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Түркістан хабаршысы – 2020 жылдан бастап ҚР БҒМ ғылым Комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология  институты жариялайтын  қазақстандық  тарихи  онлайн-журнал. Журнал  тарих  ғылымын  ұйымдастырудың 
және оның нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсынудың бір құралы болып табылады.

Мақсаты мен міндеті
Журналдың мақсаты – XVIII-XX ғғ. Орталық Азия тарихы туралы бұрын жарияланбаған, түпнұсқа мақалалар мен 

шолулар шығару. Біз айрықша назар аударатын тақырыптар – Орталық Азия тарихы, қақтығыстар және миграциялық 
процестер   гуманитарлық ғылымдардың әр түрлі салалары үшін қашанда өзекті мәселе болып саналады, соған орай 
журналда  тарих,  этнология,  саясаттану, дінтану және халықаралық қатынастар  саласында дайындалған материалдар 
жарияланады.

Біз қарастыратын басты тақырыптар:
•	XVIII-XX ғғ. Орталық Азия тарихы;
•	қақтығыстар, әлемдік және жергілікті соғыстар;
•	миграция, депортация, репатриация;
•	репрессия, лагерлер мен арнайы елді мекендер желісі.
Журнал  академиялық  ғылыми  мақалаларды,  сонымен  қатар  практикалық  қызығушылық  тудыратын  мәселелер 

бойынша өзекті пікірлер мен шолуларды қабылдайды. Ол байыпты зерттеулерге негізделген және тарих ғылымының 
негізгі қағидаларына сәйкес өңделген барлық әдістемелік бағыттар мен мектептер үшін ашық.

Журнал үш айда бір рет шығады.

Туркестанский вестник  –  Казахстанский  исторический  онлайн-журнал,  публикуемый  Институтом  истории 
и  этнологии  имени  Ч.Ч.Валиханова  Комитета  науки МОН  РК  с  2020  года. Журнал  служит  одним  из  инструментов 
организации исторической науки и представления ее результатов широкому научному сообществу.

Цель и миссия
Цель журнала – публикация оригинальных, не опубликованных ранее, статей и обзоров по истории Центральной 

Азии  периода  XVIII-XX  вв.  Темы,  на  которых  мы  концентрируемся  –  история  Центральной  Азии,  конфликты  и 
миграционный процесс, всегда были центральными для различных отраслей гуманитарных наук, следовательно, журнал 
публикует материалы по истории, этнологии, политологии, религиоведения и  международных отношений.

Основные темы, которые мы рассматриваем:
•	 история Центральной Азии в XVIII-XX вв.;
•	 конфликты, мировые и локальные войны;
•	 миграция, депортация, репатриация;
•	 репрессии, сеть лагерей и спецпоселений.
Журнал  приветствует  академические  научные  статьи,  а  также  актуальные  обзоры  и  размышления  по  вопросам, 

представляющим практический интерес. Он открыт для всех методологических направлений и школ, если они основаны 
на серьезных исследованиях и обрабатываются в соответствии с основными принципами исторической науки.

Журнал выходит ежеквартально.

Turkestan newsletter –  is a Kazakhstani historical online journal published by the Institute of History and Ethnology named 
after Ch.Ch. Valikhanov of  the Science Committee of  the Ministry of Education and Science of  the Republic of Kazakhstan 
since 2020. The journal serves as one of the tools for organizing historical science and presenting its results to a wide scientific 
community.

Purpose and mission
The purpose of the journal is to publish original, not previously published, articles and reviews on the history of Central 

Asia during  the XVIII-XX centuries. The  topics on which we are  focus have always been center  to various branches of  the 
Humanities,  therefore,  the journal publishes materials on history, Ethnology, political science, religious studies,  international 
relations.

The main topics that we consider:
•	history of Central Asia in the XVIII-XX centuries.;
•	 the conflict of world and local wars;
•	migration, deportation, repatriation;
•	 repression, a network of camps and special settlements.
The journal welcomes academic research articles as well as topical reviews and reflections on issues of practical interest. 

It is open to all methodological directions and schools if they are based on research and processed in accordance with the basic 
principles of historical science.

The journal is published quarterly.



# 2020, № 2 (2) 2/2020 2

РЕДАКЦИАЛЫҚ АЛҚА
Қабыльдинов Зиябек Ермұханұлы – Бас редактор
Көкебаева Гүльжаухар Какенқызы – Жауапты редактор
Закарья Рахметолла – Жауапты хатшы
Зікірбаева Венера - Дизайнер

РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС:
Құдайбергенұлы Болат (Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты ҚР БҒМ ҒК)
Борбасов Сайын Молдагалиұлы (Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты ҚР БҒМ ҒК)
Шашаев Ауезхан Қадіржановұлы  (Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты ҚР БҒМ ҒК)
Қозыбаева Махаббат Малікқызы (Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты ҚР БҒМ ҒК)
Ауанасова Алима Мусуровна (Мемлекет тарихы институты КН МОН РК)
Алпысбес Мақсат (Л.Гумилев атындағы ЕҰУ)
Мамытова Сауле Насеновна (С.Торайгыров атындағы ПМУ)
Сактаганова Зауреш Галимжановна (Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ)
Жангуттин Бауыржан Олжабаевич (Абай атындағы ҚазҰПУ)
Сманова Айгул Молдалиевна (ҚазҰҚПУ)

 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Кабульдинов Зиябек Ермуханович – Главный редактор
Кокебаева Гульжаухар Какеновна – Ответственный редактор
Закарья Рахметолла – Ответственный секретарь
Зикирбаева Венера - Дизайнер

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Кудайбергенулы Болат (ИИиЭ им.Ч.Валиханова КН МОН РК)
Борбасов Сайын Молдагалиевич (ИИиЭ им.Ч.Валиханова КН МОН РК)
Шашаев Ауезхан Кадыржанович (ИИиЭ им.Ч.Валиханова КН МОН РК)
Козыбаева Махаббат Маликовна (ИИиЭ им.Ч.Валиханова КН МОН РК)
Ауанасова Алима Мусуровна (ИИГ КН МОН РК)
Алпысбес Максат (ЕНУ им.Л.Гумилева)
Мамытова Сауле Насеновна (ПГУ им.С.Торайгырова)
Сактаганова Зауреш Галимжановна (КарГУ им.Е.А.Букетова)
Жангуттин Бауыржан Олжабаевич (КазНПУ им.Абая)
Сманова Айгул Молдалиевна (КазНЖПУ)

EDITORIAL TEAM
Kabuldinov Ziyabek – Chef editor
Kokebayeva Gulzhaukhar – Executive editor
Zakarya Rakhmetolla – Executive secretary
Zikirbayeva Venera - Designer

EDITORIAL TEAM:
Bolat Kudaybergenuly (Institute of History and Ethnology named after Ch. Valikhanov )
Saiyn Borbasov (Institute of History and Ethnology named after Ch. Valikhanov)
Auezkhan Shashaev (Institute of History and Ethnology named after Ch. Valikhanov)
Makhabbat Kozybayeva (Institute of History and Ethnology named after Ch. Valikhanov)
Alima Auanasova (Institute of History of the State)
Maksat Alpysbes (Eurasian National University)
Saule Nasenova (Pavlodar State University named after S.Toraigyrov)
Zauresh Saktaganova (Karaganda State University named after E. Buketov)
Bauyrzhan Zhanguttin (Kazakh National Pedagogical University named after Abai)
Aigul Smanova (Kazakh National Female Pedagogical University)

Редакциянын мекен-жайы: 050100,
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көшесі, 28,

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты,
Түркістан хабаршысы журналының редакциясы

Телефон: +7 (727) 232-46-54
E-mail: turkestanvestnik@gmail.com 

Электорондық мекен-жай: http://tjournal.kz



# 2020, № 2 (2) 2/2020 3

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ: ГЕНДЕРЛІК АСПЕКТ
(2009 ЖЫЛҒЫ ХАЛЫҚ САНАҒЫ МАТЕРИАЛДАРЫ БОЙЫНША)

НАСЕЛЕНИЕ КАЗАХСТАНА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 2009 ГОДА)

POPULATION OF KAZAKHSTAN: GENDER ASPECT
(ACCORDING TO THE 2009 POPULATION CENSUS) 
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Аннотация: Осы мақаланың мақсаты ішкі және сыртқы себептерге байланысты республикада жүргізіліп 
жатқан гендерлік саясатты заңдылық құбылыс ретінде негіздеу болып табылады.

Гендерлік  саясатты  белсенді  іске  асыру  әйелдер  халқының  ерлерге  қатысты  үлесінің  ұлғаюына,  білім 
беру деңгейін, қоғамдық жетістіктерді қоса алғанда, республикадағы әйелдер халқының сапалық құрамының 
жақсаруына  негізделген  жеткілікті  объективті  себептерге  ие.  Сондай-ақ  конвенцияны  ратификациялау, 
Қазақстанда гендерлік даму стратегиясын бекіту белсенді сыртқы саясатты жүзеге асыруға, сыртқы саясатта 
әлемдік қоғамдастықпен ықпалдасуға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: Қазақстан, халық, гендерлік саясат, халық санағы.

Аннотация: Целью данной статьи является обоснование проводимой в республике гендерной политики 
как закономерного явления, обусловленного внутренними и внешними причинами.  

Активная  реализация  гендерной  политики  имеет  достаточно  объективные  причины,  обусловленные 
увеличением  доли  женского  населения  по  отношению  к  мужскому,  улучшением  качественного  состава 
женского  населения  в  республике,  включая  уровень  образования,  общественные  достижения.  Также 
ратификации  Конвенции,  утверждение  стратегии  гендерного  развития  в  Казахстане  дает  возможности 
осуществления активной внешней политики, интеграции с мировым сообществом во внешней политике.

Ключевые слова: Казахстан, народ, гендерная политика, перепись населения.

Abstract: The purpose of this article is to substantiate the gender policy carried out in the Republic as a natural 
phenomenon caused by internal and external reasons.

The active implementation of the gender policy has quite objective reasons due to the increase in the share of the 
female population in relation to the male population, the improvement of the qualitative composition of the female 
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population in the Republic, including the level of education and social achievements. In addition, the ratification of 
the Convention and the approval of the gender development strategy in Kazakhstan make it possible to implement an 
active foreign policy and integrate with the international community in foreign policy.

Keywords: Kazakhstan, people, gender policy, population census.

Демографические процессы неразрывно связаны с изменениями численности населения, с миграционными 
притоками и  оттоками и напрямую влияют на  экономическое  развитие  страны. Проведение  государством 
грамотной  демографической  политики  является  основой  для  реализации  экономических  и  социальных 
реформ, направленных на модернизацию общественного сознания и на повышение уровня и качества жизни 
населения,  для  планирования  социально-экономического  развития  страны.  Достаточно  важное  место  в 
современном  обществе  занимает  осуществляемая  государством  гендерная  политика.  Гендерная  политика 
направлена на равенство мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества, провозглашенных 
Конституцией  Республики Казахстан,  международными  актами,  к  которым  присоединилась  республика  в 
период независимого развития. В реализации гендерной политики Казахстаном сделано немало: в 1998  г. 
Казахстан присоединился к  Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
принятой  18  декабря  1979  г.  (Закон  Республики  Казахстан  от  29  июня  1998:),  ратифицированы  также 
Конвенции  ООН  «О  политических  правах  женщин»  (О  политических  правах  женщин:  Конвенции  ООН 
2020:), «О гражданстве замужней женщины» (Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1999:), подписаны 
международные пакты о гражданских и политических, об экономических, социальных и культурных правах 
и др. 29 ноября 2005 года Указом Президента Республики Казахстан была утверждена Стратегия гендерного 
равенства  в  Республике  Казахстан  на  2006-2016  годы  (Указ  Президента  Республики  Казахстан  от  29 
ноября  2005:).  Данный  документ  утверждает  гендерное  равенство  в  общественно-политической жизни,  в 
экономике, в образовании, в семье, в медицине и сохранении здоровья как мужчин, так и женщин и является 
основополагающим документом, направленным на реализацию гендерной политики государства. Стратегия 
способствует созданию условий для реализации женщинами и мужчинами их прав без дискриминации по 
признаку пола. 

Целью  данной  статьи  является  обоснование  проводимой  в  республике  гендерной  политики  как 
закономерного явления, обусловленного внутренними и внешними причинами.  

Активная  реализация  гендерной  политики  имеет  достаточно  объективные  причины,  обусловленные 
увеличением  доли  женского  населения  по  отношению  к  мужскому,  улучшением  качественного  состава 
женского  населения  в  республике,  включая  уровень  образования,  общественные  достижения.  Также 
ратификации  Конвенции,  утверждение  стратегии  гендерного  развития  в  Казахстане  дает  возможности 
осуществления активной внешней политики, интеграции с мировым сообществом во внешней политике.

Сложность и многогранность изучения гендерной политики нашли отражение в зарубежной, российской 
и  казахстанской  литературе.  В  Казахстане  исследования  осуществлялись  с  90-х  гг.  ХХ  в.  Осуществляла 
оценку  участия  женщин  в  парламентских  выборах  Алтынбекова  Г.А.  (Алтынбекова  Г.А.  1999:  66-71), 
выявила социокультурные и институциональные условия женского политического участия в  казахстанском 
современном политическом процессе, определила этапы эволюции гендерной политик республики в условиях 
демократического развития в рамках диссертационного исследования Дуненкулова Г.А. (Дуненкулова Г.А.  
2010: 48); изучила гендерную политику в контексте социальной трансформации казахстанского общества в 
рамках диссертационного исследования Самакова А.Б. (Самакова А.Б. 2003: 150), проанализировала этапы 
становления  политического  лидерства  женщин  в  Казахстане  Сулейменова  И.Б.  (Сулейменова  И.Б.  2002: 
135). Большой вклад в изучение народонаселения Казахстана в  гендерном аспекте внесли Ахметова Л.С., 
Нугманова К.Ж., Нысанбаев А.Н., Татимов М.В. (Ахметова Л.С. 2008: 3).

Для реализации гендерной политики в мягкой – эволюционной - форме способствовала демографическая 
ситуация в стране в гендерном ее контексте. К примеру, численность населения, их распределение по возрасту, 
брачному состоянию, национальному составу, вероисповеданию, уровню образования, занятости в отраслях 
экономики, источникам средств к существованию.
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Развитие и укрепление гендерного равенства на государственном уровне дало возможность полноценного 
участия женщин и мужчин в общественной жизни государства в целом, своего региона в частности. На высоком 
уровне государственного аппарата Казахстана наблюдается ответственное отношение к развитию гендерного 
равенства.  Продвижение  гендерного  равенства  осуществлялось  и  на  уровне  высших  уровней  власти,  в 
том  числе  в  работе Парламента, Правительства  и Министерств.  К  примеру, Академией  государственного 
управления  при  Президенте  проводились  тренинги  по  гендерному  равенству  как  на  центральном,  так  и 
региональном уровнях (Реализация гендерной политики в Казахстане 2020: 79). 

При изучении данных Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года видно, что 
численность населения Казахстана с 1959 г. по 2009 г. возросла на 41,9 % (с 9 303 801 чел. в 1959 г. до 16009597 
чел. в 2009 г.   (Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998:)), что означает демографическая ситуация в 
республике улучшилась. Доля мужчин и женщин от общей численности населения во второй половине ХХ 
века – начале XXI века менялась незначительно. Если в 1959 г. доля женского населения составляла 52,5 %, 
то в 1970 г. составила 51,9 %, в 1979 г. – 51,8 %, в 1989 г. – 51,6 %, в 1999, 2009 гг. -  51,8 % (Демографическая 
статистика 2020: 4). Увеличению доли женского населения повлияла Великая Отечественная война, унесшая 
жизни людей репродуктивного возраста, в большей части мужского пола. 

Незначительно  изменилась  доля  городского  и  сельского  населения  республики  в  гендерном  аспекте. 
Если в 1999 г. доля городского населения среди мужчин составила 46,8 %, то в 2009 г. данный показатель 
не изменился, доля городского населения среди женщин в соответствии данными переписей 1999, 2009 гг. 
не изменилась и составила 53,2 % (А. Смаилова 2011: 192). Доля сельского населения в гендерном аспекте 
не  изменилась  сильно:  доля  сельского  населения  среди мужчин  в  1999-2009  годы  уменьшилась  на  0,1 %               
(с 49,8 % в 1999 г. до 49,8% в 2009 г.); доля сельского населения среди женщин, наоборот, увеличилась на 
0,1 % (с 50,1 % в 1999 г. до 50,2 % в 2009 г.) (А. Смаилова 2011: 192).  При этом наблюдается повышение 
доли мужчин:  начиная  с  возраста  24  года  (1985  год  рождения)  наблюдается  равенство  долей мужского  и 
женского населения республики в целом – 50 %. Также заметен определенный рост мужского населения среди 
рожденных в 1992-2009 гг., наибольший показатель доли мужского населения составил 51,6 %, в возрасте 4 
лет (2005 год рождения) (А. Смаилова 2011: 6-7). Тем не менее, в городах доля женского населения выше на 
6,4 % от доли всего населения по республике, в сельской местности показатель меньше – на 0,4 % больше 
женского, чем мужского населения. Самый низкий показатель доли мужского населения в категории «80 лет 
и старше». По данной категории доля составила 25,9 % от общей численности населения (А. Смаилова 2011: 
8). Однако в сельской местности данный показатель выше среднего и составил 27,6 %, в городской среде – 
24,8 % (А. Смаилова 2011: 10-11). Данный показатель связан с низкой продолжительностью жизни мужчин 
в республике. 

Если  рассматривать  соотношение  мужского  и  женского  населения  в  разрезе  областей  республики,  то 
наблюдается  устойчивое  преобладание  доли  женского  населения  над  мужским,  за  исключением  четырех 
областей Казахстана, где доля сельского населения среди мужчин незначительно превышает доли женского 
населения в сельской местности – Мангистауской (50,8 %), Кызылординской (50,6 %), Южно-Казахстанской 
(50,2 %), Атырауской (50,1 %) областей (А. Смаилова 2011: 138).

Преобладание женского населения над мужским населением изменило гендерную политику государства. 
По  всем  направлениям  деятельности  наблюдаются  положительные  тенденции  в  развитии  гендерного 
равенства.  Этому  способствовали  качественные  показатели  женского  населения  республики.  По  уровню 
образования доля женского населения, имеющего высшее образование, значительно увеличилась, показатели 
выше, чем у мужского населения. По данным переписи 1999 г. доля мужского населения, имеющего высшее 
образование, в возрасте 25-59 лет составило 16,33 %, к 2009 г. этот показатель увеличился до 21,21 %; доля 
женщин с высшим образованием в 1999 г. составила 18,37 %, а в 2009 г. – 26,5 %, что в 1,25 % выше доли 
мужского населения, имеющего высшее образование (А. Смаилова 2011: 48-49). Рассматривая все категории 
населения, наблюдается увеличение доли женского населения, имеющего высшее образование – 18,6 % (у 
мужчин – 15 %). Причем доля женщин с высшим образованием достаточно высока в г. Алматы (36,1 %), 
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г.  Астана  (34,6  %),  Атырауской  (19,9  %),  Карагандинской  (18,9  %),  Актюбинской  (18,6  %)  областях 
(Самакова А.Б. 2003: 168-169). Заметны положительные показатели и по уровню компьютерной грамотности 
среди женского населения. Наблюдается большая доля женщин в сфере образования и здравоохранения (26,7 
%), финансовой деятельности (4,3 %), в сфере торговли (18,9 %), чем мужчин (А. Смаилова 2011: 180-192).

Положительные показатели в качественном составе женского населения страны привели к необходимости 
расширению  полномочий  женщин  в  общественно-политической  сфере,  в  управлении  государством, 
банковскими  организациями,  судебной  деятельности.  По  инициативе  государства  в  регионах  был  создан 
резерв женских кадров. Среди основных достижений можно выделить принятие следующих важных законов: 
Закон Республики Казахстан «О государственных гарантиях равных прав и возможностей мужчин и женщин» 
от 8 декабря 2009 года № 223-IV (Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2009:), Закон Республики Казахстан 
«О профилактике бытового насилия» от 4 декабря 2009 года № 214-IV (Закон Республики Казахстан от 4 
декабря 2009:), Постановлений Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Концепции семейной 
и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года» от 11 ноября 2016 года № 693, «Об утверждении 
доклада о  выполнении Конвенции о  ликвидации всех форм дискриминации в  отношении женщин» от  15 
сентября 2011 года № 1064 (Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 сентября 2011:). 

В целом, нужно сказать, что при изучении материалов Национальных переписей населения Республики 
Казахстан  обнаружено,  что  в  основу  гендерной  политики  государства  легли  положительные  показатели 
женского  населения  Казахстана,  повышение  качественных  показателей.  Они  же  стали  толчком  к 
расширению  полномочий женщин, возможностей в общественной жизни, в управлении делами государства. 
Осуществление государством гендерной политики является закономерностью и необходимым условием для 
развития республики. 
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Аннотация: Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы Қазақстандағы тарих ғылымының жетістіктері мен 
жетістіктері көрнекті ғалым, ғылымды ұйымдастырушы, белгілі қоғам және мемлекет қайраткері, отандық 
тарихшылардың көшбасшыларының бірі Манаш Қозыбаевтың есімімен тығыз байланысты. Ғалым Манаш 
Қабашұлы  аз  уақыттың  ішінде  Ұлы  Отан  соғысының  тарихы  бойынша  көрнекті  маман  болып,  айтулы 
оқиғаның 30 жылдығына арналған “Кеңес Отанын қорғауда” ұжымдық еңбегін жариялады. Бұл қиындықтар 
мен интригалармен бірге жүретін ғылым жолына түскен ғалым Отанды қорғау, оның тарихнамасы мәселелерін 
осы тақырыптың маманы ретінде байыпты қабылдағанын көрсетеді. Жас ғалымның теориялық пікірі бүгінде 
көптеген зерттеулердің негізіне айналды.

Мақалада  Кеңестік  Қазақстанның  тарихнамасын  зерделеуге,  “ақтаңдақтар”  проблемасына,  сондай-ақ 
академик Манаш Қабашұлы Қозыбаевтың баспасөз материалдарына және жаңаша қарастырылған жұмыстарға 
негізделген бірқатар жұмыстарына баса назар аударылған. Мысалы, кешегі тоталитарлық қоғамның күшті 
қысымы  мен  билігі  кезінде  өмір  сүрген,  оның  еңбек  қызметін,  академиялық  ғылымның  үлкен  саласын 
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зерттеуге  елеулі  үлес  қосқан  ғалым  Манаш  Қабашұлы  Қозыбаевтың  рөлі.  Ғалымның  шығармашылық 
өмірінің көп бөлігі тоталитарлық жүйе болып табылады, онда партиялық-билік және әкімшілік-командалық 
жүйелер жетілдіріліп, нағыз шарықтау шегіне жетті. Бұл мақалада авторлар тарихи фактілерді жан-жақты 
қарастыруды талап ететін объективтілік мүдделерін үнемі басшылыққа алады. Бұл зерттеу мақаласы Кеңестік 
Қазақстанның  тарихнамасын жоғары  талаптар  тұрғысынан  зерделеп,  болашақ  ұрпақ  үшін  үлгі  болатыны 
сөзсіз.

Түйін сөздер: Манаш Қабашұлы Қозыбаев, тарих, кеңестік тарихнама, ақ дақтар, Отандық тарих.

Аннотация. Успехи и достижения развития исторической науки в Казахстане в первые годы независимости 
неразрывно  связаны  с  именем  выдающегося  ученого,  организатора  науки,  известного  общественного  и 
государственного деятеля, одного из лидеров отечественных историков Манаша Козыбаева. Ученый Манаш 
Кабашович  за  короткое  время  стал  выдающимся  специалистом  по  истории Отечественной  войны  Союза 
и  издал  коллективный  труд  «На  защите  Советской  Родины»,  посвященный  30-летию  знаменательного 
события. Это свидетельствует о том, что ученый, попавший на тропу науки, которая сопровождает трудности 
и  интриги,  серьезно  отнесся  к  вопросам  защиты Отечества,  его  историографии,  как  профессионала  этой 
темы. Теоретическое мнение молодого ученого, высказанное им без умолку, сегодня стало основой многих 
исследований.

В статье основное внимание уделено изучению историографии Советского Казахстана, проблеме «белых 
страниц», а также ряду работ академика Манаша Кабашевича Козыбаева, основанных на материалах прессы 
и работах, рассмотренных по-новому. К примеру, роль ученого Манаша Кабашевича Козыбаева, жившего 
во времена сильного давления и властности вчерашнего тоталитарного общества, внесшего весомый вклад 
в изучение его трудовой деятельности, большой области академической науки. Большая часть творческой 
жизни ученого-это тоталитарная система, когда партийно-властная и административно-командная системы 
совершенствовались  и  достигли  своего  истинного  кульминационного  момента.  В  данной  статье  авторы 
постоянно  руководствовались  интересами  объективности,  которые  требуют  всестороннего  рассмотрения 
исторических фактов. Эта исследовательская статья, безусловно, послужит примером для будущих поколений, 
изучив историографию советского Казахстана с точки зрения высоких требований.

Ключевые слова: Манаш  Кабашевич  Козыбаев,  история,  советская  историография,  белые  пятна, 
Отечественная история.

Annotation. The success and achievements of the development of historical science in Kazakhstan in the first 
years  of  independence  are  inextricably  linked with  the  name of  an  outstanding  scientist,  organizer  of  science,  a 
well-known public and state figure, one of the leaders of domestic historians Manash Kozybayev. Scientist Manash 
Kabashovich for a short time became an outstanding specialist in the history of the Patriotic war of the Union and 
published a collective work “in defense of the Soviet homeland”, dedicated to the 30th anniversary of the significant 
event. This shows that the scientist who got on the path of science, which accompanies difficulties and intrigues, took 
seriously the issues of protecting the Fatherland, its historiography, as a professional on this topic. The theoretical 
opinion of the young scientist, expressed by him incessantly, has now become the basis of many studies.

The article focuses on the study of the historiography of Soviet Kazakhstan, the problem of “white sides”, as 
well as a number of works by academician Manash Kabashevich Kozybayev, based on press materials and works 
reviewed in a new way. For example, the role of the scientist Manash Kabashevich Kozybayev, who lived in a time 
of strong pressure and power of yesterday’s  totalitarian society, who made a significant contribution  to  the study 
of his work, a large area of academic science. Most of the scientist’s creative life is a totalitarian system, when the 
party-power and administrative-command systems were improved and reached their true culmination. In this article, 
the authors were constantly guided by the interests of objectivity, which require a comprehensive review of historical 
facts. This research article will certainly serve as an example for future generations by studying the historiography of 
Soviet Kazakhstan in terms of high demands.

Keywords: Manash Kabashevich Kozybayev, history, soviet historiography, white spots, Domestic history.



# 2020, № 2 (2) 2/2020 10

Кіріспе. Еліміз егемендікке жеткеннен кейінгі уақытта, қазақ елінің жүріп өткен жолы мен тарихын жаңаша 
көзқарас тұрғысынан жазу уақыттың қойған талабы болған. Қазіргі тәуелсіз Қазақстан Республикасындағы 
тарих ғылымының негізгі міндеті Отан тарихын объективті түрде қайта қарап, отарлық кезең мен коммунистік 
жүйе дәуіріндегі қатаң саясаттың нәтижесінде оның елеусіз қалған, бұрмаланып, зерттеуге тыйым салынған 
мәселелерін  зерттеп,  халқымыздың  шынайы  тарихын  қалпына  келтіру  болып  табылады.  Бұл  әрине 
Қазақстанның дамуындағы тарихи сабақтастықты жалғастырып, еліміздің арғы-бергі тарихын түгендеуге, 
халықтың тарихи санасын қалыптастыруға бағытталған бірден-бір шаралардың қатарында қарастырылатыны 
сөзсіз. 

Қазақстанда  тарих  ғылымының  дамуы  мен  тарихи  зерттеулердің  сапасының  артуы,  оның  белгілі  бір 
дәрежеде  тарихнамалық  зерттеулермен  анықталуынды.  Қазіргі  таңда  отандық  тарих  ғылымының  дамуы 
мен  өсуін  бағамдау  мақсатында  Қазақстанның  тарихнамасы  мен  олардың  әдістемелік  зерттеулерінің 
қалыптасуының өзіндік тарихы бар екендігі белгілі. Кеңестік кезеңдегі Қазақстанның тарихнамасы Кеңестік 
қатаң  идеологиялық  қысым  мен  одан  азат  болуға  ұмтылуы  Отандық  жылнаманың  негізгі  бөлігі  болып 
саналатыны белгілі. Марксистік ілімге негізделген кеңестік кезеңдегі отандық тарихнама ғылымның дамуына 
толық келетін картинаны бере алмады, себебі оның кеңес мемлекетінің жүйесіне үйлестірілген және оның 
идеялық-саяси қажеттіліктерін өтеуге бағытталған ерекше ғылыми-саяси феномен болатын.

Дереккөздер, әдіснама мен әдістер. Қазақ қоғамына еңбегі сіңген азаматтардың ғұмырнамалық тарихын 
зерттеу,  олардың  тарихтағы  орнын  айқындау  тарихшылардың  басты  міндеті  болып  табылады.  Аталған 
мақаланың  негізгі  дереккөзі  тарих  ғылымдарының  докторы,  профессор  Манаш  Қабашұлының  тарихи 
мол мұрасы  – мерзімді  баспасөз  беттеріндегі мақалалары,  еңбектерінде жарияланған  ғылыми  зерттеулері 
пайдаланылған. Сонымен қатар басқа да көптеген ғалым, зерттеушілердің зерттеулері қолданысқа енген. 

Ғалым тың методологиялық пікірлер айта отырып, азаттық жолындағы көтерілістерді тұтас қарастыру 
керектігін көтерді. Бұл методолгиялық көзқарастың күштілігі ұлтты, оның отаршылдықпен күресін біртұтас 
етіп  қана  емес,  бір  сипатты,  бір  мақсатты  екендігін  көрсетуде.  Ұлт-азаттық  қозғалысы  мен  қазақ-қалмақ 
арасындағы Отан соғысының түбірлестігі, бір-біріне ұласу заңдылығы, олардың арасындағы диалектикалық 
даму  заңдылығы  тұңғыш  рет  тарихи  әдебиетте  көтерілді. Міне,  осындай  түйіндерді  шешіп  барып  автор 
азаттық қозғалыстың белестерін көрсетті, классификациялады.

Мақаланы жазу барысында тарихилық, жүйелілік, салыстырмалы талдау және жинақтау әдістері кешенді 
қолданылды.

Материалды талдау және зерттеудің басты нәтижелері. Академик Манаш Қозыбаевтың 1985-2002 жылдар 
аралығындағы өмір жолдары мен осы аралықта жазылған тарихи еңбектері талдауға алынды. Ғалым Манаш 
Қозыбаев  «Қазақ  халқы  босағасы  берік, шаңырағы  биік мемлекет  болған  екен,  ендеше,  оған  өзіне  лайық 
тарихы да жазылуы қажет» -  деуі Қазақстан тарихшыларына 70 жыл бойы кеңестік жүйе идеологиясында 
болып бұрмаланған ата тарихымызды қайтадан ой елегінен өткізіп, жаңаша көзқараспен, әдістемемен зерделеу 
міндетін  жүктеді.  Қазақстан  тарихының  дамуына  үлес  қосқан,  жаңа  тарихшы  буындарды  тәрбиелеуде 
жетекші ұстаз бола білген ғалымдарымыздың бірі – Манаш Қабашұлы Қозыбаев.

Қазақстан  тарихындағы  «ақтаңдақ»  немесе  бұрмалауға  душар  болған  мәселелер  әсіресе  ХХ  ғасыр 
оқиғаларымен  тығыз  байланысты  болып  келеді.  Себебі,  әміршіл-әкімшіл  мемлекет  пен  оның  таптық 
идеологиясының  жетегінде  кеткен  қоғамда  елімізде  болған  аса  ірі  қоғамдық-саяси  және  әлеуметтік-
экономикалық  өзгерістерге,  оларды  іске  асыру  барысында  орын  алған  оқиғаларға  тарихилық  принципі 
негізінде әділ баға беріп, объективтік зерттеулер жүргізу мүмкін емес еді. Осы мәселелер ең алдымен Қазақ 
даласында кеңес өкіметінің орнауы, ұлт-азаттық қозғалысы мен ұлттық мемлекетті қалпына келтіру жолында 
күрес жүргізген Алаш зиялылары, социалистік мемлекет құрамында жарияланған Қазақ автономиясының, 
ұлттық интеллигенция өкілдерінің 20-30-шы жылдарындағы қызметі, Қазақстанда жүргізілген әлеуметтік-
экономикалық  өзгерістер,  әсіресе  күштеп  ұжымдастыру  мен  30-шы  жылдардағы  ашаршылық,  одан  соң 
жаппай саяси репрессия тарихымен тығыз байланысты болып келген. Ондаған жылдар бойы жабық болған 
мәселелер қатары тек 80-ші жылдардың соңы мен 90-шы жылдардың бас кезінде баспасөз беттерінде көтеріліп, 
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тарихи зерттеулерге арқау болған. Дегенмен, баспасөз беттерінде жарияланған көптеген материалдар бірдей 
ғылыми тұрғыдан қолдау тапқан жоқ. Себебі, оларда көтерілген мәселелер, әртүрлі оқиғаларға берілген баға 
«ақтаңдақтардың» ашылуына, тарихымызды қалпына келтіруге негіз жасаған еді  (Қозыбаев М. 2013: Т.2., 
328). 

Кеңестік тарихнама ауқымында жарық көрген бірқатар зерттеулердегі нақты пайымдау мен қорытындылар, 
олардағы құжаттық материалдар өз құндылықтарын жоғалтқан жоқ. Олардың ішінде жалпылама еңбектер мен 
құжаттық жинақтар, іргелі зерттеулер баршылық. Әрине, тарихтағы «ақтаңдақтардың» себептерін, қасіретті 
оқиғаларды ашып айтпағаны үшін олардың авторларын кінәлауға да болмайды. Себебі олар өз кезеңіндегі 
талаптар мен міндеттер шеңберінен шыға алмаса да, кейбір мәселелерде, жинамалап болса да шындықты 
көтеруге ұмтылған болатын. 

ХХ ғасырдың 60-шы жылдары негізі қалана бастаған кеңестік тарихнама – тарих ғылымының жаңа саласы 
болып қалыптасты. Бұл ретте алғашқы көлемді монография жазған тарихшы, профессор Г.Ф. Дахшлейгер 
еді.  Оның  еңбегіне  сол  кездері  тарих  ғылымдарының  кандидаты  Манаш  Қозыбаев  пен  профессор  П. 
Пахмурный былай деп сын-пікір жазған: «Қазақ – совет тарихнамасы өткен жол көп уақыттан бері-ақ өзіне 
арнайы, қорытынды жасауды талап етіп келген еді, өйткені мұнсыз тарихнаманы одан әрі дамытуда, оның 
болашағын айқындауда және алдын-ала болжамдар жасауда объективті қиыншылықтар туып отырды. Бұл 
толғағы жеткен мәселені шешуде көрнекті тарихшы, профессор Г.Ф. Дахшлейгердің жақында шыққан кітабы 
белгілі дәрежеде жауап береді. «Советтік Қазақстанның тарихнамасы» күрделі, көбіне қарама-қайшылықты, 
бірақ Қазақстандағы және Қазақстан туралы, Ұлы Октябрьден осы күнге дейін қазақ халқы туралы тарихи 
білімдер дамуының үдемелі процестерінің бәрін қамтиды». ХХ ғасырдың 70-80-ші жылдарды қамтыған кезең 
Қазан революциясы мен Кеңес өкіметінің қалыптасуы мен дамуын зерттеуге барынша идеологиялық рең беру 
бағытында қарастырылғандықтан, халықтар тарихын, әсіресе Орта Азия мен Қазақстан Қазақстан тарихын 
зерттеуде  зарарлы  жақтары  көп  болды.  Мәселен,  Қазақ  даласындағы  зардапты  және  нәубат  жылдардың 
тарихы жабулы күйінде қалған. 

Ғалым Манаш Қабашұлының  ұлт жандылығын көрсеткен қыры 1983 жылдың 9 тамызында Қазақстан 
Компартиясы  Орталық  Комитетінің  Бюросында  «Қазақ  КСР»  Қысқаша  энциклопедиясына  Ахмет 
Байтұрсынов,  Мағжан  Жұмабаев,  Жүсіпбек  Аймауытов,  Мұстафа Шоқай  және  т.б.  қазақтың  арда  туған 
арыстарының өмірбаянын енгізу туралы мәселе қойуы еді. Өкінішке орай, Манаш Қабашұлының ол кездері 
жазу түгілі, есімдерін айтуға тиым салынған қазақтың біртуар перезенттерінің атын жаңғырту ниетін партия 
басшылығы өткізбей тастаған еді. ХХ ғасырдың 70-ші жылдарының соңы мен 80-ші жылдары тарихнама 
жанрын жандандыру жолындағы әрекеттер үлкен істің бастамасы еді. Бұл тек Қазақстанда ғана емес, сондай 
ақ  басқа  ұлттық  республикаларға  тән  құбылыс  еді.  Кеңес  өкіметі  жылдарындағы  Қазақстан  тарихының 
«ақтаңдақ» беттерін  ашып,  олар  туралы  зерттеу мәселелерін  көтеру 80-ші жылдардың  аяғында басталған 
еді.  1986 жылы ҰҒА Ш.Уәлиханов  атындағы Тарих және  этнология институтына бөлім меңгерушісі,  көп 
кешікпей  осы  айтулы  ғылыми-зерттеу  мекемесінің  директорлығына  тағайындалған  Манаш  Қабашұлы 
одақ деңгейінде танылған ғалымдығымен қоса ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру ісінде де мол тәжірибе 
жинаған кәсіби басшы болып қалыптасқан болатын. Сөйтіп, 1987 жылғы ақпанда «ақтаңдақ» термині алғаш 
рет  қолданысқа  түсті. Оның  қолдану  аясы  бірте  бірте  кеңіп, Отан  тарихының  көптеген  кезеңдерін  қамти 
бастады. Аталған жылдары тарихнама мәселелерінің ғылыми бағытының басты өзегі тарих ғылымдарының 
тарихы және  кейбір  тұстарда шетелдік  буржуазиялық  тарихнамасы  туралы  зерттеулер жүргізілді. Ал,  90-
шы  жылдарынан  бастап  жаңа  негізде  жазылған  бірқатар  зерттеулер  жарық  көріп,  қоғамдық  ғылымдар 
саласында тарихымыздың «ақтаңдақ» беттерін ашуға негіз болды. Осы кезде ғалымдардың басты назарын 
аударған проблемалар қатарында 30-шы жылдардағы ашаршылық трагедиясы, саяси қуғын-сүргін тарихы, 
республикадағы  әлеуметтік  демографиялық  ахуал,  жер  аударылған  халықтардың  тағдыры  және  басқада 
тарихтың өзекті мәселелері қозғалған. Осы тұрғыдағы зерттеулер әлі де өз жалғасын табуда. Мәселен, бұл 
кезеңде тарихтың жекеленген ақтаңдақ мәселелеріне арналған кандидаттық және докторлық диссертациялар 
қорғалған. Бұл  зерттеулердің  авторлары бұрын  зерттеуге  тыйым салынған меселелерді  көтеру барысында 
құпия жатқан құжаттарды ғылыми айналымға енгізген (Мұхатова О. 2002: 152). Тарихтағы  ақтаңдақ дейтін 
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құбылыстың  ішкі  мәні  мен  туу  себептерін  діттей  келгенде,  сонау  патшалы  Ресейдің  отаршылдары    мен 
кейінгі  тоталитарлық  тәртіпті  енгізген  большевиктердің  саясаты  сөз жүзінде  бір  біріне  қарама-қарсы  деп 
жарияланғанымен, жергілікті халықтардың өткен тарихын бұрмалауға және ұлттық сана-сезімі ояна бастаған 
зиялы өкілдерін  қудалауға  келгенде  әлгі  екіұдай жүйенің  көзқарастары мен  тәсілдері жымдасып,  ара-жігі 
жойылып кететіндігін Манаш Қабашұлы көптеген тарихи фактілермен көрсеткені белгілі.

