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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АХМЕТА БАЙТУРСЫНОВА: 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, ОБРЕТЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 
Ахмет Байтурсынов – не просто знаковая политическая фигура новейшей истории Казахстана. Это 

поистине неординарная личность. Он стал ответом самих глубин казахского общества на вызовы 
времени. Им были реализованы в довольно сложной ситуации начала ХХ века две поистине 
кардинальные задачи, поставленные и обоснованные в трудах и заявлениях его старшего товарища и 
друга Алихана Букейханова. 

Это поиск и создание надежного инструмента формирования национального сознания и 
развертывания деятельности по реализации плана возрождения казахского национального государства. 
Именно ему, выходцу из низов кочевого аула, судьба определила стать глашатаем настроений 
общества и подлинным «мугалимом» становления национального сознания в степном крае. Он решал 
эту задачу с помощью общенациональной газеты, а когда она в основе своей дала нужный результат, 
Ахмет Байтурсынов взял на себя бремя решений другой, более сложной задачи. Это было 
формирование основ возрождения национальной государственности, при чем в переломную эпоху 
революции и гражданской войны. 

Ахмет Байтурсынов родился 15 января 1873 года в урочище Сары-Тюбек аула № 5 Тосынской 
волости Тургайского уезда Тургайской области. Отец – Байтурсын Шошаков, выходец из семьи 
известного батыра Умбетея. В возрасте 10 лет Ахмет был определен на воспитание к дяде Ергазы, т.к. 
власти осудили отца за сопротивление уездному начальнику к 15 годам каторги. Ахмет, при поддержке 
дяди, закончил Тургайское русско-казахское двухгодичное училище, а затем поступил в Оренбургскую 
четырехгодичную казахскую учительскую школу, по завершении которой с 1895 г. более чем на 
двадцать лет связал свою судьбу с делом народного образования. 

Учительская стезя стала одной из основных на жизненном пути Ахмета Байтурсынова. Он, начиная 
с осени 1895 года, работал в школах Кустанайского, Актюбинского, Каркаралинского уездов, затем 
был директором Каркаралинского русско-казахского училища. После своей высылки в Оренбург в 
феврале 1910 г. он опять же избирает местом своей деятельности школу и работает учителем 
словесности до конца 1917 г. 

Начало трудовой деятельности Ахмет Байтурсынов отмечает и своей первой публикацией. В 1895 
г. он поместил на страницах областной газеты свой материал «Казахские приметы и пословицы» [1]. 

Включение Ахмета Байтурсынова в политику стало результатом влияния двух человек: Алихана 
Букейханова и Евгения Полюдова. Имя первого – выходца из знаменитого султанского рода Бокей – 
стало хорошо известно в казахской глубинке в первые годы ХХ века по публикациям в особом 
приложении к “Акмолинским областным ведомостям” и запискам Семипалатинского географического 
общества. Но наибольшее внимание привлек некролог об Абае, напечатанный газетой 
“Семипалатинский листок” в феврале 1905 г. Со вторым человеком, Ахмет познакомился по 
совместной работе в школе. Первый был либерал, второй – социал-демократ. 
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Летом 1905 г. в Каркаралинске стало известно об обсуждении петиций на имя царя. Свой текст 
петиции в июне написал Ахмет Байтурсынов и данный текст получил полное одобрение значительной 
части жителей уезда, прибывших на традиционно проводимую в местечке Коянды вблизи 
Каркаралинска ярмарку. К тому времени волна политических манифестаций и митингов, собраний и 
съездов прокатилась по всей территории казахских степей. "Каркаралинскую петицию" на протяжении 
нескольких дней  подписали 14500 казахов, и её текст с подписями, почтой отправили на имя 
Председателя Совета Министров и самого монарха. Эффект акта был настолько велик, что он потом 
нашел заметное отражение в исторической литературе. Превосходным признал текст и ведущий 
наставник аналогичных обращений – Алихан Букейханов. Главное здесь в следующем. 

Петиция озвучила настроения всех слоев казахского кочевого и полукочевого аула озабоченного 
своим настоящим и будущим и ставившего перед властью вопрос: как быть дальше? В текст петиции 
учитель Байтурсынов включил вопросы поистине кардинального плана. 

Текст открывался констатацией того, что вся правовая основа управления огромным казахским 
краем, базирующаяся на нормах Степного положения дает российской бюрократии возможность 
игнорировать интересы жителей аула. Больше того, налицо полное «неуважение к закону со стороны 
администрации… пренебрежение к правам личности и к чувству человеческого достоинства… 
пренебрежение к духовным и экономическим интересам, искусственно поддерживаемое невежество 
народной массы» [2]. 

Петиция содержала 11 основных требований. От прекращения религиозных притеснений и 
обучения детей аула на родном языке, до создания казахской газеты и предоставления обитателям 
степи права посылать своих избранников в высшие органы власти и управления.  

Данная петиция дала знать российским правящим кругам, что казахский аул не только прозревает, 
но у него просыпается и национальное самосознание – основной фактор роста политической 
активности этноса. 

Ахмет Байтурсынов текстом петиции сделал свое имя знаковым для казахского общества. Поставив 
перед властью вопрос о развитии национальной школы в казахской степи, автор петиции вывел 
проблему образования на одно из первых мест жизни казахского общества. 

С точки зрения современности проблема образования не только вопрос цивилизованности и 
культуры общества. Это, во-первых, ключи для формирующейся национальной элиты по овладению 
тайнами политики. Это, во-вторых, создание условий для формирования качественно новой экономики 
индустриального общества в казахской степи. Это, в-третьих, перестройка личности и её 
мировоззрения в духе требований времени. Это, в четвертых, преодоление разобщенности народа, 
путем привития ему чувства национальной ответственности и патриотизма. 

События первой российской революции не обошли стороной, казалось бы, глухую глубинку 
казахской степи. О них достаточно данных в исторической литературе как советского, так и 
современного периода [3].  

Поддерживая проводимую А. Букейхановым работу по ознакомлению казахского общества с 
творчеством выдающихся русских писателей и поэтов, Ахмет Байтурсынов в рамках своей 
педагогической деятельности переводит на казахский язык большую группу басен И.А. Крылова. 
Сборник получил название «Кырык масал» и после выхода в свет в Омске в 1909 г. пользовался 
большой популярностью в степи. Перевод сочетался с написанием своих басен. Одну из них, 
написанную в стихах, цензоры последующих изданий сняли из текста. Их смутили слова: 

Народ мой, казахи 
Тяжко вам, 
Невыносимо тяжко, 
Скот разграблен,  
Душа под арестом, 
Так пробуждайтесь же, 
Ведь хватит спать, 
До снов ли теперь. 
Приведенный отрывок, ведет речь о том, что задача разбудить национальное самосознание этноса, 

становится важнейшей для тех лет. Кстати, цензура выбросила данные строки, углядев в них, крамолу. 
Спустя 10 лет на юбилее своего друга М. Дулатов заметит: Ахмет Байтурсынов превращал простые 
стихи и басни «в орудие борьбы с политикой монархистской России, угнетавшей казахов» [4]. 

В баснях было немало литературных шаржей на российских чиновников, которых И.А. Крылов 
едко высмеивал за жадность и тупоумие. Один из уездных начальников Каркаралинска, видимо по 
чьей-то подсказке, увидел в «герое» одной из басен намек на себя и обвинил переводчика  и учителя 
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Ахмета Байтурсынова в антиправительственной деятельности. 1-го июля 1909 г. по решению 
жандармерии  повинный был помещен в тюрьму Семипалатинска. Следствие длилось девять месяцев. 
Охранка «припомнила» А. Байтурсынову и петицию, и участие в организации русско-казахского 
митинга, и связи с поднадзорными Букейхановым и Полюдовым, и использование произведений 
Крылова для подрыва авторитета уездного руководства и то, что он в своей деятельности унаследовал 
позицию отца и многое другое. 

Другой сборник стихов «Масса» (Комар) вышел в свет в Оренбурге в 1911 г. Там, продолжая мысль 
Абая о необходимости тревожить общество критикой потребительского отношения к жизни, учитель, 
переводчик и поэт, вновь, как и в предыдущем сборнике, ведет речь о необходимости пробуждения 
национального самосознания. 

«Народ свой я уподобляю, спящему, безмятежно, 
Змея – несчастье, подстерегающее его, 
Я же – рыжий комарик, 
Больно жалящий словом народ, 
Дабы уберечь его от опасности» [5].  
Философ М.С. Бурабаев приводит в своей работе интересную оценку литературного творчества А. 

Байтурсынова, которую ему дал как поэту и писателю один из современников – социал-демократ М. 
Бекметов, работавший и живший в начале ХХ столетия в Каркаралинске. Именно талант и обширные 
знания снискали Байтурсынову громадное уважение среди разных слоев общества. «У него кроме 
переводов произведений русских поэтов, много самобытных дивных стихотворений, которые автор 
читал в рукописи, пишущему эти строки. Чтобы понять силу, красоту, гибкость его стихотворений, 
нужно быть казахом…Вообще, стихотворения Байтурсынова переписываются, заучиваются, поются 
казахами во всей широкой степи» [6]. 

Исследователи позднее установили, что наряду с произведениями Крылова поэт и переводчик 
Ахмет Байтурсынов сделал доступными для учеников казахских школ два изумительных пушкинских 
творения «Сказку о рыбаке и рыбке» и  сказку о «Золотом петушке». 

В феврале 1910 г. Ахмет Байтурсынов был осужден на два года, но в связи с тем, что он около 
половины срока отбыл, и из-за слабости обвинительной базы, дело ограничилось, высылкой в 
Оренбург под надзор полиции. В марте 1910 г. он прибыл в место свое прежней учебы Оренбург, где 
ему надлежало отбывать ссылку. Там произошла встреча с еще одним поднадзорным, таким же, как и 
он, ссыльным М. Дулатовым, как и он, учителем русско-казахской школы. Общение и сотрудничество 
этих двух литераторов вскоре дало колоссальный эффект. 

Как и когда им удалось наладить связь с их старшим другом и духовным лидером Алиханом 
Букейхановым, который отбывал ссылку в Самаре, историки пока не установили. Но необходимо 
обратить внимание на следующее: Оренбург был не только воротами в «Русскую Азию». Он играл 
роль своего рода второго (после Казани) центра тюркской культуры. Там жили и работали писатели и 
журналисты Башкирии, Татарии, Туркестана, казахского края. Раньше всех это значение Оренбурга 
понял Алихан Букейханов, который поставил перед своими соратниками задачу: подготовить все для 
издания национальной газеты, как органа пропаганды и агитации, средства выявления и сплочения сил 
по организации движения за восстановление государственности казахского этноса. 

Там в Оренбурге началась активная публицистическая деятельность Ахмета Байтурсынова. Он 
включается в сотрудничество с разного рода газетами и журналами. В журнале М. Сералина «Айкап» 
в 1912 г. в номерах 9-10 публикуются размышления Ахмета Байтурсынова по вопросам графики 
используемого арабского алфавита. Тогда же он пишет свой первый учебник, букварь «Оку курал». 
Это стало началом его научно-педагогической деятельности. Букварь вышел в Оренбурге в 1912 г. 
Естественно, что такая фигура языковеда – педагога и его соратника по работе в казахской школе, уже 
известного поэта М. Дулатова, автора поэмы «Оян, казах!», давали Алихану Букейханову право видеть 
в этих двух своих единомышленниках надежду для успешного формирования редакции будущей 
газеты. 

Возможно, со временем историками или любителями прошлого будут обнаружены письма и 
документы, проливающие свет на то, как все начиналось.  

Несомненно, одно. В рамках развертывавшегося нового подъема демократического движения в 
России, обозначившегося к концу 1910 г. и набравшего силу, в преддверии выборов в IV-ю 
Государственную Думу, общественность, в том числе и в Казахстане, активно обсуждала проблемы 
необходимости переустройства своей жизни. В разных местах обширного степного края складывались 
группы сторонников создания национального органа  печати. Наиболее подходящим местом стал 
Оренбург. 
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2 февраля 1913 г. после длительной подготовки, необходимых согласований, вышел первый номер 
газеты «Казах». Фактически выходом газеты в свет, Ахмет Байтурсынов поздравил себя с 40-летием. 
Почти 5 лет он провел в качестве главного редактора этой газеты, делил с небольшим коллективом 
редакции все радости успеха, ибо и масштаб её распространения и тираж неуклонно росли. Но хватало  
и горестей в виде различного рода штрафов и запретов со стороны администрации генерал-
губернатора, «наездов» полицейских чиновников и цензоров. 

Программное заявление редакции газеты отмечало, что её коллектив ставит перед собой, прежде 
всего, цели: защиту интересов общества кочевого и полукочевого аула, «способствовать 
распространению науки и культуры среди киргизов, знакомить /их/ с жизнью и достижениями других 
народов». Для достижения этого редакция поставила перед собой задачу: «разъяснять народу суть 
издаваемых правительством и властями законов…давать сведения о работе Государственной Думы и 
Государственного Совета, знакомить с новостями, которые происходят у нас и за пределами страны, 
освещать прошлое и настоящее киргизов; давать рекомендации по торговле, быту, земледелию, 
скотоводству; направлять работу школ и медресе, содействовать просветительству, развитию 
искусства, литературы, родного языка, пропагандировать медицину и ветеринарное дело…Никогда не 
нужно забывать, что на самостоятельную жизнь может претендовать только тот народ, который 
говорит на своем языке и имеет свою литературу» [7]. 

Мы видим, что главными для редакции выступали задачи культурно-просветительного плана. Но 
именно они приобретают исключительную значимость для любого этноса в целом, ибо роль 
образования и культуры человека и общества, становятся решающими для сохранения национальной 
индивидуальности. Спустя 10 лет текст заявления прокомментировал в своей статье, приуроченной к 
юбилею главного редактора газеты его бывший заместитель М. Дулатов. «Для того, чтобы сохранить 
свою самостоятельность, нам необходимо всеми силами и средствами стремиться к просвещению и 
общей культуре; для этого мы обязаны первым делом заняться развитием литературы на родном языке. 
Никогда не нужно забывать, что на самостоятельную жизнь вправе претендовать лишь тот народ, 
который говорит на своем языке и имеет свою литературу». 

Газета поистине решила многое. Круг ее подписчиков вырос до 3 тыс. человек, тираж достигал 8 
тыс. экземпляров. Карта распространения охватывала территорию от Днепра до китайского Синьцзяна. 
Самим фактом издания и выпуска материалов газета показала, что в лице главного редактора Ахмета 
Байтурсынова она имеет блестящего публициста, поэта, переводчика и политика, озабоченного 
судьбой народа. 

На страницах газеты, развивая мысли Алихана Букейханова об Абае как поэте и философе, Ахмет 
Байтурсынов публикует в 1913 г. большую статью о творчестве Абая. Он называет Абая главным 
поэтом казахской степи, подчеркнув, что это фигура, равной которой казахи еще не знали. В статье 
полностью приводится стихотворение Абая – «Поэзия – владыка слов».  

В этой статье осуществлен анализ взглядов великого мыслителя на поэзию в целом, на её 
гуманистическую роль в жизни общества и отдельного человека. По сути, автор статьи впервые заявил 
о себе как литературоведе. Уже в советскую эпоху мысли по литературоведению нашли свое 
воплощение в объемном труде «Эдебиеттаныткыш», изданном в 1926 г. 

Анализ материалов газеты «Казах» в эпоху горбачевской  перестройки, одним из первых 
осуществил видный исследователь общественно-политической мысли Казахстана, зав. отделом 
Института философии АН Казахстана, доктор философских наук М.С. Бурабаев. Он отметил, что 
редакция не придерживалась «четкого идейно-политического направления. Она стремилась “выражать 
интересы“ всех слоев казахского народа…она обличала темноту, невежество широких масс 
трудящихся, призывала их изучать разные науки, приобщаться к оседлости, земледелию, строить 
города, учиться торговать, брать пример с передовых народов». 

Газета, говоря словами В.И. Ленина, стала настоящим коллективным пропагандистом и 
организатором идей национального возрождения, включения различных слоев этноса в 
экономическую и культурную жизнь огромной российской империи. С помощью газеты постепенно 
складывался актив казахского национального движения, составивший позднее основу партии «Алаш». 
Но газета стала одновременно тем органом информации, который помогал казахскому обществу, 
включаться в хозяйственно-экономическую жизнь, получать проверенные специалистами материалы 
о событиях в различных частях света. 

Тот, кто интересуется тем, как шло становление газеты, могут получить необходимые данные об 
этом процессе в довольно пространном объяснении на страницах рукописи диссертации и целого ряда 
работ М.К. Койгелдиева [8]. 
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Для всех членов редакции «Казаха», и в том числе её главного редактора Ахмета Байтурсынова, 
невероятно тяжелым выдались лето и осень 1916 г. Душа требовала влиться в ряды участников 
освободительного восстания. Разум же доказывал глубочайшую ошибку тех, кто на волне 
справедливого гнева поднялся на борьбу против призыва молодежи на тыловые работы, акции, 
буквально подрывавшей и без того слабую экономику кочевого и полукочевого аула, и разорявшей 
маломощные семьи. 

Собственно, ещё с началом войны, редакция газеты и её главный выпускающий, повели в 
соответствии с линией лидера национального движения Алихана Букейханова пропаганду призыва 
казахской молодежи в армию, прежде всего в кавалерию. Но власти игнорировали данные инициативы.  

Однако в 1916 г. выяснилось, что прифронтовые районы и отрасли экономики, работавшие на 
оборону, требовали во всё возрастающих масштабах новые рабочие руки. Для строительства новых 
железных дорог, для подвоза боеприпасов и продовольствия и т.д. Власти решили «закрыть дыру 
потребностей» призывом на тыловые работы из районов Центральной Азии и Кавказа полмиллиона 
молодых мужчин. Доля Казахстана составляла около 250 тысяч. Каждая третья семья аула в летнюю 
пору теряла своего кормильца и оказывалась на грани разорения. 

Аул взорвался негодованием. Во многих местах оно переросло в восстание. Процесс и исход 
восстания получил вполне достаточное отражение в исторической литературе [9]. Для нас важно 
заметить следующее: восстание не было целью казахской интеллигенции. Наоборот, тот же Ахмет 
Байтурсынов выступил на страницах своей газеты со статьей, в которой разъяснял: «Киргизы наравне 
с другими…народами должны…с оружием в руках защищать отчизну, а участие в работе в тылу они 
считают позором. В военное время дисциплина жесткая, восставших будут преследовать каратели, 
пострадают невинные люди – отцы и матери, жены и дети, придет в упадок хозяйство». 

Газета и её главный редактор опубликовали в тот период ряд статей и воззваний к восставшим, 
призывая их прекратить сопротивление ради своих близких и соотечественников. В какой-то степени 
это дало эффект. Более 120 тысяч тыловиков внесли свой вклад в организацию обороны страны. 
Лидеру «Алаш» удалось с помощью того же главы союза земств и городов (Земгор) А.И. Гучкова 
создать специальный отдел Земгора при штабе Западного фронта. Там-то и застала его весть о 
свержении самодержавия и создании Временного правительства. Оттуда из Минска, он шлет 5 марта 
1917 г. в редакцию «Казаха» своему другу и соратнику А. Байтурсынову телеграмму, объяснявшую 
цель, стратегию и тактику действий в новых условиях. 

Собственно, телеграмма из Минска в политическом времени немного запоздала. В Оренбурге о 
свержении царя стало известно еще 1 марта 1917 г. и кое-какие мероприятия по организации своих 
сторонников редакция предприняла тотчас. Установка А. Букейханова из Минска только подтвердила 
правильность сделанных шагов. Ибо сразу же редакция «Казаха» начала действия по подготовке 
казахского областного съезда. Аналогично поступили и в Семипалатинске. Там местная 
администрация задержала публикацию сообщений из Петрограда на четыре дня. Но как только это 
произошло 5 марта 1917 г. в городе сразу же был создан казахский областной комитет. 

Текст телеграммы гласил: новая обстановка делает возможной постановку и реализацию 
национальной идеи. Задачи дня – поддержка Временного Правительства, создание национальных 
комитетов в областях и уездах, лозунги: «Демократическая республика…Земля тому, кто извлекает из 
неё доход скотоводством и земледелием». 

Редакция газеты моментально разослала на места установку лидера, сделав упор на организацию 
национальных комитетов как органов национального самоуправления. Собственно эмоции буквально 
затопили своим объемом работу сознания. Февральская революция, писал Ахмет Байтурсынов, была 
«с радостью встречена киргизами потому, что, во-первых, она освободила их от гнета и насилий 
царского правительства, и, во-вторых, подкрепила у них надежду осуществить свою заветную мечту – 
управляться самостоятельно».  

Эту иллюзию поддержало назначение ряда активистов Алаш на крупные посты комиссаров 
Временного Правительства с полномочиями генерал-губернаторов. С 11 апреля пост комиссара по 
Тургайской области занял А. Букейханов, чуть позднее комиссаром по Семиреченской области стал М. 
Тынышпаев. 

Уже 2 апреля 1917 г. Ахмет Байтурсынов собирает в Оренбурге (центре Тургайской области) 
областной казахский съезд. На него прибыло более 300 делегатов и множество гостей, в том числе 
посланцы татарского и башкирского национальных комитетов. Ахмет Байтурсынов обратился к 
делегатам и гостям с приветственной речью, в которой воспроизвел установки национального лидера 
на поддержку Временного Правительства, необходимость организации национальных комитетов, 
сохранения порядка и спокойствия в степном крае. 
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По существу Тургайский областной съезд задал тон всему казахскому национальному движению 
на всей территории степного края. Это показывала обширная повестка дня из 14 пунктов, где главными 
выступали: организация сил на местах, подготовка общеказахского съезда, отношение к форме 
устройства страны, будущие выборы в Учредительное собрание, проблемы духовности общества и 
народное образование, аграрный вопрос, отношение к войне, поддержка Временного Правительства, 
события в Тургайской области. Этот съезд создал Оргбюро из восьми человек по подготовке 
общеказахского съезда. Часть делегатов из Тургайского и Иргизского уездов настояла на исключении 
из состава участников данного областного съезда делегата М. Тунганчина.  Основание – связь с А. 
Имановым и А. Джангильдиным, против которых новыми властями страны было начато судебное 
преследование.           

Тургайский съезд выступил за государственное устройство России, как демократической 
парламентской республики. Для А. Байтурсынова особенно значимой была позиция делегатов о 
необходимости ввести всеобщее начальное образование на родном языке, возложив все расходы на 
земство и государство. Еще один пункт решений съезда радовал редактора «Казах» - чаще выпускать 
газету. 

Весна и лето 1917 г. стали временем успехов национального движения. Повсюду на местах съезды 
его представителей с воодушевлением поддержали инициативы тургайцев, и их призыв к проведению 
национального форума для создания казахской политической партии. 

Первый общеказахский съезд собрался там же в Оренбурге. Он работал шесть дней 21 – 26 июля 
1917 г. и собрал представителей всех областей казахского края. Его повестка тоже насчитывала 14 
вопросов. В том числе о форме государственного управления в стране и степном крае, о национальной 
автономии, об участии во всероссийском мусульманском движении, о создании национальной 
политической партии, о войне, роли и задачах земства, об аграрных проблемах, о просвещении. 
Новыми были пункты о народной милиции, и др. 

Председательствовали на съезде А. Байтурсынов и А.-М. Кутебаров. С основными докладами к 
делегатам обратились А.Н. Букейханов, М. Дулатов, Ж. Досмухамедов. Съезд, постановил: «В России 
должна быть демократическая парламентарная республика». Статус казахских земель, по 
рекомендации А.Н. Букейханова, делегаты, исходя из установок мест, определили так: «Киргизские 
области должны получить областную территориально-национальную автономию». 

Вопрос по сути дела ставился в ракурсе, во-первых, восстановление территориальной целостности 
казахских земель, и, во-вторых, установление автономной формы существования этноса. Конечно, 
данное решение осложняло положение А.Н. Букейханова как полномочного представителя 
действовавшей власти, но он всегда мог сослаться на мнение масс.  

 По аграрному вопросу делегаты приняли развернутое решение, в котором выделяется два пункта. 
Пункт первый: «До окончательного устройства самих киргиз, изъятие киргизских земель должно быть 
приостановлено». Что касается принципов землеустройства, мнение почти всех делегатов отражало 
состояние общества: «Землепользование киргиз должно быть на общинных началах». 

Сентябрь – ноябрь 1917 г. стали временем частых встреч с избирателями Тургайской области. По 
списку партии Алаш, Ахмет Байтурсынов был выдвинут кандидатом в Учредительное Собрание. Он 
прошел этот марафон достойно, хотя уже тогда обратил внимание на противоречивость и невероятную 
переменчивость складывавшейся на местах ситуации, возникновение опасных симптомов 
политического размежевания в казахском обществе и в рядах казахской интеллигенции. 

Именно в ту пору он понял насколько опасно поддаваться иллюзиям и ложным «вбросам» 
поступавшей информации. В канун II съезда Алаш редакция «Казаха» получила сведения о 
предстоящем падении большевистского строя и опубликовала их 2 декабря в статье «Суюнши хабар» 
(Радостные вести). 

Таким же непроверенным оказался материал, включенный в статью «Саяси хал» (Политическая 
ситуация), сообщавший о падении советской власти, о темном прошлом лидеров большевизма. 
Сторонники Ленина из числа казахов потом, во второй половине 20-х гг., припомнили главному 
редактору эти материалы. 

Уже зная о результатах выборов, Ахмет Байтурсынов участвовал на втором общеказахском съезде 
партии Алаш, проходившем в Оренбурге с 5 по 13 декабря 1917 г. 

Конечно, у Байтурсунова, как и других коллег по национальному движению, налицо было чувство 
огромного удовлетворения. Мечта о казахской политической партии, как институте и инструменте 
борьбы за возрождение государственности вроде бы обретала признаки жизни.  

Из президиума съезда хорошо просматривался зал заседаний. Делегаты представляли собой сливки 
формировавшейся национальной политической элиты. Там были и представители родовой 
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аристократии, и выпускники вузов и разного рода училищ, и уважаемые старцы. Ташкентский 
корреспондент писал: Наряду с европейски одеты интеллигентами, присутствовали «и кочевники, не 
тронутые культурой, которые и располагались на съезде по-восточному, сидя на корточках на 
большом, на все зало ковре, образуя полукруг наподобие вытянутого напротив стола с президиумом 
полумесяца». 

Но было немало тревог, рожденных непрерывно менявшейся ситуацией. Конец 1917 г. подтвердил 
опасения осеннего периода. Ставка на союз с Дутовым принесла свои издержки. Тогда же Ахмет 
Байтурсынов увидел, что, говоря о единстве своих действий в рядах Юго-Восточного союза, верхи 
Оренбургского и Уральского казачества не могли договориться между собой. Уральцы стояли на 
промонархических позициях, атаман А. И. Дутов был близок к правым эсерам. А политические 
симпатии определяли и уровень взаимодействия. Он был нулевым. И это вселяло тревогу. 

Тревога усиливалась тем, что в обществе четко обозначился раскол. Поддержка населением списка 
партии на выборах в Учредительное собрание, говорила об огромном кредите доверия. Но обществу 
не нравился союз с атаманами, ибо казачество веками было недругом степняков. Тем более, что  все 
помнили о роли казачества в событиях 1916 г. А тут еще активизировались поддержавшие 
большевиков группы Кольбая Тогусова в Петропавловске, Сакена Сейфуллина в Акмолинске, Турара 
Рыскулова в Аулие-Ате, Сейтгали Мендешева в Букеевской степи, Абдрахмана Айтиева и Бахытжана 
Каратаева в Уральске. 

Линия руководства партии Алаш на непризнание советской власти, подтвержденная в заявлениях 
лидеров национального движения на втором съезде партии с начала 1918 г. стала приносить довольно 
серьезные осложнения. ЦК партии и правительство Алаш-Орды вынуждены были из-за приближения 
советских войск покинуть Оренбург и перенести свои резиденции в Семипалатинск. Но вскоре и там 
власть взяли большевики. Ахмет Байтурсынов вместе с Алиханом Букейхановым из-за угрозы ареста, 
которой грозил  ленинский посланец А. Джангильдин, уходит на нелегальное положение.  

Самое неприятное последствие ухода в подполье заключалось в разрыве со школой и газетой. 
Осложнения добавлялись и прежней полемикой со сторонниками Советов из рядов казахских 
социалистов, создавших свою партию “Уш-Жуз” и с первыми казахскими большевиками из рядов 
национальной интеллигенции, такими как Сакен Сейфуллин и Назир Тюрякулов. Эти двое были 
особенно возмущены статьей М. Дулатова, «Кiм дос, Кiм кас» опубликованной в марте 1918 г. в газете 
«Сары-Арка» под псевдонимом «Мадьяр», где речь шла о том, что большевики «вводят в заблуждение 
казахский народ и вносят в него смуту» [10].  

Лето 1918 г., казалось бы, вдохнуло новые надежды в реализацию курса второго съезда партии 
Алаш. Противники большевиков свергли власть советов в Среднем Поволжье, на Урале и в Сибири. В 
Самаре начал функционировать Комитет Членов Учредительного собрания – Комуч. Войска созданной 
им Народной армии при поддержке чешского корпуса взяли Казань. Но Комучу не подчинялись ни 
Уральск, ни Оренбург, ни Екатеринбург, ни Омск. И это настораживало. 

Август и сентябрь 1918 г. прошли для А. Байтурсынова в поездке. В составе делегации казахских 
членов Учредительного Собрания он присутствовал на знаменитом Уфимском государственном 
совещании, работа которого длилась с 8 по 23 сентября 1918 г. Его состав был внушителен. Но в глаза 
бросалось засилье правых элементов, тех фигур, что еще вчера были против любых контактов с 
“инородцами“. Решения совещания разочаровали. 

Ни одного шага в поддержку интересов нерусских народов, засилье тезисов о «Единой и 
неделимой». Еще на встрече в Челябинске с делегацией Сибирского Правительства, Ахмет 
Байтурсынов услышал жесткие заявления военного министра Иванова-Ринова, от слов которого 
повеяло холодом воспоминаний о допросах в царской охранке. Потом, случайно, от одного из эсеров 
– члена Учредительного Собрания узнал, что этот министр – бывший жандарм.   

Осень и зима принесли подтверждение прежним тревогам. Ситуация менялась стремительно. 
Красные за лето и осень 1918 г. окрепли, у них появилась регулярная армия, войска которой 
ликвидировали власть Комуча, повели наступление на Уральск и Оренбург, и в январе 1919 г. овладели 
этими важными для казахской степи центрами. По существу в регионе возникла качественно новая 
ситуация. Два из четырех казачьих войск были серьезно ослаблены, лишившись своих 
административных центров. 

В начале марта 1919 г. Ахмет Байтурсынов, находившийся в Тургайском уезде, получил от хорошо 
знакомого Байкадама Каралдина [11] известие о том, что соратник Каралдина по восстанию 1916 г. в 
Тургайской области, а ныне чрезвычайный комиссар советской власти по Степному краю 
Джангильдин, проездом находится на станции Челкар. 
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На этой станции, скорее всего с июля 1918 г., после ухода красных частей и советских учреждений 
из Оренбурга располагался аппарат Тургайского областного совета.  Именно туда, в Челкар, после 
своего знаменитого перехода с грузом оружия, боеприпасами и медикаментами для войск 
Актюбинского фронта, прибыл отряд А.Т. Джанигильдина. 

Это экспедиция, начавшись 23 августа 1918 г. в Астрахани прошла морем путь до форта 
Александровский, а затем по пустыне до Челкара. Достигнув его 12 ноября 1918 г, Джангильдин 
отправился потом на помощь Амангельды Иманову в Тургай. 

 Видимо, во время пребывания в Тургае, куда Джангильдин приехал в январе 1919 г., благодаря Б. 
Каралдину, ушедшему из состава местной администрации Алаш-Орды, и начались контакты Ахмета 
Байтурсынова с советским комиссаром. 

 Он, по просьбе Каралдина, дал согласие встретиться с Ахметом Байтурсыновым и провести 
разговор на интересующую обеих тему. Алиби Джангильдин в это время пытался решить вопрос 
оказания помощи Амангельды Иманову, чей отряд, находившийся в г. Тургае, был окружен войсками 
Дутова.  

Посредничество Б.Каралдина дало результат. На него скорей всего повлияло 
продемонстрированная Каралдиным статья из газеты «Жизнь национальностей»,  под названием 
«Перелом среди башкир». Там было следующее сообщение: «Оренбург, 2 марта. Заки Валидов 
(известный башкирский деятель, сражался вместе с Уфимским Правительством против Советов) 
признал Советскую власть и сражается против Дутова о чем сообщил Алихану Букейханову (Алекс), с 
которым находился в контакте. Валидов полагает, что Букейханов последует его примеру». 

Информация московской газеты, на наш взгляд, стала базой поворотного плана. Встреча Ахмета 
Байтурсынова с советским комиссаром, с его земляком, уроженцем Тургайского уезда, состоялась, но 
в какой конкретно день, и как шли эти переговоры, стороны не оставили полных сведений. Известно 
лишь, что в самом Тургае алаш-ордынцы помирились с джигитами Амангельды Иманова (как потом 
выяснилось, примирение носило временный характер). 

 К тому же Алиби Тогжанович Джангильдин срочно выехал на переговоры с руководителями 
Туркестанской Республики в Ташкент, и уже оттуда, после завершения переговоров довольно 
подробно информировал  как Совнарком, так и Наркомат по делам национальностей о своей 
деятельности в 1918 г. 

Из Ташкента 25 марта 1919 г. Алиби Джангильдин и направил в Москву подробную информацию 
о том, что видный деятель Алаш-Орды Ахмет Байтурсынов вместе с рядом своих сторонников, не 
только рвет со своим политическим прошлым, но и готов активно включиться в дело советского 
строительства.  

Косвенно эта информация указывает на то, что результат встречи и переговоров большевик 
Джангильдин тщательно обдумывал. Вместе или порознь эти два деятеля прибыли в Москву на беседу 
с В.И. Лениным, у историков сведений пока нет. По материалам ЦГА РК встреча Ахмета Байтурсынова 
с Лениным состоялась весной 1919 г., что дало возможность второму человеку Алаш поставить перед 
советским руководителем вопрос о предоставлении амнистии бывшим противникам советской власти, 
порвавшим с белыми.  

Так как в ту пору на сторону Советов переходили разочаровавшиеся в идеалах белого движения 
многие активисты эсеров, меньшевиков, деятелей национального движения Украины, Кавказа, 
Башкирии, то ВЦИК РСФСР 4 апреля 1919 г. принял специальное постановление об амнистии. Оно 
было опубликовано в Известиях ВЦИК и сыграло немалую роль в ослаблении поддержки 
антисоветского движения в национальных районах страны. 

Алиби Джангильдин писал о той поездке в Москву: «Мы были в Москве около трех месяцев, 
разрешили ряд других вопросов, связанных с установлением и упрочением Советской власти в 
Казахстане» [12]. 

Состав делегации из Казахстана по его воспоминаниям был неоднороден. Одну группу возглавлял 
он сам, другую Ахмет Байтурсынов, третью Байкадам Каралдин и Мухамедьяр Тунганчин [13].  

Тогда на страницах органа Наркомнаца, газеты «Жизнь национальностей» Ахмет Байтурсынов 
несколько раз публиковал свои размышления о прошлом и советской действительности. Это его статьи 
«Революция и киргизы», это и другие материалы. 

Естественно, что статья «Революция и киргизы» вызвала и тогда, и продолжила в советскую эпоху 
критику ряда положений. Это утверждение автора о социальной структуре и настроениях основной 
массы казахского общества, о роли национальной интеллигенции, об отношении к Советам и т.д. 

В этой статье Ахмет Байтурсынов, размышляя о позиции казахской интеллигенции, вошедшей в 
партию «Алаш», отметил: «Я, пишущий эти строки, являюсь представителем этой группы киргизов-
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интеллигентов, которые как сказано выше, руководили киргизской национальной политикой при 
царском правительстве и боролись с последним. Что пережили киргизы при царизме, известно нам 
более, чем кому бы то ни было. Благодаря существованию у киргизов своеобразного социализма и 
коммунизма (имелась в виду родовая община и её порядки – В.Г.), вызванных жизненными условиями 
и благодаря отсутствию у них классовой дифференциации, и строгой разграниченности в предметах 
собственности, киргизский народ еще не ощущал особенной нужды в социалистическом 
строе…Прибыв в центральную Советскую Россию в качестве делегата от тургайской группы 
алашордынцев, и видя государственный порядок во всем, и соответствующее провозглашенным в 
“Декларации прав народов России” внимательное отношение к киргизскому национальному вопросу, 
я могу от чистого сердца сказать, и успокоить моих товарищей, что, предпочитая Советскую власть 
колчаковской, мы не ошиблись». 

Заметим, эта статья появилась в сложный для большевиков период. Колчак пытался начать новое 
наступление после перегруппировки своих сил и успешного противостояния с советскими частями на 
рубежах реки Тобол. Генерал Толстов, задержав дивизию Чапаева в районе Калмыкова, и уничтожив 
внезапным налетом его штаб, вновь осадил Уральск, войска Деникина взяли Царицин, и глава белого 
движения Юга России издал директиву о походе на Москву. Статья стала доказательством того, что 
второй человек в Алаш не случайно к тому времени, занял пост зам. Председателя Ревкома Казахского 
края. 

Казахский отдел Наркомнаца, где с апреля по начало июля 1919 г.  трудился Ахмет Байтурсынов, 
был занят подготовкой документального обоснования необходимости создания временного 
чрезвычайного органа по управлению казахским краем и определения границ подчиненных этому 
органу территорий. Разнобой мнений был естественным, а так как время завершения гражданской 
войны и находящихся под властью белых территорий оставалось не ясным, как не ясно было мнение 
советского актива этих территорий, то прения в силу неоднородности состава самой казахской 
делегации, часто заканчивались ни чем. 

Подготовленный и прошедший апробацию на ряде заседаний Совнаркома и его комиссий в июне 
1919 г. проект «Временного Положения» о Ревкоме исходил из необходимости решения ряда задач: 

Во-первых, создание высшего органа по военно-гражданскому управлению всем казахским краем, 
наделенного чрезвычайными полномочиями. 

Во-вторых, определялся численный состав Казревкома – 7 человек, с правом кооптации 
необходимых деятелей, устраивавших и советских руководителей и окружение А. Байтурсынова. 

В-третьих, определялась территория будущей автономии: «киргизская территория Астраханской 
губ. (т.н. Букеевская Орда – В.Г.), и области: Уральская, Тургайская, Акмолинская и 
Семипалатинская». Казахские  земли Туркестанской республики, а это две области земель Старшего 
Жуза (Сыр-Дарьинская и Семиреченская) оставались пока в ведении Ташкента. 

В-четвертых, положение определяло цели и задачи деятельности Ревкома и соответственно его 
права и полномочия. 

 Положение было узаконено Декретом, который В.И. Ленин подписал 10 июля 1919 г. Для Ахмета 
Байтурсынова, как члена Ревкома, а спустя год Наркома по делам образования, началась эпопея его 
государственной деятельности. Она длилась целых три года. 

  Документы Казахского Ревкома позволяют восстановить многие страницы того, как все 
происходило. На пятом заседании 12 сентября 1919 г. Казревком дает Ахмету Байтурсынову срочное 
поручение: доказать ВЦИК, что включение по инициативе Сибревкома Кустанайского уезда в состав 
Челябинской губернии – ошибочно и несправедливо. Задача ставилась жестко, необходимо подробно 
обосновать, что Кустанайский уезд должен оставаться в составе казахского края. «Составленный 
доклад Байтурсунова (так дается фамилия в протоколах Ревкома – В.Г.) представлен 16 сентября 1919 
г. за № 557». Несмотря на яростное сопротивление Сибревкома и Челябинского Ревкома Кустанайский 
уезд был оставлен в составе казахской республики. Позднее аналогично решался вопрос о 
Петропавловске и соседнем Кокчетаве на заседании Совнаркома с присутствием вождя большевиков 
В.И. Ленина. Подробный рассказ об этом дан в воспоминаниях члена Сибревкома В.Н. Соколова. 

 Видимо, высочайшая работоспособность, блестящее знание ситуации в казахском крае, умение 
четко и лаконично излагать суть событий, определили мнение членов Казревкома, избрать 
заместителем председателя Ахмета Байтурсынова и поручить ему, одновременно осуществлять 
руководство отделом внутренних дел, ведущим в любой властной системе. Этот отдел в силу 
отмеченного и стал главным в составе Ревкома, и отсюда, становилась понятна роль самого А. 
Байтурсынова.  
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И на очередном шестом заседании Казревкома, Ахмет Байтурсынов ставит перед своими коллегами 
вопрос о необходимости активизировать переговоры с лидерами Уильского Оляята о переходе на 
сторону Советской власти и разрыве с белыми. 

Этот же вопрос принятия мер для ускорения перехода на сторону Советской власти актива 
национальной интеллигенции, остающейся пока в рядах белого движения, Ахмет Байтурсынов ставит 
на совместном заседании Казахского Ревкома и Турккомиссии ВЦИК, СНК и ЦК ВКП(б) 27 октября 
1919 г. Второй пункт его предложений записан так: «объявить всем киргизам, в том числе тургайским 
и уральским группам алашордынцев, борющимся против советской власти на стороне белых, 
амнистию, на случай их перехода на сторону советской власти». 

 Проблема защиты деятелей национальной интеллигенции становится одной из важнейших для 
Ахмета Байтурсынова, как второго лица в составе Казревкома. Им от имени ревкома направлялись 
срочные депеши в Новосибирск и Семипалатинск с требованием прекращения преследований деятелей 
Алаш после их перехода на сторону советской власти [14].  

 В современной литературе расхоже мнение о том, что высылка лидеров Алаш за пределы 
Казахстана – прямая инициатива Москвы и большевистского руководства. В действительности 
решение по данному вопросу принимал Казревком на своих многочасовых заседаниях 4-5 марта 1920 
г. по докладу члена Ревкома Бегимбетова. Отмечалось, что, выслушав доклад Бегимбетова Н.А., 
ознакомившись с собранными документами, переговорив с ответработниками Западного отделения 
Алаш-Орды и, учитывая неоднозначность отношения к ним на местах, Казревком постановил: 

«1. Ответственных руководителей западного отдела национального правительства Алаш-Орда 
впредь, до более прочного устройства советской власти в Киркрае изолировать от киргизских 
трудящихся масс. Из прибывших, …отправить в Москву или в другие центральные губернии: Джаншу 
Досмухамедова, Халила Досмухамедова… 

…4. Ввиду враждебного отношения части киргизского населения…к активным работникам Алаш-
Орды…от рекомендации алашордынцев…на ответственные работы воздержаться».  

Необходимо заметить, что Ахмета Байтурсынова на данном заседании не было (из-за поездки в 
командировку). Но сбор документов и подготовка докладчика, с которым он был давно и хорошо 
знаком, как активистом национального движения, позднее членом партии Алаш по работе в 
Тургайской области в течение многих лет, а особенно всего 1917 и 1918 года, планировались именно 
Байтурсыновым. Добавим, что именно он привлек своего прежнего коллегу к подготовке доклада, что 
и было выполнено им в соответствии с принимавшимися ранее решениями [15]. 

Учитывая сложность отношений к лидеру Алаш Алихану Букейханову в Семипалатинске, Ахмет 
Байтурсынов, не раз направлял соответствующие обращения в Сибревком и Ревком Семипалатинска с 
напоминанием о решениях ВЦИК и РВС Туркфронта об амнистии бывшим лидерам Алаш-Орды.    

Поддержка Москвы в данном случае всегда оказывалась решающей. Вообще в большевистском ЦК 
более мягкими по отношению к националам были Ленин, Бухарин. Крайне жесткую позицию занимал 
Троцкий. К нему порой примыкали Каменев и Зиновьев. Промежуточную позицию между этими 
группами занимал Сталин. Но только пока Ленин был здоров. С конца 1922 г. Сталин в интересах 
противостояния с Троцким смыкается с дуэтом Каменев-Зиновьев и его позиция по национальному 
вопросу обретает жесткость, что отразилось потом на линии Казахского обкома партии по отношению 
к бывшим деятелям из среды актива Алаш. Это уже на своем опыте Ахмет Байтурсынов ощутил в 
конце 1922 г.  

Но еще в составе Казахского Ревкома под впечатлением своей успешной деятельности в плане 
решения проблем автономии и защиты своих коллег по руководству бывшей Алаш, отношения к нему 
лично Председателя Казревкома С.С. Пестковского, 4 апреля 1920 г. Ахмет Байтурсынов пишет 
заявление в  Оренбургский комитет РКП(б) с просьбой принять его в ряды большевистской партии. 

Глубинные основы данного поступка раскрывает последний тезис заявления. «5. Программа РКП 
в области национальных отношений, а равно взгляд тов. Ленина на самоопределение наций, 
изложенный в итогах дискуссии по самоопределению (видимо, автор имеет в виду полемику Ленина с 
Н.И. Бухариным на VIII съезде РКП(б) в марте 1919 г. – В.Г.), и тактических соображениях, 
высказанных Центральным комитетом по отношению работы среди народов Востока, при правильном 
применении и проведении в жизнь, может вполне обеспечить интересы киргизского народа как нации 
угнетенной. 

 Ввиду выше изложенного, я решил вступить в Российскую коммунистическую партию 
большевиков, чтобы помочь ей в деле осуществления программы вообще, и в частности, по восточному 
вопросу…». 
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Хотелось бы обратить внимание на ряд акцентов в данном тезисе. Во-первых, заявление написано 
спустя год после прихода политика в ряды сторонников советской власти, и это доказывает 
осмысленность поступка. Во-вторых, Ахмет Байтурсынов неплохо знаком с постановкой 
национального вопроса в Программе и документах РКП(б). В-третьих, на встрече с Лениным и после 
прочтения постановления ЦК большевиков о создании Турккомиссии, он пришел к выводу, что 
отношение к народам Востока будет самое благожелательное. Скорей всего его особенно вдохновила 
установка Ленина: «уничтожение всякого национального неравенства и привилегий одной 
национальной группы за счет другой». Надо «окончательно преодолеть созданное многолетним 
господством русского царизма недоверие туземных трудящихся масс». 

А из ленинского письма «Товарищам коммунистам Туркестана», как нам представляется, он 
обратил внимание на слова: «Установление правильных отношений с народами Туркестана имеет 
теперь…значение можно сказать, гигантское, всемирно-историческое» [16]. 

Трудно сказать, вспоминал ли он в это время свою стычку с  членом Казревкома первого состава 
Лукашовым В.Л., включенным в состав ревкома по рекомендации секретариата Сталина. А она 
показывала, что со временем отношение к таким, как он А. Байтурсынов, выходцам из рядов бывших 
противников социализма,  может в корне измениться [17]. 

Но, тогда весной 1920 г. Ахмет Байтурсынов пользовался прямой поддержкой Председателя 
КазРевкома Пестковского, ряда членов ЦК партии. До самого I съезда Советов Казахстана он делал все 
возможное, чтобы включить национальную интеллигенцию в процесс строительства казахской 
советской автономии и по возможности защитить её от тех нападок, что шли со стороны казахских и 
русских коммунистов, пострадавших от действий бывших алашордынцев. Ему даже удалось добиться 
делегатского билета на этот съезд для Букейханова А.Н. Однако, казахские коммунисты, участники 
гражданской войны, настояли на аннулировании мандата Алихана и он присутствовал на съезде как 
гость. Этот съезд избрал Правительство КАССР, где Ахмет Байтурсынов занял пост Наркома 
просвещения. 

Должность Наркома и зам. Наркома народного просвещения в 1920-1922 гг. Ахмет Байтурсынов 
активно совмещал с работой в обществе изучения казахского края и с преподаванием в институте 
народного просвещения в Оренбурге. Вообще эта сторона его деятельности, на наш взгляд, нуждается 
в тщательном изучении по материалам архива Казахского Наркомпроса, входивших в его систему 
образовательных ведомств той поры. В полной мере это же можно сказать и об организациях научного 
и научно-просветительных организаций типа  «Общество изучения Киргизского края», которое было 
создано как добровольное на собрании 15 октября 1920 г. при активном содействии Наркома по делам 
образования А. Байтурсынова. В его Уставе полчеркивалась преемственная связь с прежним отделом 
Российского географического общества.  

Первое время своей административной карьеры в условиях советской политической системы, 
Ахмет Байтурсынов  пользовался серьезной поддержкой со стороны посланцев Москвы в лице 
Председателя Кирревкома С.С. Пестковского, секретаря Кирбюро ЦК РКП(б) В.Г. Юдовского. Как 
только эти люди, выполнили свои задачи, им на смену пришли прямые ставленники И.В. Сталина.  

Именно тогда в составе самого ревкома, куда пришли Джангильдин и Айтиев, Каратаев и члены 
Оренбургского обкома партии резко возросли нападки на выходцев из рядов «Алаш». Сам Ахмет 
Байтурсынов, сосредоточившись на подготовке общеказахского съезда Советов, старался не вступать 
в дебаты. 

Только после съезда и формирования правительства он целиком ушел в решение проблем 
народного образования, заняв пост Наркома просвещения. Этот этап его деятельности еще ждет своего 
исследователя. Как и почему под давлением своих оппонентов, он вынужден был оставить 
административную должность в Наркомате просвещения и уйти на любимую педагогическую работу 
тоже нуждается в выяснении. 

Думается, что вынудили его на эти решения те, партийные бонзы, кто, слепо исполняя установки, 
ставшего генеральным секретарем ЦК большевиков И.В. Сталина, настаивал на необходимости 
классового подхода к проблеме казахского аула.  

С этим категорически не были согласны многие коммунисты из числа казахов, кому было 
непонятно, как делить на классы кочевников простого аула. Именно они стояли за создание профсоюза 
казахской бедноты и батрачества. Их позицию не разделяли сталинские назначенцы типа того же Н.И. 
Ежова, секретаря Семипалатинского губкома партии, который утверждал неприемлемость такой 
организации. «Считаю, организацию Союза, нам нужно отвергнуть», заявил он [17]. 

Однако, позже опыт казахского аула Туркестанской республики показал, что такой профсоюз 
необходим и он возник как массовая организация аульной бедноты «Жарлы». 
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Стремление пришпорить ход исторического процесса в ту пору проявляли многие советские 
работники, присланные Москвой в помощь местным органам власти. Они, сами того не подозревая, 
сползали на позиции шовинизма, что сразу же вызывало острый протест многих казахских 
коммунистов. 

 Почти два года Ахмет Байтурсынов занимал пост руководителя Казахского Наркомпроса. Первый 
год работы целиком ушел на решение проблем формирования аппарата в Оренбурге и на местах. В тот 
год отношение к таким как он было нейтрально-сочувственным. Оно сохранялось до лета 1922 г.  
Используя этот «климат» общественно-политической жизни, он занимается главным – Наркомпрос 
республики приобретает в Москве большую партию учебников и школьной литературы. «В 
Петропавловск. Семипалатинск, Кустанай и Актюбинск 14 сентября послана партия учебных пособий 
– тетрадей, около 30 тысяч экземпляров и карандаши. Крупная партия канцелярских писчебумажных 
принадлежностей будет отправлена в отделения непосредственно из Москвы, где сейчас идет закупка». 

Но новая школа и новое общество требовали знающих специалистов. Ахмет Байтурсынов 
добивается того, что значительная часть казахской молодежи направляется в вузы России, на 
медицинский факультет Астраханского университета, физмат Казанского Университета, 
педагогический и сельскохозяйственный факультеты Саратовского Университета, Саратовский 
ветеринарный институт и в другие учебные центры.  

Жизнь шла и политика присутствовала в ней постоянно.   3 марта 1922 г. главная газета Казахской 
республики «Степная правда» поместила на своих страницах циркулярное письмо ЦК большевиков  
коммунистам Туркестана. В нем воспроизводилась ленинская установка по отношению к народам 
Востока: «больше мягкости, осторожности, уступчивости по отношению к мелкой буржуазии, 
интеллигенции и особенно крестьянству». 

Но полтора месяца спустя ситуация начала медленно меняться к более жесткому отношению. 
Причин было несколько. Политика НЭПа обозлила часть нового поколения актива большевиков, для 
которых возрождение буржуазии и допуск в первые ряды строителей новой жизни интеллигенции, 
сотрудничавшей с белыми, представал как линия поражения. И они требовали изменить её.  

Ленин в ту пору тяжело заболел. Все решало трио – Сталин, Каменев, Зиновьев. Они же, немало 
наломав дров в прошлом своими колебаниями, теперь яростно критиковали любые уступки и 
требовали жесткости. И на местах линию этого трио актив РКП(б) воспринимал как боевую музыку. 
Невольно на это же срабатывало и стремление части бывших активистов эсеров, меньшевиков, 
отдельных деятелей «Алаш» рассказать о своей борьбе с царизмом. И делали они это так, что у 
читателей складывалось ощущение, что вся борьба с царизмом, Временным Правительством и белыми 
– выиграна не большевиками. 

Материалы казахстанской печати того времени ярко подтверждают сказанное. Достаточно 
перелистать подшивки газет республиканского и губернского масштаба, чтобы убедиться в наших 
доводах. 

Естественно, что этот политический напор привносил в жизнь аула элемент неустойчивости, 
настроения перемен, подрывавшие прежние родовые традиции. К чему это могло привести, многие 
помнили по событиям 1916 г. И на местах росло отчуждение такого курса. 

Категорическое неприятие политики внесения в жизнь аула процессов классовой борьбы выразили 
даже некоторые представители III партийной конференции Казахстана (17-22 марта 1923 г.), 
удивленные тем, как при острой нехватке кадров в республике, отстраняются от дела такие поистине 
знаковые фигуры, как А. Байтурсынов. При чем они сделали это в присутствии прямого посланца 
Сталина на этой конференции, члена ЦК РКП(б) Е.М. Ярославского. Больше того,  14 делегатов 
направили на имя Е.М. Ярославского письмо, в котором шла речь о том, что в действиях руководства 
обкома и поставленной им самим задачи классового подхода в национальном вопросе налицо 
непонимание особенностей аула и национального менталитета.  

Кстати, разбор посланцем Москвы статьи «Октябрьская революция и народное хозяйство» показал, 
что Емельян Ярославский не в ладах с социологией. 

Будущий главный идеолог сталинизма решал задачу наладить инструмент реализации сталинского 
курса в национальной республике. И он пытался это сделать, используя все свои  довольно масштабные 
полномочия представителя Москвы. 

Но сделать в тот момент партийные организации РКП(б) в Казахстане институтом и  инструментом 
реализации советской политики в ауле, что требовал от своих назначенцев И. Сталин, было 
невозможно, прежде всего, по трем причинам: во-первых, незначительности самого числа 
коммунистов – 16706 человек. И это на шесть с лишним миллионов населения республики. Во-вторых, 
большая часть их была сосредоточена в областных и уездных центрах. Из 1127 волостей республики 
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парторганизации имелись лишь в 57. В-третьих, в основной массе эти люди были малограмотны или 
вовсе неграмотны. В 500 кочевых волостях вообще не было коммунистов, и не случайно  
А. Джангильдин в 1922 году организовал для разъяснительной работы в степи «Красный караван». В 
такой ситуации отстранение национальной интеллигенции от активной работы в массах и нападки на 
неё были просто неразумны.  

