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ҮШКӨЛТАЙ СУБХАНБЕРДИНАНЫҢ ҚАЗАҚ БИБЛИОГРАФИЯСЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 

 

Аңдатпа 

Қазақ библиографиясының қалыптасу және даму кезеңдерін зерттеуге кітаптанушы ғалымдардың 

қосқан үлесі аз емес. Мақалада библиография ғылымының теориялық және методологиялық мәселелерін 

алғашқылардың бірі болып зерттеген Үшкӛлтай Субханбердинаның ӛзіндік орны және қазақстан 

библиография ісін дамыту саласындағы атқарылған жұмыстары қарастырылады. 

Бүкіл саналы ӛмірін тӛңкерістен бұрынғы араб әліпбилі қазақ жазба нұсқаларын жариялауға, олардың 

библиографиясын түзіп зерттеуге арнаған библиограф-ғалымның ғылыми зерттеулері мен ана тілімізге 

тұңғыш рет жарияланып, қазақ халқының мұңы мен зары, қуанышы бола білген алғашқы газет- 

журналдардың әрбір хат-хабарынан бастап үлкен әдеби шығармаларына дейін сол кезеңдегі әлеуметтік, 

тұрмыстық, қоғамдық сананы, елдің кӛңіл-күйін, тыныс-тіршілігін айқындалған. 

Оның әрбір ғылыми және әдеби еңбегі ұлттық журналистика мен библиографияның түп тамыры 

тереңде, әрі оның тірегі құнарлы және бірнеше ұрпақ үшін жым-жылас жоғалған жылдардың қайта 

жаңғыруы екендігін сӛзсіз дәлелдейді. 

Түйін сөздер: ұлттық, революция, библиография, рухани. 
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ВКЛАД У. СУБХАНБЕРДИНА В РАЗВИТИЕ КАЗАХСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ 

 

Аннотация 
Есть много ученых внесших вклад в изучение этапов становления и развития казахской библиографии. 

В статье рассматривается первоначальная позиция У. Субханбердиной, одной из первых кто изучил 

теоретические и методологические проблемы библиографической науки, а также ее труды по 

исследованию развития казахской библиографии. 

Всю свою сознательную жизнь библиограф, ученый посвятил тому, чтобы опубликовать казахские 

письменные памятники, написанные древним арабским алфавитом,посвятил изучению и публикации 

библиографии, в которых переданы социальная, бытовая, общественная жизнь казахского народа 

посредством газет-журналов, которые смогли передать отчаяния казахского народа, заканчивая великими 

литературными произведениями. 

Каждый из еѐ научных и литературных произведений, несомненно, доказывает, что существенность 

национальной журналистики и библиографии глубоко укоренены и сплетены и, что потерянные годы 

многих поколений вновь возобновятся. 

Ключевые слова: национализм, революция, библиография, духовный. 
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CONTRIBUTION OF U. SUBHANBERDINA TO THE DEVELOPMENT OF THE KAZAKH 

BIBLIOGRAPHY 

 

Abstract 

There are many scientists who have contributed to the study of the stages of formation and development of the 

Kazakh bibliography. The article presents the initial position of U. Subhanberdina, one of the first who studied the 

theoretical and methodological problems of bibliography, her works on the study of the development of Kazakh 

bibliography as well. All her conscious life bibliographer-scientist devoted to the publication of Kazakh written 

monuments written in ancient Arabic alphabet, devoted to the study and publication of bibliography, which 

transferred the household and social life of the Kazakh people through newspapers and magazines, which were 

able to convey the despair of the Kazakh people, and including the great literary works. Each of her scientific and 

literary works undoubtedly proves that the materiality of the national journalism and bibliography is deeply rooted 

and woven and that the lost years of many generations will be renewed. 

Key words: national, revolution, bibliography, spiritual. 

 

Коммунистік рухтың қызыл туы желбіреп тұрғанда, ұлттық рухтың ӛзегімізді жалғауға ұмтылған бір 

жас ӛркен ӛскіндей бой кӛтеріп келе жатты. Ол – Үшкӛлтай Субханбердина еді. Қарапайым ғана ғалым 

ӛмір бойғы еңбегін жайып салды. Бітеліп тасталған ұлттық рухтың қайнар кӛзін қайта ашты. Одан 

қаншама адам нәр алып отыр. Ӛзегіңді жалғамасаң ӛлесің. Ұлттық рухтың ӛзегі де солай – жалғаусыз 

қалса, бағдарсыз қалады. Бағыт-бағдарсыз алысқа ұзау мүмкін емес. 