Қазақстан тарихнамасы саласы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының кең көлемде жүргізіле бастауы, 
сондай-ақ Қоғамдық ғылымдар секциясы мен КСРО Ғылым академиясының Тарих бөлімінің бастамасына 
орай ҚазКСР Ғылым Академиясының Президиумы 1978 жылы 7 қыркүйектегі № 131 қаулысымен Институтта 
«Қазақстанның тарихнамасы бөлімін құру туралы» қаулысын қабылдады. Аталған қаулының қабылдануына 
түрткі болған себеп 1976-1979 жылдар аралығында жүргізілуге тиіс мемлекеттік тапсырыстағы «Қазақстан 
тарихнамасы» атты Қазақстан тарихының өзекті мәселелері бойынша тарихи ойлардың дамуын зерттеудің 
алғаш рет қолға алынуы екендігін атап өткен жөн. 

Бөлім  қызметкерлері  1983-1986  жылдары  «Кеңестік  Қазақстандағы  тарих  ғылымының  дамуы»  атты 
мемлекеттік  тапсырыспен  ғылыми-зерттеу  жұмыстарына  жұмылдырылады.  Қойылған  міндеттердің 
қатарында:  республикадағы  тарих  ғылымының  қалыптасуы  мен  дамуын,  тарих,  өлкетану  саласындағы 
ғылыми  қоғамдар  мен  мекемелер  құру  және  тарихшы  ғалымдарды  даярлау  болып  табылған.  Сонымен 
қатар Қазақстандағы  тарих  ғылымының дамуы барысындағы Кеңестер Одағы Коммунистік  партиясының 
ролін көрсету, ежелгі және орта ғасыр тарихына қатысты мәселелердің зерттелуі мен Қазақстанның Ресейге 
қосылу тарихы, революциялық қозғалыстар мен азамат соғысы, Ұлы Отан соғысын кезеңдеу мәселелеріне, 
тың және тыңайған жерлерді игеру мен қазіргі заман тарихының көптеген өзекті мәселелеріне басты назар 
аудару қажеттілігі туындады. 

Осындай тапсырмаларды орындауға бөлімге Қазақ КСР ҒА мүше-корреспонденті, тарих ғылымдарының 
докторы  Манаш  Қозыбаев,  аға  ғылыми  қызметкерлікке,  Н.  Әлімбаев  аспирант  болып  тағайындалды. 
Зерттеу жиынтығы негізінде КСРО ҒА мүше-корреспонденті Б.А. Төлепбаевтың редакторлық етуімен 1983 
жылы  «Вопросы  историографии  Казахстана»  атты  үлкен  монографиялық  жинақ  жарық  көрді.  Сондай-
ақ «Очерки истории исторической науки Советского Казахстана» жинағын үлкен қызығушылық туғызып, 
алғаш рет Кеңестік билік жылдарындағы тарих ғылымының даму динамикасы өзінің барлық салаларымен 
қарастырылған (Асылбеков М. Төленова З. 2014: 280). 

Уақыт заман талабына сай жан-жақты білімді, ұлт рухын көтеріп, оның жаңа бағытта дамуына ықпал 
жасайтын тұлғаларды шығарған. Кешегі тоталитарлық қоғамның тегеурінді қыспағы мен өктемдігі басым 
тұсында өмірге келіп, еңбек жолын бастап, еліміздің егемендігін алуға бар күш-жігерін, бойындағы білімі 
мен  қабілетін  академиялық  ғылымның  үлкен  бір  саласын  ұйымдастыру мен  дамытуға  бағыттаған  белгілі 
қазақ тарихшысы, ғалым, академик Манаш Қабашұлы Қозыбаевтың алатын орны ерекше. Ғалымның өмірлік 
бағыт таңдау кезеңі сталиншілдік биліктің аяқталуымен тұспа-тұс келген. Ғылыми жолын Қазақстанның Ұлы 
Отан соғысындағы жеңісіне қосқан үлесін зерделеуден бастап, кейін зерттеу аясын кеңейте түскен ол қазақ 
халқының шығу тегі мен өркениеттегі орны, күштеп ұжымдастыру мен жаппай ашаршылықтың себептері 
мен салдарлары, отандық тарихтың басқа да өзекті мәселелелерін зерттеп, ХХ ғасырдағы тарихи тағдырына 
қатысты  тұтас  концепция  жасаған.  Алғашқы  жарияланған  мақалаларына  партия  конференциялары  мен 
съездерін, В.И. Лениннің революциялық қызметтерін, ауыл шаруашылығында болып жатқан өзгерістер мен 
мәдени өмірдегі жаңалықтарды насихаттау үлкен арқау болды. 

Ғалымның шығармашылық мұрасының көп бөлігі тоталитарлық жүйе, яғни партиялық-өктемдік басқару 
мен әкімшіл-әміршіл жүйенің кемелденіп, өзінің нағыз шарықтау кезіне сәйкес келгенімен, қазақтың рухани 
өмірін,  мәдени  дамуын,  жүйенің  кереғар  тұстарын  ашып,  оқиғаларды  сипаттаудағы  терең  тұжырымдары 
республиканың көлеміде ғана емес, одақтық оқырман қауым өкілдерінің назарына түскен. Кейінгі тәуелсіздік 
жылдарында өткір сынға толы еңбектері әлемдік аренада өз орнын алып, жоғары бағаға ие болған. 

1957-1959  жылдары  жазылған  Қостанай  өлкесіндегі  Кеңес  және  Азамат  соғысы  тарихына  арналған 
мақалалар  мен  еңбектер  Манаш  Қозыбаев  басты  назарды  шаруалар  көтерілісінің  Қазақстандағы  азамат 
соғысы тарихында маңызды орын алатындығын көрсеткен. 
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ХХ ғасырдың 70-ші жылдарында Манаш Қозыбаевтың ғылыми еңбектеріне қатысты пікірлер білдірген 
мақалалар жарыққа шыққан. Оның «Қазақстан арсенал фронта» атты монографиялық еңбегіне байланысты 
құндылығын  ерекше  атап  өткен  Т.  Мұстафин,  Е.  Бәйтенов,  Б.  Сұңқарбеков,  және  тағы  басқа  бірқатар 
ғалымдардың мақалалары жарияланған. Тарих ғылымдарының докторы М.Қ. Қозыбаевтың бұл монографиясы 
өзекті тарихи тақырыпқа – Кеңес Одағы Коммунистік партиясының және оның ірі отряды – Қазақстанның 
Компартиясының  Ұлы  Отан  соғысы  жылдарында  неміс-фашистік  басқыншылардан  кеңес  халқының 
жеңісін ұйымдастыру мен қамтамасыз етудегі рөлі мен еңбегін зерттеуге арналған болатын. Аталған іргелі 
монография  сол  кездегі  Қазақстан  тарихының  соғысқа  байланысты  мәселелерін  тұңғыш  рет  көтерді.  Ол 
кездегі тәртіп бойынша соғыс кезінің құжаттары, тіптен үкіметтің қаулыларына дейін жабық болатын. Соған 
қарамастан, Манаш Қабашұлы баспасөзде айтылмайтын, ал халықтың аузында, санасында жүрген Трудармия 
– Еңбек армиясы деген мәселені тұңғыш рет көтерді. Қазақстаннан адам күшін майданға мобилизациямен 
жіберілгендігі туралы ақпаратты да алғаш көрсетті. Ұлы Отан соғысының тарихын зерттеуде ерекше орын 
алатын бұл еңбегі үшін Қазақстан Ғылым академиясының Ш. Уәлиханов атындағы сыйлығының лауреаты 
атанып, бүкілодақтық байқауда монография сол жылғы шыққан еңбектердің ең таңдаулысы деп танылды. 

Қазақстанның тарих ғылымы үшін еңбектенген академик Манаш Қабашұлының барлық еңбектері әрдайым 
жоғары бағаға ие болып, қолдау тапқан деген қателік болар. Ғалым ХХ ғасырдың 70-ші жылдардың басында 
республикадағы қоғамдық пікірді қалыптастыруға ықпал етуде алдыңғы қатарға шыққан болатын. Көптеген 
жылдық ізденістері барысында әріптес болған З.А. Голиковамен бірлесіп жазған «Золотой фонд партии. Из 
опыта кадровой политики КПСС» деген еңбегі жарыққа шыққан. Еңбектен Орталық Комитеттің идеология 
бөлімі мынадай қателіктер тапқан: сол кездегі Қазақстандағы кадрларды даярлау, өсіру, қызметке тағайындау 
қағидаларының  бұрмалаушылыққа  ұшырап  отырғандығы,  еңбектің  тарихнамасында  көрсетілгендей  1928-
1958  жылдардың  аралығындағы  партияның  кадр  туралы  ұстанымдарының  қағаз  жүзінде  ғана  қалып 
отырғандығы ашық айтылып, ұлттық кадрларға деген қоғамды жайлаған сенімсіздік, партияның іс жүзіндегі 
кадр саясатындағы олқы тұстары көрсетіп, ақиқатын ашуы болды. Сондықтан аталған кітап баспадан шықпай 
жатып отқа өрттелген. Сол себепті, осындай шындықты ғылыми тұрғыдан дәйектелуі республикалық партия 
басшылығының тарапынан жас ғалымның қудалануына түрткі болған (Козыбаев М., Голикова З. 1973: 172).

Егемендік алған жылдары ғалым Манаш Қабашұлының 90-шы жылдары тарихтың түрлі кезеңдеріндегі 
өзекті тақырыптары болып табылған монографиялары мен мақалалары баршылық. Әсіресе тарих ғылымының 
тарихнамалық,  деректанулық,  әдістемелік  еңбектерінің  қатарына:  «История  и  современность»,  «Жауды 
шаптым ту байлап», «Тарих зердесі», «Труд во имя Победы» деген және тағы басқа әр жылдары жазылған 
еңбектері болып табылады (Қозыбаев М.Қ. 1994: 192). 

Сонымен, академик Манаш Қабашұлының Қазақстандағы Кеңес өкіметінің қалыптасуы мен дамуының 
тарихына арналған шығармаларына тарихнамалық барысында, ХХ ғасырдың 60-80-ші жылдарындағы жалпы 
тарихи партиялық мәселелердің зерттелуі мынадай бағыттармен жүргізілген: біріншісі, кеңестік қоғамның 
жан-жақты  дамуына,  яғни  саяси,  экономикалық,  рухани  және  т.б.  партиялық  басшылықтың  тәжірибесін 
сараптауға  арналған  зерттеулерді  қамтыған.  Екіншісі,  әлеуметтік  жарылыс,  партияның  өзінің  дамуы  мен 
қызмет етуіне байланысты мәселелерлі зерттеуі. 

1985-1989 жылдары бөлім меңгерушісі Манаш Қозыбаев, жетекші ғылыми қызметкер С.Б. Нұрмұхамедов 
және  ғылыми  қызметкер  В.К.  Янулов  Қазақстан  индустриясының  дамуы  және  жұмысшы  табы  тарихы 
бөлімімен бірлесіп «Кеңестік Қазақстанның индустриалды дамуы тарихының тарихнамасы (1917-1980 жж.)» 
тақырыбын  зерттеуге  қатысқан.  Аталған  тақырып  бойынша  көптеген  мақалалар  жарық  көріп,  «История 
рабочего класса Советского Казахстана» атты үш томдық монографиялық еңбектің жазылуына көмектескен 
(Есенов Ш.Е. 1969: 111). 

1987 – 1990 жылдары бөлім меңгерушісі Манаш Қозыбаев, аға ғылыми қызметкер Н. Әлімбаев, ғылыми 
қызметкерлер В.К. Янулов пен Л.Н. Катасоновалар «Социалистік Отанды қорғау мәселелерінің тарихнамасы» 
және «Ұлы Отан соғысының алғашқы кезеңіндегі Қазақстан (22 маусым 1941 – 18 қараша 1942 ж.) атты жаңа 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына  тартылды.  1987  –  1995 жылдары  институттың  ғылыми-зерттеу жұмысына 
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Манаш Қозыбаевтың жетекшілігімен екі бөлімнен тұратын «Кеңестік Қазақстанның тарихнамасы мәселелері» 
тақырыбы енгізілген. 

Бөлім қызметкерлері,  тарих  ғылымдарының кандидаттары А.К. Бисембаев, Н.Т. Кенжебаев және  тағы 
басқа академик Манаш Қабашұлының басшылығымен 1991-1993 жылдар аралығында жүргізілетін ғылыми-
зерттеу жұмыстары бойынша «Қазақстан ХХ ғасыр басында. Методология, дерек көздері, тарихнама» атты 
тақырыпқа  тартыла  бастайды. Аталған  тақырып  бойынша XIX  ғасырдың  аяғы мен XX  ғасыр  басындағы 
Қазақстан  тарихы  мәселелерінің  теориялық-проблематикалық  жақтары  талданып,  қазақ  тарихы  жаңаша 
қырынан зерттелген. Зерттеліп отырған мәселелер бойынша көптеген еңбектер жарық көрген, оның ішінде 
академик Манаш Қозыбаевтың «Ақтаңдақтар ақиқаты» атты еңбегін ерекше атап өтуге болады. Бұл еңбекте 
автор  30-шы  жылдары  Голощекин  жүргізген  «Кіші  Октябрь»  тығырығының  қазақ  халқына  қаншалықты 
қасірет әкелгенін сөз етеді. Тарихи деректерге сүйене отырып, Ермак кім деген сұраққа байыпты жауап береді. 
Кітапта Хрущевтің, Брежневтің, Голощекиннің  саяси портреттері  туралы жан-жақты жазылған  (Қозыбаев 
М.Қ. 1999: 344).

Жүйелі  және  тарихи-салыстырмалы  талдау,  хронологиялық  және  проблемалық  көзқарастар  арқылы 
қорланған  тарихи  зерттеулерді  жүйелендіріп,  жаңа  концептуалды  ережелерді  теориялық  дәлелдеу,  тарих 
тұрғысынан қарастыру, Қазақстан тарихы ғылымының жаңа және қазіргі  замандағы даму тарихын,  тарих 
мектебінің  пайда  болғандығы  «Жаңа  және  қазіргі  замандағы  Қазақстан  тарихнамасы»  бағдарламасының 
шеңберінде жүзеге асырылған. Жұмысқа жетекшілік еткен тарих ғылымдарының докторы Манаш Қабашұлы. 
Аталған бөлімнің жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде 1996-1998 жылдары Қазақстан тарихы ғылымының 
бірқатар түбегейлі мәселелері бойынша жаңа концептуалды пайымдаулар жасалды. Сондай-ақ соңғы жылдарда 
жүргізілген зерттеулер барысында кеңестік дәуірге дейінгі және кеңестік кезеңде қордаланып келген тарихи 
білімдер жарыққа шығып, өңдеу жұмыстарынан өтті. Зерттеудің нәтижесінде 3 монографиялық еңбек, атап 
айтсақ: Қозыбаев М.Қ. Тарих зердесі. 2-кітап. – А., 1998; Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической 
истории Казахстана ХХ вв. – А., 1997; Абылхожин Ж.Б. Страна в центре Евразии. – А., 1998; және 1 құжаттар 
жинағы «Қаһарлы 1916 жыл» жарияланды (Қозыбаев М.Қ. 1992: 272). 

Тәуелсіздікке  қолымыз  жеткен  сонау  1991  жылдардың  басында  шығармашылық  еркіндік,  пікір 
алуандығы шындыққа айналған шақта азат елдің тарихының жаңа парақтарын толтыруда академик Манаш 
Қозыбаевтың еңбегі зор. Тәуелсіздіктің  алғашқы лебінің білінуімен бірге Манаш Қабашұлы ұлт тарихының 
жоқтаушысы  ретінде  ұзақ  уақыт  іштен  тынып,  бір  мезетте  атқылаған  жанартаудай  Отан  тарихының 
теориялық-методологиялық мәселелерінің түйткілдерін жайып салды. Тарихшы-ғалым 1998-2001 жылдары 
жазылған  еңбектерінде  тарих  ғылымында  жаңа  пайымдаулар  жасады.  Кеңестік  дәуірде  зерттеп  келген 
мәселелерін  қайта  қарастырып,  тәуелсіз  ел  тарихшысының  көзқарасымен,  қоғамдық  пікірде  мемлекет 
қайраткерін  толғандыратын  мәселелер  тұрғысынан  қарастырып,  тың  тұжырымдар  жасаған  (Маданов 
Х.  1992:).  Тәуелсіздік  алған  алғашқы  жылдарында  Қазақстандағы  тарих  ғылымы  дамуының  белестері 
мен  жеткен  жетістіктері  атақты  ғалым,  ғылымды  ұйымдастырушы,  танымал  қоғамдық және  мемлекеттік 
қайраткер,  отандық  тарихшылардың  көшбасшыларының  бірі  академик Манаш Қозыбаев  аз  уақыт  ішінде 
Одақ көлеміндегі Отан соғысы тарихының көрнекті маманына айналып, айтулы оқиғаның 30 жылдығына 
арналған «На защите Советской Родины» атты ұжымдық еңбек шығарған. Бұл қиындығы мен қызығы қатар 
жүретін ғылымның соқпағына түскен ғалымның осы тақырыптың майталманы ретінде Отан қорғау, оның 
тарихнамалық мәселелеріне шындап ден қойғандығын көрсетті. Жас ғалымның замана ызғарынан қаймықпай 
айтқан сол уақыттағы теориялық пікірлері бүгінде көптеген зерттеулерге арқау болғандығы ақиқат. 

Академик Манаш Қозыбаевтың ғылым жолындағы ерен еңбегі халық халықтың есінен мәңгі кетпестей 
болып, аса құнды ғылыми мұралары арқылы хатталып қалған. Ғалым Манаш Қозыбаевтың кеңестік кезеңдегі 
Қазақстан тарихнамасына қосқан үлесін зерттеу болашақта әлі де өз жалғасын табары сөзсіз. 

Қорытынды. Аталған мақалада баспасөз материалдары мен жаңаша тұрғыда қарастырылған еңбектерге 
сүйене  отырып,  Кеңестік  Қазақстан  тарихнамасының  зерттелу  мәселесіне,  «ақтаңдақтар»  мәселесіне, 
сондай-ақ академик Манаш Қабашұлы Қозыбаевтың бірқатар еңбектеріне басты назар аударылған. Мәселен, 
кешегі  тоталитарлық  қоғамның  тегеуірінді  қыспағы  мен  өктемдігі  басым  тұсында  өмірге  келіп,  еңбек 
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жолын, академиялық ғылымның үлкен бір саласын зерттеуге қомақты үлес қосқан ғалым Манаш Қабашұлы 
Қозыбаевтың ролі зор. Ғалымның шығармашылық ғұмырының көп бөлігі тоталитарлық жүйе, яғни партиялық-
өктемдік басқару мен әкімшіл-әміршіл жүйенің кемелденіп, өзінің нағыз шарықтау шегіне жеткен кезі болса 
да,  қазақтың  рухани  өмірін, жүйенің  кереғар жақтарын  ашық  көрсете  білген. Аталған мақалада  авторлар 
тарихи фактілерді жан-жақты қарастыруда талап ететін объективтілік мүддесін үнемі басшылыққа алған. Бұл 
зерттеу мақаласы кеңестік Қазақстан тарихнамасын биік талаптар тұрғысынан зерделеп, болашақ ұрпаққа 
ғибрат  алар үлгі  болары сөзсіз. Тәуелсіздіктің    туы нық желбіреген  қазіргі  кезеңде    ұлт  ұранын  алғашқы 
көтеріп, тарихи сана-сезімді қалыптастырудың  іргетасын   қалаған біртуар азамат, тарихшы-ғалым Манаш 
Қозыбаевтың арман-тілегі, мақсаты толық жүзеге асатынына шәкірттері, бүгінгі ұрпақ сенімді.
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Аннотация: Мақалада шумер атауының этимологиясының бірнеше нұсқалары, сондай-ақ осы халықтың 
түркі тамырлары туралы айтылады. Салыстырмалы талдау негізінде тілдің параллельдері, киімнің сенімі мен 
ерекшелігі, жазу және т.б.

Түйін сөз: Шумер, Түркі, этнология, анализ, этимология

Аннотация: В  статье  рассматривается  несколько  вариантов  этимологии  названия  шумер,  а  также 
тюркские корни этого народа.  На основе сравнительного анализа производится параллели языка, веровании 
и идентичность одежды, письменности и т.д.

Ключевые слова: Шумер, Тюрки, этнология, анализ, этимология

Abstract: The article discusses several variants of the etymology of the name Sumerian, as well as the Turkic 
roots of this people. On the basis of a comparative analysis, parallels of language, belief and identity of clothing, 
writing, etc. are made.

Key words: Sumer, Turki, ethnology, analyses, etymology 

Кіріспе: Ежелгі адамдардың алғашқы қонысы Африка болса, алғашқы өркениет ошағы Шумер мемлекеті 
болып табылады. Ең алғашқы дегеннің барлығы: мемлекеттік құрылым, жазу-сызу, білім-ғылым, мәдениет-
өнер – осының бәрі Шумерде бастау алып, өркендеген. Міне осы жерде ең қызықтысы Шумер мемлекетін 
құрғандардың этникалық негізі, олардың жазу-сызуының тілдік негізі, наным-сенімдерінің түбірі, батыстық 
зерттеулер үшін әлі күнге құпиясын ашпай келеді. Сірә да Шумерлік «баба тарихы» өзінің мұрагері болып 
табылатын ұрпағына өкпелеп, құпиясын соған сақтап, тарихтың қойнауында тығып отырған болар. Іздеушісі, 
жоқтаушысы болмаған соң, солай етпеске амалы бар ма?

Пайдаланған әдістер: Профессор Х.М. Әбжанов Қазақстан тарихының зерттелу әдістеріне тоқтала келе: 
«Ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстанды мекен еткен этностар, мемлекеттік құрылымдар аспаннан түсе 
қалғандай  баяндалады.  Олардың  арасындағы  генетикалық,  нәсілдік,  тілдік,  экономикалық,  саяси,  рухани 
ортақтық, сабақтастық, жалғастық мәселелері кешенді, Һәм қисынды ашылмаған күйде қала береді.

Қазақстан тарихының мазмұнын, ерекшелігін әу бастан автохтонды тұрғындар, олардың төл мемлекеттері 
анықтаған. Байырғы халық пен оның мемлекеттілігінің  етене байланыстылығының тарихын адал  ашатын 
методология бірінші орынға қойылуы керек» деген болатын (Х.М. Әбжанов 2009: 28). 

Біздің мақсатымыз да көзі қарақты зерттеушілер үшін түрткі ой болсын деп, мақаланың көлемі көтергенше 
Шумерлер тарихының түңлігін түруге тырысу.

Евфрат (шумерлер Буранун (Дала деген мағына беретін) деп атаған) жазығына алғаш егіншілер шамамен 
б.д.д. 7000 жылы келіп қоныстана бастаған, ағашы, тау-тасы жоқ бұл жазықты қамыс-қоғаның көптігіне орай 
олар «Қамыс-ши иелігіндегі жер» деп атаған. Шамамен б.д.д. 3500 жылы Қосөзеннің оңтүстігінде шумерлер 
пайда болды. Зерттеуші ғалымдардың айтуы бойынша, олар Евфрат жазығына солтүстік-шығыстан түскен 
және олардың тілі айналасындағылардың ешбіріне ұқсамайтын.

Ірі шумертанушы А.Фалькенштейннің пікірі бойынша, шумерлер бұл жерге тіпті тас дәуірінде келген. 
Ал белгілі тарихшы И.М. Дьяконов шумерлердің қайдан келгендігі әлі күнге құпия болып келеді дейді (И.М. 
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Дьяконов 1983: 534). Сонымен қатар ол антропологтардың еңбектеріне сүйене отырып, оларды европоидтық 
үлкен нәсілдер қатарына жатқызады дейді (И.М. Дьяконов 1983: 93).

Келесі  бір  зерттеуші Г. Фр. Кольб өз  еңбегінде  (История человеческой культуры,  1897):  «Сына жазуы 
екі  ғасыр бойы Месопотамияда үстемдік еткен Тұран халқының өнертабысы деп саналады; бұл эллиндер 
азиялық скифтер деп атаған фин-татар тайпасы болды»-деп жазған болатын (Г. Фр. Кольб. 1872: 506). 1837 
жылы  ағылшын  дипломаты,  лингвист  ғалым,  ассирологияның  атасы  деп  аталған Генри  Роулинсон  (1810-
1895) Бехустин жартасындағы үш тілде жазылған жазбаларды көшіріп алып, үшінші тілдік сына нұсқасын 
1853  жылы  терең  зерттей  келе  оны  «скифтік  немесе  түркілік»  деп  атап,  шумерлердің  өзін  «вавилондық 
скифтер»деген болатын.

Шумерлердің ата жұртының Шығыстық тегі ғалымдары одан әрі шығысқа сүйреп Алтайға жақындатқан 
сайын  ғылыми  әдебиетте  шумерлер  мен  түркілер  тілін  салыстыра  қарастырудың  алғашқы  әрекеттері 
қалыптаса бастады. Солардың бірі,   Ф.Хоммель, шумерлер  текстеріндегі түркі тілімен сәйкес келетін 200 
сөзді атап көрсетті, сол үшін әжуалау мен масқаралауға ұшыраған болатын  (Ноmmel F. 1926: 19-22). ХХ ғ. 
60-шы жылдары неміс ғалымы Курт Вальтер Керам: «Шумерлер тілі көне түркі тіліне ұқсас» деп кесіп айтқан 
еді.

Қазақстан  ғалымдары  арасында  осындай  пікірді  түрік  танушы  ғалым  А.С.  Аманжолов  1969  жылы  
Германияда  өткен  конференцияда  жасаған  баяндамасында  айтқан  болатын.  Кеңес  өкіметінің  лингвист 
ғалымдары  өре  түрегеліп  қарсы шықты,  ия  бұл  сол  кездегі  идеологиялық,  шовинистік  пиғылдармен  сай 
келмейтін (Аманжолов А.С. 1974: 65-71).

Расында, бұл тақырып қазақ ғалымдары арасында қолдау таппады. Олар Алдыңғы Азиядағы өлі тілдер 
бойынша Кеңестік мектептің ірі маман болып табылатын И. Дьяконовтың сөзсіз авторитеті алдында бас иіуге 
мәжбүр болды. Осы Германиядағы конференцияда И. Дьяконов: «Қазіргі уақытта шумер тілін оқшауланған 
деп  санауға  тура  келеді және  оның  басқа  тілмен  байланысы  анықталмаған»  деген  еді. Кейінгі  зерттеулер 
А.С. Аманжоловтың келтірген деректерінің дәлдігі мен ақиқатын айқындай түсуде. Осы уақыт аралығында 
көптеген шет елдік ғалымдардың, шумерлер мен түркілер тілінің туыстығығын растайтын зерттеулері жарық 
көрді.

И.М. Дьяконовтың шумерлер мен түркілер тілінің туыстығығын байқамағандығын көрсете отырып, Олжас 
Сүлейменов оның кітабындағы түркі тіліне ұқсас 60 шумерлік сөздерді атап көрсетті (ада – отец(ата), ама – 
мать(ана), ту – родить(ту, туу), ере – муж(ер, еркек), рядовой воин(өрен), угу – стрела(оқ), таг – прицепи(тақ), 
заг  –  сторона(жақ),  бильга  – мудрый(білгір),  предок, ме  –  я(мен),  зе  –  ты(сен),  ане  –  вот(әне),  гуд  -  бык, 
гаш  -  -птица(құс), кир –  грязь(кір),  земля(жер), уш – три(үш), у – десять(он), кен – широкий(кең), узук – 
длинный(ұзын), туш – спуститься(түс), уд – огонь(от), удун – дерево(отын), дрова, дингир – бог(тәңір), небо, 
тенгир - бог, небо және т.б.). О.Сүлейменов әр бір сөзді тыңғылықты талдауға алып, шумер-түркілік түбірінің 
сәйкестігін анықтай отырып, төмендегідей қорытынды жасады: а) ұқсастықтардың жүйелілігі бар, өйткені 
олар өмірмен байланысты;  б) шумер және түркі тілдері ұзақ уақыттар бойы өзара анық ықпалдастықта болған;  
в) бұл тілдер    генетикалық жағынан емес, керісінше өзара мәдени ықпал етулер нәтижесінде туыстасқан. 
(Cүлейменов Олжас 1992: 292)

Шумер-түркі тілінің байланыстары туралы 1947 жылдан бастап талмай зерттеу жүргізген түрік ғалымы 
Осман  Недим  Тун  болды.  Өз  зерттеулерінің  нәтижесімен  халықаралық  конгресстерде  баяндама  жасап, 
көптеген мамандардың ақылына жүгініп, тек 1990 жылдан кейін ғана шумер-түркі тілінің байланыстарына 
арқа  сүйей  отырып  түркі  тілінің жасын  анықтауға  арналған  еңбегін жарыққа шығарды.  Бұл  кітапта О.Н. 
Туна көне түркі тілімен түбірлес 168 шумер сөздеріне тарихи-салыстырмалық зерттеу жүргізіп, екі тілдің 
фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерін талдауға алған. Нәтижесінде ғалым шумер және түркі тілінің 
генетикалық туыстығы бар деуге дәлелдердің аздығын алға тарта отырып, осыған дейін табылған материалдар 
екі тілдің бір-біріне өте қатты ықпал етіп отырғанын атап өтеді .

О.Н.  Тунаның  айтуынша  түркі  тілі  5500  жыл  бұрын-ақ,  оны  пайдаланушылар  арасында  логикалық 
дамытылуға  ие  болып,  фонетикалық  құрылысы мен  грамматикалық жүйеленуі  қалыптасқан.  Егер  де  бұл 
жүйенің дамуына дейін тағы да 5500 жыл қажет болғанын ескерер болсақ, онда түркі тілінің жасы шамамен 
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11 мың жыл болуға тиіс деді.  Ал, түркі тілінің жазбаша көрінуінің мерзімі (шумер сына жазуы), ол 8000-8500 
жылдар бұрын орын алды деуге болады (Туна О.Н.  1990: 49)

Шумер атауының шығу тегіне көп көңіл аударғандардың бірі Олжас Сүлейменов. Ол өзіне дейінгілердің 
талдауындағы кеткен олқылықтарды келтіре отырып, шумерлер жазуындағы таңбаларды терең талдауға алған. 
«Қосөзендегі батпақты сулы, нулы ел – Суб-йер» дей келе, «Таңба мен атаудың түркілерден шыққандығының 
ең  нанымды  дәлелі  –  түркілер  иероглиф  пен  таңбаның  шын  мағынасын  білді,  сондықтан  олар  Суб-йер 
тіркесімен байланысты қияли аңыз шығармады. Демек тіркес құпия сырға толы әлдене болып көрінбейді». 
Сонымен Олжас Сүлейменов Шумер атауын «Су-жер» сулы жер атауынан таратады.

Әрине  алғашқы егіншілердің  өзен,  көлдер жағасына  келіп  орналасқанын  ескерер болсақ,  бұл  атаудың 
өмір сүру құқы бар екендігін айта аламыз. Осы жерде өзіміздің де жорамалымызды айта кетуді жөн көрдік. 
Шумерлер  өздерін  «санг-гиг»  -  «басы  қара»,  яғни  қарабастылар  деп  атаған. Дьяконов  –  санг  –  бас  –  деп 
аударған. Сонымен қатар ең ежелгі оқулықтарды жазғандарды – «санга» (абыз) – титулымен атаған. Бұған 
қарап, «сана», «дана» - сөздерінің шығу тегі де осында жатыр ма деген ойға қаламыз. Гректер сақтардың бір 
бөлігін «шошақ бөрікті» (тиграхауда) деп атаған секілді, орыс жылнамалары да «қарақалпақтарды» «черные 
клоубоки» деп атаған, сонымен қатар албандар арасында «қоңыр бөрік», «қызыл бөрік» деген рулардың бар 
екендігі  мәлім.  Қазақтың  ертедегі  жыр-дастандарында  парсыларды  «қызылбастар»  деп  айтатыны  белгілі. 
Мінеки бұл кейінгі халықтардың жадында сақталған естеліктер, ал ежелгі Шумерлердің мәдени мұрасына 
жүгінсек, олардағы бас киімдер бөрік, тақия секілді, бұл мүсіндерден айқын көрінеді  (Төмендегі 1-2, 3-4-
ші суреттерді салыстыра отырып қараңыз). Шумерлердің «угула гуруштері» (әскербасылар), дулыға секілді 
бас киімдер кисе, билік басындағылар бөрік және тақия киюмен шектелген. Ал бөрік және тақия қазақтарда 
қазірге дейін қолданыста. Оны салыстырмалы түрде берілген төмендегі суреттерден анық байқауға болады.  
Яғни, б.д.д. ІІІ ғасырда табылған мүсіндердегі бөрік пен тақияның кейінгі ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақтың 
бас киім үлгісіне сай келетінін айта аламыз. 

Шумерлердің өздерін қалай атағанына қатысты Тенгиз Гудава: «Өздерін “қарабастылар” - “саи” немесе 
“саига” - sa-i (-ga), ал шумер халқы - “унсаи” - un sa-i» деп атап көрсетеді. Бұл жерде бірнеше жорамалдар да 
жасауға болады: «қара» деген сөздің көне түркілерде халықты (қара будун)  немесе күштілікті (Қара Алып 
Ер Тоңға) білдіргенін ескерсек «санг-гиг» - «басы халық», «басты халық», «басшы халық» деген түсінікті - 
қазақы мағынада: «ата-баба», «шыққан тегі» деп аударған дұрыс секілді, өйткені европалық аудармашылар 
түркі тіліндегі бір сөздің бірнеше мағынада аумағының кең болатынына көп көңіл бөле бермеген. Ал, «ун-
саи» - «үлкен-бас» деп аударылады, мағыналық тұрғыдан «Үлкен халықтың ұрпақтары», «Ұлы халықтар» 
болып  шығады  (Арилік  теорияның  тарауына  да  «аз,  ас,  ар»  рулық  атаулардың  (Мыс:  Авестадағы)  үлгі 
болғандығы белгілі емес пе?). Олардың сырттан келгенін ескерер болсақ, жергілікті халықтан өздерін жоғары 
ұстау дәстүрімен (Түркілердің «Ұлыг», «төре» және «қарача», «қара будун» деген әлеуметтік бөлінісіне сай) 
және билікті өз қолдарында ұстап тұру үшін осындай әлеуметтік сатының атауын енгізуі де мүмкін. Тіпті, 
кейінгі сақтардық атауының шығуында осы шумерлік «санг», «саи», «саига» (sa-i (-ga) –са-и-ка, «сақтың», 
ал, үйсіндерде «усун» - ун са-и (un sa-i) жатпасына кім кепіл.

      

1.«Хаммурапидың басы» деп           2. Ж.Жабаевтың мүсіні (1846-1945)



# 2020, № 2 (2) 2/2020 19

аталатын мүсін (б.д.д. ІІІ ғ.)      
                                 

 3. А.Құнанбаев (1845-1904)           4. Иштуп – Иль билеушісінің мүсіні

Енді Шумер деген сөзге тоқталайық. Менің жорамалым бойынша, бұл сөздің мәнін Ши-жер, «Шилі жер» 
дегеннен іздеген жөн шығар, өйткені «GI» - ши Шумер тілінде «қамыс, ши» (gi «қурай, қамыс» (тростник) 
–  ежелгі  түркілік  ï  «өсімдік;  қоға)  деген  мағына  береді.  Қызылорда  облысындағы Шиелі  елді  мекенінің 
атауы  (сонымен  қатар: Шу  өзені  және Шілікті,  Қоғалы, Шулы-Нулы);  аңыздардағы  Геракл  (шумерлерде 
«Dau»  немесе  «Azan»  деп  аталған)  - Шығыста  «Шулен»  деген жерде  туған,  сол жақтан  келген  делінеді) 
халықтың  жадында  жатталған  атаудың  тамыры  тереңдігін  көрсетеді.  Бұның  себебі, Шумерлер  бастапқы 
қоныстарын қамыстан салған, кейіннен саз балшықтарға сабан араластырып кірпіш құйып, күнге кептірген, 
негізгі құрылыс заты кірпіш болғанымен, қамыс-ши ғимараттар төбесін жабатын материал болды, олардың 
қайықтары, ыдыстары, жиһаздары  да  осы  қамыс-шиден  тоқылды. Қамыс-шидің  қаптап  өскен  елі  ретінде 
танымал болуы және оның тұрмыстық өмірдегі маңызына орай бағаланғандығы себепті – Ши-елі, Ши-жері 
(Шумер, Шимер, Шижер) деп  аталуы да шындыққа жанасымды болар. Ал Шумерлерде  ағаш пен  тастың 
табылмайтыны себепті оны қиыр солтүстіктен азаптанып, қауіп-қатерге толы су жолымен әкелген және ол 
тек ауқаттылардың ғана үлесіне тиетін.

Енді тағы бір пайымдауымызға жүгінейік. Ежелгі Шумерлердің сөздігінде «шу» - қол, «уыс -  уус, ус» 
– деген түсінікті де береді. Ал көне түркі тілінде қол, уыс кең мағынада – тұтастықты, жалпылықты немесе 
ұлысты, тайпалық одақты білдіретін. Мысалы «оң қол», «сол қол» немесе «оң қанат», «сол қанат» (Шыңғыс 
хан моңғол ұлысын үш бөлікке бөлген: оң қанат  (қол), сол қанат  (қол), орталық (кель)). Егер осы мағына 
тұрғысынан алсақ, онда – Шумер – Ұлыс жері, халық (ел) жері (Шу – уыс, ұлыс; мер – йер, жер).

Түрік ғалымдары, әсіресе З.В. Тоган әл-Масуди мен М. Қашқаридің деректеріне сүйене отырып, Хазарды-
Cібір немесе Сувармен теңестіреді. Алтай өлкесінде өмір сүрген қауымдарды, жалпы осы Субар атауымен 
атағанды жөн көреді. Ол шумерлер атауына қатысы бар деген Субар және Субари атауларын-суб- ер, суб- ері, 
яғни Сүй- ер, Сүй- ері деп түсіндіреді. Сібір атауы Субардың бір түрі деген пікірді Макварт да қостайды 
(Marguart J. Ungar Jahrbücher, ІV.: 272).

Тенгиз  Гудава  («До  и  после  Библий.  Глава  2.  Шумеры»)  мынадай  мәліметтер  келтіреді:  «Народ  сей 
называл  страну  Халық  сол  мелекетті  «кенги»  деп  атаған  -  KI.EN.GI  (r)    -  «тақуалардың  жері»,  «мықты 
иелердің жері», «өркениет иелерінің жерлері», шумерлер өздерінің таңдалғанын және олардың рөлін толық 
білгені  анық.  Сонымен  қатар,  шумерлер  өркениет  және  оның  барлық  атрибуттары  аспан  сыйының  мәні 
екендігіне сенімді болды және олар тек құдайдың ниетінің қызметшілері мен орындаушылары. Шумердің 
мағынасын Құдайдың шығармалары ретінде түсіну маңызды. Шумер елінің басқа да өзіндік анықтамалары: 
әлеуметтік-азаматтық: KALAM – “ел (шумер)”, “Отан”, “ұлт” және діни-философиялық: KUR.GAL - “Ұлы 
тау”, шумерге жер Аспанмен кездесетін жер ретінде метафора. Шын мәнінде, Шумерде таулар болған жоқ, 
ал KUR (“тау”) ұғымы “бөтен”, “басқа әлем”сияқты ұғымдармен синоним болып табылады. Бұл жағдайда 
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шумер діни қызметкерлері Құдайға жақындығын атап өту үшін өз Отанын “таумен” байланыстырды». 
Міне бұл мәліметтерден өзімізге етене таныс бірнеше түсініктерді ала аламыз: «Киелі». «киелі мекен», 

«ғалам», «Ұлы тау немесе Қара тау (осы жерде сақ қорғандарын еске алыңыз, ол да жадта сақталған қасиетті 
таудың көрінісі емес пе деп кім айта алады?)»

