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ҚАЗАҚ ЕЛI ЖӘНЕ РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН БИБЛИОГРАФИЯСЫНЫҢ ДАМУЫНА 
ҮЛЕС ҢОСҢАН ОРЫС ШЫҒЫСТАНУШЫЛАРЫ

Баян АСАНОВА,
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттык университетінің 
аға оқытушысы, тарих ғылымдарының кандидаты

XIX ғасырдың орта кезінде орыс ғалымдары түр- 
кі тілдес халықтардың, оның ішінде қазақ халқының 
этнографиясын, тарихын, тілін, әдебиетін жинауға, 
ғылыми талдаулар жасай отырып зерттеуге кірісті. 
Олардың қазақ даласына жүргізген зерттеулері көп- 
теген қүпия мәліметтер мен жария болмаған де- 
ректерді дүниеге әкелді. Солардың ішінде: П.П.Се- 
менов-Тяньшанский, В.В.Радлов, Г.Н.Потанин, 
И.В.Мушкетов, В.В.Бартольд болды. Олардың қол- 
жазба, географиялық және тарихи-этнографиялық 
очерктері, ғылыми еңбектерінде қазақтың үлттық та- 
рихына, мәдениетіне, экономикасына, діні мен ағар- 
туға қатысты мәселелері бейнеленген.

Радлов Василий Васильевич -  Ресей шығыс- 
танушысы, этнограф, археолог, Петербург Ғы- 
лым Академиясыныңакадемигі (1884 ж.). Ол поли
ция қызметкерінің отбасында дүниеге келіп, жасында 
гимназияда оқып, Берлин университеты бітірген 
(1858 ж.). Осы туста ол араб, парсы тілі, түріктілі, татар 
тілі, моңғол, манчжур, қытай тілі, т.б. тілдерді үйренді. 
В. Радлов 1858 ж. Ресейге көшіп келіп, Алтай өлкесін- 
де мұғалім болады. Кейіннен Қазан оқу бөлімініңтатар, 
қазақ, башқұрт мектептерінің инспекторы (1871-1884 
жылдары), Азия (1885-1890 жылдары), антропология 
және этнография (1894 -1918 жылдары) музейлерінің 
директоры, Орталық Азияны зерттеу женіндегі орыс 
комитетін құрушылардың бірі, басшысы (1903-1918 
жылдары) болған.

В.Радловтың ғылыми өмірі үш кезеңге бе- 
лінеді: Алтай, Қазан, Петер-бург. Аптай кезеңінде 
(1859-1871 жж.): Батыс Сібір, қырғыз даласы, Ха
касия, Жетісу аймак^арында тіл, фольклор, этногра
фия материалдарын жинаумен айналысады. Қазан 
кезеңінде (1871-1884 жж.): “Солтүстік түркі тілде- 
рінің салыстырмалы грамматикасы” және “Сібірден” 
(екеуі де неміс тілінде) атты екі еңбегі жарық көреді. 
Петербург кезеңінде (1884-1918 жж.) “Түркі тілдері 
сөздігін жасау тәжірибесі” атты көп томдығы баспадан 
шыға бастайды. 1891 ж. ол Ресей ҒА экспедициясын 
басқарып, Моңғолия жеріндегі Орхон ескерткіштерін 
зерттеген. 10-нан астам әріп таңбаларын оқып, Кошо- 
Цайдам ескерткіштерінің фонетикалық, грамматика- 
лык; ерекшеліктері туралы жазып, мәтіндердің орыс 
тіліндегі транскрипциясын жасайды. Эр жылдары 
“Құтты білік” (1891-1910 жж.), “Тоныкөк” (1899 ж.) ес- 
керткіштерінің аудармасы мен транскрипциясын жа- 
риялады. Ол кене үйғыр жазбаларын, оның тарихын 
зерттеп, грамматикалық қүрылысы жайында бағалы 
пікірлер айтты. Құнды еңбектерінің бірі - “Солтүстік 
түркі тілдерінің фонетикасы” деп [1] аталады.

