтанмен, оның күйеу 
баласы Г.А. Валихановтың Колпаковскийге Орта 
Азиядағы ағылшындар мен орыстардың жағдайы 
туралы жазған құжаттары, Қытаймен шекаралас 
орыс жеріндегі жергілікті қазақ тұрғындарының 
толқулары жайында Струвенің жазбалары жатады.

1950 жылдың соңынан қазіргі уақыт 2-ші 
кезеңі болып табылады. Бұл кезеңде жеке 
тектік қор құжаттарының дамуына айтарлықтай 
елеулі өзгерістер енгізілді. 1952 жылы Қазақ КСР 
ҒА Орталық ғылыми кітапханасынан гвардия-
полковнигі, есімі аңызға айналған Кеңес одағының 
батыры, жазушы, Екінші дүниежүзілік соғыстың 
даңқты әскер басыларының бірі Б. Момышұлының 
кейбір құжаттарымен толықтырылды [5]. Біршама 
уақыт бұрын 1930 жылдардың соңында сталиндік 
диктатураның органдарымен репрессияланған 
ақын, қоғам қайраткері І. Жансүгіровтың құжаттары 
НКВД архивінен қабылданып, ал, туыстары 
еліміздің тарихы үшін сақтап қалған құнды 
құжаттарымен жинақталды [6]. 1958 жылы «КСРО 
Мемлекеттік архивтік қоры туралы Ереженің» 
шығуына орай жеке тектік құжаттар мақсатты түрде 
толықтырылды. Сонымен қатар сол уақытқа дейін 
мемлекет пен ұлттық мәдениет қайраткерлерінің 
қалыптасқан деректі мұраларын ұрпақ үшін сақтау 
қажет деген объективті алғышарт пайда болды.

1959 жылы ҚР Орталық мемлекеттік архивінде 
әдебиет және өнер бөлімі құрылады. Жаңадан 
құрылған бөлімнің негізгі мақсаты жазушылар, 
суретшілер және өнер адамдарының жеке тектік 
құжаттарын сақтауға алуға болатын. Бөлім 
қызметінің алғашқы жылдары бұрын соңды бұл 
бағыттағы тәжірибенің болмауы, жеке тектік 
құжаттарды жинау, мемлекеттік сақтауға алу, 
оларды ғылыми-техникалық өңдеуден өткізу 
секілді жұмыстардың арнайы әдістемесінің 
жоқтығы, машықтанған, тәжірибелі мамандардың 
жетіспеушілігі себебі біраз қиындықтар туындатып 
отырды. Бастапқы уақытта бөлім қызметкерлеріне 
жазушылармен, композиторлармен, әртістермен 
кездесіп, түсіндірме жұмысын жүргізуге тура келді, 
себебі өнер адамдарының арасында «архивке 
өткізілген құжаттар із-түссіз жоғалып кетеді», не 
болмаса «өз материалыма қолым жетпей қалады» 
деген ойлар кеңінен таралған [7]. 

Алғашқы толықтырудың негізгі дереккөздері 
жазушылар, композиторлар, суретшілер, өнер 
және әдебиет қайраткерлірінің құжаттары 
болса, 1970 жылдың соңынан бастап олардың 
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құрамына ғылым қайраткерлерінің қосылуы 
салдарынан мемлекеттік және қоғам 
қайраткерлері, ғалымдар, Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері, ауыл шаруашылық және өнеркәсіп 
ұйымдастырушыларының қорлары арқылы 
толықтырылып, потенциалды қор иелерінің тізімі 
көбейген.

1960 жылдары мемлекеттік сақтауға белгілі 
жазушылар С. Мұқанов [8], Ғ. Мүсірепов [9], Қ. 
Қуанышбаев [10], Ғ. Мұстафиннің жеке қорлары 
[11], КСРО халық әртістері К. Байсейітова [12] мен 
Ш. Жиенқұлова [13], Ә. Өмірзақовалардың [14] 
құжаттарының бір бөлігі қабылданды. Бөлімнің 20 
жылдық жұмысының нәтижесінде жеке қорларды 
толықтыру көздерінің үрдісі ерекше қарқынды 
жүрді. 

Алғашқы жылдары құжаттарды қабылдаудың 
көрінісі мынадай болды: 1959 жылы мемлекеттік 
сақтауға 3 қор; 1963 жылы 10 қор; 1965 жылы 5 қор; 
1969 жылы 8 қор; 1971 жылы 15 қор; 1979 жылы 
есептік мәлімет бойынша жалпы 143 жеке қор 
(3020 іс); әрі қарай санының өсуі баяулады: 1986 
жылы 153 қор; 1995 жылы 207 қор; 2013 жылы 296 
қор; 2019 жылдың статистикасы бойынша Орталық 
мемлекеттік архивте 352 жеке қор 107717 сақтау 
бірлігін құрайды. 

Орталық мемлекеттік архивте жеке тектік 
құжаттарымен жұмыс тәжірибесінің бірнеше түрі 
бар. Бас архивтің бұйрығына сәйкес 1976 жылдан 
бастап жеке адамдардың тізімі құрылып бекітілді, 
олар мемлекет және қоғам қайраткерлері, 
өнер мен әдебиет, ғылым т.б. қайраткерлердің 
жеке архивтерінің потенциалды иесі немесе 
қолданушылар болуы мүмкін. Сонымен қатар 
бөлімнің жинақтау жұмысы барысында көркемдік 
және шығармашылық кездесулерге мүмкіндік 
береді. Ал айрықша көрнекті құжаттарды 
экспонаттау кезінде қор иелерімен және олардың 
мұрагерлерімен іскерлік байланыс орнату, оларға 
архивтің директоры атынан хат жолдау, бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы үндеу жасау, мұның 
барлығы маңызды жұмысты жоспарлауды 
қамтамасыз етеді [15].

1980-1990 жылдaры құжaттaр құндылығынa 
сaрaптaмa жүргізу жұмыстaры өткен 
бесжылдықтaрдың қорытындылaры негізінде 
жүргізілді. Мемлекеттік сaқтaуғa құжaттaрды 
қaбылдaу, іріктеу жұмыстaрының сaпaсын 
aрттыру, құжaттaрды іріктеу әдістерін жетілдіру 
мәселелері күн тәртібінде өзекті мәселелер 
болып қaлa берді.

Қазақстан Республикасында архивтің дамуына 
1997 жылы «Жалпы ұлттық татулық пен саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы», 
1998 жылы «Халық бірлігі және ұлттық тарих 
жылы» деп жариялаған Елбасы Н. Назарбаевтың 
жарлықтары және 2004 жылы «Мәдени мұра» 
бағдарламасы елеулі әсер етті. Осы жарлықтар 
аясында көптеген шаралар жасалды. Академик, 
жазушы З. Қабдолов, мемлекет қайраткерлері 
М. Оспанов, Ө. Жәнібеков, ақын Т. Молдағалиев 
және М. Әлімбаевтардың жеке қорлары 
мемлекеттік сақтауға қабылданып, олардың 

жазысқан хаттары, мақалалары, пікірлері, 
шығармашылық жұмыстарынан сыр шертетін 
мол мәліметтер мемлекеттік қазынамызды 
толықтырды [16].

2014 жылы бекітілген Қазақстан Республикасы 
Орталық мемлекеттік архивіндегі жеке қорлардың 
жалпы тізімінен алынған, жеке тектік қорлардың 
архив коллекциялары, біріктірілген қорлар, 
қоғам және саяси қайраткерлерінің қорлары, 
мәдениет және өнер қайраткерлерінің қорлары, 
ғалымдардың қорлары, Ұлы Отан соғысы 
ардагерлерінің қорлары деп топтар бойынша 
жіктеуге болады [17].

Коллекция құжаттары сипатына және 
құрамына қарай авторлық (қолтаңба 
коллекциясы), хронологиялық (оқиғалар 
жылнамасы), географиялық немесе тақырыптық 
(әр түрлі тақырыптық үндеу хаттар) белгілеріне 
қарай сақтау бірліктері қалыптастырылады. Бұл 
белгілер өзара сәйкес келуі мүмкін. Бір белгіні 
таңдау құжат ерекшелігіне және коллекция жасау 
мақсатына байланысты. Коллекциялар жеке, 
бөлшектелген, жеке тектік қор жасау мүмкін емес 
құжаттардан жасалады. Коллекция жасаудың 
мақсаты құжаттарды жан-жақты пайдалануға 
қолайлы жағдай туғызу болып табылады. Түрлі 
қор жасаушылардың қызметінде қалыптасқан 
және бір немесе бірнеше белгілері бойынша 
біріктірілген жеке тектік құжаттардың жиынтығы 
жеке қор құжаттар топтамасын құрайды. Қазақстан 
Республикасы Орталық мемлекеттік архивіндегі 
коллекциялардың жалпы саны 8, олар 1890-
2013 жылдар аралығын қамтиды. «Қазақстанда 
социализм құрылысына қатысушылардың 
құжаттары» атты коллекцияда Ш. Аманбалин, 
М. Жүнісов, Т. Неводская, Г. Утегулов секілді 
азаматтардың құжаттары бар. Сондай-ақ «Азамат 
және Ұлы Отан соғыстарының қатысушылары» 
құжаттар топтамаларының ішінде В. Засядко, 
Г. Харченко, А. Ибраевтардың өмірбаянына 
қатысты, жинақ құжаттары, хаттары, мақалалары 
топтастырылған.

Біріккен жеке қорларды құраудың негізгі 
алғышарттары – бұл қорларды біріктірілген 
қорға топтастыруға негіз болатын белгілерді 
анықтау. Топтастыру белгілері қор құраушының 
ерекшеліктерінен және олардың арасындағы 
байланыстан туындайды. Жақын туыстық қатынасы 
бар бірнеше адамның өмірі мен шығармашылық 
қызметі барысындағы және отбасына қатысты 
мүліктік, шаруашылық, басқа да жиналған 
құжаттардың жиынтығын атайды. Бұл қорға 
қызметінің саяси, мәдени және ғылыми маңызы бар 
отбасы мүшелерінің құжаттары жатады. Біріккен 
қорлармен жұмыс жасау өте тиімді. Себебі бірден 
2 тұлғаның өмірбаяны және құжаттарымен таныса 
алады. Жалпы саны 19 біріктірілген қор, 2341 
сақтау бірлігін құрайды. Мысалы Қазақстанның 
Халық әртістері Өмірзақовтардың отбасылық 
қоры Өмірзақова Әмина мен жұбайы Өмірзақов 
Камасидің біріккен қорында өмірбаянына, кино, 
театр саласына қатысты қызықты құжаттар бар. 
Сонымен қатар Бекмахановтардың отбасылық 
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қорларында Қазақ КСР Ғылымдар Академиясының 
корреспондент-мүшесі Е.Б. Бекмаханов және 
оның қызы тарих ғылымдарының докторы Нейля 
Бекмахановалардың қорларын айта аламыз. 
Қорда ғылыми еңбектері, өмірбаяндық деректері, 
Ермұхан Бекмахановты репрессиялауға қатысты 
құнды деректерімен таныса аламыз. Қазіргі XXI 
ғасырда біріктірілген қорларды қалыптастыру 
үшін қор құраушылардың тарапынан ұсыныс 
жоқтың қасы деуге болады.

Қоғам және саяси қайраткерлерінің жеке 
қорлар құжаттарынан мемлекеттік мәдени дамуы 
үшін аянбай тер төккен, қоғамда өзіндік орны 
бар, елдің саяси, мәдениет, өнер салаларында 
есімдері аталатын қайраткерлердің өмір жолдары, 
қызмет еткен еңбектері, жалпы қоғамдағы алар 
орны құжаттарынан анық байқалады. Қоғам 
және саяси қайраткерлерінің құжаттарының 
тарихи, мәдени-рухани, танымдық маңызы зор. 
Атап айтсақ, Түркістан, Отырар т.б. қалалардағы 
сирек кездесетін сәулет ескерткіштерін қалпына 
келтіру ісіне үлес қосқан мемлекет қайраткері, 
тарихшы және этнограф Ө. Жәнібековтың қорында 
қазақ халқының этнографиясы бойынша мол 
деректер кездеседі. Архив ісінің даму тарихына 
қатысты деректерді Бижамал Рамазанова, 
Сапар Байжановтардың жеке қорларындағы 
құжаттардан көруге болады. Мәдениет министрі 
болған І.Омаровтың, Су шаруашалығы министрі 
Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген гидротехнигі Д.С. 
Сарықұлов, көрнекті мемлекет қайраткері, 
«Әділет» («Справедливость») атты Республикалық 
тарихи-ағарту қоғамының бірінші төрағасы 
С.У. Жандосовтың  құжаттары бар. Сонымен 
қоса әр жылдарда Қазақ КСР-нің Әлеуметтік 
қамсыздандыру, Сыртқы істер, Білім және Ғылым 
министрі болған Балжан Бөлтірікова, Мемлекеттік 
кино төрайымы Ләйлә Ғалымжанованың 
құжаттарын құнды деректерге жатқызуға болады. 
Орталық мемлекеттік архивіндегі жалпы жеке 
тектік қорлардың саны 44 және олар 11601 сақтау 
бірлігін құрайды. Хронологиялық шеңбері 1903 
жылдан басталып 2017 жылмен аяқталады.

Мәдениет және өнер қайраткерлерінің жеке 
тектік қор құжаттары құрамының көп бөлігін ақын, 
жазушылардың құжаттары құрайды. Мәдениет 
пен өнер – қоғам дамуының негізгі, қажетті саласы. 
Мәдениеті мен өнері өркендеген қоғамда еңбегі 
сіңген тұлғаларымыздың құжаттары халықтың 
баға жетпес қазынасы. Мәдениет және өнер 
қайраткерлерінің жеке қорларының саны 181 
және 57528 сақтау бірлігін құрайды. Әдебиет 
саласындағы тұлғалардың қорлары арасынан 
Ілияс Жансүгіров, Ғабит Мүсірепов, Николай Анов, 
Дмитрий Снегин т.б. ақын-жазушыларды айтуға 
болады. Бұл қорларда қазақ әдебиетінің дамуын 
сипаттайтын деректер, сирек кездесетін кітаптар, 
фотоқұжаттар, хаттар, әдебиет мәселелеріне 
қатысты жинаған құжаттар бар. Ерекше атап өтетін 
құжаттар қатарында І.Жансүгіровтың «Материалы 
к истории завоевания Жетысу царским 
правительством» [18], С. Мұқановтың «Өмір 
мектебі», «Балуан шолақ» атты романдарының 

қолжазбалары бар [19]. Н. Ановтың қорында 
Максим Горькийдің қолтаңбасын кездестіруге 
болады [20]. Соңғы кездері қоғамдағы өзгерістерге 
байланысты кейбір ақын, жазушылардың 
қоғамдық, мемлекеттік, саяси мәселелерге 
араласып, қоғам қайраткері (Ә. Кекілбаев, 
Ш. Мұртаза, О. Сулейменов, М. Шаханов) атанып 
жатса, бұған керісінше, жас кезінен саясаттың 
тұтқасын ұстаған саясаткерлердің де кейінгі кездері 
шығармашылықпен шұғылданып ақын, жазушы 
атанғандары баршылық екенін қор құжаттарынан 
көреміз.

Музыка өнерінің тарихына байланысты 
құжаттар Қазақстанның алғашқы кәсіпқой 
композиторлары И.В. Коцык, С.И. Шабелький, 
Л. Хамидидің қорларында бар. Композитор, 
этнограф, қазақтың музыкалық фольклорын 
тұңғыш жинаушы А.В. Затаевичтің қорында 
«Қазақ халқының 1000 әні» атты сирек кездесетін 
жазбалары бар [21], сонымен қатар композитор, 
КСРО халық әртісі, Мемлекеттік сыйлықтың иегері 
М. Төлебаев, КСРО халық әртістері К. Байсейітова, 
Р. Бағланова, өнертану ғылымдарының докторлары 
П.В. Аравин, Л.И. Варшавский, композиторлар Е.Б. 
Брусиловский, Б.Г. Ерзакович т.б. жеке қорлары 
сақталған. Осы қорлардың ішінде кездесетін түрлі 
құжаттарды атап айтсақ: Евгений Брусиловскийдің 
соғысқа дейінгі музыкалық өмір жайында жазған 
естелігі, Б. Ерзаковичтің қазақ тілінде жазып алған 
Салық Мусиннің орындауындағы Жаяу Мұсаның 
әндері мен күйлері, М. Төлебаев, Л. Хамиди, 
А. Жұбановтардың өңдеуімен 1940 жылдардағы 
Қазақ КСР-нің Мемлекеттік Әнұранының нұсқасы 
сақталған [22].

Республикадағы театр өнерінің тарихы 
бойынша қызықты мәліметтер КСРО халық 
әртістері Х. Бөкеева, Қ. Қуанышбаев, Ә. Шәріпов, 
Қазақстанның халық әртістері Ғ. Құрманғалиев, 
Ы. Ноғайбаев, Е. Кручининаның қорларында бар. 

Суретшілердің қорлары өз алдына құнды 
болып келеді: еліміздің кәсіби суретшілері 
А.М. Черкасский, Г.В. Великанов, А. Ғалымбаева, 
В.В. Теляковский, С.И. Калмыковтардың жеке 
қорларын айтуымызға болады. Жалпы бұл 
қорлардың құрамында акварельді суреттер, 
нұсқалар, нобайлар, қарандашпен салған нұсқалар, 
эпистолярлық мұралар бар. С. Калмыков «Гения 
Вселенной №1» (ол өзін-өзі осылай атаған), оның 
қорында сирек кездесетін «Зеленый альбом» 
бар, оның ішіне суретшінің автопортреті, өзгеше 
жазбалары мен суреттері енген [23].

Әдебиет, тіл, тарих, өнер, геология, инженерия, 
астрономия, журналистика, медицина салаларына 
еңбек сіңірген ғалымдардың құжаттары ауқымды 
және күрделі болып келеді. Ғалымдар қорлары 
65 қорды және 27725 сақтау бірлігін құрайды. 
Ғалымдардың жеке қоры құжаттарының 
құрамына зерттеулері, монографиялар, 
диссертациялар, пікірлері, кітаптары, мақалалары, 
ғылыми жобалары, өмірбаяндық құжаттар, 
хаттар т.б. құжаттар енген. Соңғы жылдары 
Геолог-ғалым, минерология ғылымдарының 
докторы Қ. Сәтбаев және тарихшы, археолог, 
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этнолог Ә. Марғұлан; техника ғылымдарының 
докторы, профессор Ш. Чокиннің қорларындағы 
құжаттардың құндылығына байланысты 
«Ұлттық мұра» және «Аса құнды» нысандары 
берілді. Мемлекеттік сақтауда Қазақ КСР-нің 
Ғылым Академиясының корреспондент-мүшесі 
И.Қ. Қарақұлов, геология ғылымдарының докторы, 
академик П. Тәжібаевалардың қорларынан қазба 
байлықтарымызға қатысты ғылыми құжаттарынан 
құнды мәліметтер алуға болады. Өнертапқыш, 
астрономия және гелиотехника саласының маманы 
В.Н. Бухманның құжаттарында астрономиялық 
құралдардың сызбалары кездеседі. 

Кеңестік мемлекеттің мүддесі үшін ел мен жерді 
қорғаған батырлардың теңдессіз ерлігі, парасаты 
мен адамгершілік эталоны Екінші Дүниежүзілік 
соғысы ардагерлерінің жеке қор құжаттарында 
көрініс тапқан. Екінші Дүниежүзілік соғысы 
ардагерлерінің қорларының саны 31, олар 6849 
сақтау бірлігін құрайды. Кеңес Одағаның батыры 
Б. Момышұлы, Қазақстанның «Халық Қаһарманы» 
партизан К. Әбенов, Кеңес Одағының 2 мәрте 
батыры, ұшқыш Т. Бигелдинов, Рейхстагқа ту тіккен 
«Халық Қаһарманы» Р. Қошқарбаев және ұшқыш 
Х. Доспанова, панфиловшы Н. Төреқұлов т.б. жеке 
қорларында естеліктер, мақалалар, сұхбаттары, 
хаттары, фотосуреттері бар. Сонымен қатар Екінші 
Дүниежүзілік соғысы ардагерлерінің басым бөлігі 
шығармашылықпен айналысқан, олай дейтініміз 
қорларында өлеңдері, әңгімелері, повестері бар.

Бұл барлық жинақталған құжаттардың толық 
тізбесі емес, жеке архивтерді жинау үрдісі 
жалғасуда. Орталық мемлекеттік архив жеке тектік 
құжаттармен толықтыру үшін жинау, есепке алу, 
іздестіру жұмыстарының түрлерімен айналысады. 
Жеке тектік тарихи-құжаттық коллекциялармен 
жұмыс жасау бөлімі жеке тектік қорлардың 
иелерімен жүйелі түрде жұмыстар жүргізіп, 
тұрақты түрде шығармашылық мекемелермен 
байланыс орнату үстінде. 

Қоғам және саяси қайраткерлер, мәдениет 
және өнер қайраткерлері, ғалымдар, батырлар өз 
хaлқының нaғыз пaтриоты, мәдениеттің, тілдің, 
қaзaқтың дәстүрі мен әдет-ғұрпының жaңaрып, 
жaндaнуынa көп күш-жігер жұмсaғaн жaндaр. Жеке 
тектік қор құжaттaры тaрихи тұлғaлaрдың өмірі 
мен қызметі туралы мәліметтер береді. 

Қорытa келе, жеке тектік қор кұжaттaрының 
құндылығы болaшaқ ұрпaқ үшін рухaни-мәдени 
және ғылыми қaзынa. Осы бaғa жетпес тaрихи 
құндылықтaрды оқырмандар, студенттер, 
зерттеушілер ғылыми жұмыстaрына пaйдaлaнудa. 
Ұлттық архив қорын елімізге еңбегі сіңген, 

танымал тұлғаларымыздың құнды және замануи 
құжаттарымен толықтырып, жинақтауымыз қажет.
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Резюме
Архивные фонды личного происхождения являются духовным, культурным и научным достоянием 

будущих поколений. В статье сделан обзор личных фондов Центрального государственного архива 
Республики Казахстан. 

Summary
Archival funds of personal origin are the spiritual, cultural and scientific heritage of future generations. 

The article provides an overview of personal funds of the Central State Archive of the Republic of Kazakhstan.
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КАРАГАНДА КАК ТЫЛОВАЯ БАЗА ФРОНТА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению роли города Караганды и области как тыловой базы в годы Великой 

Отечественной войны. На основе архивных материалов, периодической печати военных лет и 
воспоминаний ветеранов тыла раскрывается история эвакуации промышленных объектов, эвакуация 
населения. Автор, анализируя развитие промышленных объектов и эвакогоспиталей, динамику 
резкого роста численности населения, попыталась провести комплексный анализ становления 
Караганды как тыловой базы. Автор приходит к выводу, что Караганда стала мощным арсеналом 
фронта, бесперебойно снабжала углем, продовольствием, одеждой, денежными средствами. 
Повседневная жизнь в тылу в годы войны позволяет раскрыть новые страницы истории, а также 
показать значимость героизма и жертвенности советских людей.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, тыл, Караганда, Карагандинский угольный 
бассейн, эвакогоспитали, промышленная эвакуация.

Великая Отечественная война Советского Со-
юза против фашистской Германии, начавшаяся 
22 июня 1941 года, остается самым важным исто-
рическим событием в памяти нашего народа. В 
первые месяцы войны были потеряны ключевые 
экономические районы Советского Союза: Укра-
ина, Прибалтика, Белоруссия, часть западных 
регионов РСФСР. В результате оккупации против-
ником значительной части СССР страна лишилась 
территорий, где до войны производилось до 60-
70% стали, проката, алюминия, угля и т.д. Все это 
привело к необходимости срочного решения про-
блем восполнения военной промышленности. 
В этих условиях возросла роль восточных реги-
онов, в том числе Казахстана. За годы войны Ка-
захстан превратился в надежный тыл Советской 
армии. Как было отмечено в газете «Правда» за 
25 октября 1942 г.  «На Казахстан была возложена 

задача обеспечить работу электростанций, про-
мышленных предприятий, транспорта не только 
внутри республики, но и Южного Урала, ряда за-
падных районов РСФСР и Поволжья». 

Роль Караганды в Победу немалая. Под лозун-
гом «Все для фронта, все для Победы!» именно в 
годы войны Караганда превратилась в мощную 
тыловую базу. 

С первых дней в стране началась эвакуация 
промышленных объектов из оккупированных 
территорий. К декабрю 1941 г. в Казахстан прибы-
ло 59 (или 30%) промышленных предприятий из 
197 запланированных к эвакуации в республику. 

В Караганду к этому времени был эвакуирован 
Ворошиловградский завод им. А. Пархоменко, 
который разместился на территории мастерских 
комбината «Карагандауголь» [1, л.9].

Кольчугинский завод обработки цветных ме-
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ҰЛы ОТАН СОҒыСыНДАҒы ЖЕңіСТің 75 ЖыЛДыҒыНА АРНАЛҒАН 
хАЛыҚАРАЛыҚ ДӨңГЕЛЕК үСТЕЛіНің БАяНДАМАЛАРы

таллов им. С.Орджоникидзе был эвакуирован в 
город Балхаш.

Долгое  время считалось, что эти промыш-
ленные объекты работали над изготовлением 
горно-шахтного оборудования, однако рассе-
креченные материалы государственного архива 
Карагандинской области показали, что предпри-
ятия выпускали боеприпасы: мины (М-37, М-120), 
химические авиационные бомбы (ХАБ-200) и хи-
мические припасы [2, лл.28-29]. 

К концу 1941 г. в Карагандинскую область по-
ступило оборудование Киевской ТЭЦ, использо-
ванное на строительстве КарГРЭС.

Весной 1942 г. в Караганде в гараже треста 
«Карагандауголь» была размещена Артемовская 
обувная фабрика, на базе которой будет создана 
Карагандинская обувная фабрика [3, л.404].

В марте 1943 г. в помещении магазина № 1 
облторга была эвакуирована кондитерская фа-
брика из г. Астрахани, на базе которой в дальней-
шем будет создана Карагандинская кондитерская 
фабрика [4, л.117].

В г. Балхаш были эвакуированы рыбоконсерв-
ные цеха Мариупольского и Керченского заводов, 
которые положили начало развитию рыбной про-
мышленности в регионе. 

Параллельно с эвакуацией промышленных 
объектов осуществлялась эвакуация людей. В 
ноябре 1941 г. при Совете по эвакуации было об-
разовано Управление по эвакуации населения. С 
января 1942 г. по 1945 г. вместо управления был 
создан и функционировал отдел СНК РСФСР по 
хозяйственному устройству эвакуированного на-
селения.

Численность населения г.Караганды за указан-
ные годы резко возросла (см. таблицу) [5, с. 39]

1940 1941 1942 1943 1944 1945
Караганда 172475 190862 202946 219824 219590 222880

За период с 1940-1945 гг. население города 
увеличилось на 30%. Увеличение произошло за 
счет миграционного сальдо. К 1 сентября 1941 г. 
в Карагандинскую область из РСФСР, Украины и 
Белоруссии было эвакуировано 448 человек. В 
январе 1942 г. в Карагандинскую область эваку-
ировали – 22617 человек. Из них 6882 – на про-
мышленные предприятия, 10944 – в областные и 
районные центры. В декабре 1942 г. в Караганду 
прибыло 14 800 рабочих. 5245 квалифицирован-
ных горняков из Донбасса [6, c. 17].

За первое полугодие 1943 г. в Караганду в рас-
поряжение комбината «Карагандауголь» прибы-
ло 10965 человек из Донбасса и Подмосковья. А 
осенью 1943 г. из разных областей Казахстана в 
Караганду приехали еще 7000 мобилизованных 
рабочих» [7, cс. 68-69].

Также в Карагандинскую область были эвакуи-
рованы более 800 воспитанников детских домов. 
В Компанейский детский – дети трех украинских 
детских домов, остальные в – детских домах 
Осакаровского и Каркаралинского районов Ка-
рагандинской области, а учащиеся Харьковской 

школы-интерната для глухонемых детей – в Ста-
линском районе г. Караганды. Эвакуированные 
в Карагандинскую область граждане, наравне с 
местными жителями, работали на промышлен-
ных предприятиях, в сельском хозяйстве, в уч-
реждениях культуры, искусства, в учебных заве-
дениях и других отраслях народного хозяйства, 
своим трудом приближая День Победы [8, с. 28]. 

За годы войны Карагандинская область пре-
вратилась в один из крупнейших экономических 
районов страны, дававший четвертую часть всей 
продукции тяжелой промышленности. Рабочими 
треста «Карагандашахстрой» были построены и 
введены в эксплуатацию 20 новых шахт и 3 уголь-
ных разреза. Число шахт увеличилось с 20-ти в 
1940 году до 38-ми в 1945 году.

Большую помощь по улучшению технологии 
производства угля оказала АН СССР. Выездной 
редакцией газеты «Правда» среди горняков была 
развернута агитационно-массовая работа. По 
призыву Правительства Казахстана в республике 
развернулось патриотическое движение по ока-
занию шефской помощи горнякам Караганды. Из 
Донбасса в Караганду было эвакуировано свыше 
10 тысяч квалифицированных рабочих и специа-
листов. Начальником шахты №31 стал А.Г. Стаха-
нов, организатор знаменитого стахановского дви-
жения. Кадровые рабочие, руководящие, науч-
ные кадры, прибывшие из Москвы, Ленинграда, 
оказали большую помощь в перестройке Кара-
гандинского угольного бассейна в условиях воен-
ного времени. Перевыполнение нормы, помощь 
фронту – это было главным стимулом для многих 
шахтеров. Одним из таким был Тусуп Кузембаев, 
который в 1941-1945 гг. руководил коллективом 
шахты №44-45 треста «Сталинуголь». Он регуляр-
но перерабатывал норму на 104-105 %. Добыл в 
фонд Победы около 3 тыс. тонн угля. Стал Героем 
Социалистического труда. 

Караганда давала высококачественный кок-
сующий уголь Магнитогорскому металлургиче-
скому заводу. За 4 годы войны в Карагандинском 
угольном бассейне было добыто более  46 млн. 
тонн угля. 