А.  Фалькенштейн  де  Шумер  атауын  Ки-эн-ги(р)  (Энлил  құдай  храмы  орналасқан  жердің  атауы) 
(топонимінің  фонетикалық  өзгеруінен  іздеуді  ұсынады  (Falkenstein  A.  Das  Sumerische.  -  Handbuch  der 
Orientalistik. Abt. I, Bd. II, Absch. 1-2, Geschichte der Forschung, Sprache und Literatür, Leiden 1959, S. 9, 11, 14-
15). Дат шумеролігі А. Вестенхольц Шумер атауын «ки-эме-гир» (земля благородного языка) (дәл аудармасы 
«киелі жер ана») деп аталған сөздің өзгеруінен іздеу керек дейді. 

Ал  енді  біз  осыған  қатысты  өз  топшылауымызды  келтірейік,  жоғарыдағы  зерттеулердегі  келтірілген 
атаулардан «Кимер», «Канг, Канһа, Қаңлы» түбірлері көрініс беретін секілді. Үндестік заңын ысыра тұрып, 
шумер сөздігіне жүгіне отырып талдап көрелік. «Ki» - ки –жер деген мағынада қолданылады, ал «эn» - эн 
– қожайын, ие, иелік етуші (яғни, екі сөздің қосындысынан: «Ки-эн» түркілік- Кі(р) - ие, дәл мағынада Жер-
ие  (қазақтың «Кие» сөзі де иелікпен, жермен байланыстырылады) туындайды. Gi –  ги(р) жинақтық ұғым 
береді. Сонымен: «Ши-жер-ие» - «Шилі жерлердің иелері» - «Шумер». Сонымен Шумер атауының бірнеше 
нұсқасын көрсеттік: Су-жер, Ши-жер (Шиелі), Ұлыс жері. Әрине, бұл талдаулар, болашақта басқа да көптеген 
нұсқалармен түсіндірілуі арқылы көбейе түсетіні анық.  

Атауларды  қоя  тұрып шумерлер  мен  түркілердің  жақындастығын  олардың  жазу-сызуларынан,  наным 
сенімдерінен іздестіріп көрелік.  

Ежелгі шумерлердің қаласы Э–Анада табылған жазба мұрағаттары жазбаға дейінгі кезеңнің (шамамен 
б.д.д. 3000 ж.) алғашқы дәуіріне жатады. Ойды белгілі бір суреттер мен шарты таңбалар арқылы беру жаңа 
тас ғасыры адамдарының табысы болып табылады. Міне сондықтан шумерлердің алғашқы таңбаларың жазу 
деп  атауға  келмейді,  өйткені  олар  нақты  сөзді  немесе  әріпті  бере  алмайтын,  бұлар,  оны  баяндаушыға  ой 
салатын түрткі,  есте сақтауға тиісті белгі  секілді болды. Бірақ таңбалар жетілдіріле келе, жеке ойды ғана 
емес, енді буынды, содан кейін әріпті білдіретін шартты белгілерге айналды.

Мысалы  Эламда  табылған  саз  таблицада  «Әлемнің  төрт  тарабын»  (шартарабын)  бағындырған 
Шаркалишарриден кейінгі Қосөзен патшасы Кутик- Иншушинак  (немесе Пузур),  өзін Суздың қарапайым 
ғана билеушісі «ишши аккум» (энси) және Эламның шаккана аккумы (шаған) деп атаған, яғни біздің тілмен 
айтқанда – Суздың – ішкі немесе кіші әкімі, Эламның шаған немесе қаған әкімі. 

        
   

  5.  Шивэт-Улан (Бағана тас)                            6. Кутик-Иншушинак жазба таңбалары.   
                                                                                    (Элам патшасы, б.д.д. ХХІІ ғ.)
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Монголия  территориясында  табылған  түркі  дәуірінің  көне  жазбаларына  жататын  (5-сурет)  бағана 
тастағы таңбалардың шумерлік (6-сурет) таңбалармен ұқсастығын осы суреттер арқылы байқауға болады. 
Ал бұлардың арасын қаншама ғасырлар бөліп жатқанына қарамастан, дәстүр мен жадтың сабақтастығының 
бұзылмай жеткеніне сүйсінбей тұра алмаспыз. Түркілердің есте сақтау қабілеті мен көшпенді ғұмырына сай 
мәдениетті тасымалудаушы әрекетінің зор болғандығы сөзсіз.

                 

7.Үстіртте табылған таңба тас.            8. Блау таблеткасы. Жерді  бөлудің ең  ежелгі            
  Сармат(дай-массагеттер) кезеңі              құжаты.  Б.д.д. 2900-2800 жж.  
                                                                    
       Келесі суретте (8) жерді бөліп бергендігін растайтын ең ежелгі (еншілік) құжат (шамамен б.д.д. 2900-

2800 ж.ж.) Блау таблеткасында белгіленген. Бұнда жерді берудің рәсімі (салты) көрсетілген. Үлкен ауқатты 
отбасылар немесе храмдар жерді йарду(м), уарду(м) –  (орыс тілінде «нисшедший, низведенный» қазақша 
дәл мағынасында жарлы, жалқыбайларға  (кедей, құлдарға) жалға берілетіндігі айтылған. Жетінші (Үстіртте 
табылған (б.д.д. ІІІ ғ.) тастағы белгі)  және сегізінші суреттегі (Блау таблеткасы.  Б.д.д. 2900-2800 жж.) басы 
ромб жалғасы крест секілді таңбалардың бір бірінен аумайтынына    қалай таңданбауға болады.

Шумерлер  оқулықтар  жазбас  бұрын  алдымен  шумер-аккад  сөздігін  жасаған.  Олардың  екі  түрі  бар; 
жалпы және терминдік  (мыс. ботаника, фармацевтика,  зоология, минералогия және т.б.)    сөздіктен үзінді: 
шумерлік – дир, дири – аккадша –ватру – превосходящий (асып түсетін) қазақша – аса, дүр, дүрдей. Шумерлік 
оқулықтардың  үлгісі  «қыш  кітапханалар»  арасынан  табылған  э  –  дуба  (оқу,  оқыту,  оқулық,  яғни  әдаба) 
шумерлердегі  бала  оқытуды,  мектепті  және  оқу  құралы  әдебиетті  айқындаушы  болып  табылады. Мұнда, 
мысалы емші – «ашутасу», дұғалаушы – «машмаш» деп берілген (қазақта аштау, ұшықтау деген сөздер бар, 
ал «машмаш» – шаман дегенге келеді). Шумер тілін грамматикалық жағынан зерттеу үшін арнайы оқу құралы 
(өзгерген сөздер, оның айтылуы туралы) жасалды. Оны «Ана иттишу» - «согласно извещению об этом» – 
«анадай айтылуы», яғни бұл туралы айтылуына сәйкес деп атаған. Сол оқулықтардың бірі жорамал кітабы.
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9.  Көне бабылдық жорамал кітабы               10. Үстірт. Әктастағы сызба(Тас, қола дәуірі). Бәйте – І-ІІІ.
       (малдың ішек қарнымен)

 Міне бұл жорамал оқулығындағы сызбалардың бейнесіне қарап отырып  (9-сурет), одан адам ұрығын 
(эмбрионын) көруге болады. Сірә, шумерлердің қалалары – Ур, Урук, Умма – деп аталуы, ру тайпаларының  
- уру, урут деп аталуы да осы «ұрық» сөзінен шығып жатқан секілді. Бұл «алғашқы, жаратылыс» дегенді 
білдіруі  де  мүмкін.  Гректердің  лабринті,  сақтардың  мұртты  обаларының  осындай  ирек  шеңберлер 
жиынтығынан  тұратыны да шумердерден қалған мұралар болар. Маңғыстау  өңірінде  табылған  сарматтар 
дәуірінің ескерткішіндегі сызбаның (10-сурет) шумерлердің жорамал кітабындағы сызбалармен ұқсастығы 
айқын  көрінеді.  Түркілердің,  кейіннен  солардық  ұрпағы  қазақтардың  шаруашылық  тәсіліне  орай,  түрлі 
әдет ғұрыптық рәсімдерді, соның ішінде  мал ішегін(қан-жыны), жауырынын, жіліктерін жорамал жасауға 
пайдалануы  тіпті  біздің  заманымызға  дейін  келіп  жеткен.  Олай  болса,  түркілік  дәстүрлер  мен  шумерлік 
ырым-жоралғылардың сабақтасып жатқандығы негізсіз емес.

11. Мели-Шиха патшаның кудуррасы   12. Үстірт. Мәңгілік от нышаны   13. Күлтегін ескерткіші қыш
              Б.д.д. ХІІ ғ. (Шекералық тас).                                                                 маңдайшасындағы диск  

Шумер  тіліндегі  құдайлар  атауына  тоқталайық.  Урдың  үшінші  әулеті  кезінде  шумер  құдайларының 
алатын орны тәртіпке келтірілді, ең басында – Энлиль оның жанында аспан құдайы – Ан және су асты мен 
даналық құдайы – Энкі және жеті немесе тоғыз құдайлар (аспан кеңесін құрайтын), соның ішінде күн құдайы 
– Ут (От), (11-сурет),  ай құдайы – Нана немесе Зуэн, таңғы жұлдыз құдайы – Инана, тозақ құдайы – Не – уну 
– галь және т.б. Күн құдайы Ут (От) таңбаларын кейінгі түркілік кезеңнен де табуға болады (12-13 сурет).

Әрбір  тайпа  немесе  «уру»(ру)  -  қамқоршы  құдайы  –  мырзасын  «Басал  немесе  бел»  ал  құдай  анасын 
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«астар немесе иштар» деп атаған. Иштар (Урукта – Инана – Иннин) – ұлы күрескер, махаббат және құнарлық 
құдайы (15-сурет). Европалық зерттеушілердің көпшілігі Иштар атауын «астра» түбірінен іздестіреді. Ал, біз 
оны Уруктағы аталуы бойынша Инана «Ұлы Ана» (қазақтың Ұмай анасы) деп қарастырғанды жөн санаймыз. 
Сонымен қатар Иштардың махаббат және құнарлық құдайы және  тіршілікті  оятушы  (тірілтуші)  екендігін 
ескерсек,  сол  мағынада  «Құштарлықты»  да  бере  алады.  Бұл  құдай  ананың  түркілік  дәуірдегі  мүсіндік 
көріністері бүкіл далалық өлкеде тас балбалдар, кемпіртастар, әйел-тастар арқылы таралған (14,16 -сурет). 
Оны төмендегі мүсіндік салыстырулар арқылы да байқауға болады.

    

                            

14.  Алтай өлкесі,                         15. Иштар(Ұмай),                     16. Қыпшақтардың 
         кемпіртас                                     құдай ана                              әйел-тас мүсіндері

Шумерлер культінің сакральді кеңістігі тігінен(вертикаль) және көлденеңінен(горизонталь) орналасқан. 
Тігінде: Жоғарғы – «Ан» (Аспан –Ә.Ш.)- ғаламшарлар мен жұлдыздар әлемі (астра); Орталық – «Ки» (Жер-
Ә.Ш.)  –тіршілік,  өмір  әлемі. Ол  екі  бөліктен  тұрады:  «Абзу»  (Апсу, Алып  су, Мұхит  - Ә.Ш.)  – жер  асты 
сулары; «Кур» (Көр-Ә.Ш.) – өлілер әлемі деп бөлінеді. Жоғарғы әлем бірнеше бөліктен тұрады (Жеті қаттан-
Ә.Ш.). Орталық  әлем:  «калам»(ғалам,  дәл  аудармасы-«біздің  ел»  - Ә.Ш.) және  «эден»  (дала),  содан  кейін 
«кур» (бөтен жер - Ә.Ш.) деп бөлінеді.

Енді бұларды талдап көрелік: а) «калам» - бұл қала-мемлекеттің территориясы, сырты мықты қорғанмен 
қоршалған, орталықта қала құдайының храмы орналасқан; ә) «эден» - қала қорғанының сыртындағы далалық 
аймақ (құла дүз, аймақ) – құдайлар да, жын-перілер де қатар жүретін жер; б) «кур» - даланың ар жағындағы 
жат  жерлер,  өлілер  мекеніне  теңдестіріледі,  өйткені  «калам»  тұрғыны  үшін  ол  жерлердің  тәртіптері  мен 
заңдары (табиғаты) мүлдем жат, түсініксіз.

Ежелгі түркілік іздерді Шумерлерден іздегеніміз де тегін емес, европалық ғалымдар Халфен, Мюллер, 
Франке, Де Груут, Менген, Кастрен, Хаваси, Халоун, Харлейз, Копперз, Котвич және т.б. ежелгі түркілердің 
әлемнің төрт бұрышында да қалдырған іздері туралы жан - жақты зерттеулер жүргізгенін З.В. Тоган дәлелді 
келтірген. Шевеста, Кзермак, Шмидт, Копперз зерттеулерінде көне түркілер мәдениетін б.д.д. ІІ мыңжылдықта 
Ніл өзені аңғарынан жиі кездестіруге болады деп атап өткен. Ал, М.А. Кастрен Орталық Азиядағы, әсіресе 
Алтай  өлкесіндегі  тайпалардың  ежелгі  Шумер  жеріне  қоныс  аударғаны  туралы  жазады  (Рагозина  З.А 
1902: 12). Бұл пікірді қолдаған В.Шмидт пен О.Менген Таяу Шығыс пен Ніл аңғарында ежелгі және үлкен 
мемлекетті, өркениетті Орта Азиядан әскери-көшпенді қауымдар әкелген деп атап көрсетеді. О.Менген бұл 
деректерді  жануарлар  сүйегіне,  әсіресе,  жылқы  сүйегінің  табылған  жерлерін  зерттей  келе,  оларды  қолға 
үйрету соңғы тас пен жаңа тас дәуірінде   Орал-Алтай және Солтүстік пен Орта Азия тайпаларында орын 
алғанын, атқа мініп алапат жорықтарға аттанып, өркениет тасымалдаушылары болғандығын айтады. Темір 
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өңдеуді де б.д.д. ІІ мыңжылдықта Мысырға (Египет) осы көшпенділер жеткізген. Ал Шумерлердің ежелгі 
Шығыстағы өркениеттің басында тұрғаны баршамызға мәлім.

Помпей Трогтың (б.д.д. І - б.д. І ғғ.) 44 томдық «Филипптің тарихында»  сақ, массагеттер туралы айта 
келе:  «Скифтер  барлық  заманда  көне  халық  болып  есептелген,  көнеліктен  олар  мысырлықтардан  кем 
түспейді» деп атап көрсетеді (Дуров В.С. 1993: 144). Скиф-сақтардың патшасы Мадиез (Мади) (б.д.д. 652-
624 жж.) Кіші Азияда 28 жыл билік құрған. Ассирияның атақты патшасы Ашшурбанипалдың күйеу баласы 
болған  Мадиді  Мидия  билеушісі  Киаксар  (Кейқұсырау)  қастандықпен  у  беріп  өлтіріп,  ежелгі  дәуірдегі 
ең  ірі  Ашшурбанипалдың  кітапханасын  өртеп  жіберген.  Сол  кітапханада  (Шыңғысхан  күйреткен  Отрар 
кітапханасын  да  еске  алайық)  скиф-сақтардың  ата-бабаларының  тарихына  қатысты  қаншама  деректер 
жойылып кетті десеңші. 

Б.д.д. VIII-VII  ғғ. Шығыс Түркістан жерін  мекендеген  «Шулардың»  түркі  тектес  қауымға жататынын 
көптеген европалық ғалымдар(Мысалы: Харлейз: (JA), 8-ХХ.- 1892) атап өткен. Көне түркі аңыздарында да 
Сақ пен Шу туыстас халықтың екі бөлігі ретінде көрсетілген.

Сақтардың  бір  бөлігін  Сулер  (Жүнгүсі)  деп  аталғандығы  б.д.д.  989  ж.  Қытай  деректерінде  айтылған. 
Оларда  сү  (сэ)  және  су  атаулары  сақтарға  қатысты  айтылады.  Мюллер,  Франке  және  З.  Тоган  бұларды 
түркілердің ата-бабалары деп көрсетеді (Togan Z.V. 1928: 5-12).

Олай болса бұл атаулардың да Шумерліктерге қатысы болу мүмкіндігі жоққа шығарылмаса керек. 
Ниневияны қазу барысында табылған саз тақтайшалар, сөздіктер ең көне деген тілдің түбірін анықтауға 

мүмкіндік  береді.  Оны  лингвист  ғалымдар  агглютинивтік  тіл  (яғни,  жапсырылған,  желімделген  деген 
мағынада) ретінде бағалаған. Атап айтқанда бұл тілдегі сөздер бір буынды немесе ешбір жалғаусыз болып 
келеді. Расында, бұл ежелгі түркі тіліне де тән болған ерекшелік. Олай болса, шумерлердің тілі түркілік тілге 
өте жақын деп айтуға болады. 

Қосөзенде  Урдың  ІІІ  әулеті  құлаған  кезде,  б.д.д.  2  мыңжылдықта  Иссин  (исседон-үйсін)  және  Ларса 
патшалығы құрылады. Иссин патшасы Ишме Даған (Ісме Қаған - б.д.д. 1953-1935 жж.) арнайы салық «гун» 
(құн – Ә.Ш.) енгізді. Жалпы храмдық салық «саттуккум» (садақа-Ә.Ш.)  (постоянная приношения) немесе 
«са-ду(г)» (жертвенные дары) құрбандыққа арналған төлем берілетін. Сонымен қатар, «а-руа» (аруақ-  Ә.Ш.) 
(приношения по обету) ғұрыптық рәсімдерге де сый жоралғылар берілетін. 

Шумер тілінің түркілік түбірі тіпті қазіргі қазақ тілімен жай ғана салыстырғанның өзінде анық байқалады.
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Алғашқы жыр – дастан болып табылатын Шумерлік Гильгамеш жыры (Бильгамеш) (мыс. қаз. Өтеміс, 
Тоқтамыс) түркілік түбірлерге толы. Мысалы: отқа салса күймейді, суға батпайды (Алпамыс секілді), өлімнен 
қашып, мәңгілік өмір шөбін іздейді (Қорқыт секілді). Мәңгілік өмірге ие болған, топан судан аман қалған ата 
– бабасы Утнапиштиді (өмірдің қыспағын көрдім, отына пістім, бірақ та адамдар ішінде жалғыз өзім мәңгілік 
өмірге ие болдым) іздейді. 

 Сонымен Шумер мен  түркі  тілінің  терең  тілдік  талдауына бармағанның өзінде,  олардың  арасындағы 
түбірлік  мәндегі  ұқсастықтардың  бар  екендігін  жоққа шығаруға  болмайды.  Бұл  паралелдер  қазіргі  кезде 
татар, азербайжан, хакас, өзбек, түркімен ғалымдары да тарапынан өз тілдерінің тарихымен салыстырмалы 
түрде қаралу арқылы жасалуда (Т.Таиров, Н.М. Зеляев және т.б.). 

 Қазіргі  заманда ғылым дамуының жылдамдылығының артуы нәтижесінде бұрындары алға тартылған 
қортындылар  тым  ескіріп  қалғаны  анықталды:  жаңа  деректер  –  заттай  және  жазбаша  табылды,  оларды 
зерттеудің  әдіс-тәсілдері  неғұрлым  жетілдіріліп,  біздің  тарихи  танымымыз  анағұрлым  кеңейе  түсті.  Осы 
тұрғыдан  алғанда,  ешкімге  жалтақтамай,  тарихымызды  тереңінен  талдауға  жолдың  ашылғандығы  сөзсіз. 
Кеңестік кезеңдегі «тарих жұтандығына» ұшыраған қазақ тарихының жазба деректерін тек орта ғасырлардан 
ғана алады деп, ежелгі тарихын археолог, антрополог, этнограф ғалымдардың үлесіне ғана қалдырып, дерекке 
тұнып  тұрған  Ежелгі  шығыс,  антика  авторларының  шығармаларына  үстірт  қарау  немесе  тек  шетелдік 
зерттеушілердің түсіндірмесімен ғана пайдалану бүгінгі күн талабына сай келмейді. Қазақстан тарихының 
берік  іргетасын  оның  ежелгі  тарихы  құрайды.  Олай  болса  осы  іргетастың  анағұрлым  мықты,  мызғымас 
болуы  орың  тарихи  тамырларының  тереңдігімен,  дәлдігімен және жазбаша  деректерімен  өріледі.  Еуропа 
тарихшыларының «көшпенді», «жабайы», «жазу-сызу жоқ» деген терминдік түсініктерінің түбірі бос екендігі 
қазір баршамызға белгілі. Соған қарамастан, ежелгі Қазақстан тарихын зерттеу мектебінің жоқ екендігі, түп-
нұсқалық деректермен жұмыс істей алатын маман – тарихшылардың саусақпен санарлығы, осыған орасан 
зор кедергі келтіріп отырғандығы айқын.
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Аннотация.  Шетелдік  тарихнаманың  дамуы  тарихи  процесті  нақты  білумен  тығыз  байланысты. 
Сонымен  қатар,  бұл  процестер  емес,  тепе-тең.  Тарихнама  Еуропа  тарихының  белгілі  бір 
кезеңінде,  мысалы  XVIII  ғасырда  немесе  XIX  -  XX  ғасырдың  басында  тарихи  процестің  кейбір 
аспектілері  неге  танымал  болып,  басқа  уақытта  олар  артта  қалатынын  түсіндіруге  арналған.

Түйін сөздер:  тарихнама,  шетелдік  тарихнама,  Қазақстан,  Орталық  Азия,  Кеңестік  Қазақстан.

Аннотация.  Развитие  зарубежной  историографии  органически  связано  с  конкретным  познанием 
исторического процесса. Вместе с тем эти процессы не тождественны. Историография призвана объяснить, 
почему в тот или иной период европейской истории, скажем в XVIII в. или на рубеже XIX - XX вв. , получают 
популярность одни аспекты исторического процесса, а в другое время они отходят на второй план. 

Ключевые слова: историография, зарубежная историография, Казахстан, Центральная Азия, Советский 
Казахстан. 

Annotation. The development of foreign historiography is organically connected with the concrete knowledge 
of the historical process. However, these processes are not identical. Historiography is intended to explain why in 
one or another period of European history, say in the XVIII century or at the turn of the XIX - XX centuries, some 
aspects of the historical process become popular, and at other times they fade into the background. 

Keywords: historiography, foreign historiography, Kazakhstan, Central Asia, Soviet Kazakhstan.

Историография как отрасль исторической науки развивалась главным образом в двух взаимосвязанных 
направлениях: разработка теоретических и методологических проблем истории науки и изучение истории 
познания основных проблем. 

Основной  целью  данной  дисциплины  является  овладение  студентами  систематизированных, 
максимально приближенных к объективности знаний по  зарубежной историографии истории Казахстана, 
овладеть основной теоретико-методологической базой исторической науки в целом, усвоив основные школы, 
направления в историческом познании Казахстана с древних времен до современности. 

Историография в системе исторических наук является одной из самостоятельных дисциплин. Как особая 
историческая  дисциплина  она  имеет  свой  предмет  исследования,  свои  источники,  собственные  методы 
исследования. 

Развитие  зарубежной  историографии  органически  связано  с  конкретным  познанием  исторического 
процесса. Вместе с тем эти процессы не тождественны. Историография призвана объяснить, почему в тот или 
иной период европейской истории, скажем в XVIII в. или на рубеже XIX - XX вв. , получают популярность 
одни аспекты исторического процесса, а в другое время они отходят на второй план. 

Историография как одна из исторических дисциплин находится в  тесной связи с источниковедением, 
ибо расширение круга источников в каждую эпоху, успехи в их критическом использовании, сам подход к 
разным категориям источников не только определяют разработку тех или иных конкретных проблем, но и 
отражают общий уровень исторической мысли. 

История исторической науки есть объект мировой историографии. Мировая историография традиционно 
делится на несколько разделов, каждый из которых характеризует состояние исторической мысли о крупном 
этапе человеческой цивилизации, соответствующем определенной общественно-экономической формации: 
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историография античного мира, медиевистика, историография нового и новейшего времени и др. 
Историография как специфическая историческая дисциплина имеет свои источники, которые не совпадают 

по своему характеру с источниками собственно конкретных исторических исследований. Первостепенное 
значение при историографических штудиях имеют, прежде всего, конкретно-исторические работы по истории. 

На  сегодняшний  день  проблемами  зарубежной  историографии  истории  Казахстана  и  Центральной 
Азии занимается ряд казахстанских исследователей: Лаумуллин М. Т. , Бейсембиев Т. К. , Сужиков М. М. , 
Несипбаевой К. Р. 

Современной  англо-американской  историографии  русской  экспансии  посвящена  работа  Несипбаевой 
К. Р.  , в которой автор приходит к выводу, что зарубежные исследователи определяют русскую экспансию 
Центральной  Азии  и  Казахстана,  как  часть  «европейской  экспансии».  Несипбаева  К.  Р.  отмечает,  что 
в  большинстве  своих  работ  английские  и  американские  исследователи  признают  завоевание  региона 
царизмом,  но  при  этом  считают,  что  оно  явилось  положительным  моментом  для  остальных  азиатских 
народов, принесло с собой цивилизацию. Однако большинство казахстанских ученых согласны с критикой 
автора данного положения и считают, что колониальное правление принесло гораздо больше негативного, 
чем  позитивного  в  жизнь  казахского  общества.  Современная  западная  историография  располагает  рядом 
специальных исследований, в которых рассматривается историческое прошлое казахского народа. В русле 
концепции  модернизации  выполнены  работы  М.  Олкотт,  С.  Хантингтона  и  др.  Современные  подходы 
западных исследователей продолжают традиции своих предшественников. Основу их взглядов составляет 
измененная теория модернизации, которая постулирует сознательное саморазвитие традиционных обществ 
под  определенным  влиянием  внешних  обстоятельств.  В  рамках  новой  историографической  традиции 
получают развитие следующие установки: 

1)      переосмысление  истории  отношений  России  с  национальными  окраинами  в  русле  имперской 
идеологии как отношений между метрополией и колониями; 

2)      рассмотрение  колониальной  политики  Российской  империи  в  сравнительной  ретроспективе  с 
аналогичными процессами в других европейских государствах, особенно Британской империи; 

3)      оценка политико-правовых, социально-экономических процессов в Казахстане в XVIII - XIX вв. в 
русле развития ситуации в Центрально-Азиатском регионе в целом. 

Возможно выделить несколько групп в  зарубежной историографии по истории советского Казахстана: 
европейская историография (английская, французская, германская); американская историография; российская 
историография (советская). 

Изучение  зарубежной  историографии  советского  периода  в  истории  Казахстана  так  же,  как  и 
дореволюционной,  характеризуется  некоторыми  особенностями.  Во-первых,  наблюдается  отсутствие 
исследований, посвященных непосредственно западным исследованиям и исследователям Центральной Азии 
в XIX – начале XX вв., несмотря на то, что их труды и сведения фрагментарно использовались при изучении 
отдельных вопросов политической,  экономической и культурной истории республик Центральной Азии в 
прошлом.  Во-вторых,  труды  «агентов»  британской  разведки  (ярлык  дан  английским  путешественникам 
советскими историками) расценивались как недостоверные и ненаучные. Более того, как фальсифицирующие 
прошлую историю центрально-азиатских народов и их культуру. В-третьих, большинство советских работ 
были сфокусированы на исследовании геополитической ситуации и торгово-экономических обстоятельств 
соперничества  России  и  Великобритании  в  центрально-азиатском  регионе  в  изучаемый  период.  И  такая 
генерализация  идей  и методологических  подходов,  безусловно,  была  обусловлена  партийной идеологией. 
Все же, несмотря на эти недостатки, ценность некоторых работ, до сих пор непреходяща в том плане, что в 
них содержится значительная источниковедческая и архивно-документальная база, собранная в библиотеках 
и архивах России, отчасти Великобритании и других зарубежных государств. 

Изучение Казахстана  в  Германии, Англии, Франции  и  т.  п.  в  советский  период. Научные  публикации 
Р. Груссэ, А. Тойнби, О. Латтимора, К.  -А. Виттфогеля, Э. Бекон, Л. Бриггс О. Прицака, Д. Синора и др. 
(зарубежные исследователи 1930-1950-х годов); Б. Ширендыба, Ш. Нацагдоржа, Ч. Далая, Э. Вернера,
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 В. Кёнига, В. Хартвига, И. Зеллнов, Х. Грюнерта, И. Эцседи, Л. Крейдера, Ж. -П. Дигара, П. Бонте и др. 
(зарубежные исследователи-марксисты 1950-1980-х годов); М. Салинза, Э. Сервиса, М. Фри-да, Р. Карнейро, 
У. Айонса, Ф. Бурнхама, Ю. Шамильоглу, Дж. Флетчера, Т. Барфилда и др.  (западные авторы 1960-1990-х 
годов). 

После  второй  мировой  войны  на  Западе,  прежде  всего  в  англосаксонском  мире,  как  грибы  после 
дождя  стали  возникать  центры  и  институты,  занимавшиеся  исследованиями  Советского  Союза.  Перед 
всеми  этими  учреждениями  были  поставлены  четкие  задачи:  в  области  политологии  –  нарисовать  ясную 
картину происходящего в экономике, политике и особенно в национальной политике СССР, что можно было 
использовать  в  качестве  рекомендаций  политикам  и  разведданных  для  спецслужб;  в  области  пропаганды 
–  нейтрализовать  позитивный  эффект  в  мире  от  успехов  социализма,  в  контексте  холодной  войны  – 
обеспечивать информационную поддержку усилиям Запада по дискредитации советского режима в глазах 
мирового общественного мнения и собственного населения. 

В Англии, где существовала давняя научная традиция изучения Среднего Востока и Центральной Азии, 
организовать  такие  институты  было  несложно.  Головным  учреждениям  такого  рода  стало  Королевское 
Центральноазиатское  общество  во  главе  с  кадровым  военным  –  полковником  Дж.  Уилером.  Их  рупором 
был журнал «Среднеазиатское обозрение». В США, где традиции востоковедения и славистики не были так 
сильны, приходилось строить центры данного профиля из подручного материала. Большую роль на первых 
порах сыграли эмигранты первой и второй волны из Российской империи, СССР и стран Восточной Европы. 
В этом плане характерна судьба центра по изучению урало-алтайских народов в Индианском университете в 
Блумингтоне. Идея создать такой центр появилась еще во время войны, когда обнаружилось, что в Америке 
отсутствует школа угроведов и тюркологов. С учетом, что противниками США были Финляндия и Венгрия, 
и из других военно-политических и геополитических соображений возникла необходимость создать центр, 
в котором бы готовили специалистов по алтайской языковой семье. Возглавил это направление выходец из 
Венгрии, профессиональный востоковед Д. Синор. В Западной Германии на руинах Остфоршунга с помощью 
прежних,  еще  нацистских  кадров  возродилась  традиция  изучения Восточной  Европы,  под  которой  стали 
понимать  весь  советский  блок.  При  этом  существовали  две  группы  исследователей  –  чистые  советологи 
(Симон, 1981) и востоковеды-тюркологи, самым известным из которых был Б. Шпулер, блестящий знаток 
монгольской эпохи. Наиболее известной и одиозной фигурой в этих рядах был узбек Б. Хайит, попавший в 
начале войны в плен, затем вступивший в Туркестанский легион и написавший после войны не один десяток 
трудов о Туркестане. 

Но самые сильные школы по изучению Центральной Азии существовали в Великобритании и Франции. 
В Англии  в  1950-х  годах  была  изобретена  теория  о  советском  колониализме,  восходящая  еще  к Чокаеву, 
предельно просто изложенная в книгах сэра О. Кэроу («Тюрки Центральной Азии и сталинизм»), У. Коларца 
(«Коммунизм  и  колониализм»)  и  Х.  Сетон-Уотсона  («Новый  империализм»)  и  трактовавшая  историю 
региона как насильственную и беспощадную колонизацию, разрушившую традиционную культуру местных 
народов. В США эта идея была блестяще развита таким непримиримым антикоммунистом, как Р. Пайпс в 
его знаменитой книге «Формирование Советского Союза». Во Франции в начале 1950-х годов начали карьеру 
тогда  еще молодые ученые – Александр Беннигсен и Элен Каррер д’Анкосс  (Беннигсен,  1979). Им было 
суждено стать основателями подлинно научной школы изучения Средней Азии и внести выдающийся вклад в 
науку. Советские, в том числе и казахстанские, ученые, историки из других среднеазиатских республик не раз 
вступали в полемику со своими западными оппонентами. К сожалению, позиция советских пропагандистов 
не могла быть объективной, а аргументация – свободной. Они были зажаты тисками советской идеологии. Их 
контркритика западной литературы сводилась к выискиванию у зарубежных авторов различных неточностей, 
мелких погрешностей и фактических ошибок, не имевших принципиального значения. Однако лейтмотивом 
советской  контрпропагандистской  литературы  был  клич,  брошенный  партией,  –  дать  отпор  западным 
клеветникам и фальсификаторам,  искажающим успехи  социалистического  строительства  в  национальных 
республиках. Так возникло целое направление в советской историографии, кормившее в течение нескольких 
десятилетий  не  одно  поколение  советских  историков,  философов  и  социологов,  –  критика  буржуазной 
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фальсификации. Методология, аргументация и риторика этой литературы генетически несли на себе печать 
самого  примитивного  сталинизма.  Однако  у  советских  пропагандистов  были  более  профессиональные 
коллеги  на  Западе  из  кругов  левой  и  просоветски  настроенной  интеллигенции.  Если  в  1920–1930-е  годы                       
М. Чокаев полемизировал с такими французскими коммунистами, как П. Вайян-Кутюрье и Ш. Стебер, то в 
1950-е годы эстафету идеологической поддержки советского режима подхватил М. Эгрето, а в 1970–1980-е 
годы – А. Аллег. Следует отметить, что эти авторы были достойными людьми, представлявшими французскую 
компартию в ее лучшие времена, искренне верившими в дело социализма, симпатизировавшими Советскому 
Союзу и народам Средней Азии и  считавшими,  что  социализм был благом для  этих народов. Если  это и 
было заблуждением, то оно было искренним и шло от всего сердца. Зачастую французские левые выдавали 
желаемое за действительное в поисках нужного им идеала. 

Например,  книга  Марселя  Эгрето  «Советский  Восток»  (альтернатива  книге  другого  французского 
советолога  В. Монтея  «Советские  мусульмане»)  с  его  впечатлениями  о  поездке  по  республикам  региона 
увидела  свет  в  1959  году.  Автор  этих  строк,  читая  книгу  Эгрето,  поразился  описанию  некоего  совхоза, 
демонстрировавшего чудеса коллективного хозяйствования недалеко от Алма-Аты. Только через некоторое 
время автор этой статьи понял, что речь идет о совхозе «Каскеленский», где он отрабатывал когда-то, как и вся 
советская академическая интеллигенция, позорный оброк сельхозработ. Это было через четверть века после 
появления  книги французского журналиста.  Если  уже  в  наше  время  совхоз  производил  не  самое  лучшее 
впечатление в плане социальной инфраструктуры, то можно представить, как все это выглядело в конце 1950-
х годов, когда его посетил Эгрето. В 1960-е годы, когда экономические успехи СССР и притягательный облик 
социалистической идеи в  третьем мире уже невозможно было игнорировать,  некоторые  западные ученые 
экономического направления сделали попытку серьезно подойти к процессам в Советской Азии. Так в 1967 
году  одновременно  появились  книги  британки Вайолет  Конолли  «За Уралом»  и  француза Анри Шамбра 
«Казахстан – советский третий мир?». В своих исследованиях эти авторы пришли к выводу, что в Средней Азии, 
и в первую очередь в Казахстане, имела место обширная модернизация, затронувшая все сферы экономики, 
социального  устройства,  культуры  и  образования.  Вопрос  о  цене,  заплаченной  за  эту  модернизацию, 
оставался открытым. Для Конолли, как и для всех англоязычных советологов, она была слишком высокой. 
Для Шамбра и его французских коллег на первом плане остались экономические преобразования, которые 
резко контрастировали с отсталостью соседних стран – Индии, Пакистана, Ирана и Турции. 

Начиная  с  конца  1970-х  годов  идеологическая  ситуация  в  мире  изменилась.  Западные  политики  уже 
не  опасались  повсеместного  распространения  социализма,  за  исключением  прямого  экспорта  военным 
путем из СССР или Китая. На первый план выступили проблемы национализма и ислама. В этих условиях 
чрезвычайно популярными стали идеи А. Беннигсена и Э. Каррер д’Анкосс (Беннигсен, 1979), к тому времени 
переставшими быть коллегами и единомышленниками, но пришедшими самостоятельно примерно к одним и 
тем же выводам. Беннигсен (Беннигсен, 1979), создавший вокруг себя многочисленную школу во Франции, 
Англии  и Америке,  еще  в  1967  году  в  книге  «Ислам  в СССР»  пришел  к  выводу,  что  главную  опасность 
советскому режиму несет исламский фактор. Он утверждал в рамках своей концепции национализма, что 
ислам как цивилизационный и культурный фактор не изжит в республиках советской Средней Азии. Именно 
советские  мусульмане  должны  будут  в  будущем  изменить  демографическое  лицо  и  характер  советской 
системы.  При  этом  Беннигсен  свои  выводы  основывал  прежде  всего  на  демографических  тенденциях 
в советском обществе, которые ясно указывали начиная с конца 1950-х годов на более активный прирост 
населения именно у тюркских народов Средней Азии и Кавказа. Однако Беннигсен, веря в освобождение 
народов  Средней  Азии  от  тоталитаризма,  не  связывал  его  с  обязательным  распадом  всего  СССР.  Он 
верил  в  более  активную  политическую  роль  советских  мусульман  в  рамках  прежнего  геополитического 
пространства. Ему же принадлежит серия работ, посвященных феномену так называемого «мусульманского 
коммунизма». Главная идея Беннигсена и его постоянного соавтора Ш. Лемерсье-Келькежей состояла в том, 
что коммунизм для мусульманских народов Российской империи не был чем-то чуждым и привнесенным 
извне. Они восприняли его в духе борьбы угнетенных наций против колониальных держав и участвовали в 
распространении и популяризации большевизма в странах Востока (Беннигсен, 1979). 
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Каррер  д’Анкосс  в  результате многолетних  и  внимательных  исследований  советской  истории  в  своей 
нашумевшей книге «Расколотая империя» пришла к выводу, что Советский Союз ждет неминуемый распад. 
С высоты сегодняшнего дня, когда с момента распада СССР прошло почти десять лет, трудно представить 
насколько революционным и шокирующим было предсказание французской ученой в 1977 году. Западные 
политики, наиболее заинтересованные в уничтожении своего главного противника, не приняли эти выводы 
всерьез. Ее знакомые из числа французской левой интеллигенции и кругов, близких к советскому посольству в 
Париже, как она вспоминала позднее с недоумением, перестали здороваться с ней. При этом Каррер д’Анкосс 
не абсолютизировала исламский фактор, а считала, что в распаде советской империи заинтересованы в первую 
очередь сами русские. Забегая вперед, скажем, что научная и политическая судьба этой исследовательницы 
сложилась блестяще. За свои заслуги в области истории и политологии она была удостоена в начале 90-х 
годов  звания  члена  французской  Академии,  став  «Бессмертной»,  как  и  другой  великий  исследователь 
средневековой истории Центральной Азии ориенталист Рене Груссе. Она является депутатом Европейского 
парламента,  где в 1995 году подала голос в  защиту конституционных преобразований в Казахстане после 
того, как Европарламент с подачи немецких социал-демократов выступил с резкой критикой политических 
изменений в республике. Таким образом, ее интерес к нашему региону не носил исключительно академического 
характера, а был частью ее личной симпатии и нравственных убеждений. 