А такого рода нападки становились хорошо организованной кампанией. Власти вынудили М.О. 
Ауэзова выступить с критикой «Алаш». И он был вынужден это сделать в большой статье в “Степной 
Правде” 16 июля 1922 г. Понятно, что такое воспринималось с болью. Но, видимо именно тогда 
большой мастер пера поставил перед собой задачу продолжить начатое Алиханом Букейхановым и 
Ахметом Байтурсыновым дело об исследовании роли Абая для возрождения национальной идеи и 
пробуждения национальной памяти этноса. 

Уйдя на научно-педагогическую работу, Ахмет Байтурсынов активно занялся проблемами 
казахской литературы и языкознания. Она длилась с перерывами девять лет. Им был создан целый 
цикл работ по вопросам языкознания, литературоведения, грамматике и стилистике, переизданных в 
теченне нескольких лет (1924-1928). Букварь «Оку курал» переиздавался для школ и был подготовлен 
специальный букварь казахского языка для взрослых, выходивший в 1924 г. в Оренбурге и в 1926 г. в 
Семипалатинске. Ахмет Байтурсынов написал в ту пору учебник «Тіл Курал», где отразил свою 
позицию по ряду вопросов языкознания. 

Желая помочь тем, кто уже в возрасте хотел овладеть грамотой, Ахмет Байтурсынов пишет 
«Самоучитель» казахского языка, вышедший двумя книгами в Кзыл-Орде в 1928 г. 

С помощью сподвижников и окружения Т. Рыскулова, занимавшего пост Председателя СНК 
Туркестанской АССР и при поддержке Султанбека Ходжанова, секретаря Сыр-Дарьинского губкома 
КПТ в 1923 г. Ахмет Байтурсынов завершил работу над рукописью «История культуры» [18]. 

Линия Ф.И. Голощекина, который с сентября 1925 г. стал первым секретарем Крайкома партии, 
сразу же показала, что его курс на обострение классовой борьбы в ауле требует соответствующего 
идеологического обоснования. В рамках данной кампании последовала директива срочно подготовить 
документы “изобличавшие”  деятельность партии Алаш и правительства Алаш-Орды. 

Как вспоминал в своих беседах с одним из авторов данного очерка (Григорьевым В.К.) Архип 
Кузьмич Бочагов, для него, человека, не имевшего специальной подготовки в области политической 
истории, вызов к секретарю Казкрайкома партии Ф.И. Голощекину весной 1927 г. был полной 
неожиданностью. В здании Крайкома в Кзыл-Орде в тот поздний вечер уже почти никого не было. Но 
в кабинете Голощекина сидел знакомый Бочагову по работе в Петропавловске, видный работник ГПУ 
Викентий Владимирович Бокша. Разговор был кратким и предельно четким. К 10-летию октябрьской 
революции срочно подготовить брошюру о враждебной деятельности Алаш-Орды. Попытки Архипа 
Кузьмича отговориться, успеха не имели. Куратором «проекта» стал руководитель Восточного отдела 
ПП ОГПУ В.В. Бокша. Он поставил все необходимые документы. Мне, говорил Бочагов, было не ясно 
как трактовать позицию Алаш и её деятелей, тем более, что двух из них – Магжана Жумабаева, Ахмета 
Байтурсынова знал лично. Первого по Петропавловску и совместной работе в тамошней уездной, а 
затем губернской газете «Мир труда» и очень высоко ценил как поэта. Общались довольно часто в 
рамках журналистской деятельности. Со вторым по Оренбургу и Кзыл-Орде нередко имел контакты 
по работе в издательствах и органах образования. Ничего плохого о нем сказать не мог. 

Решил, в рамках полученной в Свердловском Университете в Москве подготовки, дать мягкую 
ленинскую трактовку. Назвал в тексте «Алаш» мелкобуржуазной партией (но подзаголовок был иным 
– Очерк буржуазно-национального движения Казахстана).  

Это вызвало неподдельный гнев Голощекина, но ссылка на ленинские письма об отношении к 
народам Востока спасла. Тираж был относительно большим – 3000 экз. К тому же казахи – работники 
типографии Казгосиздата два раза рассыпали шрифт при верстке, а уже перед выпуском при сшивке, 
кто-то перепутал некоторые главы. Потом, получил, через других лиц, сообщение, что ни Магжан, ни 
Ахмет претензий ко мне не имеют, говорил А.К. Бочагов. 

Массированная атака на «Алаш» по указке Голощекина началась еще в 1926 г. в связи с 
десятилетием восстания 1916 г. Его пытались подать как составную часть революционного процесса. 
А Алаш, обвинить как врага казахского народа. Но Байтурсунов не реагировал на эти выпады. Он 
продолжал заниматься научно-педагогической деятельностью. А в уже новой столице Казахстана 
Алма-Ате, зав.отделом пропаганды и агитации Крайкома ВКП(б) Н.И. Мартыненко в продолжение 
ставки Голощекина на развертывании классовой борьбы в казахском ауле подготовил новое, более 
объемное издание работы по истории Алаш. И на его обоснованиях последовали  репрессии большей 
части бывшего актива Алаш.  
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2 июня 1929 г. сотрудники Восточного отдела ПП ОГПУ по Казахстану арестовали Ахмета 
Байтурсынова. Следствие шло долгих 10 месяцев. Анализ его материалов показывает, что оснований 
для ареста не было. Его произвели в соответствии с установками Ф.И. Голощекина об обострении 
классовой борьбы в ауле и проводимой Восточным отделом ПП ОГПУ разработки бывшего 
руководства Алаш-Орды, якобы повинного в сопротивлении аула мероприятиям по ослаблению 
позиций байства. 

Преамбулой всего стал подготовленный после ареста 17 декабря 1928 г. некоего Д. Адилева (за 
грабежи и убийства, в том числе начальника Сарысуйской районной милиции Абубакирова) материал. 
По данным ПП ОГПУ по Казахстану (сводка за 20 января 1929 г) [19]  в Казахстане на конец 1928 г. 
действовала 31 вооруженная банда. При чем 30 являлись элементарными шайками кражи скота. Только 
одна во главе с братьями Адилевыми вела налеты политического характера. Захватив Адилева Д., 
чекисты получили возможность использовать его в своих целях.  

В ход пошли данные о его прежней работе в 1921 г. в системе НКВД и якобы имевших место 
контактах с бывшими лидерами Алаш, Букейхановым, Байтурсыновым, Омаровым и другими. (Зная о 
том, что Букейханова в Оренбурге не было, он жил в Москве, сотрудники Восточного отдела, тем не 
менее, версию таких встреч включили в текст обвинительного заключения.) «Накрутка» материала 
раскрывала их цель. Дать нужные верхам данные. Судя по тому, как раскручивалось «дело» актива 
Алаш, Ф.И. Голощекин был доволен. Органы безопасности выполнили политическую установку 
руководства республики, равно как это делали тот же суд и прокуратура. 

Стремясь заработать себе прощение органов ОГПУ, Д. Адилев довольно много наговорил по адресу 
лидеров Алаш, что они вступали в переписку с лидерами басмачей в Фергане, вели подготовку 
восстания в случае начала Англией (в 1927 г.) войны против СССР, более того, в разговорах между 
собой, якобы даже замышляли убийство главы Казкрайкома ВКП(б) Ф.И. Голощекина. По своей 
масштабности заявка была, как минимум на что-то похожее по звучности и масштабу на копию 
знаменитого тогда «шахтинского» дела и процесса Промпартии. “Атака” чекистов на интеллигенцию 
и науку, шла в рамках кампании по ликвидации  базы, для возможной деятельности эмигрантских 
объединений кадетов, эсеров, меньшевиков. Так, московские чекисты установили, что родственник 
известного режиссера и драматурга Константина Станиславского был женат на племяннице 
миллионера Рябушинского П.П., инициатора корниловского заговора 1917 г. Из Парижа сын этого 
миллионера финансировал всех, кто вел борьбу с СССР, даже журнал Троцкого «Бюллетень 
оппозиции». 

Насколько столичная интеллигенция была втянута в политические интриги антисоветской 
оппозиции, сказать трудно даже сегодня. Скорей всего она была занята тем, что мы называем 
политическим трепом.  

Видимо, Сталина и его окружение больше всего беспокоило то, что интеллигенция и наука 
поддерживали Бухарина. И окружение Сталина в деле Промпартии решало заодно и проблему 
Бухарина. Быть во многом похожим на Сталина хотел и Голощекин. Но если те дела органы 
безопасности Украины и России сумели скроить и сшить, то в Казахстане явно намудрили, ибо многие 
из фигурантов вообще отошли от политики. Собранные факты сразу же показали их абсурдность. Но 
липовое дело спасли данные Адилева.  

Своего рода дополнением к ним стали материалы выступления Ахмета Байтурсынова на встрече 
со студентами и преподавателями Казахского Государственного Университета (позднее Казахский 
Пединститут им. Абая) 7 октября 1928 г. [20]. 

К сожалению, осторожность изменила Ахмету Байтурсынову, и он, по ряду моментов дал довольно 
двусмысленные толкования. Высоко оценив факт открытия университета, он правильно сказал, что 
университет – учреждение, где воедино сплавлены знания и высшие достижения человеческой 
культуры. Сила культуры крайне важна для общества, она на практике выполняет роль ускорителя его 
развития. Но далее он допустил промах, сказав, что как сила природы, так и сила культуры, 
«эксплуатируют обладающих меньшей силой». 

А потом последовал тезис, еще больше сработавший, против него. И не потому, что он хотел кого-
то оскорбить, а просто из-за слабости философской и правовой подготовки самого А. Байтурсынова. 
Он сказал: «действительная справедливость не означает лишь признания права на равное 
существование, а означает равное существование в действительности. За примером…далеко не 
приходится идти. Каждый год в разные вузы отправляется масса казахов, но поступающих бывает 
очень мало. За исключением немногих, двери вузов казахам закрыты». 

Увы, при этом не было сказано о том, что большинство проваливалось на вступительных экзаменах 
из-за слабости общей подготовки, что в свою очередь иллюстрировало низкое качество образования в 



50 
 

школах республики, и особенно - знание русского языка. Сотрудники Восточного отдела ПП ОГПУ по 
Казахстану, углядели в не очень удачных философских рассуждениях о диалектике права на равенство 
(по Гегелю право на равенство есть всего лишь право, но отнюдь не фактическое, например, 
имущественное или интеллектуальное равенство), намек на национализм убеждений автора. 

По инициативе Алма-Аты, дело в связи со сложностями курса коллективизации рассматривала 
коллегия ОГПУ СССР. 4 апреля 1930 г. Ахмет Байтурсынов по ложным обвинениям был приговорен 
к расстрелу. Решение казахстанских коллег москвичам показалось чересчур натянутыми и 
неоправданно суровыми предложением.  

Поэтому, в 1931 г. ему меру изменили на 10 лет заключения. Отношение к фактам дела менялось 
потому, что проваливалась политика оседания на базе коллективизации, и в Москве начали думать о 
смене главы крайкома партии. 

В 1934 г. по ходатайству жены А.М. Горького Е. Пешковой (скорей всего с подачи Л. Мирзояна) 
Ахмет Байтурсынов был освобожден и жил в Алма-Ате до своего нового ареста осенью 1937 г. 
Думается, что в Москве к тому времени хорошо поняли ошибку избранного сталинским посланцем 
курса политики в отношении казахского аула. Но как исправить её, какой избрать курс, не знали [21]. 

Еще три года жизни подарила второму человеку в Алаш и Казахском Ревкоме эпоха Левона 
Мирзояна. Чтобы разобраться в сути казахского национального движения Мирзоян дал установку 
работникам Казахского истпарта С. Брайнину и Ш. Шафиро написать новую работу по истории Алаш-
Орды.  

Она под названием «Очерки по истории Алаш-Орды» вышла в Казгосиздате к 15-летию 
республики. Авторы, зная сложность темы, к её редактированию привлекли видного специалиста 
Коминтерна, профессора Ванаг.  

Однако, этот объемный труд двух талантливых историков был подвергнут сокрушительной 
критике видными казахскими коммунистами – Рыскуловым Т., Сейфуллиным С. и другими за 
неумение проникнуть в смысл приводимых документов, их простой пересказ. Книгу надолго упрятали 
в спецхраны. Тем самым тема «Алаш» не вышла на поверхность обыденной жизни, а Ахмет 
Байтурсынов не стал объектом чересчур пристального внимания карательных органов и их 
добровольных соглядатаев, коих для спецслужб всегда хватало. 

Ахмет Байтурсынов жил эти годы скромно, подрабатывая в системе Казиздата. Радовало лишь 
одно. Республика, в становление которой он вложил свои усилия при её рождении в пламени 
гражданской войны, окрепла после суровых катаклизмов голощекинского оседания. Развивалось 
образование, появилась новая интеллигенция. Этнос и его государство обрели свое звучание. На 
исходе 1936 г. пришла весть. Казахстан стал союзной республикой, его статус, как государственного 
образования, намного возрос. И это подтверждало, что свою главную задачу жизни он, Ахмет 
Байтурсынов, осуществил. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НАРОДА МАНСИ. ПЕРВЫЕ БУКВАРИ 
 
Манси – коренное население Урала и Западной Сибири Российской Федерации. Живут манси в 

основном в Ханты-Мансийском автономном округе – 10 917 человек, в Тюменской области – 496 человек 
[1]. Незначительная часть манси проживает в Ямало-Ненецком автономном округе – 166 человек [1]. 
Расселены они в Ханты-Мансийском автономном округе в Березовском, Октябрьском, Кондинском 
районах. В Свердловской области проживают манси в Ивдельском районе, по Нижней Оби и её притокам 
Северная Сосьва, Ляпин, а также в верхнем и среднем течении притока реки Иртыша, Конды. Обитают 
манси и на Среднем и Северном Урале по реке Лозьва и верховьям реки Пелым [2, 199]. Несколько десятков 
мансийских семей живут и в Пермской области. Всего манси в Российской Федерации 12 269 человек [1]. 

Этноним «манси», на мансийском языке обозначает «человек». Это самоназвание известно с ХIХ в. До 
ХХ  века русское население называли манси «вогулами». Манси представляют собой четыре 
этнографические группы: северная, южная, восточная и западная. Соотносясь с другими народами, манси 
называют себя «манси махум» - манси народ. В их традиционной культуре наблюдаются элементы 
ближних соседей – ненцев, коми, татар, башкир и других народов региона, а впоследствии и русских. 

Этнос манси сложился в результате слияния местных племен уральской неолитической культуры и 
угорских племен, двигающихся с юга Западной Сибири и Северного Казахстана. Для манси характерна 
двухкомпонентность культуры. В ней сочетаются и проявляются, как культура таежных охотников, 
рыболовов, оленеводов, так и степных кочевников-скотоводов, что наблюдается и ныне. Надо отметить, 
что манси народ, родственный хантам [3, 49].  

В антропологическом аспекте манси представляют собой субуральский и собственно уральский тип 
уральской переходной расы. Манси и ханты объединяют общим названием обские угры. В ранних 
источниках [4, 102] Георги И., давая антропологическую характеристику манси, отмечал, что «росту они 
среднего, волосы у них, по большей части, черные, а бороды у всех жидкие. Лицом они много походят на 
калмыков…». Исследуя Тобольский Север, А.А. Дунин-Горкавич [5, 92] несколько расширяет 
антропологическую характеристику вогулов по отношению к той, что приводит Георги И.-Г.: «Вогулы… 
они роста среднего, волосы имеют черные…; цвет лица темный, глаза узкие, скулы значительно 
выдававшиеся, растительность на лице слабая, руки длинные, ноги слегка кривые…». Достаточно полно 
охарактеризовал вогулов С. Павловский: «вогулы крепкого телосложения, среднего роста, сутуловаты, 
втягивают голову в плечи, грудь у всех кажется развитой; лицо овально-продолговатое, с прямым мало 
приплюснытым носом и немного выдающимися скулами, несколько косо прорезанные глаза, губы прямые; 
волосы темно-русые или совсем черные. Волосы на голове длинные и поэтому заплетаются в две косы» [6, 
158]. По-иному представил вогул К.Д. Носилов, статус вогулов в большей степени напоминает, по его 
мнению, «венгра, цыгана, болгарина, чем остяка…» [7, 1]. Многие авторы сходятся на том, что манси 
имеют крепкое здоровье» [8, 101].  

В то же время современная антропологическая характеристика манси несколько отличается. По 
результатам расогенетических исследований обских угров Г.А. Аксяновой, манси характеризуются 
антропологическими признаками: «низким ростом (менее 160 см в среднем для мужчин), миниатюрностью 
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строения, прямые мягкие черные или русые волосы, темные или смешанные глаза, варьирующийся по 
группам процент монгольской складки века, прикрывающей слёзный бугорок (эпикантус), различное по 
форме лицо средней высоты, с заметной уплощенностью и скуластостью, нос слабо или 
средневыступающий» [9, 21]. Надо заметить, что в антропологическом аспекте, манси более однородный 
этнос. «Описанный антропологический тип прослеживается не только у манси, но также в составе 
финского населения, и вероятно, у некоторых народов Западной Сибири» [10, 113-114]. Исследователь 
причисляет этот тип к древнеуральской расе, прослеживающейся у населения Прибалтики – «у эстонцев и 
некоторых групп латышей …» [10, 114]. 

Георги И.-Г. отмечал; в своих поступках манси «… бодры, послушны, честны, рачительны, не глупы, 
но легкомысленны, к беспорядкам склонны» [11, 102]. Л. Симонова пишет: «Вогуличи живы, проворны и 
гостеприимны в отношении посетителей, храбры в своем лесу, в борьбе с хищными зверями …» [12, 101]. 
Она добавляет, что «…уходя, они не запирают избы и большую часть своей добычи оставляют в лесу. 
Среди них преступников почти не бывает» [12, 101]. В своей работе «Чердынские вогулы» И. Глушков 
отмечает вогул «…Редко изменит он свое решение …» [4, 32]. В то же время автор отмечает, что вогулы 
незлопамятны «… он примиряется с обидчиком и забывает обиду» [13, 32]. До настоящего времени у них 
сохранилось умение работать руками и др. [14, 73].  

В данной статье, мы не ставили перед собой задачу в полной мере раскрыть происхождение и 
этническую историю народа манси, его хозяйственную деятельность, материальную и духовную культуру 
и др. Манси говорят на мансийском языке, который относится к угорской группе финно-угорской семьи 
языков. Язык манси близок к хантыйскому и венгерскому. Он делится на две диалектные группы – 
северную и южную. Внутри этих групп выделяются диалекты – сосьвинский, верхнелозьвинский, 
пелымский, юкондинский или карымский, верхотурский и др. Существуют и говоры – верхнесосьвинский, 
сосьвинский, ляпинский, обский, верхнекондинский, среднекондинский, нижнекондинский [15, 201]. 
Расхождения между диалектами манси велико, что значительно затрудняет общение манси на своем языке.  

Письменность у манси появилась в начале 1930-х годов и была составлена на основе средне-
сосьвинского диалекта. Первый мансийский букварь В.Н. Чернецова был опубликован в 1931 году. 
Алфавит был сначала латинский, а с 1936 года на основе русской графики [15, 201]. Мансийский язык 
считается родным у 36,9% населения. Однако манси, проживающие в городах округа, родным свой язык 
считает 25,1%, а живущие в сельской местности – 46,5%. Русский язык считают родным 62,6% манси. 
Среди городского населения эта цифра составляет 74,3%, среди сельского 52,9% [15, 200]. 

...Как замечает З.П. Соколова, в местах расселения манси насчитывается до 220 видов птиц [3, 48]. В 
сосновых борах обитает много боровой дичи - рябчиков, тетеревов, глухарей, мясо которых манси 
употребляют в пищу. Большое обилие болот, делает воздух влажными. Много комаров, мошки, слепней, 
мокрецов, есть и клеши [15, 200]. Для манси особое место занимала охота на медведя, которая 
сопровождалась у них традиционным праздником.  

Традиционными орудиями охоты у манси были луки, самострелы, копья, различные давящие ловушки, 
а с начала ХIХ века манси стали использовать ружья. Надо отметить, что у манси во время пушной охоты 
принимали участие и женщины [2, 220], в большей степени те, у которых не было детей [16, 140]. 
Охотничий сезон у манси в наше время начинается в те же сроки, как и в прошлые времена, т. е. с осени - 
с конца сентября на ондатру, на белку, с конца октября – начала ноября, на соболя в ноябре и на лося с 
середины октября [16, 141]. Рыбный промысел для многих манси составлял основу их жизнеобеспечения 
[15, 223]. Оленеводство у манси играло в основном, второстепенную роль в их хозяйственной 
деятельности. В большей степени олени использовались как ездовые и в незначительной степени для пищи 
[15, 224-225]. Манси занимались собирательством. Надо заметить, что для сбора ягод, грибов, ореха манси 
традиционно используют берестяную посуду [16, 155]. 

Практиковали манси в своей жизнедеятельности и животноводство. Однако надо заметить, что 
упряжное собаководство у манси было все-таки незначительным. Манси, живущие по берегам реки Оби в 
нижнем и среднем ее течении, а также реки Иртыш держали лошадей, коров и овец [17, 141]. В то же время, 
не все группы манси держали лошадей. Крупный и мелкий рогатый скот также существовал у некоторых 
групп. Коровы и овцы также имели статус жертвенных животных. [15, 228]. 

Занимались манси и земледелием. В основном превалировало огородничество [15, 229]. Охотники во 
время своего промысла пользовались лыжами-подволоками, скользящая поверхность которых 
подбивалась камусом лося, оленя или шкуркой жеребенка [15, 233]. В настоящее время у манси в основном 
сохранились традиционные средства передвижения.  

В пищевом рационе манси преобладала рыбная, мясная и продукты растительного происхождения. 
Любимым напитком считался чай, заваренный из сушеных листьев смородины, шиповника, полевого чая, 
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черники и др. [15, 257-258]. Из других продуктов, которые они позаимствовали у русских, широко 
используется мука. Из нее пекут хлеб и другую еду. 

Мировоззрение манси в основном опирается на трехчленном делении внешнего мира. По их мнению, 
он делится на верхний (небо), средний (земля) и нижний (подземный) миры. Хозяином верхнего мира 
является Торум – божество, управляющее людьми, определяющее срок их жизни на земле. Средний мир, 
главным покровителем которого являет седьмой сын Торума – Мир-сусне-хум. Он выполнял функцию 
посредника между миром богов и миром людей. Нижним миром управляет Куль Отыр, младший брат 
Торума. Все неприятности для человека, связывают с его именем [18, 122]. 

Манси полагали, что все миры населены духами, каждый из них выполнял свою функцию. Они 
считали, что земля, реки, озера, промысловые угодья поделены духами. Такие духи изображались из 
дерева, кости, металла или из тряпок и хранились обычно в священных труднодоступных местах. Манси к 
своим священным местам, где хранились духи, относились с величайшим поклонением и почитанием [18, 
с.123]. 

Манси считали, что между миром людей и миром богов может поддерживаться равновесие с помощью 
жертвоприношений. Основным жертвоприношением у большинства групп манси была лошадь. У 
некоторых групп манси жертвоприношением служил петух. Другие группы манси, которые практиковали 
держание и разведение домашнего рогатого скота в жертвоприношение приносили овцу [18, 123-124]. 

В ХVIII веке манси были обращены в христианство. Сохраняется шаманизм, культ духов-
покровителей, предков медведя (медвежьи праздники). Согласно представлениям манси, шаманы – няйты 
– обладают способностью общения с миром богов и духов. Совершенно правильно замечает Е. Главацкая, 
что общение с шаманами «помогает людям выжить в условиях изменяющегося мира и разрушающейся 
природной среды, социальной и правовой незащищенности, являясь реальной психологической 
поддержкой, надежность которой проверена тысячелетиями» [19, 25]. Манси обладают богатым 
фольклором и развитой мифологией. Устное народное творчество манси состоит из различных жанров – 
обрядового (песенного) фольклора, героических песнях и сказаниях, призывных песен, медвежьи песни, 
лирические песни, многочисленные былички и бывальщины, сказки мифологические и бытовые. В 
мансийском фольклоре особое место занимают загадки, пословицы и поговорки [15, 289-290]. 

Многовековые межэтнические связи манси с соседями существенно отразились и на их материальной 
культуре, которая обросла самодийскими, тюркскими и русскими элементами. Главным мансийским 
праздником был медвежий праздник. Медведь считался у манси родственником. Существовал у манси и 
другой праздник, посвященный Вороне, назывался он «Вороний день» (Урине хотэл эква). Проводился он 
в апреле. Считалось, что, когда прилетала Ворона, начиналась весна. Праздник этот посвящен 
воспроизводству жизни и благополучия каждой семьи. По окончанию мая и начало июня месяца манси 
проводили другой праздник, который был связан с началом рыболовного сезона. Характерно, что на этом 
празднике ляпинские манси, перед тем как ехать в низовья рыбачить, устраивали состязания – гонки на 
многовесельных лодках. Отмечали манси и начало охотничьего сезона, праздник оленеводов [18, 124]. В 
наши дни все эти праздники существуют у манси и их проведение в основном связано с возрождение и 
сохранением многовековой культуры своего народа. Празднично-обрядовой деятельности манси 
посвятила свои исследования Н.И. Новикова [20]. Традиционные календарные праздники и обряды, 
которые были созданы манси на основе их представлений о системе мироздания, подробно отражены в 
работе С.А. Поповой [21]. 
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ОБ ОДНОЙ ТУРКМЕНСКОЙ СТАРОПЕЧАТНОЙ КНИГЕ  
С АВТОГРАФОМ – ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ 

ИЗДАНИЯХ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
 
На примере сборника стихов великого туркменского поэта-классикаXVIII века Махтумкули, 

изданного в 1912 году в Астрахани полиграфическим способом в типографии Торгового Дома «А. 
Умеров и Ко», освещаются некоторые вопросы, связанные с жизнью и деятельностью его издателей А. 
Ниязи и А. Умерова, а также Б. Абдуллина, которому был подарен один из экземпляров этой книги с 
дарственной надписью А. Ниязи от мая 1927 года.          

В данной статье сначала речь пойдет о вопросах, связанных с отдельно изданным сборником стихов 
великого туркменского поэта-классика XVIIIвека Махтумкули Фраги, который был выпушен в свет 
арабским шрифтомв российском городе Астрахани в 1912 году, в частности об одном экземпляре этой 
книги с собственноручными записями на титульном листе арабской вязью. Старопечатными мы 
считаем те туркменские книги, которые были изданы литографическим и типографическим способами 
на арабском алфавите до конца двадцатых годов прошлого столетия, т.е. до перевода туркменской 
письменности на латиницу еще в первый раз в ХХ веке. Затем мы кратко расскажем еще о четырёх 
подобных книгах, изданных в Ашхабаде во второй половине двадцатых годов. С горечью приходится 
констатировать, что после перехода на латинский алфавит в тридцатые годы горе-атеисты под 
предлогом борьбы за новую жизнь через изжитие религиозных предрассудков у народных масс 
развернули настоящий бой против рукописей и книг, выполненных арабской вязью, который был 
направлен на полное их уничтожение. Эта кампания усилилась с 1932–1933 гг. в связи со ссылкой 
видных представителей национальной интеллигенции за пределы Туркменистана (в основном в 
Северный Казахстан)идостигла своего апогея во времена «Большого террора» 1937–1938 гг., когда 
искали среди простого народа оставшихся сторонниковуничтоженных тогдашним режимом 
национальных деятелей – «антисоветчиков». Испуганные до смерти люди большими кучами закапали 
в землю старопечатные книги, а также старые рукописи, завернув их в дряхлыекошмы, конечно, с 
надеждой на лучшие времена в будущем. Раскопки, проведенные в шестидесятые годы на местах по 
рассказам выживших очевидцев, показали, что этикниги за прошедшие годы из-за сырости земли 
перешли в негодность, не было возможно даже коснуться их руками, они просто рассыпались в пепел. 
Автору настоящих строк, будучи первым заместителем министра образования Туркменистана, летом 
1995 году, в воскресный день, вместе с тогдашним директором Национального института рукописей 
А.Ашировым и некоторыми другими участниками однодневнойэкспедицииприходилось выехать на 
машинах с Ашхабада в центральные Каракумы и участвоватьв поиске старых книг, которых в двух 
больших шерстяных мешках вынужденно закопали в пески жители пустынного села перед отправкой 
ихна новое постоянное место жительства в берега Амударья. С нами находился яшули-аксакал Дада-
ага, который своими глазами видел эти события и был одним из их участников. Мы, ученые, слышали 
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об этом от его сына, нашего приятеля Алты Дадаева, и через него попросили его отца оказать нам 
помощи в нахождении этой кладовой старых книг. К сожалению, наши многочасовые старания в 
бывшем местонахождении села оказались впустую. 70-летний Дада-ага не смог точно показать нам на 
своем старом, давно переселенном селе то место, где закопали книги, ибо прошло около 50 лет и за это 
время, наверное,барханы перекочевали несколько раз с одного места на другое. Или же кто-то из 
«деловых» («новых») туркмен откопал до нас эти книги и продал другим, себе подобным «деловым» 
людям из стран ближнего, не исключено и дальнего зарубежья. В результате вышеописанных и 
некоторых других обстоятельств в последующем старопечатные книги не оказалось в рукаху 
читательских кругов вообще,превратились в ценную библиографическую редкость, и лишь единичные 
экземпляры сохранились в закрытых спецфондах и спецхранилищах, притом многие из нихоказались 
за пределами Туркменистана. Поэтому туркменские старопечатные книги имеют почти те же ценности, 
которые содержат еще неизданные уникальные рукописи. По нашему убеждению, каждый их 
экземпляр, наравне с рукописями, заслуживает отдельного изучения.  

 

 
 
Рис. 1. Титульный лист сборника стихов Махтуккули 1912 года издания, на которой имеется 

автограф – дарственная надпись издателя-редактора 
 
В последнее время большаячасть старопечатных книг, изданных на туркменском языке в разные 

годы, получила свое краткое описание в специальном труде виднейшегоученого-книговеда Алмаза 
Язбердиева. Определенноеколичество старопечатных книг в настоящее время хранится на фондах 
редких изданий в Национальном институте рукописей Академии наук Туркменистана, которому 
принадлежитнаш экземпляр сборника стихов Махтумкули от 1912 года (инвентарь № 1000; по старой 
нумерации – 2068). Из описаний А. Язбердиева узнаем, что эта книга упоминается в «Книжной 
летописи» за 1913 год,и согласно того же автора по сведениям за 1981 годона сохранилась также в 
фондах Центральной научной библиотеке АН Туркменистана иИнститута востоковедения АН 
Узбекистана по одному экземпляру в каждом [5, 101–102]. Таким образом, в настоящее время эта 
чудом сохранившаяся книга известна ученым всего в 3-х экземплярах, хотя она была издана в 1912 
году типографическим способом тиражом 1 тыс. экз. [6]. В то же время многие старые рукописи имеют 
несколько переписанных позжекопий (полных или сокращенных). 

Переводим упомянутую выше дарственную надпись на титульном листе книги с арабской графики 
на современный туркменский алфавит с некоторыми дополнениями в скобках: Muhterem braderim 
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Basyr ýoldaşyma hediýäm. A. Nyýazy. (19)27(-nji ýyl) 5(-nji aý), которую можно передать на русском языке 
со следующими словами: Дорогому моему брату, моему товарищу Басыру от меня в подарок. А. 
Ниязи. 1927, май. Переходим к разгадке: кто же эти два лица – А, Ниязи и Басыр?И сразу жеукажем на 
то, что в тексте, напечатанномна том же титульном листе книги, наряду с именем автора стихов 
Махтумкули присутствуют еще две фамилии, то есть подготовителя стихов в печать Абдурахмана 
Ниязи (текст на арабской графике)ииздателя книги А. Умерова (на кириллице) (Рис. 1).  

Начинаем с А. Ниязи. Он является не только подготовителемстихов (их в данной книге всего 45) 
Махтумкули к печати и в последующем автором дарственной надписи, но еще и автором краткого 
предисловия к книге. Его полное имя Абдурахман Нурмухаммедович Ниязов (отсюда и псевдоним 
Ниязи). О нем А.В. Сызранов в своей статье, опубликованной в журнале «Исламоведение» за 2014 год, 
в частности, пишет: «Одним из образованнейших людей Астрахани начала XX в. был туркменский 
литератор, писатель, поэт, издатель, мулла Абдурахман Нурмухаммет-оглы Сеитниязов (псевдоним 
– Ниязи)… Среди поэтических творений Ниязи можно отметить поэму «Побережье Волги», в 
которой прослеживается влияние творчества средневекового тюркского суфийского поэта 
Сулеймана Бакыргани (1104–1186). Абдурахман Ниязи был известен не только как писатель и поэт, 
он в большой степени прославился своей активной книгоиздательской деятельностью» [4, 65]. Далее 
автор статьи, ссылаясь на соответствующую литературу,сообщает, что Ниязи собрал огромную 
личную библиотеку. Более полувека его дети бережно хранили ее. При содействии академика Т. 
Бердыева и литературоведа А. Тайимова это литературное собрание, состоявшее из 510 ценных книг 
на различных языках, в 1965 г. было приобретено Центральной научной библиотекой Туркменистана. 
Оно включает в себя книги по разным научным направлениям: религии, философии, истории, 
филологии, педагогике, правоведению, военному делу, биологии, математике, физике, астрономии, 
географии и другим наукам [4, 66].  

Все авторы, писавшие о туркмене-астраханцеАбдурахмане Ниязи (в том числе и автор настоящих 
строк [2, 57–64]), вслед за А. Язбердиевым годом его рождения единогласно приняли 1857 год, в 
кончины – 1929 год, хотя эти даты, скорее всего, были установлены условно на основе устных 
сообщений информаторов. Следующие документальные данные из его уголовного дела, приведенные 
в»Книге памяти Астраханской области» и вынесенные в Интернет, позволяютнам более конкретно 
подходить к этому вопросу: «Ниязов Абдурахман Нурмухамедович, (1870–1930), туркмен, образование 
духовное. Мулла, житель Астрахани. Осужден 1930.09.30 тройкой при ПП ОГПУ Нижне-Волжского 
края. Был обвинен в принадлежности к контрреволюционной группировке.Приговор: ссылка в 
Северный край на 3 года. Реабилитированв 1989 г.» [9].      

Теперь переходим к ознакомлению читателей с Басыром, которого А. Ниязи в своем дарственной 
надписи называет своим дорогимбратом и товарищем, ибо знаменитый ногайский писатель, автор 
первых пьес и первогоромана на ногайском языке Басыр Меджидович Абдуллин (1892–1937) также 
был уроженцем Астрахани [3, 155–159; 8]. Несмотря на большую разницу в возрасте (22 года), А. 
Ниязи уважал своего земяляка А.М. Абдуллина, который во второй половине двадцатых годов 
проживал в Ашхабаде – столице Туркменистана. Занимался сочинением драматических произведений 
для постановки на сценах вновь открываемых туркменских театров. Четыре его драмы были изданы в 
Ашхабаде отдельными книгами:»Солтан Санджар Мази» («История Султана Санджара», 1926), 
«Денгсизлик» («Неравенство», 1927), «Юсуф и Ахмед» (1927) и «Чопан» («Пастух», 1929). Басыр 
Абдуллин свои пьесы постарался создавать на туркменском языке,родном языке своих будущих 
зрителей, и ему это во многомудалось, хотя в его книжке, изданной в арабском алфавите под названием 
«Денгсизлик», указано натуркменского переводчика: Бекмурад. Дореволюционный выпускник Санкт-
Петербургского университета, руководитель туркменской делегации в Тюркологическом съезде (Баку, 
1926 г.), видный национальный деятель двадцатых годов прошлого столетияБекки (Бекмурад) 
Эмирович Бердиев (1898–1970) в те годы активно занимался переводческой работой и подписавался 
иногда своим несокращенным личным именем. Жаль, что ему приходилось в последующемперевести 
лучшие годы своей жизни в сталинских застенках.   

Можно предположить, тогда, когда в начале тридцатых годов Б.М. Абдуллин уехал из 
Туркменистана в Северный Кавказ,часть своей личной библиотеки передал в тогдашний Институт 
туркменской культуры (Туркменкульт), который фунционоровал в 1928–1932 гг. при Совнаркоме 
(Правительстве) республики. Так, наверное, и попал в последующем в современный Национальный 
институт рукописей сборник стихов Махтумкули, подаренный Басыру с автографом А. Ниязи.   
   

Во времена «Большого террора» 1937–1938 гг. ногайский писатель Басыр Абдуллин стал одним из 
многочисленных жертв существовавщего тогда человеконенавистническогорежима, спрятавшего свое 



57 
 

ненавистное лицо за красивой маской ложного лозунга, выдуманного отцами-классиками той системы, 
– «ради достижения общенародного счастья». Думается, не будетизлишним, а будетк месту, если 
несколько углубляясь в эту тематику, отметим, что действительно в октябре 1917 года 
социалистическая революция совершилась в России почти без человеческих жертв. Но спустя 20 лет 
великий марксист, как говорят еще и «злой гений», И.В. Сталин-Джугашвили на глазах всего 
человечества опозорил социалистическую идею настолько всесторонне и глубоко, насколькосмог. Что 
же было в самом деле социальноечудовище, названное в последующем «Большим террором» 1937–
1938 годов, которое находит себе оправдание в работах некоторыхсовременных авторов как отчаянное 
и вынужденное действие Сталина по сохранению целостности страны победившего (!) социализма? 
Цель, какая бы благородная не была, может ли оправдать всякие средства, использованные для ее 
достижения? Или же оно, это чудовище, чисто индивидуальное? Может быть, сыграла злую шутку 
кавказско-грузинская кровь в жилах Кобы,утратившеготерпимости и лояльностине только в 
отношении своих идейных противников и недругов, но своих бывших друзей и товарищей, а в 
последующем – целых этносов (депортация народов). Скорее всего, и то, и другое, но вместе взятое. 
По нашему мнению, это чудовище, бесконечно пожиравшее людей, выросло до гигантских размеров в 
благодатной почве тридцатых годов, опираясь и на то, и на другое. Кто знает, если не было бы Сталина 
– «отца всех народов и всех времен», Советский Союз сошел бы со сцены истории не в 1991 году, а 
гораздо раньше,еще в тридцатые годы прошлого века.          

В конце своей статьи приводим некоторые сведения об А. Умерове, ибо в типографии его 
Торгового дома «А.Умеров и Ко» была выпущена в свет наша книга. В интернет-сайте сообщается, что 
из Москвы в Казань доставил личный архив (400 единиц книг и 46 рукописных сочинений) своего деда, 
известного общественного деятеля, ученого и педагога начала XX в. Абдурахмана Умерова (1867–
1933) и безвозмездно передал в фонд Национального архива Республики Татарстанего внук, доцент 
Московского государственного университета Шамиль Умеров. Он, выступая на церемонии передачи 
20 ноября 2003 г., в частности, сказал: «Я прекрасно сознаю, что на моем месте сейчас должен быть 
мой отец, Габдулгамид Абдурахманович Умеров, но так было уготовано судьбой, что ему не суждено 
было увидеть то, ради чего он жил и упорно трудился последние годы своей жизни... Отец получил 
высшее образование в Средней Азии, преподавал физику. Там же был арестован. Причиной ареста 
отца стали стихи известного туркменского поэта Махтумкули, которые он процитировал в 
компании друзей. В них были строки: «Не радуйся душа – эта свадьба не для тебя» (выделано нами 
– М.С.). Надо сказать, стихотворные, литературные строки в России имеют тяжелый вес, власть 
порой их дорого оценивает» [1].     

Можно с большой долей вероятности утверждать, что Габдулгамид Умеров тогда демонстрировал 
стихи Махтумкули именно из книги поэта, выпущенной типографией Торгового дома своего 
отцаАбдурахмана Умерова в 1912 году.  
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
 

«ЯРДАМ» БАСПАХАНАСЫ: ТАРИХЫ МЕН ТАҒЛЫМЫ 
 
1807 жылғы «Сейфіл-Мәлік» қиссасынан бастау алатын қазақтың алғашқы кітаптары Қазан, 

Орынбор, Уфа, Ташкент, Тройцк, Петербор, Мәскеу, Омбы қалаларындағы баспаханаларда жарық 
көрді. Қазақ кітаптарының шығуына татар баспаханашылары – ағайынды Каримовтардың, ағайынды 
Шарафудиновтардың, Ш. Құсайыновтың еңбегі зор болды. 1900 жылдан бастап он жеті жыл бойы 
үзбей кітап шығарған ағайынды Каримовтар баспаханасынан 130 қазақ кітабы жарық көрген. Көркем 
әдебиетті басуға бейімделген бұл баспаханадан С. Көбеевтің «Қалың мал», «Үлгілі бала», «Үлгілі 
тәржіма» туындылары мен М. Дулатовтың «Бақытсыз Жамал», С. Сейфулиинің «Өткен күндер» еңбегі 
шыққан.  

ХХ ғасырдың басында Қазан қаласында ағайынды Каримовтар баспаханасынан басқа «Магариф», 
«Шараф», «Урняк», «Үміт», «Миллиет» атты жеке баспаханалар жұмыс істей бастады. Осылардың 
ішінде 1906 жылы іргетасы қаланған ағайынды Гылмутдин мен Барганутдин Шарафутдиновтардың 
«Шараф» баспаханасынан шыққан кітаптардың тақырыптық және мазмұндық ерекшеліктері тек 
оқырманның ғана назарына ілікпей, Қазан мен Петорбор цензорларының қырағы көзіне ілініп, 
баспахананың жұмысын тоқтатуына тікелей әсер етті. Осы баспаханадан 1907 жылы шыққан 
М.Ж.Көпеевтің «Сарыарқаның кімдікі, қазақтың осы күнгі әңгімесі», «Тірлікті көп жасағандықтан 
көрген бір тамашамыз» атты еңбектерін патшалық цензура іріткі салатын кітап ретінде танып, 
автордың үстінен қылмыстық іс қозғады. 1908 жылы осы баспаханадан шыққан Жанұзақ Жәнібековтің 
(«Қазақ» газетінің соңғы редакторы – А.Р.) «Айна» атты еңбегі мен «Қасым Бұлхайырұлының 
зынданда жатып айтқаны» атты кітап «күдікті» еңбектер тізіміне ілігеді.  

Қазақ жеріндегі алғашқы баспахананың ашылуына да мұрындық болған татар ағайындар еді. 1912 
жылы ағайынды Сұлтан, Садық, Хасан Нығматуллиндер Семей қаласында «Ярдам» баспаханасын 
ашады. Қазан діни академиясының миссионерлік бөлімшесінің ресми үні болған «Инородческое 
обозрение» журналында 1914 жылға дейін жарық көрген қазақ кітаптарының библиографиясы 
басылды. Бұл тізімге «Ярдам» баспаханасынан шыққан мына кітаптар енген: 

1. Казакша оқу китабы. (Книга для чтение по-казахски). Проза и стихи (басни, рассказы). Автор 
– Мустаким Малдыбаев, издатель Ахмеджан Андамасов. Семипалатинск, 1912. 40 с. Тип. Ярдам.1000 
экз.  

2. Казак айнасы. Биринши болек («Киргизское зеркало» 1-я ч.) Стихи. Автор и издатель Шах-
Карим Кудайбердиев. Брошюра сочинена в1904 г. Семипалатинск, 1912-1913. Тип. Ярдам. 50 с. 1000 
экз. 

3. Казак тилинде роман «Кыз корелик». Стихи. Автор Таир Джомартбаев. Ц. 15 коп. 
Семипалатинск, 1912, тип. Ярдам, 43 с. 1000 экз. 

4. Балаларға жемис, милди шигр казак тилинде. (Детям фрукты, национальные стихи на каз. 
языке). Автор Таир Джомартбаев. Издание и тип. Ярдам. Семипалатинск, 1912. 10 коп. 26 с. 1000 экз. 

5. Джолсыз джаза, яки кез болган ис. (Самосуд, или случайность). Автор Шах-Карим. 
Семипалатинск, 1912. Тип. Ярдам, 17 с. 1000 экз. 

6. Иман хем намаз, яки мусульмандык. (Вера и молитва, т.е.мусульманство). Составитель 
учитель Мустаким Малдыбаев. Семипалатинск, 1914, 26 с.Тип. Ярдам. 3000 экз [1].  

«Ярдам» баспаханасынан бұл кітаптармен қатар 1912 жылы Шәкәрім Құдайбердіұлының 
«Қалқаман-Мамыры» жарық көрді. 1915 жылы Баймұхамбет Айтқожаұлының «Шын мақсұттар» 
еңбегі шыққан. Ал 1916 жылы тұңғыш рет қазақ тілінде күнтізбе жарық көреді. 

Қазақстандағы кітап ісін зерттеген тарихшы ғалым Ж. Шалғынбай «Ярдам» баспаханасынан 
жиыны 12 кітап пен брошюр шыққан деген пікірде [2]. Бізге белгілісі жоғарыда көрсетілген 9 баспа 
өнімі ғана. Ал қалған үш еңбектің авторын анықтау алдағы уақыттың еншісінде. 

«Ярдамнан» шыққан кітаптар демеушілердің арқасында немесе авторлардың кітап шығынын 
тікелей өзі көтеріп алуымен жарық көрген деп топшылаймыз. Себебі, «Инородческое обозрение» 
журналында жарияланған тізімде Мұстақым Малдыбаевтың «Қазақша оқу кітабын» шығарушы 
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Ахмеджан Аңдамасов екендігі анық көрсетілген. Ал Шәкәрім Құдайбердиевтің «Қазақ айнасы» 
кітабының тұсына «Автор и издатель Шах-Карим Кудайбердиев» деп нақты жазылған. Б. 
Айтқожаұлының кітабында да «Шығарушысы, таратушысы Шыңғыс елінің Баймұхамед Айтқожаұлы» 
деп айқын жазған.  

Құнанбай қажының сүйікті немересі, әкесі Құдайбердіден қалған мол дәулеттің иесі Шәкәрім 
ақынның – кітап шығару, білім іздеу, кітап жинау (Меккеден кітап алып келуі) – өмірлік мақсаты 
болғаны бәрімізге аян. Ал М.Малдыбаевтың кітабының шығуына демеуші болған Ахмеджан 
Аңдасамов кім? Бір жерде Ақыт қажы, бір жерде Ахмеджан аталатын азамат «Алашқа» тілеулес болған 
қазақтың ауқаттыларының бірі, Семей уездік земствоның мүшесі. Қазақ көсбасшылары – Әлихан 
Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Райымжан Мәрсеков, Халел Ғаббасов т.б. бастаған 
топ «Алаш» автономиясын алуға даярлық жасай бастаған тұста, Ұлт қазынасына деп мол қаржы 
берген, ұлтқа қызмет етуді басты мақсат еткен парасатты жан. «Сарыарқа» газетінде Жас Қазақ деген 
бүркеншік есіммен жазған автор Ақыт қажы Аңдасамовты оқырманға былайша таныстырады: 
«...Түсіне келе тартынбайтындығы – 25-ші ноябрьде болған Семейдің үйезный сиезінен байқалып та 
қалды. Бұл сиезде қыр қазағы көп емес еді. Ұлт қазынасы жайынан айтып, түсіндірілген соң, алаштығы, 
адамдығы, азаматтығы қысып, алашты көгерсін деген көңілін ісімен көрсеткендер де болды. Бұлар 
«көп айтса көнді» болмай, ұлт қазынасы әркімнің азаматтық борышы екенін білді.  

Сондай азаматтарымыздың ішінде біреуінің жомарттығын айтпай отыруды кінә деп білемін. Ол 
азамат кім еді? Алаш дуанындағы Ақым қажы Аңдамасов еді. Ол не азаматтық қылды? Ол ұлт 
қазынасына 10 мың сом берді. Оның несі таңсық? Қазақта бір кісінің ұлт үшін он мыңдап ақша беруінің 
біріншісі болғандығы үшін таңсық. Барлығы 60-70 мыңдай сомасының жетіден бірі – он мың сомды 
ұлт пайдасына бөліп беретін қазақтан да ұлт баласы шыққандығы таңсық. Жүз миллионға ие болып, 
екі миллион беріп отырған ноғайлардың таңсығынан 70 мыңға ие болып, он мыңын беріп отырған 
Ақым қажымыздың қымбатын кем дей алмаймыз. Бұл Ақым қажы бұрын Николай заманында Алаш 
дуанының мектебін тәрбиелеуге кірісіп, мұғалімдердің қазақ тілінде жазған кітаптарын бастырып еді. 
Осының бәріне шыдап жүргендік Ақым қажының ұлтшылдығы, азаматтығы екендігі енді тым 
ашығырақ көрінді. Көбейсе біздің осындай қажыларымыз тезінен-ақ ержетер едік-ау!» [3], – дейді. 
Автор дәріптеген Ахмеджан Аңдамасов ұлт қазынасына ғана емес, аш-жалаңаштарға, елден босқан 
қазақтарды елге қайтару барысында да жиналған жылуларда да қатарластарының алды болып қол үшін 
берген иманды азамат еді. 

Байдың бәрін Қарабайға теңеген кеңестік көзқарастардан толық арылсақ, ұлттың қамын ерте 
ойлаған, оқымаса да тоқығаны көп, Ахмеджан Аңдамасов сынды парасатты жандардың қатары жыл 
сайын толыға берері сөзсіз. 

Байқап қарасақ, «Ярдам» баспаханасынан шыққан қазақ тіліндегі кітаптардың авторлары да Семей 
өңірінің азаматтары. Тайыр Жомартбаев пен Мұстақым Малдыбаевтар Уфадағы «Ғалия» медресесін 
бітірген қазақтың алғашқы оқығандары. Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз Жамалынан» кейінгі қазақ 
романын жазған Тайыр Жомартбаевтың «Қыз көрелігі» пішіндік ерекшелігімен, тақырыптық 
өзгешелігімен әлі күнге дейін оқырманды баурайтын шығарма. Жас кезінде хакім Абайдың досы әрі 
шәкірті Көкбай Жаңатаевтың медресесінен білім алған Тайыр Жомартбаевтың ақындық өнерінің 
қалыптасуына өскен ортасының әсері болғаны сөзсіз.  

Ал Шәкәрім Құдайбердіұлы мен Баймұхамед Айтқожаұлы хакім Абайдың талантты шәкірттері. 
Шәкәрім Құдайбердіұлының «Ярдам» баспаханасынан шыққан үш кітабының екеуі, яғни «Қалқаман – 
Мамыр», «Жолсыз жаза» немесе «Еңлік – Кебек» хикаялары адам баласының асыл сезімі – махаббат 
жолындағы трагедияны суреттесе, ал «Қазақ айнасында» 1904 жылға дейін жазған өлеңдері 
жинақталған. «Бірінші бөлек» деген сөзге назар аударсақ, автор жинақтың жалғасы болатынын 
ескерткен. Ал кейіннен қара сөзбен жазылған екінші бөлімі кітап болып жарыққа шығып 
үлгірмегендігін Шәкәрім ақсақалдың ұлы Ахат Құдайбердиев өз естелігінде жазып кетті. 

«Ярдамды» ашқан ағайынды Нығматуллиндер кейіннен баспахананы сатқандығын, баспахана 
қазақтардың қолына өткендігі жөніндегі деректі «Алаш» қаласының тарихын зерттеген тарихшы 
ғалым Е. Сыдықов жазып жүр: «...1915 жылдар (негізінде 1917 жылы – автор Е.С. ) Нығматуллиндер 
баспаханаларын Омбының бір байына сатпақ болады. Қазақ оқығандары баспахананы Семейден 
жібергісі келмейді. Өнер-білімді, әдебиетті қадір тұтатын Семейдің ауқатты адамдары, қазақ 
зиялыларының талап-тілектерін қабыл алып, «Ярдам» баспаханасын сатып алып, қазіргі Жаңасемей 
қаласына көшіреді» [4], – дейді.  

Шынында да, бұл деректің нақтылығын «Сарыарқа» газетінің 1918 жылғы 3 марттағы санында 
шыққан мына хабарландыру растайды: «...Газетіміз мезгілінде шыға алмай, кідіріп, кешең шығып тұр. 
Кешеңдеген себебі толып жатыр... 
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Бұрын баспахана Семейде тұрушы еді. Осы күнде Алаш дуанында шықты. Көшуіне, орнатуына 
уақыт кетті. Көшірген себебіміз баспахана қазақтікі, Алаш балаларінікі болған соң, қазағы қалың Алаш 
дуанына шықса, қазақ жұмыстарын істеуге, ортасында тұрса оңай болар дегендік. Алашта тұратын 
қырдан келетін бауырлар Семей көшесінде баспахананы іздеп жүрмесін, кім болса сол көрсететін 
болсын дегендік». Хабарламада көрсетілген Алаш дуаны қазіргі Жаңасемей қаласы. Бірақ 
баспахананың Семей қаласынан Алаш қаласына көшірілуі автор көрсеткендей, 1915 жыл немесе 1917 
жыл емес, 1918 жыл екендігіне газет материалы дәйек бола алады. Нақтырақ айтсақ, 12 ақпан мен 3 
наурыз аралығында баспахана Алаш қаласына көшірілген. Себебі «Сарыарқа» газетінің 30 саны 12 
ақпан күні шықса, 31 саны 3 наурыз күні жарық көрген. Ал баспахананың кімнің қаржысына сатып 
алынғаны туралы деректер әлі көзімізге түспеді, ал кейбір болжамды қайталау біздің мақсатымыз емес. 

Баспахана меңгерушісі Шынже Керейбаев болады. Бұл жөнінде «Сарыарқа» газетіндегі 1917 жылы 
«Қазақтың баспаханасы» атты мақалада жазылды: «Бұрын қазақта баспасөзге жұрт құмар болса да өз 
баспаханасы болмағандықтан әркімге бір жалынышты болып жүруші еді. Енді құдайға шүкір, Семейде 
қазақтың өз баспаханасы болды. Халықтың өнерлі, ғылымды болуы баспасөздер көбейіп, кітаптар 
таралуына байлаулы екені көзі ашықтарға мәлім. Бұрын баспахана жұмысымен таныс болмаса да, 
баспахананы билеп тұруға (управляющийлыққа) Шенже Керейбаев тағайындалып еді. Талапты жігерге 
не қиын, баспахана жұмысын меңгеріп, ретке салар деген үмітіміз зор. Қазақ жігіттерінен дағдылы 
қаріп терушіміз жоқ еді, бірақ үйреніп жүргендеріміз бар [5].  

Сонымен бірге Шынже Керейбаев осы баспаханадан шыққан «Сарыарқа» газетінің соңғы 
редакторы болған азамат. Газеттің алғашқы редакторлары иісі қазаққа мәлім – Райымжан Марсеков 
пен Халел Ғаббасовтар. Олардан кейінгі редакторы – Имам Әлімбеков. Соңғы сандарына редактор 
ретінде қол қойған Шынже Керейбаев еді. Қолымызға тиген сандары бойынша нақты айтар болсақ, 
алғашқы 2-7, 15 сандарына Райымжан Марсеков, одан кейінгі 11-14, 21, 22, 29-42, 57 сандарына Халел 
Ғаббасов, ал 16-20, 23-28, 64-74 сандарына дейін Имам Әлімбеков, 75 пен 88 сандар арасына Шынже 
Керейбаев қол қойған. Алаш қайраткері Халел Ғаббасов пен «Сарыарқа» газетін «Қазақ» газетінің 
емлесімен шығару мақсатында Орынбордан арнайы келген Имам Әлімбеков басқаларға қарағанда 
редактор ретінде көбірек қол қойған.  