Таблица 1 Добыча угля в Карагандинском 
угольном бассейне

Годы Млн.т.
1941 7,2
1942 7,0
1943 9,7
1944 10,9
1945 11,3

Итого: 46,1

Страна получала из Караганды не только уголь. 
Для обороны здесь добывались медь, вольфрам, 
молибден. Большую роль сыграл Балхашский 
горно-металлургический комбинат. Из каждых 
100 тонн молибдена, добывавшегося в военные 
годы в СССР, 60 тонн давали горняки балхашского 
рудника «Восточный Коунрад».

Карсакпайский медеплавильный завод в годы 
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войны кроме металла выпускал 82-миллиметро-
вые мины: только за 7 месяцев 1942 г. заводом 
было сделано более 34 тыс. корпусов мин.

В Жезказгане производилось 60% марганце-
вой руды. Была введена в строй Карагандинская 
ГРЭС мощностью 25 тыс. кВт.

В цветной металлургии за годы войны было 
введено в действие 25 новых рудников, шахт и 11 
обогатительных фабрик [9, с.112.]

Была создана новая отрасль промышленности 
– черная металлургия, ставшая основой для раз-
вития машиностроения и строительства.

В Караганде строились предприятия химиче-
ской и металлургической промышленности. От-
крыты: 2 стекольных завода, завод по выпуску 
фарфоровых изделий, кирпичный завод, цемент-
ный завод, деревообрабатывающий комбинат.

Эти несомненные успехи экономики республи-
ки давались огромным трудом. Большая часть 
трудоспособных мужчин была призвана в дей-
ствующую армию. Удельный вес женщин в про-
мышленности составлял в цветной металлургии – 
40-43 %; угольной промышленности – более 50%; 
промышленной кооперации – 70-75 %; в легкой и 
пищевой промышленности – 80-90 %. Удельный 
вес подростков и молодежи допризывного воз-
раста в промышленности достигал 35-40 % всех 
рабочих Казахстана [9, с.122]

Была ужесточена трудовая дисциплина, удли-
нен рабочий день, ограничена текучесть кадров. 
Вводились обязательные сверхурочные – до 11 
часов при 6-дневной рабочей неделе, отпуска от-
менялись. 

На территории Карагандинской области с 1930-
х годов функционировал Карагандинский испра-
вительно-трудовой лагерь (Карлаг), который тоже 
внес свой вклад в Победу. Политические заклю-
ченные в Карлаге производили ручные гранаты, 
авиационные осколочные бомбы АО–2,5 и АО–10, 
фугасные авиабомбы ФАБ–500 [10, с. 69].

В Карлаге действовали 17 кустарных кирпич-
ных заводов с программой 2,5 миллионов штук 
кирпича для местных нужд и стоимостью 609 тыс. 
рублей. Кирпичное производство лагерей в годы 
войны и послевоенный период ежегодно выпу-
скало по 3,5 миллиона штук кирпича для местных 
нужд. Стекольный завод в Карлаге занимался 
производством ламповых стёкол, стёкол к фона-
рям. В 1941 году завод производил 52800 кв. м. 
оконного стекла, 105600 штук лампового и 39600 
штук стекол к фонарям «летучая мышь». В 1944 
году начал действовать сахарный завод, который 
ежегодно производил около 400 тонн сахарного 
песка [11, с. 112].

В целом, промышленными предприятиями 
Карлага (швейная и прядильно-вязальная фабри-
ки, стекольный и фарфоровый заводы, пимокат-
ное и мыловаренное производства, ремонтно-ме-
ханический и кирпичное заводы) было выпущено 
продукции на 156 миллионов рублей. В Карлаге 
действовали 20 электростанций общей мощно-
стью 698 киловатт [10, с. 73].

Проводилась массовая работа по организации 
трудовой армии. Из-за нехватки мужских рук ши-
роко стал применяться женский труд и труд под-
ростков. Женщины, овладев мужскими професси-
ями, стали забойщицами, мотористками, слесаря-
ми и т.д. В тяжелых отраслях промышленности их 
удельных вес порой превышал 50-60%.

Население Карагандинской области приняли 
активное участие в сборе теплых вещей для фрон-
та. За 2,5 года было собрано 37 тыс. полушубков, 
курток, шарфов, 24 тыс. валенок, 10543 единицы 
постельного белья и около 100 тыс. шапок, варе-
жек, носков [12, лл.167-169].

Для бойцов Ленинградского фронта и города 
Ленинград было собрано и отправлено 20 ваго-
нов с продовольствием, в 1944 году было отправ-
лено еще 10 вагонов с продовольствием и подар-
ками. Всего в 1942-1943 годы на фронт ушло 94 
вагона с подарками, собранными трудящимися 
Карагандинской области.

При сборе денежных средств рабочими пред-
приятий области было внесено в Фонд обороны 
52 млн.рублей. На собранные им средства были 
построены танковые колонны «Шахтер Караган-
ды», «Комсомолец Караганды», «Железнодорож-
ник Караганды», подводная лодка «Комсомолец 
Казахстана», авиазвено самолетов «Женщина Ка-
раганды», самолет «Нуркен Абдиров» [13, л.158].

Таким образом, Караганда стала мощным ар-
сеналом фронта, бесперебойно снабжавшим 
фронт углем, продовольствием, одеждой, денеж-
ными средствами. 

В конце 1941 года Карагандинским облздра-
вотделом было развернуто 6 госпиталей для раз-
мещения раненых, прибывающих из западных 
районов. Под эвакогоспитали были отданы зда-
ния: фельдшерско-акушерская школа, учитель-
ский институт, бывшие здания горкома партии, 
комбинатов «Карагандауголь», «Шахтострой», 
клуба железнодорожной станции «Сортировка».

Эвакогоспиталь № 3970/3971 размещался с 
1941 по 1944 в здании бывшего учительского ин-
ститута. Эвакогоспиталь № 3972 занял (1941-1942 
гг.) здание 1-й городской клинической больницы. 
Эвакогоспиталь № 1776 находился в терапевтиче-
ском корпусе областной клинической больницы. 
Эвакогоспиталь № 3414 помещался (1942-1943 
гг.) в здании Дворца культуры железнодорожни-
ков. Эвакогоспиталь № 3973 размещался в Бал-
хашском больничном городке в поселке Долинка 
(1942-1943 гг.).

В эвакогоспиталях работали высококвалици-
рованные врачи области. Хотелось бы отметить 
Петра Моисеевича Поспелова, который прибыл 
в Караганду еще в 1933 г. В годы Великой Отече-
ственной войны возглавил группу эвакогоспита-
лей Карагандинской области, был заведующим 
облздравом. Семейная чета Алалыкиных, хирург 
и военный врач Герман Никанорович и терапевт 
Ядвига Фридриховна, работали в эвакогоспита-
лях и спасли немало жизней. В их честь в г. Кара-
ганде имеются улицы Поспелова, Алалыкина. 
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Работать медработникам приходилось в тя-
желых условиях: порой не хватало элементар-
ных бинтов, ваты, гипса, пенициллина и других 
лекарств. И тогда на выручку приходили знания 
и смекалка, делились своими воспоминаниями 
врачи. Бинты вымачивали в специальных дезин-
фекционных растворах, а вату заменяла обычная 
полынь. Помогали здесь и школьники младшего 
звена: ученики 3-4 классов после школы шли в 
степь собирать лекарственные травы.

Условия жизни в тылу были очень сложные. 
Это можно проследить по воспоминаниям лю-
дей того периода. К примеру, тыловик Любченко 
А.Ф., работавшая мотористкой треста «Казме-
таллстрой», отмечала о тяжелом материальном 
существовании, отсутствии денег, еды, одежды. 
«Страшно было ходить одной по базару, так как 
было очень много воров, которые тут как тут 
были рядом, когда видели человека с деньгами. 
Во всем мы чувствовали нехватку, но мы не жало-
вались» [14, лл.1-5.].

О том времени вспоминала жительница Кара-
ганды Ахметова З.: «Помню, как все люди города, 
в основном дети и женщины собирали угольные 
породы около шахты. Мы тоже часто ходили. Бра-
ли с собой маленькие сани и укладывали туда 
уголь. Нас никто не ругал, наверно работники 

шахты понимали, что нам тоже надо было как 
то жить, чтоб не замерзнуть. Собирали уголь и в 
бураны, и в морозы. Руки так замерзали, что мы 
их не чувствовали. Лишний уголь мы продавали: 
одну санку угля за 2-3 руб.» [15].

Интервьюер Мелешенко З.А., которая жила в 
Копай городе (Караганда), рассказала, что пита-
ние было ужасным. В основном им приходилось 
есть траву. Они радовались, если на столе появля-
лась пшеница, картошка. Какие-то виды продук-
тов им выдавали по карточкам. Сахар они увиде-
ли только после войны» [16].

В целом, воспоминания ветеранов свидетель-
ствуют, что уровень жизни, продовольственное 
и промышленное обеспечение в военные годы 
резко ухудшилось, однако эти проблемы не стали 
фактором социальной напряженности. Огромный 
патриотизм советских людей, жертвенность, го-
товность выдержать все трудности ради Победы 
перевешивали негативные последствия повсед-
невности военного времени. 

Все выше перечисленные факты свидетель-
ствуют о том, что Караганда в годы Великой От-
ечественной войны стала мощным арсеналом 
фронта, бесперебойно снабжала углем, продо-
вольствием, одеждой, денежными средствами 
фронт и тыл. 
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Түйін
Мақалада Ұлы Отан соғысы жылдарында Қарағанды қаласы тыл базасы болғаны жөнінде айтылған. 

Майданды көмір, азық-түлік, киім-кешек және қаржылай қамтамасыз еткен қарымды арсеналы болға-
нын көрсететін фактілер келтірілген. 

Summary
The article states that during the Great Patriotic War Karaganda was a rear base. The facts of its formation 

as a powerful arsenal, which covered the front with coal, food, clothing and money, are given.
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ЕДИНСТВО НАРОДА – ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

АННОТАЦИЯ
В условиях продолжающегося превалирования в современной общественной науке 

рационалистических, логоцентрических подходов в осмыслении сущности социально-исторических 
явлений и событий, исследователи, занимающиеся изучением истоков и причин победы в 
Великой Отечественной войне, в большей степени обращаются к исследованию идеологических, 
экономических, военно-политических аспектов войны, при этом не всегда уделяя должное внимание 
духовной составляющей Великой Победы. Согласно автору статьи, в современных исследованиях, 
посвященных осмыслению оснований победы в Великой Отечественной войне, необходимо 
обратить особое внимание на такие важнейшие вопросы, как значение и роль нравственных идеалов 
и ценностей, единения целей и устремлений каждого человека и народа в целом в достижении 
Великой победы, сформировавших в советском народе несокрушимую волю к победе.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, дух, нравственные идеалы, ценности, человек, 
народ.

Победа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. – это величайший акт победы человеч-
ности, универсальных человеческих ценностей, 
разума, принципов гуманизма над идеологией 
фашизма. 

Об этой войне написано много исторических, 
военно-исторических, политологических иссле-
дований, о ней пишут, обращаются к ее урокам 
историки, политологи, психологи, самые разные 
исследователи. И, несмотря на то, что о ней мно-
го написано, и будет написано еще больше, к ее 
урокам, знаковым событиям будут постоянно 
обращаться, стремясь понять причины войны, 
осознать ее уроки, успехи и поражения, а глав-
ное в стремлении понять истоки Великой побе-
ды. В эти дни мы снова услышали много интерес-
ных размышлений, дискуссий об Отечественной 
войне, новых исторических фактов, требующих 
своего осмысления, и это правильно, потому что 
именно на таких великих событиях и формиру-
ется история, культура народа, воспитываются 
новые поколения.

В стремлении понять причины войны, осоз-
нать истоки Великой победы исследователи 
обращаются к историческим, военно-историче-
ским аспектам войны, идеологическим вопро-
сам, в частности, к проблеме противостояния 
экономических и политических систем – они во 
многом известны, не новы, и, несомненно, чрез-
вычайно важны в осмыслении Великой победы. 
Однако, анализируя, и совершенно обоснован-
но, военные, стратегические, экономические, 

геополитические факторы, на мой взгляд, не 
всегда должное внимание уделяется челове-
ческому моменту, духовной составляющей По-
беды, потому свою цель я вижу в философском 
осмыслении роли человека, народа в целом, 
единства отдельной личности и всего народа в 
достижении победы. Меня интересует проблема 
целостности, единения целей, устремлений, ча-
яний каждого человека и народа в целом, нрав-
ственные принципы и идеалы, которые привели 
советский народ к невиданной, несокрушимой 
воле к победе.

Великая Отечественная война – это особого 
рода событие в жизни нашего народа, я наме-
ренно подчеркиваю, нашего народа, потому что 
это была война советского народа, потомками 
которого мы являемся. Да, возможно для мно-
гих в мире Великая Отечественная так и останет-
ся «неизвестной войной», но только не для нас, 
потому что нет среди живущих на постсоветском 
пространстве ни одного человека, семью кото-
рого не коснулась бы эта война, не оставила в ее 
истории трагических следов. 

Для того, чтобы была понятна моя интенция, 
позволю себе небольшое отступление. Всем 
известно, что в самых высоких спортивных со-
ревнованиях участвуют лучшие из лучших, спор-
тсмены в целом равные по своим физическим 
параметрам, физической подготовке, стратеги-
ческому и тактическому видению рисунка состя-
зания. И многие знают, в особенности специали-
сты, что состязания идут не между физическими 
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составляющими спортсменов, здесь включается 
нечто совершенно другое – духовная, сверхчув-
ственная составляющая человека.  

Человек, как отмечал Кант вслед за Спино-
зой, – свободная причинность, его нельзя свести 
к природе, к телесному началу, определяющим 
в нем является его дух, разум, его ценностные 
установки! Потому такие духовные начала, как 
нравственные ценности, моральные принципы, 
идеалы – это не только пустой звук, а сущност-
ное содержание личности. Потому, возвращаясь 
к спортсменам, в борьбе побеждает сильней-
ший духом, тот, чьи ценностные ориентации, 
мотивация превышают духовные возможности 
соперника. 

Когда-то в Олимпийских играх 1980 года пер-
вым этническим казахом, золотым победителем 
олимпиады стал классический борец Жаксылы-
кУшкемпиров.Он получил возможность участво-
вать в олимпийских соревнованиях случайно, 
заболела главная надежда советской сборной. 
Осмысливая свою победу на Олимпиаде, он 
высказал интересную мысль – «Я победил, по-
тому что понимал, что от меня лично зависит 
дальнейшее участие казахстанцев в подобных 
высоких состязаниях, за мной стоял весь мой на-
род, и я обязан был победить!» То есть победу 
в тяжелейших спортивных испытаниях дала ему 
несокрушимая воля к победе, беспрецедентные 
духовные установки.

Теперь, возвращаясь к теме Победы, я хочу 
отметить следующую мысль. Отечественная во-
йна стала делом каждого советского человека 
– от солдата, непосредственно участвовавшего 
в боевых событиях, до женщин, подростков, ста-
рух, трудившихся в глубоком тылу. Абсолютно 
каждый понимал войну как свое собственное 
дело, свою собственную, личную цель. Люди 
совершенно четко осознавали справедливость 
своей борьбы, они боролись за жизнь своей се-
мьи, жизнь своих детей, судьбу своей Родины! 
В войне с фашизмом они отстаивали человече-
ские, гуманистические ценности, веру в добро 
и человечность. Рассказывают, что сидевшие в 
лагерях репрессированные, во многом несоглас-
ные с политикой государства, во время великого 
испытания рвались на фронт, потому что пони-
мали, что победа в войне – это общая, единая 
цель.

Великая Отечественная как никогда сплотила 
весь народ, объединила его одной общей целью, 
без которой никто не понимал и не представлял 
свою жизнь. Мало того, в первые годы войны 
боевая подготовка советской армии, военная 
промышленность, экономические возможности 
уступали врагу, и тем ярче и отчетливее выри-
совывается духовная составляющая нашей по-
беды. Люди реально и воевали, и трудились в 
тылу на пределе человеческих возможностей, 
это был всенародный ежечасный, ежеминутный 
подвиг, подвиг на износ сил. Бойцы в нечелове-
ческих, немыслимых условиях дрались до по-

следнего патрона, до последней капли крови, а 
в тылу, в самой глухой деревне, в самом глухом 
ауле женщины и дети, заменяя взрослых муж-
чин, работали для фронта, не щадя себя.

Подвиг советских воинов, женщин и детей 
в военное время зафиксирован в документах, 
прекрасно описан в советской литературе – Ю. 
Бондарев, В. Быков, Ч. Айтматов рассказывают 
нам в своих произведениях о пережитом во вре-
мя войны ими самими, без прикрас, с безгранич-
ным уважением и восхищением подвигом про-
стых людей. 

Сейчас мне хотелось бы подчеркнуть мысль, 
которую я высказала в самом начале своего до-
клада – к победе привело единство народа, еди-
ная вера и воля к победе, единая убежденность 
в правоте своего дела, в нравственной справед-
ливости своей борьбы! 

Здесь опять-таки важно подчеркнуть фи-
лософское различение понятий общего и все-
общего. Когда историки, социологи говорят о 
народе, часто используют такое понятие как 
масса, народная масса, да и в этимологии са-
мого слова «народ» скрывается его понимание 
как некой безличной народившейся массы. Так 
вот, я особенно хочу подчеркнуть следующую 
мысль: Великую Победу обеспечила не безли-
кая масса – ни армия вообще, ни тыловые работ-
ники – люди действовали не просто по приказу 
государства, по призыву партии, участие в войне 
было личным делом и целью каждого человека, 
каждой индивидуальности, это была внутрен-
няя потребность, осознанное решение, свобод-
ный выбор каждого. Это был именно свободный 
выбор, осуществление своего сущностного со-
держания. Войну вел каждый на своем месте, 
и каждый на своем месте приближал победу. 
Советский народ во время войны был не немой 
общностью, а многогранным, многоликим един-
ством, где проявлялась и проявилась индивиду-
альность каждого! 

Я здесь позволю себе еще одно отступле-
ние. В войне участвовали и члены моей семьи: 
три брата моего деда погибли, не вернулись с 
фронта – один погиб под Ленинградом, второй 
на Курской дуге, а младший брат Мухамеджан 
погиб в апреле 1944, не дожив ровно год до Ве-
ликой Победы. Моя прабабушка не выдержала 
сообщения о смерти младшего любимого сына. 
Когда пришла похоронка, отец, который был 
тогда маленьким мальчиком, рассказывает, она 
стала говорить, что больше не может жить, не 
может дышать, и вот в этом состоянии глубо-
кой, испепеляющей скорби единственное, о чем 
она молила Бога, чтобы рухнул фашизм, чтобы 
«сломался хребет у врага». То есть, этот пример 
из истории моей семьи, как и каждой советской 
семьи, показывает единство целей, стремлений, 
чаяний, желаний, накрепко связавших людей во 
время войны.  

И именно это беспрецедентное единство, 
общность целей, осознание дела победы как 
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своего личного дела дали возможность совет-
ским людям мобилизоваться и проявить такую 
невиданную силу, которая нечасто проявляет-
ся в истории, но обнаруживает себя в великие 
исторические, судьбоносные моменты народ-
ной жизни, как это прекрасно показал в «Войне 
и мире» Л.Н Толстой. Победа в Отечественной 
войне 1812 г. была достигнута всем миром, всем 
народом вместе и каждым по отдельности. Тол-
стой удивительно точно замечает, как измени-
лись русские солдаты, русские люди, когда во-
йна пришла на их землю, как собрался народ, 
преобразился, сплотился в один единый кулак и 
прогнал врага с родной земли. 

Так и в Отечественной войне 1941-1945 гг. 
– цель борьбы каждый осознавал как свою 
собственную и сознательно, осуществляя 
свой собственный личный свободный выбор, 
совершал подвиг, как на фронте, так и в глубоком 
тылу.

Потому Великая Победа навсегда останется 
в нашей памяти, в памяти наших потомков 
как величайший подвиг нашего народа, как 
кульминационное напряжение его физических 
и духовных сил, как беспрецедентный случай 
глубокого народного единства, как памятник 
несокрушимости человеческого духа!   

Түйін
Автор Ұлы Жеңістің басты қайнар көзі халықтың бірлігі екенін айта келе, өнегелік идеалдар мен 

құндылықтардың мәні мен рөлі, әр адам мен халықтың мақсаттары мен ұмтылыстарының бірлігі 
сияқты маңызды мәселелерге ерекше мән беру қажеттілігіне баса назар аударады.

Summary
The author believes that the main source of great victory is the unity of the people, emphasizing the need 

to pay special attention to such crucial issues as the importance and role of moral ideals and values, the unity 
of goals and aspirations of each person and people.
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АБДЫБЕКОВ ТУЛЕУГАЛИ – СНАЙПЕР

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена знаменитому снайперу-панфиловцу 8-й Гвардейской стрелковой дивизии 

Тулеугали Абдыбекову, который во время войны за два года смог убить 397 фашистов. В статье 
приводятся новые данные о снайпере, его подвигах на войне, снайперском движении и о памяти 
в Казахстане великих подвигов 316 стрелковой – 8 гвардейской дивизии имени генерала И.В. 
Панфилова и Т. Абдыбекова.

Ключевые слова: Абдыбеков Тулеугали, снайпер, герой, 316 стрелковая – 8 гвардейская дивизия 
имени генерала И.В. Панфилова, Казахстан, Великая Отечественная война, память.

Абдыбеков Тулеугали родился в 1916 году 
в Жарминском районе Семипалатинской 
области (ныне Восточно-Казахстанская область 
Казахстана). Занимался охотой, поражая бывалых 
охотников и аксакалов. В 1932 году переехал в 
Южный Казахстан, в совхоз «Пахта-Арал», где 
работал хлопководом. Отсюда был призван 
в ряды Красной Армии. После окончания 
службы вернулся в родной совхоз и возглавил 
хлопководческую бригаду.

С 12 декабря 1941 года снова в рядах Красной 
Армии, призван Пахта-Аральским РВК Южно-
Казахстанской области Казахской ССР. В мае 
1942 года прибыл на Калининский фронт, стал 
организатором снайперского движения в своём 
полку.

Абдыбеков за время пребывания в полку (с 10 
мая 1942 г.) проявил себя смелым, мужественным 
воином. 17 мая 1942 г. вступая в бой под Иваньково 
Холмской области, он истребил 6 фашистов, а 
когда выбыл из строя командир роты, смело взял 
на себя командование ротой и выбил из леса 
просочившихся автоматчиков.

В июле 1942 г. Абдыбеков первым возглавил 
снайперское движение в полку, первым открыл 
счет выведенным из строя фашистским солдатам 
и офицерам. 

На 1 декабря 1942 г. у Абдыбекова на боевом 
счету – 227 истребленных фашистов. Достоин 
правительственной награды – ордена Ленина.

Тулеугали был не только лучшим снайпером 
дивизии, но и успешно сочинял стихи. Одно из 
них было напечатано в дивизионной газете «За 
Родину!»:

(Битты – конец) [*].
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–  В июле 1942 г. был приказ товарища Сталина 
№ 277. Объявили этот приказ. Вы представляете, 
какое потрясающее впечатление, когда читали 
этот приказ, люди стояли в строю и плакали. 
Разъясняя содержание этого приказа, нужно 
было организовать политико-воспитательную 
работу среди пополнения. В эти дни нужно было 
организовать снайперское движение.

Родиной снайперского движения считается 
Ленинградский фронт, поскольку Ленинградский 
фронт был наиболее стабильным фронтом 
обороны. Надо было найти инициаторов этого 
дела.

30-й гвардейский полк находился в 
соприкосновении с противником. Из этого полка 
организовали группу снайперов, выделили 
руководителя. В это время командиром 30-
го полка был подполковник Уральский, 
замечательный товарищ. Он потом командовал 
119-й дивизией. Он собрал вечером бойцов 
нового пополнения. Я среди них проводил работу 
на казахском языке, провел беседу, объявил, кто 
хочет записаться в снайперы, рассказал, что такое 
снайпер, что нужно делать. Записалось несколько 
товарищей, в частности, старший сержант 
Абдыбеков Тлеугалий (так в тексте – авт.). Он, 
1916 года рождения, уроженец Семипалатинской 
области, Жарминского района. Он прибыл в 
дивизию 14 (10 мая – авт.) мая 1942 года. Он 
сказал: «Я стреляю хорошо».

Укомплектовали группу в 13 человек. Эти 
товарищи имели большой успех. Когда мы 
находились в обороне, снайперы выполняли 
очень ответственную задачу. Так, например, 
боевой счет снайпера Абдыбекова Тлеугалия с 
момента организации снайперского движения до 
20 февраля 1944 года до дня его смерти составляет 
397 немцев. Он убил 397 фашистов. Его друг 
Мамадали Мадаминов уничтожил 257 немцев. 
Гвардии старший сержант Абиль Нусупбаев – 169 
немцев, гвардии старший сержант Ержанов – 69, 
гвардии рядовой Шабеков – 60, Мусапбеков – 60 
и другие.

Абдыбеков Тлеугалий получил снайперскую 
винтовку № 2916. Эту винтовку мы ему вручили, 
когда организовали снайперскую группу. Эта 
винтовка раньше находилась в руках русского 
сержанта. Потом ее вручили одному украинцу 
Нищете. Из этой винтовки он истреблял немцев 
в зимних боях в районе Мазури. Наконец, эту 
винтовку вручили инициатору снайперского 
движения Абдыбекову Тлеугалию. Он обучил 
очень многих. Слава о нем была известна всему 
Калининскому и Северо-Западному фронтам. В 
боях он был 3 раза ранен [2].

Воин-герой Абдыбеков горячо любил свою 
Родину, он до конца был верен военной присяге, 
он дорожил званием Гвардейца-панфиловца. В 
ноябре 1942 года перед лицом боевых друзей он 
так говорил о цели своей жизни: «Я Гвардеец. Это 
великая честь для меня. Я целую своё Гвардейское 
знамя и клянусь до последнего дыхания биться 

под ним до полной победы над врагом, как бились 
28 Гвардейцев-Героев».

В ноябре 1942 г. газета «Комсомольская 
правда» писала о вручении новых винтовок 
лучшим снайперам. Были проведены показные 
учебные стрельбы. На них была дана мишень. 
Абдыбеков сказал, что дана слишком большая 
мишень. И выстрелил в воробья, сидевшего на 
мишени.

Хлопкороб из Пахта-Арала Абдыбеков 12 
раз получал премии за свой стахановский труд, 
теперь он – передовик на фронте. Прибыв в 
дивизию весной 1942 г., коммунист Абдыбеков 
стал снайпером. А потом и руководителем 
группы снайперов. Отличное знание винтовки, 
зоркость, хладнокровие, выдержка, воинская 
сметка были присущи Абдыбекову. Он стал 
примером для подражания, а его снайперская 
группа превратилась в своеобразное воинское 
подразделение [3].

Немецкие солдаты дали ему прозвище «Черная 
смерть». За ним устраивали охоту вражеские 
контрснайперы, артиллерия и минометы 
обстреливали подозрительные места шквальным 
огнем, но удача не покидала бойца. Он первым 
применил уловку, ставшую популярной среди 
снайперов. Ночью прикуривалась трофейная 
сигарета, поднималась на проволочке поверх 
окопа, к фильтру была прикреплена резиновая 
трубочка, через которую пыхтел напарник, 
позади сигареты поднимался белый лист бумаги. 
В темноте создавалось впечатление, что кто-
то курит. Вражеский снайпер стрелял, выстрел 
засекался, остальное – дело техники [4].

– В феврале 1943 года под Холмом мы вели 
наступательные операции. Он (Т. Абдибеков – 
авт.) был ранен, его увезли в Иванов в госпиталь. 
Обычно после излечения в тыловом госпитале 
в свою часть не  попадают. Он, не долечившись, 
убежал и прибыл в нашу дивизию. 

13 октября 1943 года получили приказ 
Холмскую оборону сдать 54-й стрелковой 
дивизии. Мы получили направление: Великие 
Луки и Ново-Сокольники. Радость была очень 
большая, что, наконец, пришло долгожданное 
время, что мы будем наступать. Однако это 
наступление было отложено по неизвестным нам 
соображениям.

Когда мы проходили мимо Великих Лук, 
мы организовали там митинг мести. Великие 
Луки были самым разрушенным городом, 
исключительно большие разрушения. В этом 
городе организовали митинг мести, выступали 
многие товарищи. Этот митинг превратился в 
интернациональный: выступало 16 товарищей 
разных национальностей. Митинг открывал 
начальник политотдела полковник Шершин 
Дмитрий Иванович.

Из всех выступлений наиболее сильное 
впечатление оставило выступление снайпера 
Абдыбекова. Оказывается, он с 1939 по 1940 
гг. служил в Великих Луках в артиллерийском 
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подразделении, знает расположение города, 
каким он был раньше. Он описал прелести этого 
города и что от него осталось. 

Этот митинг, как форма политико-
воспитательной работы с бойцами, оправдал 
себя. Пополнение, которое мы получили летом из 
Казахстана, впервые видело такие разрушения, 
немецкие злодеяния, и этот митинг запечатлел в 
них ненависть к немецким врагам [2].

Многие помнят подвиг героев – панфиловцев 
в битве под Москвой, чьё товарищество и 
мужество внесло весомый вклад в оборону 
столицы. Но это далеко не единственный пример 
их многонациональной дружбы.

Еще одним примером крепкой фронтовой 
дружбы может стать история Григория 
Постольникова и Тулеугали Абдыбекова.

Старший сержант Тулеугали Насырханович 
Абдыбеков – прославленный участник Великой 
Отечественной войны, снайпер 8-й Гвардейской 
стрелковой дивизии уничтожил 397 врагов.

В кратком отчёте военных действий 8-й 
Гвардейской стрелковой дивизии за 1942 год 
отмечалось, что ко второму слёту снайперов 
дивизии в декабре 1942 года старшим сержантом 
Абдыбековым было истреблено уже 219 
фашистов. Всего до своей гибели им было 
уничтожено 397 фашистов.

Лучшим другом Тулеугали в дивизии стал 
отважный воин, получивший боевое крещение 
ещё в боях за Сталинград, где был награждён 
медалью «За отвагу» разведчик 15-й гвардейской 
отдельной разведроты Григорий Постольников.

За два боевых года общей службы в 8-й 
Гвардейской стрелковой дивизии Григорий 
и Тулеугали стали настоящими друзьями, 
неоднократно спасая друг другу жизни.