Взгляды  Беннигсена  и  его  многочисленных  коллег,  соавторов  и  учеников  на  роль  ислама  в  будущем 
разрушении  Советского  Союза  в  начале  1980-х  годов  стали  доминирующими.  Этому  в  немалой  степени 
способствовали также события в соседних странах – Иране и Афганистане. Прогнозы о том, что мусульмане 
непременно разрушат СССР, звучали со страниц книг М. Ривкина в США («Мусульманский вызов Москве»), 
С.  Э.  Уимбуша  в  Англии  («Мусульмане  Советской  империи»)  и  самого  Беннигсена  («Исламская  угроза 
Советскому  Союзу»).  После  декабрьских  событий  1986  года  в  Алма-Ате  эти  прогнозы  обрели  характер 
полной политической уверенности. Когда в Гуверовском Институте войны, мира и революции в Стенфорде 
готовилась  к  печати  книга  “Казахи”  тогда  еще  никому  не  известной  молодой  исследовательницы Марты 
Олкотт,  ученицы Беннигсена,  автор по  горячим следам встав ила  в финал книги  страницы, посвященные 
декабрьским  волнениям. Вывод  был  выдержан  в  стиле  ее мэтра: Советская  империя  зашаталась,  а  поход 
против нее возглавили мусульмане Центральной Азии (Беннигсен, 1979). 

Несмотря на то, что научная жизнь Германии в 1920-1930-е гг. характеризуется в определенной степени 
активной,  В.  Бартольд  считал  уровень  востоковедения  на  данный  период  гораздо  низким  в  сравнении  с 
довоенной эпохой. На его взгляд, это выразилось в резком уменьшении количества специалистов (особенно 
молодого  поколения),  падение  интереса  к  предмету,  потере  в  годы  войны  научных  связей  и  связанной  с 
этим  вынужденной  изоляции  немецкой  науки.  Особенно  тягостное  впечатление  произвело  на  Бартольда 
падение  уровня  научных  журналов,  из  которых  специалисты  обычно  черпают  информацию  о  развитии 
соответствующих  исследований.  Он  имел  в  виду  вышеупомянутый  «Журнал  германского  восточного 
общества». 

Нельзя не признать, что мировая война нанесла существенный урон развитию науки, но не все выводы 
известного  востоковеда  следует  считать  бесспорными.  По  мнению  М.  Лаумулина,  это  время  явилось 
водоразделом между двумя эпохами в европейском востоковедении, а Бартольд принадлежал к уходившей. 
На смену представителям классической ориенталистики приходило новое поколение ученых, которое смело 
вторгалось  в  смежные  области  знания,  создало  новые  направления,  доводило  отдельные  специализации 
до  совершенства. Этот  процесс  означал  смену  вех  в  науке. Также немецкими  учеными предпринимались 
попытки  вырваться  из  изоляции,  в  которой  они  оказались  вследствие  войны.  Этот  процесс  получил 
выражение в создании новых совместных научных журналов: в 1920 г. в Лейпциге, а затем в Берлине начал 
выходить «Венгерский ежегодник» – совместное германо-венгерское издание, в котором довольно активно 
исследовались  проблемы  тюркологии  и  истории  исследуемого  региона.  В  1922  году  в  Висбадене  увидел 
свет «Урало-алтайский ежегодник», ставший впоследствии известным печатным изданием по тюркологии и 
истории. В это время продолжили свою деятельность редакции таких изданий как «Ежегодник Берлинских 
музеев» и «Исламский Восток». 
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Однако общий фон немецкой ориенталистики, как и науки в целом, коренным образом изменился в 1933 
году, с приходом к власти нацистов. Начавшаяся впоследствии Вторая мировая война нанесла колоссальный 
урон научным кадрам: десятки немецких ученых-востоковедов погибли на фронте, а после падения рейха 
в  1945  году  начался  процесс  раскола  германской  науки  на  две  ветви,  которым  пришлось  существовать  и 
развиваться  в  совершенно  противоположных  идеологических  условиях.  Ряд  ученых  были  вынуждены 
покинуть Германию и начать  работу  в Англии и США. Как известно, формирование научных  структур  в 
Германской  Демократической  Республике  осуществлялось  строго  по  советским  образцам,  полностью 
отображая  деятельность,  базирующуюся  на  партийно-государственном  диктате  с  приоритетной  ролью 
централизованного управления научным процессом. В противовес этому в Западной Германии развернули 
свою деятельность ряд советологических учреждений. 

Общеизвестно,  что  на  протяжении  многих  лет  понятие  «советология»  неизменно  трактовалась  как 
заведомо предвзятый, ненаучный буржуазный подход к событиям, происходящим как в Советском Союзе, так 
и в странах Восточной Европы, а самих исследователей, окрещенных «советологами» и «кремлеведами» с ходу 
заносили в разряд фальсификаторов, стремящихся опорочить и извратить достижения реального социализма. 
Остфоршунг являлся составной частью международной советологии, которая ранее воспринималась нами как 
лженаучная дисциплина. Тем не менее, даже в условиях советской действительности, при наличии негативной 
оценки  деятельности  советологических  школ,  не  отрицалась  необходимость  скрупулезного  изучения  и 
учета  ее  своеобразных  черт,  особенностей.  Знание  новейших  тенденций,  форм  и  методов  деятельности 
советологических  организаций  и  учреждений  было  необходимо  для  так  называемой  аргументированной 
и  эффективной  борьбы  с  антинаучными  концепциями,  якобы  искажавшими  советскую  действительность. 
Существовавшее  в  исторической  науке  мнение  о  советологии  на  сегодняшний  день  не  выдерживает 
критики. Возросшее,  в  особенности  после  второй Мировой  войны  количество  советологических  центров 
было обусловлено огромным интересом к крупнейшей державе, занимавшей одну шестую часть мирового 
пространства  и  игравшей  значительную  роль  на  международной  арене.  В  Западной  Европе  наибольшая 
концентрация советологических центров наблюдалась в ФРГ. 

Научно-исследовательские институты, учебные центры, семинары, а также союзы и общества, изучавшие 
проблематику СССР и европейских стран социалистической ориентации, было принято объединять термином 
«остфоршунг», что дословно означает «изучение Востока» и включает всю немецкоязычную советологию 
Западной  Европы.  В  этих  структурах  работали  тысячи  специалистов  в  области  истории,  философии, 
географии, психологии и педагогики, медицины, языкознания, права,  экономики социалистических стран, 
которые  наряду  с  проведением  общественных  исследований  изучали  отдельные  республики  и  регионы 
СССР. Не  составили исключения Средняя Азия и Казахстан. Внимание  к  проблематике  среднеазиатского 
региона  стала  особенно  усиливаться  в  50-60-х  г.  г.  прошлого  века  в  связи  с  распадом  колониальной 
системы  и  борьбой  за  сферы  влияния между  ведущими  государствами мира. Подавляющее  большинство 
остфоршеров в многочисленных исследованиях дало однозначный ответ о неприемлемости советского опыта 
социалистического строительства в Средней Азии и Казахстане для развивающихся стран Азии и Африки. 

Немецкими учеными была представлена полная драматизма, детализированная картина социалистического 
строительства  в  среднеазиатском  регионе.  Объективность  немецких  исследований  была  воспринята 
советскими  историками  как  всесторонняя  дискредитация  социалистического  строя.  Тенденциозность 
советской историографии выразилась в признании того, что именно некапиталистический путь развития ранее 
отсталых народов спас от нищеты и вымирания и поднял их до высот современного прогресса. Самодовольные 
официальные утверждения о том, что победа социализма в СССР создала новую историческую общность, не 
знающую национальных антагонизмов, оказались просто иллюзией. 

Зарубежным исследователям удалось в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого столетия представить 
целую  серию  прогнозов  о  неминуемом  распаде  СССР  по  линиям  границ  национальных  республик. 
Первостепенное внимание было обращено на азиатские народы СССР, что нашло отражение в исследованиях 
видных остфоршеров. Так, ведущий остфоршер Г. Симон писал: «Роль и вес азиатских наций в советском 
обществе сегодня значительно больше, чем полстолетия назад» (Симон, 1981). 
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Приоритетным  для  немецкой  историографии  являлось  акцентирование  внимания  на  негативных 
последствиях  социалистического  строительства  в  республиках Средней Азии  и Казахстана,  приведших  к 
межэтническим  конфликтам.  Этническая,  религиозная  и  культурная  отчужденность  среднеазиатского 
региона, по мнению Г. Опитца, создавала взрывоопасную обстановку. 

Между тем известно, что еще задолго до этого, с начала 50-х годов ХХ века в США и Западной Европе 
стали создаваться специальные учреждения и программы с целью изучения Казахстана и республик Средней 
Азии.  Практическая  заинтересованность  государственных  структур  была  подкреплена  финансовыми 
и  организационными  мерами,  что  способствовало,  в  свою  очередь,  формированию  отдельной  отрасли 
советологии  -  среднеазиеведение.  В  системе  остфоршунга  традиционно  нет  учреждений  специально 
ориентированных на Казахстан и республики Средней Азии. Исключение составлял Туркестанский рабочий 
кружок, деятельность которого связана с 1953 по 1964 гг. 

Вместе с тем, проблематика региона пристально изучалась в таких крупных заведениях остфоршунга, как 
Федеральный институт по изучению Востока и международных отношений в Кельне (Г. Брэкер, Г. Бруннер, К. 
О. Ведекин, А. Фон Борке, Г. Симон, Э. Шнайдер и др. ). Институт Восточного права Кёльнского университета 
(Б. Майснер, Д. Френцке, А. Ушаков), Немецкий институт по изучению экономики в Западном Берлине (М. Е. 
Рубан), Институт Восточной Европы западноберлинского Свободного Университета (Р. Левенталь, К. Вестен, 
Г. И. Глесснер), Швейцарский институт Востока в Берне (Л. Ревез) и другие (Симон, 1981). 

В зарубежной историографии истории советского Казахстана возможно выделить ряд сюжетов, которые 
более часто становятся объектом изучения. Первое это экспорт социальной революции: теория и практика. 
События  Октября  1917  года:  революция  или  переворот?  Научное  наследие  теории  революции  в  трудах 
казахской интеллигенции. Базовые концепции зарубежных исследователей истории Октября в Казахстане. 
Вторая проблема –история «Алаш» в зарубежной историографии; «Алаш» в период Октябрьской революции. 
Гражданская война в оценке западных авторов. 

Третий  сюжет  –  коллективизация  и  насильственные  преобразования  традиционного  общества. 
Проблема изучения коллективизации сельского хозяйства Казахстана в трудах ведущих советологов. Теория 
тоталитаризма  в  зарубежной  историографии.  Зарубежная  историография  истории  индустриализации 
Казахстана. 

Четвертая проблема – тоталитаризм и этническое выживание. 
Языковая  политика  советского  государства  в Казахстане  в  изучении  зарубежных  авторов. Социально-

экономические  последствия  тоталитаризма  в  трудах  ведущих  советологов.  Зарубежная  историография 
истории  «культурного»  строительства  в Казахстане. Основные  аспекты изучения национальной политики 
советского государства в крае. Зарубежная историография истории декабрьских событий 1986 г. в Алма-Ате. 

Также на настоящий момент в Европе существуют научные центры по изучению Казахстана, который 
европейские исследователи вводят географически в понятие Средняя Азия. 

Развитие  научных  центров  по  изучению Казахстана  в  Европе  (Германия, Франция,  Англия);  научных 
центров по изучению Казахстана в Америке; научных центров по изучению Казахстана в России. 

На месте бывших республик возникли новые самостоятельные государства, активно ищущие собственную 
национальную  идентичность.  В  этих  условиях  западная  политология,  так  ожесточенно  боровшаяся  за 
освобождение среднеазиатских и всех советских народов от «тоталитарного ига» не проронила ни слова о 
дикой приватизации, о массовом разорении населения, об истинных причинах жестоких этнических чисток и 
национальных конфликтов. Такое ощущение, что советология вдруг ослепла и оглохла. Одной из причин этого 
является тот факт, что распад Советского Союза совпал со сменой поколений в западном среднеазиеведении. 

Ушли  из  жизни  ученые,  создававшие  этот  жанр  как  часть  целостного  взгляда  Запада  на  регион  –  А. 
Беннигсен,  Дж.  Уилер,  В.  Конолли.  Им  на  смену  пришли  молодые  исследователи,  поглощенные  больше 
геополитическими вопросами. (Беннигсен, 1979)

Тон этому направлению задал американский разведчик и аналитик Г. Фуллер в книге «Новая геополитика 
в Центральной Азии», затем последовали работы Р. Даннройтера «Создание новых государств в Центральной 
Азии», Ш. Акинер «Центральная Азия – новая дуга кризиса» и других, чье перечисление займет слишком 
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много времени и места. Основная мысль этих работ сводится к обеспечению геополитических интересов 
Запада, вытеснению России из региона, вопросу о том, кто будет контролировать ресурсы Каспийского моря, 
угрозе исламского фундаментализма и т. д. Вся эта проблематика знакома читателю из ежедневных газет. 
Однако  следует  обратить  внимание  на  тот факт,  что  ежедневные  поучения  и морализаторские  сентенции 
о  неразвитости  у  нас  демократии,  нарушениях  прав  человека  и  засилье  авторитаризма  корнями  уходят  в 
эпоху идеологической борьбы Запада с Советским Союзом, а в более широком плане являются следствием 
застарелого  убеждения  Запада  в  своем  цивилизационном  превосходстве  над  народами  Евразии,  которое 
так  великолепно  разоблачил  великий  советский  историк  Л.  Гумилев.  В  практическом  плане  речь  идет  о 
сохранении геополитических интересов Запада в Центральной Азии. 

Конкретно  из  литературы  1990-х  годов  о  Казахстане  заслуживают  внимания  переиздание  книги 
Олкотт «Казахи» в 1995 году, в котором она сделала попытку проанализировать политические процессы в 
республике с учетом влияния советского наследия, а также книга британской исследовательницы  Ш. Акинер 
«Формирование  казахской  идентичности:  от  племени  к  государству».  Акинер  считает,  что  Казахстан  в 
постсоветский период вступил в  завершающую фазу создания национального  государства. Во Франции в 
прошлом году увидела свет книга французской ориенталистки Катрин Пужоль «Казахстан», написанная в 
традициях Института восточных языков и цивилизаций, а в Лондоне в Королевском институте международных 
отношений – работа Салли Каммингс «Казахстан: отношения между центром и периферией». 

Итак,  казалось  бы,  советология  как  жанр  умерла  вместе  с  Советским  Союзом.  Ей  на  смену  пришли 
практические исследования происходящих политических процессов в странах Центральной Азии. С высоты 
сегодняшнего дня отчетливо видно, что советология, оставившая все свои родимые пятна новой политологии, 
ставила главной целью низвержение главного геополитического противника Запада во второй половине ХХ 
века – СССР. Для этих целей использовалась критика громоздкой экономической системы социализма, не 
всегда удачной национальной политики Москвы и, главное, советской политической системы, базировавшейся 
на  примате  коллективного  начала  над  индивидуальным  и  выражавшейся  на  этом  историческом  этапе  в 
государственном и партийно-идеологическом контроле над обществом. У новой политологии цели в общем 
остались прежние – отстоять геополитические интересы Запада, используя неопытность молодых государств, 
их  экономическую,  технологическую  и  финансовую  зависимость,  внутренние  проблемы  и  противоречия 
между ними. Таким образом,  западная  политология  более  откровенно  озвучивает  то,  о  чем предпочитает 
молчать официальная политика. 

С этой точки зрения абсолютно не важно, каков уровень демократии в новых государствах Центральной 
Азии. Если с демократией будет все нормально, нас будут критиковать за то, что у нас ананасы не плодоносят 
или  саксаул  криво  растет. Настоящим  поводом  для  беспокойства  для  западных  политологов  и  политиков 
являются степень их сближения с Россией, усиление государственного контроля над процессами в обществе и 
экономике, попытки самостоятельно формировать и отстаивать свои национальные интересы. Если в будущем 
на постсоветском пространстве возобладает принцип цивилизационного и исторического единства Евразии, 
нам следует ожидать новой волны в политологии и новой политической критики в наш адрес независимо 
от  уровня  наших  достижений  в  реформировании  экономики  и  создания  гражданских  и  демократических 
институтов. 

Әдебиеттер, references:

 Armstrong J. A. Nations Before Nationalism. – In: Nationalism. - Oxford, 1994. - P. 145. 
Bennigsen A. , Wimbush E. Muslim National Communism in the Soviet Union: A Revolutionary Strategy for the 

Colonial World. - Chicago, London, 1979. 
Brown B. , Tedstrom J. Kazakhstan and Kyrgyzstan: Central Asia’s Leaders. // RFE/RL Research Report. - April 

1992. - Vol. 1, No. 17. - P. 58. 
 Burg S. L. Central Asian Elite Mobility and Political Change in the Soviet Union. // Central Asian Survey. - 



# 2020, № 2 (2) 2/2020 35

London, 1986. - Vol. 5, No. ¾. - Pp. 77-89. 
Critchlow J. Democratization in Kazakhstan. // RFE/RL Research Report. - 24 July 1992. - Vol. 1. No. 30. - P. 12.
Connor, Walter. The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy. - Princeton, 1984. – Р. xiv.
 Conquest R. Harvest Sorrow. Soviet Collectivization and the Terror. - Famine-Oxford, 1986;
Karpat K. H. The Geographical Scope of Central Asia. // Central Asian Survey. - London, 1984. -Vol. III, № 3. 

- P. 5. 
Motyl A. J. Revolutions, Nations, Empires. Conceptual Limits and Theoretical Possibilities. - New York, 1999. 

- Рp. 117–130. 
Olcott Marten R. P. Promise and Peril in Soviet Hartland. // US News and World Report. - Washington, 1980. - 

Vol. 89, No. 8. - Pp. 71-72. 
Rakowska-Harmstone T.  Islam  and Nationalism: Central Asia  and Kazakhstan  under  Soviet Rule.  // Central 

Asian Survey. - London, 1983. - Vol. 2. No. 2. - P. 59. 
Simon G. Russen und Nichtrussen in der UdSSR: Zu den Ergenissen der Volkszahlung von 1979. - Köln, 1981. 
Smith G. Soviet Politics: Continuity and Contradiction. - London, 1988. - Р. 309. 
Wheeler J. Nationalism Versus Communism in Asia. // Asian Affairs. - London, 1977. - Vol. 64. Pt. I. - P. 41. 

ӘЛ ФАРАБИ – ӘЛЕМДІК ТҰЛҒА

АЛЬ ФАРАБИ - МИРОВАЯ ЛИЧНОСТЬ

AL-FARABI IS A WORLD FIGURE

C. Амерхан1

1«№4 ЖББОМ» КММ Тарих пәні мұғалімі. Теміртау қ.

Амерхан С.1 

1Учитель истории КГУ “СОШ №4”. Город Темиртау.

S. Amerkhan1

1History teacher of “Secondary School No. 4”. Temirtau city

Аннотация. Мақала атақты әлемдік ойшылдардың бірі – Әбу Насыр Әл-Фарабидің шығармашылығына 
арналған, Оның есімі Орта ғасырлардағы белгілі бір ғылыми жаңалықтармен ғана емес, сонымен бірге Таяу 
Шығыс  елдерінің  ағартушылық әлеуметтік-философиялық ойының дамуымен де байланысты. Әл-Фараби 
өз  еңбектерінде  қазіргі  тіл  білімінің  мәселелерінің  бірі  –  сөйлеу  мәдениеті,  атап  айтқанда  ақындардың 
шешендік  қасиеттері,  билеушілердің, имамдардың сөйлеу мәдениеті  туралы айтады. Мақалада  әл-Фараби 
тұрғысынан моральдық Адам сәйкес келуі керек сөйлеу, сөйлеу мәдениеті, шешендік өнерге қатысты талаптар 
қарастырылады.

Түйін сөздер:  Ғылым,  ғалым,  ұстаз,  мәдениет,  тәрбие,  ұғым,  оқу,  педагогика,  философия,  логикалық 
ойлау, адамгершілік құндылықтары, трактат, тарихи жылнамалар, тарих. 

Аннотация.  Статья  посвящена  творчеству  одного  из  выдающихся  мировых  мыслителей  –  Абу  Наср 
Аль-Фараби, с чьим именем связано не только определённое число научных открытий средневековья, но и 
развитие просветительской социально-философской мысли стран Ближнего Востока. В своих работах Аль-
Фараби  касается  одной  из  проблем  современного  языкознания  –  культуры  речи,  в  частности  ораторских 
качеств  поэтов,  культуры  речи  правителей,  имамов.  В  статье  рассматриваются  требования,  связанные  с 
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речью, культурой речи, ораторским искусством, которым должен соответствовать нравственный человек, с 
точки зрения Аль-Фараби.

Ключевые слова: Наука,  ученый,  учитель,  культура,  воспитание,  концепция,  чтение,  педагогика, 
философия, логическое мышление, моральные ценности, трактат, исторические анналы, история. 

Annotation. The article is devoted to the work of one of the world’s outstanding thinkers – Abu Nasr al-Farabi, 
whose name is associated not only with a certain number of scientific discoveries of the middle ages, but also with 
the development of educational social and philosophical thought in the Middle East. In his works, al-Farabi deals 
with one of the problems of modern linguistics-the culture of speech, in particular the oratorical qualities of poets, the 
culture of speech of rulers, imams. The article considers the requirements related to speech, culture of speech, oratory, 
which a moral person must meet, from the point of view of al-Farabi.    

Key words: The science, scientist, teacher, culture, education, concept, reading, pedagogy, philosophy, logical 
thinking, moral values, treatise, historical annals, history.

       
 Мәдениет пен ғылымның ірі тарихшылары Фараби қайраткерінің ұлылығы мен бірегейлігін атап өтті. 

Астрономия, логика, музыка теориясы мен математика, әлеуметтану және этика, медицина мен психология, 
философия және құқық - бұл оның қызығушылықтарының тізімі. Фараби өзінің жас кезінде-ақ өзінің туған 
қаласынан  кетіп,  Бұхара,  Мерв,  Хорран,  Александрия,  Каир,  Дамаск,  Багдадтағы  исламмен  және  Араб 
халифатымен байланысты барлық қалаларда болған. Ол өмірінің  көптеген жылдарын Араб халифатының 
саяси және мәдени  орталығы болған Бағдадта  өткізді. Мұнда  ол  «Бейт  әл-Хикма»  қайраткерлерінің,  грек 
авторларының аудармашыларының шығармаларын зерттей отырып, өз білімін жан-жақты байытады, көрнекті 
ғалымдармен байланысқа түседі және белгілі бір уақыттан кейін олардың арасында адамгершілік биіктігі мен 
ойлау күшінің арқасында жетекші орын алады. Дәл осы жерде оған «Мұғалім Ассана» - Екінші мұғалім атағы 
берілді.     

Фараби шын мәнінде  әлемдік деңгейдегі  адам болған,  ол  өз жұмысында  араб,  парсы,  грек,  үнді және 
өзінің, түркі мәдениетінің құнды жетістіктерін жинақтап, жинақтаған. Соңғысының жаңғырығы оның әйгілі 
“Китаб  әл-музыкат  әл-кабирде”  айқын  көрінеді.  Бірақ  ол  әр  түрлі  мәдени  дәстүрлерді  жақындастырған 
гуманистік  ғалым  ғана  емес,  онда  өз  заманының  білімін  жүйелеуге  ұмтылған  ғылым  реформаторының 
данышпаны  өмір  сүрді,  бұл  оның  “ғылымдарды  жіктеу  туралы  сөз”  трактатында  көрініс  тапты.  Фараби 
педагогиканы  реформатор  ретінде  ойлады,  ол  білімді  халық  арасына  енгізуге,  ағартушылықты  адам 
бойындағы адамгершіліктің дамуымен байланыстыруға ұмтылды.

 Ғалым-энциклопедистің әлеуметтік, этикалық, философиялық көзқарастарының қалыптасуына, бірінші 
кезекте, Орта Азия, Орта және Таяу Шығыс елдері халықтарының өзіндік және ерекше мәдениеті, ежелгі 
грек философиясы, атап айтқанда Аристотель мұрасы, сонымен қатар сол кезең идеологиясы үлкен әсер етті. 
Тәуелсіз және өзіндік философиялық ойлауды иеленген ғалым тұтас энциклопедиялық жүйені құрды.

 Әл-Фарабидің ілімі бойынша әмірші-философтар ізгілікті қалалардың басында болып, діни қауымдастық 
көшбасшылары  рөлінде  бір  уақытта  әрекет  етеді.  Билеуші  білімнің  тереңдігін  түсініп,  болмыс  ырқынан, 
материалдық  құндылықтардан  бас  тартқан  адам болуы керек. Әл-Фараби  кез-келген  адам  ізгілікке  бейім, 
тәлімгердің мәні осы қасиетті адам бойында ашу деп санайды. Ізгілікті қалаларда олар барлық тұрғындар үшін 
шынайы бақытқа жетуге тырысады, жақсылық пен әділдік билейді, әділетсіздік пен зұлымдық айыпталады. 
Әл-Фараби ізгілікті қалаларға нағыз қалалармен қарсы тұрды, олардың билеушілері мен тұрғындары нағыз 
бақыт туралы түсініктері жоқ және оған ұмтылмайды, тек дененің саулығы, ләззат пен байлыққа көңіл бөледі.

Әл-Фараби зерттеумен айналыспаған немесе айналыспаған ғылым саласы жоқ. Ол философия, логика, 
математика, лингвистика, әдебиет теориясы және т.б. көптеген ғылыми еңбектер жариялады. Алайда оның 
көптеген еңбектері қолжазба түрінде таратылды және біртіндеп жоғалып кетті. 

Фарабидің  кейбір шығармаларының  тізімі  ғана  сақталған. Алайда  ғылыми жұмыстардың  нақты  саны 
белгісіз.

Әл-Фараби  антикалық  кезеңнің  математикалық мұрасымен жақсы  таныс  болған. Оның жазбаларында 
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Пифагор, Евклид, Птоломей және Ежелгі Грецияның басқа көрнекті ойшылдарының есімдері жиі кездеседі.
Фараби үшін математика ғылымдары заттардың белгілі бір болмысын, байланысын және қатынастарын 

зерттеуге қызмет етеді.
Фараби өзінің туған түркі тілінен басқа араб, парсы, грек, латын және санскрит тілдерін де білген. Ол өз 

өлеңдерін өз дәуірінің рухани және ғылыми тілі болып саналатын араб тілінде жазды.
Ежелгі дәуірден бастап ғылымның даму тарихында жинақталған білім ресурстарын сұрыптау және ретке 

келтіру тәртібі бар. “Ғылым энциклопедиясы” трактаты, оның ең танымал шығармаларының бірі. Бұл еңбек 
ғылым тарихында ерекше маңызға ие. Бұл кітап бес тараудан тұрады. Бұл жұмыс толығымен немесе үзінді 
түрінде ескі еврей, неміс, ағылшын, француз, түрік және басқа тілдерге аударылған.

Ғылымдар жүйесінде әл-Фараби жаратылыстану-математикалық ғылымдарға үлкен көңіл бөледі. Сандар 
мен шамалар  туралы білім бүкіл  әлемнің  алуан  түрлілігі  туралы білімнің негізінде жатқандығына  сүйене 
отырып, Әл-Фараби бұл бөлімдер арасында арифметика мен геометрияға, сондай-ақ дұрыс логикалық ойлау 
өнеріне  ерекше мән  береді. Оның  ойынша,  бұл  ғылымдар  «барлық  ғылымдарға  енеді»,  өйткені  ол  нақты 
объектілерден және осы объектілер арасындағы іс жүзіндегі өзара байланыстар мен қатынастардан алынған 
ұғымдар мен қатынастармен жұмыс істейді.

Адамзат  тарихында  ұрпаққа  тәрбие  берудің  жалпыадамзаттық  идеяларын  жүзеге  асырып,  жаңа 
педагогикалық жүйенің қалыптасуында өз заманында Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз» атанған әлемге 
әйгілі  ойшыл,  ғұлама  ғалым,  халқымызға  білімнің  нәрін  сепкен  ұлттың  ұлы  кемеңгері  Әбу  Насыр  Әл- 
Фарабидің алатын орны ерекше. Әл-Фараби алғашқы педагогикалық ой - пікірлердің жетістіктерін жаңғыртып, 
жетілдіре білді. Халық даналығы туғызған данышпандық ой-пікірлерге, шығыс мәдениетінің озық үлгілеріне 
ден қоя отырып, өзінің төл педагогикалық тұжырымдамасын жасады. Оның педагогикалық тұжырымдамасы 
дидактика мен тәрбие теориясының мәселелерін бірге қамтитын іргелі жүйе болып табылады. Әл-Фарабидің 
тәлім-тәрбиелік идеялары теориялық дәрежесі жағынан кез келген педагогикалық ілімге бастапқы негіз бола 
алады,  әсіресе оның күллі  адамзат қауымдастығының жиынтығы ретінде ұлы қоғамды суреттейтін  ізгілік 
тұғырнамасы қазіргі педагогиканың жетекші идеясы болып отыр. Әл-Фараби жетілген тұлғаны тәрбиелеу 
үшін «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек, тәрбиесіз берілген білім - адамзаттың қас жауы, ол 
келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі» деген ұстанымды басты қағида ретінде ұсынды.

Әл-Фарабидің  педагогика  ғылымының  негізін  салушы  екендігін  оның  еңбектерінде  қарастырылған 
педагогикалық  ұғымдардың  анықтамалары  неғұрлым  нақтылай  түседі.  Педагогиканың  негізгі  ұғымы 
болып табылатын оқыту мен тәрбиеге ғұлама мынадай түсініктеме береді: «Оқыту адамдар мен халықтарда 
теориялық қайырымдылық дарыту болады, ал тәрбие - білім-білікке негізделген өнер арқылы оларға этикалық 
қайырымдылық  дарыту  тәсілі. Оқыту  тек  сөз  арқылы жүзеге  асырылады,  ал  тәрбие  кезінде  адамдар мен 
халыққа білімге негізделген қасиеттерден шығатын әрекеттерді жасауды дағдыға айналдыру үйретіледі…». 
Осы анықтамалардың астарлы мағынасы қазіргі педагогикадағы «оқыту» мен «тәрбие» ұғымдарына берілген 
анықтамалармен  сабақтасып,  өзара  байланысып  жатқандығын  айқын  аңғаруға  болады.  Әл  -  Фарабидің 
мұрасында  педагогиканың  негізгі  ұғымы  болып  табылатын  «білім  беру»  ұғымы  да  қарастырылған. 
«Оқу  бастамасы  біздерге  болмыс  бастауларын  білу  құралы  болып  табылады,  ал  олардан  шығарылатын 
қорытындылар  ғылыми  пәндерді  игерудің  бастамасы  мен  құралы”  деген  ғұламаның  анықтамасы  қазіргі 
педагогикадағы «білім беру - оқыту нәтижесі, тура мағынасында ол оқып-үйренілетін пән туралы алғашқы 
түсініктің, ұғымның қалыптасуын білдіреді» деген анықтамамен өзара байланыс табады.

Қазіргі  кезде  педагогиканың  негізгі  ұғымдарына  «тұлғаны  қалыптастыру»  ұғымы  да  жатқызылады. 
Себебі, бүгінде білім беру парадигмасының өзгеруіне байланысты, бірінші кезекке оқушыларда пәндік білім, 
білік, дағдыны емес, оның тұлғасын қалыптастыру қойылып, тұлғаға бағдарланған оқыту мен тәрбиелеуді іске 
асыру көзделуде. Жеке тұлғаны қалыптастыру ұғымын ғұлама Әл-Фараби былай анықтайды: «Жақсы мінез-
құлық пен ақыл-күші бұлар адамшылық қасиеттер болып табылады. Егер осы екеуі бірдей болып келсе, біз 
өз бойымыздан және өз әрекеттерімізден абзалдық пен кемелдікті табамыз және осы екеуінің арқасында біз 
ізгі игілікті және қайырымды адам боламыз, біздің өмір бейнеміз қайырымды, ал мінез-құлқымыз мақтаулы 
болады».
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Ізгілендіру Әл-Фарабидің педагогикалық идеясының негізгі өзегі болған, ғұлама білім берудің ізгілендіру 
принципіне  негізделуі  қажет  екендігін  өз  уақытында  ғылыми  тұжырымдалған  ой-пікірлерімен  айқындап 
кеткен. Міне, бүгінгі таңда Әл-Фарабидің көрегендігі мен ғұламалығы дәлелденіп, мыңдаған жылдар өтсе 
де, жаңа білім беру парадигмасы ретінде ізгілендіру танылып отыр.

Педагогикалық ойлардың тарихында әл-Фараби оқыту теориясын білім жүйесі ретінде анықтауға алғаш 
талпыныс жасады деуге толық негіз бар. Білім беру мазмұнын игеру тәсілдері бойынша көлемді дидактикалық 
еңбек  ретінде  «Музыканың  үлкен  кітабын»  ерекше  атап  өтуге  болады.  Қазіргі  педагогика  ғылымында 
білім беру мазмұнының әрбір түріне тән меңгерудің белгілі бір тәсілі бар екендігі анықталған. Әл-Фараби 
«Музыканың үлкен кітабы» еңбегінде музыкалық білім беру мазмұнын меңгерудің тәсілдері мен деңгейлерін 
анықтап береді. 

Әл-Фараби еңбектерінде дидактикалық принциптердің тұжырымдалуына да орын берілген. Дидактикалық 
принциптердің  оқытудың  жалпы  мақсаты  мен  заңдылықтарына  сәйкес  оның  мазмұнын,  ұйымдастыру 
формалары менәдістерін анықтайтын негізгі қағидалар екендігі қазіргі педагогика ғылымында белгілі. Әрбір 
дидактикалық  принцип  белгілі  бір  әдіснамалық  ұстанымға  сәйкес  келеді.  Әл-Фарабидің  педагогикалық 
жүйесіндегі  бір  ерекшелік  -  ол  әдіснама  мен  әдістеме  мәселелерін  тығыз  байланыстырып,  тұтастырып 
отырады. Мұндағы оның ұстанған дидактикалық қағидасы: «білімнің бастамасы – болмыстың бастамасына 
сай  келу»  туралы  қағида.  Бұл  қағида  логикалық  ойлау  әдістерімен  тығыз  байланыста  теориялық  ғылым 
жасауға,  оны  дидактикалық  түрде  орналастыруда жаңа  ғылыми-педагогикалық  әдісті  тудыруға мүмкіндік 
береді. Осындай әдіс арқылы Әл-Фараби кез келген пәнді әдіснамалық тұрғыда дұрыс баяндау үшін оның 
негізгі принциптерін - бастамаларын ашып көрсетуді бірінші кезекке қояды. (Аль-Фараби. Трактат о взглядах 
жителей добродеятельного города // Философские трактаты. – Алма-Ата, 1970: 192)

Әл-Фараби  еңбектерінде  ғылым  мен  философияны  оқып-үйрену  үшін  жекелеген  әрекеттерден, 
тәсілдерден тұратын оқыту әдістері нақты тұжырымдалып, білім беру, оқыту және адамдар арасындағы ой 
алмасу үдерісі кезінде танымдағы тіл мен тәжірибенің маңызды рөлін ашып көрсету арқылы оқытудың сөздік 
және тәжірибелік әдістерінің мәні анықталады, сонымен бірге музыка, сөз өнері, философия және басқа да 
ғылым салаларын оқытудың құралдарына мазмұндық сипаттама беріліп, олардың атқаратын қызметі ашып 
көрсетіледі.

Жалпы  педагогиканың  бір  саласы  болып  табылатын  тәрбие  теориясының  әдіснамасын Әл-Фарабидің 
тәрбиенің  заңдылықтарын,  принциптерін,  мақсатын,  мазмұнын,  әдістерін,  құралдарын,  нәтижесін 
тұжырымдамалық тұрғыдан негіздейтін жетекші педагогикалық ой-пікірлері айқындайды. 

Әл-Фараби  өз  көзқарастарында  әртүрлі  мәдениеттер  өкілдеріне  бірдей  жақын  жалпыадамзаттық 
құндылықтарды  бейнелеген.  Әл-Фарабидің  көптеген  ойлары  бүгін  жаңаша  оқылады.  Әбу  Насыр  Әл-
Фарабидің  мұрасын  зерттеу  бізді  ойшыл  және  ислам  әлемінің  басқа  философтары  армандаған  идеалды 
қоғамға жақындататыны сөзсіз. Фарабидің ұлы ілімін Шығыс қана емес, батыс та мойындады. Оны батыс 
елдерінің барлық ұлы адамдары мойындады. Еуропалық шығыстанушылар мен тарихшылардың пікірінше, 
әл-Фараби де Шығыс философиясының негізін қалаушы.

Сонымен Әл-Фарабидің  еңбектерін  ғылыми-педагогикалық  тұрғыдан  талдау,  оның  тәлімдік-тәрбиелік 
ой-пікірлерін  жинақтап,  қорыту  ғұламаның  педагогика  ғылымының  барлық  салаларын  қарастырғанын 
айқындайды. Мұның өзі  ұлы ұстаз,  кемеңгер  ғалым,  ғұлама ойшыл Әл-Фарабиді педагогика  ғылымының 
негізін салушы деп атауға толық негіз бар екендігінің шынайы дәлелі болып табылады.

Мұсылман әлеміне зер сала қарар болсақ, әсіресе орта ғасырлардағы өркениет көшінің басында орталық 
Азия мұсылман елдері төбе көрсетеді. Бұл дәуірлер ғылым мен білімнің, мәдениеттің гүлденген көрекейген 
кезеңі екені баршаға мәлім. Осы өркендеулерді көтерген әл-Фараби, ибн Сина, әл-Хорезми, әл-Бируни, М. 
Қашқари, Ж. Баласағұн секілді және т.б. ұлы ғалымдар, ойшыл ғұламалар көне дәуірдің ғылыми мұрасы мен 
философиясын меңгеріп, өз заманының жаңа ғылыми және философиялық форматын қалыптастырды.

Сондықтан да баршамызға мәлім әл-Фараби бабамыз өмір сүрген бұл дәуір тарих бетінде ерекше аталады. 
Ежелгі Отырар  өлкесінде Әл-Фарабиге  дейін  де  данышпан  ғұламалар  көп  болған,  оның  өз  заманында  да 
ілімге  құштар  ғалымдар  аз  болмаған.  Отырар  кітапханасында  алыс-жақын  аймақтардан  керуенмен  сан 
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түрлі  кітаптар  толассыз  ағылып  келіп жататын. Ұлы  ғалым  өмір  сүрген  IX-Х  ғасырларда  ежелгі Отырар 
өркениетінде  ғылым-білім,  мәдени  және  рухани  мұралар  ерекше  бағаланған.  Мәселен,  араб  әлемі  үшін 
Александрия кітапханасының маңызы қандай ерекше болса, бұдан кейінгі кезекті осы Отырар кітапханасы 
алатын. Отырар топырағынан шыққан әл-Фараби де осы кітапхананың қайнар бұлағынан сусындап, ғылымға 
бет бұрған еді. Осындағы барлық кітаптарды, трактаттарды оқып зерттеп, білімін толықтыру үшін жас ғалым 
керуен көшіне ілесіп, араб еліне, Мысыр жеріне жол тартады.

Батыс  әлемі  мұсылман  прогресінен  көп  нәрсе  үйренді.  Испан  жеріндегі  Андалусия  өлкесінің  сол 
замандарда ислам әлемінің ғылыми әрі мәдени орталығы болғанын тарихи құжаттар дәлелдейді. Сол орта 
ғасырлардағы батыс жұртшылығының ең көлемді деген кітап қоры 400 дана шамасында болса, мұсылман 
жамағатының аталмыш орталығында, яғни Андалусияның Кордова қаласының бір ғана кітапхана қорында 
600 000-ға жуық қолжазба қоры болған еді.

Міне, осындай тамыры терең ислам тәрбиесінен тәлім алып, төрткүл әлемді мойындатқан қазақ даласының 
ұлы перзенті Әбу Насыр Әл-Фараби ғылымның барлық саласына ой жүгіртіп, сан-саналы ғылыми еңбектер 
жазып қалдырып кеткен. Ғылыми жұртшылыққа белгілі деректерді қайталай сөйлетсек, Әбу Насыр Мұхаммед 
ибн Мұхаммед ибн Тархан ибн Ұзлак Әл- Фараби ат-Түрки (870-950) Отырар жазирасында (қазіргі Оңтүстік 
Қазақстан облысы) дүниеге келген. Бұл өлкеге арабтар ат басын тіреген соң, Отырар жазирасы Фараб аймағы 
деп  аталып  кетеді.  Сондағы шаһар  орталықтарының  бірінде,  яғни  Весидж  (Оксус  кенті)  қамалында  Әбу 
Насыр Әл-Фараби дүниеге келіп, өзінің жастық шағын өткізеді.