Баспахана қазақтар қолына көшкен тұста баспаханашылардың кітап басуға мұршасы болмаған, 
қаріп те жетіспеген. Алашорданың үні болған «Сарыарқа» газеті мен Алашқа тілектес «Абай» 
журналын шығаруға ғана шамалары жеткен. Баспахана бастығы Ш.Керейбаев бұл жөнінде «Сарыарқа» 
(1917, 29 июнь) газетіне жазып, халыққа жағдайды былайша түсіндірді: «Күнде болмаса да әр уақыт 
баспаханаға хатпенен яки өздері келіп, кейбір кітап жазушылар жазылған кітабымыз бар, тез арада 
басып беруге болмас па екен дейді. Семейдегі қазақ комитеті баспаханасының мақсаты қазақ халқына 
газет, журнал һәм кітап басып тарату екені рас. Бірақ қаріп жинаушылардың аздығынан һәм олардың 
көбі шәкірт ретінде жүргендіктен жалғыз «Сарыарқаның» өзіне қарпі әрең жететіндіктен дәл осы 
уақытта басып беруге кітап ала алмайтынын білдіреміз. Кем қаріптерді толтырып, баспахананы 
көркейтуге жақын арада заказ бердік. Егерде сол қаріптер келсе, иншалла, баспахананың бастан 
тұтынған мақсаты орнына келер, оны кезінде жария қылармыз». 

«Ярдам» баспаханасы қазақтар қолына өткеннен кейіннен Қазақ комитетінің баспаханасы аталады. 
Орынборда өткен екінші жалпы қазақ-қырғыз сиезінде «өлсек бір шұңқырда, тірі болсақ бір төбеде 
болалық, бөлінбелік, жарылмалық» деп қаулы қылып, «Алашорда» құрылып, Алаш туы көтеріліп, 
Алашорданың уақытша мекені Алаш қаласы деп жарияланғаннан кейін бұл баспахана «Алашорда» 
баспаханасы аталады. Жүсіпбек Аймауытов редакторлық еткен, М. Әуезов негізін қалаған «Абай» 
журналының 12 саны «Алашорда» баспаханасында басылғандығы нақты көрсетілген.  

Төл баспаханамыздың негізі болған «Ярдамның» тарихын білу және одан шыққан кітаптарды 
зерттеп, таразылау һәм тағлым алу – бүгінгі ұрпақтың парызы деп білеміз. 
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Председатель Правления РОО  
«Казахстанский Конгресс татар и башкир»  

 
ИЗ ИСТОРИИ КАЗАХСКО-ТАТАРСКИХ  

КНИГОИЗДАТЕЛЬСКИХ СВЯЗЕЙ  
 
История казахской книги тесно связана с историей татарского книгоиздательства и татарской 

книги.  
Начиная со второй половины ХIХ века большое значение для казахских земель имело то 

обстоятельство, что вторым после Петербурга крупным городом, занимавшимся развитием и 
исследованием культурного наследия народов Азии и Востока, стала Казань. 

Вначале первые шаги казахского книгоиздательства были сосредоточены в Казанском 
университете и его типографии. Затем, с появлением частных типографий, Казань становится уже 
подлинным центром издательства мусульманского книгоиздания, став центром издания и казахских 
авторов и их книг. При этом татарские издатели и книжники занимались также и их распространением 
среди казахского населения. 

Так, большое значение в развитии культуры казахского и татарского народов имела Азиатская 
типография при Казанском университете, являвшаяся центром печатания всех восточных книг. Именно в 
этой типографии печатались учебники и учебные пособия на татарском языке, пользовавшиеся спросом 
у казахского населения, так как по ним занимались казахские дети.  

С 1801 года обязанности цензора восточных книг в типографии выполнял Ибрагим Халфин. А самой 
ранней казахской книгой, по данным фонда редких книг и рукописей Центральной научной 
библиотеки Министерства образования и науки Республики Казахстан, является книга «Киса-и 
Сейфулмалик», изданная в Казани в 1807 году.  

В 1826 году «Казанский вестник» отмечал, что «татарские хрестоматии, изданные лекторами 
татарского языка при нашем университете, очень охотно покупаются многими богатыми киргизцами 
(казахами)».  

Следующая книга на казахском языке была отпечатана в типографии Казанского университета в 1831 
году под заглавием «О мерах предохранения от холеры» тиражом 300 экземпляров. Это работа, 
согласно исследованию Абрара Каримуллина, была набрана татарским наборщиком Гали 
Рахматуллиным [1, 174]. 

Первым же татарским издателем и распространителем казахских книг является Шамсутдин 
Хусаинов из казанской деревни Табан, многие годы учительствовавший в казахских аулах, затем на 
свои сбережения начавший печатать казахские книги. Он издал их более десятка, первая была 
напечатана в типографии Казанского университета в 1866 году («Кассаи Тамимдар») и до революции 
выдержала шесть изданий - 1882, 1895, 1896, 1906, 1913 гг., и все в Казани. Среди других его книг были 
«Хисса Қозы-Көрпеш» (1890 г.), «Хисса Біржан мен Сара қыздың айтысқаны» (1900 г.), среди авторов 
Юсуф Копеев, Дулат Бабатайулы, Мухамеджан Сералин [2, 48]. 

Следующим важным этапом в истории казахской книги следует считать 1899 год, когда братья 
Шарифжан и Мухаметжан Каримовы под эгидой «Торгового Дома братьев Каримовых» открывают в 
Казани типографию по улице Сенной возле Старого Базара. Впоследствии, именно этой типографии 
суждено будет стать не только самым крупнейшим татарским полиграфическим предприятием во всей 
России, но и крупнейшим издателем казахских книг. 

Так, статистический анализ, проведенный Каримуллиным по деятельности типографий Казани и 
Оренбурга, массовым тиражом печатавшими казахские книги, показал, что всего в четырех 
типографиях Казани до 1917 года было издано 377 книг на казахском языке общим тиражом 18 321 180 
экземпляров книг.  

Из них, в типографии Казанского университета с 1831 года – 176 книг, в типографии братьев 
Каримовых с 1902 года – 117 книг, в типографии Домбровского с 1909 года – 75 книг, и у братьев 
Шараф с 1907 года – девять.  

Другими словами, в государственной типографии Казанского университета почти за сто лет было 
напечатано 176 книг тиражом 715 920 изданий, в то время, как в частной типографии братьев 
Каримовых за 15 лет было напечатано 117 книг общим тиражом 789 460 [1, 180]. 
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В итоге, количество изданных книг в типографии братьев Каримовых составило более одной трети 
всех дореволюционных изданий на казахском языке. В этой связи, несколько подробнее остановимся 
на издательской деятельности Каримовых [3, 27-28; 6]. 

Всего, по неполным данным, до Октябрьской революции 1917 года, ими было напечатано около 20 
миллионов экземпляров книг, именно здесь печатались самые популярные тогда газеты с участием 
известных общественных, политических и литературных деятелей, издаются учебники для ново-
методных школ, научно-популярная, историческая и художественная литература. Среди авторов были 
М.Гафури, М.Файзи, З.Башири, Л.Толстой, А.Пушкин, М.Лермонтов, И.Тургенев.  

Говоря о татарских изданиях, следует иметь в виду, что татарскую литературу, как и газеты, 
казахская интеллигенция читала без перевода – эти два братских народа объединяют не только единая 
религия, но и родственные языки. 

Из изданных Каримовыми 117 наименований книг казахских авторов, назовем «Хисса Атымтай 
Жомарт» Калиафутдина Шахмарданулы (1898 г.), «Жиренше» (1909 г.), «Букварь казахского языка» 
Мухамбетораза Нурбаева (1910 г.), перевод басен Ивана Крылова «Улгілі таржіма» (1910 г.), поэма 
«Хиса, Таһир мен Зухра» в переводе Акылбека Сабаулы (1911 г.), учебник «Улгілі бала» (1912 г.) и 
роман «Қалың мал» Спандияра Кубеева (1913 г.), сборник Мейрама Ыскакулы «Казахские пословицы» 
(1914 г.), «Правила казахского правописания» Ислямгали Бейсенулы (1914 г.) [2, 52-54]. 

Наряду с изданием и распространением казахских книг, Каримовы поддерживали связь со своими 
казахскими авторами. Так, с изданием в 1915 году первой книги Сакена Сейфуллина - сборника стихов 
«Өткен күндер», связана следующая история, раскрывающая взаимоотношение татарских 
книгопечатников с начинающим казахским просветителем. 

В то время Сакену исполнился 21 год, и он являлся студентом Омской семинарии. Идея издания 
книги принадлежала молодежной организации Омска, однако средств на это у них не было. Учитывая 
эти обстоятельства, Каримовы предлагают издать сборник за свой счет в количестве 1000 экземпляров 
– 500 из них выдаются молодому автору, вторые 500 остаются у них, которые затем безвозмездно 
передаются в общественные библиотеки и читальные залы Казани и Омска. Благодаря этой акции, 
Сейфуллин и стал известным для читающей публики [2, 54; 5]. 

И такие действия были характерными для этих типичных представителей национальной 
интеллигенции. Они занимали активную жизненную позицию – выступали на заседаниях Мажилиса, 
вели переписку со Стокгольмом, Стамбулом, почему и находились под контролем и надзором 
Казанского губернатора, Казанского губернского жандармского управления и Казанского 
полицмейстера, неоднократно подвергались обыскам, о чем свидетельствуют данные Центрального 
Государственного архива Татарстана, полученные автором этой статьи в 1991–1992 гг. 

Вторым городом по изданию казахских книг после Казани являлся Оренбург, в котором 
типографии – Губернская военная, «Каримов, Хусаинов и Кº», «Вакыт» и Бреслина, все вместе 
выпустили 32 казахских издания общим тиражом 71 300 книг. 

При этом, наибольшее количество книг выпустила типография «Каримов, Хусаинов и Кº» – с 1908 
года 18 изданий тиражом 44 500 экземпляров книг, т.е. ровно две трети всех изданных книг в 
Оренбурге.   

История книжного дела в Оренбуржье свидетельствует, что этот регион был вторым из центров 
производства и распространения казахской книги, как через торговую сеть, бесплатные библиотеки, 
различные книгоиздательские и просветительские «мусульманские» общества.  

Особую роль в распространении книг, кроме называвшихся выше, сыграли татарские 
книгоиздательства «Белек», «Хезмет», «Филад», «Файда», видевших свою задачу в просвещении 
национальных меньшинств. 

Одной из первых в Оренбурге открылась типография Бреслина, в которой в конце ХIХ века было 
издано около 20 изданий на татарском, казахском и башкирском языках, напечатанных 
русифицированным шрифтом. В те же годы здесь начало оживляться печатание книг и арабским 
шрифтом. Хотя типография Бреслина существовала и недолго, но вклад ее в развитие книжного дела 
Оренбуржья был заметен. 

Дальнейшее развитие книгопечатания в Оренбуржье было непосредственно связано с открытием в 
1901 году первой татарской типографии Гильмана Каримова, сторонника просвещения всех тюркских 
народов, проживавших в крае. В этом деле он придавал большое значение деятельности ново-
методных школ, обучению в них арифметике, географии, истории, литературе, родному и русскому 
языкам, а также снабжению школ светскими учебниками и распространению в народе полезных 
сочинений. 
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После гибели Гильмана Каримова, типография перешла к его сыну Мухаммед-Фатиху Каримову, 
который создает товарищество «Каримов, Хусаинов и Кº», приобретает новые печатные машины, 
выписывает набор шрифтов из типографий братьев Каримовых и Харитонова [6, 136]. 

Следует отметить, что казахское книгоиздательство появляется и в других городах Российской 
империи – Уфе, Семипалатинске, Троицке, Астрахани, Верном (Алматы), Уральске.  

Говоря о выпускаемых книгах в плане просвещения народа, нужно иметь в виду следующее. Так, 
если на первых порах учебными пособиями по родному языку для казахских мектебов служили 
издания фольклорных произведений, то позже появились специальные книги для обучения родному 
языку, книги для чтения. Авторами первых казахских учебников стали Уразалиев, Кашимов, 
Алимбетов, Молдыбаев, Кыпшакбаев. 

В начале ХХ веке учебников на казахском языке становится больше. В 1914 году в Оренбурге 
вышли на казахском языке учебники по арифметике для первого и второго года обучения, каждый 
тиражом по 3 000 экземпляров.  

В то же время, издание учебников по естественным и точным дисциплинам до революции не 
получило своего развития. В результате, обучение географии, физике, ботанике, математике, 
астрономии в них осуществлялось по учебникам, изданным для татарских мектебов и медресе. 

Для первых казахских книг было характерно то, что в ХIХ веке в основном печатались 
произведения устно-поэтического творчества, чем особенно богата казахская культура.  

В начале ХХ века издания на казахском языке становятся разнообразнее – расширяется тематика 
издаваемых сочинений, ведущая роль переходит к сочинениям казахских писателей, переводам с 
других языков.  

С этого времени наблюдается резкий рост новой литературы, в ней появились новые жанры 
(повести, рассказы, драматические произведения, романы), на что оказало влияние знакомство 
казахского читателя с татарской книгой и литературой. Так, например, в 1911 году в Оренбурге, в 
типографии «Вакыт», была издана повесть Нурбаева «Коргенди бала». 

Через книги на казахском языке и татарскому читателю была открыта дорога к богатому казахскому 
устно-поэтическому творчеству, к духовной культуре родственного народа.  

В начале ХХ века появляются книги по медицине, сочинения санитарно-гигиенического 
содержания, работы по ветеринарии, по сельхозмашинам. Были изданы пособия о вреде алкоголя, по 
личной гигиене. Все эти сочинения являются переводами произведений русских авторов. 

С развитием книгопечатания на родном языке, ростом просветительского движения и грамотности, 
было связано возникновение интереса народа к истории, о чем свидетельствовало появление первых 
сочинений по истории вообще и казахского народа в том числе. К таким работам относятся изданные 
в Оренбурге на казахском языке «Мухтасар тарих кыргызия» (1913г.) Абызгильдина, «История дома 
Романовых с прибавлением истории киргиз» (1912г.) Ходжаева, Касимова и Жангирова. 

С развитием татарских типографий, книгопечатного дела, открылись и более широкие 
возможности и для печатания книг на казахском языке. Так, из изданных до революции книг на 
казахском языке 509 были набраны арабским шрифтом и вышли общим тиражом 2 201 105 
экземпляров. По количеству изданий казахская дореволюционная книга среди книг тюркских народов 
уступала лишь татарским. 

Если распределить дореволюционные казахские книги по содержанию, то это будет выглядеть 
следующим образом. 

Абсолютное большинство казахских книг приходилось на художественную литературу и 
фольклор, что составляет 386 изданий общим тиражом 1 821 000. Эти издания выполняли тогда 
функции не только эстетического воспитания, развития художественного вкуса. Для читателя они 
заменяли и политику, и философию, и педагогику. Произведения художественной литературы были 
насыщены призывом к просвещению, знаниям, овладению достижениями мировой культуры. Этими 
же изданиями пользовались для изучения родного языка. Далее идет учебная литература, словари, 
самоучители - на них приходится 45 названий общим тиражом 139 980 экземпляров. На религиозно-
духовную литературу приходилось 38 названий общим тиражом 118 800 экземпляров [1, 189-191]. 

Так, свидетельством пробуждения национального самосознания у тюркоязычных народов стало 
издание исторической литературы, в частности работы казахского поэта и философа Ш.Кудайбердиева 
«Родословная правителей тюрков, киргиз-кайсаков» (изданная в Оренбурге в 1911 году в типографии 
«Каримов, Хусаинов и Кº»), труда татарского исследователя Дж. Валиди труд «История тюрков и татар» 
(Казань, 1912 г.) [10].  

В 1911–1914 годы были опубликованы работы Х.М.Атласова «История Сибири», «Казанское 
ханство», «Суюмбике». Среди изданных книг в Оренбурге «Көксельдір» и «Шайыр» Шангерея Букеева, 
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«Гүлкәшима» Мухамеджана Сералина (1903г.), знаменитое «Шежире» Шакарима Кудайбердыулы [2, 
52]. 

На качественные изменения в издаваемой литературе обратил внимание в 1911 году Казанский 
губернатор в секретном циркуляре начальнику полиции.  

Эти изменения коснулись и литературы на казахском языке, что выразилось в большом разнообразии 
ее тематики и увеличении издаваемых книг. Если в 1910 году через Казанский временный комитет по 
делам печати прошло 25 книг на казахском языке, то в 1911 году уже 80. 

Рост численности изданий на казахском языке было, по мнению председателя Казанского временного 
комитета по делам печати «далеко не случайным явлением». Он отмечал, что этот факт указывает на 
возможность развития самостоятельной литературы, тем более, что «среди образованных киргиз 
(казахов) появилось стремление создать свой литературный язык для употребления в повременной и не 
повременной печати и в школах» [1, 187]. 

Казахские писатели и акыны в начале ХХ века представлены 50-ю именами, что свидетельствует об 
интенсивном развитии казахской литературы. Этому способствовало в первую очередь, книгопечатание 
на родном языке. 

Идеи развития народной литературы, языка и истории казахов получили особенно большой отклик у 
казахских шакирдов. Шакирды медресе «Галия» с целью развития казахского литературного языка 
начали издавать в 1915 году рукописный еженедельный журнал «Садак», редактором которого 
был Б.Майлин, а впоследствии Ж.Тлепбергенов. О необходимости учиться и своем желании проходить 
обучение на казахском языке они выразили в «Открытом письме», опубликованном в татарской газете 
«Вакыт» в 1916 году.  

Определенное влияние на издание этого журнала оказал татарский писатель Галимжан Ибрагимов, 
работавший в медресе «Галия» учителем татарского языка и литературы. Г.Ибрагимов хорошо изучил 
жизнь традиционного казахского общества, что отразилось в его романе «Дочь степей». По его 
инициативе в медресе были организованы музыкальные и фольклорные кружки, проводились 
литературно-музыкальные вечера, организовывались диспуты. Один из таких диспутов, состоявшийся в 
1916 году был посвящен проблеме развития казахского литературного языка, он выглядел как 
продолжение спора между казахскими и татарскими шакирдами.  

Шакирды медресе «Хусаиния» основали Общество изучения казахского языка, целью которого 
стало изучение памятников казахской народной словесности, составление учебников для мектебе и 
медресе на казахском языке, содействие издателям будущих газет. 

Изменилась ситуация и в области издания периодической печати на национальных языках. Если до 
1905 года «Терджиман» был единственной тюркоязычной газетой, то в 1905-1910 годы по всей России 
появилось 30 наименований газет на национальных языках. 

Для мусульманских народов издательская деятельность была новым делом. Для правильной 
постановки этого дела представители татарской буржуазии решили изучить опыт крупных типографий 
Германии, Австрии и Италии. С этой целью в 1898 году в Европу выехали Ф.Каримов и Ш Рамиев, 
рассчитывавшие использовать западный опыт и достижения в своей работе, в качестве типографов. 
Свои представления об издательской деятельности они воплотили на практике, став крупными 
издателями газет, журналов, книг. 

Большой популярностью среди образованной части татарского и казахского народов пользовалась 
газета «Вакыт» (1906-1917 гг.), издававшаяся в Оренбурге татарскими золотопромышленниками 
Шакиром (1857-1912 гг.) и Закиром (1859-1921 гг.)  

Редактором газеты был Ф.Каримов, а сотрудниками являлись известные общественные деятели 
А.А.Топчибашев и Р.Фахретдинов. Известный публицист Фатих Каримов был сыном муллы 
Бугульминского уезда Самарской губернии, образование получил в Турции, свободно владел арабским и 
французским языками. Им были написаны произведения «Об образовании женщин», «Дочь дворянина».  

С 1909 года стал издаваться под редакцией Р.Фахрутдинова двухнедельный татарский литературный 
журнал «Шуро» («Совет»), который «вследствие доступности языка, был читаемым всеми тюркскими 
народами России». Р.Фахретдинов выделил рубрику в журнале под заглавием «Замечательные люди и 
великие события», в которых он как, биограф-энциклопедист, знакомил с выдающимися личностями в 
мировой истории. В частности, в №4 журнала «Шуро» за 1908 год была опубликована статья о 
деятельности казахского хана Джангира, в №14 за 1912 год о просветителе казахского, татарского, 
башкирского народов Акмулле.  

10 января 1911 года в Троицке вышел первый номер журнала «Айкап», редактором которого был 
Мухамеджан Сералин (1872-1929 гг.), а секретарем татарский поэт А.Галимов (1892-1913 гг.). 
Спонсором журнала выступил троицкий купец А-В.Яушев, приходивший родственником М.Сералину по 
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материнской линии. Сералин с детских лет впитал в себя многие компоненты культуры как казахского, 
так и татарского народов. На страницах журнала популяризировались идеи татарских просветителей, 
в частности Г.Тукая и Ш.Марджани. В 1914 году в журнале «Айкап» была опубликована статья, по-
священная Г.Тукаю в связи с годовщиной его смерти. Автор статьи, подчеркивая роль Тукая в 
просвещении тюркских народов, отметил особое его значение в пробуждении их национального созна-
ния. Не обойдена была вниманием и личность татарского просветителя Марджани. Сералин, раскрыв его 
заслуги перед народами Востока в области культуры, писал, что среди собравшихся отдать дань памяти 
Ш.Марджани, были татары, казахи, кавказцы, приезжие из Туркестана, а также молодежь, жаждавшая 
знаний. 

Таким образом, знакомство с деятельностью первых татарских издателей на рубеже ХIХ-ХХ веков 
показывает, что они активно развивают не только татарское национальное книгоиздательство, но и 
казахское, игравшее важную роль в деле просвещения и духовно-нравственного воспитания казахского 
народа. И сегодня, продукция татарских книгопечатников тех лет, фактически составляет культурное 
наследие казахского народа. 
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КІТАП БАСУ ІСІНІҢ ДАМУЫНДА 

 СҰЛТАНМАХМҰТ ТОРАЙҒЫРОВ ШЫҒАРМАЛАРЫ 
 
Қазақтың аса көрнектi ақыны Сұлтанмахмұт өзiнiң аз ғана жасаған өмiрiнде артына мәнi өшпестей 

елеулi де құнды шығармалар қалдырды, алайда ол өз туындыларын көзi тiрiсiнде түгел жариялау былай 
тұрсын, оларды қайта қарап жөндеп, өңдеуге де қолы тимегенi мәлiм. Бұған өмiрiнiң мейлiнше 
қысқалығымен қатар, денсаулығының нашарлығы да себеп болған тәрiздi. Ақын қайтыс болғаннан 
кейiнгi 1922 жылы Қазан қаласында Б.Күлеев бастырған «Адасқан өмiр» атты кiтабы мен 1933 жылы 
Қызылорда қаласында жарық көрген толық жинағында да (дайындап, бастырған Ж.Аймауытов) әр 
алуан кемлiшiктер орын алғаны мәлім. Кеңес үкiмет кезiнде оның шығармалары әртүрлi 
хрестоматияларда арнаулы жинақтарда үздiксiз басылып жарық көрiп келдi. Ақын шығармашылығын 
жариялап зерттеуде М.Әуезов, С.Мұқанов, Б.Кенжебаев, Б.Шалабаев, С.Айтмұқанов, Қ.Бисембиев, 
Е.Ысмайлов, Т.Нұртазин, Т.Әбдiрахманов, Қ.Нұрмаханов, М.Сәрсекеев, К.Шәменовсекiлдi 
зерттеушілер елеулi үлес қосты. Әсiресе, бұл салада белгiлi ғалым Б.Кенжебаевтың зерттеп жарялауда 
еткен еңбегiн ерекше бөлiп атаған жөн. Бұдан кейiнгi белгiлi ғалым Ы.Т.Дүйсенбаев Сұлтанмахмұт 
шығармашылығына түгелдей жаңаша баға бере отырып, ол жөнiнде монографиялық еңбек жазып 
шықты [1]. Оның көлемдi де күрделi еңбегi ең алғаш М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
институты дайындаған алты томдық қазақ әдебиетiнiң тарихына енiп, кейiн «Жазушы» баспасынан 
жарық көрген Сұлтанмахмұттың екi томдық жинағында басылды [2], [3]. Зерттеушi ақынның түпнұсқа 
саналатын өз қолжазбаларының бiзге түгелдей жетпегенiн ескере отырып, оның 1922, 1933 жылдарғы 
алғашқы басылымдарын негiзге алуға тура келгенін атап өтті. Дегенмен аталған жинақтарда ақынның 
шығармаларына ғылыми түсiнiктiң берiлмеуiне де, өмiрлiк деректер мен оның қайсыбiр, қарама-
қайшылықтарын ашатын дерек көздерiнiң жоқ-жұтаңдығына да мән бередi. Ал, 1950, 1957 жылдарғы 
басылымдарда Сұлтанмахмұттың жаңадан табылған өлеңдерiнiң бәрiн түгелдей қабылдай аламыз ба, 
жоқ па деген ойларын ортаға салады. Бұған сол жаңа өлеңдi тапсырған кiсiлердiң адалдығы мен 
тазалығы қандай, бұл қырыққа тарта өлеңдердi өзге әдiс-тәсiлдермен (стильдiк тұрғы мен ғылыми 
жорамалдар, т.б.) анықтаудың амалдары бар ма деген ойлы да құнды ұсыныстар жасайды. 

Ы.Т. Дүйсенбаев Сұлтанмахмұттың 1967 жылы екi томдық ғылыми басылымын жарыққа шығарды. 
Ақын шығармаларына көлемi 4 баспа табақтық ғылыми түсiнiк жазылып (дайындағандар Б. 
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Ақмұқанова мен М. Жармұхамедов), кейбiр назардан тыс қалып келген туындылары, бұрыннан мәлiм, 
жаңа өлеңдерiнiң бiр тобы қайтадан жинаққа енгiзiлдi. Аталған екi томдық жинаққа көз көрген 
замандастары мен дос-жарандарының ақын өмiрi туралы жазған бұрынғы естелiктерi де қосылды. 
Сұлтанмахмұттың өмiрi мен жастық шағын айқындап аша түсетiн тың материалдарды да (жарық 
көргенi, көрмегенi бар) автордың орнымен пайдаланғаны аңғарылады. 

Ақын лирикаларын сөз еткенде, оның 1913-1914 жылдарғы еңбегiнiң ерекше жемiстi болғанын, 
мұнда кейбiр жоғалып кеткен туындыларынан тыс, елуге тарта өлең, бiрнеше мақалалар, көлемдi поэма, 
бiр роман жазып үлгiргенiн көреміз. Солардан: «Түсiмде (1913), «Бұлар кiм?» (1913), «Кешегi түнгi түс, 
бүгiнгi iс» (1913), «Бiр балуанға қарап» (1913), «Ендiгi бет алыс» (1914), «Тұрмысқа» (1914), «Айт» 
(1914), «Көшу» (1914), «Бiр адамға» (1914) iспеттес лирикалық өлеңдерiнде, суреткер ақын бiрде 
ескiлiк көрiнiстерiн жиiркене сипаттап, олардың сиықсыз тұлғаларын көз алдыңа әкелiп суреттесе 
(«Бұлар кiм?»), ендi бiрде күнделiктi өмiрге мән бере қарап, одан үлкен өмiрлiк қорытынды шығарады 
(«Бiр балуанға қарап»). Болашақтан зор үмiт күткен жалынды жас ақын ауыл көрiнiстерiне жаны ауыра 
қарап, шындықты өз қалпында беруге ұмтылады («Айт», «Көшу»). Ақын лирикаларын осылайша 
топтап жинақтай отырып баға бергенде оның «Қымыз», «Ендiгi бет алыс», «Тұрмысқа», «Бiр адамға» 
секiлдi өткiр әлеуметтiк мәндi лирикаларына арнайы атап өтуге болады. Бұлардағы түр мен мазмұнның 
өз ара астасқан бiрлiгi мен келiстi де көркем сипатын ол Абай негiзiн салған сыршыл лириканың ықпал-
әсерiнен деген ой қорытындылауға болады. 

Рас, Сұлтанмахмұт тәрiздi сезiмтал да сергек ақынның өз тұсындағы ең күрделi мәселелердiң бiрi 
– әйел теңдiгi мәселесiне қалам тартпауы мүмкiн емес едi. Бұл тақырыпқа «Кiм жазықты?», «Қамар 
сұлу» секiлдi романдарынан тыс, ол «Сымбатты сұлуға», «Гүләйiм», «Жан қалқам», «Қыз сүю» тағы 
басқа лирикалық өлеңдерiн арнады. Бұларда сүйгенiне бара алмаған қазақ қыздарының сол кездегi 
мүшкiл халiне орай ақынның көңiл-күйi, iшкi сезiмдерi зор тебiренiспен сөз етiледi. Алайда бұларда 
қыз тағдырына сәйкес толғаныс пен торығу сезiмi бола тұрса да, ақын бойындағы жалын шашқан үмiт, 
оптимизм айқын аңғарылады. Осы бағытта оның «Келдi хатың мен шаршап», «Алты аяқ», «Күңгірт 
түспен ойға батып», «Ей, махаббат, ей, достық», «Дүниедегi қызықтың» тәрiздi лирикалары iштегi 
қайғы-қапасын, ой-құлшыныс, жүрек сырын бейнелеуге арналады. Тағы бiр алуан лирикаларында 
(«Жүрегiм, тулап шабасың», т.б.) ақынның жеке басының көңiл-күйiнен тыс, өзiн айнала қоршаған 
мардымсыз, надан топқа деген көзқарас, танымын да айқын бiлдiредi. 

Соңғы жылдарғы жырларынан оның «Шәкiрт ойы» (1917 ж.) атты лирикалық өлеңiн жеке бөлiп 
атауға болады, мұны ақын өмiрдегi алға қойған iзгi мiндет-мақсаттарының жинақтаған қорытындысы 
ретiнде ұсынады: 

Қараңғы қазақ көгiне, 
Өрмелеп шығып, күн болам! 
Қараңғылықтың кегiне, 
Күн болмағанда, кiм болам! 
Мұздаған елдiң жүрегiн, 
Жылытуға мен кiрермiн! – деген оптимистік бағатынан көреміз.  
Зерттеуші Ы.Дүйсенбаев тұжырымына сүйенсек, ақынның осы өлеңіне орай өз ойын қорыта келіп: 

«Шәкірт ойында» …өлеңінің әр сөзі нық, дәл, нақты ғана емес, әр жолы шын ақындық шабыттан 
шалқып шығып, лапылдап жанып тұрған отты, өршіл өлең: әсем әуез, сұлу жыр. Мұны тебіренбей, 
толқымай қабылдау мүмкін емес! Ақын не үшін Күн болатынын және кім үшін қызмет істейтінін өзі де анық 
түсінеді, өзгеге де ұтымды түсіндіреді. Мақсаты өр де, сенімі зор», – деп биік бағалайды [4, 374]. 

«Адасқан өмiр» мен «Кедей поэмалары ақын шығармаларынан елеулi орын алады, өйткенi ақын 
бұл поэмаларды өтпелi, жаңсақ басқан дәуiрден өтiп, әбден жетiлiп толысқан шағында жазып аяқтайды. 
Сол себептi бұл екi дастан ақынның бел-белестерiндей шоқтықты да көркем дүниелерi едi. Өз өмiрiнiң 
соңғы сәттерiнде туған бұл дастандарда ақын халқының алдында өзiнiң мiндет-борышын қалай 
орындағанына ойланып-толғанып есеп бергендей болады. «Адасқан өмiр» поэмасының әдебиетiмiзге 
соны леп пен серпiн әкелген жаңалық сипаттарына орай Сұлтанмахмұт шығармашылығын зерттеуші 
Ы.Т.Дүйсенбаев бұл жәйында: «Сұлтанмахмұт Торайғыров өзiнiң «Адасқан өмiр» атты поэмасымен 
қазақ әдебиетiне үлкен бiр жаңалық әкелгенiн ашып айтуымыз қажет. Ол жаңалықтар неде? Ең 
алдымен, ақынның өмiр жөнiндегi философиялық топшылаулары өте терең болып келуімен бірге, осы 
поэманың ішіне заманның ең басты деген мәселелерiн сыйғыза бiлуiнде болса керек. Екiншiден, 
жастық шақ, орта жас, кәрiлiк кезең, өлiм сәтiн сөз еткенде, Сұлтанмахмұт өз ойларын абстракты түрде 
бұлдыр етiп бермейдi, әрбiр ұғымды дәуiр шындығы арқылы бейнелемек болады, екiншi сөзбен 
айтқанда, реалистiк негiзге құрады», – деп жазады [4, 386]. 
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Зерттеуші Т.Дүйсенбаев пікірлеріне сүйенсек Сұлтанмахмұттың «Кiм жазықты?» туындысын 
роман тобынан бөлiп алып «Адасқан өмiр», «Кедей», «Қайғы» (үзiндi) секiлдi поэмаларына қосқанды 
жөн санайды. Бұған дәлел ретiнде бұл шығарманың түпнұсқасының жоғалып кеткенiн, ал, кейiнгi 
көшiрмесiнiң өзiнiң бiзге толық күйiнде жетпегенiн дәлелге келтiре отырып, оны поэма қатарына 
жатқызып сөз етуге алғаш рет талпыныс жасайды. Осыған орай «Кiм жазықтының» эпиграфы етiп 
алынған мына бiр шумақ өлеңдi ақынның жайдан-жай келтiрiлмегенiне де зер салады: 

Бiр сөзiм бар шалдуар, – 
Болмаса да тыңшысы. 
Бұл күнде жоқ, соң туар, – 
Роман менен сыншысы, – деген автор сөзiне мән бере қарап, ақынның алғаш өз шығармасын қалай 

атауды бiлмей, романның көлемi мен көтерер жүгiнiң ауырлығын шамалап сезiнгенi айқын аңғарылады. 
Осы тұрғыдан алғанда, зерттеушi «Кiм жазықтыны» поэма жанрына қоса отырса да, бұл шығарманың 
өз дәуiрiндегi өмiрдi кеңiнен қамтып жан-жақты сипаттауда бiр елеулi қадам жасағанын атап көрсетедi. 
Автор аталған поэманың өзiндiк ерекшелiктерiмен қатар, ең алдымен, қазақ әдебиетiнде бұрын 
болмаған дәстүрдi бастап, қазақ халқы өмiрiнiң жақсы-жаман жақтарын, сондай-ақ ондағы толып 
жатқан кереғар-қайшылықтарды, өмiрдегi әдiлетсiздiктердi ашып, көрсете бiлген. Осы сипаттарымен 
бұл туындыны автор өлеңмен жазылған роман демесе де, қазақ халқының өмiрiн бейнелейтiн кесек 
шығармалар қатарына қосқанды жөн санайды. 

«Қамар сұлу» романының оқиға жүйесiнiң өрбiп дамуына келгенде, жазушы негiзiнен 
хронологиялық әдiстi ұстанып отырады. Мұнда романда бола беретiн шегiнiстер мен жарыса жүрiп 
жататын қосалқы оқиғалар кездесе бермейдi. Барлық оқиға бiр ғана Қамар сұлудың төңiрегiне 
топталған, өзге кейiпкерлердiң тағдыр-талайы да Қамар сұлуға байланысты көрiнiп шешiлiп отырады. 

Автор романда бiр топ жағымды, жағымсыз кейiпкерлердiң жаңа бейнелерiн жасап, күнi өткен көне 
салт, ескi әдет-ғұрыптарды аяусыз да қатал сынайды, жастарды қашан да өз бақыттары үшiн батыл 
күреске үндейдi. Осындай сипаттарымен бұл романның жаңадан қалыптаса бастаған қазақ прозасының 
дамуына зор үлес болып қосылғаны даусыз. 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін Сұлтанмахмұт шығармаларыныңжаңа кезеңінің басталғанын 
көреміз. Оған дәлел бір «Қамар сұлу» романының өзі төрт рет басылыпты. 1999 жылы Елорда 
баспасынан, 2002 жылы Атамұра баспасынан, 2009 жылы, 2011 жылдары Жазушы баспасынан 2000 
данамен шығарылған. Сонымен бірге үш томдық шығармалар жинағы, 1-2 томдарын 2002, 2003 
жылдары «Жібек жолы» баспасы шығарса, 3 томы 2005 жылы Алаш баспасынан шыққан. «Алаш 
ұраны» деген атпен таңдамалы шығармалары «Жазушы» баспасынан 2002, 2003, 2004 жылдары жарық 
көрсе, «Асыл сөз» деген атпен өлеңдері мен дастандары «ҚАЗақпарат» баспасынан шығарылды. 
«Сарыарқаның жаңбыры» өлеңдер мен дастандарын «Раритет» баспасы 2007 жылы шығарса, «Ан-
Арыс» баспасы өлеңдер, поэмалар, романын 2009 жылы оқырманға тартады. Ерекше атап өтетін бір 
басылымы Халықаралық Абай клубы 2009 жылы шығарған «Дүние дөңгелегі айналады» деген атпен 
таңдамалысының шығарылуы. Таңдамалы «Кітап – ең сабырлы ұстаз» тақырыбымен берілген 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Тек кітапқана қайырымдылық пен 
айуандықтың, ақиқат пен жалғанның ара-жігін айнытпай танып білуге үйретеді» деген кітаптың адам 
өміріндегі ролін айқындауымен ашылған. Сонымен бірге Б.Сағынтаевтың «Сөз сұлтаны – 
Сұлтанмахмұт» және тарих ғылымының докторы, профессор Ж.Нұрмағанбетовтың «Бір туар асыл 
ақын» деген алғы сөздері берілген. Біз көріп отырғандай 10-12 жылдың арасында Сұлтанмахмұт 
шығармалары 14-15 рет жарық көріпті. 

Бұрынғы басылымы бар, бүгінгі басылымы бар Сұлтанмахмұт шығармашылығына сәйкес басты-
басты ой қорытсақ, олар мынаған саяды. Ол, ең алдымен, ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетi 
тарихынан келелi орын алатын демократ ақын, қазақ халқының өмiрiн әр қырынан ашып суреттеген 
реалист жазушы. Ол жастарды оқу, бiлiм, өнерге шықырып, жалынды да өршiл жырларымен халық 
болашағы үшiн жанын ортаға салып күрескен патриот. 1917-1919 жылдары Алашорда тобында 
ұлтшылдық бағытта жазған өлеңдерiнiң өзiнде ел-жұрт қамын ойлаудан танған емес. Ақын әрi жазушы 
Сұлтанмахмұт әдебиетiмiздегi проза, поэма, публицистика жанрларының жаңа бағытта өркендеп қанат 
жаюына, көркемдiгi артып қалыптаса дамуына айтарлықтай зор үлес қосты. Осының бәрi 
Сұлтанмахмұттың әдебиетiмiздегi орны мен шығармаларының мән-маңызын ашып танытса керек.  
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Қайролла МҰҚАНОВ, 
Білім саласының ардагері, ҚР Мәдениет қайраткері 

 
АБЫЛАЙ ХАЖЫ РАМАЗАНОВ – АЛАШ ҚАЙРАТКЕРІ 

 
Мақалада Алашорданың қолдаушысы, Алаштың ардагер азаматы, Кеңес үкіметінің әкімшілік-

әміршілік саясаты кезінде қуғын-сүргінге ұшыраған Абылай хажы Рамазанұлының жолдастары туралы 
баяндалады. Абылай хажы Алашорданың жергілікті комитетінің мүшесі болып, халыққа Алаш 
идеясын насихаттаған. Ол Алаш қайраткерлері Міржақып Дулатов, Айдархан Тұрлыбаев, Салмақбай 
Күсемісов, Жұмағали Тілеулин, Мағжан Жұмабаев, Әбу Жұсыпов, Ахмет Жанталин, т.б. жақсы қарым-
қатынаста болған. 

...Соңғы деректерге қарағанда Ахмет Жантөліұлы Тегісов (Ол көбінесе Ахмет Жанталин деп 
жазылған) 1875 жылы Ақмола облысының Қызылжар уезіндегі Қарағай деген ауылда дүниеге келген. 
Руы – Керей ішінде Балта. Атасы Тегіс те, әкесі Жантелі де орташа шаруа адамдары болған. 
Жастайынан зерек болып өскен Ахмет1902 жылы Челябі облысына қарасты Троицк қаласындағы 
Зейнолла ишанның «Расулия» аталатын медресесіне оқуға түседі. Оны ол 1906 жылы бітіріп, татарша 
және орысша орта білім алып шығады. 1907 жылы ол өзінің туған ауылында 3 жылдық орыс-қазақ 
мектебін ашып бала оқытады. Сол жылдары өзінің алғашқы мақалаларын жазып, бірқатар батыл 
ойларымен танылады. Содан бастап ол азамат, қайраткер болып қалыптаса бастайды.  

Ол Троицкіде шығатын «Айқап» журналы мен Орынборда шығатын «Қазақ» газетіне мақалалар 
жазып тұрады. Алашорданың көсемі Әлихан Бөкейхановпен дос болып хат жазысып тұрған. Февраль 
революциясынан кейін Алашорда қызметкерлерінің бірі болып, «Жас азамат» газетіне мақалалар 
жазып тұрған. 

Ахмет туралы сол кезде Қызылжар қаласында дәрігер болып істеген Алаштың белгілі азаматы 
Жұмағали Тілеулин «Қазақ» газетінде бірнеше мақала бастырып шығарған. Мысалы сол газеттің 1914 
жылғы  99-шы санындағы «Қызылжар уезі» деген мақалада: «Қызылжар уезі Преснов болысының № 
5-ші ауылына қараған Балта Керей ішінде Жантелин деген талапкер жігіт.... Троицкіден оқу бітіріп 
қайтқан соң, басына сәлде салып, ...шариғат айтуға кіріскен жоқ еді..., қолынан келгенше аянбай 
жұртқа қызмет етемін деп бел байлап еді. Ахмет школ ашып, учитель алдырды. Есіл өлкесін қаптаған 
үлкен ауылдың (орыстарды айтады – Қ.М.) зорлығына қарсы тұрып, елін қорғады. Мұнан басқа 
Ахметтің елге қылған түк жазығы жоқ еді», – деп жазылған. Ол Ахметтің жазықсыз бір жыл бойы 
абақтыда қамалып жатқан ел жанашыры туралы, оның қамалу себебін әшкерелеуге арналған еді. Жер-
суды қорғап, елдің сауатын ашуға жан салған Ахмет сол кездің орыс және қазақ атқамінерлеріне 
жақпаған көрінеді. Өйткені қазақтың жер қадірін онша білмейтінін байқаған орыс мұжықтары көзі 
түскен шурайлы жерлерді жаппай жырта бастайды. Ал қазақтың шонжарлары азырақ ұн, шай үшін 
қазақ жерінен 1-2 десятина жерлерді оп-оңай сатып жіберетін болған. Осыған байбалам салып қарсы 
тұрған Ахметке бейсауат кетіп бара жатқанында қарсы оқ та атылған, ол жалған жаламен абақтыға да 
қамалған. Алайда аққа күйе жағылмай, ол ақталып шығады. 

Қазан төңкерісінен кейін ол 1921-1923 жылдары бұрыңғы Төңкөріс ауданының халық соты болып 
істеген. Сонымен бірге сол жылдардың газет-журналдарына жер-суды, ағаш-орманды дұрыс бөліп, 
елді қоныстандыру туралы өз жобаларын жазып тұрған. Алайда, 20-шы жылдардың екінші 
жартысында оның басына қара бұлт төніп, құдалауға түскен. Патша заманы мен Кеңес дәуірінің 
зорлық-зомбылығын бірдей татқан Ахмет екі заманның да абақтысында болған. Амалсыздан, бас 
сауғалап, бала-шағасын тастап елден кетуге мәжбүр болады. Кейін Түмен облысындағы Қазан 
ауданының Благодатное колхозына кіріп қарапайым еңбек етеді. 1950 жылы сол жерде қайтыс болады. 

Ахмет алғашқы мақалаларын 1906 жылы жазған. Сол кезде Қазан қаласында татар тілінде шығып 
тұратын «Ульфат», «Вақт-Уақыт» газеттеріне қазақ сахарасының мұн-мұқтажы туралы келелі ойлар 
айтып, өз ұлтының жоқшысы бола білген. Мысалы, «Уақыт» газетіне шыққан «Госдума һәм қазақ», 
«Сібірия қырғыз-қазақтарынан» секілді мақалаларынан көп нәрсені аңғаруға болады. Ол мақалаларда 
тілге тиек етпеген мәселе жоқ екен. Қазақ мектебін ашу, қазақ тілінде газет шығару, жер-су, дін 
мәселесі, т.б. сол кездегі басқа қазақ зиялылары секілді Ахмет Жанталиннің де жанын ауыртып, оған 
үкімет назарын аударуға тырысып отырған. 

Сол заманның зиялылары қалың ұйқы құшағында мүлгіп, ұйқысырап жатқан қазақты «маса болып 
шағып», «Оян, қазақ!» деп атойлап дүр сілкіндіруге күш салып жатқан кезде Ахмет Жантелин де 
солардың алғы шебінде көріне білген. Әр нәрсеге еркімен көніп, қарсылауға шамасы келмеген 
халықтың бір жағынан назаланса, екінші жағынан үкімет тарапынан жасалған зорлық-зомбылыққа 
батыл наразылық білдірді. Ол ел ішінде білім көзін ашып, бүкіл халықты сауаттандыру үшін 1908 
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жылы халықты ұйымдастырып, мектеп үйін салдырған екен. Қазақ даласында мектептер жүйесін 
дамыту туралы 1914 жылы «Қазақ» газетінің 66-шы санындағы «Қазақ мектебі» деген мақаласында 
жеке-жеке ауылда болмаса да, орам жақын бірнеше ауылға ортақ бастауыш мектебін ашу туралы 
мәселе көтереді және ол мектептің бұрыңғыдай үш жылдық емес, 5-6 жылдық болу керкетігін жазады. 

Ахметтен Аида, Зүркен атты қыздар, Талғат, Киікбай есімді ұлдар қалған. Ал осы Ахмет туралы 
«Қазақ» газетіне мақалалар жазған Қызылжар қаласында дәрігер болып істеген Жұмағали Тілеулин де 
Абылай Рамазановтың жақын жолдастарының бірі болатын. Сұлтан Қызылжарда реальное училищеде 
оқып жүрген кезде сол Жұмағалидың үйінде тұрыпты. Абылай мен Жұмағали отбасымен араласып 
тұрған. Қармаш ақсақалдың айтуынша, Сұлтан да Қармаш та Жұмағалидың сұлу да жайдары жұбайы 
Райханды «тәту» деп атап еткен екен. Жазғы, қысқы демалыстарында Жұмағали Райханымен және 
балаларымен Абылайдың ауылдағы үйіне келіп аунап-қунап демалып қайтады екен. Кейін Абылай мен 
Жұмағали Алашорда үкіметінің жұмысы бойынша да бір-бірімен ақылдасып отырған. «Сарыарқа» 
газетінің (№22, 27.11.1917 ж.) мәліметіне сүйенсек, «Рамазанов Абылай – Қызылжар уездік қазақ 
комитетінің мүшесі» болғаны анық көрсетілген [2]. 

Сәбит Мұқанов «Өмір мектебінде» 1918 жылы Алаш азаматтарының Әлти ауылына келіп халықты 
жинатып жиналыс өткізгенін жазғанда сол азаматтардың ішінде Алаш-орданың Қызылжар уездік 
комитетінен келген Жұмағали Тілеулинді де атап кетеді ғой. Бұл кісі де соңынан «халық жауы» аталып 
37-нің құрбаны болып кетті. Оның кенже ұлы Серік Тілеулин қазір Алматыда тұрып жатыр. Ол 
медицина ғылымдарының докторы. 

Бектұрғанов Шаймерден Бейсенбайұлы (1896-1939)  Мамлют ауданының  Белое селосының 
маңындағы бір ауылда кедей шаруасында туған. Шаймерден 1919-1923 жылдары Мамлютка 
ауылының кеңес председателі болған. Сәбит Мұқановтың айтуынша «1924 жылдың жазында бұрынғы 
бірнеше болыстардан құралып, іріленген «Төңкеріс» атты болыс болған. Онда Атқару комитетінің 
(Волисполком) председателі – Қапез Мұстафин, партия комитетінің (Волком) секретары – Шаймерден 
Бектұрғанов. Волком «Уән» аталатын ауылда, ол ауыл Қаратомардың жағасында екен... Болыстық жер 
бөлімінің меңгерушісі Шуғайып Бәшіров». 

Шаймерден аталған қызметінде 1925 жылдың күзіне дейін істейді. 1925-1926 жылдары Москвада 
уком секретарларын даярлайтын курста оқиды. 1926 жылы ол Петропавлда,1927-1928 жылдары 
Ақмолада уком секретары,  1928-1929 жылдары Сырдария губкомында бөлім меңгерушісі, 1929-1930 
Адай және Қарқаралы окружкомының секретары, 1930-1933 жылдары Москвада Қызыл профессура 
институтында оқиды. 1933 жылы Шаймерден Бектұрғанов Жоғары коммунистік ауылшаруашылығы 
мектебінің ректоры, 1934 жылдан ҚАССР жоғары сотының мүшесі және председателі болып істеп 
жүрген кезінде 1937 жылы «халық жауы» деп айыпталып құғын-сүргінге ұшыраған. Соңынан ол 
ақталған. Қазір Мамлют қаласының бір көшесі оның атымен аталады. 

Шұғайыптың Бәшір деген атасы башқұрт ұлтынан шыққан көрінеді. Біздің елге осыдан 150 жылдай 
бұрын сауда-саттық жағдайымен келіп, ақыры осы жерде тұрақтап қалыпты. Қазақ халқымен әбден 
қаны, тегі араласып кеткен. Сондықтан Бәшір әулеті түгелдей қазақ болып жазылып, керей руының 
көшебе тармағына, оның ішінде Алаш қайраткері Абылай Рамзановқа жақын болып сіңісіп кетіпті. 
Шұғайып Бәшіров адамгершілігі өте мол, сөзіне берік, ісіне тыңғылықты, орташа сауатына қарамастан 
оқығанынан тоқығаны мол адам болған. Осындай жан-жақты қабілетінің арқасында жас шағынан 
бастап, әртүрлі комсомол, партия, кеңес қызметтерінде болған. Сәбит Мұқанов оның 1924 жылы 
Төңкеріс болысында жер бөлімінің менгерушісі болып істеп жүрген кезін жазса, ғалым жерлесіміз 
Мұқаш Ғаббасұлы Елеусізов «Ұстаздық еткен жалықпас» атты кітабында Шұғайыппен 1947 жылы 
оның Совет (қазіргі Аққайың) аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы болып істеп жүрген 
кезінде кездескенін жазады. Соңынан Шұғайып Бәшіровты Мұқаш Елеусізов оның заңды 
зейнеткерлікке шығып, дәрігер ұлы Мағжанның қолында Ақтөбе қаласында тұрған кезінде көріпті. 
Келесі жылы өзі де дүние салды», – дейді Мұқаш Елеусізов. Абылай Рамазановты тұтқындағанда [3] 
осы Бәшіров Шұғайып пен Аманжолов Қари (Досболов Есімнің туысы) облыстық сотқа Абылайды 
ақтап хат жазыпты [4]. Бірақ ол кезде сот орындары ондай хаттарға көңіл аудармаған [5]. 

Абылай хажының тағы бір кереметтігі сол: ол өзінің досы Ахмет Жантөлинді ертіп Омбы қаласына 
барып ондағы Уақытша үкіметтің өкіліне халық атынан өтініш жазып апарып, елде қазақ мектептерін 
ашуға және сол мектептерге дәріс беретін мұғалімдер дайындайтын екі жылдық оқу орнын ашуға 
бұйрық шығартады. Соның арқасында Омбыда 1918 жылы тамыз айында екі жылдық мұғалімдер 
дайындайтын курс ашылып, оған директорлыққа Абылай өзінің сол Қызылжар уезіне қарасты 
Сарыайғыр болысының әкімі болған досы Бекен Жұмабайұлының оқыған баласы (Омбыда мұғалімдер 
семинария бітірген) Мағжан ақынды ұсынып директор қойғызады. Сонымен қатар, Омбы уезіндегі 
досы, құрсары керейдің болыстарының бірі Шамел мырзаның аталас інісі Бекмұхамбет Серкебайұлын 
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оқу ісінің меңгерушісі етіп қойғызыпты. Басқа да оқыған үш-төрт жігітті Омбы төңірегінен тауып сол 
оқу орнына мұғалімдікке алғызады. 

Абылай хажы Рамазанов, заңгер Ахмет Жантөлин, Жармұхаммед Жақыпұлы үшеуі өздеріне 
насихатшы, үгітші жігіттерді ертіп, Омбы, Қызылжар уездеріндегі байлардан қаражат жинап, жиналған 
ақшаны сол оқу орнында істейтін мұғалімдердің еңбек ақысына және қажетті оқу құрал-жабдықтарына 
деп Мағжанға табыс етіпті. Сонымен қатар аталған үшеуі оқуға ел ішінен талапты жігіттерді жинапты. 
Мысалы, осы курсқа олар Сәбит Мұқановты, Баймұрат Жақыповты, т.б. түсіріп, оларға көмектескен. 

Мағжан аталған курста жұмыс атқарумен қатар сол Омбы қаласында құрылған Алаш орданың 
Ақмола облыстық комитетінің мүшесі болғаны белгілі. Бұл жағынан да Абылай мен Мағжан 
ақылдасып отырған. 1919 жылы көктемде Колчак үкіметі Омбыдағы екі жылдық қазақ мұғалімдерін 
дайындайтын оқу орнын жауып, қазақ оқығандарын қуғындай бастайды. Сол шақта Шамел мырза 
Тәшімұлы аталмыш оқу орнында мұғалім болған жігіттерді (ішінде Мағжан мен Бекмұхамбет те бар) 
кісілер аса көп бара қоймайтын қаланың шетіндегі бір елеусіз үйге жасырады, курстың құжаттарын бір 
подвалға тығып ұстайды. Осы жағдайды Шамел мырза Абылай, Ахмет, Жармұхаммед – үшеуіне 
хабарлайды. Ол кезде Абылай Қызылжардағы өзінің түсіп жүретін қонақ үйінде жатып, өз 
шаруашылығымен айналысып жүр екен. 

Мағжандардың қиын жағдайға қалғанын естіген Абылай мен Ахмет Жантөлин Қызылжардағы 
ревкомға барып: «Омбыда бір білікті мұғалім қиын жағдайда жатыр, соны алғызуға көмектесіңіздер», 
– дейді. Ол кезде Қызылжарда білімді адамдар жетіспейтін еді. Дәл сол кезде қазіргі Қызылжар 
ауданындағы Вознесенка селосына таяу жердегі ормандардың бірінің арасына орналасқан хуторда 
қызыл әскерлердің штабы тұрған екен. Ревкомның нұсқаумен штаб бастығы Омбыдан Мағжанды алып 
келуге көлікпен бір офицер және төрт солдат жібереді, олардың ішінде Айымжан ауылының тумасы 
Нұрғожа Нұрмұхамбет (Тырқай) баласы болады. Олар алдымен Шәмел мырзаға жолығады. Ол өзінің 
танысының үйінде жатқан Мағжанға апарады.  