В январе 1944 года 8-я гвардейская стрелковая 
дивизия участвовала в тяжелейших боях 
по прорыву обороны противника севернее 
Новосокольников. 23 января 1944 года разведроте 
была поставлена задача занять деревню 
Мелехово и удерживать её до подхода основных 
сил. В ходе боя Григорий заменил выбывшего 
командира отделения. Рота сумела выбить 
противника из двух домов, но дальнейшему 
продвижению мешал пулемёт.

Пулемётный огонь из вражеского дота прижал 
наших солдат к земле. Постольников видел, как 
падают под кинжальным огнём его товарищи. 
Решение принял мгновенно: резкий бросок к 
доту, и его тело закрыло амбразуру. Солдаты с 
удвоенной яростью бросились в атаку. Врагов 
из деревни выбили. За этот подвиг Григорий 
Постольников посмертно награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Тулеугали Абдыбеков тяжело переживал 
гибель своего друга. На похоронах Григория 
23 января 1944 года он даёт клятву: «Дорогой, 
незабвенный боевой друг! Я, твой брат, казах 
Тулеугали Абдыбеков, над твоей святой могилой 
клянусь, что буду беспощадно мстить фашистским 

извергам за твою смерть, за кровь советских 
людей, за горе и слезы наших жен и матерей. От 
моей руки уже нашли себе смерть на нашей земле 
393 фашистских гада. Клянусь тебе, что в грядущих 
боях удвою, утрою счёт нашей мести врагу». В 
дни зимнего наступления 1944 года он всё время 
находился впереди, на самых ответственных 
участках, его меткие выстрелы наводили ужас 
и панику на врагов. Лучшие немецкие снайперы 
охотились за ним, но Тулеугали поодиночке 
уничтожал их. Накануне годовщины Советской 
Армии состоялся поединок – дуэль с очередным 
вражеским снайпером. В это время Тулеугали 
был простужен, ему нездоровилось. Немец на 
мгновение опередил его, и первая пуля попала в 
Абдыбекова, но смертельно раненный Тулеугали 
успел отомстить: немецкий снайпер был наповал 
убит последним выстрелом героя-казаха. Это 
был 397 враг, занесённый на счёт знаменитого 
стрелка. 23 февраля 1944 года, в день Советской 
Армии, Тулеугали Абдыбеков умер от ран и был 
похоронен северо-восточнее станции Насва 
Ново-Сокольнического района Калининской 
области. На могиле погибшего героя снайперская 
винтовка № 2916 была вручена одному из лучших 
учеников Тулеугали – молодому снайперу Гвардии, 
рядовому Аширали Османалиеву, который дал 
клятву продолжить боевой счёт друга, отомстить 
за смерть своего учителя. Отважный снайпер 
уничтожил 128 врагов [5].

За все время он подготовил 32 снайпера.
Из беседы с А. Нусупбековым: агитатором 

Политотдела 8 гвардейской стрелковой дивизии: 
… Так  он (Т. Абдибеков – авт.) проводил свою 
снайперскую боевую работу до февраля 1944 
года. В феврале 1944 года он взял обязательство 
ко дню Красной Армии свой боевой счет довести 
до 400. Пошел на охоту. Наша дивизия наступала. 
Он погиб, получил смертельное ранение прямо в 
лоб.

Эту же винтовку потом вручили одному 
киргизу Осман Али Ашир-Али. Сохранилась его 
рукописная клятва, которую он дал, когда ему 
вручали боевую винтовку Абдыбекова: «Дорогой 
мой друг и учитель Тлеугалий Абдыбеков! Ты 
погиб смертью героя в борьбе с ненавистными 
врагами – немецкими захватчиками за свободу, 
честь и независимость нашей Родины. Ты везде 
и всюду выполнял наказ казахского народа, как 
верный сын партии Ленина-Сталина. Твой образ, 
твои боевые дела учат нас, как нужно любить 
свой народ и как нужно беспощадно истреблять 
врагов. 397 немецких гадов нашли свою смерть на 
нашей земле от твоей суровой руки. Ты воспитал 
десятки снайперов-гвардейцев, научил их, как 
нужно любить Родину и люто ненавидеть врага. 
Вражеская пуля оборвала твою прекрасную 
жизнь. Перед твоей светлой памятью, над твоей 
святой могилой, получая эту прославленную 
винтовку № 2916, клянусь, мой боевой друг и 
учитель, что за жизнь твою, за кровь твою буду 
жестоко мстить немецким извергам. Клянусь 
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тебе, что твой счет истребленных немцев я 
и твои ученики – снайперы-гвардейцы, будут 
продолжать и умножать его до тех пор, пока в 
груди нашей бьются сердца, пока видят наши 
глаза, руки держат оружие, и до тех пор, пока 
не будут истреблены все до единого немецкие 
оккупанты на нашей родной земле.

От моей руки уже нашли себе смерть 29 
немцев. В боях я удвою, утрою боевой счет, буду 
беспощадно истреблять гитлеровских палачей, за 
нашу великую Родину, за бессмертную великую 
дружбу и братство народов Советского Союза – 
русских, грузин, украинцев, киргизов, казахов.

Весь наш советский народ и твои боевые 
друзья – панфиловцы навеки сохранят о тебе 
память. Слава  о тебе не померкнет никогда.

Прощай дорогой друг и учитель Тлеугалий 
Абдыбеков.

Вечная слава тебе.
Осман Алиев Ашир-Али.
23.02.1944 года»
Надо сказать, что он долго не прожил, он скоро 

погиб.
В мае 1944 года приезжала в Алма-Ата наша 

делегация. Вместе с ними отправили сюда эту 
винтовку как память об этих героях-снайперах [2].

В 1944 году, в день празднования трёхлетия 
8-й Гвардейской дивизии, командование 
послало в Казахстан делегацию с рапортом о 
боевых подвигах дивизии. Вместе с делегацией 
была отправлена и винтовка № 2916 с боевым 
паспортом на неё, которые ныне хранятся в 

Центральном Государственном музее Республики 
Казахстан. 

За боевые подвиги Абдыбеков награждён 
орденами Красной Звезды, Красного Знамени, 
посмертно - орденами Отечественной войны 1-й 
степени и Ленина. Почти все из первой сотни 
лучших снайперов  страны получили высокое 
звание Героя Советского Союза. Командование 
не представляло его к званию Героя Советского 
Союза, вероятно, потому, что в биографической 
анкете Тулеугали честно написал, что его дядя 
Кемельбай был репрессирован [6].

Алуа Байкадамова, внучка генерала И.В. 
Панфилова, на шествие Бессмертного полка 
всегда несет портреты не только своего 
знаменитого деда, но и легендарного Тулеугали 
Абдибекова, она добивается его высокого 
награждения посмертно.

В мае 2019 года малая родина Тулеугали 
Абдибекова, его аул, недавно названный в его 
честь, проводил торжественные мероприятия в 
память о своем легендарном воине, заложили 
камень, будущий памятник Т. Абдибекову, на 
высотке, с которой он будет смотреть на родной 
аул и железную дорогу, на которой он уехал в свой 
последний героический путь воина, защитника 
Родины, Героя, прославившего свою страну, свой 
народ. 

Тулеугали Абдыбеков отдал свою жизнь в боях 
за любимую Отчизну. О его героических делах 
и подвигах мы помним всегда, и они не будут 
забыты. 

Список использованных источников: 
1. «За Родину!» - дивизионная газета 8 ГВСД. 1942, ноябрь;
2. Научный архив ИРИ РАН. Ф. 2, раздел I. Оп. 28. Д. 33. Стенограмма беседы с гв. майором 

Нусупбековым А. Л. 3 об.- 4 об., 6;
3. Гвардейская честь. // Комсомольская правда. - 27.11.1942 г.;
4. https://vk.com/@semenov_5-odin-iz-luchshih-snaiperov-vov-tuleugali-abdybekov;
5. https://aftershock.news/?q=node/ 642898&full;
6. https://el.kz/kz/news/archive/content-14337.

Түйін
Автор мақаласында Екінші Дүниежүзілік соғыс жылдарында елге танылған даңқты мерген Төлеуғали 

Әбдібековтің майдандағы ерлігін айта отыра, бір батальонға жуық жаудың көзін жойған ардагерге Кеңес 
Одағының батыры атағы берілмегенін, бүгінгі және келер ұрпақ ұмыт болған қазақ батырының ерлігін 
есте сақтаса деген үмітін білдіреді.

Summary
The author in the article talks about the exploits of the famous sniper of the Great Patriotic War Toleugali 

Abdibekov, who destroyed about the enemy battalion, but was never awarded the title of Hero of the Soviet 
Union, expressing the hope that the present and future generation will remember the heroism of the Kazakh 
batyr. 
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается проблема современного восприятия феномена эвакуации советских писателей в 

Чистополь и Елабугу в годы Великой Отечественной войны (1941-1943 гг.). Дан обзор историографии 
проблемы, аспектов сохранения памяти о жизни и деятельности видных деятелей отечественной 
культуры в эвакуации. Анализируется состав писательской колонии, материально-бытовое положе-
ние, отношение с местным населением. Особое внимание обращается на современные дискуссии, 
в том числе в сети Интернет, о проблеме морального выбора и стратегий выживания в годы войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, советская культура, тыл, фронт, эвакуация, 
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В годы Великой Отечественной войны Татар-
стан стал одним из основных мест эвакуации со-
ветской писательской интеллигенции, а неболь-
шие провинциальные города Чистополь и, в мень-
шей степени, Елабуга (население в 1939 г. 32 и 15 
тыс. человек) – литературными центрами страны. 
Сюда выехали правление Союза писателей СССР и 
более 200 его членов вместе с семьями, Литфонд 
СССР. Для ряда писателей пребывание в Чистопо-
ле было недолгим – они устраивали свои семьи и 
отправлялись на фронт; другие уезжали дальше 
– как правило, в Среднюю Азию; третьи остались 
практически на два года, до лета 1943 г.

Феномен писательской эвакуации всегда при-
влекал внимание как исследователей советской 
культуры, краеведов, так и литературного сооб-
щества. Стоит выделить вышедший в 1987 г. сбор-
ник «Чистопольские страницы: Стихи, рассказы, 
повести, дневники, письма, воспоминания» (ав-
тор-составитель Г.С.Муханов, сбор материалов 
Н.С.Харитонова) [1], С начала 1990-х гг. количество 
публикаций резко возросло – появился целый ряд 
документальных сборников, посвященных совет-
ской культуре в годы войны [2; 3; 4], свод воспоми-
наний детей писателей, оказавшихся в эвакуации 
в интернате Литфонда в Чистополе [5], также ряд 
специальных исследований – в первую очередь 
цикл основательных работ Н.А.Громовой, ведуще-
го научного сотрудника Государственного музея 
российской литературы имени В.И.Даля [6; 7; 8], 

труды по истории повседневности и эвакуации [9; 
10; 11; 12]. Активно исследуются персоналии от-
дельных литераторов [13; 14; 15].

Тема эвакуации сохраняется и в историко-ме-
мориальном пространстве. В 1990 г. в Чистополе 
открылся первый в СССР мемориальный музей 
Б.Л.Пастернака (в 2014 г. вошел в состав Чистополь-
ского государственного историко-архитектурного 
и литературного музея-заповедника), в 2015 г. там 
же прошла международная научно-практическая 
конференция «Первые Пастернаковские чтения», 
во время которой поэту был открыт памятник. Тог-
да же, в 2015 г. в Чистополе разработан экскурсион-
ный маршрут «Чистополь литературный». В 2011 г. 
в Казани в выставочном зале Союза художников 
Татарстана прошла выставка «Далекий Чистополь 
на Каме», а в марте 2020 г. в Москве в выставочных 
залах Государственного музея истории российской 
литературы имени В.И.Даля (отдел «Дом И.С.О-
строухова в Трубниках») усилиями Н.А.Громовой 
открылась выставка «Ноев ковчег писателей. Эва-
куация 1941-1944». 

Эта тема в последние годы на слуху в Татарста-
не и вызывает достаточно ощутимый резонанс. 
Но стороны этого резонанса разные. Наряду с по-
пытками серьезного научного изучения есть тен-
денция найти в истории Великой Отечественной, 
в том числе в эвакуации, в основном негатив, пред-
ставить её исключительно в чёрном цвете. Это 
особенно заметно в сети Интернет, где зачастую 
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участники различных обсуждений не утруждают 
себя приведением аргументов. Вот характерные 
комментарии дискуссии по поводу предстоящего 
выхода энциклопедии «Чистополь литературный» 
(2017 г.): 

«Из Татарии ушли и те, кто имел бронь. Интерес-
но, что где-то между Москвой и Казанью встрети-
лись два эшелона писателей и интеллигенции - кто 
ехал из Казани и кто ехал в тыл. Последние даже 
не заморачивались участием в концертах-плясках 
на фронте и работой военных корреспондентов. 
Будучи в эвакуации, некоторые из них посмеива-
лись над теми, кто стремился на фронт, над тем же 
Багрицким, что погиб, будучи совсем мальчишкой. 
О жизни в Чистополе вспоминают как о «суровых 
буднях», ведь самим приходилось без прислуги 
готовить дрова, например. Фраза «сражаться пе-
ром» - это, конечно, неправда, хотя можно образно 
применять в отношении тех, кто был военным кор-
респондентом, но не в тылу писал «стихи» фелье-
тонного типа»1.

Другие комментарии звучат в схожем ключе:
«Многие Татарские писатели погибли на вой-

не»2.
«А почему собственно обнародуют только пи-

сателей? Если уж публиковать, то всех кто был 
эвакуирован в Чистополь, по категориям: члены 
семьи номенклатуры, домашняя прислуга, прочие 
граждане, ухватившие бронь, но бесполезные в 
прифронтовом городе. То есть всех, кто в тяжелое 
время для страны драпал в восточном направ-
лении. Для иллюстрации того каким уважением 
пользовались эти «беженцы» у народа напомню, 
что в октябре 1941 московские школьники сбега-
ли с уроков, чтобы достойно «проводить» колонны 
легковых автомашин с бегущими из Москвы «ком-
мунистами»3. 

Таких примеров довольно много, они часто 
звучат и устно. У определённого круга людей в со-
временном Татарстане сформировалось твёрдое 
убеждение, что в то время как все татарские писа-
тели воевали и гибли на фронте, «московские» от-
сиживались в эвакуации в тылу. Согласиться с этим 
довольно трудно.

Эвакуация в Татарию началась летом 1941 г. На 
18 августа 1941 г. в ТАССР было размещено 164 757 
человек, в том числе 21 870 детей. По состоянию 
на ноябрь 1941 г. в ТАССР было уже размещено 
212 142 человек, из них в городе Казани – 100 
938 чел., в районах республики – 111 202 чел. [16; 
17; 18]. Писатели в Чистополь стали прибывать 
с конца июля 1941 г. В числе первых прибыли 
Н.Асеев, М.Исаковский, К.Тренев, К.Паустовский, 
Л.Чуковская. На последнем в навигацию пароходе 
18 октября приехали А.А.Ахматова, Л.Леонов, 
К.Федин. Б.Пастернак. В итоге писательскую 
колонию пополнили А.Арбузов, Вс.Багрицкий, 
В.Билль-Белоцерковский, Г.Винокур, С.Галкин, 
С.Гехт, А.Гладков, М.Зенкевич, В. Парнах, 
Д.Петровский, М.Петровых, А.Тарковский и другие. 
1 https://www.business-gazeta.ru/article/363326#comments. Здесь и далее 
орфография сохранена. 
2  https://www.business-gazeta.ru/article/363326#comments
3  https://www.business-gazeta.ru/article/363326#comments

Эвакуация в значительной степени изменила 
характер и направление творческой деятельности 
советской художественной интеллигенции. Огром-
ный массив информации свидетельствует, что 
писатели и поэты (помимо основной, собственно 
литературной активности) включились в деятель-
ность Совинформбюро, проводили публичные 
лекции, работали на местном радио [19], посеща-
ли школы, выезжали на предприятия и в колхозы. 
Приходилось заниматься и тяжёлым физическим 
трудом: разгружать брёвна на пристани, работать 
на полях и т.п. Тяготы тыловой жизни в полной 
мере коснулись эвакуированных – примеров тому 
множество. Острая нехватка теплой одежды, скуд-
ный рацион, теснота стали обычным явлением. 

С другой стороны, писатели были «советской 
аристократией», то есть обеспеченными, даже бо-
гатыми по советским меркам людьми. Их образ 
жизни до войны, который они пытались вести и в 
эвакуации, особенно поначалу, явно диссониро-
вал с бытом большинства простых чистопольцев 
и условиями военного времени. Местные жители 
вспоминали, что эвакуированные носили очки на 
улице. «В Чистополе до войны они были большой 
редкостью, и на улице никто в очках не появлялся. 
Очки с толстыми линзами были у М.В. Исаковского. 
… Конечно, его очки привлекали внимание». «Эва-
куированные казались нам очень красивыми…: 
и одевались иначе, и выглядели иначе. Почти у 
всех были радикюли… Женщины были одеты со 
вкусом… Отличала их какая-то ухоженность» [11, 
сс.176-177]. Семья Тренёвых приехала на личном 
легковом автомобиле ГАЗ-М, что было огромной 
редкостью для провинциального Чистополя, сня-
ла несколько комнат. Привезли двух собак: огром-
ного дога и боксёра, которых кормили мясом. Это 
породило среди чистопольцев и приезжих слухи о 
чрезвычайной зажиточности Тренёвых [12, с.428]. 
Л.Леонов однажды купил на базаре целый бочо-
нок мёда, тогда как другие писатели вели полуго-
лодную жизнь [20, с.13]. Подобные примеры и за-
ставили Б.Л.Пастернака с горечью отметить в 1942 
г.: «Я обольщался насчет товарищей. Мне казалось, 
будут какие-то перемены, зазвучат иные ноты, бо-
лее сильные и действительные» [13, с.627]. Часть 
писателей действительно считала себя привилеги-
рованным классом, не хотела уезжать из Москвы 
и тяжело реагировала на провинциальный Чи-
стополь. Н.Н.Асеев в стихотворении «Городок на 
Каме» (1942) писал предельно откровенно:

Какая рань, какая муть, 
и грязь, и рвань, и тьма, и жуть! 
Остатки каких-то племен обветшалых, 
кочующие на пристанях и вокзалах. 
Какое ошметье, какое отребье, 
уж не разговор, а ворчанье утробье, 
и водочный дух, и свист воровской, 
и брань молодух - вот вид городской.
Неудивительно, что эти стихи Асеев сможет на-

печатать только через несколько десятилетий. Но 
стоит отметить, что с комфортом устроилось абсо-
лютное меньшинство эвакуированных – основная 
масса переживала те же проблемы, что и местные 
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жители. Случались даже самоубийства на почве 
голода и неустроенности [12, сс.22-23]. Местное 
население, как отмечают исследователи, в целом 
терпимо относилось к эвакуированным. Однако 
имелись факты враждебного отношения к бежен-
цам на национально-этнической почве. В первую 
очередь это касалось эвакуированных евреев, при-
балтов и поляков. Чаще всего эти конфликты были 
вызваны материально-бытовыми трудностями, 
снижением уровня жизни, вызванного условиями 
военного времени, невысоким уровнем культуры 
людей, отсутствием со стороны местных властей 
учета интересов различных народностей в нацио-
нальной политике. Кто-то видел в беженцах пре-
дателей, завербованных фашистами изменников, 
иждивенцев, которые ничего делать не хотят [18].

Другой острой проблемой современных дис-
куссий является вопрос морального выбора в годы 
войны: должен писатель идти на фронт (хотя бы в 
качестве корреспондента) или заниматься литера-
турной деятельностью в тылу? О своей неготовно-
сти и нежелании идти воевать в то время высказы-
вались по понятным причинам единицы (Д.Хармс, 
Н.Глазков). Впрочем, в Первую мировую войну об 
этом откровенно говорили В.Маяковский и В.Хлеб-
ников. Вот характерный эпизод из воспоминаний о 
Маяковском: «…очень изящная и нарядно одетая 
женщина, сидя на высоком стуле, крикнула:

- Такой молодой, здоровый…Чем такие мерз-
кие стихи писать, шел бы на фронт.

Маяковский парировал:
- Недавно во Франции один известный писа-

тель выразил желание ехать на фронт. Ему под-
несли золотое перо и пожелание: «Останьтесь, 
ваше перо нужнее родине, чем шпага» [Цит. по: 21, 
с.215.]. Не стоит забывать, что главная цель эваку-
ации – сохранение творческих ресурсов страны, ее 
интеллектуального потенциала. Н.Н.Асеев в 1954 г. 
на встрече с руководством страны прямо говорил, 
что крупноталантливых людей нельзя посылать на 
фронт, что вот послали Кульчицкого4, а его убили 
[Цит. по: 21, с.215]. В целом же советская литера-
тура потеряла целую плеяду молодых поэтов и 
писателей: Н.Овсянников, П.Коган, М.Кульчицкий и 
многие другие.

В эвакуацию в Чистополь ехали в основном те, 
кто не подлежал мобилизации по возрасту и здо-
ровью. К.А.Тренёв – 65 лет, Н.Н.Асеев – 52 года, Б.Л. 
Пастернак – 51 год, большие проблемы со зрени-
ем, с 1943 г. – на фронте, автор военных очерков. 
Л.Леонов – 41 год, неоднократно выезжал в коман-
дировки на фронт, был фронтовым корреспонден-
том «Правды». Многие писатели, члены СП СССР 
находились на фронте, в том числе на передовой, 
погибли, получили ранения. Часть литераторов 
и членов их семей, эвакуированных в Чистополь, 
добровольно ушли на фронт. Среди них Всеволод 
– сын Э.Багрицкого, который по плохому зрению 
не подлежал призыву, и ещё двенадцать молодых 
литераторов в декабре 1941 г.: Михаил Зенкевич, 
Павел Далецкий, Павел Шубин, Семён Гехт, Влади-
мир Бугаевский, Арсений Тарковский (написал 11 
4  Кульчицкий Михаил Валентинович (1919-1943) – поэт.

заявлений), Анатолий Глебов, Осип Колычев, Ма-
кар Пасынок, Сергей Швецов, Лев Шифферс. По 
поэме Блока они сами себя называли «двенадцать 
апостолов», все стали орденоносцами. Поэтому, 
естественно, вряд ли кому-то могло прийти в голо-
ву «смеяться» над Багрицким. Всеволод Багрицкий 
служил в газете «Отвага» 2-й ударной армии Вол-
ховского фронта, погиб в феврале 1942 г. Полна 
трагизма судьба Марины Цветаевой, покончившей 
жизнь самоубийством в Елабуге 31 августа 1941 г. 
и её сына Георгия Эфрона, который после смерти 
матери жил в Чистополе и Ташкенте, в 1944 г. был 
мобилизован и в возрасте 19 лет скончался от ран 
на Белорусском фронте. 

Наконец, необходимо рассмотреть вопрос соот-
ношения татарской и советской литературы в годы 
войны. Татарская советская литература была отно-
сительно «молодой». Дореволюционная татарская 
литература, считающаяся её «золотым веком» в 
силу разных причин сошла со сцены. Целый ряд яр-
ких представителей погиб в годы репрессий 1930-х 
гг.: Галимжан Ибрагимов, Карим Тинчурин, Фатхи 
Бурнаш, Фатих Карими, Махмут Галяу. Хасан Туфан 
находился в заключении. Фатих Амирхан, Маджит 
Гафури, Хади Такташ рано умерли от болезней.

В силу этого большинство творчески активных 
татарских писателей были призывного возраста и 
попали на фронт, в том числе добровольцами. Из 
53 писателей Татарии в первый год войны ушли 
на фронт 25 человек, в том числе М.Аблеев, Ф.Ка-
рим, Н.Баян, С.Хаким, А.Исхак, А. Кутуй, Р.Ишмурат, 
А.Файзи; в общей сложности – около 40 членов 
Союза писателей ТАССР. Поэт Муса Джалиль по-
пал в плен, пользовался доверием немцев, будучи 
членом легиона «Идель-Урал» занимался антифа-
шистской деятельностью вместе с детским писате-
лем Абдуллой Алишем. Оба были казнены в 1944 г. 
Адель Кутуй, также корреспондент фронтовых 
газет, умер в госпитале в Польше в июне 1945 г. В 
первые дни войны погибли прозаик и драматург 
Мухаммет Аблеев, поэт Аитзак Аитов. В 1943 г. 
пали Рахман Ильяс под Харьковом, Мансур Гаязов 
в Белоруссии, Александр Бендецкий во время вы-
ступления агитбригады перед бойцами. Погибли в 
Австрии и Восточной Пруссии, не дожив буквально 
несколько недель до конца войны поэты Нур Баян 
и Фатых Карим. Всего с войны не вернулся 31 писа-
тель из Татарии [22]. 

Участниками войны, в основном сотрудниками 
газет (а на татарском языке издавалось 16 фрон-
товых газет) и политработниками были писатели, 
поэты, драматурги, переводчики, публицисты Аб-
дурахман Абсалямов, Нури Арсланов, Хай Вахит, 
Ибрагим Гази, Ахмед Ерикей, Амирхан Еники, Ах-
мет Исхак, Риза Ишмурат, Махмуд Максуд, Шараф 
Мударрис, Гамир Насрый, Ахмед Файзи, Афзал 
Шамов и др., в т.ч. некоторые – с 1941 г. Они верну-
лись с фронта и продолжили плодотворную твор-
ческую деятельность. Ян Винецкий испытывал са-
молёты на фронте в боевых условиях. Салих Бат-
тал служил в авиационных частях Тихоокеанского 
флота. Однако целая плеяда известных татарских 
литераторов осталась в тылу: Гумер Баширов, Ша-
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риф Камал, Кави Наджми, Наки Исанбет, Тази Гиз-
зат, Мирсай Амир и др. [23]

В силу этого нельзя противопоставлять чисто-
польскую писательскую эвакуацию и призыв писа-
телей из ТАССР, как якобы противоположные явле-
ния в истории Великой Отечественной. Неверным 
является представление, что вся татарская писа-
тельская интеллигенция ушла на фронт и погибла 
там. Судьбы русской, татарской и других нацио-
нальных литератур в годы войны были во многом 
одинаковы. Вероятно, в процентном соотношении 
доля татарских литераторов-фронтовиков, в том 
числе погибших, была выше. Но это было обуслов-
лено, как сказано выше, «молодостью» татарской 
литературы. 

Современные дискуссии вокруг писательской 
эвакуации во многом отражают «вечные» пробле-
мы российской действительности: интеллигенция 
и народ, моральный выбор, мужество и трусость, 
личное и общественное, героизм и предательство. 
Каждое поколение, в том числе поколение 1940-х 
годов, дает свои ответы на эти вопросы. Эвакуи-
рованные писатели во время войны попали в уни-
кальную ситуацию и в целом с честью выдержали 
испытания, оказались достойными гражданами 
страны и внесли вклад в Победу.
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ОСНОВНЫЕ МИФЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

АННОТАЦИЯ
Доклад посвящен основным направлениям фальсификации участия народов СССР во Второй 

мировой войне, частью которой была Великая Отечественная война советского народа против 
фашистской Германии. Автор рассматривает четыре направления фальсификации военной истории: 
о неготовности СССР к войне, о виновниках начала войны, о факторах победы в войне советского 
народа, об итогах войны. Автор считает, что, вопреки мнению фальсификаторов, СССР был готов к 
современной войне в экономическом и военно-техническом, дипломатическом и идеологическом 
отношениях, что виновником войны являются не только германские милитаристские и нацистские 
политические круги, но и нацисты других европейских стран, что главным источником победы было 
духовное единство многонационального советского народа, что основным итогом войны стало 
уничтожение нацизма в Европе. Источниками фальсификаций являются внешние антироссийские 
силы и часть либеральной российской элиты, связанной союзом с врагами России, чтобы сохранить 
власть и отнятое у народов СССР материальное богатство.

Ключевые слова: Великая отечественная война, народы СССР, фальсификация, Победа.

Празднование 75-й годовщины Победы 
Советского народа в Великой Отечественной вой- 
не обострило дискуссии мировой общественно-
сти об исторической роли этого ключевого со-
бытия ХХ века. История Второй мировой войны 
была и остается предметом фальсификации и 
частью той информационной войны, которая ве-
лась и ведется против России и других республик, 
которые продолжают считать себя наследника-
ми СССР. Воины и труженики тыла Казахской ССР 
внесли существенный вклад в Победу. Свиде-
тельства этого сохранились в архивах Республики 
Казахстан. Наша конференция посвящена роли 
Казахстана в той далекой войне и это доказывает, 
что казахстанцы верны делам и памяти победите-
лей – своих отцов и дедов. В России, однако, не 
все так однозначно, в моей стране есть много тех, 
кто хотел бы забыть славные страницы советской 
истории и, прежде всего, Победу над нацизмом.

В кратком докладе невозможно остановить-
ся на всех мифах и фальсификациях истории 
Великой Отечественной войны, заполнивших 
средства массовой информации в России и за 
рубежом. Остановлюсь на основных из них: о не-
готовности СССР к войне, о виновниках начала 
войны, о факторах победы в войне советского 
народа, об итогах войны.

Начнем с первого сюжета, он главный. В 1990-е 
годы это считалось доказанной истиной, что со-
ветское руководство не было готово к войне. Рас-
сказывались истории о закупке устаревшей тех-
ники заграницей, распродаже художественных 
ценностей, об испытании тачанок вместо танков, 
о противодействии комиссаров прогрессивным 
конструкторам, об уничтожении в результате ре-
прессий командного состава, интеллигенции, о 
сговоре Сталина и Гитлера против демократиче-
ских стран и т.д. 

На самом деле процесс индустриализации в 
России отставал от европейского. Этим и объяс-
няются поражения России в войнах второй поло-
вины ХIХ – начала ХХ века. После поражения в 
Первой мировой войне именно вследствие этого 
страна выбрала другой политический строй, спо-
собный вернуть России конкурентоспособность 
на мировой арене. Большевики были наиболее 
индустриальной партией и оптимально соответ-
ствовали нуждам развития страны. Они работа-
ли как спасательная команда, грубо, решительно 
и смело.

Англо-саксонский частнокапиталистический 
вариант становления индустриального обще-
ства был заменен русским государственно- 
капиталистическим вариантом. Ленинский НЭП 
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– наиболее прогрессивная формула индустри-
ализации: сочетание государственного регули-
рования, рыночной экономики и политического 
авторитаризма. По этому пути шли Тайвань, Юж-
ная Корея, Сингапур, сейчас идут Китай, Вьетнам 
и другие страны.