Әбу Насыр Әл-Фараби  -  түркі  ойшылдарының мәртебесі  биік,  мәшһүр  ғалым,  әлемнің  екінші  ұстазы 
атанған  ғұлама.  Ойшылдың  өмір  сүрген  заманы  “Жібек  жолы”  бойындағы  қалалардың,  оның  ішінде 
Отырардың экономикасы мен мәдениетінің дамыған кезіне дәл келеді. Әбу Насыр Әл-Фараби Орта Азия, 
Парсы, Ирак,  араб  елдері  қалаларына жиһанкездік  сапарлар жасап,  ғылыми шығармашылық  танымы  тез 
есейді. Ол сапар шеккен жерлерінде көптеген ғұламалармен, ойшыл-ақындармен, қайраткерлермен танысып, 
сұхбаттасты.

Бізге мәлім  тарихи мәліметтерде Әл-Фараби  70-ке жуық  тіл  білген. Өздігінен  көп  оқып,  көп  ізденген 
ойшыл философия, логика, этика, метафизика, тіл білімі, жаратылыстану, география, математика, медицина, 
музыка  салаларынан 150-ге  тарта  трактат жазып қалдырды. Шығармаларында  көне  грек  ойшылдары мен 
философтарының,  әсіресе,  Аристотельдің  еңбектеріне  талдау  жасады  (Аристотельдің  “Метафизика”, 
“Категория”,  “Бірінші және екінші аналитика” сияқты басты еңбектеріне түсіндірмелер жазған). Арабтың 
атақты ғалым-географы ибн-Хаукал өзінің “Китаб Масалик уә мамалик” атты еңбегінде және 13 ғасырлырда 
өмір  сүрген ибн-Халликан өзінің  “Уфиат  әл-аман фи әл-Заман”  атты еңбегінде Әбу Насыр Әл-Фарабидің 
арғы аталарының аттары (Тархан, Ұзлак) таза түркі тілінде келтірілген.

Болашақ ғалым алғашқы сауатын туған жерінде өз тілімен ашса да, 12-16 жас шамасында керуенге ілесіп, 
білім іздеп Бағдадқа кетеді. Әбу Насыр Әл-Фараби дүниеге келгенге дейін 126 жыл бұрын түркілердің үлкен 
мәдени орталығы болған Фараб қаласы бейбіт жолмен ислам дінін қабылдаған болатын. Ол кез санасы ашық 
әрбір мұсылманға  ислам  діні  ғылымымен шұғылдануды парыз  еткен. Осы  кезден  бастап Әбу Насыр Әл-
Фараби араб тілді ғалым болып есептеле бастады.

1.  Ұлы  даланың  руханияты  қадым  замандардан  тамыр  тартады.  Ежелгі  Эллада  мен  көне  Қытай 
жылнамаларындағы жазба мұралар, Дунхуан (Қытай) мен Дунай (Еуропа) арасындағы сақ, ғұн, түркі, оғыз, 
қыпшақ  дәуіріне  қатысты  Ертіс,  Есік,  Талас,  Орхон,  Енисей,  Селенгі  Бұғыты,  Отырар,  Түркістан,  Бату 
Сарай мен Сарай Берке, Сығанақ, Күлтөбе қорымдарынан табылған қазба қазба айғақтар мен алғашқы ойма 
жазбалар - ықылым заман мәдениетінің тарихи құжаттары. Жерорта теңізінен Сары теңізге дейін Орта Азия 
мен Қазақстаннан өткен Ұлы Жібек жолы шығыс пен батысты ұштастырған ұлы өркениеттің алтын көпірі 
іспеттес еді. Еуразия кеңістігін мекендеген түркі кағанаты олардың өзара алаңсыз араласуына дипломатиялық 
зор мүмкіндік жасады, әлемдік өркениеттің ұштаса дамуына тікелей себепкер әрі жауапкер мемлекет болды. 
Алтын мен күміс пайзілерге, қайың тозы мен «мәңгілік тастарға», өгіз терісіне, қағазға басылған жазулар, 
теңгелердегі таңбалар соған айғақ. Бұл турасында Герадот пен Страбоннан (б.д.д. II-I ғғ), ат-Табариден (IX ғ.) 
бастап, М. Дулатиға (XV-XVI ғғ) дейінгі тарихшылардың жазбалары растайды. (Әл-Фараби - қазақ педагогика 
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ғылымының негізін салушы // Қазақстан және Ресей: ынтымақтастық жолы, мәдени байланыс, ғылым мен 
білім беру интеграциясы: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Т. 1. - Көкшетау, 
2006: 201-205)

Христиандар  ертеден  Александрия  кітапханасын  қайта  қалпына  келтіру  максатында  араб  халифаты 
Харум Әр-Рашид  (786-809)  пен Мамун  (813-833)  «Даналық  үйін»  («Бәйт  әл-Хикма»)  ашып,  оны  аса  бай 
кітапханамен,  мол  кітап  қорымен,  обсерваториямен  қамтамасыз  етті.  Ислам  әлеміндегі  бұл  ғылыми 
жетістіктер, осындай ғылыми атмосфера Орта Азиядағы Хорезм, Бұхара, Самарқан, Отырар шаһарына да 
игі ықпалын тигізді. Ұлы Жібек жолы бойымен кіре тартқан көпестер құнды сыйлық ретінде Отырар әміріне 
кітап сыйлауды дәстүрге айналдырған. Бұл  ізгі әдет мемлекеттік сипат алды. Бұхаралық ғұлама Рузбехан: 
«Отырар  кітапханасындағы  қолжазба  кітаптарды  тек  қала  тұрғындары  ғана  емес,  шалғайдағы  Сығанақ 
қаласының адамдары да пайдаланып отырды», - деп жазады.  

Көне  заман  тарихшы  ғалымдары ибн Хаукал, Макдиси,  Табари,  ибн Хордабек  халифаттың  діни және 
әскең шеткі аймағы ретінде Отырар қаласына Мамун халифтің ерекше назары түсіп, оған араб ғұламалары 
мен  сахабаларын  жіберіп,  мешіт,  медресе,  кітапхана,  «Даналық  үйін»  салғанын  жазады.  Осы  «Даналық 
үйінде» Әбу Насыр Әл-Фараби де дәріс алады.

Парсылық ғалым Деххуда өзінің «Ғибратнама» атты еңбегінде: «Жақын туыстарының бірі әл-Фарабиге 
сақтау тұру үшін көп кітап қалдырып кетеді, соның ішінде Аристотельдің де трактаттары бар екен. Әл-Фараби 
қолы бос кезінде әлгі кітаптарды оқи келе оған беріліп кеткені сондай - өзінің кадилік қызметін тастайды. 
Осы бір кездейсоқ оқиға оның тағдырына шешуші әсер етті, соның нәтижесінде ол ұлы ғалым атанды», - деп 
жазады.

Хорезм,  Бұхара,  Мары  шаһарларында  қағаз  жасау  ісі  жолға  қойылғаннан  кейін,  ортаазиялық  жібек 
мұқабалы қолжазба кітап мектебі қалыптасты. А. Ферғана, М. Хорезми, Әбу Насыр әл-Фараби, әл-Бируни, 
ибн Сина секілді ғұламалардың еңбегі кеңінен таратылды. Ибн Сина өзінің өмірбаянында: «Бірде кешқұрым 
кітап дүкенінің қасынан өтіп бара жаттым. Кітап сатушылардың бірі мұқабаны дауыстап мақтай жөнелді. 
Мені өзіне шақырып, кітаптарды көрсетті. (Бейсенбай Б. Әбу Насыр әл-Фараби өмірбаянына жаңа қисын // 
Ана тілі. – № 25 (1073)2001: 6-7)

Ол ғылымды маған білудің қажеті жоқ шығар деген ниетпен одан бас тарттым. Кітап сатушы сенімді 
түрде: «Сен мұны сатып ал, өте арзан, үш дирхамға сатамын. Оның авторы қаражатқа мұқтаж», - деді. Мен 
сатып алдым. Сөйтсем, бұл кітап Әбу Насыр Әл-Фарабидің «Метафизикаға түсіндірмесі» екен», - деп жазған.

Тарихи,  рухани  сабақтастық  түркілер  негізін  қалаған,  Тараз  бен  Бағдад  арасын  билеген  саманилер 
дәуірінде, кейіннен екіге бөлінген қарақанилер мен ғазынауилер әулеті тұсында ерекше дамыды. Әсіресе, 
әділет мемлекеті қарақанилер мен ғазынауилер тұсында ғылым мен білім, ықтисат, сәулет өнері, пәлсафа, 
әдебиет шырқау биікке көтерілді. Отырар мен Бағдад арасына өркениет көпірі  салынды. Бұл дәуір батыс 
ғалымдарының пайымдауынша «түркі дүниесінің дәуірлеу кезеңі» болды. Әбу Насыр Әл-Фараби, ибн Сина, 
М. Қашкари, Ж. Баласағұн, «ақындар патшасы» Фарух, Унсури, Аюке, Руми, Бухари, Әбу Хайри, Омар Хаям 
сияқты ғұламалар өмір сүрді. Махмұд Ғазынауидің тапсырмасымен «Шаһнаме» жазылып таратылды. Осы 
ізгі дәстүр жалғастығы Низами, Саади, Руми, Науаи бастаған «шығыстың жеті жұлдызына» ұласты.

«Түркілік дәуір кезеңінде» дүниеге келген бұл асыл мұралар қаза елінің де рухани қазынасының бір парасы 
болып  табылады.  Осы  тарихи,  рухани  жалғастықтың  өзі  ғылыми,  мәдени  өркениет  саласын  дамытудағы 
Александрия мен Отырар кітапханасының арасындағы дәстүрлі сабақтастықты көрсетеді.

Білімді  аңсаған әл-Фараби араб халифаты мәдени өмірінің орталықтарына аттанады,  әйтседе олардың 
ішінде  Бағдаттың  орны  тым  ерекше  еді.  Осы  ретте  кемеңгер  бабамыздың  рухани  мұрасын  көрнекті 
зерттеушілердің бірі М.М. Хайруллаев: «Орта Азиядан аттанбас бұрын Әл-Фарабидің Шаш пен Самарқанға 
соғып,  біраз  уақыт Бұхарада оқып, жұмыс  істегені  туралы әдебиеттерде деректер бар. Ол Бағдатқа барар 
жолда  Иранның  көптеген  шаһарларында:  Исфахан,  Хамадан,  Рей  (Тегеран)  және  т.б.  болады.  Фарабидің 
саяхатқа шығып, Бағдатқа келген уақыты белгісіз. Кейбір дереккөздерде ол Бағдатқа халиф әл-Мұқтадирдің 
тұсында (908-932) келгені туралы айтылады», - деп жазады.

Жаңа  ілім жолдарын  іздеген  әл-Фарабидің  Бағдатқа  келу  себебі  де  түсінікті,  өйткені  аталмыш шаһар 
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ғылым мен білімге  ден  қойған жастарға  үлкен  қолдау жасаған,  ол  сол  кезеңдегі  ғылымның, мәдениеттің, 
өркениеттің шынайы ордасы еді. Бағдатта жас ғалым білімін жетілдіру және ғылыми-танымдық қызметке 
белсене  араласып  кетеді:  ол  әртүрлі  тілдерді  зерттейді,  олардың  ішінде  парсы,  грек  және  т.б.  бар,  бірақ 
бірінші  кезекте  өзі  бұрын білмеген  араб  тілін  үйренуге  ден  қояды;  теориялық деп  аталатын  ғылымдарды 
математиканы, медицинаны, астрономияны, логиканы, философияны, поэзияны және т.б. игереді.

Әл-Фараби дүниетанымының рухани толысуына құранның игі әсері көп болған. Әлбетте кеңестік кезенде 
ғалымның мұрасын аударғанда оның исламға қатысты жағын кесіп тастап, негізінен материалистік жағына 
назар  аударып,  оның  ислам  өркениетіндегі  рөлі,  ислам  мәдениеті  мен  антикалық  мәдениетті  үйлестіру, 
синтездеу жағына ешқандай мән бермеді. Әл-Фарабидің ашқан үлкен жаңалығы да осы антикалық мұра мен 
исламды біріктіре мәдениетті жаңғыртуында, жасартуында еді.

Әбу Насыр Әл-Фараби өз дәуіріндегі ғылымның барлық салаларынан, әсіресе, математика, астрономия, 
физика, жаратылыстану ғылымдарынан көптеген ғылыми құнды мұралар қалылымдар тізбегі” деген еңбегінде 
сол кездегі ғылымды үлкен-үлкен бес салаға бөледі: 1) тіл білімі және оның тараулары; 2) логика және оның 
тараулары; 3) математика және оның  тараулары; 4) физика және оның  тараулары, метафизика және оның 
тараулары; 5) азаматтық ғылым және оның тараулары, заң ғылымы және дін ғылымы. 

Сонымен  қатар  энциклопедист  ғалым  Әл-Фарабидің  медицина  саласының  да  білгірі  екендігін  тарих 
айғақтайды.  Ғалым  өмір  сүрген  дәуірге  дейін  де  және  сол  орта  ғасырларда  да  философиялық  және 
медициналық  білім  бірімен-бірі  тығыз  байланыста  қарастырылып  зерттелген.  Әл-Фарабидің  медицина 
ғылымдарының теориялық мәселелерін терең білгендігі оның еңбектерінен белгілі. Әл-Фараби өмір сүрген 
заманда  жаратылыстану  ғылымының  дамыған  саласының  бірі  медицина  болды.  Оны  сол  кезде  «емдеу 
шеберлігі  ғылымы»  деп  атады.  Ол  «Медицинаның  міндеті  -  тек  адам  ауруларының  себептерін  анықтап 
қоймай,  адамның  денсаулығын  сақтау жолдарын,  ауруды жою жағын  да  зерттейді»,  -  деп  көрсеткен. Әл-
Фарабидің медицинаға  ерекше көңіл  бөліп  адам  ағзасының  (организмінің)  кейбір  тұстарын  зерттегенінен 
мысал келтірейік: «Қайырымды қала» еңбегінде жүрек туралы өте құнды пікірлер айтқан, мысалы, «жүрек 
-  табиғи жылылықтың  көзі».  Басқа мүшелерге жылылық нак  осыдан  тарайды,  олар жүректен  нәр  алады; 
«жүрек - басты мүше, мұны тәннің ешкандай мүшесі билемейді» және т. б. Шынында да, жүрек жұмысы 
өздігінен жүзеге асады. Жүректің соғуын ешкім тоқтата алмайды. (Әл-Фарабидің педагогикалық іліміндегі 
негізгі ұғымдар // Қазақстан жоғары мектебі. – 2007: №8. 15-18)

Әл-Фараби  тек  өз  пікірлерін  айтумен  ғана  шектелмейді,  ұлылардың  ұлысы  Аристотель,  К.  Галеннің 
зерттеулеріне өз көзқарасын білдірген. Әл- Фараби - артына ірілі-ұсақты 150-ге жуық ғылыми еңбек қалдырған 
данышпан. Жаратылыстануға катысты «Адам ағзасындағы мүшелер», «Жануарлар ағзасындағы мүшелердің 
құрылысы мен қызметі» және т. б. еңбектер жазған. Әл-Фараби медицина жайында бірнеше көлемді еңбектер 
жазып кеткен. «Жүрек - басты мүше, мұны тәннің ешқандай мүшесі билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл 
да - басты мүше, бірақ мұның үстемдігі бірінші емес», деп адам ағзасы мүшелерінің қызметтік ретін ұлы 
ұстаз өз дәуірінде тамаша жүйелеп кеткен. (Педагогика пәнінен білім беру мазмұнын жаңарту мәселелері // 
Оралдың ғылым жаршысы. – 2007:№4 (5). 35-41)

Бірқатар ғалымдар әдеби мұрасы әдеби тілдің негізінде қарайды, оны жалпы халықтық тілдін, өңделіп, 
қырланған  қыры деп  таныса,  енді  бірсышырасы жалшы хатқа  түскен мұралардын  тілі  әдеби деп  апайды. 
Демек «әдебитіл» деп көркем  әдебиет емес, ғылыми зерттеулердің, саяси трактаттардын, газет журналдардың 
тілін де, қысқасы, жазба тілді атаймыз.

Қысқасы,  бұя  таным  (концепция)  көңс  жазуы  бар  араб,  үнді,  қытай,  жапон  тілдерін  зерттеушілер 
тарапынан қолдау табады. Осының нәтижесінде «әдебитіл», «әдеби мұра» деген терминнің баламасы ретінде 
ұсынылады. Оның өзі ал Фарабидің мұрасына қатысты күтім негізінде қолданылады. Себебі, біз оның жалпы 
мұрасынын зерттеу объектісін нақтылап алып қарасақ, оның өзін әдеби және эстетикалық мүра депекі үлкен 
салаға бөліп караймыз. Бірінші тараула біз онынакындык өмірі мен өнер жолындағы жекс творчесвосына 
эстетикалық, тұрғында жан-жақты талдау жасаймыз.

Сонымен қатар Әл-Фарабидің шығармаларын қарастырғаңда бірнеше жағдайларды ескермеуге болмайды. 
Бірінші, оның жас кезінде жазған өлендері сақталынбағандықтан оларға арнайы тоқталмаймыз. Екіншіден, 
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ақынның жарияланған өлендеріне жекеше талдау беретін боламыз. Үшіншіден, кай шығармаларына болсын, 
кейінгі  кезде  орын  алған  хронологиялық  әдісті  қатаң  сактай  бермейміз. Өйткені,  одан  қалған  әдеби мұра 
аз қана, яғни бір топ өлеңдері ғана болатын. Әл-Фараби жайлы тарихи-филологиялық зерттеу барлығы да 
болғанда бар мазмұн мен түрді бірінен бөліп қараған болып шығамыз.

Лирикалық кейіпкер деген ұғым Аристотель мен Әл-Фараби заманында да болған. Бірақ осы сипаттар 
өз  уакыт  талабына  сай  қолданылады.  Осы  образды  бір  лирикалық шығарманың  негізі  болып  табылатын 
адам көңіл күйіне қатысты алсақ, мұның өзі Әл-Фарабидің өзі айтқан адамінезі екенін байқаймыз. Себебі, 
бұның өзге жанрдан ерекшелігі бар. Онда айтулы бір көрініс бір сәт үстінде көріпеді, демек лирикалық образ-
адамның өмір құбылысына қатысты белгілі бір көңіл күйі (реніш немесе қуаныш) үстіндегі көрінісі. Олай 
болса ақын өмір мен қоғамды осы бес сезім (заһири хамса) қатынасы арқылы бағалап белгілі қорытынды 
жасайды.

Ол сол қоғамдық ақыл ойдың тәжірибесінен өз замандастарының үлгі жақтарын үйрене ксліп, осының 
бәрін өз ой танымымен қайта саралап, өз уакыттынысын, заман сырын, өз қоғамының орта ғасырдағы еркін 
ойлы адам мен оның түрлісы түр деп қарауға тиістіміз. Мұның өзі ақынның әрбір өлеңінде адам мінезінің 
әрбір қыры көрініс береді деген сөз.

Бұл мінездер оның әр қилы топтағы мемлекет адамдары (әмір, әкім, қол басы) мен қала түрғындарының 
(егіншілер, малшылар, саудагерлер) өмір кұбылыстарын я негізделгендіктен әрбір лирикалық шығармала әр 
түрлі сыр сипаттарымен қатар ғылыми жетістіктері де бірдей көрініп отырады. Осы заманның үғымындағы 
қаланы белгілеу де сондай-ақ феодалдық қоғамдағы әр түрлі әлеуметтік топтарды белгілеу үшін де қолданады. 
Оның осы озық идеясы ол жазған әдеби-ғылыми еңбектерінде еркін ойлы адам бейнесі немесе қайырымды 
адам ретінде ол жан-жақты сипатымен толық көрінді. Ол «өз бойыңда туа біткен он екі ұштастырған адам 
ғана сондай бола алады». Ал қаланың нағыз әкімнің, бойында кем дегенде алты қасиетке ие болуы қажет. Әл-
Фарабидің осы қайырымды адам қайырымды қала туралы озат идеялары кейіннен атақты (араб) философтары 
- Ибн Синаның, Ибн Халдуннын жәнс Ибн Рошдтың еңбектеріне ғана емес, ол Шығыстың ұлы ақындары 
- Фирдоуси, Омар Хаям, Низами, Саеди мен Орта Азияның ірі тұлғаларының Ж. Баласағұни, Науаи және 
біздің ұлы ақыны Абайдың да шығармаларына арқау болған.

Лирикалық кейіпкер деген үғым жалпыланған лирикалық  творчество деген ұғым. Бұл ұғымға жаңағы 
айтқан лирикалық образ, мінез кіреді. Ойткені бұл жалпыланған ұғым. Ақын творчесвосы, оның көңіл күйі 
- қоғамның алдынғы ой санасы, ісі, әрекеті. Бұл жағынан келгенде лирикалық творчество осы жағдайлардан 
туған  деп  карауымызға  болады.  Сонымен  ақынның  барша  творчествосындағы  осындай  көңіл  күйлердің 
көрінісі  лирикалық образ,  лирикалық бейнелердің  тұтастығын құрайды. Ол  ақынның бір өлеңінен  екінші 
өлеңінде толысын, өсіп, дамып отырады. Сөйтіп,  ақынның күллі творчествосын зерттеу аркылы біз оның 
лирикалық басты кейіпкерінің қандай адам, қандай ақыл-ой парасатқа ис, мінездің, қандай мүраттың ядамы 
екенін  анықтаймыз. Мұның  өзі  ақын идеясын,  оның  ақындық мұрасын,  өз  қоғамының  қай  өреде,  қандай 
дәрежеде айыруға да мүмкіндік береді. Өйткені лирика үшін адамның көңіл күйінің бір сәттегі сезім толқыны 
жетіп жатыр. 

“Қайтейін мен көкжиек көнілімді,
Келер күнге үмітпен жолашамын.”
Мысалы,  ақып “көкжиек”,  “көңіл”  туралы өлең жазса, бұл оның сол  заттарға деген сезімтолқынынын 

нәтижесі. Ертең оларды баспана көріп, басқаша пайымдауы, басқаша әсерлеуі мүмкін. Ал осылардың бәрі 
біздің объективтік өмірде, ақынның да, ақын еместің ле сезіміне әсер ететіні эстетикалық үғым. Субъективтік 
жағынан қарасақ, бұл өмір «көкжиек» немесе «көңілдің» көшірмесі емес, ол ақынның ой-елегімен өткізін, 
өзінше «көкжиек көңілі» осылай болатұрса да бул ақынның өзіне ғана емес, оқырманның да көңілінен шығып, 
сезіміне эстетикалық әсер етеді, оның арманы сұлулық арманыңдағы табиғат көрінісі болып шығады. Демек, 
ақынның осындай лара туындылары белгілі дәрежеде оның лирикалық кейіпкерлердің мінезін, оның өмір 
табиғат кұбылыстары, уақыт, заман туралы толғаныстары ол кейіпкердің ой-өрісін Әл Фарабидің өз сөзімен 
айтсақ,  - жақсы мінез-құлық пен ақыл күші болып, екеуі біріккенде  - бұлар адамшылық қасиеттер болып 
табылады.
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Ал ақынның барша творчествосы осы лирикалық басты кейіпкердің тұтас түлғасын бейнелейді. Бұның өзі 
болғанда да ақын мұрасынан, арманынан туған тұлға болып қала береді. Демек, ақын табиғаттың, өмірден, 
уақыттан, заманнан алғандарын өзіне қайтарып оларды. Әл-Фарабидің творчествосының лирикалық кейіпкері, 
оның көркемдік ілімінің қалыптасу кезендерінде өсу, даму үстінде көрінеді. Ақынның өзі айтқандай:

“Сонда да беріп кетеміз,
Жүректің отын молында
Арманды аңсап өтеміз,
Біз  ұлы жолында,”  -  деп  айтқандай,  ол  бірден  осылайша қалыптасып,  бірден  каз  көз  алдымызда  тұра 

қалған жоқ,
Оның  шығармаларын  түгел  оқып  шыққаннан  кейін  ғана,  оның  лирикалык,  кейпксрі,  оның  түтас 

түрғысынан  ойланып,  бір  сәт  көз  жұмсаңыз,  оның  бірдең  емес,  біртіндеп  толысып,  сомдана,  кемелдене 
түскені байқалады.

Бұл бірден аңғарылатын нәрсе - Әл-Фарабидің бойындағы табиғи талант. Бар қуанышын барша әлемге 
ақтарғысы келеді. Сондықтан да ол ағынан жарылып, ақтарыла жырлайды:

“Тамылжып бал тыныштық айналамнан,
Тылсым түнге құшағын жайған далам
Мен жатырмын ұйқысыз жапа-жалғыз,
Жанымды ой жарығы аймалаған?” - бүл суретке танданбау қиын. Көркем сурет дәлдігі образ, сөл сонылығы 

мынау қалай дегізбей қоймайды «Тамылжыған бал тыныштық, құшағын жайған дала, ой жарығы аймалаған» 
керемет  тапқырлықпен  қиыннан  қиыстырар шеберліктен  туған  жаналық.  Өлеңде  ғажайып  сурет,  табиғат 
сұлулығымен бірге жаның үздігіп, өзегімді өртер үлкен қасиетті сезім, алыстағы туған жерге деген шынайы 
ыстық махаббат сезімі бар. Бұл сезімнің шынайылығы мен танымдылығын байқап көріңізші: бірінші форма 
- жұлдызды көрініс, оның адамға әсері, қозғаушы себебі үшеу: ойдың келуіне жағдай жасау себебі - бөлшекті 
қолданып  әдемі  мегзеу жасаған,  автордың  айтып  отырған  «әкімдігі  әділетсіздік  көрсету»  болса,  олардың 
азабын тартар еңбекшілер. Осылайша, орта  ғасырдағы коғамның даму бірыңғай топтан құрылмағанып да 
байқайсы».

Сөйтіп, Әл-Фараби шыңғармашылығынан  көркемлеу құралы  түрінде өте шебер қонданылғаны байқалады.
Жаратылысыңда турашыл, ойын айқын, айтатын ақын, қоғамына жат мінезді көрсе, оған «жаны түрішігіп», 

оны жасындай осқылап айтады:
“Кері оралмай жылдарым жатыр ағып,
Қасіреттін жасына көз жуынар.
О, жаратқан, көп неткен ақымағың,
Күм сықылды тез ысып, тез суынар.”
Ақын қолданған күбылтудың бір түрі – алмастыру немесе метонимия. Мұнда тектес заттар мен шектес, 

себентер құбылыстар бірінің орнына бірі алмастырылып қолданылады. Мұны ол ықшамдылық үшін, әрі дәл, 
әрі нақты, жеткізу мақсатында пайдаланады екен. Мысалы: жылдар-су мағынасыңда тұр ма? Жоқ, ол өтіп 
жатқан өмір деген мағына білдіреді немесе екінші жолдағы тұрақты тіркес қасіреті метонимия. Осы жалғыз 
«қасірет»  сөзі  бүтін  бір  қоғамның  күллі  кемістігінін,  қай  жағынан  алғанда  азып-тозғандығының  орнына 
жұмсалып түр.

Ақын бұдан кейінгі жылдардағы метономияны сөздің бейнелігін, көркемлітін, сезімге әсерлігін арттыру 
мақсатында қолданады екен. Автор осыған орай, оқтай өткір соны бейнелі сөз өрнегінде таба білген.

Акын рухани ой перзенті, қоғам өміріңдегі өзін толғантқан пендей жайларды қозғаса да өзінің ішкі жан 
дүниесін, көңіл-күйін, сезім толқынын ақтара алмай қоя алмайды.

Сөйтіп, бір қуанышы да, қайсыбір қаллегі мүңшері, ой-арманы өзек тілген өкінші де поэзиясына түсіп 
отырады.

Осылай дейтін себебіміз әдебиеттану медитативтік деп танылған лириканың тағы бір түрі деп танылған - 
адам, қоғам, өмір, достық, махаббат, табиғаты туралы терең философиялық толғаныстар түрі де, Әл Фарабидің 
поэзиясыда көп кездеседі. Лириканын текосы түрімен шұғылданған, творчествосын осы бағытта ғана құрған 
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ақындар бұрын да болған, ол Шығыстың ұлы ақыңдары Фирдоуси, Жәми, Низамилер болса, акындар қазірде 
де бар.

 Ол әл-Фарабидің көңіл-күйі лирикасының ең биік шыңы - оның өзі туралы жайлы жазылған философиялық 
толғау өлеңінен көрінеді

“ Қағаздың түсіп бетіне,
 Сызықтық бейне тартылған.
 Тап болып, жігер сарқылған,
 Кездейсоқ өмір өтіне,- 
 Қайыспай тұрса нар тұлған.” бұл оның өзіне тән өршіл ақындық, творчестволық ерекшелігі.
  Екіншіден, бұл өлең ал-Фарабидің адамдық та, ақындық та табиғатын күллі жаралмыш болмысымен, бар 

барша гүлтасымен танытар өлең. «Сөзі жыр, лебізі күй ақын әл-Фарабидің де кәдімгі қарапайым әл-Фарабидің 
дәл өзі екендігін көрсміз. Бұдан шығар қорытынды, «Стиль - адам» деген қағида өмір тәжірибесінен алынған 
ақиқат қағида скен.

 Әл Фараби өлеңді өнер деп, өнерді өлмес, өшпес рухани қазына, халықтың рухани азығы деп бағалайды 
Халқы барда өнердің өлмейтініне, ұрпақтан-ұрпаққа кетер мәңгілік екеніне сенеді.

Әл  Фарабидің  шеберлік  өрісі  сол  кездегі  шығыстық  көркемдік  тәсілдерді  қолданумен  бірге,  ол  өз 
өлеңдерінде орта ғасыр заманының жана келбетін көрсетумен ерекшеленеді.

 Әл-Фарабидің шығармашылығымен танысқаннан кейін, ол жөнінде осы күнге дейін келген көзқарастардың 
біржақты болып келгені рас, ал шындығында дурыс емес екенің ашып айтуымыз керек.

  Ең алдымен Әл Фарабиді ІХ ғасырдың басындағы ислам дәуіріндегі қазақ әдебиеті тарихында өз орны 
бар ұлы ағартушы - ақын деп танимыз.

 Бірақ Әл-Фараби мұрасы оның ішінде сөзөнері (әдебиет) мен өнер саласына қатысты еңбектеріне, ал-
Фарабидің эстетикалық көзқарастарын танытатын (сөз өнеріне, тіл ғылыммына, риторикасы мен музыкасына) 
осы мұрасы кейінгі кезге дейын зерттеліне коймаған бірден бір сала еді.

Қазақ халқының мешеулік тұрмысы мен ашы өмірі шындығын тарамдап, талдай келіп Абай оның түп-
тамыры надандықта оқымағандықта, жалқаулықты деген заңдылықты (XIX ғ.) ашып береді. Бұл заңдылықты 
Абайдан Х ғасыр бұрын Әл-Фараби де ашқан.

Абайдың ғақиялары - өз алдына түсіп тұрған ғылыми талғамды тұжырымдар. Оларда ғылымға тән ұғымдар 
мен  ой-түйіндер  мол,  теориялық және  эмпериялық  қорытынды мен жүйелі  талдау,  жіктеу  мен жинақтау, 
болжау  мен  бағдарлар жетерлік. Мұндайда  абайтанудың  белгілі  бір  теориялық  түсініктері  мен  заңдылық 
шығарып алуы да әбден мүмкін сияқты. бірақ оны жеке маман үлесіне қалдырған жөн деп санаймыз.

Сөз  онері  немесе  әдебиеттану  деп  аталатын жаңа  бір  тың  бағыты  (әдеби мұра)  енді  бағдарланып  әлі 
қалыптаса қоймаған сала оны әл-Фараби мен Абай еңбектерінен бастау керек сияқты. Әл-Фараби еңбектері 
бүкіл мұсылман, түркі, еуропа халықтарының әдеби мұрасы, ол-саласының көзі, болуы әбден лайық, Біздерге 
әртүрлі, ғылыми талдауды, ой-тұжырым жасауды, ашуды ойшылдар әл-Фараби мен үйренгеніміз абзал. Әл-
Фараби сынды ірі сөз болғанда оның кейінгі әсер болады деген өзінен өзі туындайды заңы, бабамыздың сөз 
өнері әлемдік ғылым мен мәдениеттің өзінен кейінгі прогресіне де игілікті әсер еткені хақ. Кезінде Еуропа 
Әл-Фарабидің қалайша ықпал жасағанын неміс философы Гегель айтҡан екен.

Оның  бүкіл  Шығыс  әлеміне,  әсіресе  Орта  Азия  мен  Қазақстанның  қоғамдық  ой-пікірінің  дамуына 
қолайлы әсер еткендігі де, даусыз ақиқат.

Қорытындылай айтар болсақ, Әл-Фараби ислам дәуірі поэзиясында өзіндік дара көркемдік қасиетімен 
көрегеп  шебер  таланттардың  алдыңғы  шебінен  орын  алады.  Оған  өз  дәуірін  шынайы  көрсеткен  әдеби-
ғылыми (эстетикалық) мұралары айғақ.
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Аннотация. Бұл жұмыс Тәуелсіз Қазақстандағы ислам дінінің қайта өрлеу процесінің кейбір мәселелерін 
зерттеуге  арналған.  Мақалада  қоғамдық-саяси  өмірді  трансформациялау  призмасы  арқылы  елдегі  діннің 
дамуының  жалпы  және  ерекше  ерекшеліктерін  анықтауға  тырысады.  Дін  мен  қоғамды,  олардың  өтпелі 
кезеңдегі өзара іс-қимылының нақты нысандарын зерттеу олардың бірлігі мен өзара байланысында жүргізілуі 
керек. Сондықтан, мақалада әлеуметтік-саяси және құқықтық механизмнің қоғамдық өмірдің жедел өзгеруі 
жағдайында айтарлықтай кеңейтілген діннің жандануына әсері зерттеледі.

Түйінді сөздер: Қазақстан, ислам, жаңғыру, егемендік, дін, ислам, конфессия, зайырлы мемлекет, жаңғыру.

Аннотация.  Данная  работа  посвящена  исследованию  некоторых  вопросов  процесса  возрождения 
исламской религии в независимом Казахстане. В статье сделана попытка выявить как общие, так и особенные 
черты  развития  религии  в  стране  через  призму  трансформации  общественно-политической  жизни. 
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Исследование религии и общества, конкретных форм их взаимодействия в переходный период необходимо 
вести  в  их  единстве  и  взаимосвязи.  Поэтому  в  статье  исследуется  влияние  социально-политического 
и  правового  механизма  на  возрождение  религии,  существенно  расширившееся  в  условиях  ускоренной 
трансформации общественной жизни.

 Ключевые слова:  Казахстан,  ислам,  возрождение,  суверенитет,  религия,  ислам,  конфессия,  светское 
государство, модернизация.

Annotation. This work is devoted to the study of some issues of the process of revival of the Islamic religion 
in independent Kazakhstan. The article attempts to identify both General and special features of the development 
of religion in the country through the prism of the transformation of socio-political life. The study of religion and 
society, specific forms of their interaction in the transition period should be conducted in their unity and interrelation. 
Therefore, the article examines the influence of the socio-political and legal mechanism on the revival of religion, 
which has significantly expanded in the conditions of accelerated transformation of public life.

Keywords: Kazakhstan, Islam, revival, sovereignty, religion, Islam, denomination, secular state, modernization.

В  настоящее  время  в  Республике Казахстан,  в  условиях  независимости,  продолжаются  существенные 
социально-экономические  и  политические  изменения,  необходимость  которых  диктуется  самой  жизнью. 
Одновременно с проведением преобразований происходит процесс переоценки духовных ценностей, ряда 
концептуальных  положений  различных  идеологических  теорий  и  взглядов,  что,  несомненно,  является 
закономерным явлением. И это вполне понятно, ибо любое образование нового независимого государства, 
как исторического явления, характеризуется своей уникальностью и неповторимостью. В этом случае как 
никогда  решающее  значение  приобретает  способность  к  самоанализу,  точность  прогноза  и  восприятию 
исторического  опыта. Современные  события,  происходящие  в Казахстане  и  других  странах Центральной 
Азии,  наглядно  подтверждают  актуальность  вопросов  возрождения  ислама,  духовных  традиций,  проблем 
укрепления  национального  и  духовного  единства  государства,  его  безопасности.  Особенно  злободневны 
эти  проблемы  сейчас,  когда  в  Казахстане  активно  ведется  поиск  нравственных  ориентиров  религиозных 
учений, методов недопущения «политизации религии» как одного из опаснейших факторов дестабилизации 
общества,  наблюдается  всевозрастающий  интерес  со  стороны  молодежи  и  других  социально-активных 
слоев населения  к исламским ценностям. А  это  требует  глубокого изучения на  основе  различных  теорий 
и концепций, комплексного и междисциплинарного подхода, заставляет искать ответы на вопросы, каковы 
истинные  цели  религиозных  движений  и  течений?  Каково  влияние  возрождения  ислама  на  состояние 
религиозности  в  стране? Как  использовать  исламские  традиции,  не  допустив  при  этом,  чтобы  они  стали 
препятствием  для  общественно-политических  преобразований,  и  каким  образом  заново  сформулировать 
требования  современности  так,  чтобы они  соответствовали условиям  страны и  были бы всеми признаны 
необходимыми? 

Озабоченность общественности проблемой духовных гарантий и массовой базы, современных социально-
экономических  и  политических  сдвигов,  его  беспокойство  по  поводу  недостаточной  соотнесенности 
модернизационного  процесса  с  духовно-культурным  опытом  народа  нашло  свое  отражение  в  Послании 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. В нем подчеркивается, что именно 
возрождение  духовности  является  необходимым  условием  прогресса  современного  общества,  поскольку 
будущее  Казахстана  неразрывно  связано  с  сохранением  национальной  культуры,  со  стремлением  людей 
сохранить свои традиции (Абусеитова М.Х, 2006:  32). 

И сегодня идет поиск ответа на вопрос: а что, если в ходе модернизации страна потеряет свой веками 
складывавшийся  духовно-исторический  облик  и  вступит  в  качественно  новый,  универсализированный 
период всечеловеческой истории, внутренне опустошенной и лишь с внешним «космополитическим лоском». 
В целом же следует заметить, что выводы, к которым приходят исследователи, занимающиеся вопросом о 
влиянии ислама на современное казахстанское общество, можно разделить на две группы. Одни убеждены в 
том, что не следует сильно опираться на религиозные традиции, а нужно переустраивать жизнь общества на 
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мы имеем традиции и светского общества, что Казахстан – светское государство. Светский характер нашего 
государства – это важное условие успешного развития Казахстана. Это должны четко понимать нынешние и 
будущие казахстанские политики, все казахстанцы».

По  сути,  несмотря  на  декларацию,  на  практике  крайне  сложно  разделять  принципы  светскости  и 
религиозности, которая очень подвижна.

Как отмечают исламоведы, доля тех, кто исполняет все ритуалы и соблюдает нормы ислама в своей жизни, 
на протяжении последних десятилетий составляет от 7% до 11% от общего числа мусульман в Казахстане. Эти 
показатели уровня религиозности значительно отличают казахстанцев не только от обществ Ближнего Востока 
и Южной Азии, но даже от их соседей в Центральной Азии, исторически более религиозно ориентированных. 
В целом делается вывод, что ислам в Казахстане как политический фактор маргинален. На данный момент 
можно  с  этим  согласиться,  но  современные  динамичные  процессы,  и  не  только  в  мусульманском  мире, 
показывают, что ряд стран, в которых политический ислам еще недавно был на периферии общественных 
процессов, столкнулись со стремительным его «возращением» (Babadjanov B., 2004: 39-60.). 

С  конца  1990-х  годов  власти  страны  узрели  в  религиозной  активности  и  появлении  неформальных 
религиозных  общин  и  лидеров  вызов.  При  этом  эволюция  отношения  государства  к  этому  вопросу  от 
настороженности до активного противодействия была стремительной. Речь идет не только о так называемых 
нетрадиционных течениях и группах в исламе, таких как «Таблиг и-Джамаат», «Хизб-ут-Тахрир», салафитах, 
но и о группах, придерживающихся суфизма, в целом распространение которого в традиционной казахской 
среде имеет сравнительно давние исторические корни.