Үшкӛлтай Субханбердина – ғалым, филология ғылымдарының кандидаты. Ол 1927 жылы Павлодар 

облысы, Баянауыл ауданында туған. 1948 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын 

бітірген. 1952-1965 жылдары Орта ғылыми кітапхананың библиографиясы қазақ кітаптары мен сирек 

кездесетін кітаптар және қолжазба бӛлімінің меңгерушісі, 1966-1973 жылдары Әдебиет және ӛнер 

институтының текстология және қолжазба бӛлімінің аға ғылыми қызметкері, 1973-1982 жылдары 

фонофото бӛлімінің меңгерушісі, 1982-1999 жылдары қолжазба және текстология орталығының аға 

ғылыми қызметкері болып қызмет атқарған. «Айқап» бетіндегі мақалалар мен хат-хабарлар», «Қазақтың 

революциядан бұрыңғы мерзімді баспасӛзіндегі материалдар», «Әдеби мұра. Революциядан бұрынғы 

мерзімді баспасӛз бетіндегі жарияланған кӛркем шығармалар», «Алаш. Қазақ. Сарыарқа» т.б. жинақтарда 

Алаш қайраткерлерінің шығармаларын таратуға және насихаттауға үлкен үлес қосты[1]. 

Үшкӛлтай Субханбердинаның әкесі Субханберді 1937 жылы «халық жауы» болып ұсталып кеткен. 

Субханберді Семейдегі педагогикалық техникумды тәмамдаған оқытушы-педагог кезінде Баянауылда, 

Шығыс Қазақстан облысындағы Катонқарағай ауданында, Алтай селосында мұғалім, мектеп директоры 

болып жұмыс істеді. Елдің санасын ояту, ұрпаққа білім ұрығын себу арманын арқалаған Субханберді 

мектеп ісіне бүкіл жан-тәнімен берілсе керек. Ӛзінің сүйікті қызының атын «Школтайға» ұқсатып 

Үшкӛлтай қойған. Кӛңілі сүйген іске құлай берілуі де халқымызға тән қасиет. Халық санасын оятушы 

«Айқап» журналы мен «Қазақ» газетінің биік рухтағы идеологиясымен қаруланған математика пәнінің 

маманы кеңестік саясат ӛлшеміне келмеді. 

Үшкӛлтай әкесі ұсталғанда небәрі он жаста болған. Ерте есейтпей қоймас заман. Алды-артыңды түгел 

ойламай болмайды. «Халық жауының» тұқымына бойтасалау үшін біреу біліп, біреу білмес  орта  да 

қажет, жастайынан оқу керектігін кӛңілге түйіп ӛскен қыз ӛз болашағына да алаң болады[2]. 

Бүгінгі Үшкӛлтай Субханбердина – биік деңгейдегі ұлттық рух. Осы рухтың емшегін ерте емген ол ӛз 

бойына оның барлық қасиеттерін сіңіре білді. 

1961 жылы Қазақ мемлекеттік баспасынан «Айқап» бетіндегі мақалалар мен хат-хабарлар» 

библиографиялық кітабы басылып шыққан соң ғана Үшкӛлтай Субханбердинаны шақырар жер кӛбейді. 

Осының алдында Шора Шамғалиұлы Сарыбаевтың «Қазақ тілі туралы библиографиясының» 1-кітабы 

«А.Б.»  деген  кӛрсеткіштің  болғандығына  байланысты  түгел  ӛртеліп  тасталған  болатын.  Ал, «А.Б-да», 
«М.Д-да» ішінде жүрген Ү. Субханбердинаның кітабы әп-сәтте тарап кеткен болатын. Тіпті, «Қазақстан 

мұғалімі» газетіне Бейсенбай Кенжебаевтың кітапты мақтай жазған мақаласы да шығып үлгереді[3]. 
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Талай мәрте талқыға түскен бұл библиографиялық кітаптың редакторы болған Есмағамбет 

Ысмайловтың «Қарағым, қиын да, қатерлі де қасиетті жұмыс бастаған екенсің. Мақтаса-аспа, даттаса- 

саспа, жоныңды тӛсей бер» деген сол уақыттағы бір ауыз сӛзінің мән-мағынасына да кейіннен қанықты. 

Талай мәрте мұңайды, қамықты, бірақ бетінен қайтпады. 

1963 жылы Қазақ КСР Ғылым академиясының баспасынан «Қазақтың революциядан бұрынғы  

мерзімді баспасӛзіндегі материалдар» кітабы шықты. Одан кейінгі «Қазақ кітаптары», «Дала уәлиятының 

газеті: әдеби нұсқалар»[4] кітаптарының орны бӛлек. Қойын дәптеріндегі жазбалар кітап болып басылып 

шығып жатты. Әрбірінің тағдыры, тарихы әрқалай. Бір ғана ортағы – шыққанша да, басылған соң да 

айтыс-тартысы мен кедергі, қиындықтары мол болды. Алайда, ертерек күш алған асқақ рух жеңістен 

жеңіске қарай жетелей берді. Оқырман қолына тиген «Айқап», «Қазақ» кітаптары да, міне, соның жемісі. 

Қиын-қыстау заманда ел арыстарының аманатын арқалаған Үшкӛлтай Хасенқызы Субханбердина оны 

бүгінгі таңға жеткізіп отыр. 

Сауапты істің жанына қашанда жақсылар үйір болады. Гуманитарлық ғылымдар академиясының 

академигі, филология ғылымдарының кандидаты, ғалым-библиограф Үшкӛлтай Субханбердина салған 

жолда бір қауым ел жүріп келеді. Үшкӛлтай Субханбердинаның ес білгелі атқарып келе жатқан қасиетті 

іс-әрекетіне әділ баға беру, қадірлеп қастерлеу, кімге болсын ар алдындағы сыни сәт болып келеді. 