В России НЭП был свернут сторонника-
ми быстрой индустриализации во главе со 
И.В. Сталиным, которые полагались на большую 
эффективность планово-директивной экономи-
ки, принуждения и политического террора. Бы-
страя индустриализация вела к отказу от рыноч-
ных механизмов и демократических способов 
управления. Мобилизационный путь не был оп-
тимальным, он был вынужденным. 

Слова В.И. Ленина, сказанные в сентябре 
1917 г., свидетельствуют о понимании больше-
виками своей главной задачи – необходимости 
индустриализации страны: «Война неумолима, 
она ставит вопрос с беспощадной резкостью: 
либо погибнуть, либо догнать передовые страны 
и перегнать их также и экономически» [1. C. 198]. 
В 1931 г. И.В. Сталин на I Всесоюзной конферен-
ции работников социалистической промышлен-
ности сформулировал ту же самую идею: «Мы 
отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в десять лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Вот что 
диктуют нам наши обязательства перед рабочи-
ми и крестьянами СССР» [2. С. 39]. С 1918 по 1941 
г. в аграрную страну была пересажена передовая 
индустриальная технология из США и европей-
ских стран, что позволило создать механизиро-
ванную армию и выиграть тяжелейшую войну 
против объединенной Гитлером Европы. Таким 
образом технологически страна была готова к 
войне моторов. СССР перед Второй мировой вой- 
ной стал вторым в мире государством в экономи-
ческом плане, была самодостаточным анклавом 
мирового сообщества.

В СССР за 20 лет после Гражданской войны 
произошла культурная революция. Безграмот-
ная страна стала страной сплошной грамотности. 
Накануне войны в Красной Армии было 659 тыс. 
командиров или по 1 командиру на 9 рядовых. 
Хотя надо признать, что уровень образования 
офицеров был низок. Только 7,1% командного 
и начальствующего состава РККА могли похвас- 
таться высшим военным образованием, среднее 
было у 55,9%, ускоренные курсы прошли 24,6%, а 
оставшиеся 12,4% не получили вообще никакого 
военного образования. [3] По грамотности и во-
енному образованию командного состава Крас-
ная армия отставала от германской и эту отста-
лость ликвидировать в течение войны пришлось 
с большой кровью. Следует учесть и потери от 
репрессий – 30 тыс. офицеров были арестованы 
по политическим мотивам (около 4%) [4], часть 
их потом вернули в действующую армию. Поте-
ри тяжелые, но не катастрофические. Грамот-
ных молодых людей на замену убыли хватило 
на долгую войну. Таким образом можно сделать 

вывод, что страна смогла обеспечить армию до-
статочным количеством рядовых воинов и ко-
мандиров, чего не было перед Первой мировой 
войной.

Советская дипломатия сделала все, чтобы 
организовать коллективное сдерживание агрес-
соров. И только после Мюнхенского сговора 
Англии, Франции и Германии СССР подписал 
Договор о ненападении между Германией и Со-
ветским Союзом 23 августа1939 года. СССР был 
последним государством, заключившим подоб-
ный договор с Германией (после Италии, Вели-
кобритании, Франции, Японии, Эстонии, Латвии 
и Литвы).

Все страны заключали такие договора, все 
имели секретные протоколы к этим договорам, 
а наши недоброжелатели кричат только о сго-
воре двух диктаторов – Сталина и Гитлера. Всех, 
кого можно было предать, к 23 августа 1939 г. так 
называемые демократические страны уже пре-
дали. СССР защищал свои интересы, и пакт Мо-
лотова-Риббентропа был его дипломатической 
победой. 

Говоря об идеологической готовности к вой-
не, надо помнить, что противоречия, порожда-
ющие войны – геополитические, а не идеологи-
ческие. Социальные противоречия внутри стран 
всегда отходят на второй план, если возникает 
угроза национальным интересам. Это не сразу 
поняли большевики, проповедовавшие проле-
тарский интернационализм. Когда большевики 
призывали к борьбе против своего правитель-
ства в период Первой мировой войны, европей-
ские социал-демократы голосовали за военные 
бюджеты. Надо было помнить, что волна русо-
фобии в Европе поднималась каждый раз, когда 
Россия стояла на пути европейской агрессии. В 
Средние века православную Русь католические 
рыцари наряду с исламским востоком подверга-
ли крестовым походам. В XIX веке Россию обви-
няли в реакционности. Нам не простили того, что 
вся Европа во главе с Наполеоном оставила сво-
их сынов на русских заснеженных полях в 1812 
г. В 1918 г. Россию бывшие союзники пошли на-
казывать, в этот раз за несвоевременную рево-
люционность, но интервентам пришлось убрать-
ся с нашей земли. Патриотическое воспитание 
вернулось в школы и вузы СССР в 1930-е гг. В 
1941 г., когда уже фашистский европейский ин-
тернационал разорял советскую землю, Сталину 
пришлось призвать на помощь не пролетарский 
интернационализм, а тени предков-победите-
лей – Александра Невского, Суворова, Кутузова, 
Хмельницкого. Народы СССР вспомнили своих 
исторических защитников, в Казахстане – баты-
ров древности.

Можно сделать вывод, что СССР был готов к 
войне в основном, но в начале войны в качестве 
и опыте армейских кадров, техническом воору-
жении СССР уступал агрессору. Превосходство в 
этом над врагом пришлось добывать в бою. Вот 
поэтому цена Победы оказалась непомерно вы-
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сокой, мы заплатили за нее до 20 млн. челове-
ческих жизней в период войны [5]. Увеличивать 
количество жертв не имеет никакого смысла.

Основной путь фальсификации истории Вели-
кой Отечественной войны в нашей либеральной 
публицистике, которая так не любит архивы, это 
отрыв истории войны и Победы от остальной со-
ветской истории. Для них Победа – необъясни-
мая светлая страница, советская история – чер-
ная книга зверств НКВД, рабства и голодомора. 

Что касается виновников начала войны, то 
они определены Нюрнбергским трибуналом – 
милитаристские и нацистские круги Германии. С 
этим согласно и современное руководство ФРГ. 
Попытки вписать в число инициаторов войны 
СССР принадлежат доморощенным и зарубеж-
ным русофобам, которые стремятся уравнять 
Сталина и Гитлера, фашизм и коммунизм, скрыть 
собственную принадлежность к нацизму тогда и 
сейчас. Сейчас нам навязывается либеральная 
картина маслом – демократические страны Ев-
ропы противостояли двум диктаторам. Не было, 
кстати, какого-то единства демократических 
стран накануне войны, в Европе господствова-
ли националистические и нацистские режимы, 
они были не только в Германии и Италии, но и в 
Венгрии, Румынии, Польше, Литве, Латвии, Эсто-
нии, Финляндии, Испании, Болгарии, затем и во 
Франции, Словакии, Чехии,  Норвегии. Дании, 
Бельгии, Нидерландах. Все эти страны послали 
своих солдат в СССР воевать с коммунизмом. На 
самом деле, возвращение в состав Украины, Бе-
лоруссии, Литвы, Молдовы их исторических зе-
мель в 1939 и 1940 гг. не было агрессией со сто-
роны СССР, соответствовало международным 
договорам и исторической справедливости. На 
самом деле в начале войны виновна вся элита 
европейских стран, пытавшаяся натравить Гит-
лера на СССР. Сейчас опять Европа едина в своей 
русофобии и вновь поднимает голову нацизм. 
Только теперь объектом ненависти являются не 
евреи, а русские. 

Главным фактором победы советского наро-
да было его духовное единство, братство вне 
зависимости от расы, языка, вероисповедания. 
Это единство не полностью сформировалось за 
двадцать советских лет, слишком свежи были 
воспоминания о классовых баталиях, были живы 
люди, готовые идти хоть с чертом против боль-
шевиков. Они стали предателями Родины. Но их 
было меньшинство. Призыв некоторых предста-
вителей современных российских СМИ реабили-
тировать пособников нацистов-власовцев, бело-
эмигрантов, полицаев – позор и предательство 
дела отцов и дедов.

Наиболее популярен в российском кинемато-
графе, литературе, публицистике либеральный 
тезис, что победили не благодаря государству 
и коммунистической партии, Сталину, а вопре-
ки. В современных фильмах о войне комисса-
ры и политруки – бестолковые трусы, особисты 
– моральные уроды, командиры – тупоголовые 
убийцы, гнавшие на убой бессловесных солдат, 
победу объясняют действиями неких безыдей-
ных героев одиночек. Наши мастера культуры и 
политики за деньги согласны на любую подлость 
по отношению к собственным предкам. Этим ду-
ховным власовцам советская Победа на самом 
деле чужда, а с Власовым, Красновым, Шкуро, 
Бандерой, полицаями их роднит антисоветизм.

Что же касается фальсификации итогов вой-
ны, то главный итог – победу над нацизмом даже 
сейчас невозможно оспорить, но есть два вари-
анта дискредитации роли СССР в войне. Первое – 
это выпячивание роли англо-саксонских стран и 
умаление роли народов Советского Союза. Вто-
рое – это стремление современных русофобов 
уравнять нацизм и коммунизм, утверждать, что 
народы Восточной Европы не были освобожде-
ны Советской Армией, а произошла смена дик-
татур нацистской на коммунистическую, что со-
ветский солдат – не освободитель, а новый окку-
пант. Люди, которые так говорят, предпочитают 
не замечать, что оккупационные войска в Европе 
есть, но это войска США и Великобритании. Это 
они ограничивают суверенитет Германии, а зна-
чит и всего Евросоюза.

Главные обвинители России – Польша, страны 
Прибалтики, Украина, Чехия. Политическая эли-
та этих стран не признает освободительной мис-
сии советских солдат, глумится над памятниками 
павших советских воинов. Если эти страны не 
освобождали, а завоевывали, значит они были 
союзниками нацистов и тогда, и теперь. Но эти 
страны относят себя к демократическим, полити-
ческая элита которых выбирается всем народом, 
в таком случае и сами народы этих стран несут 
долю ответственности за возрождение нацизма.

Российская политическая и культурная элита 
до сих пор так до конца и не определилась с кем 
она – со своим народом или со своими идейными 
братьями в Европе и Америке.

Победа над нацизмом – подвиг народов СССР 
и их союзников, подвиг наших отцов и дедов, 
важнейшая составляющая истории наших стран 
и народов, которую мы должны защищать от 
фальсификаций. В этом надо быть последова-
тельным, нельзя считать себя победителем в 
Великой Отечественной войне и немного – вла-
совцем.
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на материалах архива города Нур-Султан. А.Ф. Дубицкий в декабре 1941 г. по мобилизации призван в 
Красную Армию и зачислен рядовым 78-го отдельного саперного батальона 29-й стрелковой дивизии, 
формировавшейся в Акмолинске и Караганде. Вместе с дивизией он прошел через Украину, Молдавию, 
Румынию, Чехословакию, Австрию, Трансильванию, Венгрию, был в Бухаресте, Будапеште, Вене, Бра-
тиславе и Праге. Войну закончил в той же 72-й гвардейской дивизии старшим лейтенантом, ответствен-
ным секретарем дивизионной газеты «Советский богатырь». 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фронт, Победа, Сталинградское сражение, 
Казахстан, А.Ф. Дубицкий.

Без преувеличения можно сказать, что одним 
из главных исторических событий ХХ столетия 
стала Победа Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне, 75-летие которой празднуется в 
этом году. 

К сожалению, в последнее время в историо-
графии исследователями и учеными предприни-
маются попытки «популяризации» дискурса, ко-
торый ставит под сомнение историческую роль и 
вклад Советского Союза в Победу в годы Второй 
мировой войны. Желание переписать историю 
не только Второй мировой, но и Великой Отече-
ственной войны не только влияет на изменение 
характера предмета исследований, но и приво-
дит к искажению исторической памяти в созна-
нии современников и потомков о событиях того 
времени. В этих условиях вполне закономерно 
возрастание ответственности исследователей по 
дальнейшему объективному изучению на основе 
архивных материалов трудового и фронтового ге-
роизма советского народа. 

Сражавшиеся за Родину вынесли на своих 
плечах все тяготы войны, и мы обязаны им се-
годняшней мирной жизнью. Героизм советских 
солдат никогда не потеряет своей значимости и 
актуальности, поскольку является примером пре-
одоления тяжелейшего жизненного испытания. 
Главным источником этой великой Победы стала 
абсолютная сплоченность фронта и тыла. Беско-
нечная поддержка народа умножала силы совет-
ской армии в боях с заклятым врагом, увеличивая 
военную мощь. 

Война пришла в каждый дом, и каждая респу-
блика отдавала все возможное для достижения 

общей Победы и разгрома нацистской Германии. 
Казахстан, наряду с другими республиками, внес 
значительный вклад в Победу: республика, яв-
ляясь арсеналом фронта, поставляла на фронт 
технику и продовольствие, оказывая тем самым 
широкомасштабную экономическую поддержку 
частям. Кроме того, Казахстан, наряду с другими 
советскими республиками, принял активное уча-
стие в сражениях Великой Отечественной войны 
и внес огромный вклад в Победу. Казахстан от-
правил на фронт 1200 тысяч человек, в том чис-
ле «82 тысячи коммунистов (2/3 от довоенной 
численности), 242 тысячи комсомольцев (почти 
70%) и 5183 женщин и девушек, а также 700 тысяч 
армейских и специальных строительных подраз-
делений» [5, с. 450]. В годы войны на территории 
республики были сформированы военные ди-
визии, принимавшие непосредственное участие 
в боевых действиях – 12 стрелковых дивизий и 
4 кавалерийских, а также отдельные бригады, 
полки и батальоны. 

Отметим, что согласно статье 1 Закона «О все-
общей воинской обязанности» от 1 сентября 1939 
года, воинская служба в Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии была почетной обязанностью граждан 
СССР. Согласно 3 статье этого же Закона «Все муж-
чины – граждане СССР, без различия расы, нацио-
нальности, вероисповедания, образовательного 
ценза, социального происхождения и положения, 
обязаны отбывать военную службу в составе воо-
руженных сил СССР» [4]. Служба в рядах Красной 
Армии считалась не только всеобщей воинской 
обязанностью, но и представляла почетную обя-
занность граждан СССР.  После начала Великой 

ҰЛы ОТАН СОҒыСыНДАҒы ЖЕңіСТің 75 ЖыЛДыҒыНА АРНАЛҒАН 
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Отечественной войны Государственный комитет 
обороны 17 сентября 1941 г. принял Постановле-
ние № ГКО-690 «О всеобщем обязательном обу-
чении военному делу граждан СССР», по которому 
лица мужского пола от 16 до 50 лет обучались во-
енному делу, без отрыва от производства. В пункте 
5 обращалось внимание на то, что «при прохожде-
нии военного обучения особое внимание обратить 
на строевую подготовку, овладение винтовкой, пу-
леметом, минометом и ручной гранатой, на проти-
вохимическую защиту, рытье окопов и маскиров-
ку, а также на тактическую подготовку одиночного 
бойца и отделения» [3]. Отработав у станка, все 
жители города Акмолинска спешили на военное 
обучение [1, с. 205]. По данным архива города Нур- 
Султан, из Акмолинска (название этого города 
в 1941 г. – Ж. М.) добровольцами ушли на фронт 
только в первые шесть месяцев войны около 37 
тысяч человек [1, с. 205]. 

Кроме них, воинские подразделения советских 
войск пополнились 9783 бойцами, призванными в 
ряды действующей армии в состав сформирован-
ных в Акмолинске и Караганде 310-й, 387-й, 29-й 
стрелковых дивизий  и 106-й национальной кава-
лерийской  дивизии [1, с. 17]. 

Данная статья посвящена саперу 29-й 
стрелковой дивизии, военкору дивизионной 
газеты «Советский богатырь», заслуженному 
работнику культуры Казахстана, почетному 
гражданину г. Акмолы, ныне г. Нур-Султан Андрею 
Федоровичу Дубицкому. Рассказывать о нем как 
о личности, о человеке сложно, но в то же время 
увлекательно, поскольку речь идет о человеке с 
интересной судьбой.

Андрей Федорович Дубицкий родился 30 ок-
тября 1915 г. в казачьей станице Акмолинская, яв-
лявшейся одной из составных частей города Акмо-
линска. В 1931 г. он окончил семилетнюю школу в 
Акмолинске и поступил в Омское художественное 
училище. В 1936 г., успешно окончив училище, вер-
нулся в Акмолинск и стал работать учителем рисо-
вания и черчения в 5–10 классах. По совместитель-
ству сотрудничал в газетах «Социалистическая 
стройка» и «Акмолинская правда». А.Ф. Дубицкий 
любил писать стихи, очерки, рассказы, рисунки о 
повседневной жизни своего города. 

После начала войны в декабре 1941 г. по мо-
билизации призван в Красную Армию и зачислен 
рядовым 78-го отдельного саперного батальона 
29-й стрелковой дивизии, формировавшейся в 
Акмолинске. Особенно памятны ему сражения 
под Сталинградом, в котором он принимал не-
посредственное участие в составе 29-й дивизии 
с июля 1942 г. (с самого начала до ее полного за-
вершения). Андрей Федорович почти ежедневно 
бывал на переднем крае, встречался с людьми, 
составленные материалы ложились в основу заме-
ток о фронтовой жизни бойцов. В должности сапе-
ра-минера и фронтового газетчика ему довелось 
многое повидать и пережить вместе с дивизией, 
однополчанами. Служба у саперов в годы войны 
опасная и трудная: «Саперам – этим великим тру-
женикам войны – всегда находили какую-нибудь 
работу, иногда самую невероятную. В наступлении 

они шли первыми, делая проходы в минных полях 
и проволочных заграждениях, наводя взорванные 
мосты, строя переправы. При отходе убирались 
последними. Дивизия порой была где-то за де-
сятки километров, а они, рискуя угодить в лапы 
врага, еще минировали дороги и танкодоступные 
участки, рассовывали, где можно мини-сюрпризы, 
подрывали мосты и водокачки, паровозы и рель-
сы. При поисках они всегда сопровождали развед-
чиков. На переправах сутками мокли в воде, дежу-
рили у причалов под бомбежками и обстрелами. 
В обороне день и ночь рыли землю, строили КП, 
ДЗОТЫ, СОТы, блиндажи для начальства, дезока-
меры, бани, сушилки, выполняли десятки боль-
ших и малых заданий. Сами же оставались без 
землянок – для устройства собственного быта не 
оставалось времени. Спали, где и как придется. Во 
время долгих стоянок, когда казалось, что все уже 
сделано, что можно, наконец, построить землянки 
и для себя – обязательно поступал приказ о пере-
дислокации. Дивизия снималась – и все сделанное 
с таким трудом летело прахом. На новом месте все 
начиналось заново» [2, л. 29].

Особенно тяжело бойцам 29-й дивизии было 
под Сталинградом. Сталинградскую битву назы-
вают величайшей. Действительно, такого сраже-
ния ни по масштабам, ни по исторической значи-
мости, человечество еще не знало. О Сталинград 
разбилась железная волна немецкого наступле-
ния. Здесь, в результате разгрома многотысячной 
группировки фельдмаршала Паулюса, была окон-
чательно развеяна легенда о непобедимости не-
мецкой армии. Здесь Красная Армия добилась ко-
ренного перелома в ходе Великой Отечественной 
войны и захватила инициативу в свои руки.

Воспоминания однополчан, личные впечатле-
ния А.Ф. Дубицкого о Сталинградском сражении 
нашли отражение в его книге, где он ясно и четко 
определяет цель обращения к этой теме: «Задачи, 
которые я ставлю перед собой, весьма скромны – в 
популярной форме рассказать молодежи, которая 
не знает в действительности, что такое война, о ве-
личайшем бедствии, пережитом нашим народов, 
о том, какой большой кровью была оплачена сво-
бода и независимость Советской Родины» [2, л. 5].

В ходе Сталинградской битвы А.Ф. Дубицкий 
был временно назначен литературным сотрудни-
ком дивизионной газеты «Советский богатырь» 
(вместо погибшего литературного сотрудника лей-
тенанта Тарасевича) [3, л. 19]. Андрей Федорович 
совместно с капельмейстером духового оркестра 
Львом Марковым создали «Песню бойцов 29-й ди-
визии»:

В январе 1943 г. Ф. Дубицкий из рядовых произ-
веден в младшие лейтенанты, также был назначен 
ответственным секретарем дивизионной газеты 
«Советский богатырь». В этой должности вместе с 
72-й гвардейской стрелковой дивизией из Сталин-
града он выехал на Курскую Дугу. Суровая фронто-
вая повседневность бойца А.Ф. Дубицкого нашла 
отражение в сотнях заметок, десятках рисунков с 
натуры (в основном портреты бойцов и команди-
ров), сочиненных им стихах.

Вместе с 72-й гвардейской Красноградской 
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Краснознаменной стрелковой дивизией он про-
шел через Украину, Молдавию, Румынию, Че-
хословакию, Австрию, Трансильванию, Венгрию, 
был в Бухаресте, Будапеште, Вене, Братиславе и 
Праге. Во время войны получил легкое ранение: 
«...однажды подорвались в дороге на противо-
танковой мине, отделались сильными ушибами, 
синяками, ссадинами» [3, л. 17]. Войну закончил в 
той же 72-й гвардейской дивизии старшим лейте-
нантом, ответственным секретарем дивизионной 
газеты «Советский богатырь». 

После окончания войны А. Дубицкий был в 
1946 г. демобилизован и возвратился в Акмо-
линск, где в январе 1947 г. поступил на работу в 
редакцию газеты «Акмолинская правда» в каче-
стве литературного секретаря, а затем был назна-
чен ответственным секретарем этой газеты.

Вся послевоенная жизнь А.Ф. Дубицкого была 
связана с литературным поприщем, он пройдет 
все ступени карьерного роста – от литературного 
секретаря редакции газеты «Акмолинская прав-
да» до заведующего отделом культуры и бытового 
обслуживания газеты «Целиноградская правда», 
от ответственного секретаря газеты до заслужен-
ного работника культуры Казахстана. Так, в газету 
он устроился в 1947 г., далее работал в качестве 
литературного, ответственного секретаря газеты 
«Акмолинская правда» (1947–1956), далее работал 
заведующим отделом культуры редакции (1956–
1961), затем заведующим отделом литературы и 
искусства газеты «Целинный край» и заведующим 
отделом культуры и бытового обслуживания газе-
ты «Целиноградская правда» (1961–1978). 

Являлся членом Общества охраны памятников 
культуры Казахской ССР, был делегатом Второго 
съезда этого Общества. Рассказы и очерки А.Ф. 
Дубицкий печатал в разных газетах, журналах, кол-
лективных сборниках, принимал участие в работе 
Пятого, Шестого и Седьмого съездов писателей 
Казахстана. Является членом Союза писателей 

СССР. Выйдя на пенсию, А.Ф. Дубицкий связи с «Ак-
молинской правдой» не прерывал, систематически 
публиковал на ее страницах (в других газетах, а так-
же журналах) заметки, статьи, очерки, рассказы.

Он является автором сборников рассказов «До-
нин садик», «Кованый шлем», «Улыбка», «Мали-
новый благовест», повестей «Заслон», «Знойное 
междуречье», «Лихолетье», книг краеведческого 
направления «Акмола – город славный», «Где те-
чет Ишим», «Пройдемся по улицам Целинограда», 
«Скрижали истории» и других [3, л. 18]. В архиве 
сохранился фронтовой альбом А.Ф. Дубицкого с 
рисунками о фронтовой жизни солдат, полные, с 
одной стороны, драматизма от происходящих тра-
гических событий в годы войны, с другой – искрен-
ней любви к однополчанам, к земле и Родине.

А.Ф. Дубицкий был заслуженным работником 
культуры Казахстана (18 февраля 1970 г.), пенси-
онером республиканского значения (19 декабря 
1977 года), почетным гражданином Акмолы (15 
ноября 1995 г.), членом Союза писателей Казахста-
на (30 марта 1961 года) [3, л. 20]. 

Славный боевой и трудовой путь А.Ф. Дубиц-
кого был отмечен наградами: двумя орденами 
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За 
трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За 
освоение целинных и залежных земель» и други-
ми наградами.

А.Ф. Дубицкий был членом Союза писателей 
СССР, членом Общества охраны памятников куль-
туры Казахской ССР, принимал участие в работе Пя-
того, Шестого и Седьмого съездов писателей Казах-
стана. У этого человека была огромная сила духа. 
Он был верен фронтовому братству, его мужество 
и бесстрашный героизм сыграли огромную роль в 
победе над фашистской Германией, а жизненный и 
фронтовой путь стали вечным примером для под-
ражания, вызывающим гордость и уважение не 
только у нынешнего, но и будущих поколений. 
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Түйін
Автор Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архивінің құжаттары мен өзге материалдарға сүйене отырып, 

29-атқыштар дивизиясының саперы және майдандық газет тілшісі Андрей Дубицкийдің өмірбаяны мен 
батырлық әскери жолын баяндайды. Ол Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі және Ақмоланың құрметті азаматы болды.

Summary
The author, on the basis of documents of the state archive of the city of Nur-Sultan and other materials, 

covers the main pages of the biography and heroic military path of the sapper and front-line newspaper of the 
29th Infantry Division Andrei Dubitsky. He was an honored worker of culture of Kazakhstan, a member of the 
Union of Writers of Kazakhstan and an honorary citizen of Akmola.
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Айдар Жоранов, 
Алматы қаласы мемлекеттік архиві

құжаттарды ғылыми пайдалану
 және жариялау бөлімінің архивисі

МАЙДАН ШЕБІНДЕ ШЫРҚАЛҒАН ӘН

АННОТАЦИЯ
Киелі өнердің өміршеңдігі қандай қиыншылықта да тоқтамаған. Сондай оқ пен оттың ортасында 

жүріп, өнердің құдіретін сезіндірген, кеңес жауынгерлерінің жүрегіне шуақ дарытқан, отансүйгіштік 
рух пен күш-жігер берген сәттер сұрапыл соғыс жылдары аз болмаған. Соғыс жылдары Отанымыз-
ды қорғаған ер-азаматтардың қатарында жауынгерлерге бойындағы өнерімен қызмет еткен 17 өнер 
қайраткері 1942 жылы өздерінің оркестр, ансамбльдерімен майдан шебіне сұранып барғанын дәлел-
дейтін архивтік деректер бар. 

Кілт сөздер: Ұлы Отан соғысы, майдан, жауынгер, ән, өнер майталмандары, отансүйгіштік, ерлік, 
концерт, архив құжаттары.

Еліміздің өнер майталмандары Ұлы Отан 
соғысы кезінде жеңісті жақындатуға өз үлестерін 
қосқан. Олар артиллеристер мен ұшқыштар 
арасында, орман мен жасырын шалаш ішінде 
50 концерт берген. Сталинград пен Украина 
майданында күннің ыстық-суығына қарамастан 
өнер көрсеткен. Олардың қатарында бұлбұл 
әншіміз КСРО Халық артисі Күләш Байсейітова, 
Үрия Тұрдықұлова, Жамал Омарова, Елубай 
Өмірзақов, Манарбек Ержанов, Нина Куклина, 
Әнуарбек Үмбетбаев, Шара Жиенқұлова, Бибі 
Артықова, Ғарифолла Құрманғалиев, Зейнеп 
Розмұхамедовалар бар. Бәрі де ән салып, би 
билеп, кеңес жауынгерлерін көңілдендіріп 
отырды. Танымал өнер иелерінің еңбегі орынды 
бағаланып, орден, медальдармен марапатталды. 
Қырық бес күн бойы майдан шебін аралап, өнер 
көрсеткендердің ішінде қазақ әртістері: Халық 
қаһарманы, ғажайып әнші Роза Бағланова мен 
Қазақ ҚСР Халық артисі Айсұлу Байқадамова 
екеуі тұңғыш рет Ұлы Отан соғысының ардагері 
атанды. Ал, Шара Жиенқұлова гастрольдік өнер 
сапарынан түскен қаржысына танк жасатып берді. 
Оған дәлел – Бас қолбасшы Сталиннің бишіге 
жазылған жедел хаты. Ол Орталық архивте 
сақталып тұр. Онда былай делінген:     

«Кустанай, Казахской ССР,
Народной артистке тов. Шара.
Благодарю Вас, товарищ Шара и Ваш ансамбль 

за заботу о Бронетанковых силах Красной  Армии.
Примите мой привет и благодарность Красной 

Армии». 
И.Сталин
(П.Р Москва 135 35 31 05310)

Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген 
артисі Зейнеп Розмұхамедованың «Қазақ 
әдебиеті» (1993 жыл, 7-бет) газетіне берген 
«Майданға ән де аттанған» атты сұхбатында 
сұрапыл соғыс жайында жан тебірентерлік сыр 
шерткен. Аты өшкір сұм соғыс жайында шамасы 
ардагер бишідей ешкім айта алмас. Толық 
мазмұнын автордың өзіне қалдырғанды жөн 
санадым. 

«Астана жұртшылығы құлақтанып қалған 
болуы керек, біз майданға жүретін күні Алматы 
вокзалына халық өте көп жиналды. Майдандағы 
жауынгерлерге елдің сағынышты сәлемін 
айтып, Жеңіс тілеген жалынды сөздер сөйленіп, 
жиынның ақыры митингіге айналып кетті. Мұндай 
жиындар жол бойында алдымыздан тұздәмдерін 
алып шығып, оң сапар тілеген Жамбыл, Шымкент, 
Қызылорда станцияларында да үлкен жігермен 
өтті.

Соғыс жүріп жатқанына қарамастан Мәскеу 
жұртшылығы да бізді үлкен құрметпен, ерекше 
бір туыстық мейіріммен қарсы алды. Әскери 
бөлімшеде болып, бәріміз түгел әскери киім 
кидік. Содан кейін бөлімшенің саяси басшысы 
қабылдау жасап, бізге майдандағы жағдайды 
толық айтып түсіндірді. Жағдай өте ауыр және 
біз баратын Солтүстік Батыс майдан соғыстың ең 
бір ауыр шиеленіскен жері екенін ашып айтты. 
Жауға қарсы жан аямай ерлікпен соғысып жатқан 
жауынгерлеріміздің жігерін өз өнерімізбен онан 
әрі шыңдай түсетінімізге зор сенім білдірді.