Следует отметить, что Казахстан, как и ряд других постсоветских стран, во многом унаследовал советскую 
систему отношений государства к религии. ДУМК сохранил немало «родимых пятен» того времени, и, как 
верно было отмечено А. Султангалиевой, «ислам огосударствляется,  а  государство сражается  за ислам со 
своими оппонентами и претендует не просто на контроль над исламом, а на место “религиозного авторитета”».

Показательным является то, что внеочередной съезд ДУМК, прошедший 19 феврале 2013 года, на котором 
был избран верховным муфтием Ержан Маямеров, состоялся в Астане в «Назарбаев Центре». В тот же день 
казахстанский  президент  провел  встречу  с  новым  руководителем  муфтията  и  отметил  «необходимость 
издавать фетвы по актуальным вопросам - такое давно практикуется во всех мусульманских странах». Кроме 
того, Н. Назарбаев подчеркнул, что «единственной признанной структурой традиционного ислама в нашей 
стране является Духовное управление мусульман Казахстана.

В недавно принятом законе, регулирующем сферу религиозных отношений, закреплено, что государство 
признает  место  и  роль  ханафитского  мазхаба  в  духовной  жизни  нашего  народа.  И  это  правильно».  В 
казахстанском  законе  «О  религиозной  деятельности  и  религиозных  объединениях»  подчеркивается 
«историческая  роль»  ханафитского  мазхаба.  Как  отмечалось,  власти  через  укрепление  ДУМК  стремятся 
сохранить  контроль  над  религиозной  сферой.  В  этом  же  контексте  следует  оценивать  попытки  усилить 
административный статус муфтията путем перевода в столицу его центрального аппарата. Призвав активно 
противодействовать незаконным религиозным течениям, президент Казахстана задался вопросом: «Если мы 
молодых мусульман им отдадим, тогда зачем мы здесь сидим? Надо молодежи указать правильный путь» 
(Назарбаев Н.А.- 2010).

Согласно прогнозам до 2025 года Ислам способен стать первой по численности религией в мире, число 
сторонников которой может достигнуть трети от населения планеты.

Мусульманские этносы отличаются высокой миграционной подвижностью и активно перемещаются в 
регионы, которые принято считать территорией христианских вероисповеданий. Например, Европа сегодня 
становится важным центром притяжения мусульман из разных стран мира.

Другим социальным фактором, обуславливающим небывалый рост влияния Ислама, является высокий 
уровень внутренней консолидации носителей данного вероисповедания. По мнению известного канадского 
социолога  Г. Менара  внутреннее  единство мусульман  достигает  до  92% и  близко  к  уровню монолитного 
народа. Данные трансформации в мировой религиозной ситуации способствуют повышенному вниманию 
мировой общественности к Исламу. Религиозная ситуация с исламом в Казахстане, как и с религией в целом, 
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принципах и началах, не имеющих ничего общего с религией. Другие считают, что необходимо возрождать 
исламские традиции, без которых невозможно поднять духовность народа. И все же следует отметить, что 
чрезмерное выпячивание элементов религиозной жизни, так же, как и отрицание какого-либо их воздействия 
на новые явления, мешает понять внутреннюю сущность социально-политических и культурных процессов, в 
которых традиционные ценности переплетаются и синтезируются с современностью, создавая своеобразную 
противоречивую картину, своеобразие которой не всегда можно уяснить и охватить сознанием (Абусеитова 
М.Х, 2006: 32).

  Ясно  одно,  что  сложно  понять  особенности  культуры,  как  и  характер  современного  казахстанского 
общества,  без  учета  историко-религиозного  опыта.  Сегодня  любые  исследования,  направленные  на 
теоретическое переосмысление и принципиальное понимание процессов, связанных с религией, приобретают 
как научную, так и практическую актуальность.

В  течение  трех  столетий  (XVIII-XX  вв.)  ислам  в Центральной Азии  пережил  целую  череду  вызовов. 
Среди них самым значительным событием стала антирелигиозная политика советского времени. Огромные 
ресурсы, вложенные в грандиозные проекты модернизации по-советски (независимо от отношения к ним), 
предполагали, кроме всего прочего, секуляризацию религиозного сознания. 

Речь идет о масштабных проектах в области образования, формирования советских форм «национальных 
культур»,  киноиндустрии,  эмансипации женщин и  т.д. Были созданы целые институты для обслуживания 
этих проектов, которые не могли не оставить свой след в сознании, образе жизни автохтонного населения, 
часть которого, между прочим, была не только объектом, но и субъектом (то есть активным инициатором) 
грандиозных  перемен.  Ожидалось,  что  серьезные  политические  преобразования  и  индустриализация 
заставят местных жителей «выбросить религию на историческую свалку» Однако нынешняя реисламизация, 
спустя почти век после начала «успешной» атеизации, отражает тот факт, что ислам всегда оставался эфиром, 
пронизывающим социальные отношения и мировоззрение людей. Интересен контраст между постсоветским 
процессом  стремительной  реисламизации  (деатеизации)  и  советским  периодом  последовательной 
деисламизации  (атеизации). Историческим поворотным пунктом между этими двумя реальностями стала, 
безусловно, горбачевская перестройка, которая, помимо прочего, раскрепостила религиозную идентичность 
всех народов бывшего Союза.

Разительный контраст между советским наступлением на ислам и постсоветским возрождением ислама 
обнаружил довольно противоречивую общественно-политическую ситуацию и духовную атмосферу в стране. 
С одной стороны, религиозная экзальтация населения с его местными формами бытования ислама, с другой 
стороны, страна стала частью глобального исламского мира с его особыми вызовами для этого бытования. 
С одной стороны, возрождение ислама как веры, ценности, культуры и т. д., с другой – его сдерживание от 
чрезмерной эйфории и ограждение от внешних вызовов.

Ислам  в  Казахстане,  так  же,  как  и  в  других  странах  региона,  становится  важной  частью  не  только 
традиционной  культуры,  но,  учитывая  историческую  специфику,  усиливающимся  фактором  социального 
и  политического  дискурса.  При  этом  следует  отметить,  что  ислам  традиционно  не  был  определяющим 
феноменом  в  жизни  этнических  казахов,  хотя,  несомненно,  является  немаловажной  составной  частью 
идентичности (Babadjanov B., 2004: 39-60.).

В  1990-х  годах  исламский  фактор  во  внутренней  политике  не  играл  сколько-нибудь  заметной  роли. 
Изначально как таковой исламской альтернативы в выборе пути развития независимого Казахстана не было, 
вместе с тем закономерно, что социальная роль религии за это время возросла.

В  Казахстане,  несмотря  на  то  что  официально  провозглашено  отделение  государства  от  религии, 
наблюдатели и эксперты могут заметить ряд противоречий с реализацией этого принципа. Очевидно, что его 
сложно воплотить в «чистом» виде. Например, мусульманский праздник Курбан-Айт (Ид аль-Адха) по закону 
является выходным, а также выходным является и православное Рождество 7 января. Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев в одном из ключевых документов страны «Стратегия «Казахстан-2050» отметил: «Мы 
гордимся тем, что являемся частью мусульманской уммы. Это наши традиции. Но мы не должны забывать, что 
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имеет определенные особенности. Объективная ситуация у нас в стране такова, что исключает возможность 
не  только  радикальной  исламизации,  но  и  укоренения  религиозного фундаментализма  любого  толка.  Во-
первых, история проникновения и распространения ислама в Казахстане  такова,  что ислам среди казахов 
никогда не был чистым, представлял собой синтез ислама и местных доисламских, национальных религий. 
Проникнув в казахскую степь, ислам не стал ведущим принципом государственной жизни и политики, но 
укрепился и утвердился как часть мировоззренческой ориентации общества, как компонент культуры и важная 
сторона религиозно –культовой практики. По вполне справедливому замечанию М.С. Орынбекова «Приход 
ислама на древнюю землю Казахстана оказал благотворное влияние на эволюцию культуры, самосознания и 
духовности нашего общества».

Специфической чертой ислама как мировоззрения в Казахстане стал своеобразный синкретизм, синтез с 
местными традициями тенгрианства, зороастризма, шаманизма. Религиозные традиции тесно переплетаются 
с национально– бытовыми, а в последних до сих пор сохраняются весьма живучие черты прежних верований: 
шаманизма, зороастризма и тенгрианства, своеобразных течений пантеизма, для которых было характерно 
поклонение Богу – Солнцу и Богу – Небу. Казахи, по замечанию Чокана Валиханова, являются «двоеверцами»: 
поклоняясь Тенгри, подразумевают Аллаха, поклоняясь Аллаху, подразумевают Тенгри. Ислам в Казахстане 
рассматривается как неотъемлемая часть народных традиций и культуры.

Ислам является одной из крупнейших и традиционных религиозных образований в Казахстане. Ислам 
у казахов несет черты, отличные от ислама в арабских государствах, Средней Азии. Он ближе к светским 
нормам. Казахстанскому  исламу  не  свойственны  ни жесткая  ортодоксальная  иранская модель  ислама,  ни 
более мягкая– турецкая. Он отличается от ислама арабских стран, где ислам регулирует большинство сфер 
общественной и личной жизни граждан. Это доказывается тем, что в Казахстане нет политических партий 
или  организаций,  выступающих  за  внедрение  исламских  социально-политических  установлений  в жизни 
общества, по крайней мере, до последнего времени. Здесь имеется в виду,  те новые исламские течения в 
нашей стране, которые включены в список запрещенных религиозных течений на территории современного 
Казахстана.

На территорию Средней Азии и Казахстана ислам начинает проникать во второй половине VII века, в 
период правления первого омейядского халифа Муавии Ибн-Суфьяна. По мнению известного казахстанского 
философа М.С. Орынбекова период исламизации конкретно самого Казахстана относится к началу VIII в.: 
«Войска арабского полководца Кутейба ибн Муслима, на чьих копьях вошла мусульманская вера в Казахстан, 
вторглись на юг региона в 714 г., начале VIII в., чем и датируется начало исламизации Казахстана». Процесс 
установления ислама в Казахстане был длительным и сложным, занял несколько веков. И хотя мусульманство 
стало, по сути дела, единственной религией казахов, оно не носит здесь резко выраженного ортодоксального 
характера.  Принятие  протоказахами  ислама  способствовало  как  консолидации  традиционного  казахского 
общества, так Ислам в современном казахстанском обществе и дало уникальную возможность через ислам 
вхождению в мировую цивилизацию и культуру. Заметное влияние на религиозную ситуацию в Казахстане 
оказывают специфические исторические традиции казахского общества. Казахи, основная масса которых до 
начала 30-х годов вела кочевой или полукочевой образ жизни, как свидетельствуют различные источники, 
весьма  поверхностно  приняли  религиозные  нормы  ислама.  Уровень  религиозных  знаний  кочевников 
был  невелик,  многие  религиозные  нормы  ими  не  соблюдались,  ислам  в  большинстве  районов,  как  было 
отмечено выше, сосуществовал с шаманством и другими различными языческими традициями, что делало 
невозможным серьезные проявления религиозного фундаментализма.

Следует особо акцентировать внимание на том, что подавляющее большинство мусульман Казахстана, 
как  и  других  стран  СНГ,  традиционно  лояльно  к  государству,  и  естественно  не  выдвигает  каких-либо 
основополагающих и существенных претензий на создание исламского государство. Это не относится к тем 
политизированным исламским течениям, которые ставят перед собой цель свержение существующих светских 
государств, не отвечающих их представлениям об исламской государственности, так же преследующих цель 
возрождения  единой  мусульманской  уммы,  возрождения  единой  мусульманской  государственности,  т.е. 



# 2020, № 2 (2) 2/2020 50

халифата.
В  отличие  от  таких  фундаменталистских,  сепаратистских  и  экстремистских  устремлений  некоторых 

исламских  экстремистских  группировок,у  нас  в  стране  возрождение  ислама  мыслится  только  в  рамках 
собственной национальной государственности. К чести мусульман казахстанского общества следует особо 
подчеркнуть,  что большинству мусульманской общины Казахстана присуще то,  что чувство  суверенитета 
преобладает над религиозным чувством. Да и возрождение ислама в Казахстане имеет свою специфику, в 
данном случае речь идет о возрождении религиозной культуры и традиций. Это подтверждается всей историей 
распространения ислама в Казахстане.

Важное место в модернизации и совершенствовании современного казахстанского общества занимает и 
вопрос о роли ислама в духов ной культуре казахстанского общества. В данном контексте можно утверждать, 
что  возрождение  Ислама  у  нас  в  Казахстане,  как,  впрочем,  и  в  других  мусульманских  или  мусульмано-
ориентированных  государствах  постсоветского  пространства  «…идет  не  столько  в  русле  мусульманской 
религиозности  (что,  конечно  же,  тоже  имеет  место),  но  в  большей  степени  идет  возрождение  в  рамках 
мусульманской культуры и обрядности. Также ментальным фактом является то, что основная часть мусульман 
принадлежность к исламу идентифицирует и как этническую принадлежность. Поэтому духовная этническая 
культура зачастую переплетена с духовностью самого ислама».

Религия как неотъемлемая часть культуры, как форма общественного сознания, как нравственно-этическая 
идея несет в себе высокий заряд духовности. С позиции гражданского общества ислам как религиозная идея, 
как социальная доктрина, как образ жизни должен определять духовность своих последователей в рамках 
общечеловеческих  ценностей,  морали  и  нравственности  самого  общества.  Духовность  ислама  может  и 
должна выступать и как основание диалога в полиэтническом и поли конфессиональном обществе. Именно, 
духовность  религии,  в  данном  случае,  ислама  может  быть  определенным  противовесом  экстремизму. 
Духовность как самореализацию человека можно считать и его проявленной свободой, свободой быть самим 
собой, ибо именно жизнь духовная дает человеку уверенность в своих действиях и веру в достижение счастья.

В  начале  90-х  годов  общим  в  западных  исследованиях,  посвященных  Центральной  Азии,  была 
констатация того факта, что мировая исламская умма пополнилась еще пятью государствами. Но история 
суверенного  развития,  в  том  числе  и  нашего  государства,  показывает,  что  большинство  оценок  себя  не 
оправдали. И это еще раз подтверждает то обстоятельство, что Казахстан нельзя рассматривать сквозь призму 
старых представлений. Исламское возрождение в Казахстане в силу исторических обстоятельств носит иной 
характер. И анализировать это явление следует в контексте модернизационных изменений в обществе.

Для объяснения процессов, происходящих в обществе, исследователи прибегают к помощи концепций 
«частичной модернизаций», «тупиковой модернизаций», «кризисного синдрома модернизаций». В основе этих 
концепций находится идея о неизбежности столкновения старых, традиционных для данной национальной 
политической культуры ценностей и норм политической жизни с новыми модернизационными институтами. 
В этом ракурсе можно рассматривать и влияние фактора исламского возрождения на построение гражданского 
общества Казахстане.

Ситуация  последних  лет  показывает,  что  ислам  способен  оказывать  глубокое  влияние  на  развитие 
общественно-политического сознания, в том числе в периоды модернизационных процессов в стране. Ярким 
примером тому может послужить модернизация турецкого общества, которое кардинальной модернизацией 
своего  общества  еще  раз  доказал  и  показал  современному  миру,  что  процессы  модернизации  возможны 
и  в  государствах  с  исламской  ориентацией.  Ислам  в  своей  политике,  также  как  и  весь  мир  стремится  к 
единому  этносу,  который  бы  синтезировал  западные  и  восточные  ценности,  выступил  бы  универсалией, 
ядром  которой  была  бы  «этика  прав  человека».  В  этом  смысле  ислам,  действительно,  идет  навстречу  и 
провозглашает  универсальные  этические  принципы.  Примером  этому  могут  служить  такие  документы 
Организации Исламской Конференции, как Всеобщая Исламская декларация прав человека, принятая в 1981 
году; Каирская декларации по правам человека в исламе, принятая в 1990 году; Этический кодекс исламской 
декларации прав человека, принятый в 1996 году и другие.

Сегодня существует определенный стереотип по вопросам взаимодействия политико-правовых отношений 
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государства и ислама. В частности, существует расхожее мнение, что гражданское общество и ислам вещи 
не совместимые. В Казахстане ислам оказывает сегодня влияние на формирование духовно-нравственного 
климата, мировоззрения человека, и уже через эти каналы и на другие сферы социальной жизни.

Ислам  в  Казахстане  открыт  для  диалога,  свободен  от  религиозного  фанатизма,  пропитан  духом 
терпимости и стремлением к взаимосогласию с другими конфессиями. В гражданском обществе возможен 
и даже необходим диалог между  государством и религией, обществом и религией, между конфессиями и 
разными этнокультурами, и именно этот диалог является реализацией свободы и равенства в гражданском 
обществе,  и  в  основе  диалога  лежит  принцип  соблюдения  прав  и  свобод  личности.  При  этом  свобода 
личности в гражданском обществе сопряжена с ее ответственностью перед законом. Разрешение проблемы 
соотнесенности этнического и ислама, вытекает из признания исламом этнических и национальных ценностей 
как реализации прав и свобод, как отдельного человека, так и отдельных народов.

Это  четко прослеживается и  в  исламском  вероучений,  согласно  которой последователей  трех  религий 
объединяет, горазда большее, чем разъединяет, на что, собственно, и необходимо уделять побольше внимание, 
т.е. на консолидирующее начало в религиях. Все три мировые религии являются религиями, восходящими к 
Ибрахиму (Аврааму), от которого они все ведут свое начало, свои монотеистические традиций.

И  сегодня  роль  и  значение Ислама  в модернизации и  дальнейшем  совершенствовании  казахстанского 
общества не потеряло свою значимость

Как известно, на рубеже двух столетий отмечается взлет того, что и было впоследствии названо «началом 
исламского  возрождения»  в  Центральной  Азии  (по  нашему  мнению,  правильнее  было  бы  использовать 
термин «ревитализация религии», то есть возвращение жизни религии). Исламская вера и связанные с ней 
традиции как важные элементы национальной идентичности начали свое возрождение на Северном Кавказе, 
в Азербайджане, на Поволжье, в Крыму, в Татарстане и в других регионах бывшего СССР. Исследователи 
указывают,  что общей предпосылкой, подготавливавший этот  взлет интереса к религии,  явились мощные 
общественно-политические процессы, которые повлияли на многие стороны жизни общества. 

Немаловажную роль здесь сыграли годы перестройки и последствия распада СССР вкупе с обретением 
независимости бывших союзных республик, позволившей через короткий промежуток времени соединиться 
духовно-культурных  ценностей  со  своим  народом, формируя  постепенно  в  новых  условиях  этническое  и 
религиозное самосознание. Стали возрождаться мечети и храмы. Число верующих стало постепенно расти. 
Особенно  возросло  их  количество  после  принятия  15  января  1992  г.  Закона  Республики  Казахстан  «О 
свободе вероисповедания и религиозных объединениях» в котором было гарантировано право на свободу 
вероисповедания (ст. 1), равенство граждан Республики Казахстан независимо от их отношения к религии (ст. 
3), запрет на организацию политических организаций религиозного характера и т.д. 

Закон отразил  значительные перемены в  государственном регулировании религиозной  сферы в новых 
социально-экономических и общественно-политических условиях. Новое  законодательство устанавливало 
равенство всех религий перед законом, право граждан определять свое отношение к религии. 

С 1997 г. стал выпускаться религиозно-познавательный журнал «Ислам Әлемi» («Мир ислама»), журнал 
«Шапагат-Нур» (издается с 1998 года), журнал.

«Ислам»  (издается  с  2003  года),  религиозно-познавательная  газета «Ислам және өркениет»  («Ислам и 
цивилизация»), газета «Иман» («Вера»), независимая газета «Рухани өмірі» («Духовная жизнь»), независимая 
республиканская  информационная  газета  «Ислам».  По  нашим  оценкам,  уровень  религиозности  среди 
мусульманского населения страны до 1997 года имел положительную динамику. Доля лиц из числа верующих 
достигла к середине 1990-х годов около 80%. В 2004 г. 74,3 % респондентов считали себя верующими, 20,1 % 
– нерелигиозными. Продолжала сохраняться тенденция востребованности религиозных ценностей. К концу 
1990-х гг. пост (ораза) соблюдали более 60 % мусульман Казахстана. Увеличилась и степень отчетливости 
религиозной  идентификации  населения  республики,  повысился  статусный  уровень  религии.  Результаты 
опроса показали, что свыше 70% опрошенных ответили, что их роднит со своим народом язык, свыше 60% 
назвали обычаи и обряды, до 40% и более считали, что их связывает религия, духовная культура. Развитие 
самосознания стало проявляться у мусульманских народов в укреплении ислама как образа жизни. Несмотря 
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на  отделение  ислама  от  государства  новая  интеллигенция  считала  себя  принадлежащей  к мусульманской 
культуре.  Религиозная  идентификация  происходила  путем  воссоздания  трех  основных  пластов  традиций: 
а) арабо-мусульманский пласт  (вера в единобожие, выполнение всех необходимых обрядов, особый образ 
жизни, отвечающий канонам ислама); б) принадлежность к сообществу мусульманских народов; в) местные 
религиозные  традиции,  в  том  числе,  принадлежность  к  суфийскому  братству.  Данной  цели  (религиозной 
самоидентификации)  служила  специальная  литература  (публикация  коранических  сказаний,  хадисов, 
перевод и издание Корана, выход в свет книг, посвященных возникновению и развитию ислама), изданная 
официально, а также различные формы религиозного самиздата. 

Ту же  задачу  стали  решать  многие  религиозные  учебные  заведения  и  различные  курсы  при  мечетях. 
Постоянный и значительный интерес населения к исламской религии, особенно в первой половине 1990-х гг., 
вызвал к активности другое явление, связанное с организацией и изучением Корана, сунны, а также трудов 
известных  богословов.  По  результатам  наших  исследований,  около  73%  из  числа  опрошенных  выразили 
интерес к арабо-мусульманскому исламу и свыше 15% читали или читают Коран. 

Традиционная религия не потеряла своей функциональной связанности с национальными традициями и 
обычаями, и не утратила качества интегрального и необходимого элемента всей системы духовной культуры. 
Для  большинства  мусульманского  населения  Казахстана  ислам  выступает,  прежде  всего,  как  духовно-
нравственный фактор. В Казахстане руководство осознало необходимость не только провозглашения Закона, 
но и принятия мер по проведению его в жизнь. Был организован ряд массовых кампаний, с целью ознакомить 
население  страны  с  новыми  законами.  Практически  все  религиозные  организации  получили  легальный 
статус. Они  стали  свободно издавать и покупать  религиозную литературу,  вести  разъяснительную работу 
среди  верующих,  заниматься  благотворительной  деятельностью.  Как  отмечает  Пейруз  С.,  глубинного 
разрыва  с  религией, на  который надеялась  советская  власть,  не произошло:  религия осталась  само  собой 
разумеющимся даже после семидесяти лет атеистического режима (Пейруз С.: 150).

Несмотря  на  то,  что КПСС бдительно  следила  за  тем,  чтобы никакая  религиозная  традиция не могла 
сравниться с ней по степени организованности, пока советские идеологи и философы отвергали религию 
или преобразовывали ее в более абстрактные идеи, многие по-прежнему совершали религиозные ритуалы 
и обряды. Кстати сказать, вряд ли правы те авторы, которые считают, что после «ухода» коммунистической 
идеологии  наступил  вакуум,  который  стал  заполняться  религиозным  мировоззрением.  Вакуум  является 
фундаментальным видом объективной реальности и основным способом его существования – «потенциальное 
бытие». Он потенциально содержал в себе религиозные традиции и религиозное состояние, которые в новых 
условиях  раскрылись  и  стали  служить  источником  самых  различных  религиозных  явлений,  в  том  числе 
взаимно  противоречащих  друг  другу.  Как  отмечает  Акимбеков  С.М.,  «со  снятием  в  СССР  официальных 
запретов ислам в Центральной Азии «неожиданно возродился» и само по себе «возрождение из небытия» 
мусульманских  структур  позволяет  утверждать,  что  межцивилизационное  взаимодействие  происходило 
здесь не по линии замещения одной цивилизации другой, а в форме сосуществования, час- тичного смыкания 
без  разрушения  основных  системных  связей.  Естественно,  что  после  исчезновения  давления  со  стороны 
союзного центра мусульманские общины Центральной Азии быстро стали восстанавливать привычные связи 
и взаимодействия (Пейруз С.: 150). 

Одновременно  в  1990-е  гг.  в  постсоветских  странах  Центральной  Азии  начался  весьма  интенсивный 
процесс  либерализации  духовной  жизни,  который  вызвал  существенные  структурные  сдвиги  в  системе 
религиозного образования и рост числа приверженцев мировых традиционных и нетрадиционных религий. 
Способствовала  религиозной  активности,  безусловно,  и  государственная  политика  в  религиозной  сфере, 
на  которую  в  тот  период  обратили  более  пристальное  внимание.  Эти  и  другие  условия  и  повлияли  на 
своеобразный всплеск интереса к исламским истокам. В отличие от традиционных исламских обществ, в 
которых  под  «исламским  возрождением»  подразумевалось  восстановление  ценностей  первоначальной 
мусульманской  общины,  в  Казахстане  основной  упор  был  сделан  на  возрождение  ценностей  «народного 
ислама», связанных с национальными традициями и обычаями. В тот же период, когда стал вновь возникать 
интерес к «классической» или «теоретической» форме религии («большой традиции»), в регионе стали активно 
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выделять «малую традицию» – народную религию, некодифицированные религиозные верования и практику 
простых людей в традиционном обществе. Поддержка со стороны официальной власти процесса возрождения 
ислама не был случайным: исламская религия, являясь наследием национальной культуры, сохранила свое 
влияние на определенные слои населения, отчасти даже на лидеров общественных движений; она сохранила 
частично и свой характер «народной премудрости». Ее функциональные каноны согласуются с теми идеями 
и концепциями, которые стали провозглашать и выдвигать руководители молодых независимых государств; 
принцип радения о подъеме духовности народа не противоречит ставке официальной власти на изучение 
культурного наследия; принцип  гуманного,  справедливого отношения к людям не противоречит политике 
усиления нравственных начал в обществе; исламский постулат развития культуры взаимоотношений между 
людьми  и  знаний  согласуется  с  политикой  гармонизации  в  обществе  межэтнических  и  межрелигиозных 
отношений. 

Руководство  страны  стремилось  увязать  исламские  ценности  с  национальной  традицией,  представить 
религию  в  качестве  важной  составляющей  в  истории  народа.  Поддержка  религиозного  возрождения 
призвана  была  идеологически  обеспечивать  политику  расширения  межгосударственных  связей,  столь 
важную для перспектив экономического развития государств, способствовать укреплению сотрудничества с 
мусульманскими странами (Наумкин В.В. 2008: 142).

  Нельзя  не  признать,  что  в  определенной  мере  в  этом  проявилась  гибкость  политических  методов, 
умение приспособиться к требованиям времени казахстанского руководства, возродив традиции прошлого и 
утверждая новую политическую систему, новое видение международных отношений. Коренные изменения 
в социально-экономической и общественно-политической ситуации в независимом Казахстане обусловили 
возрастающую роль тенденций изменчивости в развитии религиозной сферы, создали не только совершенно 
новое социальное поле, но и новые условия, и новые возможности для возрождения религии. Как отмечает 
Л.Г. Ерекешева, «с распадом Советского Союза трансформации подверглась не просто политически-правовая 
и  экономическая  структуры  (относящиеся  к  социальной  системе),  но,  что  более  значительно,  культурно-
ценностная  система,  занимающая  более  высокое  положение  в  системе  иерархии  и  потому  оказывающая 
более углубленное влияние и на характер изменений, происходящих в социальной и личностной системах» 
(Наумкин В.В. 2008: 142). 

Данный процесс прокладывал себе путь в обществе, прежде всего через трансформацию мировоззрений, 
что  в  итоге  нашло  свое  выражение  в  изменении форм религиозности. Современная  религиозная жизнь  в 
стране являет собой внутренне разнородное, вплоть до противоположных значений, целостное образование. 
С одной стороны, это определяется тем, что процесс религиозного возрождения совместился по времени с 
такими социально-экономическими и политическими реформами, которые способствовали формированию 
нетрадиционной для казахстанского общества социальной структуры и мировоззрения. С другой стороны, 
изменение  информационного  режима,  плоды  «гласности»  и  первые  шаги  по  направлению  к  духовной 
свободе общества заставили людей по-новому оценить культурное наследие прошлого. Все эти изменения 
в социальной и духовной жизни общества повлияли на религиозную ориентацию людей. На каждом из ее 
уровней  шло  борение  различных  критериев  и  оценок,  происходила  селекция  и  отбор  ценностей,  картин 
религиозного миропонимания. Процессы  религиозного  возрождения  во многом  стали  для Казахстана  как 
бы базисными и в проблеме религиозности населения. Они в определенной степени определяют как глубину 
этой проблемы, так и ее содержание. Как показала практика, духовное развитие Казахстана и других стран 
Центральной Азии невозможно без соотнесенности с религиозными аспектами не только потому, что религия 
составная часть развития, но  также потому, что она является одним из важнейших элементов  этнической 
культуры. Поэтому, как нам кажется, нет оснований сводить эту точку зрения к идеализму. Если полагать, 
что этническая культура охватывает многие стороны жизни народов Центральной Азии, то становится ясно, 
что  религия  не  может  быть  чем-то,  что  следовало  бы  рассматривать,  лишь  как  украшение,  придаваемое 
некоторыми эстетами. Поскольку конец ХХ в. не продемонстрировал деградации религиозных ценностей в 
Казахстане, но, напротив, еще более усилил их (судя по результатам социологических исследований), то вряд 
ли можно в настоящее время говорить о спаде интереса к религиозным традициям. 



# 2020, № 2 (2) 2/2020 54

Как свидетельствуют тенденции в Центральной Азии, религиозный фактор продолжает сохранять свой 
динамизм  и  оказывать  воздействие  на  формирование  общественно-политическую  ситуацию  в  регионе. 
Кроме  того,  указанный  фактор  в  некоторых  центрально-азиатских  государствах  при  обретает  более 
интенсивный характер. На растущую потенцию данного явления за последние годы указывает сам характер 
внутриполитического  развития  в  таких  странах  как  Узбекистан  и  Кыргызстан.  Возрождение  религии 
–  сложный и не лишенный внутренних противоречий процесс. Его развитие  в недрах отдельных  стран и 
мусульманских общин имеет свои специфические черты и особенности. Ход этого процесса в одних странах 
в настоящее время ведет к усилению разобщенности  (например, Афганистан)  в других – к консолидации 
существующего государственного устройства (Индонезия), в-третьих – продолжает угрожать секуляристской 
политической системе (Турция, Египет) и т.д. Конечно, в разных странах процесс возрождения религии имел 
и имеет разную форму и содержание (Султангалиев А.К, 2012: 33). И он зависит от следующих основных 
факторов: а) демографический и национальный состав населения; б) историческая традиция, выражающаяся 
в  характерном  для  данной  страны  в  целом  и  для  населяющих  ее  народов,  в  частности,  этнокультурном 
комплексе; в) уровень социально-экономического развития, характер и направление экономических процессов 
в данный период; г) особенности социально-политического устройства общества и динамика его развития; д) 
господствующий идеологический «климат» и, в особенности, состояние и функционирование традиционных 
религиозных систем; е) международная обстановка как на мировой арене, так и в изучаемом регионе. Все 
перечисленные  факторы  могут  рассматриваться  только  в  тесном  взаимодействии  и  взаимовлиянии,  как 
это  и  происходит  в  реальной жизни.  В  целом  обретение  независимости Казахстаном  дало  новый  толчок 
возвышению роли и статуса религии в обществе. 

При  этом  хотелось  бы  отметить,  во-первых,  возвышение  статуса  религии  в  новых  условиях  явилось 
результатом  организованного  движения,  а  не  стихийного  процесса.  Во-вторых,  рамки  этого  движения 
расширились  от  ограниченного  круга  людей  до  многочисленного  отряда  самых  разных  слоев  населения. 
Религиозные  объединения  и  организации,  широко  привлекавшие  население  в  свои  ряды,  преследовали 
целый спектр разнообразных целей, но в любом случае их прямой или косвенной функцией была борьба 
за рост влияния и авторитета религии; они играли роль институтов «формально организованной борьбы» 
за изменение статуса религии в общественной жизни. В свою очередь, и в этом согласны многие авторы, 
разработанный местными властями реформистско-централизаторский курс в религиозной сфере отражал как 
интересы религиозно-общинных традиций, так и их стремление удержать в разумных рамках нарастающий 
процесс  по  возрождению  религиозных  традиций,  имеющих  глубокую  историческую  и  этнокультурную 
подоплеку. 

Нельзя не отметить, что в отличие от некоторых других стран политическое развитие Казахстана в 1990-х 
гг. не привело к отстранению духовенства от общественной жизни, но дало ему возможность проявить себя 
в изменившихся экономических и интеллектуальных обстоятельствах и продолжать исполнять свою роль. 
Возможно, именно этот шаг руководства страны в новых политических условиях является отличительной 
чертой Казахстана в сравнении с некоторыми иными государствами. Хотелось бы обратить внимание еще на 
одну из особенностей «религиозного возрождения» в Казахстане. Она заключается в том, что этот процесс 
стал развиваться в условиях сосуществования разноисповедных общин с доминирующими религиозными 
ценностями (Султангалиев А.К, 2012: 33). 

Почему же процесс «религиозного возрождения» в различных регионах Казахстана начался с таким явным 
успехом? Мы не думаем,  что подобный феномен объясняется некой  склонностью народа к религиозному 
фанатизму,  равно  как  и  лишь  уровнем  их  экономического  и  социального  развития,  будь  он  низкий  или 
высокий.  «Катализаторов»,  которые  привели  в  действие механизм  возврата  к  корням  ислама,  множество. 
Процесс «возвращения к религии отцов» нес в себе не только положительные тенденции, но и породил массу 
социально-политических проблем, нередко становясь источником конфликтных ситуаций, тем более, если 
учитывать тот факт, что знания о самой религии среди мусульман Казахстана, так и других стран Центральной 
Азии были не на высоком уровне.

Современная эпоха в Казахстане – это эпоха национального возрождения. Национальное возрождение, 
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по  существу,  должно  быть  возрождением  национальной  культуры  и  религии.  Если  религия  не  получит 
новой  перспективы,  нового  развития,  их  не  получит  и  национальная  культура.  Таким  образом,  развитие 
национальной  культуры  возможно  на  основе  национальных  духовных  ценностей.  Духовная  система 
зарубежного происхождения не в состоянии занять в казахстанском обществе место традиционной религии. 
На  психологическом  уровне  подобное  движение  создает  предпосылки  для  национальной  идентификации 
личности,  позволяющей  приобщения  к  своей  культуре.  Практически  же  речь  идет  о  том,  чтобы  через 
возрождение исламских ценностей воссоздать историю и культуру, самобытность и традиции, восстановить 
традиционный образ жизни народа. 
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310 ЖӘНЕ 387-АТҚЫШТАР ДИВИЗИЯЛАРЫНЫҢ СОҒЫС ҚИМЫЛДАРЫ ТУРАЛЫ ТАРИХИ 
ДЕРЕКТЕР. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 310-Й И 387-Й СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ.

HISTORICAL DATA ON THE BATTLE OPERATIONS OF THE 310th  AND 387th INFANTRY DIVISIONS.

Т.С. Садықов1, С.М.Елемесов2 
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Аннотация: 3310-ыншы атқыштар дивизиясы 1941-ші жылдың шілде айында құрылған болатын. Ақмола 
облысында  құрылған  бұл  дивизия  құрамын  ақмолалықтар,  қарағандылықтар,  көкшетаулықтар,  солтүстік 
қазақстандықтар  және  қостанайлықтар  толықтырған  болатын.  Құрамды  толықтыру  1941-ші  жылдың 
отызыншы шілдесіне сәйкес келіп, соңынан үздіксіз оқу-жаттығулар өткізілді. Әскери машықтандыру сол 
жылдың  тамызына  дейін  созылды,  қажетті  дайындықтан  өтіп,  әскери  борышты  меңгерген  жауынгерлер 
тамыз айының 18-ші, 19-шы күндері алпауыт соғыс майданына бағыт бағдар алды. Бұл дивизия майдандағы 
алғашқы шебін солтүстік-батыс фронтта бой көрсетті. Дивизия құрамы сан алуан болды, нақтырақ айтсақ, 
қырық пайызы қазақтар, отызға жуығы орыс, жиырма беске шамалас украиндер болса, қалған бес пайызын 
өзге ұлт өкілдері құрады. Дегенмен, дивизияның құрамына келгенде, Т.Әшімбаевтың редакциясымен «Отанды 
қорғауда» (Отанды қорғауда. 2008: 648) атты майдан газеттерінің біреуінде (Ленинград үшін шайқастан кейін 
осы дивизиямен бірге соғысқан болатын) құрама сапында 80 пайыз қазақ болған деп еске алады.

Түйінді сөздер: Ұлы Отан соғысы, Қазақстанда құрылған дивизиялар, ерлік, Ақмола облысы, шайқастар.

Аннотация: 310-я  стрелковая  дивизия  сформирована  в  июле  1941  года.  К  этому  дивизиону, 
сформированному  в  Акмолинской  области,  призывались  солдаты  из  Акмолинской,  Карагандинской, 
Кокшетауской, Северо-Казахстанской  и Костанайской  области. Набор  совпал  с  30  июля  1941  года,  после 
чего  последовала  непрерывная  подготовка.  Военная  подготовка  продолжалась  до  августа  того же  года,  и 
солдаты, прошедшие необходимую подготовку и прошедшие военную службу, отправились на поле боя 18 
и 19 августа. Эта дивизия вышла на северо-западный фронт. Состав дивизии был разнообразным, точнее, 
сорок процентов составляли казахи, около тридцати русских, около двадцати пяти украинцев, а остальные 
пять  процентов  были  представителями  других  национальностей. Однако  в  составе  дивизии Т. Ашимбаев 
напоминает, что в одной из фронтовых газет «В защиту Отечества» (2008: 648) (с этой дивизией он сражался 
после битвы за Ленинград) 80 процентов команды составляли казахи. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, дивизии, созданные в Казахстане, мужество, Акмолинская 
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область, сражения.

Annotation: The 310th Rifle Division was formed in July 1941. This division, formed in Akmola region, soldiers 
was supplemented by Akmola, Karaganda, Kokshetau, North Kazakhstan and Kostanay region. The recruitment took 
place on July 30, 1941, followed by continuous training. The military training lasted until August of the same year, and 
the soldiers, who had received the necessary training and completed their military service, headed to the battlefield 
on August 18 and 19. This division made its first front on the north-western front. The composition of the division 
was diverse, more precisely, forty percent were Kazakhs, about thirty Russians, about twenty-five Ukrainians, and the 
remaining five percent were of other nationalities. However, as part of the division, T. Ashimbayev recalls that in one 
of the front-line newspapers “In Defense of the Fatherland” (2008: 648) (he fought with this division after the battle 
for Leningrad), 80 percent of the team were Kazakhs.

Key words: The Great Patriotic War, divisions formed in Kazakhstan, courage, Akmola region, battles.

310-ыншы атқыштар дивизиясы 1941-ші жылдың шілде айында құрылған болатын. Ақмола облысында 
құрылған бұл дивизия құрамын ақмолалықтар, қарағандылықтар, көкшетаулықтар, солтүстік қазақстандықтар 
және  қостанайлықтар  толықтырған  болатын. Құрамды  толықтыру  1941-ші жылдың  отызыншы шілдесіне 
сәйкес келіп, соңынан үздіксіз оқу-жаттығулар өткізілді. Әскери машықтандыру сол жылдың тамызына дейін 
созылды, қажетті дайындықтан өтіп, әскери борышты меңгерген жауынгерлер тамыз айының 18-ші, 19-шы 
күндері алпауыт соғыс майданына бағыт бағдар алды. Бұл дивизия майдандағы алғашқы шебін солтүстік-
батыс фронтта бой көрсетті. Дивизия құрамы сан алуан болды, нақтырақ айтсақ, қырық пайызы қазақтар, 
отызға жуығы орыс, жиырма беске шамалас украиндер болса, қалған бес пайызын өзге ұлт өкілдері құрады. 
Дегенмен,  дивизияның  құрамына  келгенде,  Т.Әшімбаевтың  редакциясымен  «Отанды  қорғауда»  (Отанды 
қорғауда. 2008: 648) атты майдан газеттерінің біреуінде (Ленинград үшін шайқастан кейін осы дивизиямен 
бірге соғысқан болатын) құрама сапында 80 пайыз қазақ болған деп еске алады.