Біздің ұлттық баспасӛзіміздің тарихына байыпты барлау жасап, жоғары саналылықпен зерттеп жүрген 

белгілі ғалым, филология ғылымдарының кандидаты, Қазақ КСР Ғылым академиясының М. Әуезов 

атындағы Әдебиет және ӛнер институтының қазақ әдебиеті мен сирек кездесетін кітап, қолжазбалар 

бӛлімінің меңгерушісі Үшкӛлтай Хасенқызы Субханбердинаның еңбегі ерекше[5]. 

Ана тілімізге тұңғыш рет жарияланып, қазақ халқының мұңы мен зары, қуанышы бола білген алғашқы 

газет-журналдардың әрбір хат-хабарынан бастап үлкен әдеби шығармаларына дейін сол кезеңдегі 

әлеуметтік, тұрмыстық, қоғамдық сананы, елдің кӛңіл-күйін, тыныс-тіршілігін айқын танытты. Сол 

алпысыншы жылдарға дейін архив қойнауында шаңға батып жатқан қымбат қазынаны игерген Үшкӛлтай 

Хасенқызының ауыз толтырып айтарлықтай тамаша табысы – 1870-1882 жылдар аралығында Ташкент 

қаласында жарық кӛрген «Түркістан уәлияты» газетін қайта жаңғыртуы еді[6]. 

Ү. Х. Субханбердинаның «Қазақтың революциядан бұрынғы мерзімді баспасӛзі  және  кӛркем 

әдебиеті» (ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басы) атты кандидаттық диссертациясынан соң ғана 

«Түркістан уәлияты» алғаш рет ғылыми айналымға түсті. Бұл еңбектің құндылығы осы ғасыр басындағы 

қазақ халқының тарихын, экономикасын, әдеби, мәдени және саяси ӛмірлерін жеке-жеке зерттейтін сан- 

сала ғалымдарының мүйенер бірден-бір дүние екендігі. «Қазақтың революциядан бұрынғы баспасӛзіндегі 

материалдар» атты библиографиялық еңбегі де қазақ журналистикасындағы соңғы жаңалық, ірі бетбұрыс 

бола білді[7]. 

Сондай-ақ, ұлттық библиография саласына бүкіл саналы ғұмырын арнаған алғашқы ғалымдардың бірі 

осы Үшкӛлтай Хасенқызы. Оған библиограф-ғалымның 1961 жылы «Айқап» журналының бетіндегі 

«мақалалар мен хат-хабарлар», 1963 жылы «Қазақтың революциядан бұрынғы мерзімді баспасӛзіндегі 

материалдар», 1986 жылы «Қазақ кітаптары», 1989 жылы «Дала уәлиятының газеті» (Әдеби нұсқалар)[8] 

атты библиографиялық кӛрсеткіштері куә. 

«Мен Октябрь революциясына дейінгі жарық кӛрген 6 газет, 1 журнал, 2-3 шамалы қазақ  

кітаптарының тізімін алып, олардың мазмұнымен жан-жақты да терең танысу барысында күні кешеге 

дейін есімдері атаусыз қалып келген бес арыстан ӛзге де талай таланттылардың, ӛз халқының қамы үшін 

тегеурінді күш-қайрат таныта білген қоғам, қалам қайраткерлерінің аса құнды деген шығармаларымен 

таныс болдым. Және оларды ешкімге сездірмей арнайы бір каталогқа тіркеп, үйге жинай бердім. Менің 

кӛңілім әділеттіліктің әйтеуір бір жеңетініне сенімді болды. Қазір мен жалған жаламен жазықсыз 

жазаланған қайраткерлердің сол кездердегі қазақ газет-журналдарында жарияланған мақалалары мен 

әдеби шығармаларын топтастыру үстіндемін», - дейді[9]. 

Ол кезде Үшкӛлтай Хасенқызының жас кезі еді. Қазақтың қыздар педагогикалық институтының тіл 

және әдебиет факультетін бітіріп, Қазақ КСР Ғылым академиясының Орталық ғылыми кітапханасына 

қатардағы кітапханашы болып орналасқан жас алғашқы күннен ӛз  жұмысына  шығармашылықпен 

қарады. Ол бұрын-соңды кітапхана қызметінде қолға алынбаған тың бастаманың кӛшбастаушысы бола 

білді. 

Айналасы үш-тӛрт жылдың ішінде қарапайым кітапханашылықтан бас библиографтыққа дейін ӛскен 

талантты жас ӛз ісіне ғылыми тұрғыдан келіп, ұлттық библиография кӛрсеткіштерін жасауға жетекшілік 

етті. Революциядан бұрын қазақ тілінде шыққан мерзімді баспасӛз беттеріндегі мақалалардың, әдеби 

шығармалардың қысқаша мазмұнын баяндайтын библиографтық кӛрсеткіштер жасау кезінде Ахмет 
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Байтұрсыновтың, Мағжан Жұмабаевтың, Міржақып Дулатовтың тағы басқа материалдары мен 

ӛлеңдерінің тізімін жасап отырғанының үстінде бір ақсақал жазушы келіп: «Балам, мына жайлы менен 

ӛзге жан баласы кӛрмесін, әйтпесе, басың бәлеге қалады» деп ағалық ақылын айтқан. Содан кейін барып 

қана ол жариялануға тиісті деген мақалалар мен кітаптар тізімін жасап, баспадан шығарғанда да, 

қалғандарын жеке картотека жасап, үйіне жинай берген[10]. 