Бригаданың атынан Күләш апа сөйледі. Бізге 
«майдандағы жауынгер, Отан солдатсыздар» деп 
сенім білдіргені үшін алғыс айтты. Сонымен біз 
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алдыңғы майдан шебіне аттанып кеттік. 
Алайда, біздің «соғыс» жөніндегі түсінігіміз 

сыпайылап айтқанда түк болмай шықты. Соғыс 
деген бәленің шын мәніндегі жан түршігерлік 
алапат сұрқия жүзін біз алдыңғы майдан шебіне 
келгенде ғана көзбен көріп, жан-жүрегімізбен 
сезіндік. Өз басым күні бүгінге дейін, егер 
көптің ішінде омырауына орден таққан бұрынғы 
жауынгерлерді кездестіре қалсам, сәлем бермей 
өте алмаймын. Өйткені, біз майдандағы ерліктің 
не екенін көрдік. Ет пен сүйектен ғана жаралған 
адамның бүтіндей бір танкке қарсы жекпежекте 
жеңіп шыққанын көрдік. Опат болғанын көрдік. 
Өлімді көрдік. Қираған, өртенген қалалар мен 
деревняларды көрдік. Көргеннің бәрін бастан 
кешу былай тұрсын, тіпті, еске алғанның өзінде 
осы күнге дейін жан түршігеді. Ал, совет адамдары 
соның бәрін бастан кешті...

Осындай сұрапыл қырғынның ішінде жүріп, 
сәл бір қалт еткен тыныштық орнай қалған 
сәттерді пайдаланып, жауынгерлерге екі айға 
жуық уақыттың ішінде 64 концерт бердік. 

«Ешуақытта да бұл ормандары осындай 

түрліше тілдерде сөйлеген емес» деп жазды 
«Отан үшін» газеті өзінің 1942 жылғы 15 шілдеде 
жарияланған «Ескі орыс ормандарында» деген 
мақаласында: «Ешуақытта да ормандар осы 
шілде күндеріндегідей жауға ызғарлы, мейірімсіз 
өшпенділікте болған емес. Концерт бітеді. Мининг 
тынып, жауынгерлер артистермен қоштасып, ату 
шептеріне кетеді. Ендігі жерде оқтар жырлайды». 

Шынында да Күләш, Үрия, Жамал апалар 
Елубай, Манарбек, Әнуәрбек ағалар ән 
шырқағанда туысқан орыс ормандары бас иіп 
тұрғандай, ғажайып бір жан тебірентерлік әсер 
қалдыратын».

Сайып келгенде, мен жылдар жылжып 
өткен сайын алыстап бара жатқан Ұлы Отан 
соғысына тек біздің жауынгерлеріміз ғана емес, 
қазақ өнерінің алғашқы қарлығаштарының да 
қатысқанын көрсеткім келді. Біз, бүгінгі тәуелсіз 
ұрпақ, мейірімсіз жауды тізе бүктіруге жан-
тәндерімен атсалысқан тұлғаларымызды қал-
қадіріміз жеткенше қастерлеуіміз керек. Ендеше, 
сұм соғыстың аты өшсін, тәуелсіз де тыныш өмір 
мәңгі-бақи жасай берсін!

Қазақстанның өнер қайраткерлері майдан шебінде. 1942 ж.
ҚР Орталық мемлекеттік архиві. 1756-қор,1-тіз.,52-іс, 4-п.
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Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Бибі Артықова 
Украйын майданында жауынгерлер алдында өнер көрсетуде. 1942 ж.

(Фото ҚР Мемлекеттік орталық музейінен алынды)

Қазақстанның халық әртісі Шабал Бейсекова жауынгерлер арасында. 1942 ж.
ҚР Орталық мемлекеттік архиві. 1903-қор,1-тіз.,55-іс.

Резюме 
В статье представлена роль деятелей культуры Казахской АССР в годы Второй мировой войны, 

которые своими песнями поднимая патриотический дух солдат на фронтах, внесли свой вклад в победу 
над фашизмом.

Summary
The article presents the role of cultural figures of the Kazakh Autonomous Soviet Socialist Republic during 

the Second World War, who, with their songs raising the patriotic spirit of soldiers on the fronts, contributed 
to the victory over fascism.
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Надежда Хрипченко, 
директор Государственного архива 

Чингирлауского района 
Западно-Казахстанской области

ПИСЬМА ПОБЕДЫ

АННОТАЦИЯ
Как дорога была каждая весточка с фронта. Письма, которые до сих пор волнуют нас, пробивают 

слезу. До нас дошли письма, которым уже более 75 лет. В районном архиве хранится коллекция лич-
ных дел ветеранов Великой Отечественной войны, офицеров запаса. Это документы, которые очень 
дороги не только родным и близким, но и нам, работникам архива. Принимая документы на государ-
ственное хранение, мы все прочитываем, изучаем, описываем, систематизируем, составляем науч-
но-справочный аппарат, чтобы потом по первому требованию заявителя дать нужную информацию.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, И.Буренко, фронт, архивный документ.

Письма во время войны ждали месяцами, го-
дами, а иногда и десятилетиями. Их писали в око-
пах, блиндажах, на передовой, в глубоком тылу, 
на койках медсанбатов на любом клочке бумаги.

Эти строки важны не меньше, чем труды воен-
ных историков или официальная хроника. За каж- 
дой строчкой стоит человек, его военные будни, 
переживания, быт и семья, страхи и цели. Сей-
час ветхая бумага уже рвется на сгибах, выцве-
тают чернила, стираются буквы. Письма прохо-
дили строгую цензуру, поэтому некоторые слова 
и строчки вычеркнуты и не читаются. Узнай всю 
правду о военных буднях от первого лица.

Буренко Иван Ананьевич родом из п.Алмаз-
ное Чкаловского сельского Совета (Алмазнен-
ский сельский округ) Чингирлауского района 
Западно-Казахстанской области. Родился в 1922 
году в семье крестьянина – бедняка. В 1941 году 
окончил 9 классов Чиликской средней школы и в 
ноябре был призван в ряды Красной Армии. До 
1 мая 1942 года был  курсантом Гомельского во-
енно-пехотного училища в г. Катта-Курган Сред-
не-Азиатского Военного округа. После окончания 
училища было присвоено звание лейтенанта, по 
должности командир взвода. Был направлен в 
177 Армейский запасной стрелковый полк 60 ар-
мии I Украинского фронта, где был до 18 марта 
1944 года. С 18 марта 1944 года по 1 января 1945 
года проходил службу в 24 отдельном истреби-
тельном противотанковом дивизионе 351 Шепе-
товской Краснознаменной стрелковой дивизии 
60 Армии I Украинского фронта.  

На войне каждый солдат больше всего мечтал 
об одном: поскорее вернуться домой, к своим лю-
бимым и близким. В октябре 1942 года в Лубенку 
пришло долгожданное письмо Андрющенко Ев-
докие. «Пламенный привет тебе милая подруга, 
Дуся! С тех пор, как я писал тебе секреточку, про-

шло четыре дня, за это время прошли порядочное 
расстояние.…… немного разрушены бомбежкой 
только центры. А так все в садах и стройных ули-
цах, крытые мостовые. Но сильнее всех разрушен, 
особенно станция и сам город, раскидан беспоря-
дочно. Когда вошли в город, я спросил,  по какой 
улице пройти в центр города, то ответили, там, 
где стоите, там и центр…… Только в этом го-
родке большинство говорят на  украинском язы-
ке. Уже не те украинцы, что были, эти убитые 
войной, ночуют все по подвалам, боясь бомбежки, 
так как каждую ночь наседает немец. Но все люди 
живут неплохо, богато. Мужиков и молодежь мо-
билизуют в Червону Армию. Немного мы передох-
нули и движемся вперед, на Запад. Эту ночь сни-
лась ты мне, Дуся….. 

…….здесь за куренём и перед Бахлючем тянет-
ся украинская степь, черноземье. За 8-10 км.село 
видно, как на ладони, ровный рельеф. По поводу 
восстановления нашей власти, некоторые рады, 
а некоторые недовольны всей душой. Передавай 
пламенный привет своим родным, маме, папе, 
братьям, сестрице Маруси. С приветом твой друг 
Ваня. 21.09.1942 г.».

«…Сегодня, т.е. 5 декабря радостный день, 
счастливый день, тихо падает кудрявыми хлопья-
ми ослепительно белый снег. Пасмурно. На нашем 
участке тихо, «фрицы спочивают». Нахожусь в 
трех верстах от того города, какой области, 
раньше был мой адрес…». 05.12.1942 г.

Иван Ананьевич после войны вернулся в род-
ное село. Работал заведующим Отрадненской на-
чальной школы, учителем физподготовки, учите-
лем начальных классов в Лубенской НСШ. В 1951 
году заочно окончил исторический факультет 
Уральского пединститута. Много лет был дирек-
тором Полтавской средней школы, вел большую 
краеведческую работу.
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За боевое отличие на фронте награжден Орде-
ном «Красная Звезда», медалью «За Победу над 
Германией».

Участие СССР во Второй мировой войне про-
должилось периодом советско-японской войны 
с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Советские 
войска изгнали японцев из Маньчжурии и Кореи, 
Южного Сахалина и Курильских островов. Совет-
ские войска оставались на северо-востоке Китая 
до мая 1946 г. В январе 1946 года Тыщенко Мария 
Михайловна из с.Талдысай получила долгождан-
ное письмо из Маньчжурии от мужа: «Привет из 
далекого края Маньчжурия! Здравствуй многоу-
важаемая моя супруга Маруся, доченька Валечка! 
С приветом к вам Петя. …. Возможно поедем в 
город Уральск, вот вам адрес жены моего друга 
Волгина Александра Ивановича. Его жена Волги-
на Ольга Афанасьевна, ул.Плясунковская, д.62. 
Прошу, чтобы ты к ним зашла. Я буду днем обяза-
тельно. Вот и все. На этом я кончаю писать вам 
письмо. Ваш Петр. 6 января 1946 г.». 

Домой он так и не вернулся. На фотографии 
в верхнем ряду второй справа Тыщенко Петр 
Андреевич с маленьким ребенком на руках. Это 
моя мама Хрипченко Валентина Петровна. Фото-
графия была сделана в июле 1941 года. Все муж-
чины с.Талдысай Ащесайского сельского Совета 

ушли на фронт. Мария Тыщенко жила с матерью 
и маленькой дочкой в Талдысае, работала в Аще-
сайском совхозе. Жили в маленькой землянке и 
приняли семью Уточкиных, эвакуированных из 
Сталинграда. После войны с этой семьей много 
лет поддерживали связь, переписывались, езди-
ли в гости друг к другу. Как-то я спросила у мамы, 
с чьей стороны они родственники нам. Мама от-
ветила: «Они не родственники. С ними войну пе-
режили».

Мы хотим пусть всего в нескольких живых 
строках, в увядших фотографиях, фрагментах по-
тускневших документов рассказать о наших зем-
ляках, которые вернулись с победой, погибли или 
пропали без вести на полях сражений. Для нас, а 
особенно для их родных и близких неважно, по-
лучили ли они высокое звание Героя Советского 
Союза или, как называли тогда, «солдатские ме-
дали». 

Неважно, какое звание они носили, важно то, 
что это были наши предки. Это их и наша общая 
Победа, а значит, все они Герои. Они есть в ка-
ждой семье – воевавшие на фронтах, державшие 
тыл. Те, кто дошел до Победы и те, кто не вернул-
ся из боя. Память о них трепетно хранит уже чет-
вертое поколение наших граждан.

Түйін
Мақалада Ұлы Отан соғысының ардагері Иван Буренконың соғыс кезіндегі ерліктері мен соғыстан 

кейінгі елдің дамуына қосқан үлесі туралы айтылады. Мақала Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау 
ауданы мемлекеттік архивінің жеке тектік қор негізінде жазылған.

Summary
In the article says about veteran of the great Patriotic war Ivan Burenko as feats during the great Patriotic 

war and contribution to the development of the post-war country. The article was published on the basis of 
Fund of personal origin of the archive.
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Айтбала Әбенова,  
Қазақстан Республикасы

 Білім және ғылым министрлігінің
 Мемлекет тарихы институтының 

ғылыми қызметкері

АРХИВ – ҚОҒАМНЫҢ ЖАДЫ МЕН ТАРИХЫ

Өткеннің өнегесі – бүгінгінің баға жетпес 
байлығы деп Елбасы айтқандай, қарт тарихтың 
бізге қалдырған тағлымы мол. Өткенді білмей 
болашақты бағалау мүмкін емес.

Архив ісінің тарихы ғасырлар қойнауынан 
бастау алады. Адамның пайда болуымен жазба 
пайда болды. Алғашқы қоғамда жазбаларды 
жартастарға, ағаштарға, тастарға бейнелеуден 
бас тартқан кезде, жазу құралы ретінде 
саз балшықтан жасалған тақтаны, ағаштың 
қабығын пайдаланды. Осылайша жазбаларды 
мәңгі сақтау және сақтау қажеттілігі туған. Өз 
Отанының тарихын білу халықтың ұлттық-тарихи 
санасын қалыптастырады. Н.М. Карамзин: «ата-
бабалардың тарихы Отаны бар лайықты адам 
үшін мәңгі қызықты»  деп жазған.

Белгілі тарихшы Е.В. Тарле: «Құжатсыз 
тарих жоқ, тарихсыз мемлекет жоқ, ұлт жоқ» 
дегендей, тарих құжаттан басталып, деректік 
негізде зерттеледі. Кейбір адамдар үшін «архив» 
сөзі шексіз ұзын стеллаждар мен шаң басқан 
папкалармен байланысты қойма іспетті. Архивтер 
не үшін құрылады деген сауалға, әрине тарих үшін 
деп жауап береміз. Сондықтан да тарихшылар мен 
архив қызметкерлері ғана архивтердің әлеуметтік 
және экономикалық маңызы зор екенін біледі. 

Архив дегеніміз – тарихи деректік құжаттар 
сақталатын алтын қазына. Архивте әр кезеңдегі 
тарихи оқиғалар, дипломатиялық қарым-
қатынастар, қоғамның саяси-әлеуметтік, 
экономикалық бағыттары жөнінде құнды 
құжаттар сақталады. Ең кішігірім архивтің өзінде 
қанша маңызды құжаттар бар екенін елестетіп 
көріңізші. Біздің тарихымызға қатысты оқиғалар 
ғасырлар тереңінен өткен сайын, өткен тарихпен 
және құпия уақытпен байланыста болған барлық 
құжаттар қызықты қабылданады. Өйткені, бүгін 
өмір сүрген әр сағат ертеңгі тарих болады.

Архив тағдыры да қайғы-қасіретке толы болды. 
Тарихи оқиғаның әрбір кезеңдерінде құжаттар 
жойылып, маңызды мәліметтер жоғалып кетіп 
отырған. Көтерілістер кезінде байлар, феодалдар 
құжаттың басқа біреудің қолына түсуінен қорқып 
өздері жойып отырған. Жау шапқыншылығы 
кезінде архив құжаттарын өртеп жіберу, тонау, 
ұрлау болған оқиғалары да кездеседі. Мәселен, 
Азамат соғысы тұсында Орал облыстық 
басқармасының құжаттарын казактар жойып 

жіберген. Көптеген құжаттардың жойылуына 
кеңестік биліктің оларды «бай-кулактардың ісі» 
деп тануы себепкер болды.

Архивте сақталған құнды құжаттарсыз 
тарихты зерттеу, ғылымның, мәдениет пен 
білім беру саласының дамуы мүмкін емес.
Қазақстан архивтерінде орасан зор әлеуметтік-
экономикалық, саяси, ғылыми, мәдени және 
басқа да ақпарат жинақталған. Кім ақпаратқа ие 
болса, сол әлемді билейді» демекші, ақпараттық 
дәуірде сол ақпаратты басқару, пайдалану ісінің 
мән-маңызы айрықша.

Архив – мемлекеттің кешегі және бүгінгі 
тарихының сақтаушысы. Ұлтымыздың кешегісі 
мен бүгінін құрайтын құнды құжаттарды болашақ 
ұрпаққа аманат ету міндеті архив мамандарына 
сеніп тапсырылған. Оны кәдеге жаратып, өскелең 
ұрпақтың жадына сіңіру – бүгінгі буынның басты 
міндеті.

Сондықтан ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
бағдарламалық мақаласында «Архив -2025» 
бағдарламасын қолға алуды тапсырды. 
Бабамыздан қалған бай мұраны жинастыру 
керектігін айтты. Тәуелсіздік алғаннан бері 
тарихты түгендеу барысында атқарған 
жұмыстарымыз аз болған жоқ. Мәселен, 2004-
2007 жылдары «Мәдени мұра» бағдарламасы іске 
асып, ұмыт қалған және белгісіз болған деректер 
жарыққа шықты. Нақтырақ айтсақ, 537 кітап бір 
жарым миллионнан астам тиражбен шығарылды, 
олардың арасында тарихқа, археологияға, 
этнография, ғажаңа энциклопедиялық 
сөздіктерге байланысты қайталанбас сериялар 
кездеседі.

«Архив – 2025» бағдарламасы тарихты 
түгендеуге зор мүмкіндік туғызып отыр. 
Бағдарламаның ең басты міндеті архив саласы 
жұмысын оңтайландыру және жетілдіру болып 
табылады. Әрбір құжат тарихтың ақтаңдақ 
беттерін ашады. Алайда біздің архивтердегі 
мәліметтер қазақ халқының болмысын ашуға 
жеткіліксіз. «Тың деректер шетелдік архивтерде 
жатыр» - дейді тарихшылар. Шекара сыртындағы 
ұлт тарихына қатысты тың мәліметтер жиналғанда 
ғана қазақ елінің шынайы беті кескінделіп, қазақ 
халқының жаһандық орны айқындала түседі. 
Елбасы айтқандай «Архив – 2025» бағдарламасы 
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АРхИВ іСіНің ТӘЖіРИБЕСі МЕН ӘДіСТЕМЕСі

«Мәдени мұра» бағдарламасының жалғасы 
іспетті. Төл тарихты түгендеуі тиіс. Алыс-жақын 
шетелден зерттелмеген құжаттар әкелініп, жеті 
жылдың ішінде құжаттар ғылыми айналымға 
енгізілуі тиіс.

Қазіргі таңда шетелде еліміздің тарихына бай-
ланысты материалдар жинау басталды. Ұлттық 
архив және Сирек кітаптар мен қолжазбалар ор-
талығы жанынан «Архив-2025» ғылыми-әдісте-
мелік орталығы құрылғандығы барлығымызға 
мәлім. Іздестіру жұмысына республикалық, об-
лыстық, қалалық архившілермен бірге зерттеуші 
ғалымдар да жұмылдырылды.

Еліміз бойынша 219 архив келешекте бірыңғай 
цифрлық жүйеге өтуі керек. Онда 24 миллион 
сақтау бірлігі жинақталып, 3 мыңнан астам 
қызметкерлер жұмыс істейді. Рухани жаңғыру 
жағдайында азаматтардың өткені мен бүгінін 
білуге деген құштарлығы, архив құжаттарына 
деген ұмтылысы бірінші қажеттілік болып тұр. 
Өйткені, архивтерде тұтас тарихи дәуірлерді 
бейнелейтін бірегей материалдар сақталады.
Мысалы, 2016 жылы мемлекеттік архивтердің 
оқу залдары арқылы бір ғана ғылыми зерттеулер 
жүргізу үшін пайдаланушыларға миллионнан 
астам іс берілді.

Ғылыми зерттеу орталықтарының басты 
бағыттарының бірі -архив құжаттарын анықтау 
және зерттеу болып табылады. ҚР БҒМ ҒК 
Мемлекет тарихы институтында жүргізілетін 
ғылыми зерттеулер жобасы архив құжаттары 
негізінде жинақталып жазылады.

Мемлекет тарихы институтының Қазақстанның 
әлеуметтік-экономикалық даму тарихы бөлімінің 
қызметкерлері «Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстандағы мемлекеттік билікті 
трансформациялау жөніндегі стратегиялық 
бастамалары» атты зерттеу тақырыбын іске асыру 
шеңберінде ҚР Президенті архиві, ҚР Тұңғыш 
Президенті-Елбасы кітапханасының архиві және 
бірқатар облыстық, аймақтық архивтермен тығыз 
байланыста жұмыс істейді. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың мұрасымен 
жұмыс істеу, Ұлт Көшбасшысының бірегей 
тұлғасын зерттеу Институт қызметкерлерінің 
басты назарында. ҚР Тұңғыш Президентінің 
жеке архивінде Елбасының мемлекеттік саяси 
қызметтеріне байланысты, тәуелсіз Қазақстан 
тарихына байланысты аса құнды құжаттар 

жинақталып сақталған. Ол құжаттар жұртқа 
қол жетімді болуы үшін қазіргі танда бір жүйеге 
енгізіліп, тіркеуге алынып жатыр. Цифрландыру 
жүйесі 90 пайызға жетті. Елбасының жеке 
архивінде 196 мың құжаттар бар. Онда қазіргі 
таңда сирек кездесетін құжаттар, бірегей 
құжаттар сақталған.

Қазақстан Республикасы Президенті Архиві 
– қазіргі заманғы технологиялық құралдармен 
жабдықталған архив мекемелерінің бірі. Қазіргі 
таңда архив құжаттары цифрлық форматқа 
көшуде. Президент Архиві Беларусь, Германия, 
Корея, Қырғызстан, Польша, Ресей, АҚШ секілді 
7 мемлекеттің 16 ұйымымен келісімшартқа 
отырған. Жыл сайын бұл архивтің қызметіне 
400-ге жуық зерттеуші, оның ішінде шетел 
зерттеушілері де жүгінеді екен.

ҚР Президентінің Архивінде «Электронды 
архив» ақпараттық жүйесі іске қосылған. 
Зерттеушілер осы жүйе арқылы тапсырыс беретін 
құжат туралы ақпаратты алдын ала көре алады. 
Бұл жүйе зерттеушілер үшін өте ыңғайлы, қажетті 
құжатты жедел алуға мүмкіндіктері зор.

Ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында 
бөлім қызметкерлері ҚР Президенті Архивінен 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев бастаған егемендік 
жылдарындағы еліміздің жетістіктері кеңінен 
баяндалатын құнды құжаттарды, атап 
айтқанда Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың АҚШ 
Президенттері Д.Бушпен, Б.Клинтонмен, 
саяси, экономикалық ынтымақтастық туралы 
хат алмасулары, Түрік Республикасының 
Премьер-Министрі С. Демирельмен кездесудегі 
сөйлеген сөзі,1996 жылы 2 желтоқсанда ЕҚЫҰ, 
Лиссабон, Португалияда мемлекет және 
үкімет басшыларының алдында сөйлеген 
сөзі, халықаралық конгрестерде, форумдарда 
сөйлеген сөздері мәтіндерінің, стратегиялық 
жоспарлар, Қазақстанның ішкі және сыртқы 
саясаты туралы құжаттардың көшірмелерін 
түсіріп әкелді.

Құжаттардың арасында ҚР Президенті 
жанындағы мемлекеттік саясат жөніндегі 
Ұлттық Кеңестің жұмыс тобы отырысының 
стенограммасы, хаттамасы, 1994 жылғы 
Елбасының бүкілхалықтық сайлау алдындағы 
үндеуі, 1998 жылы Атырау сайлаушыларының 
алдында сөйлеген сөздерінің мәтіндерінің 
көшірмелері де бар.
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Аса қызығушылық танытатын құжаттар: 1992 
жылғы 28 қазандағы ҚР жаңа Конституциясының 
жобасын талқылау қорытындысы бойынша 
Конституциялық комиссия отырысының 
стенограммасы, 1993 жылғы Қазақстан 
Республикасында сот жүйесін реформалау туралы 
құжаттар, 1994 жылғы 18 наурызда Елбасының 
республика құқық қорғау органдары мен сот 
органдары басшыларының кеңесінде сөйлеген 
сөзінің, хаттамасының көшірмелері.

Зерттеу жұмысының барысында тәуелсіздік 
тарихының фотоқұжаттары жиналған, 
фотоқұжаттар тарихи дерек ретінде өте үлкен 
маңызға ие екені белгілі. Фотоқұжаттар өзінің 
пайда болуы, мазмұны, қолданысы жағынан 
маңызды тарихи оқиғалар мен фактілерден 
дерек береді.

Сонымен қатар, зерттеушілер Қазақстан 
Республикасы Ұлттық архив материалдарын 
зерттеуге, ғылыми айналымға енгізуге ерекше 
көңіл бөледі. «Архив - 2025» бағдарламасы архив 
қызметкерлеріне үлкен серпіліс берді. Ұлттық 
архивтың АҚШ, Қытай, Франция, Түркия сияқты 
12 елмен келісімі бар.

ҚР Ұлттық архивінде 1991 жылдан бастап 
қазіргі уақытқа дейінгі кезеңді қамтитын құжаттар 
сақталған. Ұлттық архив қорынан тәуелсіз 
Қазақстан тарихына қатысты тәуелсіздік алғаннан 
кейінгі нарықтық экономикаға көшудің күрделі 
кезеңі, жоспарлы-әкімшілік экономика туралы, 
бағаларды ырықтандыру, жекешелендіру, ұлттық 
валютаны енгізу, әлеуметтік саланы реформалау 
үдерістері, Қазақстанның жаңа астанасын көшіру 
және салу үдерісін сипаттайтын құжаттардың 
көшірмелері алынды. Зерттеу, жүйелеу 
барысында осы архив материалдары ғылыми 
зерттеудің іргелі негізі болып табылады.

Сонымен қатар зерттеушілер оннан аса 
облыстық және өңірлік архивтерден аймақтар мен 
өңірлердің  әлеуметтік-мәдени дамуын көрсететін 
бірегей мәліметтер топтастырылған құжаттар 
көшірмелерін тандап әкелді. Атап айтқанда, ҚР 
Тұңғыш Президентін сайлау жөніндегі аймақтағы 

науқанды дайындауға байланысты, этносаралық 
қатынастар жөніндегі әлеуметтік зерттеулер, 
Президент Жарлықтарының, ҚР Үкіметінің 
қаулыларының орындалуы туралы облыс және 
қала шешімдері мен өкімдерінің анықтамалары 
мен ақпараттары, туризм, спорт және жастар 
мәселелері бойынша әкімнің шешімдерінің 
орындалу барысы туралы анықтамалары, 
ақпараттары бар.

Мәселен, Жезқазған қаласы мемлекеттік 
архивінен Қазақстан тәуелсіздік алғаннан 
кейінгі жылдары жинақталған Отбасы, ана 
мен баланы қорғау, Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының Жезқазған облыстық ұйымының 
құжаттары, Жезқазған облыстық «Азат» 
азаматтық қозғалысының және «Ұлытау» 
қоғамдық (1989-1990 ж.ж.) қозғалыстарының 
құжаттары, Облыстық халықты әлеуметтік қорғау 
басқармасының, Еңбек биржасы мен Облыстық 
жұмыспен қамту орталығының, Жезқазған 
өңірлік мемлекеттік мүлік және жекешелендіру 
комитетінің құжаттары бойынша архив 
құжаттарының көшірмесі түсірілді.

Архив құжаттарын жинау,зерттеу барысында 
жеке тектік құжаттар, қолжазбалар, күнделіктер, 
хаттар тарихшылар үшін баға жетпес дереккөз. 
Жеке тектік құжаттар өңірдің қоғамдық, саяси 
шаруашылық және мәдени өмірін толық және 
тереңірек көрсетуге көмектеседі.

Жезқазған қалалық мемлекеттік архивінде 
687-қорында «Ұлытау» қоғамдық қозғалысына 
қатысты құжаттар жинақталған. Атап айтқанда, 
қоғамдық-саяси ұйымдар атынан Олжас 
Сүлейменовке, Әбіш Кекілбаевқа жазған хаттары, 
қозғалыстың төрағасы Әлихан Бәйменовтің 
Олжас Сүлейменовке жазған хаты, «Ұлытау» 
қозғалысының атқарған жұмысы туралы есебі, 
«Ұлытау» қоғамдық қозғалысы төрағасының 
орынбасары Бақтияр Қожахметовтың үндеу 
хаты, «Ұлытау» қоғамдық қозғалысының жалпы 
жиналысының хаттамасы, фотоқұжаттары 
жинақталған. 

Жалпы алғанда Институт қызметкерлері іргелі-
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қолданбалы зерттеу жұмысының нәтижелері 
бойынша тиісті ғылыми баяндамалар әзірлейді. 
2019 жылы жоғары рейтингті журналдарда 16 
ғылыми мақалалар басылып шықты.

Жыл сайынғы Институт ғалымдарының 
атқарған іргелі және қолданбалы ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының нәтижелері, олардың орындалуы 
жөніндегі мәліметтер Ғылыми кеңес отырысының 
хаттамаларында, Институттың жылдық 
есептерінде баяндалады. Зерттеу жобаларын 
жүзеге асыруға аға буын ғалымдармен бірге жас 
ғалымдар да атсалысады. Бұл құжат Институт 
қызметкерлерінің барлық буындарының ғылыми 
жұмысының табанды да қажырлы еңбегінің 
нәтижесі. Өйткені осы аға буын мен орта буын 

арасындағы алтын көпір арқылы жас ғалымдар 
өз ізашарларының тәжірибесіне, кеңесіне жүгіне 
алады. Өз кәсібіне үлкен жауапкершілікпен 
қарауға үйренеді. Алдағы уақытта Институт 
қызметкерлері «Тәуелсіз Қазақстан тарихы архив 
құжаттарында» деп аталатын жинақ шығаруды 
жоспарлап отыр. 

Қорыта айтқанда, архив қорларында 
сақталған құжаттар бізге өткенге үңілуге, сол 
кездегі атмосфераны сезінуге және қазіргі 
жарияланымның ықпалында болған белгілі 
оқиғаларды өзгедей қарауға мүмкіндік береді. 
Сондықтан тарихымыздың асыл қазынасын 
ұрпаққа аманат ету, ұрпақ алдындағы парызымыз 
деп ойлаймын.
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Ғалия Ақаева, 
Алматы қаласының мемлекеттік архиві

Құжаттарды ғылыми пайдалану 
және жариялау бөлімінің басшысы 

ДАРА ДАУЫС ИЕСІ – САУЫҚ ЖАҚАНОВА

«Алтын қорда дүниелерім бар. Сол алтын қордағы 
хабарларымды кезекпен күнде біреуін шығарып жатқан көрінеді. 