В.Радлов өз еңбектерінде түркологияның бар- 
лык саласын қарастырады: лексикография мен 
диалектология, салыстырмалы-тарихи фонетика мен 
текстология, көнетүркі.үйғыржәне араб ескерткіштері, 
түркі халықтарының фолькпоры, этнографиясы, та-

тарихы -----------

рихы мен археологиясына байланысты түбегейлі 
зерттеулер қалдырды.

Оның тарих пен этнография саласындағы ең- 
бектері:

-Сібір мен Орта Азия түркі тілдес халықтарының 
этнографиясын;

-Олардың кене тарихы; археологиясы, мәдени 
даму жолдарын;

-Аңшылық пен кешпелі халықтардың даму ерек- 
шеліктерін, әсіресе, түркі халықтарының рулық қүра- 
мын анықтау мәселелерін қамтыды.

В.Радловты аса көрнекті фольклортанушы 
ретінде танытқан “Түркі тайпалары халық әде- 
биетінің үлгілері” атты 10 томдық еңбегі болды. 
Оның 1-кітабы (1866 ж.): алтай, құманды татарлары, 
шор, саян, 2-кітабы: (1868 ж.) шұлым, түрік, хакас, 
3-кітабы (1870 ж.): қазақ, 4-кітабы: (1872 ж.) барабы, 
тобыл, түмен татарларының фольклорына арналды. 
Қазақ фолькпоры үшін аса қымбат қазына болып 
саналатын 3-томдығы ел аузынан дәлме-дәл жазып 
алынган шығармалар, ақын-жыршыларға берген мі- 
нездеме, халық ауыз әдебиетінің жанрлық құрамын 
белгілеуі, халық шығармаларының тіл және стиль 
ерекшеліктерін анықтауы күні бүгінге дейін маңызын 
жойған жоқ.

В.Радлов жинаған фольклор үлгілері “Халық 
әлеңдері” (жеке шумақтар, бата сөз, жоқтау, бақсы 
сөзі, өтірік елең), "Ертегілер”, “Батырлар жыры” (“Ер 
Кекше”, “Ер Тарғын”, “Сайын батыр") болып жіктелген. 
Сонымен бірге ғашықтық, тарихи жырлар, аңыз, қис- 
са-дастан, айтыс үлгілері мен ақын-жыраулар му- 
расы да қамтылған. Радловтың Сібір қазақгарының 
этнографиясы туралы қүнды еңбегі “Сібірден” деген 
атпен шықты. Ол қырғыз эпосы “Манасты” жазып 
алып, бастырып шығарады. Салыстырмалы тарихи 
зерттеудің нәтижесінде Орта Азия, Қазақстан және 
Сібірдегі түркі халықтары фольклорының төркіні 
ортақ екенін дәлелдеді. В.Радлов көптеген ғылыми 
еңбектерімен түркология ғылымының дамуына зор 
еңбек сіңірді, өзінің мектебін қалыптастырды. Оның 
ісін шәкірттері: Б.Я.Владимирцев, Н.Ф.Катанов,
С.Е.Малов, П.М.Мелиоранский, А.Н.Самойлович, т.б. 
жалғастырып, В.Радловтың ғылыми мұрасы жайлы 
қүнды пікірлер қалдырды. Соңғы уақытта В.Радловтың 
шығармалар шеберханасы жайлы жазылған М.Шоқай 
жазбалары да ғылыми айналымга енді [2].

Қазақ библиографиясына үлесін қосқан 
ғалымның бірі -  Ресей географы, статист, қоғам 
және мемлекет қайраткері, Санкт-Петербург Ғы- 
лым академиясының қүрметті мүшесі (1873 ж.), 
Орыс география қоғамының вице-төрағасы (1873- 
1914 жж.) -  Семенов-Тян-Шанский (1906 жылға 
дейін Семенов) Петр Петрович. Ол Санкт-Петер- 
бург университетінің жаратылыстану белімін бітір- 
геннен кейін, 1851 жылы Дон бойының флорасын
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зерттеп, магистрлік диссертациясын қорғайды. 
1853-1855 жылдары Германия, Швейцария, Италия, 
Францияның географиясын, геологиясы мен эко- 
номикасын зерттейді. 1856-1857 жылдары Тянь- 
Шанға саяхат жасап, орасан зор тау жүйесінің жа- 
нартаудан пайда болғанын дәлелдеп, оның орфо- 
графиясын және биіктік белдемдігін анықтап, ірі 
муздықгарды ашады. Сырдарияның бастауын зерт
теп, Шу өзенінің Ыстықкелден. ағып шықпайтынын 
дәлелдеп, 50 тау шыңының биіктігін өлшеп, 23 асуды 
зерттеп, 1500-ге тарта тау жыныстарының коллек- 
циялары мен өсімдік геріэарийлерін жинайды [3].