Содан 1919 жылы октябрь айында солдаттар екі арбамен Мағжанды хутордағы штабқа алып келеді. 
Абылай мен Ахмет Жантөлин Мағжанды қарсы алып ертеңіне ревкомның председателіне алып барып 
таныстырады. Ол Мағжанның білім деңгейін байқағаннан кейін, оған солдаттарға лекция оқуды 
тапсырады. Мағжан солдаттарға бірнеше лекция оқиды. Оның лекциясын сол кезде әскерлер 
қатарында жүрген Жұныс Нүрпейісов (Айымжаннан), Нұрғожа Нұрмұхамбетов (Тырқаев 
Айымжаннан), Баяхмет Құсайынов (Орталықтан), Сибан Байсақалов (Жаңа жолдан), Қожахмет Мусин, 
Рақым Жүнібаев, Құсайын Сатин, Құсайын Жантаев т.б. тыңдапты.  

Мағжан сол кезде «Жауынгер бауырларым» деген ұзақ өлең шығарған екен. Бірақ ол өлең қазір 
ешқайда кездеспейді. Ал 1920 жылы Мағжан Омбыдағы курстан қалған құжаттарын алдырып 
Қызылжар қаласында мұғалімдер курсын басқарып ауылдан келген жастарға сабақ бергені, онда 
Баймағанбет Ізтөлин, Сәбит Мұқанов, т.б. ел азаматтарының оқығаны белгілі. Осының бәрінде де 
Абылайдың қатынасы болмай қойған жоқ. 

Бұл екеуі соңынан да бір-бірімен жолдастық қатынасын үзбеген. Мағжанның туыстары да 
Абылаймен жақын қарым-қатынаста болған. Қармаш ақсақалдың айтуынша бір кезде Қайролла мен 
Майраның Қызылжардағы үйінде Мағжанның інісі Сабыржан отбасымен тұрыпты. «Сол үйде, – дейді 
Қармаш, – 1952 жылы Абылайдың, Сұлтанның кәртішкелерін көрдім. Сол үйдің чердагында бір жәшік 
кітаппен қолжазбалар жатты. Соның ішінен бір дәптер алып Сұлтанға апарып беріп едім, ол біраз оқып 
отырды да: «Шырағым, мынаны пешке тығып жағып жіберші, осының ылаңынан  талай жыл 
қуғындалып қашып жүрдім ғой», – деді. – Амал жоқ жағып жібердім».  

Сол үйдің чердагында Мағжанның көп кітаптарының шашылып жатқанын Қайролланың Ұрқия 
есімді қызының жолдасы Мусин Әміржан да көргенін айтып еді. Сөйтіп абзал ақынның бірсыпыра 
мұрасы шашылып құрып кеткен. 
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          Гүлшат НҰРЫМБЕТОВА, 
саяси ғылымдарының докторы, профессор  

Абай атындағы ҚазҰПУ 
 

АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫ ЖӘНЕ ОҚУ-АҒАРТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

«Алаш» зиялылыларының есімі мен мұрасын халықпен табыстырған еліміздің тәуелсіздігі. 
Тәуелсіздік арқасында «Алаш» зиялыларының қызметі әділ бағасын алып, шығармашылық мұрасы 
ғылыми айналымға енді. «Алаш» қозғалысы мен партиясының көшбасшылары Ә.Бөкейханның, 
А.Байтұрсынұлының, М.Дулатовтың, М.Жұмабаевтың, Х.Досмұхамедұлының шығармаларының бір 
томдығы мен таңдамалысы және соңғы жылдарда көп томдығы жарияланды. Осы жылдарда «Алаш» 
қозғалысының дүниеге келуі, «Алаш» партиясының құрылуы мен қызметі, Алаш Орда 
автономиясының құрылуы мен қызметі, Алаш зиялыларының өмірі мен мұрасы туралы талай еңбектер 
дүниеге келді. Бұл мәселеге тарихшылармен қатар әдебиет тарихын зерттеушілер, тіл мамандары, 
саясаттанушылар да қалам тартты. Мысалы, тарихшылар К.Нұрпейісұлының, М.Қойгелдиевтің, 
Д.Аманжолованың, Т.Хазіретәлінің, Ө.Озғанбайдың, С.Смағұлованың [1], әдебиет тарихшылары 
С.Қирабаевтың, Р.Нұрғалидың, Ш.Сәтбаеваның, Т.Жұртбайдың, Д.Қамзабекұлының [2], тіл 
мамандары Р.Сыздықованың, Ғ.Әнестің, Ш.Құрманбайұлының еңбектері жарық көрді [3]. Докторлық 
және кандидаттық диссертациялар қорғалды. Осындай зор еңбектің нәтижесінде бүгінгі күні тарих 
ғылымындағы «Алаштану» бағыты қалыптасты. Алаш қайраткерлерінің мұрасы ұшан-теңіз, сан-
қырлы. Зерттеушілер назарынан тыс қалып, көп айтыла бермейтін, мән берілмей жүрген тұстары да 
бар.  

Жалпы қазақ қоғамындағы өзекжарды мәселелерді шешуде «Алаш» зиялыларының 
ағартушылықты басшылыққа алғаны айқын. Ағартушылық XVIII-XIX ғғ. дамыған идеялық ағым екені 
белгілі. Ағартушылыққа берілген анықтамаға сүйенсек бұл ағымның өкілдері ізгілік, әділеттілік 
идеяларымен ғылыми таным-білім негіздерін тарату жолдары арқылы қоғам кемшіліктерін түзетуге, 
оның саясатын, тұрмысын өзгертуге ұмтылды. «Басты идеяларын қоғамның барлық топтары мен 
жіктеріне, билік өкілдеріне бағыштады. Қоғамдағы кертартпа көріністердің бәрі адамдардың 
надандығынан, олардың өздерін бағалай білмеуінен деп түсіндірді. Ағартушылар сол қоғамда 
әлеуметтік көзқарастардың қайта қалыптасуына ықпал жасады. Шығыс елдеріндегі ағартушылықтың 
өзіндік сипаты бар». ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушылары ескі феодалдық тәртіп пен қоғамдық 
қатынастарға, ресейлік отарлық езгіден құтылуға шақырды. Сондай-ақ, заман талабына сай лайық 
білім алуға, ғылымды игеруге үндеді. Алаш зиялылары Шоқан, Ыбырай, Абай негізін салған 
ағартушылықты одан әрі жалғастырып, ұлттық өрлеуге жол салды.  

Алаш зиялыларының ағартушылық қызметін келесі бағыттарда қарастыруымызға болады. 
Біріншіден, мерзімді басылымды ұйымдастыру арқылы жүзеге асырды. «Қазақ» газетінің бірінші 
нөмірінде оқырманға арналған бас мақалада газетті «халықтың көзі, құлағы һәм тілі» деп анықтап, 
оның қажеттігін «...газета – халыққа білім таратушы, олай дейтініміз газетадан жұрт естімегенін естіп, 
білмегенін біліп, бірте-бірте білімі молайып, зейіні өсіп, пікірі ашылып, іс те жеттікпекші» [4] деп 
көрсеткен екен. Демек, газетте қазақ қоғамын алаңдатқан мәселелерді көтеріп, халыққа жеткізу арқылы 
өз халқын рухани кемелділік биігіне жетеледі. Екіншіден, «...білімнің бас құралы – кітап» деп білген 
Алаш зиялылары кітап басу ісін ұйымдастырумен айналысты. Осы жерде «Алаш» партиясының 
бағдарламасында кітап бастыруға еркіншілік негізгі құқтардың бірі ретінде қарастырылғанын да айта 
кеткеніміз жөн. Бұл мәселені қарастырғанда Алаш қайраткерлері жазған кітаптарды да, олардың 
бастамасымен жарық көрген кітаптарды да жатқызамыз. Мысалы, А.Байтұрсынұлының «Маса» (1911), 
«Қырық мысалы» (1909), М.Дулатовтың «Оян, қазақ!» (1909), М.Жұмабаевтың «Шолпан» (1913) 
кітаптары айғақ. Сондай-ақ, осы кезеңде жарық көрген Абайдың өлеңдер жинағы, 
Ш.Құдайбердіұлының кітаптары дәлел. Олар мұндай кітаптарды шығарып қана қоймай, «Қазақ» 
газетінің әрбір нөмірінде жарық көрген кітаптар туралы хабарлама беру арқылы кітаптарды оқырманға 
жеткізу жолдарын да қарастырып, тиімді шешіп отырған. Осы жерде көңіл бөлетін тағы бір мәселе бар. 
Ол Ә.Бөкейханұлының, А.Байтұрсынұлының, М.Жұмабаевтың және т.б. жарық көрген кітаптарға 
қатысты өздерінің сын-пікірлерін білдіріп, оң-теріс жақтарын жан-жақты талдап отырғаны. Мысалы, 
1913 жылы «Қазақ» газетінің 12 нөмірінде «Оқшау сөз» айдарымен Ә.Бөкейханұлы Ш. 
Құдайбердіұлының «Түрік, қырғыз һәм хандар шежіресі» атты кітабына пікірін білдірген. Онда «...Енді 
мұнан былай қазақ шежіресін жазбақ болған кісі Шаһкәрімнің кітабын әбден білмей қадам баспасын» 
дей отыра, Ә.Бөкейханұлы кітаптың кемшін тұстарын көрсетуді де назардан тыс қалдырмаған. 
Үшіншіден, әлемдік әдебиет өкілдерінің шығармаларын аударып, оларды қазақ қоғамына етене 
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таныстырды. Тәуелсіздік тұсында «Мәдени мұра», «Рухани жаңғыру» бағдарламалары аясында 
әлемдік үздік авторлар кітаптарының, оқулықтарының қазақ тіліне аударылғаны белгілі, ал осы істің 
бастауында қазақ ағартушылары тұрғанын ұмытпауымыз керек. Төртіншіден, өз шығармаларында оқу-
білім мәселелерін көтеріп, оның қажеттігін қоғамға түсіндіру жолында жан-тәндерімен қызмет етті. 
Осы мәселеге кеңірек тоқталайық.  

«Алаш» зиялыларының білім, ғылымға қатысты ұстанымдары анық та қанық еді. Олардың әр 
жылдарда жазылған шығармаларында, әсіресе, оқу-білімді игеру мәселесі бірінші орында тұрды. Ал 
оқу-білім алу үшін мектепті ұйымдастыру мәселесі жалпылама түрде емес, нақты анықталып, 
негізделді. Сол мектепті ұйымдастыру үшін керектердің қатарында бірінші кезекте, «білімді, 
педагогика, методикадан хабардар, оқыта білетін мұғалім. Екінші, оқыту ісіне керек құралдар қолайлы 
һәм сайлы болуы. Үшінші, мектепке керегі белгіленген программа» [5, 316]. Сонымен, мұғалімнің 
кәсібилігі, оқулық мәселесі, одан кейін оқу бағдарламасы қойылған. Осы күн тәртібіне қойылған 
мәселелерді жеке-жеке қарастырып көрелік.  

Оқу-білім мен мектептің қажеттігінің негізделуі. Ахмет Байтұрсынұлы 1913 жылы «Қазақ» 
газетінде жарық көрген «Оқу жайы» атты мақаласында оқу-білімнің қажеттігін: «Бұл күнде оқудың 
керек екеніне ешкімнің таласы жоқ. Қай жұрт болса да оқумен ілгері басып тұрғандығын, кейін 
қалудың себебі оқудың кемдігінен екенін көріп тұрамыз. Оқусыз халық қанша бай болса да, біраз 
жылдан кейін оның байлығы өнерлі халықтардың қолына көшпекші» [5, 302] деп анықтаған. 
Осылайша, кез келген халықты үдемелі дамуға, өркениетке жетелейтін де, оларды теңестіретін де оқу 
екенін көрсеткен. Осы орайда, А.Байтұрсынұлының өзі «Қазақтың ұлы ақыны» деп ұлықтаған 
Абайдың «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан 
басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық» дегені еске түседі. Бұдан біз ой 
сабақтастығын, жалғастығын көреміз. Осы ойын ол әрі қарай: «Бұл заманда қолы жетпегендерді 
теңдікке жеткізетін, әлсіздерге күш беретін өнер-білім, сол өнер-білімге мезгіл өтпей тұрғанда 
үйренсек тұрмысымызды түзетіп, басқалардың аяқ астында жаншылмас едік, біз де өз алдымызға бір 
жұрт екендігімізді білдірер едік [5, 303], – деп тереңдете түседі. Яғни оқу-білімді игеру отарлықтан 
құтқаратын, тәуелсіздікке жеткізетін бірден-бір жол ретінде қарастырылып отыр. Патша өкіметінің 
қазақтарды оқыту мәселесіне қатысты саясатын «Хүкімет қазаққа қазақша мектеп салып бермейді, 
қазақтың қазақша оқуын тіпті де тілемейді. Сондықтан мектептерімізді тәртіпке қою, қазақша оқуды 
халыққа тарату – өз міндетіміз» деп дөп анықтаған [5, 304].  

Мұғалімнің рөлі мен кәсібилігі жайында. Ұстаз – ең сыйлы, құрметті мамандық, кәсіп. Алаш 
зиялыларының да бұл мәселеге деген көзқарасы бір-бірімен үндесіп жатыр. А.Байтұрсынұлы «Мектеп 
керектері» мақаласында «Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі һәм сондай 
болмақшы, яғни мұғалім білімді болса, білген білімін басқаға үйрете білетін болса, ол мектептен 
балалар көбірек білім біліп шықпақшы» [5, 315] деп баланың білімді болуы мұғалімнен тікелей тәуелді 
екенін көрсеткен. Ал мұғалім қандай болуы керек деген сұраққа да жауап іздеген, «Қазақша оқу 
жайында» мақаласында: «...бір нәрсені істегенде сол істі істей білетін адам істесе шапшаң да, жақсы да 
істейді. Бұл жалғыз қол ісі емес, ми ісінде де солай. ... Бала оқытуын жақсы білейін деген адам әуелі 
балаларға үйрететін нәрселерін өзі жақсы білерге керек, екінші, баланың табиғатын біліп, көңіл 
сарайын танитын адам боларға керек» [5, 308]. Бұдан оның кез келген істе кәсібилікке, демек адам 
өзінің қолынан келетін іспен айналысқанда нәтиже болатынына аса көңіл бөлгені байқалады. Яғни 
мұғалім өзі оқытатын пәнді игеріп қана қоймай, баланың жан-дүниесін түсіне алатын адам болуы 
керектігін айтқан. Осы А.Байтұрсынұлының ойын Ж.Аймауытов былай жалғастырады: «...Одан да зор 
шарт мұғалім басында. Мұғалім кез келген мәселеге бүгілмей суырып салғандай мағлұматты, комплекс 
тақырыбын табиғат таңдауға үйлестіруге, байластыруға, икемді, тапқыш, көпті көрген көне, жырынды 
тәжірибелі ойдан шығарғыш, зерек, іс бастағыш көсем, түбірлегіш, талантты болу керек. 

Бұл айтылғандар қай мұғалімге болсын керек сипат. «Бірден мұндай шарттар табылмайды, әуре 
болмайық» деп қорқу керек емес. Ізденсе, талаптанса, қолдан жасалмайтын шарт жоқ» [6, 34-35]. Бұдан 
бір ғасырға жуық бұрын айтылса да, әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған ойлар дер едік. Себебі 
қазіргі уақытта елімізде қоғамдағы мұғалім мәртебесіне көңіл бөлініп, тіптен заң жобасы талқылану 
үстінде екенін жақсы білеміз. Әрине, қандай нәтиже болатыны уақыт еншісінде.  

Оқулық, оқу құралдары мәселесі. Оқулық, оқу құралдарын мектеп керектерінің бірі ретінде 
қарастыра отырып, оларды жазуға барынша атсалысқан. А.Байтұрсынұлының әліппесі «Оқу құралы» 
деген атпен 1912-1925 жылдар аралығында 7 рет қайта басылып, ұлтты біліммен сусындатуға үздіксіз 
қызмет етті. 1914ж. М.Дулатовтың бастауыш мектептің екі жылдығына арналған «Есеп құралы» жарық 
көрді. Оқуда, білім беруде оқулықтың ауадай қажеттігін жақсы түсіне білген А.Байтұрсынұлы 1920-
1921 жж. Халық ағарту комиссары болып тұрғанда оқулық жазу ісін жүйелендірді. Осы 
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ұйымдастырушылық жұмыстың арқасында Қ.Кемеңгерұлының – тарих, М.Дулатовтың, Ә.Ермековтың 
– математика, Ж.Аймауытұлының – психология, М.Жұмабайұлының – педагогика, Е.Омарұлының – 
физика, геометрия, Ж.Күдеріұлының – биология, Х.Досмұхамедұлының – анатомия, зоология, 
Т.Шонанұлының – тарих, тілге арналған оқу құралдары жарық көрді.  

Сондай-ақ, осы жылдарда орыс тіліндегі оқулықтар, ғылыми еңбектер де қазақ тіліне аударылды. 
1921 жылы 13 қаңтарда Халық ағарту комиссары А.Байтұрсынұлы өткізген оқу құралдарын даярлау 
туралы кеңес 19 тармақтан тұратын қаулы қабылдайды. Соның бірі аударма ісіне арналған болатын: 
«Бірінші һәм екінші буын мектептердің оқу жобасына жанастырып, төменгі кітаптар тәржімалансын: 
арифметика, геометрия, естествознание, алгебра, география, жалпы һәм қазақ-қырғыз тарихы, 
мектептегі гигиена» [7, 76].  

Осылайша, А.Байтұрсынұлы Халық ағарту комиссары қызметін атқара жүріп, қазақ мектептеріне 
арналған оқулық оқу-құралдары мәселелерін шешуге басшылық жасады. Алайда, оның бұл істері 
коммунистік партия идеологтарына жақпай, ол партиялық жазалауға ұшырайды. 1921ж. партияны 
тазалау жөніндегі Губерниялық комиссияға жазған «Жазығым не?» деген өтінішінде ол «...Мен 
қазақтар арасында жүргізілетін мәдени істердің ішінде қазақ тілінде оқулықтар жазу жөніндегі 
жұмысымды өзімнің басты қызметім санай отырып, өзге жұмыстарға тек аса қажеттілік туғанда ғана 
белгілі мөлшерде уақыт бөліп отырдым» деп өзінің азаматтық ұстанымын бүкпесіз ашық айтқан. Бұл 
ол үшін оқулық жазу жұмысының қаншалықты маңызды болғанын дәлелдей түседі. 

Оқу бағдарламасы. А.Байтұрсынұлы бағдарламаны «...Керексіз нәрселерді үйретіп, балалардың 
өмірін босқа өткізбек үшін, балалардың күші жетпейтін өте алысқа сүйреп кетпес үшін, бастауыш 
мектепке үйрететін нәрселердің кесімі-пішімі» деп анықтаған. Бұл мәселеге Жалпы қазақ 
құрылтайының (сиезінің) оқу мәселесіне қатысты қаулысында да көңіл бөлінген: 

1. Ұлт мектептеріне программа жасау.  
2. Мұғалімдер қалай оқыту тәртіптерін үйрететін жолбасшы кітаптар жазу.  
3. Тәрбие жайынан кітаптар жазу.  
4. Бүкіл қазақ-қырғызға оқу ісін қалай жүргізу туралы жоба шығару.  
5. «Қазақ» емлесін тексеріп, түзету.  
6. Қазақ-қырғыз тіліне пайдалы кітаптарды тәржімә ету күн тәртібіне өткір қойылды. Өзіміз көріп 

отырғандай қаулыда Алаш зиялылары көтерген мәселелердің барлығы қамтылған.   
Қорытындылар болсақ, Алаш зиялылары білімді болу отаршылдық езгіден азат болудың бірден-бір 

жолы деп білген. Ұлтының азаттығын көздеген алаштықтар қолдан келген мүмкіндіктің бәрін кәдеге 
жаратты. Осы жолда еңбек етті. Білім беру жолында Алаш мұрасынан, Алаш тағылымынан, Алаш 
тұлғаларынан үйренсек Алаш аманатын соңына дейін жеткізеріміз сөзсіз. «Оян, қазақ!» – деп қазақ 
халқын оятқан Алаш зиялыларының өмірі мен мұрасынан алар тағылымыз әлі де мол.  
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Ермек АСЫЛХАНОВ,  
ҚР мәдениет қайраткері, өнер профессоры, 

педагогика ғылымдарының докторы,  
Ресей ұлттық дизайн Академиясының академигі 

 
МІРЖАҚЫП ДУЛАТОВ ПЕН ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙДІҢ САБАҚТАС ОЙЛАРЫ 
 
1930 жылдары Міржақып Дулатовты Соловецк саяси лагеріне әкелді. Көп ұзамай осы лагерге 

орыстың атақты діни-ғылыми теологиясының маманы, философ, ақын, математика мен геометрия 
туралы еңбектердің авторы Павел Флоренскийді әкеледі. 

П. Флоренский М.Дулатовпен тілдескеннен кейін, оған оның ойы, тілі, жалпы дүниетанымы, өмірге 
деген көзқарасы ұнауы мүмкін. Неге десеңіз, Павел Флоренский алғашқы білімді Мәскеу 
университетінің физика-математика факультетінен алған болса, ал Міржақып Дулатов математика пәні 
бойынша жақсы кітап шығарған.  

Тағы еске алатын жәй, олар екеуі де ақын болды. Екеуі бір жылы, яғни 1885 жылы дүниеге келген, 
түйдей құрдас. 1914 жылы атақты тюрколог В.В. Гордлевский қазақ әдебиетінің шебер майталмандары 
ретінде Міржақып Дулатов пен Абай Құнанбаевтың әдеби шығармаларын белгілі шығыстанушы, 
академик А.И. Веселовскидің 70-жылдық мерейтойына арналған «Шығыс топтамасы» атты жинақта 
жариялаған. 

Жобалауымыз бойынша, Павел Флоренский алғашында Міржақып Дулатовты «Әдебиет 
энциклопедиясы» арқылы таныған және «Совет ықшам энциклопедиясы» арқылы да білген. Осы 
басылымдарда Міржақып Дулатов туралы деректер жарияланған. 1934 жылы Павел Флоренский 
Соловецк лагерінде ғылыми ізденістермен айналысқан. Бірақ оның саяси көзқарасы, ой өрісі Совет 
үкіметінің іс-әрекетіне қарама-қайшы еді. Әр түрлі жағдайларды Павел Флоренский мен сол саяси 
лагерде жазасын өтеп жатқан атақты театр майталманы Константин Станиславский екеуі Міржақып 
Дулатовтың білім деңгейін,  саяси сауаттылығын, адамгершілігін көріп, өздеріне жақын тартады. Сол 
жылдары П.Флоренский М.Дулатовты «Медвежья гора» қаласындағы фельдшерлердің орталық 
курсына оқуға жіберіп мамандық алуға және фельдшер болып қызмет істеуіне себепкер болды. 
Флоренскийдің мұндағы ойы – қазақтың асыл азаматын түрме азабынан құтқару еді. Қазақтың атақты 
жанашыры, ғалым, ақын Міржақып Дулатов өмірінің соңына шейін Сосновецк поселкесіндегі Тунгуд 
бөлімшесінің 5-ші орталық лазаретінде фельдшер болып қызмет етті. 

М.Дулатовтың еңбектері және қызметі баршаға белгілі болса да қысқаша деректерді айтайық.  
Қазақтың атақты ақыны, жазушысы және Алашорданың бір жетекшісі Міржақып Дулатов болды. 

М.Дулатовты Қазақ Реформасының авторы және ұлт-азаттық қозғалысының бастаушысы ретінде 
танимыз. Бүкіл Қазақтардың бірінші және екінші съездерін Орынбор қаласындағы 
Ұйымдастырушылардың бірі. Ол кісі өзінің еңбектерін Мадияр, Азамат, Таймінер, Түрік баласы және 
Арғын баласы аттарымен жариялаған. Міржақып Дулатов Торғай облысында (уезінде) 1885 жылы 
туған. Жастайынан жетім қалып, туғандарының үйінде тұрып өсті. Өз өңірінде (ауылында) бастауыш 
мектепті бітірді. 1901 жылы Міржақып Дулатов 1 жылдық қазақ-орыс мемлекеттік педагогикалық 
сыныпты (училищені) бітіріп, 1902 жылы ауылдық мұғалім болады. Осы училищеде қазақ тілі мұғалімі 
болып Ахмет Байтұрсынов қызмет атқарады және Міржақып Дулатовтың алдағы өмір барысында 
әдеби және саяси өмір ағысына өзінің әсерін тигізді. 1904 жылы Міржақып Әлихан Бөкейхановпен 
танысады. М. Дулатов 1907 жылы Бүкілресейлік кадеттер съезіне Конституциялық демократтар 
партиясының атынан делегат болып қатысады. Петербургте ол «Серке» журналын ұйымдастырады 
және сол журнал бетінде «Жастарға» атты поэмасын және «Біздің мақсатымыз» атты мақаласын 
дайындады. 

Міржақып Дулатовтың қазақ тарихында алатын орны өте зор. Әрине ең алдымен Қазақ елі үшін тек 
қана жанашыр жан болумен қатар, қазақ халқының көркеюіне нақты еңбек еткен қайраткер және өнер 
мен әдебиет иесі екені айдан ашық. 

Соловецк лагеріне келгенде Міржақып Дулатовты орыстың атақты дінтанушысы, философы, 
ғалымы Павел Флоренский көріп, өзіне жақындатып, Міржақыптың өмірін жеңілдеуге нақты көмегін 
тигізді. Флоренский Павел кім? Ол азамат 1885 жылы Азербайжан елінде дүниеге келді. Шыққан тегі 
дінтанушы және мәдениетті жанұядан. П.Флоренский 1899 жылы Тблиси қаласының гимназиясын 
жақсы бітіріп, Мәскеу университетінің физика-математика факультетіне оқуға түседі. Университет 
қабырғасында ақындар А.Белый, А.Блок және К.Бальмонтпен, жазушылар Д.Мережковский мен 
З.Гипиуспен өте жақын, тығыз мәдени және рухани байланыста болды. Осы кезде «Новый мир» және 
«Весы» журналдарында әдеби шығармалары, мақалалары шыға бастады. Студенттік кезінде діни 
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рухани бағдарлы Серапион (Машкин), епископ Антония (Флоренсов) ілімдермен айналысты. Ақыры 
университетті ойдағыдай аяқтаған соң Павел Флоренский Москваның рухани академиясына оқуға 
түседі. Осы кезде П.Флоренский «Столп и утверждение истин» және басқа рухани, дін теориясы 
туралы еңбектері жарық көріп, Макарьев сыйлығын алады. 1911 жылы діни жолына көшіп, діни 
лауазым атағын алады. 1912-1921 жылдар аралығында Сергиев Посад шіркеуінде қызмет жасайды. 
1912 жылы «Богословский вестник» журналының редакторы болып сайланады. Сонымен қатар, 
көптеген математика, геометрия, философия, кеңістік пен уақыт проблемаларына арналған ғылыми 
еңбектерді жариялайды. 1916-1925 жылдағы П.Флоренский діни-философиялық бағыттағы «Очерки 
философии культа», «Иконостас» және «Обратная перспектива» атты  еңбектерін жариялады. 

Біздің ойымызша, Соловецк лагерінде осы екі азамат кездескенде, бір-біріне рухани жақындасуға 
біріншіден, екеуінің математикаға жақындығы мен ақындық өнері, сондай-ақ еліне деген жанашыр 
ойлары себеп болды деп тұжырымдауға болады. 

Біз көбіне Міржақып Дулатовты Алаш ардагері ретіндегі саяси қызметі жағынан білеміз. Біздің 
ойымызша М. Дулатовты ғылыми тұрғыдан да, философиялық тұрғыдан да еңбектерін терең 
қарастырып, жан-жақты ілім-білімдерін оқып, жастарға, студенттерге жеткізуміз керек. Неге десеңіз, 
қазіргі таңда Міржақып Дулатовтың «ізгілік философиясы» көпке танымал және ол журналист, 
жазушы, публицист, тарихшы, лингвист, түріктанушы, филолог, географ, педагог, ақын, композитор, 
мемлекет қайраткері, ойшыл ғалым. Жоғарыда айтқандай, Міржақып Дулатов математика пәні 
бойынша ғылыми кітаптың авторы. Осының бәрі Міржақып Дулатов пен Павел Флоренскийдің 
көптеген ғылыми, философиялық және өз халқының жанашырлары ретінде олардың ойларының 
сабақтасуына себепші болды. Сонымен қатар Міржақып Дулатовтың дүниетаным, ғылыми өрісі 
Европалық деңгейде екенінің айғағы. Бәрімізге мәлім жағдай, Токио университетінің ғалымы Уямо 
Томихико М.Дулатов туралы ғылыми еңбек жазып диссертация қорғаған. Осы деректердің бәрі 
алдымызда. Ал енді, Міржақып Дулатовтың көптеген белгісіз ғылыми еңбектері бар. Соларды 
іздестіріп, толығырақ жариялап, елге танымал ету біздің міндетіміз деп білемін.  

  
 

Ақмарал СМАҒҰЛОВА, 
филология ғылымдарының кандидаты 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті  
 

АЛАШ  МҰРАТЫ ЖӘНЕ СЕМЕЙ БАСПАСӨЗІ 
 

ХХ ғасыр басы қазақ мәдениеті мен руханиятында ерекше орын алары сөзсіз. Қазақ елінің Мәңгілік 
болуын мұрат тұтқан Алаш идеясы, Алаш қайраткерлерінің  ерен еңбегі ел тарихында алтын әріппен 
жазылары ақиқат.  

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың: «Газет – халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Адамға көз, құлақ, тіл 
қандай керек болса, қасында құлағы жоқ керең, тілі жоқ мақау, көзі жоқ соқыр сықылды», – деуі 
баспасөздің әлеуметтік-қоғамдық өмір саласындағы алатын орнын, қызметін нақты бағалаудан 
туындаған.  

Осыдан ғасырға жуық уақыт бұрын Семей жері Алашқа астана болды. Семей жерінде қазақ 
ұлтының тәуелсіздігін аңсаған Алаш идеясы дүниеге келді. Ұлт мүддесін қорғаған алаш 
қайраткерлерінің идеясын жеткізуде, халықтың саяси ой-пікірін оятуда орасан зор күш атқарғаны, 
әрине, сол кездегі баспасөз екендігі сөзсіз. Семей шаһарында 1918 жылы дүниеге келген «Сарыарқа, 
«Абай» басылымдары Алаш мұратын халқына жеткізді, сүйінші сұрады, ой тастады, пікір алмасты. 
Сонымен қатар, Алашорда үкіметінің ресми құжаттарын, Алаш қайраткерлерінің бірлікке, білімге, 
ғылымға арналған мақалалары мен көркем туындыларын жариялап отырды. Кеңес үкіметі тұсында 
қатаң түрде бақылауда ұсталғанына қарамастан, бұл басылымдар елдің саяси санасын оятып, өз 
дәуірінің жалынды жаршысы бола білді.  

Ұлттық дербестікке қол жеткізу, оқу-білім, ғылым жетістіктеріне, өркениетті мәдениетке қол 
жеткізу, дін мен тілді сaқтaп қалу, өркениетті де мәдениетті елдер қатарына қосылуды мaқсат тұтқaн 
мәселелер Семей қаласында шығып тұрған басылымдардың басты тақырыптарының бірі болды. 
Басылым беттерінен Ә.Бөкейхан, Ш.Құдайбердіұлы, М.Әуезов, М.Дулатов, М.Тұрғaнбaев, 
Ш.Тоқжігітов, Ж.Aймaуытов, С.Торайғыров, Ж.Досмұхамедов, Х.Ғаббасов, Ғ.Қараш, Б.Майлин, 
С.Дөнентаев сынды ұлт қамын ойлаған зиялылардың мақалалары үздіксіз жарияланып тұрды.  
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1917–1918 жылдары Семей қаласында шығып тұрған «Сарыарқа» газетінде Алашорда өкіметін 
құру, Алашорданың Семей тобының саяси бағдарламасы, қазақ мемлекетін жасау сынды тағдыршешті 
ауқымды мәселелер жарық көріп отырды. 

«Сарыарқа» газеті арқылы Әлімхан Ермеков: «Декабрьдің 12-күні, түс ауа, сағат 3-те дүниеге 
«Алаш» автономиясы келіп, азан шақырылып, ат қойылды. Алты Алаштың баласының басына ақ орда 
тігіліп, Алаш туы көтерілді… Жасасын Алаш автономиясы!», –  деп сүйінші-хабар жеткізсе, Міржақып 
Дулатов «Оян, қазақ» деп жар салып, самарқау жатқан Қазақ елін оятуға тырысты.   

Шәкәрім Құдайбердіұлы «Сарыарқа» газетінің, 1917 жылғы 15 тамыздағы санында: «Біздің қазақ 
халқында сүйекке сіңген еріншек, салақтық мінез бар, ойлаңыздар, ойланыңыздар! Бізден басқа 
мемлекеттегі еншілестеріңіз күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмей жүр; елге еңбек қыламын деген ерлері 
қала басы қыдырып, халқын оятып, ұқтырып жүр. Біз баяғы әдетті тастамай, сен салар, мен саларға 
айланып, ерініп, тал түсте тұратын мінезден шықпасақ, аты бәйгеге ілінбеген атшыдай ерніміз кезеріп, 
салпиып қалып жүрерміз» [1], – деп баспасөз арқылы елінің намысын жанып, батыра айтса, 
Мадиярдың (Міржақып Дулатов) «Сарыарқа» газетінде жариялаған «Кім дос, кім қас?» мақаласындағы 
мына жолдар тарихтан біраз хабар береді: «Тағдырсыз іс болмас. Алланың басқа салғанын әлде болса 
да көрерміз. Алаштың азаматы зорлықшыл хүкіметтен құтылып, теңелдік деп төбесі көкке жеткендей 
қуанып еді. Жыл он екі ай болмай, бұрынғы қорлық басымызға қайта туса, басымыз айдауға, малымыз 
байлауға душар болатын болса, бұл да тағдырдың ісі шығар, шыдадық. Бірақ жұртым мұны өзгеден 
көрме, өзіңнен көр. Жасыма, Алаш, жасқанба! Аз күнгі қуанышқа сүйінбе, уақытша қайғыға күйінбе. 
Ақыл-ойыңды алысқа жұмсап, жұрт болудың қамын қыл. Кім дос, кім қас – мұны да бірақ ұмытпа!» 
[2]. 

 «Бұл Абай саудагер ғой ақыл сатқан» ғасырдан астам уақыт бұрын Шәкәрім ақын айтқан даналық 
ой. Күллі қазақ жастарын Абай іліміне үндейді. Абай тәлімі Қазақ елін анық, түзу жолға бастайтұғынын 
алаштықтар да бек түсінді. Қазақтың бас ақынының ғибраты мәңгілік екендігін ұғынған алаш арыстары 
«Абай» журналын шығарды. Биылғы жыл жарық көргеніне жүз жыл толған «Абай» журналының 
дүниеге келуі – қазақ әдебиетіндегі ғана емес, мәдениетіндегі, тарихындағы ерекше құбылыс.  

Журнал беттерінде басылған Ж.Аймауытов, М.Әуезов, Ә.Бөкейхан, Б.Майлин, М.Дулатов, 
М.Тұрғанбай, С.Торайғыров т.б. алаш қайраткерлерінің мақалалары алуан түрлі тақырыпты қамтыды.  

Ж.Аймауытовтың: «Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт – жас күнде көрген өнеге, ол 
өнеге – әке-шешенің тәрбиесі болуы керек. Ата-ананың берген тәрбиесі баланың мінезіне салған ірге. 
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны іледі» деген тауып айтқан мақал. Жасынан сіңген мінезді есейгенде 
жоғалтуға басқа бір күшпен болмаса, болмады. «Сүттен біткен мінез сүйекпен кетеді» деген сөз ата-
ананың тәрбиесінің күштілігін көрсетеді» [3], – деген жолдары осыдан ғасырға жуық уақыт бұрын 
айтылса да, бүгінгі қоғамның өзекті тақырыбы, тек педагог мамандар үшін ғана емес, отбасы 
құндылықтарын қадір тұтатын әрбір ата-ана үшін таптырмас тәрбиенің көзі. Тек бұл тәмсілді 
қажетімізге жаратып жатқанымыз шамалы-ау деген ой көңілге кірбің түсіреді. Себебі, бүгінгі таңда 
отбасы құндылықтары, ата-ана тәрбиесі сынды сауалдар өткір тақырыптар қатарында. Күні кеше ғана 
«Qazaqstan Ұлттық» телеарнасындағы «Қарекет» бағдарламасында он бес жасар жасөспірімнің анасын 
сотқа беріп, тәмам елдің алдында қаралауы да, дәл сондай сорақы халге жеткеніміз де, отбасы 
құндылығына көңіл қоймағандығымыздан шығар деген ой қынжылтады. Ал бұл мәселеге осыдан тұп 
тура жүз жыл бұрын педагог Жүсіпбек Аймауытовтың назар аудартуы бекерден бекер емес болар. 

Сондай-ақ «Абай» журналының алғашқы санында жариялаған «Жазушыларға» мақаласында 
Б.Майлин: «Жазушы дегеніміз екі түрлі: бірі – әрі оқулы, газета, журналдың мәнісін білетін адамдар; 
екіншісі – көзі ашық қана, жазу танитын ел кісілері. Әлгілерге біз жаз, жазба деп еш нәрсе айта 
алмаймыз. Өйткені, олар қолы тиіп, жазғысы келсе, біз айтпай-ақ жазар. Мысалы, доктор, 
фельдшерлерден саулық жайын; учитель, мұғалімдер тәрбие жайын, агрономдар шаруашылық жайын 
тағы сондай әркім өзінің жетелейтін нәрселері туралы жазып тұру өз борыштары, біз салғанда қолқаны 
елдегі жазу танитын ақсақалдар, жастарға саламыз. Олардың ішінде әдебиет, шежіре, шаруашылық 
жайынан көп қолғабыс тиетіндері бар. Мысалы, әр елдің атасын, хандардың ережесін, билердің мақал 
менен жорасын, ақындардың қайымын, батырлардың жорығын білетін кәрі құлақты ақсақалдар, неше 
түрлі ойын, қулық, жұмбақ, жаңылтпаш білетін жастар, мал бағу мен айналыс қылған байлар, аң аулау 
жайын білетін саятшы – құсбегілер, ат сынайтын сыншылар – қысқасы кімнің не білетіні бар. Хат 
білетіндері өзі жазып, білмейтіндерінен айтқызып отырып жазып алып, жіберіп отырушылар табылса, 
алғыс айтып құшақтай алар едік» [4], – деп елге қолқа сала сөйлейді, пікір алмасуға шақырады. Қазақта 
«түбін білмеген түгін білмейді» деген аталы сөз бар. Ұлтты ұлт қылып сақтайтын оның мәдениеті мен 
өткен тарихы екендігін баса көрсетеді қазақтың көрнекті жазушысы Б.Майлин. 
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 Осыған үндес мақаланы Сәбит Дөнентаев та жариялады: «Сол көбіміз ынта салып құмарланбаса: 
салақтық, сараңдық қылса, әркім «менен басқа да жетер демен» жата берсе, газет көптің мүлкі бола 
алмайды, көптің қышыған жерін таба алмайды. 

Хат танығандарың хабар жазыңдар, газет оқыңдар! Хат білмейтіндерің хал жайларыңды хат 
танитынға айтыңдар: олардың оқыған газетін тыңдауға әуестеніңдер! Езілген еңбекшіл ел қатарға 
кірем десе, оның газеті көпке тарасын!» [5]. Мақала Семей қаласында шығып тұрған «Қазақ тілі» 
газетінде жарық көрді. Аталған газет те ел мүддесін, саяси, әдеби мәселелерді көтерді.  

Алаш зиялыларының «Қазақ тілі» газеті беттерінде жариялаған аштық, жұт мәселесі, оқу, ағарту 
істері, сыртқы саясат, қазақ ұлтының шығу тегі туралы материалдары қазақ тарихында айрықша орны 
бар мақалалар қатарынан. 

Небәрі 4 саны ғана шығып үлгерген «Таң» журналы да руханиятқа астана болған Семей жерінің 
жемісі.  

Шәкәрімнің «Таң» журналына жаңа әнмен байғазы» деп аталатын өлеңіндегі:  
Қаламды, 
Табанды 
Жастар, жатпай жақсы сөзді жаз, 
Емделмей, 
Жөнделмей, 
Басын ашпай, сорлы еліңді қылма таз. 
 
Тілменен, 
Пұлменен 
Көмектеп, қолда, 
Әр бойға 
Соны ойла, 
Сараң болма. 
Жәрдеміңнен жасқа толар ол. 
Адасқанға табар жол,  

– деген сөз өрнектері де ақынның жаңа журналдан көп үміт күтетіндігін аңғартады.  
      Журнал беттерінде Ахмет Байтұрсыновтың, Шәкәрім Құдайбердіұлының,  Мұхтар Әуезовтің, 
Сәбит Дөнентаевтың, Мәннан Тұрғанбайұлының т.б. денсаулық, білім, ел-жер тарихына арналған 
мақалалары, халық аузынан жазып алған шешендік сөздер, көркем шығармалары жарияланды. 

Семей қаласында шығып тұрған баспасөз беттерінде ұлт зиялылары оқу, ағарту істері, сыртқы 
саясат, қазақ ұлтының шығу тегі туралы мәселелерге арналған маңызды әрі өзекті материалдар 
жариялады. 

Алаштық сананың үні болған бұл басылымдар ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамының шежіресі 
іспетті.  
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ  
И ДУХОВНОСТИ В СТЕПИ 

 
В статье мы ставим вопросы, касающиеся отдельно взятых сегментов большого политического и 

общекультурного процесса первой трети ХХ в., интеллектуального поиска тактики и стратегии 
«Алаш». В начале ХХ века интеллигенция тюркоязычных народов России обратилась к поиску 
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инновационных путей совершенствования общественного устройства. Расширение информационного 
поля, вследствие открытия на окраинах империи русско-туземных школ, в связи с развитием 
периодической печати, облегчило возможности обмена концепциями и мнениями.  

Как феноменальный факт, в контексте евразийского просветительского движения, была 
деятельность Исмаил бея Гаспринского. Гаспринский (1851–1914) родился в городке Гаспра, ныне - 
Ялтинского района автономной республики Крым на Украине. Общественный деятель, мыслитель, 
основоположник джадидизма, педагог, публицист. Выходец из обедневшей аристократической семьи. 
В 1881 г. Гаспринский публикует свой знаменитый труд «Русское мусульманство. Мысли, заметки и 
наблюдения мусульманина», в которой подверг критике систему образования и внутренней политики 
царских властей в отношении инородцев. Пропагандирует внедрение в программу обучения в 
мусульманских школах, помимо духовных предметов, таких дисциплин, как математика, география, 
история, биология. Является автором учебных пособий для детей («Ховаджа субъян») и учителей 
(«Рахбер муалими»), «Тюркской хрестоматии» («Краед турки»). С апреля 1883 г. он берется за издание 
газеты «Таржуман», под девизом: «Единство – в языке, мыслях, деяниях». Цель издания заключалась 
в выработке единого универсального литературного тюркского языка российских мусульман, в 
процессе освободительной борьбы. Активно участвовал в организации Первого съезда мусульман 
России. В 1910 г. Гаспринский выдвигался на получение Нобелевской премии мира.   

Инициатива татарских просветителей, журналистов оказала благодатное воздействие в среде 
казахской читающей публики, вплоть до начала издания собственно казахских газет и журналов. 
Приложены были немалые усилия для привлечения подписчиков, авторов, людей неравнодушных к 
судьбам нации. Источники, в частности публицистика А.Букейханова, А.Байтурсынова, М.Дулатова, 
Б.Каратаева и др., явственно подчеркивают, насколько уважительно относились казахские 
интеллектуалы к идеям и деятельности ученого и педагога.  

Статья посвящена актуальному выявлению в текстах лидеров «Алаш» способов пробуждения масс 
к духовному развитию и просвещению. Проблемы самоидентичности казахов волновали мыслителей, 
ученых, мастеров устного жанра. Ч.Ч.Валиханов ставил проблему об этногенезе казахов перед 
российскими востоковедами, немало потрудившись для обретения источников и более подробных 
сведений. Любопытным представляется тот факт, что в рукописях Абая сохранились наброски 
самостоятельного исследования этимологии этнонима «Алаш». Известны на эту тему исследования 
Шакарима. Тем не менее, к концу ХΙХ века проблема оставалась открытой, ввиду преобладания 
старого метода обучения, далекого от открытия научных закономерностей. Начало ХХ века, 
революционные идеи, мощь потрясения от начала Первой мировой войны, социальное брожение и 
жажда свобод, – эти и другие причины в комплексе поставили во главу угла идейных исканий 
казахской интеллигенции вопрос идентичности.  

В историографии вопросам формирования «Алаш» посвящены труды М.Козыбаева, 
М.Койгельдиева, Д.Аманжоловой и др. Вместе с тем, вопрос об исторической роли «Алаш» в общем 
потоке всемирной истории, как попытке самоопределения, все еще актуален. Наиболее ясно и 
последовательно видение проблемы идентичности, в начале ХХ в. среди основателей движения 
«Алаш», отражено в публицистике А.Н.Букейханова. На страницах газеты «Қазақ», журнала «Айқап» 
им были опубликованы многочисленные заметки по насущным вопросам политической практики 
российской действительности.  

Сподвижник Букейханова, А.Байтурсынов также поддерживал на страницах национальной 
периодики необходимость обсуждения результатов первого в истории казахов участия в работе 
Государственной Думы России. Байтурсынов, в частности, писал в статье «Бас қосу турасында» (1913 
г.): «Қазақта қазiрiнде бiр журнал, бiр газета бар. Сыйғанынша солар арқылы кеңеселiк, сыймағанын 
хатпен сөйлесуге де болады. Сиезде сөйлесiп, кеңескенменен, тубi барып iстеушілерге тiреледi. Iciмiздi 
iстеушiлер, жоғымызды iздеушілер көбейсе, ойлаған пiкiр, көздеген мақсат жан бiтiп, тiрiлмекшi».  

Представляют интерес материалы анализа Букейхановым содержания заседаний Съезда мусульман 
России, в котором участвовали и делегаты от Степи. Съезд, по мнению Букейханова, отразил реальное 
состояние актуальных для российского общества, проблем национального самосознания и социальной 
структуры. Статьи А.Букейханова весьма эмоциональны и потому позволяют ощутить степень 
фрустрации вследствие промахов, а также уровень глубины и зрелости замыслов автора по вопросам 
идентичности. Он пишет, в частности: «Бiздiн қазақтан барған кiсiлерден сиезде сөйлеген Бахытжан, 
Сералы, Жиханшах хәм мен. Сиезге жиылған мұсылмандар бiздiн қазaқ жайын бiлмейдi, бiз өзiмiзбен 
сиездi таныстырайық деп, бiз қазақ рухани хәм оку iсi не болып жатқанын сөйледiк». То есть, уже 
тогда казахская делегация настаивала на рассмотрении вопросов развития просвещения и духовности 
в Степи! 
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Съезд показал, что в общероссийском масштабе казахи и их проблемы известны недостаточно, 
следовательно, резюмирует Букейханов А., проблема идентификации должна реализоваться на данный 
исторический момент не на национальной платформе, а гораздо шире. Согласившись с тем, что казахи 
являются частью тюркского мира, они должны выступить в Думе в блоке с другими тюркскими 
народами России, и такой выбор сыграет положительную роль для казахов, А.Н. Букейханов делится с 
читателями газеты своими дальнейшими размышлениями. Он анализирует другой немаловажный, а 
именно: конфессиональный, критерий идентификации (ислам), как возможный для выхода казахов на 
политическую арену.  

Выводы его неутешительны: Букейханов отбрасывает религиозный критерий, как не имеющий 
решающего значения, т.к. казахи даже российской Думой не всегда признавались правоверными. В 
частности, им вменялось в вину нарушение ряда установок шариата; так, муссировался вопрос о 
калыме и покупке жен, как нарушении шариата. Следующий путь к полноценному самовыражению 
для казахов Букейханов ищет в российском гражданстве и принятии в качестве общих, насущных 
проблем народов России. На этом пути должно бороться за демократизацию российского правления в 
целом, т.е. путь видится в требовании созыва Учредительного собрания.  

События лета – осени 1916 г., связанные с выходом царского Указа от 25 июня о мобилизации 
инородцев, выявляют принципы национальной идентичности, которых Букейханов придерживался на 
тот момент. Позиция Алаш известна: согласиться с Указом, разделив участь Отечества, находящегося 
в состоянии войны. Иными словами, в данном случае, приоритетными должны были быть такие 
критерии идентификации, как российское подданство. Однако, жизнь доказала несостоятельность 
такой рекомендации.  После февральско-мартовской буржуазной революции в России, в марте 1917 г., 
Букейханов, Дулатов, Тюрякулов и др., находясь в Минске на пунктах работы с мобилизованными на 
фронт казахстанцами, приняв с большим воодушевлением это известие, направили телеграммы и 
призвали единомышленников возвестить соотечественникам об этом событии и его значении.  

Таким образом, анализ последовательных (на протяжении 1905 - 1917 гг.) публикаций 
А.Н.Букейханова, одного из ведущих идеологов «Алаш», показал, что тема прорабатывалась им 
скрупулезно и со знанием дела. Букейханов не ограничивался теоретическими выкладками, а 
апробировал большинство идей в выступлениях на большой аудитории, вступал в полемику, либо 
воспринимал критические замечания со стороны татарских, азербайджанских депутатов. Ему 
пришлось всерьез полемизировать с таким признанным авторитетом, как Бахытжан Каратаев, 
занимавшим собственную позицию по ряду вопросов.  

В результате, к весне 1917 г., у лидера будущей партии была серьезно продуманная концепция 
идентичности Казахстана, как суверенного государства. Только в союзе с народами России, только 
совместно решая вопросы демократизации общества, можно было двигаться дальше, считал он. При 
том, что четко и прямо ставились принципиальные вопросы национального самоопределения.  

Стиль публикаций А.Н. Букейханова отличается откровенным изложением позиций оппонентов и 
его собственной, известной пафосностью, не выходящей за рамки интеллектуального спора. Автор 
честно признает поражение в тех случаях, когда делегаты от Казахской степи были не в силах убедить 
аудиторию. Работы Букейханова отличаются целеустремленностью, стремлением найти ответ на 
вопрос, составлявший принципиальное значение для выбора стратегии движения и последующей 
борьбы.  

Глубокий аналитический разбор А.Н.Букейхановым методологических вопросов, ситуации, 
политического выбора, был услышан в его ближайшем окружении. Дискуссия в печатных СМИ если 
и имела место, то среди руководителей движения «Алаш». К примеру, Ахмет Байтурсынов вполне 
оправданно искал исторические корни самоопределения в богатом изустном творческом наследии 
казахского народа, что давало однозначную идентификацию тюркского происхождения, не более. 
Конфессиональной и другой приверженности в фольклоре обнаружить было проблематично. Тем 
более, было бы мало вероятно найти здесь истоки политической культуры.  

Путь, избранный А.Байтурсыновым: формирование идентичности через «рухани» – развитие 
национальной культуры, на самом деле был единственно верный, однако казался длительным, что 
исключало ускоренную формулировку государственного статуса Казахстана в качестве 
самостоятельного государства. Позиция ученого, мыслителя, гуманиста А.Байтурсынова 
сформулирована была им еще в 1911 г., когда он в статье «Тағы да народный суд хақында» 
предупреждал о длительности процесса самопознания: «Көп еңбек, көп уақыт керек болар, бiрақ сонан 
шыққан жемiс дәмдi хәм жұғымды болар. Бойға сiнiп, ескiрiп, үйреншiктi болған ауру тез жазыла қоя 
ма? Қазақта бiлiмдi адам жоқ емеc, көп, бiрақ солардың көбi, құты, бәрi бiлiмiн халалға емес, харамға 
жұмсап ғадеттенген».  
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Если остановиться на позиции Миржакыпа, то следует отметить эмоциональность его 
публицистики. Горячность, призыв к борьбе за права нации отчетливо слышны в его статье «Бiздiң 
мақсатымыз» (опубл. в № 84 газеты «Серке» в 1907 г.). Здесь автор сообщает читателям итоги работы 
Первой Думы. Он, в частности, пишет о ее роспуске в связи с радикализмом требований к 
правительству: «Бiрiншi Думада депутаттар халықтың талап-тiлегiн бiлдiре отырып, бүкiл байлар мен 
қазына жерiне аштық пен жоқтыққа ұшыраған миллиондаған халықты қоныстандыру жөнiнде зан 
шығарып, байлар мен қазына, шiркеу жерiн көркейтуге күш салатын адамдарға беру жөнiнде айтты. 
Осы сөзден қорыққан олар, Думаны құып, таратып жiбердi».  

К сожалению, на сегодня мы имеем только фрагменты публицистического наследия М.Дулатова, 
что снижает степень достоверного уяснения его позиции в вопросах идентификации. Приведем лишь 
один стихотворный отрывок, отчетливо отражающий приверженность М.Дулатова к открытому 
обсуждению проблемы: «Алыстан Алаш десе, аттанамын, Қазақты қазақ десе, мақтанамын. Болғанда 
әкем - қазақ, шешем – қазақ, Мен неге қазактықтан сақтанамын?» (опубл. в газете «Қазақ», март 1917 
г.). Время публикации Миржакыпа совпадает с событиями, связанными со свержением царской 
династии в России и ощутимыми предвестниками долгожданной свободы в вопросах национального 
самоопределения. Следует учесть тот факт, что уровня А.Н. Букейханова аналитиков, выражаясь 
современным языком, в Казахской степи найти было непросто. С другой стороны, теория оказывалась 
далека от практики. Политическая экспертиза отсутствовала, как институт. Ускорение событий после 
Февральской революции и Октябрьский переворот вовсе не оставили шансов на неспешное изучение 
момента. Действовать надо было быстро и решительно. Остальное - известно.  

Таким образом, изучение публицистики «Алаш», высказываний лидеров движения и партии 
приводит к однозначному выводу. Она была нацелена на просвещение, духовный подъем 
национального самосознания, в первую очередь. Книга, печать, журналы и газеты, учебники, – 
инструменты просвещения и духовного воспитания. Пресловутый «национальный» вопрос 
инкриминировался деятелям казахской политической партии и правительства «Алаш», под 
прикрытием надуманных обвинений в троцкизме и шпионаже. Страх сталинского кабинета перед 
ростом национального самосознания «туземцев», копирование царских методов подавления признаков 
сознательной борьбы за свободы, выдавливал национальную интеллигенцию за рамки политических 
ристалищ. «Алаш», самостоятельно переработав творчество Гаспринского, осуществили внедрение 
метода джадидизма на высоком интеллектуальном уровне, занимаясь распространением 
периодической печати на родном языке. Получив понимание у читающей публики, оно развивалось 
вширь и вглубь, участвуя в общероссийском политическом процессе и не замыкаясь в узких 
национальных рамках.  