Бүкіл саналы ӛмірін тӛңкерістен бұрынғы араб әліпбилі қазақ жазба нұсқаларын жариялауға, олардың 

библиографиясын түзіп зерттеуге арнаған библиограф-ғалым Үшкӛлтай Субханбердинаның дайындаған 

«Дала уәлиятының газетінің» мазмұндалған библиографиялық кӛрсеткішінің 5-томы жарық кӛріп, 

оқырмандармен қауышты.  Бұл еңбектің қазақ ғылымына қосылған қомақты үлес екеніне ескі уақыттың  

ӛзі тӛреші. Оған кӛз жеткізу соншалықты қиын емес. Ғалымның алғашқы еңбектерінің бірі – «Айқап» 

журналы бетіндегі мақалалар мен хат-хабарлар» атты кітабы[11]. Ал бұдан кейінгі уақытта Үшкӛлтай 

Субханбердинаға бір ӛзі іргелі ғылыми-зерттеу мекемесінің орнына қызмет атқаруға, тоталитарлық жүйе 

тұсындағы тосқауылдарды бұза жүріп ізденіп, тынбай еңбек етудің үлкен үлгісін кӛрсетуге тура келеді. 

Соның кӛрінісіндей кӛпшілік аз уақытта-ақ кӛшіруге болады деп оңайсыған еңбектерді даярлауға қырық 

жылға жуық уақыт кетті. Енді міне кӛз майын тауысқан күндер ӛз нәтижесін беруде. 

Қазан тӛңкерісіне дейінгі баспасӛз бетінде кӛрінген фольклор үлгілерін, қисса-дастандарды, баспасӛз 

деректерін жариялаумен, соларды зерттеумен ұдайы шұғылданып келе жатқан ғалым бұл жолы да қыруар 

еңбек сіңіріп, үлкен жұмыс тындырған. 

Ӛзі қарастырып отырған тарихи кезеңмен тереңдей танысқандығымен де ғалым еңбегінің құндылығы 

арта түскен. Сол кездегі қазақ әдебиеті мен мәдениеті, шығыс сюжеттері, ауыз әдебиеті нұсқалары, 

аударма нұсқалар, әйел мәселелері қандай дәрежеде кӛрініс тапқанын талдай, таразылай отырып ой  

түйеді. Сондай-ақ қазақ халқының кӛне заманнан бергі сӛз байлығы осы газет арқылы халыққа 

тарағандығы әрі белгілі стильдік ӛң тапқандығы және газетте елдің қоғамдық саяси мәселелері, ұдайы 

қамтылғандығы баяндалады. 

Әдебиеттану ғылымының жүгін арқалаған зерделі ғалым Гуманитарлық ғалым академиясының 

академигі Үшкӛлтай Субханбердина еңбек жолында тек ерлік кӛрсетуді ӛзіне еншілеп алғандай. Д.С. 

Сейфуллинамен қосылып даярлаған «Қазақ кітабының шежіресі» атты кӛрсеткіші баспасӛз және 

бұқаралық ақпарат істері жӛніндегі ұлттық агенттіктің «Рауан» баспасында басылып шықты[11]. 

Туған мәдениетіміздің ежелден келе жатқан ӛзекті салаларының бірі – қазақ кітаптары. Сол қазақ 

кітаптарының тарихын түбегейлі зерттеу үшін алдымен қазақ кітаптарының библиографиясын 

құрастырып алуымыз керек деген шешімге келген ғалым 1807 жылдан бастап 1917 жылға дейін жарық 

кӛрген кітаптарды кӛрсеткішке енгізген. 

Кӛрсеткішті дайындау барысында Мәскеу, Санкт-Петербург, Қазан, Ташкент, Алматы қалаларында 

кітапхана, мұрағаттарда сарыла еңбектенуге тура келгенін байқар едік. Кітаптар тізімі шартты түрде 1807 

жылы жарық кӛрген «Сейфулмәлік» кітабынан басталған. 

Аталған екі кӛрсеткіште тарихи жағдайлар туралы нақты деректерді қолға ұстатып, біраз дау- 

дамайдың шешімін тауып береді. Және тарихымыздың болашақ зерттеушілеріне бағдар болатын тың 

дүниелер екені даусыз[12]. 

«Ғалым» баспасынан жарық кӛрген «Ғашықтық дастандар» деп аталатын жинақ осыдан бұрын 
«Ғашық-наме» (1976), «Қисса-дастандар» (1986) деген атпен басылып шыққан кітаптар заңды жалғасы 

іспетті. Осы үш кітаптың үшеуін де құрастырған, бұл күнде мүлдем сирек ұшырасатын дүниелікке 

айналған қиссаларды әр жерден, әр тараптан шұқынып іздестіріп тауып, оларды араб үлгілі жазбамыздан 

қазіргі жазуымызға түсіріп, бәріне ғылыми талдау жасап, түсініктеме берген – зерттеуші Үшкӛлтай 

Субханбердина[13]. 