Семенов-Тян-Шанский география ғылымына Іле 
Алатауы, Жоңғар (Жетісу) Алатауы, Іле жазығы деген 
атаулар енгізеді. Семенов-Тян-Шанскийдің кемегі- 
мен Орыс география қоғамының әйгілі Орта Азия- 
лық экспедициялары (Ш.Уәлиханов, Н.М.Пржеваль
ский, М.Б.Певцов, Г.Н.Потанин, т.б. қатысқан) үйым- 
дастырылады. Семенов-Тян-Шанский шет елдік жә- 
не ресейлік 53 ғылыми мекеменің қүрметті мүшесі, 
20 ғылыми қоғамның мүшесі болып сайланады. Ол 
өз саяхаты кезінде қазақтардың турмыс-салтымен 
терең танысып, Ш.Уәлихановты Орыс география 
қоғамының мүшелігіне усынады. Ш.Уәлиханов мез- 
гілсіз қайтыс болған соң, ғалымның еңбектерін жи- 
нақтап, жариялауға атсалысады. Семенов-Тян-Шан- 
ский есімімен ондаған тау шыңдары мен мүздықтар, 
30-ға тарта өсімдік, көптеген жануарлар туыстары 
мен түрлері аталады.

1853 ж. өзінде ол құпиясы мол Тянь-Шаньға 
өрлеуді мақсат тұтты. Ресей Сыртқы істер ми- 
нистрлігі азиялық елдерді «географиялықғылымның 
жаулаи алуынан.) қызғанышпен қорыды, бірақбәрібір 
ғалымға Алтай мен Қырғыз даласында болудың сәті 
түсті. 1856 ж. Семейден Семенов Балқаш көліне 
дейін жетті. Ол өзінің «кебір ұшы» Алакөлмен бірге 
ортаазиялық қыраттарды біртектес қырғыз даласы- 
нан беліп жатқан Балқаштың оңтүстік-шығысында 
ол оңтүстік-батысқа қарай созылып жатқан, «көз 
қарықтырардай... мәңгілік қар құрсауындагы» асқар 
таулардың тізбегін көріп, оны Жоңғар Апатауы деп 
атады. Осы шоқылардан әрі қарай «төмен және 
ыстық» Іле өзенінің алқабы басталады. Оны жүріп 
әтіп, ғалым Верны й' (қазір бұл Апматы қаласы) 
қаласына тоқтады. Осы жылы зерттеуші Ыстықкөл 
жағасынп аг шалдырады: «Оңтүстіктен көз ұшы- 
на дейін ... Ыстықкөлдің көк суы... қар алып қар тіз- 
оегімен құрсанган» [4 ],- дәп сипаттайды ез әсерін 
Семенов-Тян-Шанский. .

Қазақ библиографиясының өркендеуіне үлес 
қосқанның тағы бірі -  орыс географы, этно
графы, фольклорисі, саяхатшы, түркі-моңғол 
халықтары мәдениетін зерттеуші Григорий Нико
лаевич Потанин. Әскер отбасында туған. Омбы- 
дағы кадет корпусында оқып жүрген кезінде жас 
Шоқан Уәлихановпен достасып, оның және корпус 
оқытушысы Н.Ф.Костылецкийдің ықпалымен қазақ 
даласын, кешпелілердің түрмыс жағдайларын, та- 
Г.'Уіхын танып-білуге М.Перемышльскийдің әскери 
жасағы .қүрамында Іле жорығына қатысты, Алтайда 
әскери қызмет атқарады. 1856 ж. Омбыдағы Батыс 
Сібір жәңе Қазақдаласы Әскери басқармасына ауыс- 
тырылады. Осы уақыттың ішінде ауыз әдебиетіне, 
йтнографияға қатысты материалдарды жазып алып, 
ШЛІәлихановтың нұсқауымен Орта, ¥лы жүз қазақ- 
тарын^ің жәнгі жоңғарлардың Россиямен қарым-қа- 
тынастарына байланысты архив материалдарымен 
танысады. «Сібір үйірмесі» атты жасырын ұйым 
1861 ж. талқандалды да, оған қатысқан Потанин Г.Н.
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Петропавл қамағына жабылып, Омбыға жер ауда- 
рылады.