Заложенные «Алаш» традиции общенациональной печати прижились, явившись возможностью 
выражения творческого потенциала нации. Периодическая печать первой трети ХХ века служит 
историческим источником, при изучении социальной трансформации общества и продуктивности 
широкого обмена мнениями как внутри, так и вне национальных границ, по вопросам 
принципиального значения, и это доказала практика «Алаш».   
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Статья посвящена актуальной проблеме истории первых шагов национального редактирования, 

книгоиздания, менеджмента в области учебной книги, под эгидой интеллигенции Алаш. Духовная 
модернизация, из проекта Президента РК, означает опору на лучшие достижения пройденных этапов. 
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Научно-методическая школа, опыт написания и издания первых учебников на казахском языке, 
актуальны для реконструкции национального опыта [1] и научно-теоретической мысли в методологии 
издательского дела, в сопоставлении с современным издательским процессом. Аналогичная работа над 
созданием первых национальных учебников проводилась параллельно в таких регионах, как: Кавказ, 
Средняя Азия, Северная Азия (Якутия) [2], Украина и т.д. Немаловажно актуализировать 
коммуникативные каналы, привлекая исследования ученых стран СНГ, дальнего зарубежья, оценить 
вклад в реконструкцию методологических процессов, складывания института научно-методической 
критики. Не секрет, что ряд учебников 20-30-х годов были переводами с европейских языков, 
дополненными и адаптированнными к казахской ментальности. Писать для детей и подростков – 
задача сложная во все времена. Надо владеть психологическими приемами, иметь развитое 
воображение, – не случайно к написанию учебников был привлечен поэт Магжан Жумабаев 
/«Педагогика»/. В контент учебника поэт удачно вмонтировал казахские колыбельные, обычаи, взятые 
из жизни примеры. Учебники, созданные Магжаном, пользовались популярностью в народе, стихи и 
тексты его легко запоминались. За дело написания первых казахских учебников взялись «оқығандар» 
- казахи, в подавляющем большинстве выпускники джадидских мектебов и медресе, русско-
киргизских школ и училищ, российских университетов.Их имена теперь известны [3]. 

Мы утверждаем, что, если бы не репрессии, то научно-методическая и литературная школа 
«Алаш», зародившаяся в указанный исторический период, без малого сто лет назад, постановлениями 
первого нацправительства, состоялась как глубокий социальный эксперимент. Многие 
руководители КирЦИКа, наркоматов публиковали заметки на тему создания школьных учебников. 
Порой в тех заметках доставалось нерадивым учителям, критиковались методически слабые уроки 
/Магжан в газете «Кедей сөзі»/. Все это должно было настроить общественность на правильный выбор, 
в пользу новых учебников. Спрос должен быть окупиться, правительство должно изыскать средства на 
печатание необходимых тиражей. Такова логика менеджмента, управления издательским делом, в 
котором принимали участие «Алаш», члены ее входили в руководство Казавтономии и в состав 
наркоматов.В 1924 году в г. Оренбурге, лидеры «Алаш» провели исторический Первый научный съезд. 
Информации о нем мало. Наукоемкость форума подтверждается обнаруженными нами источниками: 
повестка дня съезда, стенограммы выступлений и дискуссий, постановления. В работе съезда 
участвовали: А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, Н. Тюрякулов, Х. Досмухамедов и др. 
Рассмотрены и приняты решения: по работе Казгосиздата, алфавиту, этнографии, терминологии, 
учебникам. Материалами для статьи послужила стенограмма съезда 1924 года, отложившаяся в виде 
рукописи, в фондах Архива Президента РК, среди черновых редакторских материалов для СМИ [4]. 
Языки записей – русский и казахский, грамотность безымянных авторов /записи не подписаны или 
неразборчиво/ позволяет отнести их к числу заинтересованных участников Съезда, из числа 
руководящих работников Казкрая. 

Методом компаративного анализа источников, мы сопоставили их содержание и стиль с 
единовременными документами, отложившимися в архивах Наркомпроса, Казобкома и др. Взяв за 
основу научные методы, мы изучили содержание стенограммы. Налицо факт активного участия 
нацинтеллигенции в выработке научно обоснованной методологии и стратегии проведения системных 
исследований. Был заложен фундамент научно-методической школы «Алаш». Съезд 1924 года выразил 
мнение передовой общественности, педагогов. Национальная элита Казахстана к середине 20-х годов 
была готова к аналитической деятельности в области просвещения и формирования интеллектуального 
«лица нации». 

Формат съезда вышел за рамки Казахстана. Любопытен сам факт участия в Съезде казахов из 
Узбекистана, кыргызов и других регионов. Делегаты из Поволжья были приглашены, однако добраться 
вовремя не сумели. Делегаты поднимали вопросы обеспечения школьников диаспоры, учебниками на 
родном языке. Сам факт участия Алихана и Миржакыпа в Съезде говорит о многом. В тот период 
алашевцы еще могли свободно дискутировать, печататься.  

Найденные нами в Архиве Президента РК, редкие рукописные материалы: стенограмма казахского 
Научного съезда 1924 г., должны войти в письменную историю Центральной Азии и Казахстана, как 
предтече Академии наук республики. Съезд, на наш взгляд, должен был стать регулярным по 
выработке научной базы на пути к национальному самоопределению. Отсюда, можно говорить о 
сложившейся к середине 20-х годов прошлого столетия, методологии научной школы «Алаш», 
«своего» почерка по созданию учебников. Речь шла о своде устных народных знаний, традиций, 
аккумуляции записей в единый реестр. Иными словами, без малого столетием ранее, «Алаш» 
поставила проблему актуализации историко-культурной памяти. Здесь преемственность с реализуемой 
ныне программой «Рухани жаңғыру». 
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Оренбургский Съезд казахских просветителей «Алаш» 1924 г. можно рассматривать как предтечу 
современной модели представительства диаспоры, Всемирной Ассоциации казахов (ВАК). Съезд не 
был стихийным мероприятием: мы нашли архивные источники о подготовительной работе и итогах 
съезда А.Байтурсынов докладывал на Коллегиях Наркомпроса. Как опытный руководитель, он добился 
официального соглашения, и Съезд имел легитимный статус. Идея Съезда по сути принадлежала 
алашевцам, хотя формально исходила от Научно-литературного совета (НЛС) Акцентра при 
Наркомате просвещения Казахстана. Официальным мотивом съезда была необходимость подвести 
итоги работы НЛС. Об этом нарком просвещения Нугман Залиев доложил на совещании в обкоме: «30 
апреля 1924 г. Выписка из Протокола заседания Коллегии АПО № 40 [5]  

Присутствуют: ЗавАПО – т. Леонинок, Дунаев, Валиев, от ГлавЛИТО – т.Никитин, Наркомпроса – 
т. Залиев, Панин, Киселев, от Облженотдела – т.Успенская, от Губкома – т. Коротков, от Казбюро 
ВЦСПС – т. Паниев, от КВК – т. Озерников, и Представитель ПП ГПУ. Слушали: постановили: 2. О 
созыве Съезда Научных работников. 2. Созвать Съезд Наркомпроса. Докл.т. Залиев. Повестку дня на 5 
июня утвердить. 

/Залиев/: «Одним из главных факторов поднятия культурного уровня среди казнаселения: это 
издание казлитературы. Для подобной цели был организован Совет научных казахских работников. 
Последний успел составить целый ряд учебников, рассмотреть рукописи, выработать термины. 
Подготовительная работа Научного совета уже окончена, и Наркомпрос решил созвать Съезд. Этот 
вопрос в положительном смысле уже разрешен соответствующим «парторганом». Тов. Залиев 
зачитывает составленный проект плана проведения Съезда, количество представителей и повестку 
съезда». 

На апрель 1924 г., Наркомпросом были собраны и изданы рукописи первых учебников на казахском 
языке, налажены связи с казахами в сопредельных республиках, с Казпредставительством в Москве, 
где при участии А. Букейханова, С.Садвокасова и Н.Тюрякулова издавались журнал «Темір қазық», 
переводы казахских писателей и альманахи. Источник: «В Управление делами Казобкома. № 2535 от 
2 июля 1923 г. Просьба выписать журнал «Темир-Казык» в 3-х экземплярах из Центрального 
Восточного Издательства (Москва, Трубниковский пер., 19). Цена 1 экземпляра на месяц – 50 копеек 
золотом. Зав. подотделом печати АПО /подпись/ Долотов» [6]. 

12-17 июня 1924 г. в Оренбурге открылся съезд казахских работников просвещения. Насыщенные 
пять дней делегаты дискутировали важнейшие вопросы национальной самоидентификации и издания 
учебников. Приглашены были на съезд представители партийных и советских ведомств, наркоматов. 
Часть их представляли работавшие в советских ведомствах алашевцы (например, Аспандияр Кенжин). 

Состав участников достоин отдельного рассмотрения. На пленарном заседании, которое открыл 
Н.Залиев, М.Жолдыбаев зачитал список приглашенных: от Московского Восточного Центрального 
издательства – Н.Тюрякулов, А.Букейханов; от Бухарских казахов – Мирза Наурзбаев; от Туркестана 
– Ишангали Арабаев (кыргыз. – Авт.), Халел Досмухамедов; от Казобкома – Аспандияр Кенжин; от 
Казсекции ВЦСПС – Мухтар Саматов; от Казинститута – Мухтар Мурзин; от КЦИК Комитета – Елдес 
Омаров, Нуртаза Ираш (?); от Наркомпроса – Ахмет Байтурсынов, Нугман Залиев, Молдагул 
Жолдыбаев; от Общества изучения Казахстана – Дулатов [7].  

Доклад Х.Досмухамедова вызвал бурное обсуждение: речь шла об актуализации работы по сбору 
на местах этноисторических материалов и их последующего издания, систематизировать записи 
устного народного творчества, песен, айтысов. В поддержку Халела выступил Байтурсынов: «…сбор 
литературы должен производиться не денежными силами, а силами человечества, соблазнять на деньги 
нельзя. Надо много раз просмотреть Комиссиям Туркестана или Казахстана, кому-нибудь из этой 
комиссии этот съезд работников просвещения должен поручить вынести /выработать. – Авт./ форму о 
сборе литературы» [5,132]. Председательствующий на съезде А.Букейханов отреагировал: «Когда 
собирают знания о быте казахов, нужно взять примеры от Европы, не всякие лошади бывают беговыми 
и иноходцами» [7,132]. По предложению А. Букейханова, Съезд принял, среди прочих, решение в 
поддержку Акцентра (рук. Байтурсынов А.) и целевого перераспределения бюджета Наркомпроса 
КАССР, для поощрения полевых экспедиций «сборщиков» и последующего издания текстов (эпос, 
шежире и др.) [7, 133]. 

Из доклада М. Мурзина «Об увеличении объема учебников и научных изданий»: «до сего времени, 
в Казахстане не принималось достаточно мер об увеличении книг по литературе; если выпускались, то 
единичные книги. В скором времени необходимо пополнить, увеличить и поставить на определенный 
путь» [5,134]. Т.е., поднималась методологическая проблема, и ее инициатором были активисты 
«Алаш». Казангапов доложил о деятельности Казгосиздата [5,135]. Мир-Жакып Дулатов сделал доклад 
«О просвещении народностей, оставшихся вне Казреспублики и Туркестана», заострив внимание 
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съезда на вопросе о дополнительном выпуске книг и учебников на казахском языке. Внимательно 
выслушав докладчика, Байтурсынов внес предложение «просить обком и Наркомпрос: 1) послать 
казахских учителей-советников к казахам Бухары и Хивы»; 2) «из школ, открывшихся в 
Казреспублике, и их ученикам открыть стипендии». То есть, обеспечить возможность казахам вне 
республики учить родной язык, а школьникам-казахам Бухары и Хивы назначить стипендии. В 
поддержку М. Дулатова и А. Байтурсынова выступили Нарубаев и Досмухамедов. Арабаев и 
Турганбаев обратили внимание на то, что без внимания остаются казахи в Астраханской, Алтайской, 
Омской и Томской областях. Предлагалось организовать методработу на территории Монголии и 
Китая [7,137]. Дулатов разъяснил отсутствие у съезда полномочий на работу с дальним зарубежьем 
(Монголия, Китай) [7, 138]. 

На съезде обсуждались вопросы о Правилах письма. Доклад об орфографии сделал Ельдес Омаров 
(в источнике «Ильдес». – Г.М.), содокладчиком выступил Мухтар Мурзин. Сообщение о переходе на 
латиницу было наиболее эмоциональным и сопровождалось голосованием: за вариант Назира – 9, за 
позицию Ахмета – 8 голосов. Был принят проект Тюрякулова [7, 118-130]. 

Принято было Постановление съезда «О программе начальной школы» [5, 113-117]. Решения 
съезда Х.Досмухамедов предложил отдать в печать, издать в виде отдельной книги. Делегат от 
кыргызов Арабаев отметил, что это первый казахский съезд республиканского уровня, на котором 
говорится о науке [7, 139].  

С высоты современной науки, вклад организаторов Съезда научных работников 1924 г. неизмерим. 
Они смогли актуализировать национальные ценности, связи с диаспорой, самосознание нации, 
озвучить прогнозные оценки. В истории других народов Центральной Азии, одновременно достигших 
автономии, такие форумы не проводились. Первый научный съезд казахских просветителей 1924 г. 
может считаться предвестником будущей Академии наук Казахстана. /По некоторым данным, в работе 
съезда участвовал Мухтар Ауэзов/. Съезд был созван вопреки классовым, политическим, иным 
предпочтениям, в контексте двупартийного кворума, для единения нации. Коммунисты и экс-
алашевцы нашли компромисс. Общей платформой съезда были: этничность (казахи), светскость, такт, 
здравый смысл, география и представительство регионов, заинтересованность в решении судеб 
диаспоры. Делегаты ощущали единство в выработке решений, на основе представительства. По форме, 
съезд близок к деятельности Советов, сказывалось влияние эпохи. По содержанию, он мало чем 
отличается от Совета пэров в Англии или Конгресса США. Демократизм работы «степного» форума 
явился предвестником парламентаризма. Материалы съезда 1924 года служат расширению 
источниковой базы изучения наследия «Алаш». 

Основной исторический урок съезда: наука, образование и государственное издательское дело 
должны идти рука об руку. Внешняя политика, судьбы диаспоры должна быть привилегией 
нацправительства [8]. Еще много «белых пятен» в истории национальной печати: мало публикаций, 
посвященных деятельности органов печати, в которых публиковались казахские авторы («журнал 
«Акмулла» в Троицке и др.). Нужны межкультурные проекты [9]. 

Налицо наукоемкость съезда 1924 года: на нем обсуждались вопросы научной терминологии, 
издания учебной литературы и т.д. Основным докладчиком был Халел Досмухамедов, известный 
своими системными исследованиями в естественных и гуманитарных науках. Присутствовали на 
Съезде руководители Наркомпроса, Общества по изучению края, авторы учебников и методик. Можно 
смело утверждать, что, выношенная Ахметом, поддержанная Алиханом и единомышленниками 
«Алаш», идея была прогрессивной. То была стратегия, которая начала реализоваться с написания 
учебных пособий. Тактика реализации научно-методического проекта поучительна: были привлечены 
лучшие умы, авторы учебников, владевшие методикой и несколькими языками. 
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ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТҰЛЫНЫҢ БЕЛГІСІЗ ҚОЛЖАЗБАЛАРЫ 
(Жазушының Шымкент шығармашылық кезеңі негізінде) 

 
1926 жылдың июнінде Жүсіпбек Аймауытұлы Шымкент қаласына ауысып, ондағы Сырдария 

губерниялық Қазақ педтехникумы мен ауыл шаруашылық техникумына оқытушы болып қызметке 
тұрады [1]. Негізгі жұмыс орны педтехникум болған. Үйткені, архив құжаттарының көрсетуінше, 
қаламгер Шымкенттегі Қазпедтехникумнің 1926 жылғы 2-июніндегі №2442 арнайы шақыртуы 
бойынша келіп, №74 бұйрықпен қызметке кіріскен [2]. 

Сол жылдары педтехникум директоры С.Садықбеков, ауыл шаруашылық техникумының 
директоры Ә.Ерімбетов болыпты [3]. Жүсіпбек Аймауытұлы техникумдермен қатар аймақтық 
курстерге де дәріс оқыған көрінеді [4]. 

Ресми түрде 1920 жылдың 20-сентябрінде ашылған Сырдария педагогикалық техникумын 1925/26 
оқу жылында 9 адам бітірген екен [5]. Сол кездегі директоры Е.Садықбеков пен оқу бөлімінің 
меңгерушісі А.Шемелевтің 1925/26 оқу жылына арнап губсрниялық оқу бөліміне берген ұзақ есебінде 
техникумның материалдық жағдайы тәуір еместігі, 10-12 мың сомға жөндеу жұмысы жүргізілуі 
керектігі, оқытушылардың еңбекақысы төмен екендігі, сол себепті косымша жұмыс іздеуге мәжбүр 
болатыны, курсанттарға азық-түлік, киім-кешек жетіспейтіні айтылады [6]. 

Осы есептен мынадай жолдарды оқуға болады: «2) Драма үйірмесі жетісіне бір рет, бейсембі сайын 
кешкі 7-дсн жұмыс істейді. Үйірме жұмысы: мәнерлеп оқу, ән салу, декламация, әңгіме айту, 
инсценировка. Орталық жұмысшылар клубында 2 рет тегін спектакль, концерт қойылды. Оның бірі 
Қазан оқиғасын мерекелеуге орай қолға алынған. «Рәбиға» пъесасы қойылды және үлкен табыспен 
өтті. Қойылым пьесаның авторы Аймауытовтың өзінің (техникум оқытушысы) тікелей жетекшілігімен 
болды». 

Міне, осы сөйлемдерді оқи отырып, Жүсекеңнің қайда жүрсе де, әдебиеттен, баспасөзден, өнерден 
қол үзбейтін қажырлы, қуатты жан болғанын тағы бір рет аңдауға болады. Сондай-ақ оның осындай 
пьесаларының жер-жерде қойылып жүргенін де еске алған жөн. Мәселен, 1927 жылы Қызылордадағы 
«мемлекет театрында бүгін, пейбралдың І7-і, бейсембі күні Жүсіпбектің «Шерниязы» қойылады. Белет 
күндізгі сағат 4-тен кейін сатыла бастайды. Ойын дәл кешкі сағат 8-де басталады. Тиатр басқармасы» 
деп жазады 12500 данамен тараған «Еңбекші қазақ» газеті. 

Техникумде үш үйірме болса, драма үйірмесін Жүсіпбек жүргізгенін байқадық, ал үрлемелі музыка 
оркестрін құруға мұрындық болған музыка үйірмесіне А.Посейпал жетекшілік етсе керек. Оны 
«Бардың жоғы болмайық» деген мақаласында Аймауытұлының өзі былай деп жазады: «Ондай аспапты 
тарта білетін, үйренген қазақ жастары жоқ па? Қайда?! Шымкенттс, қазақ техникумінде. Мұнда үш-
төрт жылдан бері соңына түсіп, үйреніп шыққан қазақтың балалары бар... Бұларды үйретуші кім 
десеңіз, Антон Антоныш Посейпал деген шеқаслабак жұртының азаматы. Оның тартпайтын аспабы 
жоқ, жазбайтын ән-күйі жоқ... Затаевичтің жазған ән-күйлерін әркестрге тартқызып жүр. Өзі музыкеге 
берілген, жаны да музыке, адамшылығы да зор жігіт. Затаевичтен соңғы бір мақтаулы еңбектің ері – 
осы». 

Әріптесі жөнінде көсемсөзші ағынан жарылып, мақтаулы пікір айтып қана қоймайды, 
«Посейпалды да қазақ театрына алдырып ап, күй мектебі, ең болмаса үйірмесі (кружогі) ашылатын 
болса, соған үйретуші, басшы қылу керек деймін» деп ұтымды ұсыныс жасайды. Бұл арада қазақ 
мәдениетін жоғары сатыға көтеруге жастайынан ұмтылған Жүсіпбектің театр үшін үрлемелі 
оркестрдің де керек екендігін айтып, құлаққағыс қылуды ұмытпағанына сүйсінуге болады. 
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Бұл жылдары (1927–1929) оның сонымен қатар «Оқытушылар мен кәсіпшілер қозғалысы», «Жаңа 
әліпті тез үйрету жолы», «Жаңа әліпби қозғалысы», «Қазақстан ағарту қызметкерлерінің III съезіне», 
«Құтты болсын», «Тілшілер не жазу керек» және т.с.с. бірқатар мақалалары жарық көрген. 

Шымкенттегі педтехникумда сабақ берген он жеті оқытушының үшеуі ғана қазақ екенін, соның 
бірі Жүсіпбек Аймауытұлы болғанын айта кеткен артық болмас. Июнь айында қызметке алынған ол 
Сырдария губерниялық оқу бөлімінің 1926 жылғы 16-сентябрьдегі №96 бұйрығы бойынша жаңа оқу 
жылында жұмысқа кіріседі. Білікті педагог өз бойындағы білім мен тәжірибені шәкірттерімен бөлісіп, 
техникумдегі қызметіне де жауапты қараған. Мәселсн, 1927/28 оқу жылында қазақ тілі мен әдебиетінен 
және Мемлекеттік оқу кеңесінің (ГУС) бағдарламасы бойынша қазақ тілі әдісінен дәріс оқыған 
Аймауытұлының жылдық оқу сағаты 316 болыпты. Оның 33-ін сырқаты бойынша өткізе алмағаны 
болмаса, сабағына еш кешікпеген. 1928-29 оқу жылыңда 648 сағаты болған екен. 

1927-28 оқу жылында Жоспарлау комиссиясының қаулысы негізінде педтехникумның директоры 
болып Ж.Нұрбеков тағайындалады [7]. Бұл жігіт – 1927 жылы Ташкенттегі Қазақ институтын бітірген, 
мұғалімдік стажы үш жыл ғана болған, ВКП(б) мүшелігіне өткен, Жүсіпбектің өзінің шәкірті екен/8/. 
Мұны мысалға келтіріп отырған себебіміз – совет өкіметінің қырағы басшылары мен арнаулы 
мекемелерінің бір кезде Алаш Орда баспасөзінде қызмет еткен қазақ зиялыларына жоғары лауазымды 
қызмет бермегеніне оқырманның көзін тағы бір мәртс жеткізу. 

Бірқатар зерттеулерде Аймауытұлының Сырдария педтехникуміне директор болған деген жаңсақ 
мәлімет бар [9], архив құжаттары оны теріске шығарып отыр. 

Жүсекең 1926 – 1928 жылдары Шымкентте тұрып жатқанда сол шаһарда оқып жүрген көкөрім 
қазақ балалары оның қасынан табылады екен. «Ол жас қауым үшін өте сүйкімді жан болды» деп еске 
алады кейін, 1987 жылы қарт ақын Әбділда Тәжібаев. Бауыржан Момышұлы екеуі бозбала күндерінде 
Мұратбаев атындағы интернатта қатар тәрбиеленген екен, сол жылдары Жүсіпбектің көзін көрген 
жастардың бірі – осы кісілер. «Техникумнан босаған кезінде Аймауытов біздің оқушыларға да соғып, 
кездесіп, істеп жатқан істерін айтып тұратын. Жүсіпбек – әңгіме, очерк жазуда да оқшау көзге 
түскендердің бірі. Он саусағынан өнері тамған, домбыраның неше түрлі шешендерін жасаған, көк 
салылап саптамалы етік тігетін, күміспен, жезбен әшекейлеп ер-тұрман жасайтын Жүсіпбек жастарға 
бұл өнерлерін де көрсетіп отыратын» деп жазады Ә.Тәжібаев «Есімдегілер» деген кітабында (Алматы, 
«Жазушы» баспасы, 1993 жыл). 

1928 жылдың 21-апрелінде педтехникум оқытушысы Жүсіпбек Аймауытұлы Оқу 
комиссариатының Ғылыми-әдістемелік кеңесіне өзі жасап, жүйелеген, «Ана тілі әдістемесінің қысқаша 
конспектісін» жолдайды. Конспектінің басындағы қысқа ғана түсініктемеде ол өз қолымен орыс 
тілінде былай деп жазған: «Сіздердің 11.04.28 ж. жазылған №2274 ұсыныстарыңызға орай (ГубОНО 
арқылы 14.04.28 ж. қолыма тиді) бір жеті уақыт ішінде маған тапсырылған «Ана тілінің оқыту әдісі» 
тақырыбында қысқаша конспектіні асыға жолдап отырмын. Баспасөзге лайық қолжазбамды биылғы 
15-майға дейін жіберуге тырысамын. Бұл конспектіні бағыт-бағдар ретінде тануларыңызды сұраймын» 
[10]. 

Осы үзіндіден қаламгердің өзіне сеніп тапсырылған іске аса жауапты қарайтынына тағы куә 
боламыз. Оның ана тілі әдістемесіне арналып орысша жазылған осы конспектісіне Оқу комиссары 
О.Жандосов мен оның ғылыми қызметкері Т.Шонанов бірқыдыру ескертпелер келтіріп, бағдарламаға 
сай жазылса деген тілектерін білдіріпті [11]. Жүсекеңнің осы тақырыпқа кейін тоқталып, ерекше 
пікірлер келтіріп жазған «Ана тілінің оқыту әдісі» деген ғылыми-зерттеу еңбегі бұдан кейін біраз уақыт 
өткен соң «Жаңа мектеп» журналында жарық көреді [12]. 

Шымкентте де ол өзінің шығармашылық күш-қуатын толық байқатты. Мұнда оның әйгілі 
«Ақбілек» романы жазылды [13], [14]. Жалпы, осы 1927-28 жылдары қаламгер бұдан басқа да 
әлденеше көркем шығарма жазыпты. 

Осы орайда біз еліміздің Орталық мемлекеттік архивінде сақталған, 81-қордың 1-тізіміндегі 1394-
істен алынған құнды мәліметтерді келтірмекпіз, үйткен себебіміз, мұнда Жүсіпбек Аймауытұлының 
осы күнге шейін белгісіз болып келген көркем шығармалары аталады. Құжаттардан рет-ретімен 
үзінділер алған жөн шығар. Әуелгісі: «14.04.1928 ж. №2319 қатынас қағаз. Сейфуллин жолдасқа. Сізге 
Аймауытовтың «Қол дорба» және «Оянған Асан» атты қолжазбаларын жолдай отырып, Ғылыми-
әдістемелік кеңес (НМС) олардың балаларға жарайтындығы, қай жасқа лайық екені жонінде жазбаша 
пікір беруіңізді сұрайды... Оку комиссариатындағы НМС ғылыми қызметкері Шонанов» [15]. Сол күні 
дәл осындай мәтіндегі, осы мекеменің Т.Шонанұлының қолы қойылған қатынас қағазы «Ауыл тілі» 
газетінде істейтін Б.Майлинге де жолданыпты. Онда да Ж.Аймауытұлының балаларға арналған «Түлкі, 
қасқыр, түйе» және  «Екі еріншек»  атты қолжазбаларына жазбаша пікір білдіру сұралған [16]. Міне, 
осы аталған қолжазбалар жеке жинақ болып шықпаған, баспасөз бетінде жарық көрмеген және 
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олардың кейінгі тағдыры да жұмбақ күйде, белгісіз болып отыр. Жүсекеңнің сондай шығармаларының 
тағы бірі «Мәскеу мен Қырымға жолаушылық» деп аталады екен. 

Оны бізге көрсеткен құжаттың мазмұнын сол күйінде, түпнұсқадағы орыс тілінде оқыған дұрыс 
деп тауып оқушы назарына ұсынамыз: «5.05.1928г. №2119. Чимкент. Педтехникум. Тов. Аймаутову. 
Научно-методический совет (НМС) протоколом №9 от 4.04.28г. решил издать по плану 1928г. Вашу 
рукопись «Путешествие в Москву и Крым» с тем, чтобы Вы пополнили часть, описывающую Москву 
и по возможности сократили часть о Крыме в интересах пропорциональности части и дачи более 
полного представления о революционно-культурном центре – Москве. В частности у Вас отсутствует 
описание Музея революции в Москве, современной техники и жизни в крупных организациях и 
учреждениях. НМС просит переработать в указанном направлении рукопись и срочно выслать НМС 
для отпечатания. Председатель НМС Сайдалин, научный сотрудник Шонанов» [17]. 

Осы құжаттан біз жазушының тағдыры белгісіз тағы бір шығармасын білдік жөне оны оқи отырып, 
сол кезеңдегі совет цензурасының бас бұрғызбайтын қатал екенін де аңғаруға болады. Әрбір 
шығармаға большевиктік идеология тарапынан қарап, қатаң сүзгіге алған өкіметтің тар құрсауында 
отырып, бауырын жазып бір көсіліп шаба алмаған, алаңсыз отырып бір жаза алмаған қайран қаламгер...  

Алаш Ордаға қатысы бар-ау деген азаматтарды көгсндеп әксткен 29-дың қызыл репрессиясына 
ілікпей тұрып-ақ соңғы жылдарда жазған  шығармалары жоғалып кеткен Жүсіпбек Аймауытұлының 
ұлт руханиятына бергенінен берері көп болған қалам иесі болғанын жан-дүниеңізбен сезесіз. 

Жазушының балаларға арналған «Көк өгіз» деген кітапшасы сақталған [18]. Мұнымен бірге бір 
баспа табақ көлемінде «Кемпір мен шал» ертегісі 1928 жылы баспаға берілгенін, басуға рұқсат 
етілгенін анықтадым [19], ал енді оның кітап болып шыққан-шықпағаны белгісіз. Смағұл Садуақасовқа 
берген анкеталық жауабында қаламгср жоғарыда айтылған «Мәскеу мен Қырымға жолаушылық», 
«Көк өгіз», «Шал мен кемпір» кітаптарымсн қатар «Ақбілек» романын, «Үш қыз» ертегісін, «Дәмелі» 
романын (аударма), «Өрбике» жинағын (К.Берковичтің 6 әңгімесі), «Бақылаушы» (Гогольдіц 
«Ревизорынан» тәржіма) пъесасын баспаға бергенін айтады. Өкінішке қарай, бұлардың бәрі өз 
заманында кітап болып шықпағанын тағы бір ескерте кеткім келеді. 

1928 жылдың октябрь айында Аймауытұлы педтехникумдегі оқытушылық қызметінен өз еркімен 
босап, сол кездегі ел астанасы Қызылордаға ауысады. Оны дәлелдейтін құжатты толық келтірген жөн 
деп білеміз: «Қазақ Оқу комиссариатына. Сырдария педтехникумінде қазақ тілі, қазақ әдебиеті және 
ГУС бағдарламасының (қазақ тілінде) оқытушысы болып соңғы уақытқа шейін Аймауытов істеп еді. 
Оның Қызылордаға кетуімен педтехникум оқытушысыз қалды. Ауыстыратын адам жоқ. Жағдай өте 
қиын. Бұл пән бойынша оқытушының жоқтығы қызыл педагогтерді даярлауда кесірін тигізбей 
қоймайды. Сондықтан жоғарыдағы пәндерді өзіне ала алатын қазақ мұғалімін іс-сапармен 
жіберулеріңізді өтініп сұраймыз. Партияға мүше болса, дұрыс болар еді. Аймақтық Оқу бөлімінің 
меңгерушісі Құлжанов. 31-октябрь, 1928 жыл [20]. Педтехникумнен Жүсекеңнің не себепті кеткені 
белгісіз, десе де, осы құжаттан-ақ оның педагогика саласындағы зәру маманның бірі болғанына тағы 
бір көз жеткізуге болады. 
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АЛАШ БАСПАСӨЗІНДЕГІ СӨЗ БОСТАНДЫҒЫНЫҢ КӨРІНІСІ 

 
ХХ ғасыр басында саяси сахнаға көтеріліп, қазақ халқының мемлекет құру ісінде ерекше 

белсенділік танытқан, ұлт-азаттық идеясын ту еткен Алаш қайраткерлерінің еңбегі ерекше. Патшалы 
Ресейдің отарлау саясатын әшкерелеуде баспасөзді ел мінбері, ашық пікір алаңы ретінде ұтымды 
қолдана білген ұлт оқымыстыларының шығармашылығы арнайы талдауды, олар көтерген түйткілді 
мәселелер ғылыми тұрғыдан жан-жақты саралауды қажет етеді. Бұл тұрғыда Кеңес Нұрпейісов, 
Мәмбет Қойгелиев, Тұрсын Жұртбай, Қайрат Сақ секілді Алштану саласы мамандарының жаңаша ой-
пікір, тұжырымдары біз үшін құнды.  

«Алаш» партиясын құрып, Алашорда үкіметін жасақтап, Алаш автономиясын жариялауға 
талпынған ұлт зиялылары бүгінгі тәуелсіздігіміздің идеялық қазығын қағып кеткені анық. Әлихан 
Бөкейханов бастаған көксерек топ азаттық үшін күресте қара халықты ағарту жұмыстары жүйелі 
жүргізіліп, «төртінші билік» деп аталатын баспасөз арқылы қоғамдық пікірді дұрыс бағытта 
қалыптастыра білу маңызды екенін түсінде. Сана сілкінбесе, айналаны қараңғылық басарын ұғынды. 
Бұл зерттеу жұмысымызда тәуелсіздік жылдары есімдері қайта жаңғырып, еңбектері қайта басылып, 
коммунистік билік пен оның ғылымы әділетсіз тұмшалап, бүкемелеп келген ұлт зиялыларының 
идеялық ұстанымына бүгінгі күн тұрғысынан баға береміз. Алаш баспасөзіндегі сөз бостандығы 
көрінісінен мысалдар келтіріп, уыстай ғана ұлтымыз үшін ұлтарақтай жердің қадірі қандай болғанын 
сөз етеміз. 

Бiр анығы, жалған тарих жоқ, тек жалған тарихшылар ғана бар. Бұл қағиданың растығын қазiргi 
бiздiң рухани ояну дәуiрiмiз дәлелдеп берiп отыр. Басқаша айтқанда, ұлт-азаттық күрес идеясын 
өмiрлiк кредоларына айналдырған ХХ ғасыр басындағы зиялы азаматтарымыздың саяси аренада 
атқарған қызметтерiнiң кеңестік дәуірде тарихи санамыздан аластатылуы – соның бiр ғана мысалы. Бiз 
– жаңа тұрпаттағы мемлекет құру процесiн бастан кешiрiп жатқан елмiз. Кремль төбеттерi 
қалыптастырған қортық санадан, семiз малай болу психологиясынан арылып келеміз. Тәуелсiздiк 
идеясын, ұлттық мақтаныш сезiмiн ұрпақтар жадында жаңғырту күн тәртiбiндегi келелi мәселеге 
айналды. «Жаңа заманда қандай этникалық ерекшелiктерiмiздi, рухани құндылықтарымызды 
жаңғыртып, қандай жат мiнез, солақай сенiм-нанымдардан бойымызды аулақ ұстауымыз керек?» деген 
сан сауалдар жауап күтiп тұр. Яғни қазiргi кезең – таңдау, саралау және қорытынды шығару кезеңi.  

Жалпы, ғылымда ғасыр мен ғасыр тоғысында үлкен қоғамдық-саяси мәнге ие оқиға-құбылыстар, 
iс-әрекеттер аясы белгiлi бiр дәрежеде қайталанып отырады деген ұғым бар. Ендеше, қазақ елiнiң 
кешегi мен бүгiнгi ағымдағы мәселелерiнен тарихи сабақтастық iздеу, ұлт зиялыларының қос кезеңдегi 
көшбасшылық қызметiн және әлеуметтiк кеселдердi жоюдағы баспасөздегi белсендiлiктерiн талдап-
таразылау – бұл да заман лебi әкелген сұраныс. Ол, бiрiншiден, тәуелсiздiк идеясы жолындағы күрес-
тартыста алғашқы емес екендiгiмiздi, оның теориялық және басқа да негiздерiн қалап кеткен кiсiлер 
барлығын мойындау болса, екiншiден, тарихтың озық тәжiрибелерiн үйрену, саяси күрестiң әдiс-
тәсiлдерiн меңгеру, сондай-ақ, ондағы қателiктердi қайталамау үшiн қажет.  

Баршаға мәлiм ғылыми әдiс: зерттеп отырған мәселеңнiң бүгiнгi шындығын, тура мазмұнын 
объективтi ұғыну оның тарихына, себеп-салдарына үңiлуде жатады. Бұл ретте, энциклопедист ғалым 
Әбу Әли Ибн Синаның: «Кез келген нәрсенi, пайда болған құбылысты танып-бiлу оның себептерiн 
анықтаудан басталады, сонда ғана таным толық болмақ, сондықтан да емшiлiкте денсаулық пен 
сырқаттанудың себебiн бiлу қажет», – деген пiкiрi – әдiлеттi пiкiр [1]. Демек, бiздiң тақырыпқа қойылар 
негiзгi сұрақ: ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамында қалыптасқан саяси-әлеуметтiк хал-ахуал қандай 
едi және оның қазiргi болмысымызбен үндестiгi бар ма? 

Өткен ғасырдың басында патшалы Ресей Қазақстан тәрiздi өзiнiң отарлық тәуелдi аймағында 
үстемдiк орнатуда жоспарлы қадамдарға барып, оған мақсаттық сипат дарытты. Нәтижесiнде, қазақ 
қоғамында онсыз да әлсiз буын саналатын мемлекеттiк құрылым бiржола жойылып, сол арқылы 
ұлттық мәмiлегершiлiк пен саяси тәуелсiздiкке қол жеткiзiлдi. Басқа сөзбен айтқанда, «ХХ ғасыр қазақ 
даласы табалдырығын ауыр жағдайда, түнере аттады. Ғасыр басында қазақ халқының тарихи тағдыры 
қыл көпiрдiң үстiнде тұрды. Бiр жағынан, Ресей империясының отарлау саясаты, екiншi жағынан, 
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ортағасырлық мешеулiктен арыла қоймаған, ескi, күнi өткен феодалдық қатынас қатар қыспағына 
алған ұлтымыздың болашағына үлкен қауiп төндi» [2]. Сөйтiп, тоқсан тоғыз тосқауылға тап болған 
ноқталы қоғам ұлт тағдырына араша түсер, жойқын апатқа қарсы тұрар «рухани әкенiң» келуiн күттi. 
Бұл құтқарушылық миссиясын сол дәуiрдiң саяси-әлеуметтiк репертуарындағы тың сарын, жаңа мақам 
– ұлттық интеллигенция өз мойнына алды. Таратып айтар болсақ, тамыры мықты, рухы өжет, таң жүздi 
көсем тұлғалар – Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Мiржақып Дулатұлы, Мұхаммеджан 
Тынышпайұлы, ЖаханшаҺ пен Халел Домұхамедұлы, Мұстафа Шоқайлардың саяси күрес сахнасына 
шығуы кездейсоқ құбылыс емес-тұғын. Осы аралықта алтын құрсақты Табиғат-Ана да қазаққа ерекше 
мырзалық танытты. 

Отарлау сясатының ресейлiк үлгiсi қол астындағы бодан елдерге деген арақатынасында 
«гострономдық» көзқарасты ғана ұстанғанымен ерекшеленедi. Ол – оның қазба байлықтарын шикiзат 
түрiнде, халқын арзан жұмыс күшi ретiнде, жерiн өз iшiнде орын алған аграрлық тапшылықтарды жою 
үшiн пайдалану, т.с.с. Ал, қазақ қоғамындағы азғана топтың метрополия оқу орындарында бiлiм 
алуының негiзгi екi себебi болды: біріншісі – отаршыл мемлекеттiк басқару аппаратында ұлттық 
кадрларға деген сұраныстың артуы, екіншісі – қазақ арасына орыс өркениетiн таратушылар 
қажеттiгiнің сезіле бастауы [3]. Бiрақ, азатшыл, дала рухында тәрбиеленген тәуекелшiл азаматтар оны 
айналып өтiп, жалпы ұлттық мақсат-мүдделермен қаруланды. Қорытындысында, ұлы қажеттiлiктер 
тудырған ғасыр басындағы ұлттық өрлеу жаңа сападағы күрескерлiк мектептi қалыптастырып, дербес 
мемлекет идеясы мен батыстық өркениетпен даму жолы оның басты темiрқазығына айналды. 
Пiкiрiмiздiң қате еместiгiн алаштану саласындағы белгiлi маман Кеңес Нұрпейiсұлының төмендегi 
тұжырымы да растай түседi: «ХIХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында қалыптасқан қазақ 
интеллегенттерiнiң басым көпшiлiгi тек қана кәсiби мамандықтың тiзгiнiн ұстаумен шектелмей, 
әмбебап мамандар ретiнде қызмет еттi: олар оқу-ағарту iсiмен де, алғашқы қағаздар шығару қам-
қарекетiмен де, жан-жақты шығармашылық жұмыспен де қатар айналысты. Олардың барлығына тән 
ортақ қасиет, ортақ ерекшелiк қазақ қауымының қоғамдық-саяси өмiрiне белсене араласуы болып 
табылады. Басқа сөзбен айтқанда, олар ғасыр басындағы қазақ қауымының рухани және саяси 
сұраныстарына мүмкiндiгiнше толық жауап беруге атсалысты» [4].  

Баспасөз – рухани қару, әлеуметтiк мiнбер. Бейнелеп айтар болсақ, оның қоғамдық пiкiр 
қалыптастырар алып қуатын жердiң тартылыс күшiмен салыстырса болғандай. Бұл қағидаға адалдық 
«Аврора» атқан оқтан бастау алған большеиктiк идеология орнап тұрған тұста да, «Құран» мен 
«Капитал» басты оқулыққа айналған қазiргi заманда да сақталуда. Сондықтан да болар, бiз сөз етiп 
отырған зиялы топ та «… 1913 жылдың басына қарай қазақ қоғамы үшiн саяси күрестiң мүлдем жаңа 
құралы – жалпыұлттық саяси басылым шығару идеясын жүзеге асырды» [5]. Сөйтiп, оны 
энциклопедиялық басылым деңгейiне көтерiп, сол арқылы әлеуметтiк ой-сананың оянуына ықпал 
жасаса, бұл баспасөздiң бүгiнгi болмысына да тән құбылыс. Ендi осы айтқан пiкiрiмiздi параллельдi 
бағытта дамыта түсейiк. 

Журналистика профессоры Қ.Сақтың: «Қазақты» ғасырдың басындағы қазақ өмiрiнiң шежiресi, 
дәлiрек айтқанда, 1913-1918 жылдар аралығындағы халқымыз бастан кешкен аласапыран заманның 
айнасы, қазақ баспасөзiнiң негiзiн қаласқан энциклопедиялық басылым деп бағалауымызға да 
болады… Әлекең мен Ахаң, Жақаңдар басшылық еткен басылымға сол кездегi қазақ зиялыларының, 
көзi ашық, көкiрегi ояу азаматтарының үн қатпай қалғаны некен-саяқ. Осыдан-ақ газеттiң көтерген 
жүгiнiң қаншалықты ауыр әрi қаншалықты жауапты болғандығы аңғарылады», – деген ғылыми 
қорытындысынан бiраз сұрақтарға жауап табарымыз анық [6]. Және мұндағы ескеретiн бiр мәселе, сол 
тарихи кеңiстiкте үлкен полемика тудырған мемлекет қалпы, ұлт бағдары, тiл тағдыры, жерге деген 
меншiк формасы, т.б. с.с. мәселелер бүгiнгi таңда да өзекті. Ол кездегi ұлт зиялыларының жетекшiлiк 
функциясы қандай керек болса, қазiрде солай.  

Иә, дәл солай… Жер мәселесiне байланысты ХХ ғасыр басы: «…кадет партиясы жер адамға 
меншiктi болып берiлсе жөн дейдi. Бiздiң қазақ жердi меншiктi қылып алса, башқұртша көршi мұжыққа 
сатып, бiраз жылда сытырылып, жалаңаш шыға келедi», – деп өзiнiң негiзгi көзқарасын айқындаса [7]; 
ХХІ ғасыр басы: «Сiз (Сүлейменов Олжасты айтып отыр. – Б.Ә.) «жердiң бiрден-бiр қожасы – 
Қазақстан халқы» деген қағиданы Конституцияға енгiзiп, оған «жер және оның қойнауы 
қазақстандықтар меншiгiнде болады» деп жазу керектiгiн айтасыз. Сөйтiп, атамекендегi қазақтар 
құқығын айтпағанда, шетелдерге қуылған ұлттың үштен бiр бөлiгiн құқықтан жұрдай етесiз… Қазақ 
жерiнiң иелiгiне тарихи құқық тек қана бiр ғана халыққа – қазақ халқына ғана тиiстi 
екенiннегеайтпайсыз?» – деп дабыл қағады [8].  

Иә, дәл солай… ұлт қауiпсiздiгiне байланысты ХХ ғасыр басы: «Төңiрекке қарасақ, түнерген-
түнерген бұлттар көрiнедi. Түбi қандай белгiсiз. Нұр болып жауып, жерiмiздi көгертiп, несiбемiздi 
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молайтар ма? Болмаса, дауыл боп соғып, үйiмiздi жығып, общинамызды шашып тастар ма? Көзiмiз 
бұған жетпейдi», – деп ел болашағына аса қамқор үнмен алаңдаушылық бiлдiрсе [9]; ХХІ ғасыр басы: 
«Қытайдағы тарих оқулықтарының және соңғы жылдары қытай тарихшыларының қазақ тарихына 
қатысты еңбектерiнiң пайымдауынша, бiздiң ата-бабаларымыз ешқашан тәуелсiз ел болуды армандап 
көрмептi… Елiмiзде қоныстанған қытай диаспорасының мөлшерi белгiлi бiр шекке жеткенде, ұлы 
көршiмiз өзiнiң халықаралық беделi арқылы елiмiзде тұратын қытай диаспораларының құқықтық 
жағдайы жөнiнде әлемдiк деңгейде дабыл қаға бастайды»,- деп этностық болмысқа қарсы жасалған 
мысықтiлеу әрекеттердi батыл әшкерелейдi [10]. 

Иә, дәл солай… Заманның негiзгi идеологиясы туралы ХХ ғасыр басы: «Қазақ» газетiнiң басына үй 
суретiн орнатуда мынадай мағыналар бар едi: Киiз үй – киiз туырлықты халқы. Үйдiң түндiгi ашық, 
есiгi жабық болуындағы мағына: түндiк жарық беретiн жол, есiк түрлi заттар кiретiн жол дегендiк. 
Жарық жолы ашық, еркiн болсын, түрлi заттар кiретiн жол есiгi еркiн болмасын делiнген едi»,- деп 
рухани азғындамау мен ұлттық тазалықтың сара жолын көрсетiп берсе [11]; ХХІ ғасыр басы: 
«Үстiмiздегi жылдың қырқыншы жылдары «Америкаға қандай идеология қажет?» деген тақырыпта 
пiкiрталас айтысы болғаны тарихтан мәлiм. Он шақты жылдарға созылған осы шараға американдықтар 
қаржыны аямай-ақ төктi… Бүгiнгi дәулетi тасып, сәулетi асып отырған елдi мұратына жеткiзiп, 
халықтың түр-түсiне, нәсiлiне қарамай айрандай ұйытып отырған сол идеология демегенде не?.. Бiр 
ғасырға жуық коммунизм елесiнде өмiр сүрген халықты ешқандай идеясыз қалдыру – терiс пиғылдарға 
бос кеңiстiк сыйлаумен бiрдей екенiн өмiр көрсетiп отыр. Сонда бiзде идеал деген болмай ма?» – деп, 
батыстың, басқаның қазақ ұлтына қарсы бағытталған басқыншылық экспанациясына, рухани 
диверсиясына шыдас берер қауқарлы қуат табуға шақырады [12]. 

Иә, дәл солай… 
Мiне, көрiп отырсыздар, бұл мысалды әрі қарай жалғастырып кете беруге болады. Екі кезең 

мәселесінен рухани тұтастық пен мазмұндық сарындастық, тарихи сабақтастық табу аса қиын емес. 
Ал, оның шеберлiк мектебi мен көркемдiк құндылықтарын талдап-таразылау, сондай-ақ, қос кезең 
зиялыларының бiлiм-беделiн, белсендiлiк дәрежесiн салыстыру – басқа тақырыптың аясы. Не нәрсенiң 
болсын ақиқат құбылысына салыстыру арқылы көз жеткiзерiмiз рас болса, онда қоғамдық өмiрдiң 
шежiресi баспасөздiң де өткенi мен бүгiнiне тереңiрек үңiлiп, оны жарыққа шығарушы топтың озық iс-
тәжiрибесiнен мол сабақ алғанымыз ләзiм.  

Жаңғырығы мен тәуекелi басым жаңа мыңжылдыққа көшiн ұзатқан Қазақстан халқы бүгiнде 
дербес мемлекет ретiнде өзiнiң алғашқы қадамдарын жасауда. Азаттықтың рауандап атқан ақ таңына 
ол сан ғасырлық отарлық тәуелдiлiктi артқа тастап, ұлттың алтын тамыры мен бекзаттық болмысын 
сақтап қалу жолында болған күрескерлiк рухтың арқасында қол жеткiзгенi анық. Әйтсе де, «төл 
топырағымызда ұлт-азаттық идеясының тарихы болмаған, Қазақстанның тәуелiздiк алуы – КСРО-ның 
құлауының нәтижесiнде ғана келген тағдыр сыйы» деген пiкiр айтатындар бар. Бiздiңше, бұл – әкесi 
қалдырған аманатты да «редакциялап барып» орындайтын келте ойдан басқа ештеңе де емес. Және 
мұндай қасаң көзқарас ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамына тән ұлттық сана-сезiмнiң оянуына түрткi 
болған, ел бостандығы үшiн бақилық сапарға да сертiнен таймай аттанған рухани ақсүйектеріміздiң 
қадiр-қасиетiн кетiретiн қадам. Демек, аталмыш «бәстесерлiк» мәселеде Бiз бен Олар баррикаданың 
екi жағында тұрарымыз хақ.  

ХХ ғасыр басындағы патшалы Ресейдің аграрлы саясаты мен әскери-әкiмшiлiк басқаруы бодандық 
бұғауына түскен Алаш елiнiң райы мен реңiне көптеген көлеңкелi жағдайлар алып келдi. Монархиялы 
диктатураның саяси-экономикалық және рухани-моральдық отарлауы параллель жүрiп жатты. Бұл 
ретте белгiлi алаштану саласының маманы, профессор М.Қойгелдиевтiң мына пiкiрi назар аударарлық: 
«Мiне, осындай жағдайда қоғамдық күреске қазақ елі үшiн мүлдем жаңа саяси-әлеуметтiк күш – 
ұлттық интеллигенция араласа бастады. Негiзiнен метрополия оқу орындарында бiлiм алып, отаршыл 
мемлекеттiк басқару аппаратындағы қызметке және қазақ арасында орыс мәдениетiн егiп, тарату үшiн 
даярланған зиялылар мұның бәрiн жиып қойып, ұлттық тәуелсiздiк пен ұлттық мәдениеттiң өсiп-
өркендеуiне, ұлт өмiрiн қайта құру мақсатына қызмет ете бастады» [13]. Бiздiңше, дәл осы пiкiр – 
қоғамтану ғылымына қатысты академиялық керi көзқарастарға батыл қарсы жауап қата бiлген 
пiкiрлердiң бiрi болып, тарихи әдiлеттiң орнауына жол салғаны шындық. 

Баспасөз – әлуметтiк мiнбер, ол қоғамдық пiкiр тудыру арқылы елдік мәселелерді күн тәртібіне 
қояды. Қазiргi таңда ақпараттар ағыны әлемдi бiр-бiрiне барынша жақындастырып, мейлiнше түсiнiктi 
етiп және адамдар қолы тұрғызған джунглиде – зәулiм үйлер мен әсем ғимараттарда жасалатын 
тағдырлардың реттеуішi, компасы болып отырғаны тағы да шындық. Ендеше, мың аттық күшi бар 
әлеумет көлiгiн адамаралық қатынастарды ынтымақты етуге де, ысырапты етуге де қатар пайдалануға 
әбден болады. Және бұл – саяси өмiр тәжiрибесiнде сынақтан өткен пәрмендi әдiс. 
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Кешегi Әлихан бастаған әуеден тамған әулие нұрындай реформаторлық бағыттағы оқымысты 
топтың да саяси күресте қолына ұстаған ең ұлы қаруы – баспасөз едi. «Жиырмасыншы ғасырдың 
басындағы қазақ интеллектуалдық күштерiнiң ұлттық баспасөз төңiрегiне тоғысу қоғамдық 
қажеттiлiктен туған едi. Олардың жұмылып жұдырық болуына, қосылып күш бiрiктiрiп iс-әрекет 
жасауына итермелеген қазақ елiн жайлған әдiлетсiздiк пен адам төзгiсiз саяси-әлеуметтiк ауыр хал 
болатын» [14]. Және соның iшiнде алфавиттiк тәртiппен оқуға бағынбайтын ең басты тақырып – жер 
мәселесi-тұғын. Мiне, бiздiң ендiгi әңгiмемiз осы төңiректе өрбiмек. 

Кеңестiк кеудемсоқ идеологияға «қолбала» болған ғылыми әдебиеттерде аталмыш проблемаға 
байланысты ұлт лидерлерiнiң саяси ұстанымдары бұрмаланып көрсетiлiп, бiздiң санамызға қазақ үшiн 
жер мәселесi шешушi факторға ие болмаған деген жалған ұғым сiңiрiлдi. Сөзiмiздiң айғағы ретiнде 
шетелдiк ғалым М.Б.Олкоттың: «…қазақтар үшiн жер негiзгi құндылық саналмаған. Түлiк өсiрудi 
шаруашылықтағы басты кәсiбiне айналдырып, ортақ жайылымдарда баққан. Және де олар жерге деген 
жекеменшiк құқығына емес, пайдалану құқығына ғана ие болған» [15] – деген қисынсыз топшылауын 
келтiрсек те жеткiлiктi. Мұндай адасулардың белгiлi бiр саяси мақсатқа ғана қызмет iстегенi мәлiм. 
Әйтпесе, бүгiнгi өлшем, көзқарас басқаша. 

Егер жоғарыдағы ғалым пiкiрi рас болатын болса, онда ғасыр басында ағартушылық-
демократиялық бағытта шығып тұрған «Айқап» пен «Қазақ» басылымдарындағы тақырыпқа қатысты 
полемикалық мақалалар топтамасымен қайда қоямыз?! Мысалы, мамандығы агроном-экономист 
Әлихан Бөкейханның осынау жанды мәселедегi шешiмтал көқарастарының мәнi мен мазмұны әлi 
күнге дейiн актуальды деп бiлемiз. Ол: «Қазақ жұртына жерi туралы шыққан Закон степное 
положениесi 1891 жылы 25 мартта шыққан. Мұнда қазақ көшпелi. Осы степное положениенiң 120-
сыншы статьясының қосымшасында қазақтар артылған жердi қазына пайдасына алады деген сөзге 
сүйеп, переселен мұжыққа, хохолға қазақ жерiнен жер алмақ болып, қанша жер көшпелi қазақ 
шаруасына керек, осыны бiлемiз деп Щербина есебi деген қазақтан есеп алған. Осы есеппен қазақты 
көшпелi шаруа деп, қазаққа ендi жер қалдырып, қалған артық жерден мұжыққа, хохолға учаске 
көрсетедi» [16] – деп патшалы Ресей ұсынған аграрлы саясаттың солқылдақ тұстарын ашып көрсетiп, 
соңынан ерген әлеуметті әдiл шешiм қабылдауға шақырады. 