Баспа жүзін кӛрсе кӛріп, кӛрмесе кӛре алмай ел аузында жатқа жырланып, я біреуден кӛшіріп дегендей 

қазақ арасында кең тараған қиссалар, дастандар, жырлар бұрын аса кӛп болған. Олардың біздің  

дәуірімізге келіп жеткендері де, жетпегендері де бар. Осыларды іздеп тауып, сұрыптап, олардың 

әлеуметтік, кӛркемдік-идеялық мән-мазмұнын ғылыми ой елегінен ӛткізіп ашып, оқырман қауымның 

әдебиет, тіл зерттеушілердің игілігіне айналдыруда ғалым 

Ү. Субханбердина ұзақ жылдан бері еңбектеніп келеді. Бұл жинақ ӛткендегі әдеби мұраларымызды 

танып-білуге жетелейтін, оның озық туындыларын ел-жұртқа насихаттайтын жемісті бір еңбек. Қазақ 

қауымының мәдени-эстетикалық, қоғамдық, пәлсапалық ой ӛрісінің қалыптасуына не заман бойы 

пәрменді ықпалы болған осындай шығармалармен ӛткендегі әдеби мұра атаулымыздың қорын  

молықтыру – аса бір құптарлық іс болып табылады. 
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Қазақ тілінде революциядан бұрын шыққан кітаптарда, газет – журналдарда кӛптеген мақала, хат- 

хабар жарияланған, елеулі мәселелер қозғалған. Қазақ халқының ӛткен-кеткені, тарихы туралы, сол  

кездегі саяси, шаруашылық, мәдени жағдайы, әдет-ғұрпы, салт-санасы, ізгі тілек-арманы туралы толып 

жатқан дәл, айқын ақпар-деректер берілген, талай құнды ой-пікірлер айтылған[14]. 

Ал осындай деректерді, құнды ой-пікірлерді біздің бүгінгі оқушыларымыз бен зерттеушілеріміздің, 

ғылыми қызметкерлеріміздің бәрі бірдей жете біле бермейді. Себебі, бізде қазақ тілінде революциядан 

бұрын шыққан газет, журналдар бетінде жарияланған мақалалар мен хат-хабарлардың библиографиялық 

кӛрсеткіштері жоқ, болған емес. 

Міне, осы жағдайда Қазақ КСР Ғылым академиясы Орталық ғылыми кітапханасының ғылыми 

қызметкері Ү. Субханбердинаның қазақ тілінде революциядан бұрын шыққан мерзімді баспасӛздер 

бетінде жарияланған материалдардың кӛрсеткіштерін жасауы-қуанарлық іс болды. 

Ү. Субханбердинаның еңбегі «Айқап» журналының қазақ халқы саяси-әлеуметтік, мәдени- 

шаруашылық ӛмірінің кӛптеген түйінді, кӛкейкесті мәселелерін сӛз еткенін кӛрсетеді. Соның бәрін де ол 

қазақ халқының саяси әлеуметтік бостандығы, шаруашылығы мен мәдениетінің  ӛркендеуі  тұрғысынан 

сӛз еткенін сипаттайды. 

Журнал қазақ халқын отырықшы болуға, қала, поселка салуға, қаладан, орыс поселкаларынан үлгі 

алып, егін шаруашылығымен, ұсақ ӛнеркәсіппен айналасуға үндеді, мектеп, медресе салып, жаппай оқуға, 

ӛнер-білім үйренуге, ғылымды, техниканы меңгеруге үгіттеді. 

Журналда қазақ әйелдерінің хал-жайы, бостандық, теңдік мәселесі кӛп жазылды. «Айқап» журналы 

қазақтың ана тілі мәселесін, оның әліппе емлесін, ережесін кең талқылады, әдеби тілінің ӛркендей түсуіне 

теориялық жақтан да себепші болды[14]. 

Осы сияқты, журнал қазақ арасындағы оқу, мәдени-ағарту мәселелерін, жаңа оқуды ӛрістету, жаңа оқу 

бағдарамалары мен оқу құралдарын жасау мәселелерін кеңінен сӛз етті. 

«Айқап» сол кездегі ақын, жазушыларының жаңа, таңдаулы шығармаларын үнемі басып отырды, 

кӛптеген ақын, жазушыларды тәрбиелеп ӛсірді. Қазақ әдебиетінің түйінді мәселелерін, оның ӛркендеу 

жолдарын сӛз етті. Абай, Ыбырай негізін салған жаңа әдебиетіміздің, ұлы орыс халқының классик 

әдебиетінен нәр алып, оның озат, демократияшыл идеясын уағыздай отырып, оның ӛркендей түсуіне 

жетекші болды. 

«Айқап» бетіндегі мақалалар мен хат-хабарлар» деген кітапта бұл жағдайлардың бәрі дәл фактілермен, 

айқын деректермен толық баяндалған, тұжырымды айтылған[15]. 