Мен әр түрлі жанрда оқыдым. Музыкалық хабарлар 
әртістік әншілердің, композиторлардың шығармаларын, 

өлеңдер, поэмалар, солардың барлығын оқыдым».

ҚР еңбек сіңірген әртісі Сауық ЖАҚАНОВА.

АННОТАЦИЯ
Мақала әйгілі диктор, Қазақстанның еңбек сіңірген әртіcі, «Құрмет» орденінің иегері, доцент, «қа-

зақ радиосының сандуғашы» аталған Сауық Жақанованың 75 жылдығына арналады. Архив құжаттары 
негізінде дикторлық өнер мектебінің дамуына үлкен үлесін қосқан тұлғаның естеліктері ұсынылған.

Кілт сөздер: Сауық Жақанова, Қазақ радиосы, диктор, тұлға, Қазақстанның еңбек сіңірген әртіcі, 
«Құрмет» орденінің иегері, доцент, мерейтой, архив құжаттары, естелік.

Микрофонды жанына серік еткен Сауық 
Мәсіғұтқызы радиожурналистика саласында 
өзіндік орны бар, дара тұлғалардың бірі. Әуезді 
дауысымен талайдың жүрегін баураған талант иесі 
радиоға 17 жасында келеді. Тынбай еңбек етіп, 
дауысын елі таныған атақты дикторға айналады. 
«Қазақтың Левитаны» Әнуарбек Байжанбаевтың 
мектебінен өтіп, шәкірті атанады. Бүгінде ерекше 
дарын иесінің дауылпаз дауысы «Алтын қорда» 
сақталған.

Осыған дейін Сауық Жақанова жоғары оқу 
орындарының студенттеріне арнап «Сөйлеу 
техникасы», «Жүргізушінің сөйлеу мәдениеті» атты 
жинақтарын жазған. Жастардың оқу құралына 
айналған құнды жинақ білім ордаларында 
қолданылып жүр. Ал радио ардагерінің жасы 
75-ке жетсе де, әлі де шәкірт тәрбиелеп, мектеп 
ашуға дайындық үстінде.

Қазақ радиосының ыстық-суығын ұзақ жылдар 
бірге бөлісіп, қажыр-қайратын туған халқымыздың 
игілігі жолында аянбай жұмсап келген, бүгін жеті 
асудың бел ортасы 75 жастың биігінен көрініп 
отыр. Өткенге ой жіберсек, Сауық апамыз бірнеше 
жылдар бойына жемісті еңбек етті.

О бастан-ақ бойда бар тума талант бертін келе 
тынымсыз еңбекпен шыңдалып, бүгінде шын 
мәніндегі шеберліктің деңгейіне көтерілген Қазақ 
радиосында Әнуарбек Байжанбаев, Мәмбет 
Сержанов, Мина Сейітова сынды саңлақтар 
шаңырағын көтерген дикторлық өнер мектебінің 
одан әрі қарай кең қанат жайып, өсіп өркендеуіне 
өлшеусіз үлесін қосқан. 

Сауық Жақанова орындаған көркем дүниелер, 
радиодан беріліп жүрген түрлі жанрдағы хабарлар 
халықтың, сонымен қатар келер ұрпақтың 
да рухани мұрасына айналған. Сан мыңдаған 
жүректерге жол тапқан бұл туындылар бүгіндері 
алтын қорымызды байытып, хабарларымыздың 
көркемдік мазмұнын арттыра түсті.

Бұрын көркемсөз оқудың айтулы шебері Сауық 
Мәсіғұтқызының үнін республикамыздың қай 
бұрышына бара қалсаңыз да халық жақсы танып 
– білетін еді. Сонымен қатар Сауық Жақанованың 
Алматы қаласының Мемлекеттік архивінің 
қорында көптеген «Құрмет грамоталары», 
«Жаңа алаңға» шығуға берген рұқсат қағаздары, 
Радио күніне арналған салтанатты жиналысқа 
шақырылған шақыру қағаздары, куәліктері, 
кәсіподақ билеті, кітаптары, Сауық апамызға 
арналған көптеген өлеңдері, хаттары, Назарбек 
Қанафияұлы жазған «Дауысын елі таныған» 
атты кітабы және «Таныс дауыс» атты кітаптары, 
әріптестерімен түскен суреттері  сақталған [1].

Сауық Жақанованың қолжазбасынан үзінді 
келтіре кетейін: «Радио дикторы болу үшін дауыс 
қажет деп жүрміз, бірақ оны меңгере білу ең 
басты талап дер едім. Түбі түскен шелектей құр 
дүрілдеу жүрексіз, сезімсіз немесе құр майысып, 
сызылу ол жалған дыбыстың жиынтығы болса 
тыңдаушысын жоғалтып алады» [2].

Сауық Жақанова өзінің қолжазбасында 
жазған «Менің қазақ университетін бітірген 
66 жылдан бергі осы радиода, өздеріңізге, 
радиотыңдаушылар, Қазақстанның түкпір 
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түкпіріндегі тілшілерімізбен, радио 
журналистеріміз, әртүрлі авторларымыз 
дайындаған бағдарламалар мен көркем 
шығармаларды жеткізу менің басты қызметім. 
Құрметті тыңдаушы, радионың құлағын жауып 
тастамай, қайта көтеріңкіреп қойып тыңдаса 
екен деп, әр оқылатын дүниеге қатты назар 
салып мән беруге, сөздің құдіретін өздеріңіздің 
зерделеріңізге жеткізуге талаптанамын. 
Жүректен шыққан сөзді, жүрекке жеткізуге 
тырысамын, мақсаттан шыққанға ұқсаймын, оны 
өздеріңізден келіп жатқан жылы-жылы хаттар мен 
осы бағдарламаның эфирге шығарушы топтың 
сенімінен байқаймын» деп жазған апайымыз [3].

Қазақ радиосының өзіндік жүріп өткен жолы, 
шежірелі тарихы бар. Онда тамаша журналистер, 
режиссерлер, дикторлар қызмет етеді. Радио 
саласында көп жылғы еңбегі және оны дамытуға 
сіңірген үлесі үшін дикторлар бөлімінің 
меңгерушісі Сауық Масіғұтқызы Жақанова КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 
«Құрмет Белгісі» орденімен награтталған. 

«Бар ойым Сауық қарындасым сөйлей берсе 
екен, құлаққа жағымды даусын есіте берсем 
екен деймін. Радиодан әсем де әсерлі, сәнді де 
мәнді даусын тыңдауды аңсай жүретін, естілмей 
қалса қайда екен деп іздейтін адамның қасында, 
өзіңмен қатар жүріп, әңгімелесіп келе жатқаны 
қандай ғанибет. Бір тамашасы, жай сөйлегеніңнің 
өзінде қоңыр қылаң даусы баурап, өзіне үйіре 
тартып тұрады екен» деп жазған журналист 
Шәкізат Дәрмағанбетұлы [4].

«Жас алаш» студент жастарға арналған 
қосымша газетіне берген сұхбатында былай деген. 
««Шалқармен» қатар сіздің дауысыңыз кейінгі 
кездері Алматылық танымал коммерциялық 
радиостансасы – «NS» -тен де естіліп қап еді... деп 
сұраған сұрағына былай жауап берген екен:

- Рас. Бір-екі рет барып оқығаннан 
кейін, редакторым шақырып алып ренжіді. 
Кез келген бұқаралық ақпарат құралдарының 
арасында бәсекелестік болады ғой. Сондағы 
редакторымның айтқаны: «Өзі былай да 
өркендеп отырған радионы Сіз барып тіпті көтеріп 
жібердіңіз» деген уәж болды. Сосын одан бас 
тартып, өзімнің туған радиомда қалдым. «Шалқар 
– мен үшін тым ыстық мекен, оның бас редакторы 
Кенжебек Әбдімәуленовпен, диктор әріптестерім 
Аманжан Еңсебаев, Омархан Қалмырзаев, Ұлжан 
Пармашқызы, Шолпан Байғабылқызы және 
басқалармен бірге жұмыс істеу үлкен қуаныш», – 
деп жазған Сауық Жақанова [5].

- Эфир заңы – қатал. Бірде аспандатып көкке 
көтерсе, бірде тұралатып жер жастандырады. 
Әр хабар – бір әлем. Оны жалпақ ел тыңдайды. 
Біреудің мұңын қозғаса, екіншісінің мейманасын 
тасытады. Рухани нәр беретін, құлақ құрышын 
қандыратын, тіпті, ондаған жылдар бойы 
көкейіңнен кетпейтін, ұмытылмастай хабарлар 
болады. Ондай хабарлардан, оны жүргізушілердің 
құдіретті үнінен айналсаң керек. Қазақ рухы 
асқақ ырғаққа, төгілген мақамға, шалқыған, 

шарықтаған әуенге, үзілген, үздіккен майда қоңыр 
үнге бай. Тек таңдап, талғап эфирден қалықтата 
біл, кәдеге жарата ал. Адам жаны ауа толқыны 
арқылы ғажайып әсемдіктен – нәр, мың құбылған 
дауыстардың қуатынан күш алып марқаяды. 
Сауықтың мөлдір, анық, таза, кейде толқып, 
кейде үздігіп естілетін сирек үні тыңдаушыларды 
елең еткізген еді [6].

Ал, Нарынқолдық ақын інісі Қанат Біржансалов: 
- Даусыңызға бар қазақ қанық десем,
- Артық емес, аяулы Сауық тәтем.
- Сізбен болған бүгінгі жүздесуді,
- Естелік қып ауылға алып кетем, - деп хат 

жолдап, шоқ сезімді бүйірінде сақтап жүреді екен. 
Дүние, осындай пәк көңілділермен қандай әсем 
ең?! [7].  

Өзің көрмесек те даусын эфирден күнде естіп, 
сырттай таныс болып жүрген Қазақ радиосының 
дикторы Сауық Жақанова – құрметті өнер адамы. 
Көрмеген, білмеген бүкіл радиотыңдаушылар 
мен дикторды жақындастырған бірінші эфир 
болса, екінші оның тек өзіне ғана тән сүйкімді 
даусы, туа біткен табиғи таланты. 

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» деген 
мақал бар. Сауық та бала жасынан ән-жырмен 
қанаттанды. Нағашы жағында өнерлі адамдар көп 
еді. Олар әр үй, әр ауыл болып ән салып, айтысқа 
түсетін. Біріне – бірі сәттілік тілегенде де «ән мен 
жыр, көңілділік тілеймін» дейтін. Шіркін, қандай 
жақсы тілеу! Сауықтың анасы Зира да әнші. Ауыл 
адамдары бас қосып қалған ойын-сауықта, той-
томалақта тартынбай таң атқанша ән салатын. Сол 
бір сүйікті өнер зерек те зерделі жан бойына ерте 
дарып, еркін дамыды. Қаршадай қыздың әніне 
ауылдастары шынайы риза болып, болашағынан 
үлкен үміт күте іштей қоштап, тамсанатын.

Ұстаздары оны өте жақсы көретін. Әсіресе, 
қыздың сызылта салған әнін ұнатушы еді. Сол 
кезде баланың ең кішкенесі Сауық болды ма, 
немесе биіктен көргісі келді ме, оны үнемі 
орындыққа отырғызып қойып ән салдыратын. 
Ол мектеп қабырғасында жүрген он жыл бойы 
да көркемөнер өнерпаздарының үйірмесіне, 
әртүрлі конкурстарға қатысып, ән шырқауын 
жалғастыра берді. Бірақ, талғампаз ұстаздары – 
Социалистік Еңбек ері, сол кездегі Алматыдағы 
№12 мектептің директоры Рафиқа Нұртазина 
мен Ленин орденінің иегері, Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген мұғалімі Әлия 
Дүйсенова шәкірт бойындағы табиғи талантты 
жете танып, оны әншіліктен гөрі дикторлыққа 
жиірек баулушы еді. Ұстаздар қателеспепті, оның 
жас жүрегінің нәзік пернесін дөп басыпты. Ол 
Қазақ мемлекеттік университетін бітірген соң, 
дикторлық конкурсқа қатысты. Жеңімпаз атанды, 
жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар демекші, сол сәтте 
конкурсқа қатысқан 250 адамнан дара шығып, 
Қазақ радиосына диктор болып қабылданды. 
Бала күннен аңсаған асыл арманының қасиетті 
де қадірлі алғашқы баспалдағын басқандай сол 
күнгі Сауықтың қуанышын айтсаңшы. Ал мектеп 
табалдырығынан осы мамандыққа баулыған 
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Сауық Жақанова. 1976 жыл 
Алматы қаласының мемлекеттік архиві. 

330-қор, 1-тіз., 32-іс, 2-п.

Орал қаласының 250 жылдығына  арналған кешті 
жүргізуге дайындық үстінде. Алматы қаласының 

мемлекеттік архиві. 330-қор, 1-тіз., 37-іс

Қазақстанның халық әртісі Әнуарбек Байжанбаев пен Сауық Жақанова.
Алматы қаласының мемлекеттік архиві. 330-қор, 1-тіз., 40-іс
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ұстаздары одан бетер қуанды. Жақанованың 
университеттің тіл әдебиеті факультетін бітіріп, 
дикторлық конкурсқа түскені 1966 жыл еді. Содан 
бері қаншама жыл. Бұл жылдар оның үлкен еңбек 
жолының өлшемі. Ал өзі осы жылдар ішінде 
республикамызға кеңінен танылды. Байқап 
отырған адамға Сауықтың осы сөздерінде де бір 
сыр жатқан тәрізді. Диктор Сауықтың қашан да 
жаны жаз, көңілі көктем. Сөз құдіретін жүректерге 
шымырлата ұялатқан, бәріміз үшін даусы етене 
таныс Сауық Жақанова жоғары категориялы 
диктор, «Құрмет белгісі» орденінің иегері, оның 
асуы әлі алда [8].

Өз ана тілін меңгеру, оны барынша әсерлі етіп 
айта білу әрбір адамның мәдениеттілігін, білім 
деңгейін, дүние танымын танытса керек. Қай тілде 
болмасын сөйлеуші тілді игеру оны практикада 
қолдану бірден болатын құбылыс емес екенін 
жақсы түсінеміз. Өйткені жарық дүниеге келген 

күннен бастап, әр сөздің мағынасын, мәнін, 
заттың атын біліп атап үйренеді. Соны кейін 
қарым-қатынас құралы ретінде жұмсайды. Оның 
тіл білімі практиканы білу болып табылады. 
Сөйлеуші тіл дағдысына бірте-бірте үйренеді. Тіл 
тек қана қатынас құралы емес. Сонымен бірге ол 
әр адамның көңіл-күйін, ішкі сезімін тағы басқа 
адам бойындағы әр алуан құбылыстарды сыртқа 
шығарушы [9]. 

Радио халыққа жылдам-жылдам тарайтын 
ақпарат көзі. Әсіресе, қазақ жұртына ауылға 
теледидардың күні кеше ғана келгенін ескерсек, 
сонда Қазақ радиосы қаншама ұрпақты 
тәрбиеледі десеңізші...

Бұлақтай мөлдір, әуезді ашық дауыстары 
еріксіз баурап, өн бойыңды ерекше сезімге 
бөлейтін дикторларды біз тыңдаушылары 
ерекше жандар деп бағалаймыз!

Пайдаланылған деректер тізімі:
1. Алматы қаласының мемлекеттік архиві. 330-қор, 1-тіз., 3-іс;
2. Сонда. 1-іс, 6-п.;
3. Сонда. 1-іс, 4-п.;
4. Сонда. 1-іс, 5-п.;
5. Сонда. 1-іс, 2-п.;
6. Сонда. 330-қор, 1-тіз., 19-іс;
7. Сонда. 330-қор, 1-тіз., 19-іс;
8. Сонда. 330-қор, 1-тіз., 23-іс;
9. Сонда. 330-қор, 1-тіз., 24-іс.

Резюме
Статья посвящена жизни и творческому пути ученицы основоположника дикторской школы страны 

Ануарбека Байжанбаева, известного диктора Казахского радио Сауык Жакановой, голос которой 
сохранился в золотом фонде Казахского радио.

Summary
The article is devoted to the life and creative path of the student of the founder of the country’s announcer 

school Anuarbek Baizhanbaev, the famous announcer of Kazakh radio Sauyk Zhakanova, whose voice was 
preserved in the gold fund of Kazakh radio.
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Дана Қалтаева, 
Қызылорда облысы мемлекеттік архивінің

Қоғамдық- саяси тарихы бойынша
филиалының бөлім басшысы 

ШЕЖІРЕШІ ҒАЛЫМНЫҢ ҒИБРАТТЫ ҒҰМЫРЫ  
АРХИВ ДЕРЕКТЕРІНДЕ

АННОТАЦИЯ
«Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді» демекші, Сыр өңірінің тарихы мен Қорқыт Ата 

атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің шежіресін, оның ғылыми жұмыстары мен табыс- 
тарын сараласақ, тарих ғылымдарының кандидаты, профессор, КСРО халық ағарту ісінің үздігі, 
Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Мәди Құрманұлы Кереевтің есімімен байланыстыруға 
болады. 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде ғылыми жұмыстар жөніндегі про-
ректор қызметін атқарған уақытында жоғары оқу орнының ғылымын дамыту, кадрлар әлеуетін арт-
тыру бағытында нәтижелі жұмыстар атқарып, Мәскеу, Санкт-Петербург, Киев, Новосибирск, Ташкент-
тің ғылыми орталықтарымен өзара байланысты нығайтты.

Кілт сөздер: Мәди Құрманұлы Кереев, профессор, КСРО халық ағарту ісінің үздігі, ғалым, ұстаз, 
шежіреші, Қызылорда мемлекеттік университеті, архив, жеке тек қор.

«Әрбір ғұламаның басқан ізінде бір-бір 
медресе жатады» деп Ұлы Абай айтқандай, Кереев 
Мәди Құрманұлы – Сыр елінің ардақты азаматы, 
ұлағатты ұстазы, «Қорқыттанушылар» мектебінің 
негізін қалаушылардың бірі.

2008 жылы «Қызылорда облысының 
мемлекеттік архиві» КММ-нің қоғамдық-саяси 
тарихы бойынша филиалының «Сыр елінің 
ғалымдары» қор коллекциясына жеке тектік 
құжаттары қабылданған болатын.

Ғалымдарымыздың өмір жолын кейінгі 
ұрпаққа жеткізу, ұлттық құндылықтарымызды 
жоғалтпау мақсатында ғалымдардың құжаттарын 
әрі қарай жинақтап, тарихымызға қатысты 
құнды деректерді, қолжазбаларды архив қорына 
толықтыру бойынша филиал басшысы Ахметова 
Гүлшат Төлепбергенқызының басшылығымен 
жұмыстар жүргізілуде. 

Ағымдағы жылда ғалым-ұстаз, тарихшы, 
профессор, «Қызылорда қаласының Құрметті 
азаматы», өлкетанушы Мәди Құрманұлы Кереевке 
қатысты құжаттарды өлкетанушы жерлесіміз, 
«Бірқазан туған ауыл тарихы», «Қанішер 
Гержодтың қолжазбалары», «Қанішер Гержодтың 
ізімен» атты кітаптардың авторы – Сағат Жүсіп 
және туысқандай жақындығы бар Махмутов 
Әбдіқайым ағаларымыз архив қорына табыстады. 
Алдағы уақытта да ғалымдарымыз жайлы құнды 
деректер архив төрінен орын алады деп сенеміз. 

Шежіреші ғалымның алтын көмбесін 
жинақтауда ғалымның әрбір қолжазбасы архив 
үшін маңызы ерекше. 

Сыр өңірінің тарихын айшықтай түсетін 
ғылыми ізденіс жолындағы еңбегі еленіп, 
ғалымды марапаттау құжаттары сонау 1968 
жылдан Қазақстан Компартиясы Орталық 
комитетінің «Құрмет» грамотасымен бастау алып, 
жоғары дәрежедегі марапаттарының ішінде 1999 
жылы Қызылорда қалалық мәслихатының ХХV 
сессиясының шешімімен Мәди Құрманұлына 
«Қызылорда қаласының Құрметті азаматы» атағы, 
2009 жылы Қызылорда облысының дамуына 
елеулі үлес қосқаны үшін «Қызылорда қаласына 
190 жыл», «Қызылорда облысына 70 жыл» 
мерекелік медальдарымен марапатталғаны жеке 
тектік құжаттарынан айқын [1].

Ғалымның құжаттарын қабылдау барысында 
ерекше назар аударғанымыз Сыр өңірі 
тарихының түп-тұқиянын, тау-тасы, өзен-көлі, 
шаруашылық, тіпті ежелгі қалалардың тарихына 
терең үңілгенімен, жүрек түкпірінде еліне деген 
сағынышын, тіпті отбасылық шежіресін де еш 
жерде жарияламай сағынышпен сақтағанын, 
қимастық сезімін аңғарамыз. Өзі туып өскен 
Орал облысы, Тайпақ ауданының тарихын да 
жинақтаған. Мысалға келтірсек, Тайпақ- Орал 
облысының оңтүстігінде орналасқан әкімгершілік 
бөлік. Орталығы- Калмыкова селосы. Орманды 
алқабы, Каспий маңы ойпаты, Жайық өзенінің 
өткелі, қиқулаған құстары, егістік алқабын, 1935 
жылдан ауданда «Ленин жолы» газетінің шыққаны 
туралы деректер қалдырған [2].

«Саналы көзі ашыққа сөзің алтын ,
Санасызға –жел сөз-соққан салқын ,
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Ойында санасыздың еш нәрсе жоқ , 
Ілгері бассын деген қазақ халқын» деп Абайға 

құдіретті сөзін арнаған С. Сейфуллиннің «Тар 
жол тайғақ кешу» тарихи мемуарлық романы 
желісіндегі тарихи деректерді өз қолжазбасында 
тізбектеп, съездің орынбасарлары болып 
сайланған – туысқан ағасы Қасаболатов Есенғали 
Керейұлы (1889-1938 жж.) жайлы деректер 
жинақтаған.

Қасаболатов Есенғали Керейұлы 1889 
жылы Орал облысы, Калмыков уезі, Антоновка 
ауылында дүниеге келген. Алашорданың 
Батыс бөлімінің көрнекті өкілі, алғашқы қазақ 
дәрігерлерінің бірі болған. Қолжазбада «Тар 
жол тайғақ кешу» шығармасындағы Есенғали 
Қасаболатов Керейұлы жайлы деректер тізбегі 
көрсетілген. Яғни 1918 жылы Қаратөбеде бүкіл 
қазақ интеллигенция өкілдерінің бас қосқан 
съезінде Қасаболатов сөз алып, пікір қосқанын 
жазған. Орал округінде өткен Қаратөбе съезінен 
соң Ғұбайдулла Әлібеков, Кенжин, Қасаболатов, 
Жолдыбаев, Қаратілеуов, Мырзағалиев бастаған 
топтар өз партиясын құру туралы шешім 
қабылдаған. «Ақ-жол» партиясын құрып, алдарына 
қазақ шаруаларының мүддесін қорғайтын мақсат 
қойғандығы және де осы кітаптағы кездесетін М. 
Шоқай жөнінде жазылған пікірді тізбектеген [3].

Есенғали Қасаболатов жөнінде архив 
деректерінен жазған ғалымның қолжазбасы біз 
үшін баға жетпес құнды дүние. Онда былай делінген: 
«Есенғали Қасаболатов – Орал губерниясының 
шешуші дауысымен 1925 жылы Қызылордада 
өткен Кеңестердің Бүкілқазақстандық V-съезіне 
делегат болып сайланған», – деген деректі дәйек 
етеді.

Есенғали Қасаболатовтың 1914 жылы Айқап 
журналының № 5 санында жарияланған 
мақаласы арқылы Саратов университетінде оқып 
жүріп, қазақ даласындағы болып жатқан саяси-
әлеуметтік, мәдени-экономикалық жағдайларды 
жете біліп, өз пікірін баспасөз арқылы білдіріп 
отырған деген пікір жазған (бұл өз қолжазбасы). 
Бұл деректер еш жерде жарияланбаған өз 
қолжазбаларының бірі деп ойлаймыз. 

Архив деректерінде 1957 жылдың 9 тамызында 
Қазақстан Коммунистік партиясы облыстық 
секретарының қаулысында Қазан социалистік 
революциясының 40 жылдығына орай жинақтар 
мен брошюра шығаруды облыстық үгіт-насихат 
бөліміне жүктеп, осыған орай 1957 жылы «Перовск 
большевиктік ұйымы» атты Кеңес үкіметі 
тарихына қатысты брошюралар жарық көрді. 
Оған Мәди Кереевтің «Облыс еңбекшілерінің 
Кеңес үкіметін орнату және нығайту үшін 
күресі (1917-1918 жж.)» тақырыбындағы еңбегі 
енгізілген. Осы мақаласының стенограммасы 
да қосымша сақтаулы. Жеке тектік қор иесінің 
ғылыми еңбектеріндегі дерегіне сүйенсек, 1917 
жылы облысымыздың аумағында Қазалыда және 
Перовскіде большевиктік ұйымдардың құрылып, 
Қазан төңкерісінің жеңіске жетуіне ықпал еткендігі, 
осының нәтижесінде 1917 жылы 12 қарашада 

Перовскідегі кеңес билігі жеңіске жеткені туралы 
айтылған [4].

Қаламыздың тарихының ерекше парағы- 
1925 жылы Ақмешітте өткен Кеңестердің 
Бүкілқазақстандық V-съезінде халқымыздың 
орысша” киргиз” деп аталуын «қазақ», Ақмешіт 
қаласының атауын «Қызылорда» деп атау туралы 
қаулының қабылдануын мақаласында атап 
көрсеткен [5].

М. Кереевтің жеке тектік құжаттарынан музейге 
қатысты да деректер бойынша Қызылорда 
қаласында алғашқы музей экспозициясы – 1939 
жылы облыстың құрылуына орай ашылған. Ұлы 
Отан соғысы жылдары жұмысын тоқтатқан. 
50 жылдардың басында Иса Тоқтыбаевтың 
басшылығымен музей өз жұмысын қайта 
бастағандығы туралы мәлімет жазылған [6].

1985 жылы жазылған жазбасында 
облысымыздың тарихына қатысты мәселелерде 
1925-1927 жылы Қазақ республикасының астанасы 
Қызылорда болғанын және де Ы. Жахаевтың 
әдемдік рекорды жайлы көп айтылуы жөнінде, 
облысымыздың мал шаруашылығында қаракөл 
өндірісі мен қой шаруашылығын ерекше атап 
көрсету және Қызылорданың қауыны мен бақша 
шаруашылығын насихаттау жөнінде жазған.

«Орынбор-Қызылорда-Алматы» мақаласында 
Қазақстан Республикасы Президенті  Архивінен 
алынған көшірмелерден жазылған ғылыми 
ізденісі архив қорында сақтаулы және де 1925 
жылы астананың Қызылордаға көшірілуі, 1925 
жылғы құрылыс жұмыстары туралы құнды дерек 
көзі сақтаулы.

Қызылорда қаласының 150 жылдығына 
орай жазылған Қызылорда қаласына қатысты 
тарихи жинағы және Бақберген Досманбетов 
пен Мәди Кереевтің «Сырдың ару қаласы» атты 
Қызылорданың 180 жылдығына орай жазылған 
жинағының материалдарының жазбаша 
нұсқаулары Сыр өңірінің тарихынан сыр шертеді 
[7].

Тарих ғылымдарының кандидаты, профессор 
М. Кереевтің жазбасында өз отбасы жөнінде 
«Есенғали Керейұлы XIX ғ. дүние келген деп 
жорамалдаймын. Ол Керейден туған үш ұлдың 
кішісі. Ағалары Жүсіп, Құрман, Есенғали. Ол 1910 
жылы Саратов университетінің медициналық 
факультетіне түсіп, дәрігер мамандағын алған. 
1920 жылы қазан айында Бүкілқазақтардың 
I-ші құрылтайында Ресей құрамындағы қазақ 
автономиясы құрылған кезде Орынборға келіп, 
партия, кеңес істеріне араласады, кеңестердің 
жұмысының Денсаулық бөлімін басқарған. 
1925 жылы Қазақстан Республикасының 
орталығы Қызылордаға көшкен кезде астанада 
дәрігерлердің кәсіподақ ұйымдарын кұрып, жаңа 
астана жұмыстарына белсене қатысады. 1929 
жылы астана Алматы қаласына көшкен кезде 
де дәрігерлік институт ашу жөнінде жұмыстар 
жүргізеді. 

Санжар Асфендияров екеуі 1931 жылы 
Алматыда I-ші медициналық институтын ашып, 
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сол жоғарғы дәрігерлік институтының алғашқы 
директоры болған. 1937 жылы Алашорда 
қозғалысы басшыларының бірі ретінде «халық 
жауы» деген айып тағылып, ату жазасына 
бұйырылды.

Менің әкем Құрман сауаты аз, ауылда шаруа 
болған адам. 1931 жылы ашаршылық басталған 
кезде Есенғали ағамыз бізді Алматыға көшіріп 
алдырады. Есенғалидің туған ағасы – Құрманның 
баласы яғни оның інісі мен Мәди Құрманұлы 
Кереев деген естелік қалдырған.

Өмір жолын еске түсіріп, балалық шағы 
жөнінде: «Алматыда тұрғанда менің әкем Оқу 
комиссариатында арбакеш болып жұмыс жасады. 
Халық Комиссары Т.Жүргеновтың күймелі арбасын 
айдады. Бізді Фурман көшесіндегі Оқу-ағарту 
комиссариатының қызметкері тұратын бір үйдің 
қасындағы 1 бөлмелі пәтерге орналастырды. Ол 
пәтердің адресі Фурман көшесі 2 үй болатын. 
Кейіннен оның реттік саны өзгеріп, 52 үй болды. 
Ол көшенің бір жағы Пастер көшесінен түйісетін. 
Мен 9 сыныпты 1944 жылы бітірген соң, Абай 
атындағы Қазақ педогогикалық институтының 
тарих факультетінің 3 айлық дайындық курсына 
түсіп, 1944 жылдың қыркүйегінде 1-ші курс 
студенті атанып, 1948 жылы институтты бітірген 
соң, Халық комиссариатының жарлығымен 
Қызылорда педагогика институтына жұмысқа 
келдім. Содан бері осы институтта дәріс беріп 

келемін» деп ерекше тебіреніспен толғайды [8].
«Даналық дариясы» атты еңбекте үзеңгілес 

інісі профессор М.Матаевтың естелік жазбасында 
М. Құрманұлының 75 жылдық мерейтойына орай 
«Облыс көлемінде Мәди аға барып дәріс оқымаған 
аудан, не ауыл қалмаған шығар, 40 жыл аз уақыт 
болсын ба, ағамызға көшеде сәлем бермей өткен 
адам жоқ. Сыр бойы халқына арнаған азаматтың 
жетпіс бес жылдық өмірін мәнді де мағыналы 
өткізгеніне көз жеткізгендей боласың» - деп 
тебіреніспен қалам қозғаған [9].