Сол кездегi саяси-рухани көсемдерiмiздiң iшiнде аталмыш тақырыпқа ат басын бұрмағандары 
кемде кем. Атап айтар болсақ, Ахмет Байтұрсынүлы, Мiржақып Дулатұлы, Смағұл Садуақасов, 
Мұхаметжан Тынышбаев, Халел Домұхамедов, Сұлтанбек Қожанов, Мұтсафа Шоқай, ЖиҺанша 
Сейдалдин, т.б. Тiзiмдi осылай жалғастырып кете беруге болады. Бiрiншiден, жоғарыда есiмi аталған 
қайраткер-қаламгерлердiң проблемаға қатысты дүниелерiн толықтай қамтуға жұмыстың көлемi 
көтермесе, екiншiден, «Теңiздiң дәмi – тамшыдан» демекшi, жiлiктi-жiлiктi деген екi-үш кiсiнiң ой-
пiкiрiн берiп-ақ қоғамдық ой-сананың қай бағытта дамығанын айқындауға болады. Сондықтан да, 
саяси-ғылыми әдебиеттерде қалыптасқан «үштiк одақ» деген атауды толықтырып тұратын Ахмет 
Байтұрсынұлы пен Мiржақып Дулатұлының жерге байланысты мақалаларынан дәлел-дәйектер 
келтiрiп, ойымызды бiршама қорытсақ деймiз. 

Аталған авторлардың алғашқысы: «Қазаққа қала болсаңдар мәдени жұрт боласыңдар деп ақыл 
берушiлер, әуелi, қала адамына кәсiптi үйренiп алып яки ғылым-өнер үйренiп, жаман жердi жақсы жер 
орнына, аз жердi көп жер орнына тұтынарлық дәрежеге жетiп алып, қала бол десе, оған бiз де қол қояр 
едiк. Оны айтпай переселен чиновниктерi 15-тен жер кесiп берiп, қала-қала отырғызса мәдени жұрт 
болып дүрiлдеп кетесiңдер деген сөз – қазақ қазiр Европаша киiнiп ала қойса, Европа адамдарының 
iстегенiн iстеп кетер едi деген сияқты сөз. Ешнәрсенi үйретпей, Европаша киiндiрiп, Лондон я Парижге 
қазақты апарып қоя берсе, тапса малай болар, таппаса аштан өлiп қалар», – деп, өзiнiң жанайқайын 
жеткiзiп, әдiлетсiздiк жайлаған қоғамның ащы шындығын жайып салады [17].  

Ендi келесi автордың тоқетер пiкiрiне құлақ түрсек, ол: «…бұрынғыдай кең даланы қазақ жалғыз 
меншiктеп отырған жоқ, басқалар да келiп тығылды. Басқалармен араласу ендi көбейдi Һәм жылдан-
жылға көбейiп барады… өзгелерден кем болмай, тең боламын деген жұрт қатарынан қалмасқа 
тырысады. Тең болғанда адам болсын, жұрт болсын бiлiмi, өнерiмен тең болады», – деп, ел басына 
төнген «ережесiз күрестерден» шығарар жалғыз жол интеллектуалдық қуатты игеруде жатқандығын 
меңзейді [18]. Мiнекей, ғасыр басындағы саяси аренада басты тақырыпқа айналған жер мәселесi ұлт-
азаттық күрес идеясының аттаныс нүктесi едi. Ендеше, жоғарыда бiз сөз еткен шетелдiк ғалымның 
қазақ лидерлерi үшiн жер тағыдыры екiншi мәндегi қызмет атқарды деуi – ағат айытлған пiкiр. 

 «Тарих қайталауды сүйедi», – дейдi халық даналығы. Жер мәселесі бүгiнгi тәуелсiз Қазақстанның 
да күн тәртiбiндегi қабырғалы мәселелердiң бiрiне айналып отыр. «Қазақ» газетiнiң «бас жазушысы» 
Ахмет Байтұрсынұлы: «Жер мәселесi – қазақтың тiрi я өлi болу мәселесi», – деп орынды ескерту 
жасаған. Рас, кешегi 1937-38 ж.ж. ұлтқа қарсы жасалған қанды террор алаш лидерлерiн арман-
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мұратына жеткiзбей кеттi. Бiрақ, олар азат мазмұндағы мемлекеттiк институттарды қалпына келтiру 
жолында, баспасөздегі сөз бостандығының рөлін арттыруды өз дәуiрiндегi барлық мүмкiндiктердi 
сарқа пайдаланып, қазiргi егемендiгiмiздiң ғылыми-теориялық iргетасын қалап үлгерді.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Әбу Әли Ибн Сина. Канон врачебной науки. – Ташкент, 1996. 1-том. 
2. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. – Алматы: Санат, 1995.– 368-б. 
3. Нұрпейiсов К. Алаш Һәм Алашорда.–Алматы:Ататек,1995.– 256-б. 
4. Нұрпейiсов К. Алаш Һәм Алашорда.–Алматы:Ататек,1995.– 194-б. 
5. Сақ Қ. «Қазақ» газетiндегi қоғамдық-саяси мәселелердiң жазылуы. Кандидаттық диссертацияның авторефераты. – 

Алматы, 1998.– 14-б. 
6. Сақ Қ. Ұлттық сана ұйтқысы // ҚазМУ Хабаршысы. Журналистика сериясы, 1997. №1.– 66-б. 
7. Бөкейхан Ә. Мен кадет партиясынан неге шықтым? // Қазақ, 1917. №256. 
8. Ақдаулетұлы М. Жер кiмдiкi? // Қазақ әдебиетi, 1999. 24-қыркүйек. 
9. Байтұрсынұлы А. Құрметтi оқушылар! // Қазақ, 1913. №1. 
10. Ысқақ Ә. Қытаймен қатынас ұлттық қауiпсiздiгiмiзге қауiп төндiрмеуi шарт // Заман-Қазақстан, 1998. 16-қаңтар. 
11. Дулатұлы М. Орда гербi (таңбасы) // Қазақ, 1918. №258. 
12. Омашұлы Н. Бiзде идеал бола ма? // ҚазМУ хабаршысы. Журналистика сериясы, 1999. №5, 5-6 бб. 
13. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. – Алматы: Санат, 1995. – 3-б. 
14. Нүрпейiсов К. Алаш қозғалысы Һәм алашорда. – Алматы: Ататек, 1995. – 33-б. 
15. Мектеп А. Халел Досмұхамбетұлының публицистикасы. Кандидаттық диссертацияның авторефераты. Алматы, 

1999. 14-15 б. 
16. Бөкейханов Ә. Шығармалары. Ашық хат. Алматы: Қазақстан, 1994. 139-140 бб. 
17. Байтұрсынов А. Жер жұмысына дiн жұмысын қыстырмалау // Қазақ, 1913. 
18. Дулатов М. Қазақ жайы // Қазақ, 1913.  
 

 
Кайрат ЖАНАБАЕВ, 

кандидат филологических наук, доцент 
КазНУ им. аль-Фараби 

 
СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ АСТРАЛЬНОГО ТЮРКСКОГО МИФА В РАССКАЗЕ 

М.ЖУМАБАЕВА «ГРЕХОПАДЕНИЕ ШОЛПАН» 
 
І 

В условиях политической несвободы и советского идеологического диктата казахская 
национальная художественная культура всегда находила способы и средства,активно искала и 
создавала различные формы для реализации своего огромного и могучего потенциала, который мы 
именуем вслед за А.Кодаром Степным знанием, или духовным опытом тысячелетий. Все имеет свою 
историю, и у литературы нашей наблюдались выдающиеся взлеты. 

Как не парадоксально, история национального возрождения тюркской культуры началась не 
сегодня, не с получения нами государственной независимости. Национальное возрождение начиналось 
всегда там, где и когда создавалось сильное, интеллектуальное поле «противодействия и 
выживаемости» – генератор независимой исторической и социальной идеи в самые кризисные времена, 
грозящие тотальному истреблению народа.  

Думается, историческое возрождение испытывали,вполне осмысливая себя в мире, исседоны, 
аримаспы, аланы, саки, массагеты, скифы, хунну. 

Совершенно очевидно и не требуетлишнихдоказательств, то, что «көк-тюрки», вышедшие из 
хуннского лона и создавшие Великуюстепную империю, появились в истории в самое кризисное 
время. Благодаря высокой силе духа, богатейшему духовному потенциалу, они скинули колониальное 
бремя аваров и создали величайшую цивилизацию. Их возрождение и вечное бессмертие воплощено в 
древнетюркских поэмах – в вечном камне – Бенгу таш, символизируя несгибаемость тюркского духа и 
подлинное величие всегда свободного кочевника. 

Астральные и солярные, лунарные мотивы, а особенно – тема Неба, с особой силой звучат в 
рунических памятниках. Со временем древнетюркские образы, мифологические персонажи 
подверглись трансформированию, модифицированию, нивелировке. Место других заняли арабские и 
иранские названия, но все же непокорная степь вплоть до ХХ века жила лишь 
неизменнымосознаниемсвоей неповторимой самоценности. Она органично воздействовала на 
культуру городов и разных государств. Она способствовала их динамическому росту и быстрому 
развитию их цивилизации. 
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Примером высокой духовности, обретающей истоки в могучей тюркской мифологии могут 
послужить памятники«Кудатку билик» и «Огуз-наме».  В этих произведениях мирового 
значения также воплощена астральная тематика. Но если в «Кудатку билик» Юсуф Баласагуни 
обращает внимание правителя на звезды, гармоничноеих устройство, то во второй поэме, автором 
которого является сам огузский народ, ярко представлена вся совокупностьдревнейших 
этиологических, космогонических, астральных,тотемических, генеалогических, эсхатологических 
мифов и мифологических сюжетов тюркских народов.  

И в последующих национальных тюркских литературах эта золотая нить – астральные мифы и 
легенды – никогда непрерывалась. Она ярко проявляет себя в произведениях Шакарима, М.О. Ауэзова, 
С. Сейфуллина, Б. Майлина, А. Кекильбаева, О. Бокеева и других талантливых казахских писателей. 

Удивительно емкими, богатыми, красочными предстают астральные сюжеты, мотивы и образы в 
потрясающей по своей художественной и интеллектуальной силе поэзии жырау XV-XVIII веков: 
Шалкииза, Доспамбета, Жиембета, Бухара. 

Анализируя исторический путь, который прошла вся тюркская астральная мифология: роды, виды 
ижанры искусств, в которых был задействован астральный материал, отмечая его ключевую роль в 
устной и письменной художественной словесности, мы говорим о тюркских истоках философии 
вечности, ухода и возврата, о тюркском бессмертии. Мы говорим о эпико-героическом духовном 
фундаменте народа, его надеждах, светлых устремлениях, о его представлениях о смысле жизни и 
красоте быстролетящей жизни. 

Астральный мотив проливает благодатный свет на историю эпического жанра, начиная с 
возникновения, с эпохи шумер, заявляя о себе на каждом этапе своего развития: во всех древних поэмах 
и до «Земли, поклонись человеку» и «Глиняной книги» О. Сулейменова. В зависимости от культурно-
исторической эпохи он проявляет и особенности своего бытования, выступает в той или иной 
художественной форме, свидетельствует об эволюции и трансформации в эпоху глобализации. Даже 
сравнение астральных мотивов в «Сказании об огузах» и древнетюркских памятниках классического 
периода заняло бы не мало места в настоящей статье. 

Но можно проследить, какое значение имеет астральный символ Шолпан (планета Венера) 
вгероической поэзии Доспамбета (XVІ век), в любовной лирике «Исповедь Шакарима (XІX век), и 
каково, совершенно отличное, трагическое, космически-символическое значение имеет этот 
астральный образ в рассказе М. Жумабаева «Грехопадение Шолпан» (1923 г.).   Здесь мы можем 
проследить эволюцию астрального символа, закономерность его функционирования в тесной связи с 
природой жанра. У Магжана этот астральный мотив развит до небывалого мастерства в связи с новым 
историческим витком развития и в непосредственной связи с политическим, социальным статусом 
поэта, задачами, выдвигаемыми перед гением временем и историей. 

  
ІІ 
 

Впервые настоящая статья, целью которой быловыявление структуры и функции астрального мифа 
в рассказе М. Жумабаева «Грехопадение Шолпан», была опубликована в журнале «Евразия» (№2, 2004 
г.).  Тогда она имела заглавие «Сказ об Умершем Солнечном Быке и Прекрасной Небесной Грешнице».  

В сочетании Умерший Солнечный Бык была метафорически воплощена трагическая 
пора,разложение и гибель некогда могучей кочевнической цивилизации, которая для многих народов 
древности и средневековья была образцом высокой культуры и нравственности.     
 Свидетелем этой страшной трагедии начала ХХ века оказалсяпоэт, замечательный сын казахского 
народа Магжан Жумабаев. Солнечный Бык, Сарсенбай, – по мнению автора статьи, должен был 
воплощать здоровые силы казахской нации, но эти изначальные функции берет на себя Шолпан, 
выступающая в двух ипостасях: как женщина и как астральный символ материнства.  

 
 Күш кеміді, айбынды ту құлады, 

Кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады…2 
 М. Жұмабаев, «Қазақ тілі», 1916 ж. 

 
«Мы – солнечные! Мы из солнечных недр родились!» – воскликнул в одном из своих стихотворений 

незабвенный И. Джансугуров, исходя не только из бессмертного пафоса вечноторжествующей 
восточной метафоризации, но и разумея под этим,несомненно, истоки духовного опыта тюркских 
народов, ведущих свои древние многочисленные колена от богов и героев, от волков, оленей, 
соколов,медведей, так или иначе связанных сдревним небесным божеством – Солнцем.  
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Такова звездно-солнечная основа мифологической истории тюрков.Поразительным 
свидетельством тому являютсязнаменитые тамгалинские Солнечные Быки и Солнечные Олени, 
известные нам по астральным легендам тюрко-монгольских народов. Весь духовный арсенал 
казахского народа – фольклор и литература – буквально пронизан этой светоносной традицией. 
Творчество М. Жумабаева такженаполнено солнечными и звездными мотивами, тесно связано с 
изначальными истоками казахского национального духа. 

«Неповторимый лирик», «дерзновенный, ослепительный талант», «удивительный властитель 
слова», «тонкий созерцатель жизни и природы»,– так теперь говорят о нем наши литературоведы, 
тонкие знатоки его творчества.  

Магжан – негасимая звездаказахской нации на рубеже XIX-XX веков, выражение независимого 
духа старой вольнолюбивой казахской интеллигенции, ее совести и свободы. После Абая в 
историиказахской художественной словесности не было более трагической, духовно богатой, яркой и 
оригинальной личности. Казахская лирическая поэзия не знала такого отчаянного национального 
индивидуального самоутверждения, такой невероятной,поистине космической, степени драматизма!  

Художественный мир Магжана Жумабаева еще ждет своих открытий. При равноценном 
поэтическом переводе небесно-звездная поэзия его зазвучала бы в полную силу на всех языках, а мир 
признал бы в нем фигуру непреходящего культурно-эстетического значения, какими предстал в 
мировой поэзии, например, Рабиндранат Тагор – величайший поэт Индии. Нужно только учесть, что 
творчество казахского гения, его антиколониальные мотивы, его «свободолюбивый Восток 
сраскосыми очами»,– все это было много ранее, может быть, прежде всех известных нам поэтов 
антиколониальной направленности ХХ века. В этом смысле казахский поэт М. Жумабаевявляется не 
только одним из первых, но и самым первым поэтом «пробуждающейся Азии».  

Впрочем, азиатская часть России конца XІX-начала XX века – писатели, поэты, общественные 
деятели: С. Кудаш, И. Галымжанов, А. Букейханов, М. Чокай и другие, – еще до революции хорошо 
знали это блистательное имя, ценили поэта за его смелые гражданские взгляды. Поэт-символист жил 
и творил в то трагическое время, когда ломалсяпривычный хозяйственный уклад вчерашних 
кочевников, менялисьбыт итрадиционная культура, освященные мудростью и героической историей 
предков, когда подвергались угрозе самые основы национального мировоззрения. Это актуально и 
сегодня, в эпоху глобализации. Быстрая трансформация духа некогда гордого и вольного, «могучего, 
подобного солнцу, и извергающего гром, народа" (М.Жұмабаев, «Қазақ тілі»), породила в казахском 
кочевом обществе страх и растерянность, неуверенность и смуту, предчувствие катастрофы. 
Национальную драму усугубил всеобщий вселенский разлад: мировая война, революции, мятежи, 
смуты в казахском крае. Эпохальные события всемирной, русской и национальной истории 
воспринимались в традиционномказахском сознании кочевника как ақыр заман, конец мира и 
человечества.  

 
Сказ об умершем Солнечном Быке и прекрасной Небесной Грешнице 

 
 Ерлік, елдік, жас, қайрат, бақ, ардын, –Жауыз 

тағдыр жойды бәрін не бардың… 
 М.Жұмабаев, «Қазақ тілі», 1916 ж. 

 
  Эти великий перекос национальной истории, тревожное состояние казахского духа гений 

воплотил в своих многочисленных стихотворениях и поэмах. Очень сильны эсхатологические мотивы 
в стихотворениях «Восток», «Зимняя дорога», «Гони же клячу,Сарсенбай», «Люблю», «Темная, 
ураганная ночь» и в поэмах –«Коркыт», «Жусипхан».Сквозь огненно-ветровойкосмос его 
дерзновенной лирической стихии мы подчас обнаруживаем невероятную глубину трагических 
переживаний простой казахской души, живущей на изломе века. Космическая лирическая стихия и 
глубинный трагизм создают особый, неповторимый мир поэта. Все его яркое наследие: интимная, 
гражданская, философская, пейзажная лирика, даже переводы лучших произведений мировой поэзии: 
Гейне, Гете, Байрона, Горького, Фета, – все это исполнено одним неповторимым дыханием гения. 
Шедевром казахской художественной прозы стало и его произведение «Грехопадение Шолпан».  

Не зная интеллектуально-духовной основы и смыслосодержащих структурэтого рассказа, читатель 
может предположить, что произведение такого жанра и стиля типично для казахской прозы начала ХХ 
века.Оно состоит из натуралистических описаний быта казахской семьи. Оно поднимает и характерные 
для этого периода темы, например, судьба казахской женщины. Оно свидетельствует о первыхзачатках 
предпринимательства (образ скотопромышленника Сарсенбая). Оно критикует нравы молодежи того 
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времени в духе патриархальных Шортанбая и Мурата, певцов«эпохи Скорби» и т.д. Все это верно. 
Кроме одного. 

Мы не учли особенности художественного мира великого поэта, звездно-солнечную тематику его 
лирических и лиро-эпических произведений, той многослойности духовного космоса поэта: небесную 
твердь этого грандиозного мифопоэтического строения составляют именно астральная и солярная 
темы, излюбленные поэтом. Разумеется, это касается и его художественной прозы. 

Впервые в истории казахского рассказа астральный и солярный мифы обрели свое воплощение 
именно в произведении М. Жумабаева «Грехопадение Шолпан».  Основная проблема рассказа – 
болезнь Солнечного быка, метафорически объясняющая отсутствие мужского начала. Семья, род, 
общество теряют опору, испытывая страшную деформацию, ущерб. На всех уровнях взаимоотношений 
мужского и женского наблюдаемнесостоятельность мужского начала (Солнечного Быка). «Где он?» – 
спрашивает, умирая Небесная Грешница, Звезда и женщина. Но нет его: сына, брата, мужа, отца. Нет 
опоры, нет сильной мужской части.  

Не случайно имя центральной героини – Шолпан:Утренняя звезда. В древности этой звезде 
молились ранние пастухи и охотники, как символу любви и плодородия, богине-прародительнице 
всего живого, как покровительнице детей и семьи. В процессе демифологизации эта звезда стала 
просто символом любви, весны, молодостии красоты. Не случайна и оппозиция: Шолпан – Светило, 
мужское и женское. Движение солнца в произведении – движение всей его композиции. Не случаен и 
финал этой высокой трагедии: героиня рассказа «пав в борьбе со Светилом, покинула этот мир 
навсегда». Вот где мы обрели золотой ключ к открытию удивительного художественного мира 
рассказа «Грехопадение Шолпан». Не случайно в судьбе героини все самое лучшее, самое светлое и 
счастливое (например, минуты радости и любви, зачатия и сладость материнства) выпадает на 
благодатное время – весну и лето, а в минуты тревоги, разлада, позора и трагической смерти – 
наступает время осени или зимы. Но и само зачатие, самый этот грех, вынашивание дитя – сродни акту 
космогоническому, восходящему в своих процессах к священным первоистокам образования мира, 
космоса, первого бога и первого человека – происходит в мае. Цветущей весной. Это неизбежное 
возвращение к ежевечной свежести древнего ритуала, к памяти эпохи первотворения, – вовсе не 
случайно. Ибо Шолпан – Утренняя звезда, самый символ этой цветущей жизни. Не случайно 
писателем выписан и образ злобной, бесплодной, дряхлой старухи-Осени, так часто появляющейся на 
страницах рассказа.Если следовать логике казахского мифа – это образ Тул Катын, Бесплодной бабы, 
той, которой неизбежно могла бы стать в финале произведения и сама молодая, красивая Шолпан 
(Венера).    

Теперь о грехопадении, то есть о самой теме произведения М.Жумабаева, о сокровенном смысле 
художественного повествования. Известно, что грехопадение – столь распространенный мотив в 
мировой литературе и мировом фольклоре – есть нарушение каких-либо моральных предписаний, 
священных заветов, а также – самый процесс нравственного падения, или «вхождение в грех». Во всех 
случаях – это утрата нравственности. Тут все ясно. Но когда речь идет о «Грехопадении Шолпан» – 
случай иной, особый. Тут задумаешься: чей же все-таки грех? Не грех ли это ее «неземного, небесного 
Сарсенбая», который уже никогда не сможет стать солнцем. Так, в тюркском мифе Шолпан (планета 
Венера) всегда находится под могучей ослепительной сенью солнца-богатыря, идущего с восточной 
стороны.  

Подобно восточной женщине, она, накормившая домашний очаг, предвещает и появление своего 
сиятельного мужа. Но солнце ли Сарсенбай? Случайно ли Шолпан, центральная героиня рассказа, 
называет его «неземной», «небесный, любимый мой Сарсенбай»? Но напрасно ожидание звезды – нет 
Солнца: умер Солнечный Бык.Когда Сарсенбай – не солнце, зачем он пробудил первородные, 
безумные, дерзновенные, прежде мирно спавшие,природные силы уже не женщины, но богини, 
звезды? Бессилие Сарсенбая уже не волнует пробудившуюся молодую женщину, которая ранее даже 
и не помышляла иметь дитя, развлекаясь, «как юная, шаловливая особа», примеряя наряды, довольная 
своей молодостью, красотой и самое главное-то: любовью к «неземному», «небесному своему 
Сарсенбаю». Болезнь Солнечного Быка (а Сарсенбай болен), –если и далее следовать языку и логике 
мифа, то его болезнь – есть расстройство общества, утратившего свою волю, своего лидера. Стоит 
только обратить внимание на авторскую позицию по отношению к любимой героине – тут все станет 
на свои места!  В тяжелое для народа время автор, подмечая губительный процесс, происходящий в 
традиционном казахском обществе с невиданной доселе скоростью размывающий корни плодоносной 
культуры, констатирует не какую-то типичную семейную трагедию, как это обычно отмечают 
литературоведы, но гибель самых жизнетворных основ, какой и является Шолпан! 
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Поразительная метаморфоза: не Шолпан-звезда, а Сарсенбай-солнце в финале рассказа 
уподобляется Тул Катын (Бесплодной Бабе) – врагу всего живого. Читатель должен обратить свое 
внимание на сцену расправы Сарсенбая со своей женой, на тот абсолютно темный (несмотря на раннее 
утро) фонхолодного ноября. Здесь, в этой сцене, Сарсенбай выступает тоже, как враг всему живому, 
едва ли не забивая насмерть некогда любимую им жену, уже таящую в себе новую жизнь.  

И теперь, когда в семье нет этого сильного (мужского) начала, а в обществе – лидера,когда 
парализована воля, тогда, согласно древним правилам, женщина, заменяя мужчину, дабы спасти 
семью, род, племя взваливает на себя эту высокую ответственность и достигает греха. Женщин, 
бравших в рукикопье, в древней тюркской истории немало. Здесь Шолпан выступает как бессмертная 
спасительная традиция.  

Звезда Шолпан – свидетельница тысячелетнего опыта кочевников. Звезда Шолпан – символ 
духовности, традиций, языка, надежды народа. « От золотых, прекрасных дней мне лишь один знак 
остался: Сияющая блеском звезда, язык моих предков, – ты одиностался!»–говорит в одном из своих 
стихотворений Магжан, лучший из казахских поэтов: 

 
Алтын Күннен бағасыз бір белгі боп, 
Нұрлы жұлдыз, бабам тілі, сен қалдың! 

 

М.Жұмабаев, «Қазақ тілі», 1916 ж.  
 
Прав был А. Кодар, когда говорил о Махамбете, что «это именно тот самый случай», когдана 

первый планспасения и сохранения жизненосных начал нации выступает сама традиция. Здесь стоит 
глубоко подумать. 

Теперь об Азимбае. Не грех ли это Азимбая, молодого повесы, бездельника и пройдохи? 
Случайно ли, что онродной брат (младший брат!) Сарсенбая? Будет ли и он Солнцем, в лучах которого 
пробуждается Утренняя звезда, поднимаясь с Востока? Трагическое переживание автора передается и 
нам. Младший брат, согласно древнему обычаю, должен заменить старшего, если тот умер. А 
Сарсенбай –умер, умер как мужчина, погас, как солнце. Но разве Шолпан – не древнейший культ 
плодородия, а левират – не древнийзакон степей? Шолпан, ставшая распорядительницей своей судьбы, 
теперь сама делает выбор: «кто же может, кто достоин стать ее Солнцем? И выбирает-то Азимбая, 
брата мужа своего. Посмотри, читатель, как она выбирает! Не раба, «от которого родится только раб», 
не какого-нибудь заурядного одноаульца, а человека, как она думает, достойного, родного брата 
(кровь-то одна, есть ли тут грех!).  С другой стороны, читатель обратит внимание на то 
обстоятельство, что источником греха является праздно шатающийся Азимбай. Он символизирует 
негативное, разрушительное начало этогомира. Шолпан лишь только хранительница плодоносящей 
энергии. Не он ли, Азимбай, подобно змею-искусителю, вертится вокруг молодой, сгорающей от своих 
внутренних сил, замужней особы. Не он ли томит, соблазняет ее, говорит ей головокружительные речи. 
И он, и она – представители двух разных стихий одного мира (и двух противоположных структур одной 
космологической схемы: верх, звезда Шолпан – низ, змий-искуситель, демон). Здесь, лишенное 
огненной стихии,Светило (Сарсенбай) теперь отходит на второй план, и его место занимает 
псевдосолнце, его греховодный брат. Если исходить из древнего принципа левирата, то разве не 
спасает она, звезда, честь Сарсенбая от позора? Известные персонажи эпоса, как нам известно, в том 
случае разрезали сабы с кумысом (например, Карабай и Сарыбай в эпосе «Козы Корпеш и Баян Слу»), 
когда в гостях им указывали на место, подобающее юнцам и неженатым. Но Азимбай – не герой, не 
солнце, хотя имя его означает знатность, величие, избранность. Он также не выдерживает авторского 
эксперимента. Не может быть солнцем этот Азимбай: глуп, ветрен, слишком груб и самонадеян – 
ничтожная личность. Отчего, читатель, так истово плачет Шолпан, находясь в постели с этим самцом, 
носителем иной (хтонической – не небесной!) – силы. Что хочет сказать тебе Звезда, проникнись 
сердцем, услышь плач, глупый Азимбай! Разве не любит она брата твоего, «неземного Сарсенбая»? 
Нет, тут совершенно нет, читатель, никакого греха молодой женщины? Но здесь насмерть переплелись 
две стихии: небесная, светлая (Шолпан) и темная, демоническая, хтоническая (Азимбай). 

Читатель, вероятно, обратит внимание и на то важное обстоятельство, что похотливый Азимбай 
застает Шолпан за шитьем. Шолпан шьет рубашку Сарсенбая и шьет ее в полдень, когда, согласно 
мифу, солнце уже теряет силы, болеет и умирает.  Если и человека, и вещи, ему принадлежащие, 
рассматривать как троичную структуру мифа, то здесь рубашка Сарсенбая – лишь жалкое напоминание 
о некогда могучем Солнечном Быке. Голова человека, грудь (вместилище сердца) – верхний мир; вся 
средняя часть живота до пупа, где происходят активные процессы жизнедеятельностиорганизма, 
соответствуют среднему миру земли; все остальное – нижний мир. Это также имеет серьезное значение 
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для понимания «небесности», избранности Сарсенбая. Ведь вплане духовном, особенно с первых 
страницах рассказа, мы видим только гармонию двух любящих людей, и Шолпан – как традиция! – 
лишь только соответствует настроению своего мужа, полагая, что он – Солнце. Вот почему и рубашка!
 Теперь о самом шитье. 

В казахском классическом героическом эпосе есть примечательный сюжет: к герою Алпамысу, 
восседающему на коне, выходит старуха, под присмотром которой занимаются белой вышивкой сорок 
девиц, сидящие в сорока белых юртах на краю земли. Подобный сюжет встречается и в архаических 
казахских сказках и мифах, где героя-солнце также встречает старуха-мыстан, сшивающая щель Земли 
на западе. Запад – страна греха, несчастий, болезней, смерти. Там, согласно мифу, находится вход в 
подземный мир, та самая щель, о которой мы упомянули выше.4 Погасшее светило, опускаясь в щель 
земли, опаляет демонов своим последним нещадным огнем и оставляет в мрачном подземелье свое 
ветхое тело.5  Праздно шатающийся Азимбай – носитель темной, неуемной стихии – обрел 
возможность обмануть око больногобрата своего, чтобы запасть в эту заветную щель. Но и шьет-то 
Шолпан без особой охоты, ибо вся она переполнена страстью, своей стихией. Щель Земли на западе 
(восток – начало и верх мира, место, где рождается солнце; запад – низ мира и завершение пути 
Солнечного Быка, т.е.страна, куда закатывается умирающее солнце – обессиленное мужское начало) 
имеет совершенно ясное соответствие с женскимтелом. Старуха-мыстан, сшивающая щель земли, – 
хранительница девственности, непорочности, по всей видимости, древнейшая из многих тюркских 
архаических матерей. 

Но вернемся к рассказу. Шолпан, шьющая рубашку, молода. И сильно настойчиво псевдосолнце, 
когда настоящеесолнце угасло. Молодая, шаловливая богиня Утренней зари символизирует крепкие, 
здоровые, изначальные, древние, как хмельной кумыс, силы нации, ведет себя так,как и должна вести 
языческая богиня плодородия и любви. В пространстве рассказа никто ей не равен. Сам же Сарсенбай 
и подвел ее к трагедии. И она стала сильнее их, стала выше их, чище и нравственней уже только потому, 
что – она их спасение: и Сарсенбая, и Азимбая, и всего этого дряхлого мира. Она – вечная традиция, 
которой так восхищается поэт. И разве не мог Сарсенбай договориться с улепетывающим на задворки 
рассказа и истории своим младшим братом Азимбаем о спасении чести семьи, рода? И разве не мог он, 
как в древние времена, собрать тихий домашний совет? Разве и Азимбай не мог бы держать ответа 
перед Сарсенбаем, старшим братом своим? Разве он не мужчина? Разве забыли они, как в древности 
двенадцатилетние мальчики, сев на коней, взяв в руки копье, летели на врага. Да, забыли они о 
священной колыбели тюркского духа, о чести рода! И все – в прошлом, лишь одна Шолпан – 
настоящее! Все забыто: язык, дух, единство, сила слов и поступков, священные обычаи, благородные 
души, замечательные традиции, – где все это:  

 
  
Асқар Алтай, Алтын Ана есте жоқ – Батыр, 

хандар, асқан жандар ұмтылды! 
 

М.Жұмабаев, «Қазақ тілі», 1916 ж.  
  
Шолпан-звезда на протяжении тысячелетий светит людям. С гибельным падением этой звезды 

разрушается последнее представление о ценности кочевого мира. Звезду эту сорвали, смешали с 
грязью, с прахом земным. Преступная логика обыденного сознания не заметила в ней природной 
красоты и торжествующей силы, которые отмечены в лирических отступлениях автора, несомненно, 
любящего свою героиню.  Не грех ли это самого преступного общества, во главе которого стоят 
«люди знающие, цвет науки», например, мулла, так изящно и метко выписанный безжалостной кистью 
поэта? Мулла, который не может вылечить даже свой собственный чирей на носу, вдруг берется за 
такое дело, как зачатие и деторождение! Торжество низовой культуры над звездой, закатанной в пыли, 
очевидно. Залитие Шолпан-звезды водой – апофеоз этой бесовщины и неизмеримо высшего 
вселенского греха. Общество, в котором теперь совсем не осталось света (Сарсенбай – не солнце, 
Азимбай – тем более!), идет к своему крушению, к концу, к апокалипсису. Солнце – лживый Бог, в 
борьбе с которым погибает Шолпан. Неизбежен процесс деградации культуры, языка, духовности, 
национальных основ, нравственности. Не грех, не вина, а бедаШолпан лишь в том, что она, женщина, 
сделала попытку спасти положение. Но в самой ее трагедии заложен глубинный смысл, подобно тому, 
как величайшие сыны человечества – Иисус Христос, Мухаммад – взяли на себя грех всех прошлых и 
будущих земных поколений. Вся проблема в Солнечном Быке, погасшем Солнечном Быке.. 
Спасительной силы прекрасной Небесной Грешницы оказалось недостаточно: звезду обратили в пыль.
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 Таково, на наш взгляд, значение астрального мифа в рассказе М. Жумабаева «Грехопадение 
Шолпан». 
 
 

Ауезхан ШАШАЕВ, 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті  

Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының  
жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к.  

Айман СЕЛКЕБАЕВА, 
Алматы университеті «Қазақстан тарихы» кафедрасының 

аға оқытушысы, профессор м.а., т.ғ.к. 
 

ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ НЕГІЗДЕГІ ҰЙЫМДАР АРҚЫЛЫ 
ЖҮРГІЗГЕН АҒАРТУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ  

 
ХХ ғасырдың бастапқы кезін қоғамдық санада ұлт-азаттық идеяларының күшейіп, ұлттық рухтың 

оянуына түрткі болған кезең деп айтуға болады. Бұған ұйытқы болған ұлттық мәдениеттің 
жанашырлары – қазақ зиялылары еді. Ұлттың жаршысы болған қазақ баспасөзін ашудан бастаған олар, 
азаттық идеяларын жалпыұлттық санаға айналдыру жолында қызмет етті. Кейін кеңес өкіметі орнаған 
соң, ұлттық интеллигенцияның мәдениет саласындағы қызметін азаттық жолындағы күрестің ерекше 
түрі деп түсінген дұрыс. Мұндағы айтпақ ойымыз, қоғамда объективтік-тарихи жағдай қалыптасқан 
кезеңде ұлттың зиялы қауымының қоғамдық сананы қалыптастыруы арқылы өмірді белгілі бір арнаға 
бағыттауға мүмкіндігі болатындығы, қазақ елінде қалыптасқан мұндай жағдайды Ресей империясында 
жүзеге асырылған қазан революциясы басқа арнаға бұрып, өз ықпалына бағындырып алды. 

Мұрағат мәліметтеріне жүгінер болсақ, Қазақстанды зерттеу қоғамының тарих және этнография 
бөлімі алдарына зор міндеттер қойып, сол кездегі ғылыми зерттеулерге деген зәруліктің орнын 
толтыруға ұмтылғандығын, ағарту саласында айтарлықтай мәселелер көтеріп, тіпті ұсақ-түйек 
шаруашылық істерді атқарудан да бас тартпағанын көреміз.  

Осы жылдардағы баспа ісіне келер болсақ, қоғамның «Еңбектерінің» бесінші томының 1-ші 
шығарылымы басылып, ол барлық ғылыми қоғамдар айырбас жасалатын мекемелерге жіберілді. 

Әрине, қоғамның басқармасы «Еңбектерді басып шығу үшін тынымсыз қаражат көзін іздестірумен 
болды. Қоғамның құрылуының бастапқы кезеңі ашаршылықпен қатар келгенін басында айтқан едік. 
Халық ағарту Комиссариатының бюджеті қысқарған болатын, штаттар қысқартылды, көптеген 
мектептер мен мәдени-ағарту мекемелер онсыз да мардымсыз жергілікті бюджетке көшірілді. Ағарту 
саласы мен ғалымдардың жағдайы өте төмен болды. Оны мына мысалдан көруге болады: «Орталық 
Өлкелік мұражайда жылы бөлмелердің болмауы себепті суық түсуімен оның жұмысын тоқтатып, басқа 
орынға көшіруге мәжбүр болдық», – делінсе келесі бірінде «ақпанда (1922 жылы) штаттың 
қысқаруымен, ғылыми жұмыс азайды, ал екінші қайтара қысқарту мен жұмыстан шығартудан кейін, 
мұражай жұмысы тіптен төмендеп кетті, бірақ толығымен тоқтаған жоқ» – делінген [1]. «Кітапхана 
(Қазақстанды зерттеу қоғамының) жұмыс істеп тұр, бірақ өте әлсіз... кітаптарды жинақтап, сұрыптау 
аяқталмай қалды... Бір жағынан қаржы тапшылығы, екінші жағынан бөлмеге мүлдем от жағылмауы 
себеп болды» [2]. Міне, дәл осындай мәліметтерді сол кездегі Халық ағарту комиссариатының, 
Академиялық орталықтың, ғылыми қоғамдардың барлық есептемелік баяндамаларынан кездестіре 
аламыз. Осы жолдарды оқи отырып, еріксіз сол кездегі мәдениет пен ғылыми қызмет саласындағы 
адамдардың қарапайымдылығына, өз ісіне шынайы берілгендігіне, ерлігі мен шыдамдылығына таң 
қалмауға болмайды. Олар аш-жалаңаш, жалақысыз және суық бөлмелерде төзімділікпен өздерінің 
ғылыми жұмысын жалғастырып, Қазақстан ғылымының қалыптасуына өздерінің үлестерін қосты. 

Қоғамның 1924 жылға арналған есебінде арнайы зерттеу ұйымдастыруға қаржысы болмағандығы 
бірақта қоғамның мүшелері мемлекеттік мекемелердің қаржысымен немесе өздерінің жеке 
белсенділігімен төмендегідей зерттеу жүргізгендігі баяндалған [2,301]. 

Атап айтқанда, онда төмендегі мәліметтер келтірілген: 
1. Тіл білімінің маманы, ғалым Ахмет Байтұрсынов қырғыз (қазақ) тілі жөнінде бірнеше оқулық 

пен оқу құралын, әдебиет және мәдениет тарихы бойынша кітаптар жазды. Зерттеу жұмысы 
творчестволық сипатта және Қазақ халқының қазынасы ретінде аса жоғары құндылыққа ие сонымен 
қатар, Халық ағарту Комиссариатының Ғылыми Кеңесінде жұмыс істейді... 

3. П.А.Воронцовский – этнолог. Бірнеше мақалалары «Кеңестік Қырғызстан» журналында 
жарияланды, атап айтсақ: «КСРО-дағы өлкетану мен орталық мұражай», «КСРО-дің егістіктерінің 
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зиянкестері және олармен күрес», «Ауыл шаруашылығы зиянкестерімен күресудің механикалық және 
химиялық тәсілдері», «Егін шығымының және қара шегірткенің өсіп өнуіне күн бетіндегі дақтардың 
әсері», «Қара шегіртке тұқымдастарды зерттеу мәселесі»... 

5. М.Дулатов – публицист, энциклопедист. Қазақ тілінде үш бөлімнен тұратын есеп кітабын 
құрастырып, «Қырғыз (қазақ) тарихын» жазып шықты. Сонымен қатар Халық ағарту 
Комиссариатының Ғылыми Кеңесінде жұмыс істейді. 

6. М.Д.Жолдыбаев – публицист, қоғамтанушы. Қазақ тіліне Коваленконың «Политграмотасын», 
К.Маркстің «Коммунистік манифесін», Л.Троцкийдің «Октябрьская революция» және Бухариннің 
«Теория исторического материализма» еңбектерін аударды. Халық ағарту Комиссариатының ғылыми 
Кеңесінің төрағалық қызметін атқарды. 

7. А.Л.Мелков – этнограф бір жылдың ішінде оқушы қазақ жастары арасынан жинастырып, 52 қазақ 
ертегілерін жазып алды. 1924 жылдың қысына таман қазақтардың ішкі (Ақтөбе және Қостанай 
губернияларына) бөлігіне сапарға шығып, Парижде өтетін Әлемдік көркемөнер өндірісі мен қолөнер 
туындыларының көрмесіне қазақтардың көркемөнер туындыларын жинастырып, сатып алуға барды... 

11. Тарихшы – А.Ф. Рязанов мұрағат материалдары негізінде Қазақстандағы халықтық қозғалыстар 
тарихын зерттеді. Тарихи-этнографиялық бөлімінің отырысында өз зерттеулерін баяндап, оларды 
қоғамның «Еңбектерінде» очерктер ретінде жариялады... 

14. Т.Шонанов – энциклопедист. Қырғыз (қазақ) тілінде бірнеше кітаптар жазды, соның ішіндегі 
ерекше көңіл аудартары «Қырғыздардағы (қазақ) жер мәселесінің тарихы очеркі». Сонымен қатар, ол 
жазған аса маңызды еңбектерінің бірі орыстарға арналған қазақ тілін өз бетінше оқып үйрену құралы 
болды [2, 303].  

Жоғарыдағы мәліметтерге зер сала үңілсек, оған мүше болғандар өздерінің мемлекеттік 
қызметтерімен қатар (А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Д. Жолдыбаев, И.Омаров, Т.Шонанов) 
қоғамның жұмысына қаржы тапшылығына қарамастан белсенді араласқанын көреміз.  

Қазақстанды зерттеу қоғамының жұмысына белсенді атсалысқандардың бірі, Кеңестік 
Қазақстандағы мәдениет пен тарих ғылымында өзіндік орыны бар Санжар Жафарұлы Асфендияров 
(1889-1937). С.Ж. Асфендияров Петербург әскери-медициналық академиясын аяқтаған соң, полк 
дәрігері болды, 1914-1916 жылдары әрекет етуші армия қатарында болды. 1917 жылы қолына қару 
алып Түркістанда Кеңес өкіметін орнатуға қатысты. Ал 1917 жылы большевиктер партиясының 
құрамына енді. Жауапты партиялық және мемлекеттік қызметтерде жүріп, С.Ж.Асфендияров ғылыми 
ізденістерін тоқтатқан жоқ. Ол Қазақстан тарихын дайындауға зор еңбек сіңірді [3]. Қазақстан тарихы 
бойынша профессор С.Ж.Асфендияров көптеген ғылыми мақалалар, құжаттар жинаған, монография, 
оқулықтар, брошюралар, жазбалар мен сын пікірлер жазды. 1928-30 жылдары Москвадан оралғаннан 
кейін Қазақстанды зерттеу қоғамымен белсенді байланыс орнатып, өлкетанушылар съезінде және 
жиылыстарында баяндама жасады [4]. С.Ж.Асфендияров Қазақстанды зерттеу қоғамының төрағалық, 
кейіннен Қазақстанның Орталық өлкетану Бюросының төрағасы қызметін атқарды [5].  

1920 жылы Түркістан Автономиялық Республикасының ОАК жанынан Қазақ (қырғыз) бөлімі 
ашылып, оның мүшелігіне Нәзір Төреқұлов, Георгий Сафаров, Сұлтанбек Қожанов, Санжар 
Асфендияров, хатшылары Халел Досмұхамедов пен Махмуд Бұдайов сайланады. Тамыз айының 21-де 
Халық Ағарту Комиссариатының кеңейтілген мәжілісінде өлкенің рухани мәдениетін өркендету 
мақсатымен Білім Комиссиясы құрылып, оның Қазақ-қырғыз бөлімінің төрағалығына Иса 
Тоқтыбайұлы, мүшелері Х.Досмұхамедов, Ходжиков, Көшербайұлы құрамында іске кіріскен еді. 

1921 жылдың қазан айынан бастап Қазақ-қырғыз Білім Комиссиясының төрағалығына Халел 
Досмұхамедов тағайындалды. Білім Комиссиясының басшысы ретінде Х.Досмұхамедов бірден қазақ-
қырғыз мектептері мен жоғары оқу орындарында оқылатын пәндердің бағдарламасын жасауға, түрлі 
саладағы оқулық кітаптар жазуға, ғылыми терминалогияны қалыптастыру, халық ауыз әдебиетінің 
үлгілерін жинап, жүйелеу, бастыру жұмыстарына белсенді түрде ат салысты. Оның ғылыми- 
шығармашылық қыры мен ұйымдастырушылық қабілетінің жан-жақты ашылып, көрінген тұсы да осы 
кезең.  

1921 жылдың өзінде Білім Комиссиясы А.Байтұрсыновтың «Әліппе», «Баяншы», «Тіл –құралы» (1 
және 2 бөлімдерін), Міржақып Дулатұлының «Оқу құралы», «Есеп құралы», Иса Тоқтыбайұлының 
«Жалпы жағырапия», «Түркістан жағырапиясы», Халел Досмұхамедұлының «Табиғат тану», 
«Жануарлар» (1 бөлім) кітаптарын Орта Азия мемлекеттік баспасына тапсырады [6]. 

1921 жылдары Білім Комиссиясы баспаға дайындалған Әбубәкір Диваевтың «Бекет батыр», 
«Мырза Едіге», «Алпамыс», «Нәрікұлы Шора», «Шора батыр», «Қобыланды», «Тарту» жинағы, 
Сұлтанбек Қожанұлының «Арифметика» (1 бөлім), К.Жәленұлының «Арифметика» (2 бөлім), 
Х.Досмұхамедұлының «Жануарлар» (2 бөлім), «Адамның тән тірлігі», Табынбайұлының 
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«Педагогика», «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі», «Қыз Жібек», «Кенесары-Наурызбай», 
Ә.Бөкейхановтың «Сұлтан Кенесары тарихына қосымша материал» (орыс тілінде), «Абай өлеңдерінің 
таңдамалы жинағын» (Алғы сөз, түсініктемелерімен) жеке-жеке кітап қылып шығарды. Оның 
сыртында қазақтың халық әндерін нотаға түсіру, мектепте өтілетін пәндердің бағдарламасын, қазақ 
тіліндегі тұңғыш жағырапиялық карталар, күнтізбелер шығару, қазақша-орысша, орысша-қазақша екі 
тілдік сөздіктің түзілуі, ғылыми конференцияларда баяндама жасау, қысқасы, мәдени-рухани өмірдегі 
жаңалық біткеннің бәрінен Білім Комиссиясы мен Қазақстанды зерттеу қоғамы шет қалмайтын.  

ХХ ғасырдың 20-жылдарында ел басқарған Алаш азаматтарының көпшілігіне тән басты қасиет – 
әмбебаптық. Олар қоғамдық қызметімен қатар, қазақ халқының өткен тарихының сан алуан саласына 
үңіліп, зерттеп шығармашылық қызметін де қатар ұстанды. Солардың қатарында Мұхаметжан 
Тынышбаев та болды. 

ХХ ғасырдың басындағы үш революция тудырған аласапыран кезеңнің ауыртпалықтарына 
қарамастан, М.Тынышбаев 20-шы жылдары жүйелі түрде тарихи-зерттеушілік жұмыстар жүргізді. Ол 
1920 жылы Қырғыз (қазақ) өлкесін зерттеу қоғамын құрушылардың бірі болып, «Сана» журналының 
шығуына ат салысты. Осы журнал бетінде қазақ халқының қамын жеген, мүддесін көздеген зиялы 
қауымның шығармашылық еңбектері жарық көре бастайды. Солардың қатарында 1923 жылы 
М.Тынышбаевтың «Түрік-Монғол тарихы» деген еңбегі жарық көреді. Онда ХІІ ғасырдағы Монғол 
шапқыншылығына дейінгі қазақ тайпаларының географиялық орналасуы, құрылымы, өзіне тән 
қоғамдық-діни мәдени дамуы туралы терең мәлімет береді. 

М.Тынышбаев 1925 жылдан бастап Ташкент қаласындағы Орыс Географиялық қоғамы бөліміне 
мүше болып жүрген кезінде өлкетанушылық, этнографиялық зерттеулермен шұғылданды. Соның 
нәтижесінде ғалымның қаламынан «Қазақ-қырғыз тарихына материалдар», «Көксу үйіндісі және 
Қойлық қаласы», «Қызылөзен үйіндісі және Баласағұн қаласы» атты еңбектері жарық көрді. Бұл 
еңбектерде Қазақстанның Жетісу өлкесінде орта ғасырларда мәдениеттің ошағы болып, Жүсіп 
Баласағұн сияқты ойшылдар еңбек еткен, монғол, жоңғар шапқыншылығы нәтижесінде үйіндіге 
айналған Қойлық, Қызылөзен, Баласағұн, Ілебалық сияқты қалалардың тарихтағы орны баяндалды. 

М.Тынышбаев Орыс Географиялық қоғамының Жетісу бөлімшесінің мүшесі, Орыс Географиялық 
қоғамының Түркістан бөлімшесінің мүшесі және 1920 жылы Қырғыз (қазақ) өлкесін зерттеу 
қоғамының мүшесі болады [8].  

ХХ ғасырдың бас кезіндегі қоғамның дамуында ұлт бірлігін нығайтып, ұлттық сезімді оятып, 
ұлттық психологияны нығайту ісінде тарихи мәселелер маңызды орын ала бастайды. Мұны жекелеген 
замандастарынан кеңірек те тереңірек түсінген М.Тынышбаев инженерлік қызметпен қоса ғалым-
тарихшылықты қатар атқарды. Нәтижесінде инженерлік қам-қаракетті тарихшылықпен қатар алып 
жүрген М.Тынышбаев ғылыми-танымдық және қолданбалық маңызын осы кезге дейін жоймаған 
тарихи зерттеулер тізбегін қалдырды [9]. 

Енді, осы жерде Т.Рысқұловтың тұлғалық бейнесін бере отырып, оның Қазақстанды зерттеу 
қоғамына деген зор қамқорлығын айта кетейік.  

Академик Манаш Қозыбаев аз ғана уақыт аралығында зиялы қауым ішінен бірбеткей өрлігімен 
көзге түскен Тұрар Рысқұлов турасында: «Егер ғасыр басында (ХХ ғасыр) реформаторлық ұрпақтың 
бірден-бір танылған көсемі Әлихан Бөкейханов болса, ал кеңестік кезеңде дәстүр жалғастығын 
Т.Рысқұлов ұстады. Тұрар Ресейдің екі төңкерісін, қазақ халқының өзіндік төңкерісі 1916 жылды 
басынан өткізіп, күрес жолының ауыр тауқыметін бастан кешірді. Ресей империясының отаршылдық 
жүйенің барлық жауыздығын, озбырлығын, қазақ сахарасындағы экономикалық, рухани мешеуліктің, 
аштықтың, қуғын-сүргіннің, босқындықтың, этноцид пен геноцидті ол қағаз жүзінде емес өзі көрді, 
жан дүниесінен өткізді. Отаршылдықтан жиренді, демократиялық Россиядан үйренді. Сүйтіп, ол 
жиырманың ортасына жетпей біртұтас көзқарасы бар тұлға болып сомдалды», – деп көрсеткен еді [10]. 

Т.Рысқұловтың 1920-1937 жылдар аралығында өте маңызды, ірі кітаптары мен қатар 200-дей 
мақаласы, баяндамалары мен 100-ге тарта хаттары және тезистері жарық көрді. «Тұрар Рысқұловты 
Кеңестік Орта Азиядағы бірінші тарихшылар қатарына жатқызуға болады» – деп атап көрсеткен еді 
өзбек ғалымдары Ш.З.Зиямов пен Р.А.Нуруллин [11].  

Сонымен, Қазақстанды зерттеу қоғамының республикадағы негізінен қоғамдық бастамамен жұмыс 
істеген алғашқы ғылыми мекеме екендігін айта келе мынадай қорытынды жасауға болады.  

Қазақстанды зерттеу қоғамы сонымен қатар, мәдениеттің таралу ошағының бірі болды. Қазақ 
халқының салт-дәстүрін және этнографиясын, мәдениеті мен тарихын зерттей отыра, қоғам мүшелері 
жергілікті жерлерде бұқаралық мәдени шаралар өткізді, дәрістер оқыды, баяндамалар жасады, 
кітапханалар, экспонаттар жинастырып мұражайлар ашты, көне ескерткіштер мен өнер туындыларын 
қалпына келтіріп, сақтауды жолға қойды. 
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Қазақстанды зерттеу қоғамы аясында қазақ зиялыларының топтасуы мен қалыптасуы орын алды. 
Ғылыми және мәдени-ағарту саласындағы маман кадрлардың қалыптасуына, оқулықтар мен оқу 
құралдарының дайындалуына әсер етті. Оның қызметі Қазақстан республикасының қалыптасу 
кезеңіндегі қиыншылықтармен қатар жүрсе де, сол кез үшін зор маңызы бар істерді қоғам мүшелері 
мойымастан атқара білді. 
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Қазақ баспасөзі – ұлтымыздың ұлы тұлғаларының арманы, өзге озған жұрттармен қазақ баласының 
терезесін теңестіруге ұмтылысы болатын. Алаш ғұламалары халықтың рухани бостандығын, сана 
сілкінісін баспасөз ғана оятатынына сенді. Алаш қозғалысы қазақ баласы–ның саясат, өркениет саты–
сына көтерілгендігін айғақтай отырып, ендігі жерде ұлт ретінде дербес өмір сүруге, өзге елдермен 
терезесі тең халық ретінде азат күн кешуге болатындығына әлеуметті сендіре алған жаңашыл козғалыс 
еді. Өз жаңашылдығы мен қарқынды дамуымен ерекшеленген қозғалыс – қазақ қоғамы үшін қиын-
қыстау сол бір дүбірлі шақта азаттық ұранын салып мемлекет құруға бел шешіп кірісуінде еді. Қиын 
қыстау кезеңде шешім тауып, халқының басын қосып, ертеңіне сендірген осындай ұлы топ сол уақытқа 
дейін болмағаны тарихтан белгілі. Олар сол тұста кездескен қиындықтардың барлығын жеңе білді, 
түпкі мақсатқа жету үшін, қандай да болмасын, замана сауалының оңтайлы шешімдерін таба білді. 
Алаш қозғалысы совет өкіметі тарапынан терістелгенімен, оның идеялары ұлтжанды азаматтардың 
жүрегі мен санасында өмір сүріп келді. Оның жарқын әрі бұлтартпас мысалы – тәуелсіздіктің 
қарсаңында Алаш идеясының қайтадан жаңа күшпен жаңғыруы.  

XX ғасырдың басында ұлтының теңдігі үшін қауымдасумен де, қаламмен де, қарумен де күреске 
түскен Алаш қайраткерлерінің пәрменді еңбегі Алаш баласының есінен еш кеткен емес. XX ғасырдың 
бірінші жартысында жаңа серпіліс алған қазақ қоғамының айнасы жергілікті газет беттерінде 
жариялана бастады. Әр өңірдің баспасөзінде жүрегі «қазақ» деп соққан сауатты редакторларымыз бен 
журналистеріміз қызмет атқарды. Солардың бірі Жайық өңірінің баспасөз ұйымдастырушыларының 
бірі, Алаш қайраткері – Әлжанов Батырбек. 