Армия  құрамында  1941-ші жылдың жиырма жетісінен  бастап,  1944-ші жылдың  сегізінші  маусымына 
дейін, 1944-ші жылдың он алтыншы маусымынан бастап, сол жылдың он бесінші қарашасына дейін, 1945-
ші жылдың жиырма сегізінші қаңтарынан бастап,  сол жылдың тоғызыншы мамырына дейінгі  уақытта өз 
қызметін бұлжытпай орындап шықты (АҚ ММ  Қ. 430, Т 14, І 5 Б 2). 

Дивизия 1941-ші жылдың сегізінші тамызынан бастап соғыс алаңында бірнеше тактикалық жетістіктерге 
жетті. Қол басшының бастамасымен, үздік ұйымдастырушылықтың арқасында Синиявинсктік операцияда 
белсенділік  танытып,  жау  шебін  бұзып,  Ленинградқа  басып  кірді.  Шығыстан  басып  кірген  дивизия 
жауынгерлері  стратегиялық мақсатта 28-ші  тамыз күні  эстониялық ауыл Тортоловоға дейінгі жерді өзінің 
бақылауында  ұстады.  Әрине  шығынсыз  соғыс  болмасы  анық,  дейтұрғанмен  қалың  жауды  он-он  бес 
шақырымға дейін шегіндіру ерліктің ерлігі. Бұл операция қазан айына дейін үздіксіз жалғасын тауып, ақыр 
соңында ерен ерлік көрсеткен дивизия жауынгерлері басымдылыққа қол жеткізді.

Бірақ соғыстағы басымдық әр кезде екі жақ тараптың бағытына шешіліп отырды. Есін жиып қайтадан 
қалың  қолмен шабуыл жасаған жау шебі  дивизияның  қорғаныста  ғана  қалуына мәжбүр  етті. Қарашаның 
жиырма сегізі  дивизияның кейбір бөлімшедері  қоршауда қалса,  кейбірі  саптан шығып қалды, оққа ұшты. 
Басқа бөлігі сапта қалған жауынгерлерімен Городище ауданыңда, Пчёва және Витки ауылдарында соғысты 
аяусыз жалғастырды. Бір аптаға созылған талас-тартыста дивизияға тылдан көмек келмегенде позициядан 
айырылып қалуы әбден мүмкін еді. Сводный отряд жауынгерлерінен мың сексен төртінші атқыштар полкі 
түгелі дерлік осы шайқаста қаза тапты. Осы полктан жүз жиырма бес адам ғана аман есен қалды. Осы сәтте 
Городище аумағында аяусыз соғыс жауынгерлердің келесі өмірге өтетін табалдырығы іспетті болып тұрды. 
Қатты соққыға ұшыраған, жауынгерлерінінің көп бөлігінен айырылған дивизия құрамы бір полкке жиналды. 
Шебі қысқарған полк Волхованың сол жағалауына бет алып, Волхово қаласына жол ашты. Бір күн ішінде 
тоқтамай жүріп отырып полк жиырма шақырымды жүріп өтіп, тылдағы Вындина аралына жетті. Өзеннің оң 
жағалауына өткен полк Карпина – Безова – Теребанижье тізбегі бойынша қоршауды ұстады (АҚ ММ Қ. 430, 
Т 14, І 5 Б 3-4). 
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310  атқыштар  дивизиясының  ардагері  -  Баймұқан  Алтынбековтың  Астана  қаласының  мемлекеттік 
мұрағатында арнайы қалдырған естеліктерінде - дивизия сарбаздарының кейбір ерліктері тамаша бейнеленіп 
кеткен болатын. 310-шы атқыштар дивизиясы Волхово деп аталатын майданға жетпей тұрып, неміс әскеріне 
жолығып  бірінші  шайқасын  өткізді.  Ленинградқа  жақын  орналасқан  бұл шайқас  Ленинград  майданында 
жалғасын тапты. Алғашқы қақтығыс кезінде жаңбыр мен арпалысқан жауынгерлер 400 ге жуық шақырымды 
жүріп өтті. Қыркүйек айының 7 – 8 күндері дивизияның бір бөлігі темір жолы арқылы Вайбакало, Живарева, 
Новый Быт станцияларына шабуыл ұйымдастырып жатқан немістерге қарсы тұрды. Оларға тойтарыс беріп, 
кейін шегінуге мәжбүр етті. Қыркүйектің тоғызы күні Апраксин, Тортолова, Гонтова қалаларын азат етіп, 
1080 батальон көмегімен неміс әскерін кейін шегіндірді (АҚ ММ Қ. 430, Т 14, І 5 Б 14). 

 Бұл уақытта ескі дивизиядан екі жүз елу адам ғана қалған болатын. Оған соғысқа жарамды сегіз жүз 
алпысыншы артиллериялық полк қосылды. Дивизия құрамы біршама азайғандықтан, Ленинградтан келген 
атқыштар полкы сапты толықтырды. Бұның өзі бір аптадай уақытқа созылды.

1941-ші жылдың қараша айының сегізінде Волхово қорғаныс шебінде соғысқа майданынан енген дивизия, 
Усадище және Леоновщин елді мекендерін азат етуге, қорғауға бар күшін салды. Соғыс майданы бірте-бірте 
Куколь жеріне ығысты. Төрт күн өткен соң зор ықпалға ие болған дивизия шебі Зеленец елді мекеніне де 
көмекке келді. Волховода соғыс ошағы бәсеңдей түсті. Қараша айының он алтыншы жұлдызына таяу дивизия 
бүкіл Волхово қаласының және оның жанындағы елді мекендегі жерлерді өз бақылауында ұстады (АҚ ММ 
Қ. 430, Т 14, І 5 Б 5). 

Дивизия  қарамағына  көшкен  елді  мекендерде  соғыс  күйі  бірте-бірте  қорғаныстан  шабуылға  ауыса 
бастады. Аяусыз қан төгістен өткен дивизия Куколь разъездіне шабуыл жасап басып кірді. Жау бетін қайтарған 
жауынгердер разъезд маңындағы ауылдарды да азат етті, атап өтсек бұл елді мекендер қатарында Елошня, 
Бар және Сорокина, кейін жау соңынан қуып отырып, желтоқсан айының жиырма бірі күні дивизия Лынка 
елді-мекеніңде орналасқан төртінші армия сапына келіп қосылды. 

Гайтолова және Липка қалаларын алысымен дивизияға жаудың бетін қайтару бұйырылды.  Содан кейін 
жоғарыда  аталған  қаларларға  дивизия  мен  неміс  әскері  арасындағы  тартыс  өрши  түсті.  Шайқас  қатты 
тартысты болғанымен жеңіс  дивизия жағында  болды. Алғашқы қақтығыс үш күнге  созылып,  дивизия  он 
шақырымды  артта  қалдырды. Соғыс  кезінде  көпетген жауынгерлер  ерлік  көрсете  білді. Өр  кеудесін  оққа 
тосқан  офицерлер  өздерінің  жауынгерлерін  батыл  түрде  алға  бастады.  Бұрықты  бұлжытпай  тапжылмай 
отырған жауынгерлер ұйымдасқан түрде жеңіске жетіп отырды. Офицерлердің жоспары көңілден шықты. 
Ұтымды тактикалар ойластырылып, жаудың шебін бұзып оларды әрі қарай ығыстыра берді. Жауынгерлердің 
көзінде отанға деген ыстық ықыластары мен махаббаты айқын көрініп тұрды. Мәселен, лейтенант Сычев 
бастаған топ неміс әскері жаудырып тұған оққа қарамастан жау тарапынан бұзылған көрірлерді қайта қалпына 
келтіріп, дивизия әскерлерінің әрі қарай қадам басуына оңтайлы жағдай жасап отырды. Жау әскері мүмкіндік 
бермеуше тырыстып-ақ бақты. 

Дегенмен отан үшін жігерін салған қайтпас қайсар жігіттерді тоқтату мүмкін емес еді. Көпірлерді қайта 
қалпына келтіруде, жолдарды ашып отыруда ерекше көзге түскен Гребцев, Волошин атты кіші лейтенанттар, 
ал Горбунов пен Лукьянов сияқты қарапайым жауынгерлер болатын. Олардың ерлігі мен еңбегі орасан зор 
еді.

Бірінші болып қадам басушылардың бірі 1080-ші атқыштар полкі командирі капитан Житлев болатын. 
Ол өз полкін бастап алдыңғы сапта жүретін. Дивизия әскерінен қашқан немістерден минаметтер, автомат 
және байланыс құралдары қалып отырды. Олар өздерінің керек жарақтарын тастап алты шақырымға дейін 
шегінген  болатын. Немістің  екі  бірдей  батальонын  талқандап,  оннан  астам  танктерін жойып,  қару жарақ 
тасушы үш бірдей автомобильді қолға түсірген полк командирі майор Юртов бастаған топ ерекше құрметке 
ие болды. Олардың қолға түсірген олжалары соғыс алаңында таптырмас тіпті баға жетпес байлық болатын 
(АҚ ММ Қ. 430, Т 14, І 5 Б 14). 

Ақмолалық  бұрынғы шаруа,  трактор манишисті Петрухин  сөзсіз  ерлік  көрсетті. Оның  экипажындағы 
жауынгер  бауырлары неміс шабуылы кезінде  түгелімен  қаза  тапқан болатын. Ол жалғыз  өзі жау  танкісін 
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иемденіп, өзінің бауырлары үшін кегін алған болатын. Осылайша ол өзінің өмірін майдандас достары үшін 
құрбан  ете  отырып,  жаудың  әскеріне  айтарлықтай шығын  алып  келді.  Ол  танкінің шынжыр  табандарын 
пайдалана отырып, жаудың әскерлері мен техникаларын таптап, фашистердің зеңбіректері мен минаметтерін 
жарамсыз еткен болатын. Жау тылына танкпен басып кірген бұрынғы тракторшы өзінің елі үшін де, саптағы 
бауырлары  үшін  де  осындай  ерен  батылдық  арқылы  пайдасын  тигізген  болатын.  Петрухин  нөмірі  65-ші 
экипажының жауынгері болатын (АҚ ММ Қ. 61, Т 21, І 1 Б 11). 

1941-ші  жылы  қыркүйек  айының  23-і  дивизияға  Гайтолова  ауылын  жаудан  азат  ету  жайында  жаңа 
бұйрық келген болатын. Дивизия танк және ұшақтардың көмегімен берілген бұйрықты уақытында орындап 
шықты. Ауыл жау қолынан толықтай азат етіліп, Кеңестер билігіне көшті. Гайтолова ауылы үшін шайқас 
қыркүйек айының 24-і күні болды. Бұл жолы дивизияны армия штабынан генерал лейтенант Антанюктің өзі 
бастап барған болатын. Тұтқиылдан соққы берген дивизияның серпініне төтеп бере алмаған неміс әскерлері 
техникаларын және қару жарағын тастап қашудан басқа амалдары қалмаған еді. Осы шайқастағы дивизияның 
олжасы 4  танк,  7  зеңбірек,  7 минамет,  20 пулемет,  3  көлік,  көптеген  винтовкалар  еді,  сонымен қатар  150 
солдат пен офицерлер тұтқындалды. Батарея командирі Рудой, жауынгерлерден Полковнико, Федоров, Әбу 
Ақжан, Серкебай Күзет, Жамағалы Батай, Байко, Қасен Қойшымбай Гайтолова елді мекені үшін шайқаста 
ерекше көзге түскен болатын (АҚ ММ Қ. 61, Т 21, І 1 Б 12). 

41-ші жылдың 24-ші қыркүйегінде Правда газеті парақшасында жарық көрген Совет Информ Бюроның 
хабары  жарияланған  болатын.  Бұл  деректерге  сәйкес  командир  Замировский  өзінің  жауынгерлерімен 
Ленинград түбінде дұшпанға қарсы шабуыл ұйымдастырып жатқан болатын және олар жауды кейін шегіндіріп, 
олардың қару жарақтарымен техникаларын иемденгені айтылады.  Дивизияның кезекті жеңісінен кейін көп 
күттірмей жаңа бұйрық қыркүйектің 26-сы күні келді. Ол бұйрық бойынша дивизия Волховқа шабуыл жасап 
жатқан неміс әскерлерін талқандау керек болатын. 45 күнндік ұрыстан соң өз майданында жеңіске жеткен 
дивизия келесі майданға ауыстырылған болатын. Дивизияға майданның ең салмақты тұсы түскен болатын. 
Өйткені олар Волхов ГЭС-ін қорғау керек болатын. Стратегиялық маңызы бар бұл объектіні командование 
кез келген дивизияға сеніп тапсырмауы анық. Маңызды объектіні қорғаудың өзі қиынның қиыны. Жаудың 
ең  ұтқыр  тобы  осы жаққа  қарай  бет  алуы  әбден  мүмкін.  Волхов  қаласын жаудың  қолына  беру  дегеніміз 
Ленинградты электр тогынан айыру деген сөз. Сол арқылы Ленинградтың жансыздануы, ал ол Ленинград 
бекінісінің уақытынан бұрын жау қолына өтуі деген сөз. Осыны білген дивизия жауынгерлері соңғы оғы мен 
қасық қаны қалғанша табан тіреп бекіністі жау қолына бермеуе тырысып бақты (АҚ ММ Қ. 61, Т 21, І 1 Б 18). 

Көп күттірмей айтқандай-ақ неміс бомбардировкасы 28-ші қазан күні қаланың шығыс бөлігін бомбалап 
бастады.  Бір  жағынан  танк,  бір  жағынан  артилерия  оқ  жаудыра  бастады.  Бұл  шайқас  жайында  310-шы 
атқыштар дивизиясының жауынгері Б. Алтынбек былай деп баяндайды: «Мыңдаған адам, көпетеген танк 
бізге  қарай  тебелеп  келе  жатты.  Бомбаның жарылуынан,  снаряд  оғының  ізінен шаң  көтерілсе,  винтовка, 
автоматтардан шыққан түтін күллі төңіректі жауып кетті. Соның әсерінен арғы жақ бізді, біз оларды дұрыстап 
көре алмадық. Сонда да оқ жаудыру бір сәтке де сейілмеді. Дүние астан кестен бола қалды. Оқтары біткен 
жауынгерлер  қолма  қол  шайқасқа  шықты.  Қақтығыс  таң  ата  басталып,  ымырт  түскенше  жалғасты.  Екі 
жақтың шығыны таудай болды. Дей тұрғанмен, қанша қиындыққа қарамастан дивизия жауды тоқтата алды. 
Бірақ майданның келесі жағында 1084-ші полк жау қоршауында қалып қойған  еді. Дивизия жауынгерлер 
дұшпанның бетін қайтарып, 1084-ші полкті азат ету үшін соғысқа қайта кіріскен болатын. Таңғы сағат алтыға 
дейін ұрыс жүргізе отырып, дивизия Пчево селосындағы полкті аман есен қоршаудан алып шықты. 
Ол күнгі соғыс еш естен кетпесе керек. Полк командирі Юртов лейтенант Халюзвтің орнына жауынгерлерді 
ұрыс алаңына бастап шықты. Полк командирі  екенін байқаған қарсыластар  іле шала шала взводқа қалың 
қолмен  соққы  беруге  талпынды.  Қыр  соңынан  қалмай  отырып,  полк  командирін  атып  өлтірді.  Полктің 
комисары Сергей Зеленский Сарфонов батальонын шабуыл жасау үшін қайта қайта көтерумен болды. Ақыр 
соңында Зеленский қатты жараланды. Жауынгерлер жаңын маңдағы бекініске апарып жарасын таңды. Бірақ 
соңынан қуып жеткен жау әскері қоршауға алды. Соңына дейін шайқасқан комиссар жау қолынан қаза тапты 
(АҚ ММ Қ. 61, Т 21, І 1 Б 14). 
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Капитан Садық Жұмабай да осы соғыста мерт болған еді. Ол полк штабының бастығы еді. Бір топ әскерін 
тасаға  жасырып,  айла  танытқан  капитан  қарсыласты  көп  шығынға  ұшыратты.  Тасада  жатқан  әскерлер 
пулеметтен қапталдай оқ жаудырып, неміс  әскерінің көп бөлігін қырып жойған болатын. Оларды тоқтату 
мүмкін еместігін сезген фашистер де айлаға көше бастады. Капитан бастаған топтың оқтары біткенде барып 
қана оларды жеңе алды. Қатты жараланған капитан тірідей қолға түспес үшін өзін өзі өлтірді деген мәліметтер 
жетті бізге.

Капитаннан айырылған бір топ жауынгерлер шегінуге мәжбүр болды. Олардың бір тобы колхоз аралап 
пана  іздеуге  көшті.  Бірақ  олар  паналаған  үйлерге  фашистер  кіре  алмай  тек  сыртынан  өртеп  жіберу  ғана 
қолдарынан келді. Жауынгерлер жау қолына түспей сол паналарында өрте оранып қаза тапты (АҚ ММ Қ. 61, 
Т 21, І 1 Б 19). 

Олар астыртын жаудың тылына өтіп, қимыл әрекеттерін бақылаумен айналысты. Олар жаудың маңызды 
стратегиялық ошақтарын анықтап жоспарларын орталыққа жеткізді. Кейіннен олар тиімді жағдайда әрекетке 
көше  бастады. Шоғырланған  әскерлерге  граната  лақтырып жайратып  кетіп,  кейіннен  олардың  қаруларын 
ұрлап әкетіп отырды. Содан кейін өз істерін жақсы меңгерген жігіттер солдаттарды, офицерлерді ұрлап әкетіп 
жүрді. Оларды орталыққа әкеліп, сұрақ астына алып кейбір мүмкін болған ақпаратты олардың тілінен ала 
білді. Осылайша олар отан алдындағы борыштарын атқарды. Кейбірі сол тылда жүріп мерт болды. Солардың 
бірі жауынгер Сәмет еді.

Дивизия жауынгерлері жоғарғы басқолбасшының командаларын мүлткісіз орындап отырды. Жау қолынан 
Ленин атындағы ГЭС-ті, Волхов қаласын аман есен алып қалды. Осының өзі Кеңес одағына үлкен жеңісті 
алып келгені айқын. Өйткені бұл аталған объектілер маңызды еді. Оларды басып алу арқылы жау біршама 
жеңілдікпен мүмкіндік ие болар еді. Дивизия табан тіреп бұған жол бермей, тосқауыл бола білді (АҚ ММ Қ. 
430, Т 14, І 9 Б 17).

Дивизия  желтоқсанның  22-сінен  бастап  Волхов  майданындағы  төртінші  әскер  армиясы  қатарынан 
табылды. Сөйтіп Привалов жоспарлаған  операциясының  арнайы  тобына  кірді. Желтоқсан  айынының  26-
сы күні Рысино ауылын басып алып, арғы жағындағы қалың орман арқылы жиырма бес шақырым жерде 
орналасқан Чиркого Леготовко және Мыслово елді мекендерін жаудан қорғады. 42-ші жылы қаңтар айының 
бірінде  дивизия  Волхов  өзенін  жағалай  шығысқа  беттеді.  Ол  жерде  олар  генерал  лейтенант  Яковлев 
гарнизонына қосылды. Олардың жасақтары Тигода пристанында орналасқан болатын. Дивизия қаңтарайында 
65-ші атқыштар дивизиясымен және 4-ші гвардиялық атқыштар дивизиясымен бірігіп, сәтсіздікке ұшыраған 
болатын. Олардың күш біріктіріп соғысқанымен қарсыластың күші де, саны да әлде қайда артық болатын. 
Соған қарамастан шабуылдар ұйымдастырып, табан тіреп жауынгерлер соғыса білді.                    

Сәтсіздікке ұшырағанына қарамастан дивизия аянбай соғысты. Шабуылға шығып, қажет кезінде таслап, 
қорғаныста  да  болды.  Осы  жағдайға  қарамастан  билік  тарапынан  жауды  тұтқынға  алу  жөнінде  бұйрық 
келді. Дивизия жауынгерлері бұйрықты орындау үшін әр түрлі әдіс тәсілдерді жасап көрді. Ақыр соңындағы 
шешім былай болды. Араларындағы шаңғыны жақсы тебушіні таңдап алып, оны жау тылына аттанырды. Ол 
жау тылына барып, соққы жасап, артқа қашты. Артынан қуған неміс әскерлерін дивизия тылында арнайы 
дайындықпен күтіп отырған жасақ бар еді. Осы әдістері іске асып, жаудың 200-ге таяу әскері мен офицерлерін 
өлтірді. Сәуірдің 30-ы күні    дивизия өзін  екіге бөлуді жөн санады. Бір полк Кириш, Добровольный және 
Новинка  ауылдарына  шабуыл  ұйымдастырса,  енді  бірі  неміс  әскерлері  қыспағында  қалып  гарнизонға 
шегінуге мәжбүр болды. Алғашқы топ өзінің шабулымен жауды кейін шегіндірді.  Гарнизонға оралған 1080-
інші полк орныққан жерлерін тас қамалдай тұрып, жауды сол арадан әрі өткізбеді (АҚ ММ Қ. 430, Т 14, І 9 Б 
21).  Мамырдың  29-ы  барлаушылардан  жаудың  Зеленцы  ауданында  жасақтарын  орналастырып  жатыр 
деген ақпарат жеткен соң, дивизия өз дайындығын бастап кетті. Сол күні көп күттірмей жау жағы шабуылды 
бастап кетті. Таңғы 9-дарда бомбалаған ұшақтар, оқ жаудырған арттилерия мен автоматтар және пулеметтер 
дауысы  бір  сілкіндірді.  Бұл  кезде  дивизияда  бар жоғы  6  танк  қана  бар  болатын. Сол  күннен маусымның 
сегізіне дейін немістер тарапынан дивизияға 14 шабуыл ұйымдастырды. Жағдайдың шиеленісіне қарамастан 
дивизия барлық шабуылға сәтті түрде төтеп берген болатын. Осы уақыт аралығында қарсыластың екі бірдей 
танкі  істен шығып, бір полк жаяу әскері опат болды және көптеген қару жарақтар дивизия қолына өткен 
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болатын. Осы ерлігіне сай 116 майдангер батыр атағына ие болып ордендермен, медальдармен марапатталған 
болатын. 43-ші жылы неміс әскерлері жойқын күшпен басып кіріп, Добровольный ауылын өздеріне қаратты.  
Ал дивизия кейін шегініп, Рочаги, Опалево және Новая Деревня елді мекендерін пана етті. Олар сол жерде 
қарсыласты күтіп, қорғаныс пен шабуылға дайындалды. Содан соң 4-ші армия бас қол басшысынан неміс 
әскерлеріне қарсы шабуыл ұйымдастырып, оларды ол жерден қуып шығу жайында бұйрық келді. Дивизия 
әскерлерін тік тұрғызып, Губарева, Пташкино және Маркова аудандарын өздеріне қаратып, жау әскерін 120 
шақырымға дейін кейін шегіндірді (АҚ ММ Қ. 430, Т 14, І 9 Б 23).

Дивизия Новгоpод-Лeнингpад қалалаpын азат ету үшін ең әуелі Новгоpод қаласының шығыc бөлігін, яғни 
Хутынь-Новгоpод аумағын азат алу міндeті тұpды. Аталмыш аумақты азат еткенде – дұшпан  әскерін шеттетіп, 
дивизияға  жаңа  қарқынды  шабуылдаp  жасауға  жол  ашатын  еді.  52  майдангер  батальоны  аpтиллepиясы 
көмeгімeн Волховeц аумағын таңғы сағат 7-лер шамасында шабуылдайды, қарсыластарға тылдарыннан тағы 
да көмeк қолы жетіп кeлгeндіктeн әpбіp шақыpым үшін ұрыс жүргізуге туpа кeлді.

Қанды шайқаста дивизия біpталай шақырымға шeгінуге мәжбүр болды, дегенмен 1082-ші полк аpнайы 
жаңа  құраммен  батальон  жасақтап,  Волховeцтің  батыc  өңіріне  оpналыcқан  болатын.  Бұл  батальон  ұрыс 
әрекеттері  баpыcында  тpаншeялар  қазып,  баpлық  әcкepи  құрамға  біpталай  ауыртпашылықтан  құтылуға 
мүмкіндік  жаcады.  Науpыз  айының  29-ы  күнінен  баcтап  дивизия  Плашкиноны  азат  етуге  кіpіcіп  кетті. 
Новгоpод  қаласын  азат  ету  опepацияcы  үшін  біршама  майдангерлермен  мeн  қолбасшылар  оpдeндаp  мeн 
марапаттауларға иe болды, дұшпан сапында 2113 адам опат тапқанын айтып кету маңызды.

1943 жылы мамыp айының онынан баcтап дивизия 59-шы әcкepи құpама сапына енеді. 59-шы нөмірлі 
әcкepи  жасақтың  баc  қолбаcшыcының  бұйpығымeн  дивизия  Нeкpаcов,  Вишep  елді  мекендері  арқылы 
Жихаpeво,  Алeкcандpовка,  Поляна,  Камeнка  аудандарында  8-ші  әcкep  армиясы  қатаpына  қоcылады.  Әрі 
қаpай дивизия 59-шы әcкepи армия сапында Новгоpод қаласында ұрыс әрекеттерімен, ондағы ерліктерімен 
көзгe түcеді. 1944-ші жылы  дивизия құpамындағы 1080 атқыштаp полкі Новгоpод қалаcынын cолтүcтігіне 
таман  үш-төрт  ай  бойы  үдемесіз жойқын шабуылдаp жасады. Дивизияның  алдына  қойылған мақсат  -  ол 
Пcковь елді мекеніне таман ойысу болатын. Дивизия өзінің алдына қойылған міндeттeмелерді абыроймен 
оpындап шыққаны үшін Новгоpодтық дивизия мәртебесін алды. Ұрыстың аяқ жағында аталмыш дивизия 
Шығыc Помepания, Штeттинcк-Pоcтокc опepациясына  белсенді түрде қатысты. Жоғары аталған опepациялаp 
орындалуы баpыcында Гдын, Кезлин, Шлохоу, Бублиц, Волин, Cвинбeмюндe қалалаpын азат етуге зор көмегін 
тигізген болатын (АҚ ММ Қ. 430, Т 14, І 9 Б 24).

19-шы  қаңтарда  дивизия  бөлімдері  Татино  станциясы жанындағы Ленинград  – Новгород  темір  жолы 
желісін кесіп тастады. 20-сыншы қаңтарда Новгород Кеңес әскері қолына қарады. Дәл осы күні қаланы азат 
етуге  ат  салысқан  310-шы  атқыштар  дивизиясыны  Новгородтық  деген  мәртебелі  атау  берілді.  Операция 
14-ші  қаңтарда  54-ші  армияның  шабуылға  шығуымен  басталды.  Үш  күнге  ұласқан  ұрыста  Кеңес  әскері 
дұшпанның Новгородтың солтүстігі мен оңтүстігінде орналасқан бекінісін бұзды. Негізгі соққыны бағыттау 
үшін әскери басшылық майданның ұзындығын жиырма шақырымға және тереңдігін сегіз шақырымға созды. 
59-шы  армияның  құрамындағы  310-шы  атқыштар  дивизиясы  Волхов  майданында  Мясной  Бор  ауылына 
бекінген  дұшпанның  бекінісін  талқандап, Люцы, Копцы және Прутик  ауылдарындағы  бекініс  пунктеріне 
тұрақтады. Дивизия қарамағына көшкен елді мекендерде соғыс күйі бірте-бірте қорғаныстан шабуылға ауыса 
бастады. Аяусыз қан төгістен өткен дивизя Куколь разъездіне шабуыл жасап басып кірді. Жау бетін қайтарған 
жауынгердер разъезд маңындағы ауылдарды да азат етті, атап өтсек бұл елді мекендер қатарында Елошня, 
Бар және Сорокина, кейін жау соңынан қуып отырып, желтоқсан айының жиырма бірі күні дивизия Лынка 
ауданында орналасқан төртінші армия сапына келіп қосылды (АҚ ММ Қ. 430, Т 14, І 9 Б 3). Новгород үшін 
шайқаста 59-шы армия дұшпанның 28-ші жаяу әскерін, 1-ші әуе күштерін, 29 және 290-ыншы және 121-інші 
жаяу әскер дивизияларын «Лорд» атты әскери полкін және өзгеде бірнеше маңызды бөлімдерін күл талқан 
етті. Жаудың он жеті мың жауынгерімен офицерлері оққа ұшты. 182 зеңбірек, 20 миномет, 635 пулемет, 263 
автокөлік және басқа да әскери маңызды техника совет сарбаздарының қолына өтті. 1944-ші жылғы ақпан 
айының басында 310-ші дивизия Батецко станциясын солтүстік және батыстан айналып өтіп, Ленинград және 
Лигқа бағыт салатын темір жолын кесіп тастады. Шабуылды үдете түскен дивизия бірінші наурызда Волга 
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өзенінің жағасына және Псковтың шығысында орналасқан Абросово ауылының аумағына дейін жетті. Дәл 
осы жерде қорғанысқа көшкен дивизия маусым айына дейін аталған аймақта тұрақтап қалып үшінші Балтық 
майданынынң құрамындағы ұрыстарға дайындала бастады. Новгород Лужск операциясының нәтижесінде 
Кеңес әскерлері Ленинград және Новгород стратегиялық шабуылының сәтті аяталуына жол ашқан маңызды 
жеңіске жетті (АҚ ММ Қ. 430, Т 14, І 9 Б 5).

Он  бесінші  ақпанда  Волхов  және  Лениград  майданының  жауынгерлері  жауды  елу  –  жүз  жиырма 
шақырымға дейін кейін шегіндіріп, Чуд көлінің оңтүстік жағалуына жетті. Новгород пен Лугтан тыс 779 қала 
және елді мекен азат етілді. Стратегиялық маңызға ие Киров және Октябрь темір жолын қайта бақылауға 
алудың маңызы зор болды. Кейіннен Ленинградта Рыбинскке, Мәскеуге, Новгородқа, Батецкіге және Остлогқа 
бағытталатын жеті темір жолы желісі қайта қалпына келтірілді.

310-шы  атқыштар  дивизиясы  Померанияның  Шығыс  өңіріндегі  Балтық  теңізі  жағасында  жаудың 
бетін  тойтарып,  ерен  ерлік  көрсеткен  болатын. Атап  айтатын  болсақ:  Новгород,  Глыня,  Кезлин, Шлохоу, 
Бублиц секілді стратегиялық маңызы зор бірнеше ірі қалаларды азат етіп, жау құрсаунынан азат етіп, өзінің 
бақылауында  ұстады.1943-ші  жылы  қыркүйегінде  Ленинград  және  Волхов  майданының  әскери  кеңесі 
жоғары әскери басшылыққа ауқымды шабуыл жоспарын таныстырды. Мұндағы мақсат 18-інші неміс әскери 
армиясын талқандау және Ленинград өлкесін жау қоршауынан құтқару болатын. Операция бірінші кезекте 
қос қапталдай шабуылдай отырып, 18-інші неміс армиясының Петергов Стрельнин және Новгород топтарын 
талқандауға негізделді. Артынша жауынгерлер кеңесіп және Луж бағытын бетке алып жаудың негізгі күшін 
қоршауға алудың жоспарын жасады. Кейіннен сарбаздарға Нарва, Псков  және Идрицаны шабуылдай отырып, 
Ленинград облысын жау қолынан толықтай тазарту жүктелді. Бұл өз кезінде Балтық маңайындағы майданға 
бет алуға жол ашатын еді. 

1944-ші  жылға  дейін  дивизия  қорғаныс  пен шабуыл  жасай  отырып,  жаудың  бетін  қайтарып  отырды. 
Дивизияның бұл соғыстары Волхово өзенін жағалаған Киришск плацдармын қамтыды.

1944-ші жылдың он төртінші қаңтарында   Новгород – Лужской шабуыл операциясында дивизия жаңа 
жетістіктерге қол жеткізді. Зомошского батпағы жағалауымен шауды кейінге ығыстырды. Батпақты жағалай 
жау шебі Зомошскогоның оң жақ жағалауын қорғаныс етті. Қаңтардың 15-і күні Питьбы маңындағы үздік 
жасалған стратегия арқасында басымдыққа ие болып дивизия жауды қатты састырды. Ал қаңтардың 16-да 
Питьбы маңы түгелімен дивизияның бақылауында болды. Позициядан  айырылған неміс  әскері Раптиция, 
Соло-Гора, Падгорье, Любуница, Вольная  Горко, Вольноое  Загорье,  Большие Григорьево  елді мекендерін 
тастап  қашуға мәжбүр  болды. Дивизия  осы мүмкіндікті  қалт жібермей, жау шебін ығыстырып, Батецкий 
мен    Ореджем  аралығындағы  Выбитская  темір  жолына  шықты.  Бұл  оқиға  аталмыш  жылдың  ақпанына 
сәйкес  келген  болатын.  Бұл  темір  жолы  неміс  әскерлерінің  қару  жарақтарын  тасымалдайтын  маңызды 
көліктік қатынасының бірі болатын. Сондықтан да неміс әскерлері көп күттірмей құрамдас әскер тобын осы 
объектке бағыттап, темір жолы қатынасын өздеріне қаратып алды. Шығын жағынан неміс әскері алда еді. Бұл 
дивизияның тағы бір жеңісі еді (АҚ ММ Қ. 430, Т 14, І 9 Б 5).

1944-ші  жылдың  жиырма  сегізінші  маусымында  дивизия  таратылды.  Басым  бөлігі  43-інші  армия 
құрамындағы 28-ші атқыштар дивизиясына өтті.

1944-ші  жылға  дейін  дивизия  қорғаныс  пен шабуыл  жасай  отырып,  жаудың  бетін  қайтарып  отырды. 
Дивизияның бұл соғыстары Волхово өзенін жағалаған Киришск плацдармын қамтыды.

1944-ші жылдың он төртінші қаңтарында   Новгород – Лужской шабуыл операциясында дивизия жаңа 
жетістіктерге қол жеткізді. Зомошского батпағы жағалауымен шауды кейінге ығыстырды. Батпақты жағалай 
жау шебі Зомошскогоның оң жақ жағалауын қорғаныс етті. Онбесі күні Питьбы маңындағы үздік жасалған 
стратегия арқасында басымдыққа ие болып дивизия жауды қатты састырды. Он алтысы күні Питьбы маңы 
түгелімен  дивизияның  бақылауында  болды.  Позициядан  айырылған  неміс  әскері  Раптиция,  Соло-Гора, 
Падгорье, Любуница, Вольная Горко, Вольноое Загорье, Большие Григорьево елді мекендерін тастап қашуға 
мәжбүр болды. Дивизия осы мүмкіндікті  қалт жібермей, жау шебін ығыстырып, Батецкий мен   Ореджем 
аралығындағы Выбитская темір жолына шықты. Бұл оқиға аталмыш жылдың ақпанына сәйкес келген болатын. 
Бұл темір жолы неміс әскерлерінің қару жарақтарын тасымалдайтын маңызды көліктік қатынасының бірі 
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болатын. Сондықтан да неміс әскерлері көп күттірмей құрамдас әскер тобын осы объектке бағыттап, темір 
жолы қатынасын өздеріне қаратып алды. Шығын жағынан неміс әскері алда еді. Бұл дивизияның тағы бір 
жеңісі еді. 

Өздеріне  деген  зор  сенімге  ие  болған  дивизия  Псков  –  Островск  бағытымен  жауға  ашық  шабуылға 
шықты. Свирь өзеніне дейін жақын келген дивизия Свирско – Петрозаводский операциясына армиямен бірге 
жұдырық жұмылдыра жаумен соғысты.

1944-ші жылдың қараша айының отызы мен 1945-ші жылдың он бесінші қаңтары аралығында дивизия 
қайта жасақталу кезеңінде еді. Қайта жасақталу, сапты жауынгерлермен толықтыру Горьковск облысындағы 
Шахунья қаласында болды. 1945-ші жылдың 15.01 – 08.03 кезеңі аралығында екінші Белоруссиялық фронтқа 
қосылу үшін Шығыс Померания арқылы өтетін темір жолымен жолға аттанды. Дивизияның бір бөлігі екінші 
Белоруссиялық фронтта соғыс алаңына ақпан айының жиырма үшінші жұлдызы күні түсті. Олар фронтқа 
он  екі  күн  ішінде  төрт жүзге жуық шақырым жүріп  келген  болатын. Дивизия шешуші шайқаста Шығыс 
Померанск  және  Штеттинск-Ростокский  операцияларына  қатысып,  Гдынья,  Кезлинь,  Шлохау,  Бублиц, 
Воллинь, Свинемюньде қалаларын жау құрсауынан азат етті (АҚ ММ Қ. 430, Т 14, І 9 Б 12).

1944-ші жылдың қараша айының отызы мен 1945-ші жылдың он бесінші қаңтары аралығында дивизия 
қайта жасақталу кезеңінде еді. Қайта жасақталу, сапты жауынгерлермен толықтыру Горьковск облысындағы 
Шахунья қаласында болды. 1945-ші жылдың 15.01 – 08.03 кезеңі аралығында екінші Белоруссиялық фронтқа 
қосылу  үшін  Шығыс  Померания  арқылы  өтетін  темір  жолымен  жолға  аттанды.  Дивизияның  бір  бөлігі 
екінші Белоруссиялық майданында соғыс алаңына ақпан айының жиырма үшінші жұлдызы күні түсті. Олар 
майданға он екі күн ішінде төрт жүзге жуық шақырым жүріп келген болатын (АҚ ММ Қ. 61, Т 21, І 1, Б 3). 

Дивизия шешуші шайқаста Шығыс Померанск және Штеттинск-Ростокский операцияларына қатысып, 
Гдынья, Кезлинь, Шлохау, Бублиц, Воллинь, Свинемюньде қалаларын жау құрсауынан азат етті.

1945-ші  жылдың  жиырма  сегізінші  маусымында  дивизия  таратылды.  Басым  бөлігі  43-інші  армия 
құрамындағы 28-ші атқыштар дивизиясына өтті.

Қорыта айтқанда, 1941-1945 жылдары аралығында дивизияның ұрыстағы әрекеттері жайында деректеме 
көздерінің  әуелгі  жылдарға  қарағанда  мардымсыз  екендігінің  басты  себептерінің  бірі  ол  –  дивизия 
хатшысының ұрыста барлық жазған жазбаларымен бірге опат болуы еді.  

1945-ші жылы ақпан айында екінші Белорус майданының алаңына енген дивизия - Шығыс Померанияда 
соғыс әрекеттерін жүргізумен болды. Дивизия  наурыз айының төрті күні Балтық теңізі жағалауына жетті. 
Екінші Белорус майданының басқа да бөлімшелерімен табан тіресе Кезлин елді мекенін азат етуге күшін сарп 
етті. Бұл неміс әскерлерін Данцигтен Штетцтейнге шығатын аса маңызды шығыс бекеті және комуникациялық 
маңызға  ие  торабы болатын  еді. Дивизия  аталмыш қалаларға  кіре  берісте  екі мың бес жүзге жуық неміс 
солдаты мен  офицерін, жау  тарапының  27  танкісін жойып жіберді.  Бірталай  тұтқындар  қолға  түсті. Осы 
батырлығы үшін дивизия – «Қызыл Ту» орденімен марапатына ие болды.

  Дивизия  отыз  мыңға жуық  ауыл  аймақты,  соның  ішінде  12  қаланы  азат  етуге  қатысқан  болатын. 
Дивизия  сапында  9000-ға  жуық  әскер  орден-медальдарға  және  әртүрлі  марапаттарға  ие  болды.  Жорық 
кезігнде 8000 солдат пен қолбасщшылар Коммунистік партия қатарына өтті. 310-шы дивизияның батырлығы 
Ұлы Отан соғысы тарихында алтын әріптермен жазылды.