1863-1864 жж. астроном К.В.Струвенің бас- 
қаруымен Зайсан көлі мен Тарбағатай, Жоңғар 
Алатауы атырабына ұйымдастырылған экспе- 
дицияға қатысады. Ал 1871 жылы «Томскі губер- 
ниясында түркі және фин тайпаларының 17-19 ғғ. 
басында таралуына іиолу» [5] атты еңбек жазады. 
1876-1877 жж. және 1879-1880 жж. Солтүстік Қытай, 
Шығыс Тибет, Орталық Моңғолия, 1899 жылы Үлкен 
Хинган экспедицияларына басшылық етеді. Зайы- 
бы А.В.Потанинамен бірге жүргізген экспедициялық 
зерттеулер нәтижесінде сол уақытқа дейін белгісіз 
Орта Азия атырабының этнографиясы және геог- 
рафиясы туралы кең келемді ғылыми мәлімет береді. 
Экспедиция кезінде жиналған кептеген гербарий, 
зоологиялық коллекциялар негізінде Азияның кең 
байтақ бөлігінің органикалық дүниесіне сипаттама 
жасалады.

Географиялық озық еңбектері үшін Потанинді 
Орыс географиялық қоғамы 1886 жылы Констан
тинов медалімен марапаттайды. «Солтүстік-батыс 
Моңғолия очерктері» атты еңбегіне географиялық, 
биологиялық, этнографиялық материалдармен қа- 
тар қазақ, тува, алтай, хакас, бурят, моңғолдардың 
222 аңыз, аңыз-әңгіме, ертегі, шежіре, жыр текстері 
енеді. Осы материалдардың ішінде Потаниннің Баян- 
ауылдағы Мүса Шормановтың ауылында жазып ал- 
ған және Ш.Уәлихановтың қолжазбаларынан алын- 
ған текстер бар. Ш.Уәлихановтың Сырымбеттегі 
ауылына барып қайтқан сапарында Потанин Г.Н. 
«Қазақтардың және алтайлықтардың аңыздары, аң- 
ыз-әңгімелері және ертегілері» атты жинақ және «Қа- 
зақтың соңғы ханзадасының үйінде» атты мақала 
бастырып шығарады [6]. Бүның бәрі Потаниннің 
түркі-моңғол ғылымына қосқан игі жаңалығы болды. 
Ал, Батыстың, Орталық Азия және қазақ өлкесін ме- 
кендеген тайпалардың тарихы женінде зерттеген 
В.В.Бартольд еңбектерінің ғылыми мәні зор болған.