Жайық өңірінде баспасөз ұйымдастырушылардың бірі Әлжанов Батырбектің Орал губерниясында, 
округінде атқарған қызметі зор. Зерттеуші Мақсат Тәж-Мұраттың жазуына қарағанда, ол 1892 жылы 
Орал облысы, Орал уезі, Қароба болысы, Бұлақсай ауылында туған. Батырбек Әлжанов Азамат 
соғысына қатысушы. Тегі – төлеңгіт. Ауыл молдасынан хат таныған. Ақпан төңкерісінен соң болыстық 
кооператив ұйымдастыру ісімен шұғылданып, болыстық земство управасы жанындағы азық-түлік 
бөлімінде жұмыс істеген. Ә.Әйтиев, С.Арғыншиев, М.Ипмағамбетовтың ықпалында болып, ақ 
казактар мен большевиктер текетіресінің соңын баққан алмағайып кезеңде астыртын мәлімет жинау 
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жұмысына қатысқан. Азамат соғысынан кейін Орал губерниялық «Қызыл ту» газетін алғаш 
шығарушылардың бірі. 1920-23 жылдары осы газеттің жауапты хатшысы болып істеген. 1923-25 
жылдары республикалық «Жас қайрат» («Лениншіл жас») журналында жауапты қызметтер атқарды. 
1925 жылы Ембі-Доссор ауданы кәсіподақ комитетінің хатшысы болды. 30-жылдары Орал 
губерниясында, округінде аудандық деңгейдегі әр түрлі қызметтер атқарған. 

Батырбек Әлжанов туралы «Орал өңірі» газетінің 1968 жылғы 17 қараша күнгі мерейтойлық 
нөмірінде Ғатау Махамбетовтың жарияланған «Сол бір кезде» деген мақаласында:   

«...1921 жылдың февраль айының бас кезі. Үйректі 
болысының  №9  ауылындағы  бастауыш  мектепте  (қазіргі Чапаев ауданы, «Восход» совхозының 
территориясы) сабақ беріп жатқанымда, бұрын көрмеген бір адам кіріп келді де есік жақтағы бір бос 
партаға отыра кетті. Кідіріп қалғанымды сезді білем, «Сабағыңызды өткізе беріңіз» деді. Бұл соңғы 
сағат еді. Сабақтан кейін класта екеуміз қалдық. «Бұрын көрмеген боларсыз, мен губерниялық 
партия комитетінен келдім. Фамилиям Әлжанов, есімім Батырбек, «Қызыл тудың» редакторы–
мын» – деп  өзін  таныстырды. Сонан кейін ол портфелін ашып, онан жұқа сары қағазға басылған 
«Қызыл ту» газетін маған ұсынды да сөзін қайта жалғастырды. 

– Мен Орал губерниялық партия комитетінен осы Үйректікөл болысына газет тарату жөнінде 
келдім. Газеттің қандай екенін, аты-жөнін өзің көріп отырсың. Полиграфиялық база да, кадрлар да кем. 
Оның үстіне газеттің таралуы нашар, тілшілері жоқтың қасы. Міне, сондықтан губерниялық партия 
комитеті бізді орындарға жіберіп, бәрімізден күрделі жұмыс нәтижесін күтіп отыр. Біздің ауылдағы 
арқа сүйеріміз мектептер, ондағы мұғалімдер ғой. Сіздердің жәрдеміңіз керек. Газет тарату, оны 
оқушыларға жеткізу, газетке мақала жазу жөнінде сіздерді үгіттей келдім. Мұндай игілікті іске 
тартынбай кірісетініңізге сенемін, – деді...» 

Батырбек Әлжановтың «Қызыл ту» газетіне сіңірген еңбегін елемей өтуге болмас. Сол жылдары 
газеттің редакторы Рахым Сүгірұлы «Батырбектің атын білмейтін біздің газет оқушыларымыз жоқ. Б-
атырбектің еңбегі газет оқушыларымыздың көз алдында елестеп тұрса керек. Батырбек – «Қызыл 
тудың» баласы, «Қызыл тудың» басшысы. Батырбек «Қызыл тудың» маңайында 1920 жылдан бері 
болып келді. 1923 жылдары Батырбек «Қызыл тудан» қол үзіп, Орынборға оқығалы бір қыс кетіп 
қалғанда, «Қызыл ту» едәуір жетімсіреп қалды. Газет сиқын бұзып ала жаздады. Ол «Қызыл туды» 
жанындай жақсы көретін. Оның басқармада жалғыз отырып істеген күндері де болды. 1920 жыл мен 
1925 жылдың арасы қазақ азаматтарының қазақ газетіне мойын бұрмайтын кезі еді. Әсіресе, Орал 
азаматтары «Қызыл туды» газет деп есептемей, оған қол ұшын бермей жүрген. Міне, сол уақыттарда 
жалғыз Батырбек бар еңбегін, жанына батқан ауруына қарамастан, ортаға тартып жүрді. Ол «Қызыл 
тудың» өзегі еді...». Батырбек Әлжанов туралы айтылған естеліктерге қарап, өз қызметіне адал, 
тиянақты әрі жауапты болғанын байқаймыз. Батыс өңіріндегі ауылдарды аралап, мектептерге барып 
газетке оқырман жинаған Батырбек Әлжановтың «Қызыл ту» газетіне сіңген еңбегі зор.  

Батырбек Әлжановтың қашан қайтыс болғаны белгісіз.  Қолыма түскен кез келген деректе оның 
туған күні ғана берілген. Дегенмен, соңғы жылдары жарияланған мақалада Батырбек Әлжановтың 
қашан дүниеден өткені анықталған. 18.05.2017 жылы «Егемен Қазақстанда» жарияланған Қазбек 
Құттымұратұлының «Біз таныған төртеу» атты мақаласында, «1895 жылы Орал облысы, Теректі 
ауданы, Қабылтөбе ауылдық округінде туған Әлжанов Батырбек Хайроллаұлы 1938 жылғы 27 
қаңтарда алынған алғашқы тәптіште-ақ өзінің «ҚКП БҚО комитетінің бұрынғы хатшысы 
Құрамысовтың үгітімен контрреволюциялық ұлтшыл ұйымға мүше болып кіргендігін «мойындаған». 
Оған РСФСР Қылмыстық кодексінің әйгілі 58-бабы, 2, 7, 8, 11-тармақтары бойынша айып тағылып, 
сол жылдың 13 қарашасында 10 жылға бас бостандығынан айыруға, 5 жыл саяси құқығын шектеуге 
және жеке мүлкін тәркілеуге үкім кесілген. Батырбек Әлжанов 1940 жылдың 9 желтоқсаны күні 
Севостлагта қаза тапқан» деп нақтылап көрсеткен. 

Батырбек Әлжановтың алғашқы әйелінен Роза және Лаура атты екі қызы, екінші әйелінен Карл 
атты ұлы қалған екен. Ауыр хәл үстінде жатқан жұбайы дүниеден өтер кезде өзінің немере сіңлісі 
Мәруаға: «Батырбектің етегінен ұста, қыздарыма бас-көз бол» деп аманат айтқан көрінеді. Ағай 
тұтқындалған кезде Мәруа апайдың аяғы ауыр екен. Батырбек ағай түрмеден «Ұл тапсаң, есімін Карл 
деп қой, қыз болса, өздерің біліңдер» деп хат жазыпты. Сол Карл 1938 жылы 23 шілдеде дүниеге 
келген. Анасы қауіп-қатерден аман болсын деп, фамилиясын өз атына «Мұстафин» деп жаздырған.  

Алаш зиялыларының Қазақ даласында ұлттық идеяны негіздегені жөнінде Елбасымыздың «Тарих 
толқынында» кітабының «Алаш мұрасы жене осы заман» атты тарауында: «XX ғасырдың басында 
ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани-зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын 
жасау міндетін өз мойнына алды. Олар қоғамның түрлі тарабынан шыққандар, әрі ең алдымен дәстүрлі 
дала ақсүйектерінің өкілдері еді. XX ғасырдың басындағы қазақ қоғамында зиялы қауым 
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қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы сияқты сипаты болғанын атап айтқан абзал» – деп көрсеткен 
болатын. Тәуелсіздік жолында талай көтерілістер мен қақтығыстар болғаны бәрімізге аян. Солардың 
ішінде Алаш қайраткерлерінің бас қосып, қазақ санасының оянуына түрткі болған бірден бір қозғалыс 
– Алаш қозғалысы екенін ұмытпағанымыз жөн.   

«Ер есімі, ел есінде» демекші, ұлтымыздың көкірегіне ертеңіне деген сенімін ұялатқан 
қайраткерлеріміздің есімі мен ерлігін ұмытпайық, ұлықтайық! 
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 «ТЕМІРҚАЗЫҚ» ЖУРНАЛЫ ЖӘНЕ ӘЛИХАН БӨКЕЙХАНОВ  
 
1923 жылдың ақпанында Мәскеудегі «Күншығыс баспасөзі» басқармасынан «Темірқазық» атты 

саясат, шаруашылық, білім, әдебиет журналы айына бір рет шыға бастады. Журналдың мұқабасында 
«Шығарушысы: Нәзір Төреқұлұлы, Бастырушы: Ұлттар комиссарияты жанындағы Күншығыс 
баспасөзі» деп жазылған. Алғашқы санының безендірілуі де ерекше. Жерге қадалған қазық және сол 
қазықтың жоғарғы жағында нұрын шашып тұрған «Темірқазық» жұлдызы бейнеленген.  Журналдың 
1-саны 40 беттен тұрады. ГлавЛит №4884 деген номермен белгіленген. Таралымы – 2000. Ал 
біріктіріліп шыққан журналдың 2-3 сандарының мұқабасында «Темірқазық» деп араб қаріптерімен 
жазылған және жақша ішіне «Путеводная звезда» деп аудармасы берілген. 2-3 саны 226-беттен тұрады. 
Таралымы 1-санына қарағанда 500-ге өсіп 2500-ге жеткен. Главлит №4895 деп нөмерленген. 
Журналдың екі санының мұқабасындағы тағы бір ерекшелікке тоқталар болсақ, араб қарпімен 
жазылған «Жер жүзінің еңбекшілері, бірігіңдер!» деген жазу 1-санында жеке өзі қазақ тілінде басылған 
болса, 2-3 сандарында «Пролетарий всех стран, соединяйтесь!» деп журнал  мұқабасына қазақ және 
орыс тілдерінде жазылған. Назар аударатын тағы бір жайт, ол 2-3 санының мазмұны екі тілде берілген. 
Журналдың соңғы бетінде «Содержание» деп журнал бөлімдерінің аты, онда шыққан мақалалар мен 
авторлар туралы орыс тілінде басылған. «Темірқазық» журналының  алғашқы 1-санын түгелдей араб 
қарпімен қазақ тілінде басылып шыққан болса, 2-3 сандарындағы мұқабадағы журналдың аты мен ұран 
сөзі, мазмұнының орыс тілінде берілуінің өзіндік себептері бар деп тұжырымдаймыз. Баспасөз 
қашанда бақылауда болған. Ал араб қарпінде басылып, қазақ тілінде шығатын  журнал қалай аталады, 
оның ұстанған бағыты қандай және де онда қандай мәселелер жарияланып отыр, авторлары кім? – 
деген дүниелер оқуға қиындық тудырмай, анық көрініп тұруы талап етілген болуы керек. Ал журнал 
үш ай ғана өмір сүріп, февраль айында шығып, март-апрель, 1923 жыл, №2-3 саны біріктіріліп шыққан 
соң, ары қарай шығуын тоқтатқан. Журналдың жабылып  қалу себептерін түсіндіретін ғалымдардың 
тұжырымдары мынандай: «Темірқазық» журналы ең алдымен Октябрь революциясының жеңісін 
дұрыс көрсетпеді. Ол ескінің жаршысы, өткендегілердің жоқшысы болды. Журнал Қазақстанның 
Россияға қосылуының прогрестік мәнін де жоққа шығарды. Көп материалдарында ұлт мәселесін теріс 
түсіндіріп, ұлтшылдық ұранын көтерді. Міне, сондықтан да тиісті орындар «Темірқазық» журналын 3 
нөмірінен кейін жауып тастады» деп жазады [1, 109]. Ендігі бір ғылыми пікірлерде: «Қазақ Россия 
қолтығына кірген соң-ақ, шетпұшпақтап жерінен айырыла бастады. Қазақ жерін дойбының 
тақтасындай етіп кескілеп қорған, дуан салды. Қазақтың өз жерін басқаны үшін қазақтан тұяқ басын 
алды», – деп ұлт достығына зиянды пікірлер айтты. Көп материалдарында ұлт мәселесін теріс 
түсіндіріп, ұлтшылдық ұранын көтерді. Міне, сондықтан да тиісті орындар «Темірқазық» журналын 3-
номерінен кейін жауып тастады» деген [2, 34]. Журналист, ғалым Амантай Шәріп «Қазақтың кемдікте 
өскен айнасы бұл» деген мақаласында: «1923 жылы ақпан айында Мәскеу қаласында КСРО 
халықтарының кіндік баспасынан «Темірқазық» атты журнал жарыққа шықты. Оның ғұмыры ұзақ 
болған жоқ. Бар болғаны үш саны ғана нәшрият жүзін көрді. Бірақ қазақ руханиятының тарихынан 
өзінің орнын ойып алды. Неге? Өйткені оның бастауында сол баяғы Алаштың маңдайалды газеті – 
«Қазақты» дүниеге әкелген ұлт көшбасшыларының бірі Әлихан Бөкейхан тұрды», – деп жазады [3]. 
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Расында да бұл журналда «Қыр баласы» деген бүркеншік атпен Әлихан Бөкейхановтың жазғандары 
басылып тұрды.  

Алашорда қайраткерлері үшін Мәскеудің қаншалықты ықпалы болды дегенге келетін болсақ, 
Әлихан Бөкейхановтың Мәскеуге келуі де жайдан-жай емес екенін білеміз. Әлиханның Мәскеудегі 
өмірін «Московская клетка» для лидера «Алашорды» деп жазады [4].  

Ал тарихшы А.Зубов Әлихан Бөкейханның И.Сталинмен кездескен сәтінен былайша үзінді 
келтіреді: «Беседа была долгой. Сам Алихан рассказывал с улыбкой о том, как он старался избегать 
прямолинейности в своих суждениях. Он просто не знал, как поведет себя наркомнац. И вот задается 
каверзный вопрос: «Каково положение коммунистов в ваших местах?». Букейханов немного подумал 
и ответил: «Вы же знаете, что на Востоке принято рассказывать притчами. Позвольте и мне рассказать 
одну. Конечно же, вы знаете о Ходже Насреддине. Однажды он приезжает на одно сборище и держит 
в руках подкову. Его стали спрашивать: «Что это у тебя в руках?». Насреддин отвечает: «Это же 
подкова к моему ишаку. Теперь для осуществления мечты мне не хватает только еще трех подков и 
одного ишака». Вот так бы и я охарактеризовал положение коммунистов в Казахстане». Сталин оценил 
восточный юмор и немного погодя сказал: «Побудьте пока в Москве. Я дал поручение товарищу 
Торекулову, чтобы он подыскал для вас квартиру и работу. У меня к вам одно требование: не 
возвращайтесь на родину и не выезжайте в степь» [5]. 1922–1928 жылдары Н.Төреқұлов КСРО 
халықтары орталық баспасы басқармасының төрағасы қызметін атқарады. Әрине, ол Сталиннің 
тапсырмасы бойынша Ә.Бөкейхановты  жұмысқа алады. Ә.Бөкейхановтың жұмысқа қабылдану мен 
босатылуы жөніндегі нақты мәліметтер былайша көрсетілген: «Гр. А.Н. Букейханов служил с 14 
декабря 1922 г. по 1 октября 1927 г. литературным сотрудником Казакской секции Центрального 
Издательства Народов С.С.С.Р. в Москве» [6].Осы жылдары Әлихан Бөкейхановтың шығармашылық 
зор қуатын байқаймыз. «Ол көптеген көркем аудармаларды 1922–1927 жылдары КСРО Халықтарының 
Орталық баспасындағы Қазақ секциясының әдеби қызметкері болып жүргенде аударған. Мысалы: 1925 
жылы орыстың классик жазушылары Л.Н. Толстойдың «Қажымұрат», «Кавказ тұтқыны», «Жеті 
қарақшы», «Жұмыртқадай бидай»; «Жетпіс жеті мысал» және                                                                                                                                                                                                  
«Сурат кафеханасы» («Дін таласы»), «Серуен жасап зерттеу әдісі», «Бір адамға қанша жер керек?» атты 
әңгімелерін; 1926 жылы В.Г. Короленконың «Баймақан», «Өзі» әңгімелерін; 1927 жылы А.П. Чеховтың 
«Хамелеон»; В.Г. Короленконың «От»; Д.М. Мамин-Сибиряктың «Қара ханым»; К. Фламмарионның 
«Қанды жауын»; Г. Маркестің «Қырым сөздері» сияқты шағын әңгімелерінің аудармаларын аударып 
мерзімді басылым беттерінде жариялап тұрған» [7, 7] Осылайша, Ә. Бөкейханов елден жырақта жүрсе 
де қазақ басылымдарына мақала жариялап, ұлтқа қызмет істейді.  

Ә. Бөкейхановтың Дінше Әділұлына 1923 жылы жазған мына хатына назар аударсақ: «Бауырым 
Дінше! Хатыңды алдым. Қуанып қалдым. «Шолпанға», «Темірқазыққа» неге мақала жазбайсың? 
Сендей білімі бар жазбаса, кім жазады? Не балаларға сабақ беріп, не жорналға, газетке мақала 
жазып Алашқа қызмет қылмасақ, не қазақ тілінде кітап жазбасақ, өзге жол бізге бөгеулі ғой. Сүйдім 
Ғалихан» деген [8, 254]. Бұл хаттың әрбір сөйлемінде үлкен мән жатыр. Біріншіден, Әлихан елден 
келген хабарға қатты қуанғанын жасырмайды, өйткені ол Мәскеуде туған елін, жерін сағынып жүрген 
кезі. Екіншіден, 1922–1923 жылдары жарыққа шыққан «Шолпан», «Темірқазық» журналдарына елдің 
жағдайын, ұлт мәселесін көтеріп халыққа қызмет етуге шақырады. Үшіншіден, Алаш зиялылары үшін 
тығырықтан шығар басқа жолдың жоқ екендігін жеткізеді.    

Қазақ халық әдебиеті үлгілерінің жиналуына ерекше ден қойған Әлихан белгілі фольклоршы 
Әубәкір Диваевтың 1922 жылы Ташкент қаласында Түркістан Республикасының баспасөз шығарушы 
мекемесінде басылған «Бекет батыр» [9, 34], «Мырза Едіге» [10, 35] атты кітаптарына рецензия жазып, 
оны «Темірқазық» журналына басады. «Кешегі өткен уақыттағы Арыстан ханның заманында Орынбор 
– Петербор деген жер бар екен. Алшын – Жаппас деген ел бар екен» деп, Бекет батырдың жыры 
басталады» деген мақала авторы тарихқа көз жіберіп, жырдың шыққан уақытын былайша болжайды: 
«Арыстан ханы осы күнгі Бөкей, Орал, Торғай, Ақтөбе, Адай губернелеріндегі кіші жүзді билеген 
Әбулхайыр ханның әулеті Арыстан төре болса керек. Әбулхайыр хан орысқа 1732 жылы қараған. 
Бекеттің замандасы Арыстан 19 ншы ғасырда болса керек. Бекет батыр орыс қазақты ноқталап мінген 
уақытта шыққан болады» [11, 34-35]. «Арыстандай айбатты, Рүстем – Дастандай қайратты, арыстан 
жүректі, жолбарыстай білекті», – деп жырдың үзінділері арқылы Бекет батырды оқушылармен 
таныстырады. Бекет батыр тағы, ақылды. Орысқа өзге жұрт қарағанда Бекет батыр қарамайды» деп 
оқырманға Бекет батырды ерекше тұлға ретінде сипаттайды. Батыр қолға түскен соң, Сібірге айдалған.  

Бекет батырдың айдалып бара жатып айтқан сөздерінен үзінді келтірсек: 
Түменнен шығып Ор барып,  
Аруақ, ұран қолға алып,  
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Әлдімін Бекет дегенге, 
Жоғарымын төменге, 
Алшын, Жаппас, Шөменге, 
Жасынан шықты дабысым, 
Мен қазақпын дегенге. 
Хандар менен қас болып, 
Барлық жұртқа бас болып, 
Жұрттан астым деп едім 
Хан ақысын жегенге, 
Екі кісі бас қосып, 
Бітім қылса кәпір мен, 
Бекет жан білсін дегенге. 
Елге барсаң сәлем де! 
Есет ағам беренге, 
Бекназар ұлым Зеренге, 
Бекет қапыда қалды деп 
Сұрай қалса Есекем; 
Бекетің түсті дегейсің 
Шықпайтұғын тереңге.   
Есет еді жолдасым, 
Жолдас болған жолбарысым, 
Ауылы кәпір келгенде 
Арыстан ханды өлтіріп, 
Астынан міндім жорғасын, 
Мен мұсылман дегенге 
Үйлестірдім олжасын.  
Жырда Есет батыр Бекеттің әкесі Сіргебайға әні болады. «Есет еді жолдасым, жолдас болған 

жолбарысым» дегенге қарағанда бұл Есет тарихтағы белгілі Есет батыр болады, кіші жүзде Есет батыр 
қазақ орысқа қараған соң төрелермен көп алысқан. 

Талтаңдаған төрені 
Сақалынан ұстап алып; 
Қонаққа сойған қозыдай 
Қолымнан өлім бергенмін. 
Өлтірген неше төрені 
Салмойын Бекет дегенмін! [12, 34-35]   
Бекет батырдың қатыны артынан айдалған батырды қуып барып, қашуға көмек қылады. Жырдың 

дәл осы тұсына жазған пікірінде Ә.Бөкейханов қазақ әйелдеріне деген көзқарасын білдіреді: «Орыс 
жұртында айдалған байына ерген қатын көп болады. Біздің әйеліміз жақсы деп, орыс жұрты мақтан 
қылады. Екі декабристардың ханымдары Княгиня Волконскаяға һәм Княгиня Трубецкаяға орыстың 
ақыны – Некрасов шығарған өлең бар: Руские женщины деген. Бұлар Каторжная роботқа айдалған 
ерлерін қуып барған. Бекеттің жырына қарағанда біздің қазақ әйелі де мақтануға жарайтын», – деп 
қазақ әйелінің мәртебесін өсіріп, мерейін үстем етеді. «Бекет батыр» жыры мектеп балалар жатқа 
алатын кітап» деп өзінің пікірін аяқтаған. [13] Қарап отырсақ, «Бекет батыр» жырына жазған пікірі 
арқылы оқырман қазақ елінің тарихын, ұлтының басынан кешкен тағдырын, қазақ әйелдерінің 
жанкешті өмірін  ашып көрсете білген. «Бекет батыр» жыры арқылы болашақ ұрпақты елін сүюге, 
батыл, ержүрек, намысшыл болуға үндегенін байқаймыз.  

«Мырза Едіге» жырына байланысты пікірінде: «Шоқан жазған Едігенің жырында арабша, парсыша 
бір ауыз сөз жоқ. Қазақтың тілі өзге тілге араласпай тұрған уақытта Едіге жыры шыққан болса керек» 
[14]  деп оқыған дүниесінің түбіне терең бойлап барып, қорытынды жасайды, қазақ тілінің тазалығына, 
оның болашығына алаңдаушылық білдіреді. «Мырза Едіге» мектепте балалар оқитын кітаптың бірі 
деген пікір қалдырып, болашақ жастарға аманат етеді.  

Түркі әлемінің тұтастығын көксеген Әлихан танымал археолог, орыс генералы Никандр 
Александрович Маркстың 1913 жылы Мәскеуде жарияланып, қолдан-қолға жылдам тарап кеткен 
«Қырым аңыздары» атты жинағынан «Герейдің ажалы» [15, 23], «Пайғамбарға хат» [16,104] атты хи-
каяттарды қазақшаға аударып басып, бауырлас халықтардың бірі туралы «Хакас» [17] атты сипаттама 
жариялады. 
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Заманауи жаңалықтарға құштар, ел ағарту мәселесін ұдайы назарда ұстаған Әлихан Бөкейхановтың 
«Білім күші» [18, 87], «Луи Пастер» [19, 74] атты танымдық мақалалары журналдың «Ғылым» 
бөлімінде басылып, оқырмандармен қауышқан. 

«Басқармадан» деп басылған мына хабарламаға назар аударсақ: «Біздің жазба адабиятымыздың 
негізі халық адабияты – ескі өлең, жыр, жұмбақ, ертегі тағы сол сықылдылар. Әлі күнге дейін 
басылмаған ескі өлең, сөздер қазақта көп. Біздің төмендегі басып отырған «Ақ бала», «Жоқтау», 
«Жұмбақ», «Қазақтың жерімен қоштасқаны» сықылды өлеңдер де бұл күнге дейін жарыққа шықпаған 
– еш қайда басылмаған ескі өлеңдердің бірі. Қазақ адабиятын тексерушілерге бұлардың тарихи 
мағынасы зор. Сондықтан, қазақ адабиятының тарихына пайдасы тиер деп басып отырмыз» [20, 109] 
деп осы уақытқа дейін еш жерде жарық көрмеген халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жариялайды. Әр 
жарияланымның соңына «Мұны В. В. Радловқа Семей облысының қазағы айтқан. Айтқанынан 60 
жылдан артық», «Бұл жұмбақты В. В. Радлов Семей облысындағы қазақтан естіген» деп түсіндірме 
бере отырып, «Қыр баласы» деген бүркеншік есіммен оқырманға ұсынып отырған [21, 115].  «Ақ бала» 
қыз бен жігіттің айтысы түрінде беріліп, сол замманның келбетін өлеңмен өрген шығарма. Сүйген 
адамына қосыла алмаған, қыз баланың тағдыры бейнеленген.  XIX ғасырдың соңы XX ғасырдың 
басындағы ақын-жыраулардың шығармаларында әр түрлі жоқтау үлгілері кездесіп отырады. Осындай 
жоқтаудың бірі журнал бетінде басылған екен. Оған «Қыр баласы» мынандай түсініктеме береді. 
«Боғас Зайсаң уезіндегі бір өзен. Шешектен өлген Әбіжанның жері Боғас қой. Жоқтаған қыз Бопы 
төренің қарындасы. Бұл Бопы төре Әбілпейіздің ұлы «Бопы-Жошының» бопысы болады. Нұралы хан 
үйі Бөкейдің апасынан туған жиені. Бұл жоқтауға жүз жыл толған. Жоқтауды шығарған қыздың ұлы 
Еңрекей елінде, Семей уиезінде» [22, 119] Осындай қазақтың ауыз-әдебиетінің озық үлгілерін журнал 
беттеріне жариялап, бүгінгі ұрпаққа зор мұра қалдырған ұлт жанашырларының еңбегі, журнал 
мазмұнын түрлендірудегі тәсілдері сол замандағы саясатқа «сай келмеген» де болуы керек. Зерттеуші 
ғалымдардың еңбегіне сүйенер болсақ, «Темірқазық» қазақ тіліндегі басқа да журналдардан ескіні 
жақтауды, би-бектерді дәріптеуді талап етті. Журнал «Халық ескіні өте жақсы көреді, қызыға оқиды. 
Себебі ескі әңгіме, өлеңдерді оқығанда ел қазағының көз алдына бір кездегі төрт түлігі түгел, сол 
заманы еске түседі [23, 34]», – деп жазып, журнал Қазақстанның Россияға қосылуын жақтамады деген 
пікірде болған. Міне, басылымға қатысты осындай пікірлер «Темірқазықтың» жабылу себептері 
ретінде көрсетіледі. «Темірқазық» ең алдымен Октябрь революциясының жеңісін дұрыс түсіндірмеді. 
Октябрь революциясы жеңген соң халық жолдан адасып, тұманда қалды, жылан-шаянның қамауында 
қалды. Ел шаруасы күннен күнге күйзелуде. Ел қамына, ел жайына негізделіп істелген іс жоқ. 
Қазақстанда оқу ісі де түзелген жоқ», – деп революцияның барлық жемісін жоққа шығарды» [24, 34], 
– деген пікірлерді де байқаймыз. Баспасөз тарихын зерттеуші  Х.Бекқожин «Москвада Ұлттар ісі 
жөніндегі Халық Комиссариятына қызметке орналасып алған Шығыс елдерінің байшыл оқығандары 
татар, түрік тілдерінде «Қызыл шырақ», қазақ тілінде «Темірқазық» журналдарын шығарды» [25, 109], 
– деп жазады. Осы орайда Темірқазық журналын шығарушы Нәзір Төреқұлов туралы мәлімет бере  
кетсек. Н.Төреқұлов – Түркістан маңындағы Қандоз деген жерде туылған. 1900-1903 ж. Қоқандағы 
медреседе, 1903-1905 ж.осындағы орыс-түзем школында, 1905-1913 ж. Қоқан коммерция 
училищесінде, 1913-1916 ж. Мәскеу комерция институтының экономика факультетінде оқыған. 1916 
ж. Минскіде Батыс майданындағы «Земсоюзде» нұсқаушы болған. Сол ж. «Еркін дала» аттты жасырын 
ұйым құрған. 1917 ж. Орынборда өткен 1 Жалпықазақ сиезіне қатысқан. Сол жылы бүкілресейлік 
«Земсоюздың» Торғай облысындағы нұсқаушысы, 1918 жылы «Қазақ мұңы» газетінің 
редакторы(Орынбор), Қоқан совдепі ревкомынынң хатшысы, «Халық сөзі» газетінің редакторы 
(Қоқан), 1918-1919 жылдары Ферғана облыстық ревкомының төраға орынбасары, халық ағарту 
комиссары, осы жылы Түркістанның халық ағарту комиссары, «Вестник просвещение и 
коммунистической культуры» журналының редакторы, 1920-1922 жылдары Түркістан ОАК төрағасы, 
сол шақтағы барша сиездерге қатысушы, 1922 жылы КСРО халықтары орталық баспасы 
басқарамасының төрағасы (Мәскеу), 1923 жылы  Мәскеуде «Темірқазық» журналының редакторы 
қызметін атқарады.  Қайраткер 1937 жылы 15 шілдеде ұсталып, 3-қарашада атылады [26, 397].  Нәзір 
Төреқұловтың өміріндегі маңызды кезеңдері жазылған деректерде оның «Темірқазық» журналының 
редакторы болғаны келтірілген. 

«Основные даты жизни Назира Торекулова (1892-1937) 
1923, февраль – редактирует журнал «Темірқазық» («Полярная звезда») деп, «Темірқазық» 

журналына редактор болғандығы жазылса, 1937, 15 июля – взят под стражу. 1937, 3 ноября – 
приговорен к расстрелу, растрелян в тот же день. 1958, 23 января – реаблитирован по решению № 4н-
0743257 Военной Коллегии Верховного Суда СССР» [27, 327], – деп оның қамауға алынып, атылғыны 
жөнінде және кейіннен ақталған жылдары анық жазылған.  
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Мемлекет және қоғам қайраткері, публицист, алғашқы қазақ елшілерінің бірі, дипломат Н. 
Төреқұлов 1922-1928 жылы Мәскеуде КСРО Орталық Атқару Коммитеті жанындағы Орталық баспа 
басқармасының төрағасы қызметін атқарып жүрген жылдары В.И. Лениннің қабылдауында болып, 
автономия алған халықтардың тілін мемлекттік тілге айналдыру мәселесін көтерді. Түркі тілдес 
халықтардың ортақ әліпбиін жасау жөніндегі комиссияға төрағалық етіп, араб әліпбиінен латын 
әліпбиіне көшуді жақтады. Орталық баспа басқармасының төрағасы ретінде қазақ тілінде 
“Темірқазық” атты журнал шығаруды ұйымдастырып, оған Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, 
М.Жұмабаев секілді қазақ зиялыларын тартты. 

«Күншығыс» баспасынан шыққан «Темірқазық» журналы елден жырақ шықса да қалық қазақ 
елінің оқырмандарына кеңінен таралған. Оның: 

1. Саясат бөлімі; 
2. Оқу бөлімі; 
3. Әдебиет бөлімі; 
4. Жаңа кітап-журналдар; 
5. Басқармадан, деген бөлімдері болған. 
Осы бөлімдер арқылы журналда:  
1. Ұлт мәселесі көтерілген;  
2. Қазақтың саяси-тарихы тұрмысынан мәселелер қозғаған; 
3. Қазақ оқушыларының жай-күйін, білім күшін бағамдаған; 
4. Ауыз әдебиетінің үлгілерін басып, жаңа шыққан басылымдар мен әдеби шығармалар 

таныстырылған; 
Осылайша, Мәскеудің төрінен елге тараған «Темірқазық» журналы қазақ баспасөзінің тарихында 

ғана емес, оның қоғамдық сана соқпағының дамуында да өзгеше із қалдырды. Осы жолда ұлт 
көшбасшысы болған Әлихан Бөкейхановтың ұлттық мүддесін бағамдаймыз. 
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ЦЕНЗУРА ЖӘНЕ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ 
(Жүсіпбек Аймауытұлы аудармалары негізінде) 

 
Руханият шырақшысына айналған алаш арыстарының ғұмыры мен шығармашылығы қазақ 

халқының қилы тағдырымен қоса өрілген күрделі өрім. Әр шығармасында ұлт мүддесі мен алаш 
идеясын насихат қылған арыстардың ұлтқа деген сүйіспеншілігі кейде ашық, кейде емеурін арқылы 
жарық көріп отырды. Бұған дәлел арыстардың шығармашылығы. Ұлы мақсат жолында уәдесінен 
таймаған арыстардың бірі, жазушы, психолог, педагог, ағартушы, ғалым, публицист, қайраткер, 
аудармашы Жүсіпбек Аймауытұлы еді. Әлем әдебиеті классикасының үздік туындыларын қазақ тіліне 
тәржімалаған Жүсіпбек Аймауытұлының шеберлігі қазіргі таңның өзінде таңдай қақтырар ерекше 
туындылар.  

Әр аудармасы қазақ қасіреті мен ұлт мүддесін көздеген жазушы аударманы екі түрлі мақсатта 
қолданған сыңайлы. Біріншісі, аударма арқылы жазушылық шеберлігін дамыту, қазақ әдебиетінің 
көкжиегін кеңейту болса, екіншісі, аударма арқылы цензура тиым салған тақырыптарды жасырын 
тәсілмен халыққа жеткізу, жан-жарасын айту, ұлт қайғысын жария қылу.  

Ғылыми айналымға белгілі 21 аударманың авторы Ж.Аймауытұлы Джек Лондоннан «Күштілердің 
күші», Рабиндранат Тагордан «Балжан», Ги де Мопассаннан «Су жүзінде», Конрад Берковичтен 
«Мұрда», «Мұрданың өлімі», Ф.Дюшеннен «Дәмелі» сынды көркем туындылардың егесі. Осынау 
туындылардың ішінде алаш идеясымен өрнектелген ерекше шығарма «Молда Ирамидың кітап жазуға 
қалай кіріскені» атты тәржіма. 

«Молда Ирамидың кітап жазуға қалай кіріскені» аудармасы 1928 жылы «Жаңа әдебиет» 
журналының 9 санында жарық көрген. Мұндағы молда Ирами деп отырғаны әйгілі Руми. Мұны орыс 
тіліндегі аударма мәтінінің кіріспе сөзі мен Ж.Аймауытұлының аударма мәтініне берген 
қосымшасынан анықтап отырмыз [1]. 

Мәулана Жалал ад-Дин Мухаммад Руми – 1207-1273 жылдар аралығында ғұмыр кешкен парсы 
ақыны, сопылық бағытты насихаттаған ұстаз. «Мәснәуи» – «Барлық тіршіліктің мән-мағынасы туралы 
поэма» атты еңбегінде құраннан 760 үзінді алған [2]. Бұл туындыны әлем классикасының алтын 
әріппен жазылған шығармалары қатарында бағалаған батыс зерттеушілері ерекше назарда ұстаған. 
1806 жылдан бастап Хаммер, Толук, Рюккерт, Ойсли, Вильсон, Арберри, Шиммель т.б. ғалымдар әр 
алуан тілге аударса, қазіргі таңда бүкіл әлемге танылған ағылшын тіліндегі негізгі нұсқасы – Ричард 
Никольсонның «Мәснәуи және ғазалдар» атты түсіндірмесімен қатар берілген аудармасы. Батыс 
зерттеушілері «румиология» деген терминді де енгізіп, Руми  шығармашылығының философиялық 
көзқарастарын тануға ерекше ықылас танытқаны мәлім [3, 9]. П. Дудоров «П. Орловец» деген 
псевдониммен «Сказки Муллы Ирамэ» деп беріп, 1910 жылы Румидың «Мәснәуи» еңбегінің қысқарған 
нұсқасын орыс тіліне аударып, баспаға шығарған екен. Ж.Аймауытұлы аударған орыс тіліндегі 
нұсқасы П. Дудоровтың 1926 жылғы «Мир приключений» журналының 8 санында жарияланған 
тәржімасы [4, 3]. Осы орайда орыс тіліндегі аударма авторы туралы мәлімет бере кетейік. Себебі 
П.Дудоров орыс әдебиетіне елеулі үлес қосқан беллетрист-жазушы, аудармашы болғанымен, әлі күнге 
дейін көп зерттелмеген қаламгер. 2011 жылы шыққан «Шерлок Холмстың хикаялары» атты 
П.Дудоровтың шығармалар жинағында жазылған А.Шерманның кіріспе сөзінен басқа бір жерде 
аудармашының атын кезіктірмедік. Мұның басты себебін А.Шерман былай түсіндіреді: «Дудоровтың 
«Қайта тірілген Каин. Шерлок Холмстың Алтын Қаламға қарсы шеруі» атты кітабына 1909 жылы баспа 
комитетімен тыйым салынып, 1911 жылы «жойылуға тиіс құжат» ретінде  Мәскеу аймақтық соты 
шешім шығарған болатын [5, 8]. Сондықтан болар, П.Дудоров туралы мәлімет табу қиынның қиыны.  

Әулие Шәмстің батасын алған атақты Румидың «Мәснәуи» атты бұл еңбегі әлемді мойындатқан 
сопылық мұра санатында. Құран мен хадиске негізделіп жазылған Руми рубаяттары, әпсана-жырлары 
Ясауидың хикметтері арқылы қазақ даласына да тараған. Руханият жауһары Руми «Мәснәуи» еңбегін 
жазуға кіріспес бұрын ұстазы Шәмстің берген тәлімі жөнінде жазған қысқаша кіріспесін 
Ж.Аймауытұлы аударып, қосымша ретінде Руми туралы қысқаша мәлімет береді. Аудармаға кіріспес 
бұрын түпнұсқа еңбек тарихын зерделеп, идея астарына ерекше мән беретін. 

Ж.Аймауытұлы осы жолы да, Руми туралы  біршама мәліметті қарастырғанын аңғарамыз. «Оның 
құдайы – мекенсіз, денесіз, мәлімсіз, бұлдыр құдай емес, ақтық, сәуле, шындық. Шындықты танытам 
деп, жаншылған жарлы жұртқа жар салған», – деген Жүсіпбек заманындағы соқыр сенім мен 
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дүмшелікке, қоғамдағы әділетсіздікке Румидың оң көзқарасынан шындық пен ақиқатқа негізделген ой 
сәулесін қарсы қояды. Тек қана Ж.Аймауытұлы емес, бүкіл алаш арыстары ұлт теңдігі, ұлт азаттығы 
идеясымен өмір сүрді, осы идеяны өмірлік мақсат тұтты. Олардың кез келген шығармасының, мейлі 
төл, мейлі аударма болсын, астарында алаш ұғымы жататыны көрер көзге тайға таңба басқандай еді. 

Румидың молда екендігі жұртқа мәлім бола тұра, ұстазы оны жұрт көзінше шарапқа жұмсайды. 
Жұрттың қауесетінен именген молданың шарапты қойнына тығып әкеле жатқандағы алғашқы сезімі 
мен шындықтың жолында өзге жұрттың сөзінен қорықпай, шарапты төбесіне қойып, рахаттана келе 
жатқан жанның арасындағы нәзік психологиялық сезім иірімдерін танытқан бұл аударма Алаш идеясы 
жолында адамдықты ту еткен қайраткерлердің болмысымен үндес келетіндей.   

Осы орайда Ахмет Байтұрсынұлының:  
«Жұрт ұқпаса, ұқпасын, жалықпаймын, 
Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін», – деген өлең жолдары еріксіз ойға оралады. Қара бастың қамы 

үшін емес, елдің ертеңі үшін қызмет еткен Руми мен Жүсіпбектің арасында бір байланыс бар. Ол – 
адамға деген сүйіспеншілік, әділеттілік пен шындық атты ұғымдарға деген құрмет, руханиятқа деген 
махаббат, өмірге деген құлшыныс һәм қалай болса да, ел игілігі үшін атқарар адал қызмет. ХІІІ ғасырда 
ғұмыр кешкен Румидың аңсары – ақиқат, Құдайдың жамалы десек те, істеген ісі мен жазып қалдырған 
әр өсиеті – адамды адамшылыққа тәрбиелейтін гуманистік идеяға негізделген ой. Шайырдың әдеп, 
ұстазға деген құрмет, адалдық, әділдік, ізет, адамгершілік туралы ойлары қазаққа деген сүйіспеншілігі 
мен әділдік жолында қаза болған Жүсіпбек Аймауытұлының өмірлік ұстанымымен сай келді. Мұны 
жазушының шығармаларынан анық көріп отырмыз. Сөзіміз дәлелді болуы үшін шығармадан мысал 
келтірейік: 

Әңгіменің біссімілләсі былай басталады:  
«Сүйемін сені, жаншылған, нашар жұртым! Сенің қайғы-жапаңды көріп жүрегім пара-пара болды. 

Саған мен тура сөз айтқым келеді, көр көзіңді ашқым, үйреткім келеді. Мейірімді, жылы, әділ сөзбен 
сенің азабыңды азайтқым келеді» [1]. Бұл сөзді оқып отырып, таң қалмасқа шара жоқ. Себебі, ұлтына 
деген махаббатын осыншалық тебіреніспен, осыншалықты сынықтықпен тек қана махаббатқа толы 
нәзік жүрек иесі ғана айта алады. Румидың өз жұртына қарата айтылған сөзі Аймауытұлының 
аудармасында қазаққа қарата айтылған сөздей әсер қалдырады. Ж. Аймауытұлының «Сүйемін сені, 
жаншылған, нашар жұртым!» деп аударма жасауы, аударма мәтіндерінің астарында жазушы жан-
дүниесінің һақ сыры, ұлтына деген пәк сезімі жатқандығын айғақтайды. 

Бұл сөздер орыс тіліндегі нұсқасында сәл өзгеше айтылады: 
«Я люблю тебя, о мой, бедный народ! Я люблю тебя всем сердцем, о нищий, о труженик, о 

страдающий брат мой, тебя голодного обездоленного, прикрывающего свое тело жалкими лохмотьями, 
ходящего во тьме, гнущего спину перед сильными, не знающего своих прав!» [4, 10].  

Екі мәтіннің арасындағы үлкен айырмашылықты дұрыстап сараптайтын болсақ, Жүсіпбектің 
қазаққа қарата айтқан өз ойы екендігі айқын көрінеді. Себебі орыс тіліндегі нұсқасы қараңғылықта 
жүріп, өз хақысын білмей отырған, жұлым-жұлым киіммен жарлы денесін жапқан бейшара адам 
туралы айтылып тұр. Руми бұл жерде дүниеге байланған, киімге алданған адамның бейшаралығын да 
айтуы мүмкін. Алайда, Жүсіпбек басқа контекстік мағынада аударма жасайды. Ресей билігінің 
езгісінен қор болған өз қазағына деген сүйіспеншілігін көрсетеді. Жалпы аударма еркін аударма тәсілі 
арқылы жасалған. Себебі, ой өрімдерінің алшақтығынан басқа, стильдік тұрғыда да біршама өзгерістер 
мен қысқартулар кездеседі. Мысалы, орыс тіліндегі тәржімада мынадай сөйлемдер қазақ тіліндегі 
аударма мәтінінде мүлдем жоқ. 

«Вам, о братья мои, хотел бы я вложить в сердце слово истины, соединить ваши руки и в громком 
вопле прославить Аллаха, создавшего небо и  землю, свет и тьму и тебя, о бедный брат мой – человек!» 
[4, 10].   

Румидың айтып отырғаны адам баласының дүниеге алданып, дүниеге құл болып қалған адамзаттық 
қайғы болса, Жүсіпбектің айтып отырғаны Ресей билігінің құрығына түсіп қалып, азаттыққа шыға 
алмай, белі бүгіліп, қабырғасы қайысқан қазақ халқының қайғысы. Бір сөзбен айтқанда параллель 
алмастыру десе де болады.  

«Бірақ шаһар біткенді, ауыл біткенді кезуге аяғымның әлі жоқ, зұлымдық ұялаған барлық өзек-
өлкеге, жапан түзге, қиыр шетке мені жеткізерлік аяғымда мұрша жоқ, естірлік адамдарға естіртуге 
дауысым әлсіз. Сондықтан мен, кітап жазуға, шындықты жасырмай айтатын, әділ, таза, жақсы кітап 
жазуға бел байладым, қорғансыз, күйсіз сорлыларға пайда бергендей, жәбіршілердің жәбірін бетіне 
басқандай, жарлыларға білім, алданыш болғандай, не істерін үйреткендей кітап жазуға бел будым» [1]. 
Бұл – аудармадағы жазушының сөзі. Шынымен жай ғана аударма ма? Әрине, жоқ. Аударма – 
цензураның қылкөпірінен өткізетін құрал ғана ғой. Бұл – Ж.Аймауытұлының өз жан-дүниесінің сыры, 
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қазаққа айтып отырған жайы. «Ашық айта алмайтын шындығымды кітабым айтып берер», – дегендегі 
жазушының мақсаты не? Ақиқатты халыққа жеткізу. Ол қандай ақиқат деген сұрақтың туындауы 
заңды. Ол ақиқаттың аты – махаббат. Махаббат Румидың тәпсірінде Құдайға арналуы мүмкін, бірақ, 
Аймауытұлының танымында ұлтқа деген махаббат. «Менің әлсіз аяғым, нәзік дауысым жетпес жерге 
кітабым жетер. Таулардан, теңіздерден, өзімнен де кітабым тез өтер, қайдағы қиыр елге, қиядағы 
жарлылардың құжырасына дейін кітабым кетер, ол кітабымнан жұрт білім алып, жабыққан көңіліне 
жұбаныш етер», – дейді жазушы [1]. Расымен де, Жүсіпбектің дауысы жетпеген жерге шығармалары 
жетті. Бүгінгі ұрпағы жазушының төл туындылары мен аудармаларын оқу арқылы елі үшін қылған 
еңбегінің куәгері болып отыр. Әр аудармасының астары ұлтқа деген сүйіспеншілікке тұнып тұрған 
жазушының негізгі мақсаты да осы емес пе еді? Сөзін келер ұрпаққа жеткізіп, халқына адамдық жолын 
насихат қылу арқылы Ж.Аймауытұлы ұрпақ алдындағы өз парызын абыроймен атқарды. 

Түйіндей келе айтпағымыз, «Жүсіпбек Аймауытұлының аудармаларындағы негізгі идея не?» – 
деген сауал туындаса, еш күмәнсіз, Алаш идеясы немесе азаттық мәселесі деп бір ауыз сөзбен жауап 
қайтаруға болады.   
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Абай МЫРЗАҒАЛИ, 
Тарих, архелология және этнология факультетінің  

1-курс магистранты 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 
«КҮНШЫҒЫС» БАСПАСЫНДА ЖАРЫҚ КӨРГЕН 

ҚАЗАҚ КІТАПТАРЫ 
 

Қазақтың ұлттық автономиясы Алашорда үкіметі таратылған соң алаш оқығындары халық ағарту 
ісі мен білімге баса мән бере бастады. Алашорда төрағасы мен көсемі бастаған бір топ Алаш зиялылары 
Мәскеудегі «Күншығыс баспасы» айналасында топталған еді. Баспа туралы XX ғасырдың 20 жылдары 
баспасөзде аты жиі айтылатын. Қазақша ресми аты «КСРО халықтары кіндік баспасының қазақ-қырғыз 
бөлімі». Оның тарихы 1922 жылданбасталады. Осы жылы автономиялық республикалар мен облыстар 
үшін кітаптар және мерзімді басылымдар шығаратын КСРО ОАК Шығыс баспасы негізінде ашылды.  

Халық арасында «Күншығыс баспасы» деп аталып кеткен бұл мекемеге 1922-1928 жылдары Нәзір 
Төреқұлов басшылық жасаған болса, баспада 1922-1927 жылдары Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан да 
жұмыс жасаған. 1923 жылы Мәскеуге келген Мағжан да аталған баспаға жұмысқа тұрады.  

Мәскеудегі қазақ оқығандары және Қазақстандағы қазақ оқығандары өз кезегінде аударма мен өз 
қаламынан туған шығармаларын аталған баспа арқылы шығарып тұрған-ды.  

«Күншығыс баспасында» жарық көргенқазақ кітаптарын төмендегі салалар бойынша бөліп қарауға 
болады: 

1. Оқулықтар; 
2. Әдеби аудармалар; 
3. Педагогикалық басылымдар; 
4. Коммунистік партия жарғылары мен қаулылары; 
5. Шаруашылық тұрмысқа қатысты кітаптар; 
6. Тарихи кітаптар. 
Баспадан авторлық кітаптары мен аудармалары жарық көрген қаламгерлер арасында: басқарама 

төрағасы Нәзір Төреқұлов, Абайдың Тұрағылы, Жұмағали Тілеулин, Әлихан Бөкейхан – Қыр баласы, 
Мамытұлы Ахмет, Мағжан Жұмабаев, Кемеңгерұлы Қошке, Малдыбайұлы Біләл, Кемелұлы Әлі, 
Бектасов, Ыбыраш, Әбділда, Ақбердіұлы Қ.Мескейұлы, Әкім, Міржақып, Байтасұлы, Жүсіпбек 
Аймауытов, Мырзағазыұлы Есбол, Аббас Нұрымұлы, Игенұлы Ибат, Ғабабс Тоғжанов, Даниял 
Ысқақұлы, Кенжебайұлы Бейсембай, Сұлтан Лепесұлы, Хамит, Даку, Жебеш, Баржақсыұлы Ахмет, 
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Қапаұлы, Мырзағазыұлы Ғ., Ахметұлы Ел, Қапаш, Майлыұлы Бейімбет, Басықараұлы Жүсіпбек т.б 
авторлардың түрлі саладағы еңбектері кездеседі.  

 
«Күншығыс баспасында» жарық көрген 

қазақ кітаптары 
 

Кеңес одағы халықтарының Күншығыс баспасөзінің жанындағы қазақ басқармасы мектептерге 
керек кітаптар, саяси брошюра (ұсақ кітаптар) бастыруды 1923 жылдардан-ақ жоспарлап жүзеге 
асырып отырған. Мысал ретінде 1923 жылдың алғашқы жартысында төмендегі аталған бағыттағы 
кітаптарды шығару ісін жоспарлаған екен: 

1) Мектеп балаларына лайық оқу кітабы. 
2) Қазақтың елмен таныстыру кітабы. 
3) Мектеп библиотекасы (қазақ тұрмысынан жазылған әңгіме, өлең, песса, роман һәм орыс иа басқа 

халықтардың әдебиетінен көшірген кітаптар). 
4) Социология (халықтың өніп-өсуін таныстыратын кітап). 
5) Шаруа жағарапиясы (экономическая География). 
6) «Бұрынғы һәм қазіргі Россия» жәйімен таныстыратын кітап. (Справочник «Новая и Старая 

Россия»). 
7) Қазақ пен орыс тілінде жазылған сөз тізімі. (Словарь). 
8) Саясаттану кітабы (Книга Полит грамоты). 
9) Күншығыс халықтары мен таныстыратын түрлі брошюра, кітаптар. 
10) Жаратылыс, табиғат, адам жайынан жазылған түрлі ұсақ брошюралар. 
Бұл жобалап отырған кітаптарымыздың қолымызда бары да бар, жоғы да бар. Планымызға кіргізіп 

отырғандағы ойымыз орындардағы азаматтардың жазғандары бар шығар деп отырмыз. Не әлі жазбаса; 
бұдан былай жазар деп отырмыз. Бұл күнге дейін қазақ азаматтарының кітап жазбай жүруінің бір зор 
себебі «бүгін таңда баса қоятын типография жоқ, құр босқа жазып қайтем» дейтін. 

Біз, жоғарыда санап өткен кітаптарды үш айдың ішінде басамыз деп отырмыз, қолымызға 
жарарлықтай кітап тисе типографияда бөгелмейді. Тез басылып шығады. Сондықтан, жергілікті қазақ 
азаматтарынан сұрайтынымыз, жоғарғы көрсеткен кітаптардан жазылған кітаптар болса, не жазатын 
ойлары болса басқармамызға хат арқылы сөйлессін, даяр жазылғандары болса тура басқармаға 
жіберсін. Жазу ақысы кітап иесіне толық беріледі. («Темірқазық» журналы. № 1, 1923 жыл) деп 
арнаулы хабарлама да басылған еді. Қазақша кітап жазу мен оқулықтар аударуға белсене араласқан 
азаматтар өте көп болды. Бұлардың арасында атап айтсақ: 

 
Нәзір Төреқұлов 

 
1922-1928 жылдар аралығында Нәзір Төреқұлұлы Мәскеудегі өзі басқарып отырған «Күншығыс» 

баспасынан 1924 жылы«Қазақ-қырғыз үшін жаңа әліпби», «Жаңа әліпби неге керек» атты кітаптарын, 
1926 жылы «Ұлт мәселесі мен мектеп», «Жат сөздер туралы» еңбегін шығарады.  

Нәзір Төреқұлұлының «Жат сөздер туралы» еңбегін 2005 жылы, филология ғылымдарының 
докторы, профессор Шерубай Құрманбайұлы мен филология ғылымдарының кандидаты Орынай 
Жұбаева араб графикасынан кириллицаға көшіріп, Алматыдағы «Өнер» баспасынан шығарған еді.  

Онда аталған еңбек туралы: осыдан жетпіс жылдан астам уақыт бұрын жарық көрген бұл еңбек 
1926 жылы 2000 дана таралыммен Кеңес одағы елдерінің кіндік баспасынан жарық көрген. Сөздік 
қазірде өте сирек кездесетін, таптыра бермейтін кітаптар қатарында.  

Қазақ халқының көрнекті қайраткері Н.Төреқұлұлының «Жас сөздер туралы» деп аталатын бұл 
шағын еңбегі терминология тарихын зерттеудің, терминтанушылар мен терминографтардың тіл 
мәселесі қызықтыратын көпшілік қауымның қажетіне жарайды деп білеміз» ,– дейді. 

Нәзір Төреқұлұлы Мәскеудегі «Күншығыс» баспасынан 1924жылы «Қазақ-қырғыз үшін жаңа 
әліпби» атты еңбегін басып шығарғанын жоғарыда айттық.  

Бұл еңбек жоба ретінде ұсынылған нұсқа еді. Бас бетінде: «Атаң баласы болма – адам баласы бол. 
Тез үйреніп ал!» – деген үндеу жазылған кітапша 2000 данамен Мәскеуде басылып қазақ даласына 
таралған еді. 