Мәдениет тек қана рухани сабақтастық баянды болған ортада қалыптасып, шешек атуға тиіс. Кез 

келген ӛкше басар ұрпақ ӛзіне дейінгі тарихи тәжірибе мен рухани игілікті бойына жинақтап отыру 

арқылы ұлттық мәдениеттің арнасын кеңейтіп, ағысын ұзарта алады. Тарихи тәжірибе мен рухани игілікті 

үзіп алған ұрпақ бәрін де тырбанып қайта бастауға мәжбүр. Әке мен шешесіз ұрпақтың болмайтыны 

сияқты, тарихи тәжірибе мен рухани игілік жинақталмаса, қордалана молықпаса мәдениет те болмайды. 

«Біздің заманымыз – ӛткен заманның баласы, келер заманның атасы» деген Ахмет Байтұрсыновтың 

сӛзінде зор мағына жатыр. Демек, тарихтың үдеріне тартқан кӛш жолындағы мәдени үрдістеріміздің 

сабақты жібіне дейін ұмыт қалмай бүгінгі және болашақ ұрпақтың рухани мұрасына айналып отыруы 

керек. 

«Дала уәлиятының газеті» («Ғылым( баспасы, 1988) атты кітап осы айтып отырған мәдени 

толысуымызға кепіл болар рухани сабақтастығымыздың жарқын бір айғағы. Осыдан аттай бір ғасыр 

бұрын 1888-1902 жылдары қазақ және орыс тілдерінде жарық кӛрген «Дала уәлиятының газеті» сахара 

жұртының шын мәніндегі кӛзі мен құлағы, рухани қолқанаты болатын[16]. Осы уақытқа дейін қазақтың 

халық әдебиетіндегі аты аталғанымен, заты беймәлім болып келген алуан түрлі жанрдың тамаша үлгілері 

«Дала уәлиятының газеті» беттерінде үздіксіз басылып отырды. Қазақтың халық прозасының қазіргі 

ғылыми танымға белгілі миф, хикая, аңыз, батырлық ертегі, новеллалық ертегі, сатиралық ертегі сияқты 

жанрлық үлгілерінің тамаша нұсқалары газеттің нӛмерін құрғатпай басылып отырған. 

Осыдан аттай бір ғасыр бұрынғы қазақ даласының тіршілік тынысына, ой-таным ӛрісіне, рухани 

болмысына айна болған газет бетіндегі материалдардың кітап болып шыға бастауы, айтары жоқ, рухани 

зор қуаныш. Мұндай қуаныштың ӛздігінен келе қалмайтыны, кӛз майын тауысып, маңдай терді мың тӛгу 

арқылы жүзеге асатыны белгілі. Осы орайда, «құрастырушы» деп қана кітаптың бір бүйіріне аты-жӛнін 

басқан Үшкӛлтай Субханбердинаның еңбегін атап ӛту қажет. Себебі «құрастырушы» сӛзінің астарында 

сырт кӛз аңғара бермейтін кӛп қасиеттер жасырынап қалғандай. 

Алдымен «Дала уәлиятының газеті» басылымдарының нұсқаларын түгендеп, берісі Алматы, Омбы, 

әрісі Москва, Ленинград қоймаларының қойны-қонышын ақтарып жүріп тапса, сонан соң, әлі тыныс 



  Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3(58), 2018 ж. 
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белгісін қоюды білмейтін кездегі «қадым» жазуымен жазылған материалдарды қазақ  және  орыс 

тілдерінде қолмен кӛшіріп шықса, ол кӛшірген еңбегінің жалпы кӛлемі 100-150 баспа табаққа ұласып 

жатса, одан кейін әр материалға тыныс белгілерін қойып, түсініктеме жазып, текстологиялық еңбек 

сіңірсе, ең ақыр аяғында тарихи мұра десе ытырына қарайтын баспагерлермен дау-шарға түсіп жүріп, 

тақырыптық жоспарға енгізсе, әрине, мұндай еңбектің жай ғана «құрастырушылықтан» гӛрі жер мен 

кӛктей айырмашылығының бар екені ешкімге күмән келтірмейді. Бұл – туған халқының рухани мәдениеті 

үшін сатысып-санасуды білмей тер тӛге алатын және сол тӛккен терін ӛмірінің мағынасына байлайтын 

адамның ғана қолынан келетін қомақты іс десек, әсіре сӛз бола қоймас. 

Ү. Субханбердина – революцияға дейінгі қазақ баспасӛзімен айналысып жүрген республикамыздағы 

белгілі маман, филология ғылымының кандидаты. «Айқап» бетіндегі мақалалар мен хаттар» (1961), 

«Қазақтың революциядан бұрыңғы мерзімді баспасӛзіндегі материалдар» (1963), «Қазақ  кітаптары»  

(1986) деп аталатын еңбектері бұл күндері библиографиялық сирек кездесетін кітапқа айналып үлгерді. 

Октябрь революциясына дейін жарық кӛрген «Түркістан уәлияты», «Айқап», «Қазақстан», «Қазақ»  

сияқты мерзімді баспасӛз беттерінде жарық кӛрген қыруар материалдарды жинауға Ү. Субханбердина 

еңбегін арнаған адам[17]. 