Қазақ библиограф иясы на үлес қосқан 
жанны ң бірі -  ғалы м, шығы стануш ы  Бар
тольд Василий В ладимирович. Ол 1891 жы
лы Санкт-Петербург университетінің шығыс ті- 
лі факультетін бітіріп, сонда ғылыми және оқыту- 
шылық қызмет атқарады. Еңбектерін жазуда 
ол араб, парсы және жергілікті авторлардың мате
риалдарын пайдаланады. Олардың ішіндегі 
аса құндылары: «Моңғол кезеңіне дейінгі Түр- 
кістандағы христианоық туралы» (1894 ж.), 
«1893-1894 жылдары ғылыми мақсатпен «Орта- 
лық Азия fa саяхат туралы есеп» (1897 ж.), «Жеті- 
су тарихының очерктері» (1898 ж.), «Моңғол иіап- 
қыншылығы дәуіріндегі Түркістан» (1898-1900 
жылдары), «Ежелгі заманнан 17 ғасырға дейінгі 
Арал теңізі мен Әмударияның төменгі бойы ту
ралы деректер» (1902 ж.), «Түркістанды суланды- 
ру тарихы» (1914 ж.), «Үлықбек және оның зама- 
ны» (1918 ж.), «Түркістанның мәдени өмірінің та
рихы» (1922ж.), «Қыргыгдардың Тарихи очеркі» (1927
ж.), «Түркі-моңғолхалықтарының тарихы» (1928ж.), 
«Түрікмен тарихының очерктері» (1929 ж.), «Орта 
Азиядағы түркі халықтарының тарихы жөніндегі 
он екі дәріс» (1935 ж.). Бартольд Батыс Орта Азия 
мен Қазақстан халықтарының кене дәуірден бастагі- 
ақ өзінің тарихы, мәдениеті болғанын ғылым түрде 
негіздеді. Ислам тарихы туралы «Халиф жэне сул
тан» (1912 ж.), «Ислам» (1918 ж.), «Мусылман 
қауымы мәдениеті» (1918 ж.), «Мусылман дүние- 
сі» (1922 ж.), «Мусейлима» (1925 ж.), тағы басқа
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еңбектерін жазады. Ежелгі славяндар туралы жаз- 
ған араб авторларының еңбектерін зерттеп, Шығыс- 
тану тарихына зор көңіл беледі. «Еуропа мен Ресей- 
де шығысты зерттеу тарихы» (1911 ж.), «Петербург 
университеті шығыс тілдері факультетінің 1855-1905 
жылдардағы қызметіне шолу» (1,909 ж.) тарихы, мә- 
дениеті болғанын атты еңбектер жариялайды. 1905- 
1913 жылдары Орыс археология қоғамының Шы- 
ғыс бөлімшесінің хатшысы, «Мир ислама» (1912- 
1913 жж.), кейін «Мусульманский мир» (1917 ж.) 
журналдарын шығарушы, әрі редакторы болады. 1918 
жылы орыс археология қоғамының шығыс бөлімінің 
меңгерушісі, Ресей Ғалымының Антропология және 
этнография музейі жанындағы Радлов үйірмесінің 
төрағасы, 1921 жылы Азия музейінің жанынан қү- 
рылған Шығыс зерттеушілері алқасын және оның 
«Записки коллегии востоковедов» атты баспасөз 
органын басқарады [7].

В.Бартольд КСРО-дағы мұсылман халықгары- 
ның әліпбиін араб әрпінен латын әрпіне көшіру 
жөніндегі комиссияның жүмысына, Орта Азия уни- 
верситетін қүруға, шығыстану кітапханаларын үйым- 
дастыруға, шығыс қолжазбаларын жинауға қатыс- 
ты. Ғалымның көптеген еңбектері ағылшын, фран
цуз, неміс, түрік, араб, парсы, тағы басқа тілдерге 
аударылған.

Қорыта айтқанда, Қазақстан библиографиясын 
зерттеу барысында шығыстанушы ғалымдар өте 
көп еңбек сіңірді. Олардың әрбір келелі еңбектері, 
жүргізілген зерттеулері, айтып кеткен әрбір түйінді 
сөздері қазақ библиографиясының тарихына, дамуы- 
на, болашақтағы көтерілу деңгейіне өте үлкен әсерін 
тигізеді.
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-------------------------------------------------------- Қазақтар туралы шетелде шыққан

ҚАЗАҢ ДАЛАСЫНЫҢ 1.5 ҒАСЫР БҰРЫНҒЫ БЕЙНЕСІ
Алматыда қазақтардың 19-гасырдың орта- 

сындагы турмысын сипаттаган британ сая- 
хатшылары Томас жэне Люси Аткинсонның 
жазбалары мен суреттері таныстырылды. 
Қазақстанды аралаган саяхатшылар туралы 
кітаптың тусаукесеріне Алатау-Тамшыбулақ 
есімді жалгыз улынан тараган урпақтары келді.