Мемлекет және қоғам қайраткері Ілияс Омаров 
«Мәдениет - халықтың ең үлкен рухани азығы. Бұл 
салаға көк атты келе бермейді, халыққа мәдени 
қызмет көрсететін маманның өзі мәдениетпен 
білімді кемел игерген адам болуға тиіс» деп 
қанатты сөз қалдырса, профессор Мәди Кереев 
ағамыздың барлық бітім-болмысы осы салиқалы 
сөзге тура айтылғандай.

Сөз соңында,  Елбасының «Ұлы даланың жеті 
қыры» атты мақаласында айтылғандай, төл 
тарихымыздағы архив деректерін тек жинақтап 
қана қоймай, барлық мүдделі зерттеушілер мен 
қалың жұртшылыққа қолжетімді болуы басты 
назарда. Архив - әлемдік тарихтың бір бөлшегі, сол 
өңірдің тарихи қорғанысы, тас қамалы. Ғылыммен 
айналысып, тарих көкжиегін кеңейтіп жүрген 
жас ғалымдар мен оқытушылар қауымын архив 
деректерімен жұмыс жасауға шақырамыз. 
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Резюме
Статья посвящена 90-летию фондообразователя государственного архива Кызылординской области, 

летописца, ученого-педагога Мади Керееева, внесшего неоценимый вклад в историю родного края. 
В филиале архива общественно-политической истории в коллекции фонда «Сыр елінің ғалымдары» 

хранятся документы личного происхождения М.Кереева.

Summary
The article is dedicated to the 90th anniversary of the fund-maker of the state archive of Kyzylorda region, 

the chronicler, the teacher Madi Kereyev, who made an invaluable contribution to the history of the native 
region.

Documents of personal origin of M. Kereev are stored in branch of archive of social and political history in 
a collection of fund «Сыр елінің ғалымдары».
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Баян Жуматаева,
 директор  Центрального государственного 

архива научно-технической документации 

Статья, которую я хочу предложить на суд читателей,  была написана в 2014 г. Натальей 
Владимировной Чаушанской (мир ее праху), в то время работавшей  архивистом Центрального 
государственного архива научно-технической документации. Наталья Владимировна долгие годы 
трудилась в архивной отрасли: в архиве Алматинской области, Центральном государственном архиве 
и у нас, в ЦГА НТД. Она очень много сделала для ее развития. Путеводители, справочники, сборники, 
которые она подготовила, до сих пор являются настольной книгой для архивистов Казахстана.  
Значителен ее вклад в комплектование государственных архивов документами организаций и 
предприятий.

Перебирая бумаги, я нашла эту статью Натальи Владимировны Чаушанской и мне показалось, что 
она может быть представлена широкому кругу читателей и исследователей, так как тема, поднятая в 
статье, очень актуальна для нашего Алматы.

Наталья Чаушанская,
специалист  высшего уровня квалификации, 

архивист  Центрального государственного  архива 
научно-технической документации

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛЕЙ ГОРОДА АЛМАТЫ

На моем пути в школу, на пересечении улиц 
Карла Маркса (ныне – ул. Кунаева) и Юных комму-
наров (ныне – ул. Алимжанова), у окна симпатич-
ного дома с голубыми ставнями стоял огромный 
серый валун.  Во время дождя он становился поч-
ти синим. Однажды я спросила у бабушки: «Зачем 
этот камень поставили у окна? Он ведь загоражи-
вает свет». На что бабушка ответила, что никто его 
сюда не ставил, его принесло селем еще в 1921 г. 
Так и стоял этот огромный валун-памятник тех 
грозных событий до начала 1970-х годов, когда 
началась новая застройка этого района, где дожи-
вали свой век старые, еще верненские строения.

Сильное таяние ледников, особенно когда оно 
совпадает с ливневыми дождями, переполняет 
моренные озера. Размываются берега, и огром-
ные массы воды устремляются по руслу, захваты-
вая с собой из озера и неся по реке грязекаменную 
массу и валуны. Так образуется селевой поток, где 
движущийся вал достигает высоты нескольких де-
сятков метров, а скорость равна примерно 10 ме-
трам в секунду. Эта грохочущая, бурлящая глиня-
ная масса с валунами, объем которых достигает 
иногда десятков кубометров, на своем пути выво-
рачивает с корнями деревья, над потоком висит 
грязная пыль. Такой поток несет огромную разру-
шительную силу. Для Алматы и его окрестностей, 
расположенных в селеопасной зоне, эта проблема 
всегда актуальна.

В документах фонда Казахского проектного ин-
ститута «Гипроводхоз» им. С.Я. Жука имеются све-

дения по истории селевых потоков на реке Малая 
Алматинка.

По рассказам старожилов, упомянутых в проект- 
ном задании «Защита г. Алма-Аты от селевых по-
токов», составленном в 1955 г., самый большой 
селевой поток был в 1841 г. По преданиям после 
паводка осталось в живых не более 10% населе-
ния, живущего на месте, где сейчас располагается 
г. Алматы.

Первый зарегистрированный селевой поток 
произошел 28 мая 1887 г. Его вызвали ливневые 
дожди и землетрясение. При этом были большие 
жертвы и разрушения вдоль русла Малой Алма-
тинки и прилегающих территорий.

В 1889 г. снова ливневые дожди привели к об-
разованию селевой волны, и грязекаменная масса 
заполнила несколько улиц города. В 1918 г. по Ма-
лой Алматинке были разрушены и снесены мосты 
Гавриловский, Лагерский, Пугасова и ряд строе-
ний. 

Самый разрушительный  грязекаменный поток 
прошел по городу в ночь с 8-го на 9-ое июля 1921 г. 
По руслу Малой Алматинки через город промчал-
ся огромный поток грязекаменной массы от Голов-
ного арыка (ныне – пр. Абая) по улице К. Маркса 
(ныне – ул. Кунаева), Пушкина, Красина (ныне – ул. 
Валиханова), Ленина (ныне – пр. Достык), где-то 
он достигал ул. Фурманова (ныне – пр. Назарбае-
ва). Сель дошел до улицы Ташкентской (ныне – ул. 
Райымбека) и немного севернее. Грязекаменный 
поток прошел несколькими волнами. Причиной 

АРхИВ ЖӘНЕ АйМАҚ
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селя явились интенсивное таяние снегов и дождь.
В результате селя пропало без вести (погибло) 

500 человек, было ранено 80 человек, пострадало 
500 семей, разрушено 65 домов и 174 хозяйствен-
ные постройки, повреждено 82 дома, разрушено 
18 мельниц, 2 кожевенных завода и табачная фаб- 
рика, погибло 500 голов крупного рогатого скота.

В июле 1922 года прошли сели по рекам Ка-
зачка и Батарейка, в 1925 и 1931 гг. были сели на 
реках Комиссаровка (Кім асар) и Бутаковка, были 
единичные человеческие жертвы. Сель 1956 г. до 
города не дошел.

После переноса столицы Казахстана в г. Алма- 
Ата и начала крупномасштабной застройки горо-
да особенно остро встал вопрос об организации 
противоселевой защиты города. Отдельные ме-
роприятия по селезащите города проводились 
постоянно. Так, в 1934 г. был сооружен водоотвод 
для направления небольших селевых потоков в 
реку Весновка. В 1959 г. возведен Весновский во-
доделитель, в 1963 г. построен сифонный водоза-
бор из озера на морене Туюксуйских озер, в 1964 г. 
построена пятиметровая плотина в урочище Мын-
жилки и две дополнительные ветки водозаборов 
из моренного озера, в 1965–1966 гг. построено 
еще 2 сооружения высотой 5 и 7 метров в районе 
Дома отдыха Совета Министров Казахской ССР. 
Однако этого было недостаточно. Необходим был 
проект, надежно обеспечивающий селевую защи-
ту города. 

Начиная с 1939 г., при Московской горно-мели-
оративной экспедиции был образован участок по 
защите г. Алма-Ата от селевых потоков, который 
проводил испытательные работы в районе цирка, 
р. Малая Алма-Атинка и ледника Туюк-су. Затем 
эти работы выполнялись Академией коммуналь-
ного хозяйства при СНК РСФСР, разработавшей 
в 1940 г. проект противоселевых мероприятий 
в районе р. Малая Алма-Атинка. В 1949–1950 гг. 
этот проект был переработан институтом «Каз-
горстройпроект», однако по ряду причин он был 
отклонен.

В 1953 г. разработка мероприятий по селеза-
щите  г. Алма-Ата была возложена на Казахский 
филиал проектного института «Гипроводхоз». 
Этим институтом в 1957 г. был разработан техни-
ческий проект защиты города от селевых потоков, 
где в качестве главного звена выдвигалась идея 
создания плотины-завала в урочище Медео.

Авторы проекта решили, что защита города 
должна вестись за счет гидротехнических меро-
приятий, заключающихся в задержании основных 
селевых потоков селеуловителем на подходах к 
городу и безаварийной транспортировке осталь-
ной их части через город. Этот проект был утвер-
жден, и началась его реализация, велась проходка 
штолен  для производства взрывов. Постановле-
нием Совета Министров Казахской ССР от 25 июля 
1959 г. срок окончания взрывных работ по селеза-
щитной плотине был определен на 4 квартал 1962 
г. Однако у этого проекта нашлись противники.

Проект образования селезащитной плотины 

путем целенаправленных взрывов был рассмо-
трен и одобрен на заседании Ученого совета по 
народнохозяйственному использованию взрывов 
в Сибирском отделении АН СССР 17 и 23 февраля 
1960 г. Основным вопросом являлось обсуждение 
возможных последствий взрыва-тектонического 
землетрясения, также высказывались опасения, 
что при неблагоприятных обстоятельствах (в слу-
чае прорыва плотины и фильтрации вод) селеуло-
витель сам может оказаться источником вторич-
ного селя, более мощного, чем обычные сели. В 
связи с тем, что такие работы в СССР ранее не про-
водились и тем, что взрыв на выброс по величине 
заряда являлся уникальным в мировой практике, 
было решено с целью недопущения ошибок, могу-
щих вызвать трагические последствия, отложить 
производство взрывов и провести дополнитель-
ные расчеты и изыскания. В 1962 г. подготовка к 
взрывным работам была приостановлена.

14 июля 1963 г. прошел разрушительный сель 
на высокогорном озере Иссык. Вот как вспоми-
нает об этом событии, очевидцем которого он 
стал, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Динмухамед Ахмедович Кунаев. «В воскресный 
день мы поехали на высокогорное озеро Иссык, 
находящееся в шестидесяти километрах от го-
рода в горах Тань-Шаня. На озеро мы приехали в 
полдень. Это было 14 июля 1963 г. На берегу озера 
и в лодках было очень много отдыхающих. День 
был ясный, красота неописуемая. А.Н. Косыгин 
(председатель Совета Министров СССР) озером и 
природой был восхищен. Мы собрались ехать на 
другой берег. А.Н. Косыгин взял в эту поездку сво-
его внука Алексея. Но я вижу, что-то неладное: с 
гор с гулом несется коричневый поток. Сомнений 
нет, это дело мне слишком знакомо. Миг. Поток 
уже обрушился в озеро. Вода помутнела и будто 
кипит. Удар селя поднял мощную волну, лодки от-
дыхающих стали переворачиваться. Сель ударил 
в пирс, я видел,  как подбросило вверх человека, 
стоящего на нем….

– Пока мост на реке не сорвало, – говорю, – надо 
уезжать. Косыгин ни с места. Происходящее как 
бы заворожило его. Я говорю, что дорога каждая 
секунда. К тому же надо организовать немедлен-
ные спасательные работы… Только миновали 
мы мост, и он рухнул за нами под напором грязи 
и камней. Как потом выяснилось, в считанные ми-
нуты в озеро Иссык ворвалось около шести мил-
лионов кубометров грязекаменной массы. И она 
практически выплеснула из озерной чаши чистые 
воды Иссыка. Сель разрушил часть жилых домов, 
погибли, к сожалению, и десятки людей, а мы ока-
зались очевидцами уничтожения озера на наших 
глазах. Как выяснилось, могучий селевой поток 
образовался в ясный солнечный день в результа-
те прорыва морено-ледникового озера Жарсай в 
верховьях реки Иссык».

Иссыкский сель еще раз подтвердил необходи-
мость срочного создания селезащитной системы 
г. Алма-Аты. В 1964 г. Казахским филиалом инсти-
тута «Гидропроект» была выполнена доработка 
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проектного задания первой очереди меропри-
ятий по селезащите г. Алма-Аты, где в качестве 
основного элемента принята заваленная плотина 
в урочище Медео, возведенная взрывным спосо-
бом. В июне 1965 г. Совет Министров Казахской 
ССР утвердил это проектное задание. Исполнение 
проекта осуществлялось управлением «Казгла-
вселезащита».

Взрыв с большим зарядом, вес заряда был 
определен в 5 291 тонну взрывчатки, в горной 
местности, вблизи крупного города производил-
ся впервые в широкой практике. Город буквально 
жил готовящимся взрывом. Он стал главным со-
бытием, которого ждали с большим волнением. 
Была создана правительственная комиссия, кото-
рая вместе со специалистами на месте осмотрела 
заполненные снаряды и всю подготовку к взрыву.

21 октября 1966 г. в 11 часов был произведен 
взрыв правобережных скал. Взрыв не произвел 
никаких разрушений, только в зданиях, распо-
ложенных в 1 200 метрах от эпицентра, местами 
обвалилась штукатурка. Но так как население из 
этих мест было заранее эвакуировано, то постра-
давших от взрыва не было.

14 апреля 1967 г. был произведен второй на-
правленный взрыв каменных зарядов, уложенных 
в левобережье скалы. Таким образом, было созда-
но основное тело селеудерживающей плотины. 
Однако взрывами не был достигнут проектный 
уровень высоты плотины. Поэтому в 1968–1972 
гг. производилась механическая досыпка плоти-
ны до проектного уровня. В 1972 г. строительство 
первой очереди плотины в урочище Медео было 
завершено.

15 июля 1973 г. на плотину, словно проверяя 
ее прочность, обрушился мощный сель. Селевой 
поток возник от прорыва моренных озер ледника 
Туюк-су, расположенных на высоте 3 300 метров 
над уровнем моря.

Селевая масса в объеме 3,5–4,0 миллиона ку-
бометров была задержана плотиной. 16 июля 
прошла вторая волна селевого потока, вероятно, 
в результате обрушения подмытых первым пото-
ком берегов реки Малой  Алма-Атинки, и общий 
объем селевой массы, скопившейся в селехрани-
лище, составил около 5,5 миллиона кубометров. 
Объем селевого потока в несколько раз превы-
шал объем самого трагического селя 1921 г. Пло-
тина выдержала этот страшный удар. От разруше-
ния была спасена восточная часть города. 

В эти трудные дни началась упорная борьба 
за сохранение самой плотины, а, следовательно, 
и города. В первые же часы была создана прави-
тельственная комиссии по спасению селезащит-
ных сооружений в урочище Медео, которую воз-
главил Д.А. Кунаев. В состав комиссии вошли пер-
вые руководители таких отраслей хозяйства как 
строительство, промышленности строительных 
материалов, энергетики, снабжения, дорожного 
и водного хозяйства, автотранспорта, милиции, 
связи, командования Среднеазиатского военного 
округа, руководители проектных и научных инсти-

тутов, такие как вице-президент Академии наук 
СССР, академик М.А. Лаврентьев, директор Инсти-
тута физики Земли Академии наук СССР, академик 
М.А. Садовский. На самой плотине, в кафе «Ла-
сточка», был организован оперативный штаб пра-
вительственной комиссии, который осуществлял 
руководство и координацию работ по спуску воды 
и защите плотины. 

При каждом из ведомств, принимавших уча-
стие в работах на селезащитной плотине, также 
были организованы оперативные штабы, кото-
рые работали круглосуточно, осуществляли ко-
ординацию всех работ, поставку материалов и 
техники. Такие же штабы были организованы не-
посредственно на предприятиях и в организациях. 
В архивном личном фонде кандидата технических 
наук, специалиста в области дорожного строи-
тельства, известного краеведа Николая Петрови-
ча Ивлева сохранился «Журнал дежурства штаба 
Министерства автомобильных дорог Казахской 
ССР по противоселевой защите дорожных соору-
жений»,  начатый в 19 часов 15 июля 1973 г. Этот 
журнал может служить своеобразной хроникой 
событий тех тревожных дней. Вот некоторые из 
его записей:

«16 июля 230 – ночью выехала на плотину 
группа проектировщиков-мостовиков. На Медео 
находились министр автодорог Л.Б. Гончаров, за-
меститель министра М.А. Тер-Вартанов, главный 
инженер Ю.К. Котов, управляющий трестом «Мос-
промдорстрой» В.А. Лебедихин, главный инженер 
треста «Каздорстрой» Б.П. Яглинский, начальник 
«Упрадор» В.П. Лаппо, главный инженер А.К. Ко-
валь.

16 июля 300 – задача штаба – сосредоточение 
техники и материалов на Медео, развертывание 
работ по сбросу воды. Начальник СУМСа т. Горно-
стаев организовал переброску техники в качестве 
10 единиц: 3 бульдозера, 1 экскаватор, 3 автокра-
на, 3 компрессора.

16 июля 400 – организована работа на Алма- 
Атинском заводе металлоконструкций по отгруз-
ке железобетонных конструкций, фундаментных 
блоков, тюбингов, ригелей. Организовано изго-
товление металлических ежей на предприятиях 
«Ремдормаш».

16 июля 900 – отгрузка и поставка техники, 
прибыли рабочие и 250 солдат». Далее, от того же 
числа, подробные сведения о поставке техники, 
бракованного и товарного бетона железобетон-
ных изделий, лесоматериалов, работе автотран-
спорта.

От того же числа, тревожная запись: «Вода при-
бывает, приток воды в 2 раза превышает  пред-
усмотренный проектом».

17 июля 1600  – данные областной противопа-
водковой комиссии: уровень воды до верха дам-
бы 25 см.

17 июля 2200 – «Тело плотины интенсивно 
фильтрует, вдоль восточной дороги появилась 
проточная вода, которая разрушает конструктив-
ные элементы дороги».
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По этому поводу в отчете «Фильтрационные 
исследования селезащитной плотины в урочище 
Медео» приводятся следующие сведения: «17 
июля, около 12 часов дня, на нижнем откосе пло-
тины, ниже бермы с отметкой  в средней части 
плотины, появились первые выходы воды с рас-
ходом до 20 м/сек. На следующий день грифоны 
стали появляться на все более низких отметках. 

Наиболее мощный грифон с расходом около  […] 
м/сек был отмечен на отметке 1790. Наибольшая 
частота фильтрационных явлений достигла 20–21 
июля, когда выход фильтрационного потока  по-
явился повсеместно, вплоть до основания низо-
вого откоса, выходила чистая вода. Начиная с 22 
июля,  фильтрационный расход начал значитель-
но снижаться, 24 июля фильтрация воды прекра-

Селеотвод селезащитной  плотины в урочище Медео. 1973 г.
Автор – В.К. Росляков. ЦГА НТД. Ф. 71. Оп. 1-6. Д. 74. Л. 12, 28. 
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тилась». 
20 июля 340 – дано указание дежурному Хуса-

инову создать резервную группу бульдозеристов 
в количестве 20 человек, которая должна посто-
янно находиться на Медео и там питаться. Начали 
работать 5 насосов с расходом 1,5–2,0 м3.

21 июля 500 – пошла вода по дороге Иссык. Мо-
сты целы. Вверху опасно. Обеспечить переброску 
бульдозеров, дать кран, 40 человек могут обеспе-
чить необходимые работы. (Селевая опасность 
была объявлена по всей области).

23 июля 410 – звонил на Медео. Обстановка 
нормальная, вода идет в порядке Q – 9,5 м3/сек.

23 июля 1500 – звонил с Медео Бекбулатов, со-
общил, что все в порядке, спуск воды продолжа-
ется.

11 августа 745 – дежурство принял Ивлев. Вече-
ром работали 3 автокрана. Ночью на Медео рабо-
ты не велись. Уровень воды прежний, благоприят-
ный». 

На этом работа штаба Министерства автодорог 
была закончена.

Газеты тех дней выходят с заголовками «Хро-
ника мужества», «Подвиг», «Обуздание стихии» 
и другие. В них сообщается, что по тревоге были 
подняты строители, электрики, бульдозеристы, 
крановщики, шоферы, сварщики, милиция, специ-
алисты других профессий. За полтора часа было 
эвакуировано все население до моста, велись 
работы по спасению людей в районе турбазы «Го-
рельник». К 7 часам утра 16 июля в районе плоти-
ны было сосредоточено до 200 единиц техники, 
около 500 рабочих и специалистов. Они противо-
поставили стихии организованность, железную 
дисциплину, стойкость и мужество. Люди работа-
ли круглосуточно, здесь же ели и спали, когда уда-
валось. Вскоре стали прибывать техника и специ-
алисты из Семипалатинска, Караганды, Рудного, 
Воронежа, Челябинска. Сварщики, водолазы, дру-
гие специалисты проводили уникальные по своей 
сложности и оригинальности работы. Так, чтобы 
не рухнул под плотину подточенный склон горы 
Мохнатки, был произведен третий направленный 
взрыв, который перекрыл образовавшийся в про-
цессе сброса воды рукав.

С 23 июля 1973 г. положение на плотине стало 
стабилизироваться, продолжался сброс воды.

2 августа 1973 г. было принято постановление 
СМ Казахской ССР № 373 «О мерах по усилению 

работ на селезащитных сооружениях в урочище 
Медео», обязывающее продолжать работу кру-
глосуточно и выполнять все аварийно-восстано-
вительные работы, связанные с ликвидацией по-
следствий селевого потока, с дальнейшей эксплу-
атацией плотины и спортивного комплекса «Ме-
део». Восстановительные работы продолжались 
до середины августа 1973 г.

13 августа 1973 г. было принято совместное 
постановление ЦК КП Казахстана и СМ Казахской 
ССР № 423 «Об итогах выполнения противопавод-
ковых работ в урочище Медео», в котором гово-
рилось, что «в результате самоотверженного тру-
да многотысячного коллектива рабочих, инжене-
ров, техников и других работников строительных, 
монтажных, специализированных организаций и 
предприятий республики, а также солдат и офи-
церов Среднеазиатского военного округа и погра-
ничных войск в предельно сжатые сроки успешно 
выполнены первоочередные аварийно-восста-
новительные работы на селезащитной плотине 
в урочище Медео, преградившей 15 июля 1973 
г. движение к городу мощного селевого потока». 
Чтобы отметить заслуги участников аварийных ра-
бот, было принято решение о вручении Почетной 
Грамоты Верховного Совета Казахской ССР 195 ра-
ботникам, премировании денежным вознаграж-
дением многочисленных участников аварийно- 
восстановительных работ. Только по проектному 
институту «Гипроводхоз» было премировано 85 
человек, из них 35 – особо активно способствую-
щих восстановлению плотины.

На основании постановления ЦК КП Казахста-
на и СМ Казахской ССР от 17 сентября 1973 г. № 
483 было начато проектирование и строительство 
2-й очереди селезащитной плотины в урочище 
Медео, обеспечивающей безопасность города на 
длительный срок (100–150 лет), решающей зада-
чу аккумулирования селевой массы уже к сезону 
1974 г. Проводились работы по увеличению высо-
ты плотины путем механической насыпки грунта. 
Кроме того, были устроены тракторные дороги 
до селевых очагов Горельника, Чимбулака, метео-
станции Мынжылкы, до морены ледника Туюк-су.

В 1975 г. были начаты, а в 1980 г. закончены се-
лезащитные работы на реке Большая Алма-Атин-
ка. Так была решена довольно сложная инженер-
ная задача и опасная для города проблема.

Түйін
Бұл мақаланы 2014 жылы сол кездегі Орталық мемлекеттік Ғылыми-техникалық құжаттама 

архивінде архивист болып қызмет еткен Наталья Владимировна Чаушанская жазған. Марқұм әріптесін 
еске алу мақсатында материалды Орталық мемлекеттік Ғылыми-техникалық құжаттама архивінің 
директоры Баян Жұматаева жариялады.

Summary
This article was written in 2014 by Natalya Chaushanskaya, who at that time worked as an archivist of the 

Central State Archive of Scientific and Technical Documentation. In memory of his late colleague, the material 
was published by the director of the Central State Archive of Scientific and Technical Documentation Bayan 
Zhumataeva.
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Сәуле Мәлікова,
Солтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік 

архивінің директоры, тарих ғылымдарының кандидаты

ӨЛКЕ ТАРИХЫНЫҢ ҚАЙНАР КӨЗІ
«Солтүстік Қазақстан» газетінің 100 толуына орай

Петропавл қаласы Қазақ автономиялы 
республикасының құрамында 1921 ж. губерния 
орталығы болғандықтан, мұндағы архив еліміздің 
басқа аймақтарымен салыстырғанда мол 
деректердің көзі болып табылады.  

Менің тоқталғым келген құжаттар-газеттер, 
оның ішінде өлке тарихының қайнар көзі 
саналатын «Кедей сөзі», «Бостандық туы» 
газеттері (қазіргі «Солтүстік Қазақстан» газеті). 

«Кедей сөзі» газетінің бірінші саны 1920 жылғы 
22 ақпан, жұма күні жарыққа шықты, алғашқы 
редакторы – Мұқан Айтпенов [1]. Сондай-ақ 
«Кедей сөзі» газетінде С.Сәдуақасов, М.Жұмабаев, 
Д.Әбілов, А.Абишев, С.Шаймерденов, 
К.Кемеңгеров, Ғ.Малдыбаев, М.Дәулетбаев 
сынды азаматтар жұмыс атқарды.

Атақты жерлесіміз Мағжан ақын өзінің туған 
халқына деген, қазақ бауырына деген адал 
ниетін газет оқырмандарына бейнелі сөзбен 
жеткізе отырып, мақаланың бас тақырыбындағы 
«Автономия кімдікі?» деген сұраққа мынадай 
айқын да тұжырымды жауап береді:

«Айлы, күнді, қанды отты тарихы бар; кең, бай, 
терең тілі, әдебиеті бар; басқаларға үйлеспейтін 
төресі, шаруасы бар – қазақтікі. ...Жүз жылдар 
орыс ақсүйектері мен байларының тепкісінде 
елдігін ұмытпаған Алаштікі. «Аязды күні айналған, 
Бұлтты күні толғанған, Құрығын найзадай таянған, 
Қу толағай жастанған, Ер қазақтың автономиясы 
бұл!» [2].

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы «Бостандық 
туы» газетінде қазақ елінің тарихына қатысты, 
оның ішінде солтүстік өңірдің тарихы жайлы 
сыр шертетін тың материалдар бар. Осы құнды 
деректер  «Бостандық туы»  газет беттерінде  
Қазақ тарихының кезеңдері, Абылай хан 
туралы, Қызылжар қаласының атауы және оның 
тарихы, 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің 
Солтүстік өңіріндегі көрінісі және т.б. тақырыптар 
төңірегіндегі мақалаларда көрініс тапқан.

Абылай хан – қазақ даласының басын 
біріктіруші, кемеңгер саясатшы, қолбасшы, 
қазақтың ханы. Біздің мемлекетіміздің тарихы 
үшін сонау заманда елді біріктіріп, оның 
тұтастығын сақтап қалған тұлға жайлы әрбір 
деректің біз үшін маңызы зор. Әсіресе, сол 
кезеңдегі тарихи дәуірдің құжаттарына баға 

жетпейді. Ертеден  Сарыарқаның қиырларындағы 
«Абылайдың ақ үйі» аңызы айтылып келеді. Ресей 
патшасының өзі Абылайға деп үлкен үй, кеңсе 
және меймандарға қонақүй салғызғаны ауыздан-
ауызға көшіп, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіліп келді. 
Сол кезеңдердегі ақын-жазушыларды осы аңыз 
толғандырғаны анық. Мәселен, Сарыарқаның 
саңлағы, жерлесеміз Үкілі Ыбырайдың 
«Абылайдың ақ үйінде» деген өлеңі «Бостандық 
туы» газетінің 1926 жылғы 6 наурыздағы санында 
жазылған: 

                     «Абылайдың ақ үйі
                     Қызылжар деген қалада
                     Жарға жақын салынған
 - деп басталатын өлеңінде 20-шы жылдары 

балалар коммунасы мен белсенді әйелдердің 
курсы орналастырылған Абылайдың үйінің жаңа 
көрінісін көрсетеді. Сөйтіп, осы тың материал, 
белгілі ақын Үкілі Ыбырайдың еңбегі арқылы 
бізге жетіп отыр [3].