Үшкӛлтай Субханбердинаның үміті, болашақтан күтетіні 60-жылдары қылышынан қан тамған кездің 

ӛзінде қазақтың тӛл тарихын арқау еткен басылымдарды арашалау, ақ бас тарихтың ақтаңдақтарын ақтап, 

ақ-қараны ажырату болатын. 90-жылдары келешек ұрпаққа шаң астындағы асқақ рухты, асыл мұраны тас 

түйін жарқын дүниеге айналдыру, қайсар халықтың тарихын ӛзіне қайтарып, келешек алдындағы аға  

буын парызы мен қарызын ӛтеу болатын. Үміт үкіленіп, сенім ақталды. Қиямпұрыс қоғамда мұндай ауыр 

жүк арқалау қанша қиындық туғызса да күресіп-ақ бақты. Ана, ғалым ретіндегі тұлғасын асқақ ұстады. 

Бастысы – ағалар, әкелер алдындағы ары таза. Енді егделікті елеп, шау тартқан шағын шамалағанымен, 

ана, ғалым, ретіндегі тұлғасы тӛмендемек емес. Бастысы – ұрпақ алдындағы аманатты ақтау. 

Қазіргі уақыттың қым-қуыт екендігі ме, адамдардың алакӛңілдігі ме, әйтпесе жақсы мен жасықты 

ажыратып отыратын әдеби сын қырағылықты әлсіретіп алды ма, әйтеуір рухани дүниемізге олжа болып 

келіп қосылып жатқан жан жадыратар жақсылық – әдеби жаңалық, құбылыстардың ӛзіне жұртқа кӛрсете 

насихаттап, жетістік-кемшілігін жеткізе айтудан қалып барамыз. Әрине, мүмкін болса, әдеби дәстүрден 

қол үзбеген дұрыс, жақсы дағдыдан кӛз жазбаған абзал. 

Айталық, бірі 1989, бірі 1990 жылы «Дала уәлиятының газеті» аталатын қос том кітап  жарыққа  

шықты. Қалайық, қаламайық, бұл – әдеби-рухани ӛміріміздің үлкен жаңалығых»[18]. 

Ұрпақтар кӛзінен тасаланып, кӛңілінен ұмыт болып бара жатқан кӛне газет-журнал материалдарын 

арнайы жинаққа топтап, белгілі бір жүйемен басын біріктіріп кітап етіп шығару, әл-әзір қазақ әдебиетінде 

кездесе қоймаған құбылыс-ты. Рас, Қазан тӛңкерісіне дейін қазақ халқы мұң-зарын ащы да, ашық айтып 

тұрған «Айқап» журналы материалдарын жеке жинақ етіп жарыққа шығару Бейсембай Кенжебаевтың 

ӛмір бойғы арманы еді. Ойға арманын орындамай тынбайтын табанды ғалым «Айқап» журналында 

жарияланған материалдардың бір парасын кӛшіріп, жүйелеп «Жазушы» баспасына тапсырған еді. 

Ӛкінішке орай, жинақ қолжазба күйінде жоғалып кетіп, ғалымның ізгі арманы жүзеге аспады. «Дала 

уәлиятының газеті» осындай талай адамдар армандап жүзеге асыра алмаған игі істің бастамасы[19]. 

Алғашқы бастаманы әдеби құбылысқа балаймыз, оны жылдар бойы тірнектеп жинап, құрастырып, 

жарыққа шығарған библиограф-ғалым Үшкӛлтай Субханбердина. 

Үшкӛлтай ӛзін ұдайы қиынға салып, ұинаудан бір танбаған жан. Және мен мынандай іс тындырдым 

деп кеуде қағу, кӛкірек кӛрсетудің бірі жоқ. Ол әуелі ғылымға библиограф болып келді. 

1956 жыл. Жеке адамға табынудың салқыны қайтадан бір оралып, халық зиялыларын қайтадан қайғы- 

шерге батырған кез. Қазақтың маңдайына біткен санаулы зиялылардың бірсыпырасына жала жабылып, 

бірі қуғындалып, бірі айдалып, әбіржіп жатты. Қазақтың қарғадай қызы, Қазақ КСР Ғылым академиясы 

кітапханасының библиографы Үшкӛлтай Субханбердинаның «Түркістан уәлияты газеті», «Дала 

уәлиятының газеті», «Айқап» сынды Қазан тӛңкірісіне дейінгі ағымдағы баспасӛз материалдарын ден 

қойып, елеулілерін жинап, библиографиялық кӛрсеткіш тізе бастаған сәті – республикадағы жұрттың 

бәрін алакӛңіл еткен, осындай аласапыран кезбен тұспатұс келді[20]. Балаңдығы ма, әйтеуір ол бірен- 

сараны ғана ашық, кӛбі ұлтшылдық басылым деген жаламен жабық жатқан  баспасӛзі  материалдарын 

одақ бойынша кітапханалар мен архивтерден іздестіруге қызу кірісіп кетті. Еңбегі жеміссіз болған жоқ. 

«Айқап» бетіндегі мақалалар мен хат-хабарлар» (1961), «Қазақтың революциядан бұрынғы мерзімді 

баспасӛзіндегі материалдар» (1963) деп аталатын мазмұндалған библиографиялық кӛрсеткіш кітаптары 

жарық кӛрді. Аталмыш кітаптың алғашқысының редакциясын Е. Ысмайлов, соңғысының редакциясын Ә. 