Бүл -  британ жазушысы Ник Филдингтің Алматы- 
ға үшінші рет келуі. Бұл жолы ол мүнда отандаста- 
ры Томас пен Люси Аткинсонның қазақ даласына 
1846-1853 жылдары жасаған саяхаты туралы жазған 
кітабын таныстыру үшін келген. Аткинсондар -  қазақ 
жерін аралаған алғашқы шетелдіктер болмағаны- 
мен, оның шығыс бөлігінде болып, саяхаттарын кі- 
таптарында сипаттап жазған бірінші ағылшындар.

НИК ФИЛДИНГКЕ ҢОЙЫЛҒАН БІРНЕШЕ СҰРАҢ
Ал Ник Филдингтің өзі 160 жыл бурын отандастары 

Томас пен Люси Аткинсон болған орындардың бәрін 
аралап шыққан. Олардың ішінде Зырян, Өскемен, 
Зайсан, Аягөз, Қапал, Алакөл сияқты жерлер бар. 
Ник Филдингтің айтуынша, ол Орталық Азияны көп 
аралаған және бір күні Томас пен Люсидің өткен 
ғасырда шыққан кітаптарын кездейсоқ ұшыратқан. 
Ол «екеуі жайлы көпшілік неліктен ештеңе білмейді?» 
деген ойға қалған.

Ник Филдинг осылай Томас пен Люси Аткинсонның 
саяхаттарына қатысты тарихты зерттеумен айналысып, 
бес жылдан кейін кітап етіп шығарған, бүл еңбекті енді 
Қазақстанда да оқуға болады. Рас, әзірше оқырмандар 
қолына ағылшын тілінде ғана шыққан кітаптың санаулы 
данасы ғана тиген. Бірақ қазір оны қазақ және орыс 
тілдеріне тәржімалау жүмыстары жүріп жатыр.

Кітапта Ресейдің Азия бөлігі -  қазіргі Қазақстан 
территориясына жасаған саяхаттары кезінде Томас

с57£ауат} таршхы —

Аткинсон салған иллюстрациялар кеп. Оларда Шығыс 
Қазақстанның табиғаты ғана емес, сол замандағы 
қазақтардың тұрмысы да бейнеленген.

Тарихшылар ортасында Томас Аткинсон мен 
оның әйелінің Ресейдің азиялық бөлігіне жасаған 
саяхатына қатысты әлі анықталмаған сауалдар 
бар. Мысалы, оның негізгі миссиясы қандай болған 
деген сияқты. Бүл жайлы пікірлер әр қилы. «Тыңшы, 
барлаушы болған деген болжамнан бастап салатын 
суреттеріне объект, натура іздеген» деген 
болжамға дейінгі пікірлер айтылады.

Томас Аткинсонның өмірбаянын зерттеген бес 
жылда бүл мәселеге қатысты өз пікірі қалыптасқан 
НикФилдингке Азаттықтілшісі осы сұрақтарды қойды. 
Ник Филдингтің пікірінше, Томас Аткинсон Ресейге бі- 
рінші әйелінен туған ұлының қазасынан (бұл жағдай 
Германияда болған) кейін шалғай, тумса мекен іздеп 
аттанған.

-  Меніңше, ол мұнда әлдебір арнайы тапсырмамен 
емес, жанына тыныштық іздеп келген сияқты, -  дейді 
ол. Аткинсондардың Ресейді аралаған сапары жайлы 
кітаптарының орыс тіліндегі толық нусқасының еш- 
қашан шықпағаны да түсініксіз.

Ник Филдингтің пікірінше, бүған тағы бір саяхатшы 
-  орыс ғалымы Петр Семёнов-Тян-Шанский ықпал 
еткен сияқгы.

-  Біреудің одан сегіз жыл ерте саяхат жасап қойғаны 
оған ұнамаған. Меніңше, негізгі себебі осы, -  дейді ол.

Томас Аткинсон саяхаттары туралы кітаптарды 
ресейлік ғалымдардың шындап қабылдамауына 
Ресейдің беделді саяхатшысы әрі географының пікірі 
ықпал еткені анық. Өз кітаптарының бірінде Петр 
Семёнов-Тян-Шанский «Аткинсон жазғандарының 
ешқайсысына сенуге болмайды» деп жазған.

«Азаттык». http://ult.kz/
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