«Бостандық туы» газетінде жарияланған 
тарихымыз жайлы деректердің бірі – 1916 жылғы 
ұлт-азаттық көтеріліс.  1916 жылғы көтеріліс қазақ 
халқының азаттық қозғалысының шежіресіндегі 
ең бір жарқын белес болып табылады.  Сол 
кездегі Қазақстанды зерттеу қоғамы деп аталған 
ұйымның ынтасымен көтеріліске байланысты 
құжаттар мен естеліктер жиналған. Оның ішінде 
Ақмола губерниясының орталығы болған 
Петропавл қаласындағы өлкетану ұйымы да өз 
тарапынан әрекет жасап, жергілікті мұғалімдерге, 
қызмет адамдарына үндеу жолдап, көтерілістің 
басталуы, өрістеуі және күшпен жаншылуы 
туралы материалдарды жіберуді сұраған. 1926 
жылы  «Бостандық туы» газеті 1916 жылғы 
оқиғаға байланысты газет бетіне хабарландыру 
шығарады. Хабарландыру бойынша жер-
жердегі мұғалімдер, хат танитын көзі ашық 
оқырмандар 1916 жылғы оқиғаларға байланысты 
көрген-білгендерін, естігендерін жазып жіберуі 
сұралады. Мұндай хаттардың бірқатары сол 
1926 жылғы газеттерде басылып шығарылған. 
Бұл материалдар өте құнды, себебі оларды 
жинағандар облыстық газеттің қызметкерлері, 
болашақ үлкен қалам қайраткерлері. Солтүстіктен 
шыққан қадірлі азаматтардың қолтаңбалары 
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сақталғаны бүгінгі ұрпаққа үлкен олжа болмақ. 
Газет бетіне шығарылған өлеңдердің сипаттамасы, 
көбіне соғыс майданына қазақтардан қара 
жұмысқа жігіттердің алынуы, саяси езгі жайында 
болып отыр. «Бостандық туы» газетіндегі 
мақалалардан, өлең шумақтарынан 1916 жылғы 
көтерілістің біздің өңірімізге де кең серпін 
алғанын көреміз. Мәселен Қызылжар болысы 
9-ауылдан жинаушы Ж.Айсаұлы деген азамат 
Ыбырай Оразұлының алты бет өлеңін тапсырған.  
Газет бетіндегі «Бейнетқор болысында» деп 
аталатын мақалада сол кезде Қызылжардан 19 
бен 31 жас аралығындағы жігіттерді алып кету 
керек деген бұйрық түседі. Бейнетқор болысынан 
60 жігітті Булаев станциясына «котлован» көл 
қазушыға алып кеткен. Бұл жарлықтан кейін 
Петропавлдағы ел ақсақалдары бас қосып 
жиналысқан болатын. Сондағы мақсат – патша 
жарлығына мойынұсынбай, құрал күшімен оған 
қарсы тұру. Осы өлкеде болған қарсылықтар 
жайлы «Бостандық туы»  газетінде тарихи өлеңдер 
мен мақалалар арқылы жазылған, дегенмен 
Петропавл мен Атбасар уезіндегі көтеріліс жедел 
және тез арада басып тасталынғаны жайлы да 
осы газет беттерінде баяндалады. 

Архив құжаттарындағы ақпарат бойынша 
Солтүстік Қазақстан өлкесіндегі ұлт-азаттық 
көтерілістің басшыларына келсек, олар: Құсайын 
Байдашов, Малдыбай Байбарақов, Тоқсан 

Тілемісов, Нұрпейіс Тастембеков, Мұхаметжан 
Тоқанов, Жаппархан Күшіков, Оспан Жүсіпов тағы 
б.  Сонымен қатар құжаттарда өңірдегі ауылдарда  
басқа да түрлі қобалжулардың болғандығы 
баяндалады [4].

Тағы бір ескеретіні, Қазақстанның басқа 
аймақтарында,  мысалы, Торғай,Жетісу, батыс 
өлкелерде болған оқиғалар біршама зерттеліп, 
ғылыми және көркем әдебиет түрінде жарық 
көрді. Ал, біздің солтүстік аймақтағы оқиғалар 
ескерілмей, көтерілістің тиісті бағасы берілмей 
қалғандығы өкінішті. Әрине, уақыт өтіп кетсе де, 
ұлт тарихындағы мұндай аса елеулі құбылыстар 
халық жадынан өшіп қалмауға тиіс.

Азаттық үшін күресті тарихи кезеңде жаңа 
сапалық деңгейге көтерген басты фактордың 
бірі - ұлттық газет-журналдардың шығарылуы 
болды. Қоғам тынысы, халықтың мұң-мұқтажы, 
өзекті мәселелері баспасөз арқылы көрініс 
тауып, зиялылардың үні қазақ даласына жетті. 
«Бостандық туы»  газеті өлке тарихының айнасы 
болды. Газет бетіндегі ақпараттар арқылы 
солтүстік өңірдегі сол кезеңдердегі тарихи 
оқиғалар жинақталып, қазіргі таңда сапалы түрде 
жас ұрпаққа жеткізілуде. Баспасөз арқылы қазіргі 
қоғам сол кезеңдегі өңірімізден шыққан атақты 
ақын-жазушыларды, батырларды, баспасөз 
қызметкерлерін танып-біліп жатыр. 

Пайдаланылған деректер тізімі:
1. «Кедей сөзі» газеті №1 1920 жыл 22 ақпан;
2. «Кедей сөзі» газеті 1921 жыл 12 қаңтар;
3. «Бостандық туы» газеті 1926 жыл 6 наурыз;
4. «Бостандық туы» газеті 1926 жыл 25 шілде. 

Резюме
На основе архивных материалов автор составила обзор первых номеров областной казахской газеты 

«Кедей сөзі» (Слово бедняка), издававшейся в г. Омске группой казахских интеллигентов в начале 1920 
года и переименованной через год на «Бостандық туы» (Знамя свободы). Архивные данные проливают 
свет на неизвестные исследователям страницы истории края и являются очень ценным источником. 

Summary
On the basis of archival material the author presents the review of the first issues of the regional Kazakh 

newspaper “Kedei sozi” (The poor’s word) which was published in Omsk at the beginning of 1920 by the group 
of Kazakh intellectuals and later was renamed to “Bostandyk tui” (Banner of freedom). The archival documents 
are a valuable source that helped to shed light on the unknown pages of the region history.

АРхИВ ЖӘНЕ АйМАҚ
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Назым Биримкулова, 
Қазақстан Республикасының 

Ұлттық архивінің бөлім басшысы

«1941-1945 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ КЕЗІНДЕГІ 
ҚАЗАҚСТАН: ТАРИХИ ЖАД ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАННЫҢ 
СЫН-ҚАТЕРЛЕРІ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛІ

2020 жылдың 13 мамыры күні Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 
Қазақстан Республикасының Ұлттық архиві және 
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университетінің Қазақстандық филиалы бірлесіп 
онлайн режимде Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 
75 жылдығына арналған «Казахстан в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: 
историческая память и вызовы современности» 
тақырыбында халықаралық дөңгелек үстелін 
өткізді. 

Дөңгелек үстелдің басты мақсаты 1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 
қазақстандықтардың рөлі мен үлесін талқылау, 
жеңістің тарихи маңызын түсіну, тарихи 
шындықты сақтау және сол зұлмат соғыс туралы 
ғылыми деректерді жас ұрпаққа жеткізу болды.

Халықаралық онлайн-диалог жұмысы 
дөңгелек үстелдің модераторлары - 
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университеті Қазақстандық филиалының 
директоры, экономика ғылымдарының докторы, 
профессор А.В. Сидорович және Қазақстан 
Республикасы Ұлттық архивінің директоры 
Ә.Т. Жоламановтың кіріспе сөздерімен ашылды. 

Халықаралық дөңгелек үстелге қазақстандық 
және ресейлік ғалымдар қатысты, атап айтсақ: 
Қазақстан Республикасы Ұлттық архивінің 
құжаттарды пайдалануды ұйымдастыру бөлімінің 
басшысы Мушкенова С.Н., әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университетінің профессоры, 
тарих ғылымдарының докторы Ахметова Л.С.,  
Томск Ұлттық мемлекеттік зерттеу университеті 
Тарихи және саяси ғылымдар факультеті орыс 
тарихы кафедрасының профессоры, тарих 
ғылымдарының докторы, Ресей Федерациясы 
Жоғары мектебінің құрметті қызметкері, ТМУ 
құрметті профессоры Зиновьев В.П., Қазақстан 
Республикасы Президенті Архивінің бас сарап- 
шысы Чиликова Е.В., тарих ғылымдарының 
докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ академик 
Т.С. Садықов атындағы Қазақстан тарихы 
кафедрасының меңгерушісі Жанғұттин Б.О., 
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университеті Этномәдени және тарихи 
антропологиялық зерттеулер орталығының 
директоры, тарих ғылымдарының докторы 

Сақтағанова З.Г., Қазан Ұлттық зерттеу 
технологиялық университеті мемлекеттік 
және муниципалды басқару және әлеуметтану 
кафедрасының профессоры, тарих 
ғылымдарының докторы Суслов А.Ю., Е.А. 
Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университеті Археология, этнология және 
орыс тарихы кафедрасының меңгерушісі, тарих 
ғылымдарының кандидаты Абдрахманова К.К., 
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университеті Қазақстандық филиалының 
профессоры, тарих ғылымдарының докторы 
Ермекбай Ж.А., М.В.Ломоносов атындағы 
ММУ Қазақстандық филиалының профессоры 
Аязбекова С.Ш., М.В.Ломоносов атындағы 
ММУ Қазақстандық филиалы директорының 
орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, 
профессор Оразбаева А.И., М.В.Ломоносов 
атындағы ММУ Қазақстандық филиалының 
профессоры, тарих ғылымдарының докторы 
Мәжитова Ж.С., М.В.Ломоносов атындағы 
ММУ Қазақстандық филиалының Әлеуметтік-
гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі 
Әбділдина Р.Ж. және т.б.

Халықаралық дөңгелек үстел барысында 
Ұлы Отан соғысының тарихын түсінудің әртүрлі 
мәселелеріне қатысты тақырыптағы баяндамалар 
ұсынылды, мысалы: Ұлы Отан соғысына 
қазақстандық жауынгерлердің қатысуы (ҚР 
Ұлттық архивінің құжаттары бойынша), 1941-1942 
жж. Мәскеу түбіндегі шайқастағы қазақстандық 
панфиловшылардың өлмес ерлігі, Ұлы Отан 
соғысы туралы мифтер мен Қазақстанның 1941-
1945 жылдардағы әскери-өнеркәсіптік кешенінің 
қызметі мен құрылуы мәселелері, 1941-1943 
жылдары Қазақстанға эвакуацияланған халықтың 
бейімделу тәжірибесі, Қазақстанның әйелдері 
Ұлы Отан соғысының майдандарындағы ерліктері, 
1941-1943 жылдары Чистополь мен Елабугаға 
жазушыларды эвакуациялау,  Қарағанды Ұлы Отан 
соғысы жылдарындағы майданның тыл базасы 
болуы, Қазақстанға эвакуацияланған КСРО Ғылым 
академиясы және басқа да ғылыми мекемелер 
ғалымдарының ғылыми және білім беру қызметі, 
Соғыс кезіндегі Қазақстанның мәдениеті, Соғыс 
онтологиясы, Ұлы Отан соғысы және халықтар 
достығы. 
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Онлайн режимінде өткен халықаралық 
дөңгелек үстел жұмысын қорытындылай келе, 
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университеті Қазақстандық филиалының 
директоры, экономика ғылымдарының докторы, 

профессор А. Сидорович және Қазақстан 
Республикасы Ұлттық архивінің директоры 
Ә.Жоламанов қатысушыларға мазмұнды 
баяндамалары, қызықты және жемісті пікір 
алмасулары үшін алғыстарын білдірді.

АҚПАРАТ
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Ғазиза Исахан, 
Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архивінің 

Ғылыми-зерттеу бөлімінің басшысы

ӨРКЕНИЕТ ТӘЖІРИБЕСІНІҢ ҚОЙМАСЫ

Бүгінде 190 елдің архив саласындағы өкілдерін 
біріктіріп отырған Біріккен Ұлттар Ұйымы 
аясында құрылған Халықаралық архивтер Кеңесі 
биылғы Халықаралық архивтер апталығын 8-14 
маусымда «Білім қоғамының құқықтары мен 
мүмкіндіктерін кеңейту» тақырыбында өткізді, 
бұл шараға әлемнің жүздеген архивтерімен бірге 
Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік архиві де 
қосылды.

Бас шаһардың мемлекеттік архиві 9 
маусымда«Архивтер мен қоғам: уақыт сынағы» 
атты онлайн дөңгелек үстел өткізді, дөңгелек 
үстел Нұр-Сұлтан қаласы Тілдерді дамыту және 
архив ісі басқармасының басшысы, педагогика 
ғылымдарының докторы Т.Ә.Қышқашбаевтың 
халықтың тарихи қазынасын сақтап отырған архив 
ұжымын, тарихшы ғалымдарды Халықаралық 
архивтер күнімен, Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік 
архивін ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет 
субъектісі ретінде аккредиттелуімен құттықтау 
сөзімен ашылды. 

Дөңгелек үстелге архив мамандарымен 
қатар, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институтының, Мемлекет тарихы 
институтының, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
Ұлттық унивеситетінің, С.Сейфуллин атындағы 
Қазақ агротехникалық университетінің ғалымдары 
қатысып, қоғамдық сананы жаңғыртудағы 
архивтердің рөлі, архив саласының жағдайы 
мен мәселелері, архив құжаттарының сақталуы 
мен оларға қолжетімділік мәселелері, архив 
мамандарының уақыт сынағына дайындығы, 
архив құжаттарын цифрландыру тәжірибелері 
талқыланды.

Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архивінің 
директоры М.Е. Бектембаев Тілдерді дамыту 
және архив ісі басқармасының қолдауымен архив 
ісінің барлық бағыттары бойынша жоспарлы 
түрде жұмыс жүргізіліп отырғанын, Елордадағы 
тарихшы ғалымдардың қатысуымен Архив 
жанынан Ғылыми-әдістемелік кеңесі құрылып, 
жұмыс жоспары бекітілгенін, ғылыми және 
ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде 
аккредитациядан өткенін айтып өтті: «Елорда 
Архивінің стратегиялық жоспарына сәйкес өткен 
жылдан бері 3 миллион парақ құжат цифрланды, 
аса құнды құжаттар тізімі Архив сайтында 
жарияланды. 2019 жылдың тамызынан ақылы 
қызмет көрсетуді де бастап кеттік, түскен қаржы 
қызметкерлердің әлеуметтік тұрмысын көтеруге, 
қосымша сыйақы төлеуге, мамандардың кәсіби 

біліктілігін көтеруге, қажетті құрылғыларды сатып 
алуға жұмсалып отыр. Латын, араб әріптерімен 
жазылған құжаттарды жарыққа шығару да 
жоспарда бар». 

Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институты Дүниежүзі тарихы бөлімінің басшысы 
Гүлжаухар Кәкенқызы Көкебаева архивтер мен 
ғылымның ара қатынасы, архив құжаттарының 
қолжетімділігі және құжаттық деректерді жариялау 
мәселелеріне Еуропа елдерінің тәжірибесінен 
мысалдар келтіре отырып, ойларын ортаға салды: 
«Шетелдік тәжірибеде белгілі бір уақыт өткеннен 
кейін (30 жыл) архив материалдары зерттеу және 
ғылыми айналымға енгізу мақсатында, толығымен 
көпшіліктің назарына ұсынылады, елімізде қол 
жетімділік мәселесі әлі де толық шешілмей отыр, 
архив мәліметтерін нақты бір азаматты қаралауға 
немесе оның ұрпақтарына қарсы пайдалануға 
жол берілмеу керек, бұл мәселені заңдық тұрғыда 
бекіту қажет, архив құжаттарын жариялау құқығы 
тек архивтерге тиесілі, жеке тұлғалар (ғалымдар) 
архив деректеріне сілтеме беріп пайдаланғаны 
дұрыс, архив қорының сақталуы мен оны кейінгі 
ұрпаққа жеткізу ісінде цифрландыру керек және 
де оны арнайы білікті мамандар, архив мамандары 
жүзеге асыруы қажет».

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық 
университетінің профессоры Алпыспаева Ғалия 
Айтбаевна әлеуметтік жадты сақтаудағы архивтің 
рөліне тоқталса, Мемлекет тарихы институтының 
жетекші қызметкері, ғалым Енсенов Қанат 
Алексеевич тәуелсіз Қазақстан тарихына қатысты 
Ұлттық архив деректеріне шолу жасады.

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің профессоры 
Мұсабалина Гүлнар Төлеуғазықызы Л.Н.Гумилев 
атындағы ЕҰУ-нің тарих факультеті мен Нұр-Сұлтан 
қаласы мемлекеттік архивінің ынтымақтастық 
тәжірибесіне тоқталды. Г.Т. Мұсабалина жыл 
сайын архивтің анықтамалық аппараттарымен, 
құжаттармен жұмыс жүргізу тәртібін үйрену 
мақсатында студенттердің бір тобын қалалық 
архивке тәжірибеден өтуге, архив ісінің қыр-
сырын үйренуге жіберу қалыптасқан дәстүр 
екендігін, Архив мамандарымен бірлесіп өткен 
жылы «тарих және архивтану» мамандығы 
бойынша «Білім беру бағдарламасы» жасалғанын, 
өкінішке орай мамандар даярлау бағыты бойынша 
«тарих» мамандығы «гуманитарлық ғылымдарға», 
«архив ісі» мамандығы «әлеуметтік ғылымдарға» 
берілгендіктен, қиындықтар туындағанын айтты. 
«Архив ісі» мамандығы бойынша мамандар даярлау 

АҚПАРАТ
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жобасына мемлекеттік органдар тарапынан 
қолдау көрсетілмегендіктен, бұл мәселені бірлесіп 
көтеруді ұсынды. 

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институтының бөлім меңгерушісі Сәбит 
Шілдебай Қазақстанда архив ісі саласындағы 
саясатқа өз көзқарасын білдірді. Қазіргі кезеңде 
архив ісін басқарудың деңгейін көтеру қажеттілігі 
байқалады, сондықтан еліміздегі архивтер жүйесін 
басқару үшін  ҚР Үкіметіне немесе ҚР Президенті 
аппаратына қарасты «Қазархив» басқармасын құру 
қажеттілігіне назар аудартты. «Архивтердің ғылыми 
жариялау бөлімдерінің жұмысын жандандыру 
қажет, зерттеулер үшін маңызды құжаттарды 
басып шығару жұмыстарының маңыздылығына 
мән берілсе, ҚР Президенті архивіндегі Орталық 
партия комитетінің құжаттарын, ҚР Орталық 
мемлекеттік архивтегі Орталық атқару комитетінің, 
халық комиссарлар кеңесінің құжаттарын 
жинақтап шығаратын уақыт жетті. Әкімшілік-
аумақтық бөлініс анықтамалықтары тарихшылар 
үшін аса қажет, себебі жекелеген тұлғалардың 
туып-өскен жерінің атауын анықтау қиындық 
тудырады. Еліміздің архивтеріндегі тарихи сана 

мен мемлекеттік идеологияны қалыптастыруға 
ықпал ететін зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. 
Осындай жұмыстар ұлт тарихын ғылыми танудың 
жаңа белесіне жол ашады, архив құжаттарын 
цифрландырудың жаңа үлгісі құжаттарды 
жариялау, ғылыми айналымға енгізу жолымен 
жасалады», - деді С.Шілдебай. 

Алматы қаласы мемлекеттік архивінің 
директоры Ботанов Абзал Қабдолбаритұлы 
әріптестерін халықаралық кәсіби мерекемен 
құттықтап, архив ісінде қордаланған ортақ 
мәселелер жөнінде өз пікірін білдірді. 

Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архивінің 
Ғылыми-зерттеу бөлімінің басшысы Исахан 
Ғазиза Тұрмағанбеткызы Нұр-Сұлтан қаласы 
мемлекеттік архивінің жұмыс тәжірибесі арқылы 
білім қоғамындағы архивтердің бүгінгі көрінісіне 
назар аудартты. 

Жиынға қатысушылар жасанды интеллект, 
цифрлық сақтау және жаңа технологиялар 
заманында архивтердің қоғам өміріндегі орны мен 
маңызын ашып көрсетті, халық мұрасын сақтау 
ісінде ізгі еңбек етіп жүрген архив мамандарының 
ісіне ел болып қолдау көрсетуге шақырды. 
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ИСТОРИК, АРХИВИСТ, КРАЕВЕД

В этом году 3 мая  исполнилось 75 лет со дня рождения известного 
в области историка, архивиста, краеведа Мелехина Михаила 
Максимовича. 

Его малая Родина – г. Кобеляки Полтавской области в Украине. 
Отец был военнослужащим. После его демобилизации семья перее-
хала в поселок Троицкое Алтайского края в России, где Михаил полу-
чил среднее образование. 

Мелехин М.М. прошел хорошую жизненную школу. В 1969 году 
окончил Томский государственный университет, в 1983 году – Алма- 
Атинскую высшую партийную школу. 

Трудовую деятельность начал на Петропавловском заводе тяжело-
го машиностроения (ПЗТМ), где прошел путь от инженера-конструкто-
ра до начальника бюро головных частей метеорологических и боевых 
изделий оборонных заказов с 1969 по 1975 годы. Активно занимался 
рационализаторской и воспитательной работой. Награждался Почет-

ными грамотами ЦК ВЛКСМ «За большой вклад в научно-технический прогресс отрасли» (1971 г.) и 
«За большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи»(1973 г.).

Михаил Максимович Мелехин более 20 лет своей жизни посвятил архивному делу, в которой на-
чал работать с 1989 года в партийном архиве Северо-Казахстанского обкома КП Казахстана. Сразу 
показал себя как грамотный специалист, в совершенстве освоил свою работу, пройдя путь от храни-
теля фондов до директора архива. Занимался пропагандой архивных документов, особенно активно, 
будучи руководителем отдела использования и публикации документов Северо-Казахстанского госу-
дарственного архива. Главным делом его жизни стала публикация документов. Михаил Максимович 
является автором-составителем многих крупных изданий: «Золотая книга целины», «Североказах-
станцы в годы Великой Отечественной войны», «Северо-Казахстанская энциклопедия» и др. 

Также был автором около ста газетных и журнальных публикаций, среди которых интересные 
статьи в газете «Северный Казахстан» под названием «Магжан: неизвестная страница биографии» 
(06.08. 1997 г.), «Остался в памяти потомков» к юбилею Б. Зтулина (26.04.1999 г.), «Айбасов написал 
письмо Сталину» (14.07.1999 г.), «Восставшая степь» о событиях 1916 г. (11.09.1996 г.) и др. Читатели 
городской газеты «Трибуна» из рубрики «Если заговорят архивы» узнавали об исторических событиях 
в нашем крае из статей Мелехина М.М.: «О прошлом нашем объективно и точно», «Горячий снег 21го 
года», «В названиях улиц – времени след»….

Эрудиция Михаила Максимовича проявлялась и во время выступлений по областному телевиде-
нию и радио. В фондах архива хранятся тексты его выступлений из цикла передач областного телеви-
дения «Город родной – Петропавловск», «Прикосновение к истории»... Красной нитью в радиопереда-
чах с участием Мелехина проходит мысль «Задача архива – служить людям».

Большую работу проводил он с учащейся молодежью по краеведению. Об этом свидетельствует 
сохраненный в архиве конспект его лекции к 60-летию Северо-Казахстанской области. Мелехин уча-
ствовал в юбилейных мероприятиях в городе Петропавловск и области.

В год 75- летия Победы в Великой Отечественной войне актуальны его статьи о строительстве 
и отправке на фронт бронепоезда «Североказахстанец», об эвакогоспиталях в Петропавловске (3) 
и области (2), о тружениках тыла. Благодаря усилиям М.М. Мелехина и других архивистов-краеве-
дов к 50-летию Победы был сформирован полный список североказахстанцев – Героев Советского 
Союза и кавалеров Ордена Славы трех степеней.

На протяжении длительного времени Мелехин М.М. являлся членом областной и Петропавлов-
ской городской ономастических комиссий, был активным участником мероприятий, проводимых на-
циональными культурными центрами Малой Ассамблеи народа Казахстана.

Плодотворная деятельность Мелехина Михаила Максимовича отмечена медалями «За доблест-
ный труд» (1980 г.), «10 лет Независимости РК» (2001 г.), грамотами и благодарностями.

Коллектив Северо-Казахстанского государственного архива сердечно поздравляет уважаемого 
коллегу с юбилеем и выражает благодарность за огромный вклад в развитие архивного дела.

Коллектив  
государственного архива  

Северо-Казахстанской области

ҚҰТТыҚТАйМыЗ
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Авторлар туралы мәлімет

Абдрахманова Қымбат, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің доценті, 
тарих ғылымдарының кандидаты  

Ақаева Ғалия, Алматы қаласының мемлекеттік архиві Құжаттарды ғылыми пайдалану және 
жариялау бөлімінің басшысы 

Аманжолова Дина, РҒА Ресей тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор (Мәскеу)

Ахметова Лайла, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры, тарих 
ғылымдарының докторы

Әбжанов Ханкелді, ҚазҰАУ «Рухани жаңғыру» гуманитарлық зерттеулер орталығының жетекшісі, 
ҰҒА академигі

Әбділдина Раушан, М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандық 
филиалы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі, ҰҒА академигі, философия 
ғылымдарының докторы

Әбенова Айтбала, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мемлекет тарихы 
институтының ғылыми қызметкері 

Белов Сергей, Ресей Ғылым Академиясының Қазан ғылыми орталығы көпфакторлы гуманитарлық 
анализ және когнитивтік филология зертханасының аға ғылыми қызметкері 

Биримкулова Назым, Қазақстан Республикасы Ұлттық архивінің бөлім басшысы

Елекенова Раушан, Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-
мемориалдық қорық-музейінің ғылыми хатшысы

Жұматаева Баян, ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Орталық мемлекеттік ғылыми-
техникалық құжаттама архивінің директоры 

Жоранов Айдар, Алматы қаласы мемлекеттік архивінің құжаттарды ғылыми пайдалану және 
жариялау бөлімінің қызметкері

Зиновьев Василий, Томск мемлекеттік ұлттық зерттеу университетінің профессоры, тарих 
ғылымдарының докторы

Исахан Ғазиза, Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архивінің Ғылыми-зерттеу бөлімінің басшысы

Қалтаева Дана, Қызылорда облысының мемлекеттік архивінің Қоғамдық- саяси тарихы бойынша 
филиалының бөлім басшысы 

Мажитова Жанна, М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандық 
филиалының профессоры, тарих ғылымдарының докторы

Максымқанова Айханым, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің 1-курс докторанты

Мәлікова Сәуле, Солтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік архивінің директоры, тарих 
ғылымдарының кандидаты

Мұхаметқалиқызы Алмахан, ҚР Жазушылар одағының мүшесі, ақын

Суслов Алексей, Қазан Ұлттық зерттеу технологиялық университетінің профессоры, тарих 
ғылымдарының докторы

Төлебаев Тұрғанжан, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры, тарих 
ғылымдарының докторы

Хрипченко Надежда, Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы мемлекеттік архивінің 
директоры 
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Журнал Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігінің 

Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген
Тіркеу № 8050 - Ж 

Біздің мекен-жайымыз:
010000, Астана қаласы, 

Есіл ауданы,
Нұржол желек жолы, 12
Қазақстан Республикасы

Ұлттық архивінің ғимараты
тел/факс: 8 (7172) 44-62-80 

e-mail: nazym72@mail.ru

Мақалаларға қойылатын талаптар

Мақала мен қолжазбалар Microsoft Word 
форматында қағаз түрінде және электронды 
жеткізушілерде қабылданады (e-mail арқылы 
немесе дискіде). Мақаланы басуда келесі 
талаптарды ескеру керек: қаріп - TimesNewRoman, 
14 пт., жолдар аралығы - жалқы, пішімдеу - ені 
бойынша туралау; бет параметрлері: жоғарғы 
жиек - 20 мм.; төменгі жиек - 20 мм.; сол жақ жиек 
- 30 мм.; оң жақ жиек - 1,5 мм.

Мақалалар ғылыми стандартқа сай болуы 
қажет: (0,5 б. п., яғни 7-8 компьютерлік бет). 
Мақалаға әмбебап ондық жіктегіш (ӘОЖ), кілт 
сөздер, қысқаша аннотация және қазақ тіліндегі 
мақалаға - орыс және ағылшын, орыс тіліндегі 
мақалаға - қазақ және ағылшын, ал ағылшын 
тіліндегі мақалаға - қазақ және орыс тілдерінде 
қысқаша аңдатпа берілуі қажет. Мәтін соңында 
архив дереккөздеріне сілтеме берілуі тиіс. 

Иллюстративтік материалдардың 
(сканерленген түрлі-түсті және ақ-қара 
графикалық суреттер, диаграммалар) көрінісі 
300 dpi-ден кем емес RGB түрлі-түсті, Gray ақ-
қара түсті TIFF форматтарында электрондық 
тасымалдаушыларда жіберілуге тиіс.

Мақалаға авторы туралы келесі мағлұмат 
беріледі: оның толық аты-жөні, ресми жұмыс 
орны, ғылыми дәрежесі мен атағы, мекен-
жайы туралы мәліметтер, үй және жұмыс орны 
телефондары.

Мақала қолжазбалары қайтарылмайды және 
оған пікір білдірілмейді. Мақаланың мазмұнына 
автор жауап береді. Журнал редакциясы 
жіберілген қолжазбаларды жариялауға, немесе 
жария етпеуге құқылы.
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Требования к статьям

Статья представляется в бумажном виде и 
на электронном носителе (по e-mail или на дис-
ке) в формате Microsoft Word. При наборе статьи 
рекомендуется учитывать следующее: шрифт - 
TimesNewRoman, размер - 14 пт., межстрочный 
интервал - одинарный, форматирование - по ши-
рине; параметры страницы: верхнее поле 20 мм.; 
нижнее поле 20 мм.; левое поле 30 мм.; правое 
поле 1,5 мм.

Статьи должны быть оформлены в соответ-
ствии с научным стандартом (не менее 0,5 п.л., т.е. 
7-8 компьютерных листов). К статье нужно прило-
жить универсальный десятичный классификатор 
(УДК), ключевые слова, аннотация и резюме на 
материал на государственном языке - на русском 
и английском языках, к материалам на русском 
языке - на государственном и английском языках, 
а к материалам на английском языке - на государ-
ственном и русском языках. Необходимо к статье 
приложить сноски на архивные источники.

Иллюстративный материал (отсканирован-
ные цветные и черно-белые графические изобра-
жения, графики, диаграммы и т.д.) прилагается 
отдельно на электронных носителях в цветном 
RGB и черно-белом TIFF форматах с разрешением 
не менее 300 dpi. 

К статье прилагаются следующие сведения 
об авторе: фамилия, имя, отчество, место рабо-
ты, ученая степень и должность, служебный и до-
машний адреса, номера служебного и домашнего 
телефонов. 

Рукописи статей не возвращаются и не ре-
цензируются. Ответственность за содержание 
статей несет автор. Редакция журнала оставляет 
за собой право публикации или отклонения руко-
писи.
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