Марғұлан басқарды[21]. 
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Қиын кезеңнен білікті қымбат библиографиялық кӛрсеткіш жасап шығарды да, құрастыруша айықпас 

пәлеге қалды. Қайда шақырылмады, қандай ат тағылмады. 

Алпысыншы жылдардың жан қарыр ызғарын, арада кӛп уақыт ӛтіп кеткен бүгінгі күні екінші бір 

жинақ жарық кӛрді. 

Ойланып отырған кісіге, ғалым жазбасы қазақ халқының шын болмысын байқататын әділ сӛз, ащы 

ақиқат тӛңкерістің арғы жағында кӛбірек айтылған еді деген ой ұшығын ұстары хақ. Екіншіден, бүгін 

қолымызға оп-оңай тиіп отырғандай кӛрінетін «Дала уәлиятының газеті» қос томдық жинақтың осы 

секілді дау-дамайлы шағын ғана библиографиялық кӛрсеткіштерден бастау алғанын, «жар басындағы 

жаңғақты, жанынан безген алып жер» дегендей, қиын жолдан, тар соқпақтан қиналып ӛтіп жүріп 

құрастырылған еңбек. 

Ә. Марғұлан, Е. Ысмайлов, Б. Кенжебаев секілді айтулы үш ғалым ӛзара ынтымақтасып еді, 

қаһарынтіге тӛніп келген саяси айыптаудан Ү.Субханбердинаның, оның библиографиялық кӛрсеткішін 

құтқарып қалды[23]. 

Аталмыш жинақ – ең алдымен қазақ халқының ХІХ ғасыр аяғы мен ХХ ғасыр басындағы әлеуметтік 

тұрмысы, рухани ӛрісінің айнасы. Жинақтағы материалдарға қарап отырып халқымыздың белгілі бір 

тарихи кезеңдегі бүкіл болмысының қалың ұйқыдан оянуы, марғаулық, мешеуліктен құтылсам деген 

серпілісі, айнала бӛтен елдердің құрсауы, жоқшылық, алауыздық түгел кӛргендей боласың. 

Бәрін айт та, бірін айт дегендей, «Дала уәлиятының газеті» қос томдыққа енген үлкенді-кішілі 

материалдардан қазақ халқының ХХ ғасыр басында кішігірім ренессанчтық ояну дәуірін бастан 

ӛткергенін түсінуге болады. 

Ү. Субханбердинаның кӛп жыл кӛз майын тауыса жүріп жинап шығарған «Дала уәлиятының газеті» 

қарапайым оқушыдан қарқаралы оқымыстыларға дейін кӛмек болатын, қазақ халқы мәдениеті, әдебиеті, 

баспасӛзі тарихына қызығатын кім-кімге де кӛп мәлімет берерлік, жанын байытарлық байсалды еңбек. 

Кезінде басылуынан бастап, жиналып жинақ болып құрастырылуына дейін кӛп қиындықты бастан  

кешкен тағдыры үлкен, кезеңдік саяси науқандарға іліксе де аяғын шалдырмай аман ӛткен еңбек. 

Қорыта айтқанда, табиғатынан атақ пен даңққа құмар емес жан кезінде репрессияға ұшырағандар 

ақталғанда «оларды алғаш танып, мақалаларын оқыған мен едім» деп әлдекімдерше шу да шығармады, 

мақала да жазбады. Тек адал еңбекті ғана мұрат тұтып, тындырымды еңбек етуге тырысты. Ол осы 

саладағы 30 жылдық еңбегінде тек қана елі мен халқының рухани игілігіне қажетті деген салада ерінбей 

еңбек етіп, сүбелі үлес қосты. Осы орайда тағы бір тоқталар жай – революцияға дейінгі қазақ газеттері  

мен журнал-кітаптарының араб әріпімен жазылғандығында. Сарғайып, кей жерлері үгітіліп қалған ескі 

газет-журналдарды алдымен микрофильмге түсіріп, содан соң ғана оқып түсіну, әрине, оңай емес. Оның 

үстіне, ешқандай дауыссыз, яғни қарекетсіз жазылатын араб әріпімен жазылған бір сӛйлемді оқып шығу 

үшін де шақшадай басыңыздың шарадай болары сӛзсіз. Осынау мехнатты жұмысына қарамай білікті 

ғалым ӛмір бойы осы бір ғана салада табан тіреп еңбек етті. Тынымсыз ізденіс пен қажырлы еңбектің 

нәтижесінде ғалым-библиограф Үшкӛлтай Хасенқызы революцияға дейінгі қазақ мерзімді баспасӛз 

басылымдарының бүтін бір галериясын жасап шықты десек артық емес. 

Оның әрбір ғылыми және әдеби еңбегі ұлттық журналистика мен библиографияның түп-тамыры 

тереңде, әрі оның тірегі құнарлы және бірнеше ұрпақ үшін жым-жылас жоғалған жылдардың қайта 

жаңғыруы екендігін сӛзсіз дәлелдейді. 
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