Аталған еңбектің бетінде қазақтың бас ақыны Абайдың, ұлт ұстазы Ахметтің сөздерінен де мысал 
келтірілген екен.  
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Абайдың Тұрағұлы 
 

Тұрағұл Абайұлы өзін солай атаған екен. Тұрағұл – Абайдың екінші әйелі Айгерімнен туған ұлы. 
Алашорда қозғалысына белсене ат салысқан азаматтардың бірі. Ақын, аудармашы. Әкесі Абайдың 
мұраларын жинақтау мен зерделеуге көмегін тигізіп, жұмыс тобына қатысқан.  

Төмендегі 3 кітап 1927 жылы Мәскеуде басылып шыққан Тұрағұлдың аудармалары екен. Мұның 
ішінде «Баланың ерлігі» (Эскимос елінің тұрмысынан алынып жазылған әңгіме ) деген әңгіме атақты 
Американ жазушыларының бірі Джек Лондонның шығармасы. Джек Лондонның шығармасын алғаш 
қазақшаға аударғандардың бірі Жүсіпбек Аймауытов. 1926 жылдары аударып журналдарда 
жариялаған. Жалпы, Кеңес кезінде шығармасы ең көп аударылып таратылған Американ жазушысының 
кейбір шығармаларын Мұхтар Әуезов мырзалар да кейіннен тәржімалаған. 

«Баланың ерлігі» деген әңгіме туралы Тұрағұл «Бет ашарында» бұй дейді: Бұл кітапшаны оқушы 
Алаш баласы, жалпы Алаш баласына Эскимос деген елдің жәйі мәлім емес шығар?! Қысқаша сезім 
бергенім артық болмас деп мына төмендегі сөзді жаздым... 

Жер шарының жаратылысы мен күн қозғалысы туралы қысқаша тоқтала кетіп, Солтүстік полюсте 
мекендейтін халық туралы былай айтады: «Эскимос – бұрынғы заманда аңшылық пен барып қалған 
сары тұқымнан тараған ел. Бүгін сол Темірқазықтың астында әмсе қыс болып қар басып жататын 
жерде, үйі қардан болады. Терезесі мұздан, дәулеті аңдардың еті, қайғысы қарны болып жүрген ел» - 
деп беташарын тәмәмдайды. 

Таралымы 5 мың данамен басылған әңгіменің аударма тілі жеңіл, оқиғасы түсінікті. 
Бұдан өзге тағы екі аудармасы денсаулық сақтау турасында. «Жұқпалы ауруды ұсақ жануарлар 

таратады» (1927),«Балалы әйел не білу керек» (1927) аудармалары 4000 тиражбен жарық көрген. 
 

Әлихан Бөкейхан – Қыр баласы 
 

«Денсаулық сақта». Жазушы: Қыр баласы. Мәскеу. 1926 жыл. Алақандай 15 беттік кітапша. Бағасы 
2 тиын. «Кеңес Одағындағы елдердің «Кіндік» баспасы кейінгі кезде түрлі мәселелер туралы кішкене-
кішкене кітапшалар шығара бастады. Мұндағы мақсат – жеңіл тіл мен арзан бағалы, қалтаға салып 
жүріп, қалт еткенде оқып шыға қоюға қолайлы кітапшалар шығарып, елдің кітап оқуға ықыласын 
арттру, әртүрлі керекті мәселелер туралы қысқаша түсінік беру болса керек. Бұл жақсы пікір. Өйткені 
осы күнгі қазақ кітаптарының өтбей, тарамай жатқанының себебі – бағасының қымбаттығы. Мына біз 
сынап отырған кітапша әлгі кішкене кітапшалардың бірі. Мұнда елдегі түрлі жұқпалы ауырулар неден 
болатыны оларды жоюдың жеңіл, оңай жолдары көрсетілген...». («Ауыл тілі» газеті. № 10, 1927 жыл.) 

Шестаков. Қыр баласы. «1916-1926 жыл». Мәскеу. 1926 жыл. 
«Жазушылар кітапшада 1916-іншы жылғы қырғыз бен қазақтың патша үкіметіне қарсы көтерілісі 

неден туған, көтеріліс қандай болғанын, көтеріліске қарсы патша үкіметі қандай шаралар қолданғанын, 
ел қандай қырғынға ұшырағанын көрсеткен. Кітапшада көтеріліс себебі патша үкіметінің отаршыл 
саясаты, әкімдердің елге істеген қиянат пен зорлығы. Қазақтың өз ішінен жуандардың отаршыл 
үкіметке жардемші болып қазақ жерін тілімге салуы. Отаршылдық арқасында орыс пен қазақ арасында 
шыққан араздық, жиһангерлік соғысынан ел шаруасы күйзелуі болып көрсетілген...». («Еңбекші қазақ» 
газеті. № 255, 1926 жыл.)  

Тағы да бір география туралы аудармасы туралы «Еңбекші қазақ» газетінде былайша сын беріледі: 
Т.Тутковский. «Жердің қысқаша тарихы». Аударушы: Қыр баласы. Мәскеу. 1926 жыл. 102 бет. «...Қыр 
баласы аударған бұл кітапта жер тарихы сөйленген: жер басынан өткізгенін, жанды-жансыз нәрсе 
жерден қашан тап болып, қалай өзгергенін сөйлеген. Қазақшасының тілі өте жеңіл. Аударманың көзге 
түсетін бір қасиеті – кітапты біреуден аударды дейтін емес, қазақ жерінің тарихы арналып жазылған 
дейтін. Тутковскийдің мысалдары орнына Қыр баласы қазақ жерін мысалға алып отырған. Қазақтың 
әр ауданы қашан жаратылғанын көрсетіп отырған...». («Еңбекші қазақ» газеті. № 272 , 1926 жыл) 

«Жамандат – топалаң». Жазушы: Қыр баласы. Мәскеу. 1926 жыл. Алақандай 15 беттік кітапша.  
Д.Кребе. «Дүниенің құрылысы». Аударушы: Қыр баласы. Мәскеу. 1926 жыл. 101 бет. Бағасы 50 

тин. 
Астрономия әліпбиі. Фламмарион К.; ауд. Қыр баласы – Мәскеу : Кеңестер одағындағы елдердің 

кіндік баспасы, 1924. – 225 б.  
Халықты ағарту туралы Лениннің өсиеті / Крупская; ауд. Қыр баласы (Бөкейханов) - М. : Кеңестер 

одағындағы елдердің кіндік баспасы, 1925 . – 56 б. 10 000 дана.  
Макардың түсі / Короленко; ауд. Қыр баласы – Мәскеу : СССР халықтарының кіндікбас, 1923 . –  

41 б. 3 000 дана. 
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Ахмет Мамытұлы 
 

1938 жылы атылған Алаш азаматтарының бірі Ахмет Мамытұлы. Адма мен табиғат, денсаулық 
сақтау сласында оқулықтар жазған. «Егін өсіру жолдары» деген кітабының алғы сөзін басқарма атынан 
Қыр баласы алғы сөз жазыпты.  

Егін өсіру жолдары: жерге су сақтап жию / Бессер, - Мәскеу : Кеңестер одағындағы елдердің кіндік 
баспасы, 1924 . - 80 б. 5000 дана.  

Бессер кітабы оңтүстік, сескелік Росия егіншісіне бір есе керек болса, біздің қазақ егіншісіне он есе 
керек. Бұл кітаптың сілтеген беті егіншіні адастырмайтын қасқа жол. Өмір заңы, өмір салты талас, әдіс 
тартыс. Шаруа сақтауға, келе жатқан шөл жойқынға қарсы амал, әдіс қылу керек. Осы амал, әдіс жолы 
Бессер кітабында көрсетілген. Қыр баласы. 18-І-24. [Егін өсіру жолдары кітабының алғы сөзі] 

«Адам тегі» (1925), «Өсімдіктер һәм олардың өмірлері» (1924) кітаптары да 4000-5000 тиражбен 
жарық көрген. 

 
Мағжан Жұмабаев 

 
Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, шебер аудармашы, қазақ әдебиетінің жарық жұлдыз–

дарының бірі – Мағжан Бекенұлы Жұмабаевтың биыл туғанына 125 жыл толды. Мағжанның Мәскеуде 
жазылып, аударылып, басылып таратылған 20-дан астам еңбектері бізге белгілі. Ең азы 4000 данамен 
ең көбі 36 000 тиражбен басылып, Алтайдан Астраханға дейінгі қазақ даласына 100 мыңнан астам 
таралыммен таралған.  

Мағжан Жұмабаевтың жаратылыстану ғылымдар бойынша жазған оқулықтарының бірі «Күркіреу, 
найзағай, электр» деген кітапшасының алғысөзін басқарма арқылы жазған Қыр баласы (Әлихан 
Бөкейхан) кітаптың жазылу тәсілі мен мазмұнына тоқталады. Басқармадан: «Біз бұдан бұрын орыс 
кітабын қазақшалап аударып келдік. Енді осы кітапша мен білім беті мен қазақша кітаптің өзін жазатын 
жолға түстік. Халелдің «Жануарлары», Елдестің «Физикасы» болмаса, білім бетінде бұдан бұрын 
қазақтың өз кітабы жоқ та шығар» – деп, аталған кітаптың қазақ оқулықтарының алғашқылары екенін 
атап өтеді. 

Аударма кітаптың мәнін қазақи түсінікпен оқырман қауымға жеткізе білген аудармашының 
шеберлігі туралы былай дейді: «Орыс кітабын қазақ тіліне аударғанда еріксіз соған еріп кетіп, қазаққа 
түсініксіз дәлелдерді қолданып кітапты қиындатып келеміз. Енді біздің білімге, қаламға жүйрік 
жігіттер осы Мағжан жолына түссе, ел ағарту ісі сәтті болар еді». 

Кітаптың мазмұны мен мақсаты туралы: «Бұл кітапта білім беті Талдыкөлдегі ауылдарда жиылған 
ақсақалдар, мұғалімдер, оқудағы балаларға сабақ есебінде айтылған болып жазылған. Бұл сабақты 
берген жігіт өзіне сұрағанға жауап та беріп отырған. Ел алдында тәжірибемен айтқанын дәлелдеген. 
Сабақ кей кезде айтысқа айналған» деп түйіндейді. 

Мағжанның осы нұсқасы да білім бетінен қазақ тілінде кітап жазатын жігіттердің қолданатын 
жолы. 

Соңында электр тақырыбы туралы, физика туралы терең білгісі келетін оқырман қауымға былай 
деп кеңес береді: «Бұл кітапта электр қысқаша жазылған. Кітаптың іздегені электр туралы әліппеден 
сабақ берген. Электрмен терең бойлап танысам деген оқудағы інілер, мектептегі мұғалімдер Елдестің 
«Физикасын» алып оқыған оң» - деп сөзін қорытындылай келіп, соңында «Қыр баласы» деген 
қолтаңбасымен алғы сөзді аяқтайды.  

«Жаңбыр дегеніміз не?» деп аталатын тағы бір шағын кітапшасында жаңбырдың пайда болуының 
физикалық заңдылықтары, ауа қозғалысы мен бұлттардың түрлеріне тоқталған. Бағасы небәрі 2 тиын 
тұратын алақандай кітаптардың «Күншығыс баспасынан» шығып таратылуы туралы «Ауыл тілі» газеті 
былай деп жазады: «Кеңес одағындағы елдердің кіндік баспасы кейінгі кезде түрлі мәселелер туралы 
кішкене-кішкене кітапшалар шығара бастады. Мұндағы мақсат – жеңіл тіл мен арзан бағалы,қалтаға 
салып жүріп, қалт еткенде оқып шыға қоюға қолайлы кітапшалар шығарып, елдің кітап оқуға 
ықыласын арттыру, әртүрлі керекті мәселелер туралы қысқаша түсінік беру болса керек. Бұл жақсы 
пікір. Үйткені осы күнгі қазақ кітаптарының өтпей, тарамай жатқанының бір себебі – бағасының 
қымбаттығы. Міне біз сынап отырған кітапша әлгі кішкене кітапшалардың бірі, деген түсініктеме бере 
кетуді жөн көріпті. («Ауыл тілі» газеті. № 10,1927 жыл). Аталған кітаптар Мағжанның жаратылыстану 
бағытында жазған оқулықтары еді. Бүгінде мектептерде оқытылатын география сабағы мен физика 
оқулықтарындағы кейбір физикалық құбылыстардың атаулары дәл осы Мағжанның аудармасынан 
бастау алады деп айтуға болады. Әлихан Бөкейхан: егерде физикалық құбылыстарды толығырақ 
түсінем деген оқырман болса, Елдестің «Физика» оқулығын қарауына болады деп жөн сілтейді. 
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Ересектердің сауатты болуына қолғабыс қылатын Мағжанның «Сауатты бол» оқулығы да 4-5 рет 
қайталай түзетіліп, жаңғыртылып қайта басылған екен. 4-басылуы тіптен 36 000 данамен таралған. 
Кітаптың ерекшелігі ересектерге арналған себепті кітап соңында қосымша тұрмысқа керекті іс 
қағаздарының ана-тілінде жазу үлгілері де берілген.  

Мағжан Жұмабаевтың басқарма тарапынан аударған кейбір аудармалары партия съездері мен 
қаулылары туралы еді. 1925 жылы Мәскеуден Мағжанның тағы бір аудармасы «Кеңес республикалары 
одағындағы мұғалімдердің І тобының қаулылары» кітапшасы 1000 данамен басылып шығады. Бұл 
қаулылар арасында «Күншығыс» баспасы басқарма төрағасы Нәзір Төреқұловтың баяндамасы да бар 
болатын. Кейіннен Нәзір Төреқұловтың сөйлеген сөзі жеке кітапша болып «Ұлт мәселесі мен мектеп» 
атауымен 5000 данамен басылып шыққан еді. Бұл кітапшаның да аударған Мағжан деп жазылған. 
Ұлттық мектепдің жағдайы мен оны ұйымдастыру үшін қажетті шарттар жазылған еңбектің маңызы 
оқытушылар қауымына таптырмас құрал ретінде пайдалануға және бағыт алуға жол сілтеп, көмектесті. 
Бұл еңбектің де қазақ білім саласын дамытуға тигізген өзіндік әсері бар.  

Біз жоғарыда, «Күншығыс баспасынын жарық көрген қазақ кітаптарының бір бөлігіне ғана 
тоқталдық. Ересектерге арналған «Сауат ашу» оқулықтарынан бастап, жаратылыстану бағытында 
арнаулы жазылған оқулықтар, денсаулық сақтау мен шаруашылық жүргізу хақында, партияның заң-
жарлықтары да Мәскеуде жазылып, аударылып, басылып таратылған қазақша еңбектерге қысқаша 
шолу жасадық. Ең азы 2000 данамен, ең көбі 36 000 тиражбен басылып, Алтайдан Астраханға дейінгі 
қазақ даласына мыңдаған таралыммен таралған 4-5 автордың еңбектеріне тоқталдық. Аталған 
еңбектердің көбі бүгінде Алматы қаласындағы Ұлттық кітапхананың сирек кітаптар қорында сақтаулы.  

1. Тілі. Қазақ тілді оқулықтардың алғашқы легі ретінде қалыптасты. Көптеген кітаптарға баспа 
атынан басқарма төрағасы – Нәзір Төреқұлов пен Қыр баласы «Қазақ оқулықтарың алғышқылары» деп 
алғысөз жазып, қысқаша сипаттама мен түсіндірме беріліп отырған. Аударма шеберлігі мен тіл 
тазалыған баса мән берілгенін айта келіп, ұлттық тілдегі кітаптардың қазақ қоғамына ауадай қажет 
екенін атап өткен. 

2. Жазу стилі. Әдеби аудармалары арқылы қазақ қоғамының тұрмысына бейімдеп аударып жазды. 
Әсіресе, жанды мысалдар келтіруде қазақтың дәстүрлі тұрмысынан мысалдар ала отырып, қазақ 
қоғамының көрінісін сипаттап берді. Әсіресе, география мен шаруашылық жүргізу туралы кітаптардың 
мәні мен маңыздылығы туралы ерекше тоқталып, денсаулық сақтау слаласында еңбектер жазуға мән 
берген. Еңбектердің қазақ қоғамына маңыздылығы туралы «Еңбекші қазақ», «Ауыл тілі» т.б газеттер 
арқылы сын беріп отырған.  

3. Пайдалану аудиториясы. Балаларға арналған әдебиеттен бастап, ересектерге сауат ашу 
оқулықтарына дейін жазып шықты. Денсаулық сақтау мен шаруашылық жүргізудің тиімді шетелдік 
озық тәсілдерін қазақ ұлтына таныстыруды көздеді. Қарыз серіктігі мен коммуналдық артельдер 
туралы кітаптарын шаруаларға қосымша көмек ретінде ұсынылды. 

4. Таралымы мен бағасы. Ең аз таралымы 2000 данадан басталып, 36 мыңға дейінгі тиражбен 
басылған. Жер-жердегі кітапханалар мен кітап дүкендерінен қалай алуға болатыны кітаптарда 
қосымша көрсетілген. Бағасы қол жетімді. Ең төменгі бағасы 2 тиыннан бастап, қымбаты 1сом 20 тиын 
болған.  

Біз бұл баяндамамыз арқылы Мәскеудегі қазақ оқығандарының«Күншығыс» баспасы тарапынан 
жарық көрген кітаптарына ғана тоқталдық. Ұлт істері үшін бір бағытта – білім-мен ғылым істеріне 
өздерін арнаған, мақсаттары бір арнада тоғыса алған Алаш азаматтары Алашорда үкіметі таратылып, 
Кеңес үкіметі орнаған кезеңдерде де өз ұстанымдарынан ауытқымай, қазақ халқы үшін аянбай еңбек 
ете білді. Еліміз тәуелсіздік алып, егемендікке қол жеткен күннен бастап Алаш мұрасын зерттеп-
зерделеу жүйелі түрде жүргізілді. Президентіміздің «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жалғасы 
спеттес «Ұлы даланың 7 қыры» атты мақаласында атап өткен «Архив-2025» бағдарламасыда ата-баба 
мұрасын жинақтау мен зерттеу жұмыстары жалпы ұлттық деңгейге көтеруді мақсат тұтқан бірегей 
жобалардың бірі болмақ. Аталған іс-шараға азаматтық үн қосы мақсатымен Мәскеудегі баспадан 
жарық көрген қазақтың алғашқы кітаптары туралы осы баяндаманы жазып отырмыз. Ұрпаққа үлгі 
берер Алаш мұрасы әрқашанда ұрпақ санасынан өшпесін деп тілейік! 

Сөзімізді қорыта келе түйінін осы жылы 125 жылдығы тойланып отырған Жұмабаев Мағжанның 
өлеңімен аяқтағымыз келеді:  

Не көрсем де, Алаш үшін көргенім, 
Маған атақ – ұлтым үшін өлгенім. 
Мен өлсем де, Алаш өлмес, көркейер, 
Істай берсін қолдарынан келгенін... 
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Кешегі Алаш аманаты, бүгінгі – тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз 
ғұмырлы, Алаш туы биіктей берсін. 
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Аяулым КӨЛЖІГІТ,  
Журналистика факультетінің 2-курс магистранты 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
  

АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ БАСПА ІСІНЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 
 

«Алаш – халқымызды бесігінде тербетіп, есейіп  
ат жалын тартып мінгенде бойына күш-қуат  

және сенім берген ұлттық идея.» 
М. Қойгелдиев 

 
 Құшағында қараңғының жатқан еді қазағым, 
 Жарық берді қолға алып шам-шырағын – қағазын. 
 Құрбандыққа қиған жанын алашымның ұлдары, 
 Есімдері жүректерде лаулап жансын, жасасын! 
 
Қазақ кітап басылымының қалыптасуы мен дамуы тарихының үшінші кезеңі ХIX ғасырдың аяғы 

мен XX ғасырдың бас кезінде (1900-1917) Алаш қозғалысымен тұспа-тұс келген ауыр да сынағы көп 
заман еді. Сол уақыттарда ұлтының теңдігі үшін орыс үкіметімен соңғы демі шыққанша қаламмен де, 
қарумен де күреске түскен Алаш қайраткерлерінің ұлы еңбегі Алаш баласының есінен еш кетпек емес. 
Уақыт өткен сайын қазақ елі өзінің бұрынғы жігерлі рухы мен салт-дәстүрлерін қайта жаңғыртуға бет 
бұрып келе жатқан секілді. Қазіргі қазақ қоғамында «Алашшылдық сана» тереңдей түсетін болса, 
халқымыздың ұлттық өресі де биіктей берері анық.  

Қазақ даласында Алаш зиялыларының ұлттық идеяны негіздегені жөнінде Елбасы Н.Назарбаев 
өзінің «Тарих толқынында» кітабының «Алаш мұрасы жене осы заман» атты тарауында: «XX 
ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани-зерделі игі жақсылар 
қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды. Олар қоғамның түрлі тарабынан 
шыққандар, әрі ең алдымен дәстүрлі дала ақсүйектерінің өкілдері еді. XX ғасырдың басындағы қазақ 
қоғамында зиялы қауым қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы сияқты сипаты болғанын атап айтқан 
абзал», – деп көрсеткен болатын [1] Расында, қазағының қамын жеп, Алаш Орданың шаңырақ астына 
енген зиялылардың барлығы дерлік әртүрлі қоғамнан шыққан, қазақ даласының әр бұрышында дүниеге 
келген, әртүрлі мамандық иелері мен ақсүйектердің ұрпағы болғандығын ерекше атап өткен жөн.  

Орыс үкіметінің отарынан қалайда босауды армандаған қазақ зиялылары ашық түрде қарсы саясат 
жүргізу қауіпті екендігін түсіне отырып, ең алдымен халыққа ағартушылық жұмыстарын жүргізуді, 
санасын оятуды мақсат етеді. Қазақ даласының әрбір бұрышынан көздері ашық, көкірегі ояу азаматтар 
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бір-бірлерімен тығыз қарым-қатынас орнатып, халыққа үгіт-насихат жүргізу үшін арнайы үкімет 
құруды жоспарлайды. Осы мақсатта 1917 жылы 5 желтоқсанда Екінші жалпықазақ сиезі ашылып, 13 
желтоқсанда Орынборда Алашорда автономиялы үкіметі құрылып, төрағасы болып Әлихан 
Нұрмұхамедұлы Бөкейхан сайланды [2]. 

Қазақ елінің оянуы, көзі ашық, көкірегі ояу халық болуы үшін бір сілкіндіру қажеттігі тұрды және 
оған себепші болған – қазақ баспасөзі еді. Әлихан Бөкейхан «Алаш» қозғалысы платформасын 
насихаттап, партияның саясатын халыққа жеткізіп, ағартушылық жүргізу үшін «Қазақ» газетін дүниеге 
әкелуде және оның жалпы ұлттық деңгейге көтерілуіне зор еңбек сіңірген. Қазақ баспа тарихы 
тұрғысынан «Қазақ» газетінің алатын орыны өте бөлек. Әлихан Бөкейхан – ғұлама ғалым, 
ормантанушы, экономист, мал шаруашылығын зерттеуді ғылыми жолға қоюшы, тарихшы, этнограф, 
әдебиеттанушы, аудармашы, әрі публицист ретінде қазақ халқының саяси әлеуметтік, мәдени рухани 
тарихында өшпестей із қалдырған ұлы тұлға. [3] Алғашқы еңбектерінің бірі ретінде «Туркестанские 
ведомости» газетінің бірнеше санында жарияланған «Қобыланды» жырындағы әйел бейнесі» атты 
мақаласы сарапталған. Баспа саласының қоржынында көптеген еңбектерін атап өтуге болады: «Ресей. 
Жалпы географиялық сипаттама» атты көп томдық еңбектің қазақ даласына арналған 18 томына автор 
ретінде қатынасқан кітабы, 1911-14 жылдары «Жаңа энциклопедиялық сөздіктің» 4-21 томдарына 
автор ретінде қатысқан еңбегі, т.б. 1889 жылдары «Дала уалаятының газетінде» жарияланған «Қ. 
оязындағы моллаларының баяны», «Баспаханаға хат» мақалаларынан сол кездегі қазақ халқының 
надан тұстары мен жағымсыз жақтарын, сауатсыз молдалар мен арсыз болыстар, старшындарды, тіпті 
оқыған қазақтарды да сынға алып жазғанын анық байқауға болады. 1907 жылдары «Голос степи» 
газетінің авторы және редакторы болып қызмет атқарған. Әлихан Бөкейханов жас кезінен-ақ мерзімді 
басылымдар бетіне қазақ егіншілігі мен мал шаруашылығы, соның ішінде қазақтың сиыр, қой және 
жылқы шаруашылығы туралы іргелі зерттеулерін жариялап тұрды. Қазақ халқының тарихы мен 
этнографиясы, әдебиеті мен фольклоры туралы көптеген мақалалар жазып, «Қозы Көрпеш – Баян 
Сұлу», «Ер Тарғын», «Ер Сайын» секілді халық ауыз әдебиетінің бірнеше үлгілерін жинақтап, қайта 
жаңғырту мақсатында баспа бетіне шығарған. Бөкейханов 1906-1907 жылдары «Иртышъ» және 
«Омичъ» атты газеттерді де дүниеге әкелген. Қазақ қоғамындағы баспа ісінің дамуында қиын 
тағдырын ұлы істерімен ұштастыра отырып өз үлесін қосқан алаш зиялысы Әлихан 
Нұрмұхамедұлының есімі тарих беттерінде алтын әріптермен жазыла бермек [4]. 

Алаш ұлдарының көтерген ағартушылық идеясы ұлт-азаттық идеясына ұласа берді. Алаш 
қозғалысы көсемдерінің бірі, Ә.Бөкейхан мен М. Дулатұлының ең жақын, сенімді досы – А. 
Байтұрсынов көреген саяси басшы болумен қатар, артына баға жетпес творчестволық мұра қалдырған 
әдебиетші, ақын, жазушы, оқымысты адам ретінде тарихта қалды. Қараңғы қазақ халқына 
ағартушылық жүргізу мақсатында жазылған көп еңбектері – баспа ісіндегі құнды асыл мұралары. 1913 
жылы Орынборда қазақ баспасының бастамасы «Қазақ» газетін ұйымдастырып, 1917 жылдың аяғына 
дейін оның редакторы қызметін атқарған. Оның атақты «Маса» атты шығармасы 1911 жылы 
Орынборда «Дин уә мағишат» баспасынан 2000 дана тиражбен жарық көрді. А. Байтұрсыновтың халық 
ағарту ісіндегі маңызды еңбектерінің бірі – араб графикасын қазақтарға ыңғайлап жетілдірді. Оқылуы, 
жазылуы қиын әліппеге қазақ тілінің ерекшеліктеріне қарай өзгерістер енгізді. Осылайша жазылған 
оқулықтар халық арасында үлкен сұранысқа ие болды. 1912-1916 жылдар ішінде Орынборда осы қазақ 
тілі жөніндегі оқулық бес рет басылып шықты. А.Байтұрсыновтың революцияға дейінгі «Қырық 
мысал» кітабы 1911 жылы басылып шықты. 1914 және 1916 жылдары тіл жөніндегі оқулық «Оқу 
құралын» жазды. Ахмет Байтұрсынов туралы бір естеліктерінде Сәкен Сейфуллин «…Өзге оқыған 
мырзалар шен іздеп жүргенде, қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт 
намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманында жалғыз-ақ Ахмет еді. Қазақтың ол 
уақыттағы кейбір оқығандары уез, губерния соттарына күш салып, тілмәш болып, кейбірі арын сатып 
ұлықтық іздеп жүргенде, Ахмет қазақ ұлтына жанын аямай қызмет қылды… халықтың арын іздеп, 
өзінің ойға алған ісі үшін бір басын бәйгеге тікті. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін шын 
ұлтшыл» деп еске алады [5]. Шынымен де, қазақ елі – мөлдір тұңғиық мұхит болса, Алаш зиялысы, 
қазақ қоғамының жарық сәулесі Ахмет Байтұрсынұлы – мұхит түбіндегі асыл тас іспеттес.  

Орыстың қармауында болған қазақ елінің қиын тағдырын сөз етіп, баспа ісінің дамуында ерекше із 
қалдырған, ағартушылық жолында көп еңбек еткен алаш зиялысы, бес арыстың бірі – Міржақып 
Дулатов жайлы сөз етпеу мүмкін емес. Еңбек жолында 1917 жылға дейін жеті басылымды төрт аталым 
кітап шығарды. Солардың ішінде «Оян, қазақ!» өлеңдер жинағы мен «Бақытсыз Жамал» романы 1910 
жылы жарық көрді. Ақын Абай дәстүрін берік ұстанып, жастарды өнер білімге, орыс-қазақ тілін бірдей 
меңгеруге шақырады. «Оян, қазақ!» 1911 жылы Орынборда қайта басылады. 1914 жылы «Бақытсыз 
Жамал», сонымен бірге «Азамат» атты өлеңдер жинағы да екінші рет басылып, жарық көреді. 
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Міржақып өзі ақын бола тұра, арифметикадан қазақ тілінде тұңғыш «Есеп құралын» жазады. 
(Орынбор,1914.80 бет.3000 дана). Ол шығарған тағы бір кітап – «Оқу құралы. Қираат кітабы» 
(Орынбор,1914,1917) деп аталады. Оқу кітабына А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, Ғ.Қарашев, 
А.Ғалимовтардың өлең, әңгімелері және орысшадан аударма шығармалары енгізіледі [6]. Сол қиын 
кезеңдерде басылып шыққан бұл кітаптар қазақ қоғамының оқуға құштарлығын оятып, олардың қара 
халықтан білімді, зиялы қауым болып қалыптасуына дем бергендей болды. Аталып өткен 
басылымдардың барлығы дерлік қазақ баспа тарихында тесіп орын алатын алып еңбектер болып 
саналады. «Қалғанша жарты жаңқам мен сенікі, Пайдалан шаруаңа жараса, алаш!» деп ұрандатқан 
Міржақып, езіліп жатқан еліне ес болуға өз-өзіне серт берген және сол сертін орындады. 
А.Байтұрсынов, М.Дулатов жасөспірім ұрпақ үшін оқу құралы, оқулық жазуды өздерінің азаматтық 
борышы санаған. 

Қазақ баспа ісінің көркемдеуіндегі біріншілерінің қатарында «Қазақ» газеті болса, «Қазақтан» 
кейінгі алаштық идеяны Х.Ғаббасов пен Р.Марсеков шығарушылары болған «Сарыарқа» газеті және 
М.Шоқай шығарған «Бірлік туы» газеті өрістетіп отырды. Бұл газеттер қазақ халқының көзін ашқан, 
ағартушылық мисииясын сәтті орындаған басылымдар болды. 

Баспа ісінің дамуына, қазақ ғылымының тууына Алаш зиялыларының тікелей ықпалы тиді. Ахмет 
Байтұрсынұлы – қазақ тіл білімі мен әдебиеттану бойынша кітаптар жазса, медицина, биология, 
табиғаттану салаларынан – Х. Досмұхамедұлы еңбектерін жариялаған. Математика саласы бойынша – 
М. Дулатов пен Ә. Ермеков, психологиядан – Ж. Аймауытов, педагогикадан – М. Жұмабаев, ауыл 
шаруашылығынан – Т. Шонанұлы, Қ. Кемеңгерұлы арнайы еңбектер жазып, басып шығарған [2]. Қазақ 
баспа ісінің дамуына осылай үлесін қосқан Алаш қайраткерлері отаршылардың арбауындағы ұйқыда 
жатқан қалың қазақты бір сілкінтіп оятты, білім сыйлады, ауызбіршілікке шақырып, тәуелсіздік таңына 
сендіре білді. Бұл – жаңа қазақ қоғамының жаңғыруына себепші болған Алты алаш ұлдарының 
халқының бас көтеруінен көрініс тапқан ұлы істері еді. Келешек ұрпақ алаш айбындары ұсынған «алаш 
идеясын» ұстанып, әрі қарай дамыта түссе, Алаш ардақтыларының асыл армандары орындалары сөзсіз, 
жастарымыз өз елінің нағыз патриоты, жанашыры болып, болашағымыз жарқын әрі шынайы тәуелсіз 
ел бола алатынымызға сенім мол. 
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магистрантка 1-го курса факультета Журналистики  

КазНУ им. аль-Фараби  
 

ГЕРОИ АЛАША: КАЗАХСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И КНИГА 
 
Образование в Казахстане берет свое начало с XX века. Огромный вклад в культуру книги, и 

грамотности населения внесли народные деятели, публицисты, ученые А.Байтурсынов, М.Дулатов, 
К.Сатпаев, С.Сейфуллин, М.Жумабаев, М.Сералин, А.Букейханов, Х.Досмухамедов, Мустафа Чокай. 
Они занимались педагогической, литературной и переводческой деятельностью, создавали учебники. 

Начало XX века – особый период в истории казахской литературы. Складывается современный 
литературный казахский язык, появляются новые стилистические формы, казахские писатели 
осваивают новые жанры. Значительный след в казахской литературе оставил видный казахский поэт, 
журналист и общественный деятель Мухамеджан Сералин. Им были опубликованы поэмы 
«Топжарган», «Гулькашима». В 1914 году М.Сералин перевел поэму «Рустем-Зораб» из «Шахнаме» 
Фирдоуси. Однако главной была его не литературная, а журналистская деятельность. Журнал «Айқап», 
главным редактором которого он был, стал значительным явлением в культурной жизни Казахстана 
этого периода.  
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Одним из широко известных и выдающихся деятелей литературы начала XX века являлся Ахмет 
Байтурсынов – поэт, ученый-тюрколог, переводчик, педагог, публицист, общественный деятель. 
Стремясь вызволить народ из оков колониализма, А.Байтурсынов глубоко понимал, что подъем 
культуры можно осуществить через всеобщее просвещение и усвоение достижений общечеловеческой 
цивилизации. С 1911 по 1914 годы в Оренбурге А.Байтурсынов издает сборник стихов «Маса». В 1913-
1917 годы Байтурсынов был редактором газеты «Қазақ», единственной тогда на казахском языке, 
выпускавшейся в Оренбурге. Здесь он публикует немало своих статей по вопросам просвещения, 
литературы и языкознания, знакомя читателей с богатым культурным наследием народа, призывая к 
свету знаний, духовному совершенству.  

Общественный и государственный деятель Алихан Бокейханов сыграл важную роль в развитии 
культуры казахского народа. Деятельность его была многогранна. Им написан ряд научных статей по 
лесоводству, экономике, истории, животноводству, этнографии, фольклористике.  

Крупным явлением казахской литературы начала XX в. считается Миржакып Дулатов. М.Дулатов 
учился в аульном мектебе, русской школе, затем продолжил образование самостоятельно. Благодаря 
упорному труду, он в совершенстве овладел русским языком, изучил творчество русских и зарубежных 
писателей. М.Дулатов известен как поэт и прозаик, автор сборника стихов «Оян, қазақ!» и первого 
казахского романа «Бақытсыз Жамал» (Несчастная Жамал).  

В начале XX в. начинается творческий путь талантливого казахского прозаика и драматурга 
Жусипбека Аймаутова. Окончив аульный мектеп, он продолжил образование в русско-казахской 
школе, а в 1914 г. поступил в Семипалатинскую учительскую семинарию. Основные произведения 
созданы им в советское время, хотя в 1917 г. он уже сотрудничал в журнале ''Абай''.  

Особое место в казахской поэзии занимает творчество Магжана Жумабаева. М.Жумабаев являлся 
одним из наиболее активных и ярких идеологов казахской просветительской мысли. В 1912г. в Казани 
вышел первый сборник его стихов «Шолпан». М.Жумабаев – поэт, достигший высот европейской 
культуры, свои поэтические университеты он проходил легко и непринужденно. Он перевёл на 
казахский язык Гёте, Гейне. С его именем связано внедрение новых поэтических форм в казахское 
стихосложение. 

Первый учебник алгебры на казахском языке составил К.Сатпаев. Первый учебник географии 
разработал А.Букейханов. У истоков казахской советской литературы стоял продолжатель традиций 
Абая – С.Сейфуллин, он сумел дать поэзии новое дыхание. С.Сейфуллин написал «Марсельезу 
казахской молодежи» и первый историко-революционный роман, отразивший положение народа в 
период революций и гражданской войны – «Трудный путь, опасный переход».  

Шакарим Кудайбердиев, племянник Абая, написал философские и исторические труды, наиболее 
известные из них: «Родословия тюрков, киргизов, казахов и ханских династий», «Енлик-Кебек», 
«Условия мусульманства». C начала ХХ века в среде казахского населения стали появляться книги как 
духовного, так и светского содержания. С 1900 по 1917 годы было издано около 400 книг на казахском 
языке, общим тиражом до 60 тысяч экземпляров. Они печатались арабской графикой типографским 
способом в городах Санкт-Петербурге, Оренбурге, Уфе, Троицке, Уральске, Астрахани, Верном и 
Ташкенте.  

Типографический способ печати – это способ получения оттисков, в котором используются 
печатные формы с выпуклыми печатными элементами и углубленными пробельными. Краску наносят 
на выступающие части клише, а затем она переходит на лист бумаги при определенном давлении, в 
результате чего образуются слегка вдавленные, фактурные изображения и тексты с четкими, 
выпуклыми границами.  

В прежние времена, до появления офсетной печати, этот способ применялся при создании брошюр 
и книг и при изготовлении газет и любой другой полиграфической продукции большими тиражами. В 
XIX в. литеры, изготовленные из типографского сплава на основе свинца, гарта, выкладывали в форму 
вручную, затем, в XX в., набор начал производиться при помощи строкоотливных машин. Набор 
делали в типографии, а в издательство передавали гранки для корректуры – отпечатанные полотна 
текста, представляющие собой полосы, сформированные по ширине, но не разделенные по высоте.  

Если говорить о дизайне книг того времени, то нужно отметить, что они не отличались большими 
размерами, – наоборот, представляли собой малообъемные брошюры в бумажной обложке. Журнал 
«Айқап» печатался на арабском языке и черно-белым шрифтом. Несмотря на этот контраст, все же 
стилизацию, двухкрасочную печать, игру со шрифтами применяли в изданиях, а к середине 30-х годов 
наборно-шрифтовое оформление обложек становится более однообразным и безликим. Наблюдается 
стремление к единой форме печатной продукции.  
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Оформление книги также зависело от автора и содержимого его публикации, к примеру: научные 
труды, собрания сочинений классиков, юбилейные издания, а также важнейшие общественно-
политические книги выпускались на высшем художественно-полиграфическом уровне. Для таких книг 
характерны были большой формат, хорошая бумага, богатое оформление. Часто применялись 
тканевые, а затем ледериновые, коленкоровые, дерматиновые переплеты со слепым или красочным 
тиснением. Такие роскошные издания особенно типичны для второй половины 30-х годов, когда в 
советском искусстве утвердился так называемый «большой стиль», «сталинский ампир», призванный 
отразить пафос социалистического строительства, продемонстрировать незыблемость советского 
строя.  

Издание учебно-педагогической литературы было сосредоточено в Учпедгизе, который стал 
крупнейшим издательством этого профиля не только в СССР, но и в мире. Он выпускал учебники на 
русском языке для всех общеобразовательных школ. Издание учебников на языках народов СССР было 
поручено республиканским, краевыми и областным издательствам системы ОГИЗа.  

Крупнейшим специализированным издательством было Государственное издательство 
художественной литературы, которое возникло в системе ОГИЗа, на базе литературного сектора 
Госиздата и издательства «Земля и фабрика». Книги и сборники представителей партии «Алаш» также 
публиковались в Госиздате, А.Байтурсынов был членом редакционной коллегии при Госиздате 
КазССР.  

Казахских изданий на тот период было мало, даже если и были, то через пару лет закрывались. 
После закрытия журнала «Айқап» в 1915 году, в период с 1914 по 1918 годы, в Омске работала 
казахская культурно-просветительская организация «Бірлік», в деятельности которой участвовал поэт, 
писатель, просветитель и драматург Кошке Кеменгеров. Печатным органом этой организации был 
рукописный журнал «Балапан». Кошке Кеменгеров был главным редактором этого издания.  

В Уфе издавался рукописный журнал «Садақ» (1915-1918), который выпускали Б.Майлин и 
Ж.Тилепбергенов. 

Казахский общественный и политический деятель, публицист, идеолог борьбы за свободу и 
независимость Единого Туркестана Мустафа Чокай, опубликовал книгу «Туркестан под властью 
Советов» (к характеристике диктатуры пролетариата) в издании «Яш Туркестан» в 1935 году. Дизайн 
журнальной обложки белого цвета, оформлена мягким переплетом, шрифт жирный, буквы красного и 
черного цвета.  

В редакторской колонке первого номера журнала М.Чокай указывает, что «Яш Туркестан» – голос 
народа, борющегося за восстановление своей государственности: «Мы, сторонники независимости 
Туркестана, боремся за освобождение Туркестана от колониального гнета, за свободу народа 
Туркестана. Нет иного пути для туркестанцев ни сейчас, ни позже. Мы – лишь малая часть 
исчисляемого миллионами народа Туркестана, и наш голос – лишь слабый отголосок наших земляков, 
борющихся против колониального гнета Советов, против диктатуры Москвы. Москва объявила об 
установлении на нашей Родине власти никому неведомого «туркестанского пролетариата». На вопрос 
о том, что это за пролетарская диктатура, о которой никто никогда не слышал в Туркестане, нам 
ответили, что речь идет о «диктатуре русского пролетариата».  

В издании «Яш Туркестан» наряду с политическими статьями выходила и другая пропагандистская 
литература: карта Туркестана на французском и турецком языках, статьи зарубежных авторов.  

Выпуск казахских газет, журналов и книг сыграл значительную роль в просвещении и 
пробуждении национального самосознания народа и объединении передовой казахской 
интеллигенции. В то же время, жители степи активно читали литературу на татарском и русском 
языках. 

О героях казахского народа хочется говорить, слушать, и писать. Именно они являются 
основоположниками независимого Казахстана. Несмотря на угрозу собственной жизни, Алаш-
Ординцы боролись за свободу своего народа. И их старания не были потрачены впустую. Я благодарна 
этим людям за наш флаг, суверенитет, и мне одновременно очень жаль, что они ушли из жизни, не как 
герои, а как враги народа.  

В моей статье не указаны все имена Алашевцев, ведь их очень много. Благодаря сплоченности и 
трудолюбию они достигли поставленной цели – показать и доказать, что казахи – народ грамотный и 
мы вполне достойны быть суверенным образованным государством. 
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Дана РУСЛАНҚЫЗЫ, 
Журналистика факультетінің 2-курс студенті 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
 

НӘЗІР ТӨРЕҚҰЛҰЛЫНЫҢ ӘДЕБИ-ҒЫЛЫМИ МҰРАСЫ 
 ЖӘНЕ БАСПАГЕРЛІК-РЕДАКТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ 

 
ХХ ғасырдың алғашқы жылдары кітап шығару, газет-журнал басу ісі қауырт жолға қойылып, оған 

ерекше мән берілген-ді. Баспасөз бен кітап сол уақытта қуатты идеологиялық құрал болғаны ақиқат. 
Жаңа үкімет орнаған соң халық түгел сауаттанбайынша, білімге ұмтылмайынша төңкеріс жеңісін 
баянды ету мүмкін емес болатын. Сондықтан да, елді жаппай сауаттандыру қызметі алдыңғы кезекке 
шықты. 

Ұлттық баспа ісі жиырмасыншы жылдары негізгі мәселе ретінде қаралып, оған басшылық 
тарапынан үлкен көңіл бөлінді. Ташкент, Түркістан, Пішпек, Алматы, Шымкент, Қызылорда, Әлиеата, 
Ашхабат, Самарқан,  Душанбе, Қоқан, Хорезм, Бұқара сынды қалаларда көптеген оқу орындары, 
мектептер, коледждер мен институттар бой көтеріп, газет-журнал редакциялары құрылып, жаңа 
баспаханалар ашыла бастады. Солардың бірі өз кезегінде түрлі саладағы оқулықтар, жинақтар, 
методикалық құралдар басып шығарған «Күншығыс» баспасы болды. Бұл алаш зиялыларының 
топталған орны еді. Ол туралы ХХ ғасырдың 20 жылдары баспасөзінде жиі айтылады. Қазақша ресми 
аты – «КСРО халықтары кіндік баспасының қазақ-қырғыз бөлімі». Оның тарихы 1922 жылдан 
басталды. Осы жылы автономиялық республикалар мен облыстар үшін кітаптар және мерзімді 
басылымдар шығаратын КСРО ОАК Шығыс баспасы негізінде ашылған. 50 тілде кітап, аударма, саяси 
әдебиет, 12 тілде газет-журнал шығарған. 

1922-1928 жылдары Нәзір Төреқұлұлы «Күншығыста» баспа басқармасының төрағасы және қазақ 
секциясының басшысы қызметін атқарды. 

Нәзір Төреқұлов өзінің тынымсыз іскерлігі, ізденімпаздығы, жасампаздығы мен өмірде жиған мол 
тәжірибесінің арқасында, жасындай ғұмырын туған халқы мен отанына паш еткен азаматтарымыздың 
бірі. Нәзір – ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы әртүрлі саяси-идеологиялық айтыс-тартыстардың бел 
ортасында жүріп, қайсыбір саяси, мәдени, әдеби жиындарда еркін сөйлеп, өз ойын ашық айтып 
отырған, әр ұлттың өзіндік бет-бейнесін сақтап қана қоймай, соны дұрыс насихаттауға жанашыр 
болған білімдар. Әсіресе ұлттық баспа ісінің қаз тұруына редактор әрі баспагер ретінде жасаған еңбегі 
аз емес. Жақсы кітап жазу бар да, соны қалың оқырманға жеткізетін баспагерлік жұмыс бар. Екеуін де 
қатар алып жүре алған Нәзір Төреқұлұлы өз кезінде талантты редактор бола білді. Ж.Арыстанов: 
«Нәзір Төреқұлов неше алуан саяси, ғылыми мақалаларымен қатар очерктер, памфлеттер, әдеби сын 
мен фелетондар, әртүрлі маңызы бар хабарлар оның дарынды қаламынан тынымсыз туындап жатты», 
– деп сегіз қырлы, бір сырлылығын дәлелдей түскендей. 

1916 жылы Нәзір Минск қаласынан келген кезден бастап-ақ, «Қазақ» газетіне ат салысты. Алаш 
зиялыларының адуынды тобына жас Нәзірдің қосылуының өзі тегін дүние еместі. Нәзір бастапқыдан-
ақ өзінің көп тіл білетіндігімен, терең ойлылығымен, саяси танымы мен белсенділігінің арқасында 
ерекшелене бастады. Н.Төреқұлұлының осындай қасиеттеріне қызығып, Әлихан Бөкейханов пен Әліби 
Жангелдин сенім білдірді. Оны «Қазақтан» кейін ізін суытпай шыққан «Қазақ мұңы» газетінің алғашқы 
ұйымдастырушысы, редакторы етіп тағайындады. 

«Қазақ мұңы» – өз бағыты, өз үні, өз тілі бар газет ретінде халықтың жүрегінен орын таба білді. 
Алайда, үнпарақтың ғұмыры ұзақ болмады. Ол 1918 жылдың сәуірінен бастап, шілдеге дейін ғана өмір 
сүрді. 

Газеттің алғашқы санында басылған «Торғай сьезі» публицистикалық очеркі автордың әрбір 
тарихи оқиғаларға байланысты жеке көзқарасын білдіріп, қазақ халқының ұлттық мүддесін әр қырынан 
алып, оны ғылыми тұрғыдан дәлелдеуге атсалысқанын байқаймыз. Автор әлеуметтік-саяси 
құбылыстарға, түйіні шешілмеген мәселелерге байланысты ой қозғау, пікір айтуын қарапайым 
халықпен сыр шетісіп отырғандай жазып шыққан. Өзі өмір сүрген қоғамның қасіретін, тынысын 
қаймықпай жаза білген, ел мен жердің тағдырына алаңдаған Нәзірдің бұл туындысы тілінің 
мазмұндылығымен ерекшеленеді. 

«Екі өзгеріс» деп аталатын публицистикалық очеркінде Нәзір Төреқұлов, уақытша үкімет, оның 
қол қойып отырған талаптары, Рессейдегі саяси күштер мен Қазақстандағы саяси ағымдардың құрамы, 
мақсат-мүддесіне кең тоқталады. Бұл туындысы арқылы Нәзірдің әр тарихи оқиғаға немқұрайлы қарай 
алмайтын отансүйгіштігі мен өжеттігін байқайсың. Ол нақты өмір шындығын көркем 
публицистикалық тұрғыда талдау жасай отырып, оқырманға жеткізген. Тұрмыс пен мораль мәселелсі 
жөніндегі ой толғанысын ортаға салған десек артық айтқандық емес. Нәзір публицистикалық очерктің 
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компоненттерін молынан пайдаланып, фактілерді іріктеп, шығармашылық електен өткізіп, әлеуметтік 
мәні бар мәселелерді қозғай білген. 

«Халық газетінде» жүргенде де редколлегия мүшесі Нәзір Төреқұлұлының атағы орталық 
Түркістанға да жақсы редактор, білікті, білімді, парасатты маман ретінде жетіп жатты. 1919 жылы 
шыға бастаған Түркістан Компартиясы Орталық Комитетінің органы – «Инхилаб» журналының 
редколлегия мүшесі болып, әр санының шығуына ат салысуының өзі Нәзірдің асқан көрегенділігі мен 
биік парасаттылығының дәлелі. Ол сол кезден-ақ әлем әдебиетінің белді өкілдерімен танысып, етене 
жақын болды. 

1919 жылдың орта шенінде Нәзір мұсылман ұйымдары Түркістан өлкелік бюросының баспа-
редакторлық бөлімінің меңгерушісі болып бекітілді. Сол уақытта шыққан мерзімдік басылымдарда 
жарияланған материалдардың тілі, стилі, сапасы мейлінше жоғары дәрежеде болды. 

1920-1922 жылдар шенінде Нәзір әдебиетші ретінде Түркістанда шыққан барлық газет-журналға 
араласып тұрды десек артық айтқандық емес. «Туркестанская правда», «Ақ жол», «Қызыл батрақ», 
«Новый Восток» сынды көптеген басылымдарда Нәзір Төреқұлұлының қолтаңбасы тайға таңба 
басқандай қалды. 

Мәселен, 1992 жылы 24-маусымда шыққан «Қызыл батрақ» газетіндегі «Өжет» атты Абдулла 
Қадыридің «Инкилоб» журналына жазылған мақаласына жауап ретінде жазылады. «Бұл біріне бірі 
байланбаған сөздер, қиыспайтын пікірлер, арзан теңеулер, ағаш аяқ әзіл мен әжуа – түптің түбінде 
түкке татымайтын құр күшеніс болса керек» деп ашына жазған. Басылым бетінің қаншалықты қадірлі 
екенін айта келіп, бұндай қисынсыз сын айту ұят нәрсе екенін атап өтеді. Ащы үнмен сынасаң шын 
мінін тап деп нүкте қойған. 

Адамдардың шынайы болмысын халыққа жеткізіп, екі жүзділікті әшкере ететін тағы бір 
мақалаларының бірі «Новый Восток» журналында басылған «Нариман Нариманов» атты мақаласы. 
Нәзір Төреқұлұлы «Ғұмыр бойы осы бір қолы қанды массауиттер мен дашнақтарға қарсы күресіп өткен 
революционерлердің қабірі ұлы көсеміміз Ленин Мавзолейінің жанына қойылған Нариманов жолдасқа 
көрсетілген жоғары құрмет болса керек», – дейді. 

Нәзірдің сыншылдығына филология ғылымдарының докторы, профессор Т.Қожакеев «...Нәзір 
негізінен сыни материалдар жазған. Оларды ерекше екпінмен, адуынды арынмен, сын объектісін 
ықтыра, бұқтыра жазған. Нысанаға алып, діттеген адамдарын сілкілеп, шаңын қаға, есін кетіре, 
сауырлап-сауырлап тастайтын болған», – деп баға береді.  

1923 жылдан бастап «Күншығыс» баспасының жанынан шыға бастаған «Темірқазық» журналы да 
публицистің еңбегінің айқын көрінісі. Журналда қоғамдық-саяси мақалалардан бастап, әдеби-мәдени 
дүниелер де көптеп жарияланды. «Темірқазық» журналы ақын-жазушылардың, зиялы қауымның бас 
қосатын орталығына айналды. Өйткені басылым әсіресе ауыз әдебиетіне, ұлт әдебиетінің 
классиктеріне көп орын беруге тырысты. Әйткенмен, бұл Нәзірдің олардың шығармашылығына сыни 
көбен қарамады деген сөз емес. Ол шыншыл, турашыл редактор, сауатты сыншы болды. 
Қаламгерлердің ішінде Сәкен Сейфуллин шығармашылығын мұқият оқып, сыни көбен қараған 
тұстары да болды. Оған дәлел «Асау тұлпар» мақаласы. «...Сыншы еш нәрсеге қарамай, өз міндетін 
атқаруға тиіс» деген қағиданы ұстанып Сәкеннің туындысын ешқандай білім бермейді деп мін тақты. 
Оның философиясы шолақ деп пікірін білдірді. Жаңа сөздері бір-біріне жанаспай қалған, жанасуға 
шамасы келмегендігін айтады. Оған қоса, Нәзір Төреқұлұлының Сәкен Сейфуллин шығармашылығы 
хақында «Бақыт жолында» атты мақаласы да жарық көрген. 

«Күншығыс» баспасында жүріп Нәзір Төреқұлұлы «Ер Тарғынның» Мырзабай жазып алған 
нұсқасын, Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған «Ер Сайын» жырын, «Кенесары-Наурызбай» жырының 
Нысанбай жырлаған нұсқасын, Ахмет Баржақсыұлы жинастырған «Мың бір мақал», Әлихан 
Бөкейханұлы мен Ахмет Байтұрсынұлы құрастырған «Жиырма үш жоқтау», «Эзоп пен Толстой 77 
мысал» сынды туындыларды кітап қылып басып шығарды. Оған қоса, Мағжан Жұмабаевтың «Сұңқар 
жыры», «Жұртын сүйген жүрек», «Ана», «Темірді жұмсартқан Ана», «Хан мен ұлы» сынды 
аудармаларының да басылуы Нәзірдің арқасы еді. Ол өз баспасы арқылы мүмкіндігінше дұрыс кітап 
шығаруға көңіл аударған. Бұндай кітаптар сол уақытта қазақ жұртшылығына ауадай қажет болатын. 
Нәзір Төреқұлұлы алғашқы қазақ баспагерінің бірі һәм бірегейі еді.  

Н.Төреқұлов публицист ретінде өз кезегіндегі өмірдің өзекті мәселелеріне үн қосып, өте жігерлі, 
білмекке құштар, еңбекқор, аса дарынды тұлға ретінде тарих парақтарын толтырды. Отанына деген 
адал сүйіспеншілігі оны болашақ ұрпаққа үлгі етті. Өмірдегі сан қилы оқиғаларды, заманның рухани 
көркін қаламына арқау етіп, жазылған материалдардың сауатты әрі терең мағыналы болуына 
мұрындық болды. Кітап шығару ісінің алдыға басуына, рухани қазыналарымыздың жинақталып, 
халыққа жетуіне, қазақ баспасөзі мен баспа ісінің бағытталуына мұрындық болған Төреқұлұлының нар 
тұлғасы баршамызға үлгі болары ақиқат.  
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