1943 жылы  Ленинград және Волхов  аймақтарын жау  құрсауынан  азат  ету  үшін  қосымша  әскери  күш 
қажет болды. Осындай қажеттіліктерден  310-шы және 387-ші атқыштар дивизиялары құрылды. Аталмыш 
дивизиялар  Ақмола  өңірінде  құрылып,  Ленинград  және  Волхов  майдандарына  аттанып,  18-ші  неміс 
армиясына қарсы  тұрды. Қару-жарақ,  киім-кешек,  оқ дәрі  тағы басқа  қандай да  қажеттілік болмасын,  екі 
жақтың дайындығын салыстыру мүмкін емес еді. Қан майданға ақмолалықтар әскери күш ғана беріп қоймай, 
сонымен қатар олардың қажеттіліктерін де өтеп отырды. Ақмолалықтар бұл жағдайды  тек соғыс аяқталғанша 
деп ойлады. Алайда  соғыс біткеннен  соң жағдай күрт өзгере қоймады. Соғысқа дейінгі,  соғыстан кейінгі 
билік тарапынан жасалған қысымдар мен алым-салымдар, қуғын-сүргін жалғаса берді. Дивизия құрылғанда 
сапта 9784 әскер болса, соның 75 пайызы еліне қайтып оралмады (АҚ ММ Қ. 61, Т 21, І 1). 

Ақмолалықтардың  көрсеткен  ерліктеріне  сәйкесінше  жауап  берілмеді.  Кейбірі  жазықсыз  қараланып, 
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кейбірінің ерлігі ескерусіз қалды.
Капитан Садық Жұмабай да осы соғыста мерт болған еді. Ол полк штабының бастығы еді. Бір топ әскерін 

тасаға  жасырып,  айла  танытқан  капитан  қарсыласты  көп  шығынға  ұшыратты.  Тасада  жатқан  әскерлер 
пулеметтен  қапталдай  оқ жаудырып  неміс  әскерінің  көп  бөлігін  қырып жойған  болатын. Оларды  тоқтату 
мүмкін еместігін сезген фашистер де айлаға көше бастады. Капитан бастаған топтың оқтары біткенде барып 
қана оларды жеңе алды. Қатты жараланған капитан тірідей қолға түспес үшін өзін өзі өлтірді деген мәліметтер 
жетті бізге. Капитаннан айырылған бір топ жауынгерлер шегінуге мәжбүр болды. Олардың бір тобы колхоз 
аралап пана іздеуге көшті. Бірақ олар паналаған үйлерге фашистер кіре алмай тек сыртынан өртеп жіберу 
ғана қолдарынан келді. Жауынгерлер жау қолына түспей сол паналарында өртке оранып қаза тапты.

310-шы  атқыштар  дивизиясының  майдангерлерінің  көрсеткен  ерліктерін  көптеп  келтіруге  болады. 
Олардың бірегейі қан майданда ерлік көрсеткен барлаушы қызмтін атқарған Сәмет Қарамеддин еді. Соғысқа 
дейін ол коммунистік партия мүшесі және  ауылда ұстаздық қызмет  еткен  еді. Ол жаудың тылына барып, 
дивизияны  маңызды  ақпараттармен  қамтамасыз  етіп  отырды.  Олардың  жағдайларын  баяндай  отырып, 
қандай  тактикаға  дайындалып  жатқандығын,  барлық-барлық    әрекеттерін  басшылыққа  жеткізіп  отырды. 
Қазан айынынң басында ол серіктестерімен бірге жау тылына аттанған болатын. Оның серіктестері Нұғыман, 
Еременко, Иванов, Дунаевский, Богдан, Кравцовтар болды (АҚ ММ Қ. 61, Т 21, І 1). 

Олар астыртын жаудың тылына өтіп, қимыл әрекеттерін бақылаумен айналысты. Олар жаудың маңызды 
стратегиялық ошақтарын анықтап жоспарларын орталыққа жеткізді. Кейіннен олар тиімді жағдайда әрекетке 
көше  бастады. Шоғырланған  әскерлерге  граната  лақтырып жайратып  кетіп,  кейіннен  олардың  қаруларын 
ұрлап әкетіп отырды. Содан кейін өз істерін жақсы меңгерген жігіттер солдаттарды, офицерлерді ұрлап әкетіп 
жүрді. Оларды орталыққа әкеліп, сұрақ астына алып, кейбір мүмкін болған ақпаратты олардың тілінен ала 
білді. Осылайша олар отан алдындағы борыштарын атқарды. Кейбірі сол тылда жүріп мерт болды. Солардың 
бірі жауынгер Сәмет еді. Дивизия отыз мыңға жуық ауыл аймақты, соның ішінде 12 қаланы азат етуге қатысқан 
еді. Дивизия сапында 9000-ға жуық әскер орден-медальдарға және әртүрлі марапаттарға ие болды. Жорық 
кезінде 8000 солдат және қолбасшылар Коммунистік партия қатарына өтті. 310-шы дивизияның батырлығы 
Ұлы Отан соғысы тарихында алтын әріптермен жазылып қалмақ.
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Аннотация: ХРКККҰ халықаралық қайырымдылық ұйымы (басқаша атауы Қызыл көмек) 1922 жылдың 
аяғында Коммунистік Интернационалдың 4-ші конгресінің шешімімен “жұмысшыларды ақ террордан қорғау 
және оның құрбандарына көмектесу” мақсатында қолданыстағы Қызыл Крестке коммунистік аналог ретінде 
құрылды. Партиядан тыс ұйым бола отырып және әлемнің ондаған елдерінде филиалдары (секциялары) бола 
отырып, ол саяси тұтқындарға, саяси эмигранттарға және олардың отбасыларына, сондай-ақ қайтыс болған 
революционерлердің отбасыларына материалдық (негізінен ақшалай), заңды, моральдық қолдау көрсетті.

Түйінді сөздер: КСРО, ХРКККҰ, Саяси эмигранттар, революционерлер, көмек, өмір.

Аннотация: Международная благотворительная организация МОПР (Красная Помощь) была создана в 
конце 1922 г. по решению 4-го конгресса Коммунистического Интернационала в качестве коммунистического 
аналога  действующему  Красному  Кресту  в  целях  «защиты  трудящихся  от  белого  террора  и  помощи  его 
жертвам».  Являясь  организацией  внепартийной  и  имея  отделения  (секции)  в  десятках  стран  мира,  она 
оказывала  материальную  (в  основном  денежную),  юридическую,  моральную  поддержку  политическим 
заключенным, политическим эмигрантам и их семьям, а также семьям погибших революционеров. 

Ключевые слова: СССР, МОПР, политэмигранты, революционеры, помощь, быт.

Abstract: the  international  charitable  organization  IRA  (Red Aid) was  established  at  the  end of  1922 by  the 
decision of the 4th Congress of the Communist international as a Communist counterpart to the current Red Cross in 
order to “protect workers from the white terror and help its victims.” Being a non-partisan organization and having 
branches (sections) in dozens of countries around the world, it provided material (mainly monetary), legal, and moral 
support to political prisoners, political emigrants and their families, as well as to the families of dead revolutionaries.

Key words: USSR, IRA, political emigrants, revolutionaries, help, life.

ХРКККҰ (шетелде қызыл көмек деп аталды) 1922 жылы коммунистік Интернационалдың IV конгресінде 
(3-ші Халықаралық) Коминтерннің құрылымы ретінде әртүрлі елдердегі саяси қуғын-сүргін құрбандарына 
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құқықтық моральдық және материалдық көмек көрсету үшін құрылды. Ресми түрде партиядан тыс ұйым бола 
отырып, коммунистік идеяларды насихаттау іс жүзінде жүргізілді және көбінесе саяси тұтқындарға көмек 
ретінде шетелде коммунистік жұмысшы қозғалысын қолдауға ақша берілді  (Соколова, Каллин, Галошева, 
2019: 173). Ресей империясындағы 1917 жылғы Қазан төңкерісі бүкіл әлемге үлкен революциялық әсер етті 
және  әлемдегі  алғашқы  социалистік  мемлекет  басқа  елдер  үшін  үлгі  ретінде  пайда  болуына  байланысты 
еңбекшілердің  азат  етілуі  үшін  күресі  үшін  түбегейлі  жаңа  жағдайлар  жасады.  Сондықтан  ол  сол  кезде 
Ресейдің  өзінде  және  әлемдік  қауымдастықта  қабылданды.  Жұмысшы  және  ұлт-азаттық  қозғалыстың 
көтерілуінің  нәтижесінде  бірқатар  елдерде  коммунистік,  Социалистік,  социал-демократиялық  және  басқа 
партиялар мен  ағымдардың  қалыптасу  процесі  басталды.  1918 жылы Германияда, Австрияда, Венгрияда, 
Польшада, Нидерландыда, Финляндияда, Болгарияда, Аргентинада, Швецияда, Грецияда және басқа елдерде 
коммунистік және оларға жақын басқа партиялар дүниеге келді. Кейіннен Чехословакия, Румыния, Италия, 
Франция, Ұлыбритания, Дания, Швейцария, АҚШ, Канада, Бразилия, Қытай, Корея, Австралия, Оңтүстік 
Африка  Одағы,  Латвия  және  әлемнің  басқа  елдерінде  коммунистік  партиялар  мен  үйірмелер  құрылды. 
ХРКККҰ-дың кеңестік бөлімі ең ауқымды болды және негізгі қаражат көзі болды. Коммунистік және басқа 
солшыл  партиялардың  ұстанымдары  мықты  болған  елдердің  ұлттық  бөлімдері  репрессия  құрбандарын 
өздерінің және шет мемлекеттердің аумағында қорғауда ерекше белсенділік танытты. ХРКККҰ айналасында 
жұмысшылардың,  шаруалардың,  қызметкерлердің  кең  бұқарасын  партиялық  белгілерінсіз  біріктірді. 
(Соколова, Галошева, 2016: 47).

ХРКККҰ арнайы саяси эмигранттар бөлімі КСРО-ға келген саяси эмигранттарды қабылдау және одан 
әрі қызмет көрсету мәселелерін шешу мақсатында құрылды. Бөлім ХРКККҰ хатшылығы мен Президиумына 
бағынады және келесі міндеттерді орындауға шақырылды:

1  -Мәскеуге  келген  саяси  эмигранттарды қабылдау,  оларды КСРО аумағында бөлу және КСРО  -  дағы 
саяси эмигранттардың есебін ұйымдастыру;

2  -саяси  эмигранттарға ХРКККҰ ОК  нормалары мен  түрлерін  белгілеу  бойынша  материалдық  көмек 
көрсету  (жұмыс,  пәтер  іздеуде  жергілікті  ұйымдар  мен  кәсіподақ  органдарының  көмегімен  емдеу,  ұстау, 
ақшалай жәрдемақы беру);

3 -тиісті партиялық ұйымдармен және кеңестік мекемелермен бірлесіп, Саяси эмигранттар арасында саяси-
ағарту жұмысын ұйымдастыруға байланысты жоспарларды жасау, оларды КСРО-да социализм құрылысына 
тез арада тарту мүмкіндігін қамтамасыз ету және оларды отанына қайтару кезінде революциялық жұмысқа 
дайындау;

4-саяси эмигранттардың орталық үйі мен жергілікті Саяси эмигранттар ұйымдарын басқару.
КСРО ХРКККҰ жұмысының негізгі бағыттары саяси тұтқындарға, саяси эмигранттарға және олардың 

отбасыларына,  сондай-ақ  қайтыс  болған  революционерлердің  отбасыларына  материалдық  (негізінен 
ақшалай), заңды, моральдық қолдау екендігі дәлелденді. КСРО ХРКККҰ қызметінің негізгі компоненттерінің 
бірі  азаматтардың  халықаралық  тәрбиесі  болды.  Осы  мақсатта  ХРКККҰ  мүшелерінің  революция 
күрескерлерімен, әсіресе шетелдік түрмелердегі тұтқындармен хат алмасуына көп көңіл бөлінді. ХРКККҰ 
белсенділері әртүрлі елдердің азаматтары арасындағы байланыстардың дамуына айтарлықтай үлес қосты, 
Көптеген мұқтаж саяси тұтқындар мен олардың шет елдердегі отбасыларына көмектесті. ХРКККҰ мүшелері 
өнеркәсіпті  индустрияландыру  және  ауыл  шаруашылығын  ұжымдастыру  жылдарында  елде  өткізілетін 
барлық әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси науқандарға белсенді қатысты.

Саяси эмигрант мәртебесін алған және КСРО-ға кіруге және ұзақ тұруға рұқсат алған Еуропалық Саяси 
эмигранттар жұмысқа орналасқанға дейін келесі жеңілдіктерге ие болды:

а) тегін тұрғын үй;
б) тегін тамақтану;
в) олар үшін барлық қажетті киім тегін;
г) айына 50 рубль ақшалай жәрдемақы;
д) медициналық қызмет көрсету (амбулаториялық, ауруханалық және санитарлық);
е) жұмыс іздеуге жәрдемдесу;
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ж) КСРО-да болу  құқығына  тиісті  құжаттарды  алуға жәрдемдесу,  сондай-ақ  олар  қалдырған  заттарды 
шетелден тегін алуға жәрдемдесу;

з) шетелде қалған отбасыларға шетел валютасын ауыстыруда белгіленген мөлшерлер мен мерзімдерге 
сәйкес жәрдемдесу;

и) олардың отбасыларының КСРО-ҒА келуіне жәрдемдесу;
к)  оларды Инснабқа  тіркеуге  анықтама  беру.  (Манукян М.  Н.  2004:  43-44).  Көмектің  аталған  түрлері 

эмигранттарға  елге  келгеннен  кейін  және  екі  жыл  ішінде  бірден  көрсетілді.  Жұмысқа  орналасу  кезінде 
эмигранттар  айлық  жалақы  мөлшерінде  ақша  алды,  егер  олар  басқа  қалаларға  кетсе,  онда  барлық  жол 
шығындарын ХРКККҰ төледі. Қайта даярлау немесе жаңа біліктілік алу қажет болған жағдайда, ХРКККҰ 
Орталық Комитеті  қайта  даярлау  кезінде  саяси  қызметкерлерге  орташа жалақы мөлшерінде материалдық 
көмек көрсетті. Алайда, саяси эмиграция бөлімі берген жеңілдіктер көбінесе сақталмайды.

Кеңес  Одағына  келгендердің  бірінші  проблемасы  -  “тегін”  және  ең  бастысы  тұрақты  тұрғын  үй  алу. 
Осылайша, саяси эмигранттар үйінің жай-күйі туралы есептердің бірінде: “КСРО ХРКККҰ Орталық Комитеті 
1929 жылдың соңына дейін жыл сайын Мәскеу Кеңесінен келген саяси эмигранттарды қоныстандыру үшін 
10-12  пәтер  алды.  Бірақ  1930  жылдан  бастап,  барлық  мәлімдемелерге,  өтініштерге  және  Моссоветпен 
және Мосжилсоветпен жеке келіссөздерге қарамастан саяси эмигранттар үшін КСРО ХРКККҰ ОК тұрғын 
алаңының бір шаршы метрін алған жоқ. Бұл жағдай КСРО ХРКККҰ Орталық Комитетінің қарамағындағы 
саяси  эмигранттардың  үй-жатақханасы  келген  жолдастарымен  толып  кетуіне  әкелді,  ал  қазір  бұл  үйде 
жаңадан келген жолдастар үшін қажетті кубатураның болуы сирек кездеседі. (Манукян М. Н. 2004: 46)

Қосымша үй-жайларды салуға бағытталған қаржыландырудың болмауымен байланысты проблемалардан 
басқа, тұрғын үйді қамтамасыз етудегі қиындықтар көптеген литвалық иммигранттардың астанадан кеткісі 
келмейтіндігімен және Мәскеуде жұмыс табуға тырысқандығымен байланысты болды, оны аз адамдар жасай 
алды. Саяси  эмигранттар  үйінің  көптігімен осы мекеменің мәртебесі мен мақсаты біршама өзгерді. Шын 
мәнінде, үйдің жұмыс істеуі келесідей көрінді: “егер аталған барлық жолдастар: жеке зейнеткерлер, көп балалы 
отбасылар, сондай-ақ жатақханада тұратын жалғызбасты адамдар бірнеше жыл бойы саяси эмигранттардың 
үйінен  шығарылса  (оларға  тұрғын  үй  беру),  онда  саяси  эмигранттардың  үйін  нағыз  демалыс  үйіне 
айналдыруға болады, онда жаңадан келген жолдастар оларды жобалау мен жұмысқа орналастырмас бұрын 
нағыз тыныштық пен демалыс алады. Сондай-ақ, ИККА-ның тиісті партиялық өкілдіктері КСРО ХРКККҰ 
ОК-нің  ХРКККҰ АК-нің  қаулыларын  жүзеге  асыруға  өз  үлесін  қосуы  қажет  (мысалы,  ЛК-ның  қаулысы 
бойынша қандай да бір жолдас Мәскеуден жұмысқа кетуі тиіс болғанда)». Шетелдік революционерлердің 
балаларына - ақ террор мен фашизмнің құрбандарына көмектесу үшін айтарлықтай жұмыс жүргізілді. 1933 
жылы маусымда Иванов қаласында Стасова атындағы алғашқы халықаралық балалар үйі ашылды. Бұл үйде 
шетелдік революционерлердің 160 баласы тәрбиеленді.

Саяси  эмигранттар  еліне  отбасымен  бірге  ағымның  артуымен  екінші  интернационалдық  балалар  үйін 
салу  қажеттілігі  туындады.  1935 жылы Мәскеу маңында КСРО ХРКККҰ ОК 130  балаға  арналған  екінші 
интерұлттық  балалар  үйі  салынды.  Саяси  эмигранттардың  балалары  ХРКККҰ  арқылы  балалар  үйлеріне 
жіберіліп  отырды.  Қажетті  құжаттарды  рәсімдеу  кезінде  балалар  тез  арада  үйлерге  орналастырылды. 
Осылайша, неміс мектебінің директоры. К. Либкнехта 16 наурыз 1936 ж. КСРО ХРКККҰ ОК төрағасының 
орынбасары Шевелевадан: “КСРО ХРКККҰ ОК осы хатты ұсынушыға сіздің мектебіңізде шетелдік жолдас 
баланы  орналастыруға  көмек  көрсетуді  сұрайды,  барлық  қажетті  анықтамаларды  осы  хатты  ұсынушы 
ұсынады.”  Сонымен бірге, балалар үйлеріне “шетелдік жолдастардың” жетім балалары ғана емес, сонымен 
бірге ата-аналары оларды өз бетінше тәрбиелеуге мүмкіндігі жоқ балаларды жиі жіберетін, оның себептері 
әртүрлі  болуы  мүмкін.  Сонымен  бірге,  КСРО ХРКККҰ  саяси  эмигранттар  бөлімі  саяси  эмигранттардың 
осындай үлкен ағымын қабылдауға дайын болмады. Бөлімнің көптеген міндеттері, атап айтқанда, тұрғын үй 
беру, жұмыс іздеуге жәрдемдесу, олардың отбасыларының КСРО-ға келуіне жәрдемдесу қиын болды, кейде 
олар қаржының болмауына, келген саяси эмигранттар үшін тұрғын үй алаңдарының болмауына байланысты 
орындалмады. Сонымен қатар, ХРКККҰ мүшелері кеңес еліндегі азаматтық қоғамның дамуына айтарлықтай 
үлес қосты. Революцияның күрескерлеріне көмек көрсетудің халықаралық ұйымының қалыптасу тарихына 
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ретроспективті шолу көбінесе бір кездері әлемнің көптеген елдеріндегі жеке азаматтар мен қоғамның өміріне 
айтарлықтай әсер еткен оқиғалар мен фактілер тарихтың көлеңкесінде болатындығын көрсетеді. (Манукян 
М. Н. 2004: 49).  

Эвакуациялау кезінде саяси эмигранттардың тап болған қиындықтары мен проблемаларын түсіну үшін 
мәселені зерделеуге белгілі бір айқындық беруге мүмкіндік беретін мұрағат материалдарына жүгіну қажет. 
Осы  тақырыпқа  арналған  құжаттар  Қазақстан  Коммунистік  партиясы Орталық  Комитетінің  708  қорында 
кездеседі. Осы  зерттеуде  екі  іс пайдаланылды:” КСРО-ға  эвакуацияланған  саяси  эмигранттар  арасындағы 
жұмыс туралы ХРКККҰ ОК есебі, осы мәселе бойынша Қазақстанның КП (б) обкомдарымен хат алмасу, 
КСРО-ға  эвакуацияланған  саяси  эмигранттардың  тізімі”  (ҚР  ПМ. Ф.708.  Т.6.  І.  524)  және  “баяндамалық 
жазбалар, Қазақ ССР ХРКККҰ ОК есебі және соғыс уақытындағы ХРКККҰ жұмысы, саяси эмигранттардың 
Еңбек  және  материалдық-тұрмыстық  құрылымы  туралы  партия  обкомдарымен  хат  алмасулар”  (ҚР  ПМ. 
Ф.708. Т.6. І. 525). ҚазКСР ХРКККҰ ОК төрағасы А. Сатониннің “Қазақ ССР саяси эмигранттардың жағдайы 
туралы” ақпаратына сәйкес, “Алғашқы саяси эмигранттар Қазақстанға 1941 жылдың шілде–тамыз айларында, 
көбінесе жеке өздері  кейде отбасылармен  келе бастады. Саяси эмигранттар Мәскеуден, Польшадан, Батыс 
Украинадан және Беларуссиядан, содан кейін Румыниядан келді” (ҚР ПМ. Ф.708. Т.6. І. 525 Б 5). Мұрағаттық 
құжаттардан  “1942  жылғы  22  қаңтардағы  КСРО  ХРКККҰ  ОК  деректері  бойынша  Қазақстанда  81  саяси 
эмигрант өмір  сүрген,  алайда бұл  тізімнен  іс жүзінде  тек 51  адам  ғана  тұрған,  бір бөлігі Қырғыз КСР-де 
қоныстанған, ал қалғандары қайда екені белгісіз. Бұл ретте көптеген саяси эмигранттар тізімде жоқ жерде 
тұрған” (ҚР ПМ. Ф.708. Т.6. І. 525 Б 26). 1942 жылдың басында “Қазақстанда 200-ден астам саяси эмигрант 
қоныстанды, олардың ішінде 85 адам Қазақ ССР ХРКККҰ ОК арқылы қоныстанды” (ҚР ПМ. Ф.708. Т.6. І. 525 
Б 25). Саяси эмигранттардың көпшілігін билік органдары есепке алмады, өйткені ол республиканың әртүрлі 
аймақтарына, Орталық Комитет пен ХРКККҰ обкомын қарастырылмай өмір сүрді, эвакуацияланғандардың 
басқа  ағындарымен  бірге  жіберілді.  Сондай-ақ,  есепте  “немістердің  216  адамының  57-сі,  поляктар  мен 
еврейлер 42-сі болды, дегенмен көптеген поляктар яһудилер, судетен немістері 37 адам, испандар 26 адам, 
венгрлер 14 адам, чехтер 4 адам, болгарлар 2 адам, басқа ұлттар (украиндар, румындар) және белгісіз ұлттан 
34 адам болды. Ерлер − 141, әйелдер – 75, бауырлас компартия мүшелері 122, партиясыз 48 және белгісіз 
46 адам Қазақстанда өмір сүрген” (ҚР ПМ. Ф.708. Т.6. І.525. Б. 6-10, 50 Б 25). ҚазССР ХРКККҰ ОК саяси 
эмиграция  істері  жөніндегі  жауапты  нұсқаушысы  С.Вайсаның  1942  жылғы  30  қарашадағы  Талдықорған 
ауданының  Текелі  қорғасын-мырыш  комбинатына  жіберілген  испандық  саяси  эмигранттардың  жағдайын 
зерттеу туралы баяндамасында 100 испандық саяси эмигрант өмірі туралы баяндалған (ҚР ПМ. Ф.708. Т.6. 
І.525. Б. 6-10, 50).

Эвакуацияланғандардың  республикаға  келуі  жалғасып  ,1943  жылдың  шілдесіне  қарай  “Қазақстанда 
744 саяси эмигрант өмір сүрді, олардың  ішінде 248 Компартия мүшесі және 12 комсомол мүшелері  екені 
анықталды” (ҚР ПМ. Ф.708. Т.6. І.525. Б. 6-10, 50).

Бүгінгі таңда Қазақстанға көшірілген саяси эмигранттардың саны туралы нақты деректер жоқ. Олардың 
жалпы саны туралы мәселе бүгінгі күнге дейін соғыс тарихнамасындағы нашар  зерттелген беттердің бірі 
болып табылады.

Халықты  ауқымды  және  ұйымдастырылмаған  эвакуациялау,  ең  алдымен  тұрғын  үй-тұрмыстық 
құрылғымен  көптеген  проблемаларды  тудырды.  ҚазКСР  ХРКККҰ  мәліметтері  бойынша,  “Қазақстанның 
К(б)П  ОК-нің облыстық комитеттері мен партия аудандық комитеттеріне саяси эмигранттарға қамқорлықпен 
және ықыласпен қарау туралы арнайы нұсқауларына қарамастан, жергілікті жерлерде партиялық кеңестік 
ұйымдар  оларға  қажетті  көңіл  бөлмеді,  соның  салдарынан  олардың  көпшілігі  өте  ауыр  материалдық-
тұрмыстық жағдайларда  болды:  тұрғын  үйдің  болмауы,  киіммен,  аяқ  киіммен,  азық-түлікпен  қамтамасыз 
етілмеуі анықталды” (ҚР ПМ. Ф.708. Т.6. І. 525 Б 10)

Сондай-ақ, саяси эмигранттарды орналастырудағы жалпы алаңдаушылық фактісі “кейбір басшылардың 
саяси  эмигранттарды жұмысқа  қабылдауға  құлықсыздығы,  оларға  халықтың  өзі  (колхозшылардың  негізгі 
бейнелері),  саяси  эмигранттарды  эвакуацияланған  адамдардан  мүлдем  ажыратпаған”.  Сонымен  қатар, 
саяси эмигранттарға қатысты наразылық тұрғын үй және азық-түлік қиындықтарының негізінде туындады. 
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Халықтың күрт өсуі Қазақстанның қалалары мен кенттерінің өміріне әсер ете алмады: әлеуметтік проблемалар 
шиеленісе  түсті  (тұрғын  үйдің жетіспеушілігі,  тамақ  өнімдерінің  қымбаттауы)  әлеуметтік  инфрақұрылым 
объектілерінің  құрылысы  баяулады.  Республикалық  билік  органдары,  Кәсіподақ және  басқа  да  қоғамдық 
ұйымдар  мүмкіндігінше  эвакуацияланғандарға  материалдық-тұрмыстық  жағдайын  жақсартуға  көмек 
көрсетті, және де олардың денсаулығын сақтауға қамқорлық көрсетті. Бірақ объективті себептерге байланысты 
олар Қазақстанға күн сайын келетін эвакуацияланған және босқындар ағынын әрдайым төмендете алмады 
(Чиликова Е.В. 2019: 594). 

Дегенмен, жергілікті билік оларды уақтылы орналастыру және орналастыру үшін қолдан келгеннің бәрін 
жасады.  Қазақстан  олар  үшін  соғыс  уақытындағы  уақытша  баспана  ғана  емес,  екінші  отанына  айналды. 
КСРО  ХРКККҰ  Орталық  Комитеті  Саяси  эмигранттарды  қабылдау,  мәдени-бұқаралық  жұмыстарды 
ұйымдастыру мақсатында одақтас және автономды республикалардың ХРКККҰ Орталық Комитетіне үнемі 
хат жолдап отырды. Міне, осындай хаттардың бірі 1942 жылғы 31 наурыздағы 141 нөмірлі ҚазКСР ХРКККҰ 
ОК-нен алынды: “1 мамыр күні — Халықаралық пролетарлық ынтымақтастық күні жақындап келеді. Саяси 
эмигранттарға үнемі және сезімтал көзқарас қажет, әсіресе қазір. Жолдастар іс жүзінде оларға жылы достық 
қарым-қатынасты  сезінуі  керек.  Сізге  1  мамырға  дайындық  тәртібінде  Саяси  эмигранттар  мен  олардың 
отбасылары қандай жағдайда өмір сүретіні және жұмыс істейтіні туралы терең зерттеу жүргізу керек және 
жолдастарға  олардың  барлық  қажеттіліктері  үшін  барынша  көмектесу  үшін  сізге  байланысты  барлық 
шараларды қолдану қажет: мамандық бойынша жұмысқа орналасу, тұрмыстық қызмет көрсетуді жақсарту, 
кем дегенде ең аз азық-түлікпен қамтамасыз ету, оған мұқтаж жолдастар үшін аяқ киім, іш киім және киім алу 
секілді. Жолдастар тұратын жатақханаларда 1 мамырға дейін тиісті тәртіп орнату керек, оларға 1 мамырға 
дейін қабырға газеттерін шығаруға көмектесу керек, науқастарды медициналық мекемелерге орналастыру 
керек. Мұқтаж жолдастарға  біржолғы жәрдемақы  беріңіз  және  тұрақты жәрдемақы  беруді  кешіктірмеңіз. 
Қойыңыз зейнеткерлер уақытылы алып причитающуюся оларға зейнетақы. 1 мамыр күні біздің есебімізде 
тұрған  және  бізден  материалдық  көмек  алатын  Саяси  эмигранттар  үшін  кештер  өткізуді  белгілеу  үшін 
жергілікті ұйымдармен келісу қажет. Бұл кештерде жолдастар өздерінің жолдастық отбасындағыдай сезінуі 
үшін  достық  жағдай  жасау  керек.  Осы  кештерге  ХРКККҰ  активін  шақыру  керек,  1  мамыр  күні  туралы 
баяндамадан кейін саяси эмигранттармен келісіп, олар 1 мамыр күнін капиталистік елдерде өткізгені туралы 
естеліктер  айтады.  Салтанатты  бөлімнен  кейін  бутербродтармен  шай  ұйымдастырылғаны  жөн,  ал  саяси 
эмигранттардың балалары сыйлықтар мен тәттілерді дайындауы керек еді. КСРО ХРКККҰ Орталық Комитеті 
сіз  осы  іс-шаралардың  маңыздылығын  ескересіз  және  партиялық  және  кеңестік  ұйымдардың  көмегімен 
жолдастар өздерін сезінуі үшін барлық шараларды қолданасыз деп үміттенеді. оларға, КСРО-да жүзіп жүрген 
революцияның күрескерлеріне пролетарлық ынтымақтастық толығымен жүзеге асырылады. КСРО ХРКККҰ 
Орталық Комитеті Сізге жоғарыда аталған іс-шараларға сәйкес саяси эмигранттармен 1 мамыр күні қалай 
өткізілгені туралы хабарлауды ұсынады. “ (http://bibliotekar.kz/)

1930  жылдары  Мәскеу  облысындағы  ХРКККҰ  Орталық  Комитетінің  бастамасымен:  Клара  Цеткин 
атындағы революция ардагерлерінің үйі, испан балаларына арналған 2-ші балалар үйі, саяси эмигранттарға 
арналған үй салынды. Мәскеуде В. М. Загорский атындағы саяси эмигранттардың халықаралық клубы жұмыс 
істеді. Аталған нысандарды салу және абаттандыру үшін бүкіл ел бойынша сенбіліктер ұйымдастырылды, 
алынған  қаражат  Мәскеуге,  құрылыс  қорына  жіберілді.  Осы  мақсатта,  мүшелік  жарналардан  басқа, 
“мопровский гривенники” деп аталатын заттар жиналды. БК(б)П ОК және ХРКККҰ ОК хатшылығы 1935 
жылғы 18 наурызға дейін міндет қойды. КСРО – дағы ХРКККҰ мүшелерінің санын 15 миллион адамға, ЮДМ 
(ХРКККҰ жас достары) санын 5 миллион адамға дейін жеткізіңіз. Интердомның жұмыс істеу тақырыбына 
оралсақ, Кеңес Одағы революционерлердің жетім балалары үшін екінші Отанына айналғанын атап өткен жөн. 
Үй жайлы, кең және өмір сүруге ыңғайлы болды. Мұнда жайлы жарық жатын бөлмелер, сынып бөлмелері 
және мектеп сабақтарына арналған кабинеттер, арнайы ағаш ұстасы және слесарь шеберханалары, кітапхана, 
душ  кабиналары  бар  спорт  залы,  оқу  залы,  дыбыстық  кино  орнатылған  көрермен  залы,  тіл  сабақтарына 
арналған арнайы лингвистикалық кабинет болды. Ғимаратта жақсы жабдықталған асхана орналасқан, онда 
балалар тойымды және дәмді тамақ алды.
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1933-34  оқу  жылында  интернат  үйінде  27  ұлттың  балалары  тұрды:  жапондар,  қытайлар,  болгарлар, 
немістер,  гректер,  поляктар,  итальяндықтар,  венгрлер,  румындар,  испандар,  еврейлер,  арабтар,  үндістер, 
африкалықтар және т.б. бұл ұйым 1922 жылы Кеңес Үкіметінің ұсынысы бойынша құрылды (Соколова, Каллин, 
Галошева, 2019: 175). Келесі жылы Кеңестік ХРКККҰ бөлімі құрылды. Ұйым әлемнің барлық елдеріндегі 
таптық күрестің құрбандарына моральдық, материалдық, саяси және құқықтық көмек көрсетумен айналысты. 
ХРКККҰ құрылғанға дейінгі кезеңде ВЦИК саяси эмигранттарды қамтамасыз етумен байланысты барлық 
істермен  айналысты. Арнайы  комиссардың функциялары:  саяси  эмигранттарды  қабылдау,  оларды  тұрғын 
үймен,  ақшалай,  азық-түлік және  киім-кешекпен  қамтамасыз  ету,  сондай-ақ жұмысқа  орналастыру.  1922-
1923 жылдары БОАК жыл сайын саяси эмигранттарға 500 мың рубльге дейін көмек көрсетті. 1922 жылдың 
аяғында Саяси эмигранттар ағынының ұлғаюына байланысты саяси эмиграция істерімен айналысатын кеңірек 
ұйым құру қажеттілігі  туындады. 1923 жылдың қаңтар айының басында БОАК ұсынысы бойынша КСРО 
аумағында саяси эмигранттарға өзара көмек қоғамы құрылды, ол КСРО еңбекшілерін Кеңес еліне келген саяси 
эмигранттарға ақшалай, қажетті заттармен және жұмыс ұсынумен көмектесуге шақырды. 1923 жылғы ақпан-
шілде аралығында қоғам 400-ден астам Саяси эмигранттар мен олардың отбасы мүшелерін тұрғын үймен 
қамтамасыз етті, 165 адамды емделуге жіберді және 500-ге жуық саяси эмигранттарға жұмыс берді. 1923 
жылы желтоқсанда қоғам жойылып, оның функциялары толығымен ХРКККҰ-ға өтті. Саяси эмигранттардың 
әлеуметтік-мәдени  бейімделуінің  маңызды  факторы  олар  үшін  арнайы  “саяси  эмигранттардың  үйлері” 
құрылды. 1925 жылы Мәскеу, Ленинград, Одесса, Минск және Харьковта ХРКККҰ кеңестік бөлімі саяси 
эмигранттарды қабылдау және орналастыру үшін арнайы үйлер ашты. 1926 жылдың басында КСРО-да саяси 
эмигранттардың тоғыз үйі жұмыс істеді, онда шетелдіктер Кеңес Одағына келген сәттен бастап алғашқы екі 
айда тұрды. Айта кету керек, эмигрант жатақханалары шетелдіктерді орналастыру орны ғана емес, сонымен 
қатар өзіндік мәдени орталықтардың функцияларын да атқарды. Мәселен, Мәскеудегі саяси эмигранттардың 
үйінде  үлкен  саяси және  ағартушылық жұмыс жүргізілді, шетелдіктер  үшін  экскурсиялар  өткізілді,  орыс 
тілін  үйренуге  арналған  қысқа мерзімді  курстар жұмыс  істеді.  1926-1927 жылдары Ленинградтағы  саяси 
эмигранттар үйінде  Еуропаның 12 елінен 253 революционер өмір сүрді. Жаппай жұмыссыздық жағдайында 
саяси  эмигранттарды  жұмысқа  орналастыру  маңызды  мәселе  болды.  Осы  мақсатта  1925  жылы  КСРО 
ХРКККҰ  ОК  саяси  эмиграция  істері  жөніндегі  бөлімінің  жанынан  шетелдіктерді  жұмысқа  орналастыру 
және  оларға  медициналық  көмек  көрсету мәселелерімен  айналысатын  арнайы  комиссия  құрылды. Өзінің 
артықшылықты әлеуметтік мәртебесіне байланысты саяси эмигранттар, әдетте, бірінші кезекте жұмыспен 
қамтамасыз етілді. Тек 1924 жылдың шілдесінен 1927 жылдың наурызына дейінгі кезеңде ғана ХРКККҰ ОК 
5900 саяси эмигрантты жұмысқа орналастыра алды. Саяси эмигранттардың едәуір бөлігінде елеулі бейімделу 
көзқарастарының болуы оларға көптеген әлеуметтік мәселелерді, соның ішінде жұмыспен қамту мәселелерін 
өз бетінше шешуге мүмкіндік берді. (Иванова О. В. 2006: 2). Мәскеуліктер неміс және итальяндық фашизмге 
қарсы  бірқатар  халықаралық  науқандар,  саяси  тұтқындарды  босату  жөніндегі  науқандар  және  басқа  да 
іс-шаралар  өткізді.  Кеңес  басшылығының  1937-1938  жылдары  келген  шетелдіктерге  деген  сенімсіздік 
пен  күдік  атмосферасы  фашистік  Германиядан  келген  көптеген  босқындардың  КСРО-ға  саяси  эмигрант 
ретінде қабылданбауына әкелді. ХРКККҰ ОК бұл мәртебені алуға үміткерлерді мұқият  іріктеуді барынша 
күшейтті. Немістер комиссия мүшелері үшін күмәнді партия өткенімен ерекше бақылауға алынды, онда жау 
мен тыңшының бейнесі автоматты түрде ауыстырылды. Елді қамтыған тыңшылық эпидемиясы эмиграция 
саясатын қалыптастыру мен жүзеге асыруға байланысты ұйымдарға да әсер етті. Литамигрант мәртебесін 
берген ХРКККҰ компьютері арқылы тек белгілі ИККИ және КСРО-ға кірген адамдар оның немесе кеңестік 
органдардың өтініші бойынша жіберілді. 1936 ж. ХРКККҰ үшін өте айқын болды. Иммиграциялық саясат 
курсының  өзгеруі,  әрине,  ұйым  жұмысының  мазмұнының  өзгеруіне  әкелді.  1Ежов  үшін  ХРКККҰ-ны 
қайта  құру  туралы  келесі  ұсыныстар:  “Коминтерн  Конгресінің  11  шешіміне  сәйкес,  ХРКККҰ  жұмысын 
келесі бағытта қайта құру орынды деп санаймыз: а) ХРКККҰ-ны танымал антифашистік қайраткерлердің 
басшылары шетелде шақырған халықаралық конференцияда сайлаумен кең қоғамдық ұйымға айналдыру; б) 
ХРКККҰ басшылығы жұмысының ауырлық орталығын капиталистік елдерге көшіру.» (Соколова, Каллин, 
Галошева, 2019: 177).
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Соған  қарамастан,  КСРО  ХРКККҰ  Орталық  комитеті  басшылығының  кеңес  еліндегі  ХРКККҰ 
мүшелерінің  санын  15  миллион  адамға  дейін  жеткізу  міндеті,  ал  1935  жылға  қарай ЮДМ-нің  санын  5 
миллион адамға дейін жеткізу міндеті орындалмағанын есте ұстаған жөн. Қоғамды жаңа жолмен қайта құруда 
қол жеткізілген жетістіктерге  қарамастан,  бәрі  де  сырттан  көрінгендей  қауіпсіз  бола  бермейді. Мемлекет 
пен  қоғамның  дамуында  теріс  процестер  байқалды:  негізсіз  саяси  қуғын-сүргін,  командалық-әкімшілік 
жүйенің тоталитарлық жүйеге айналуы, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын шектеу. Мұның бәрі 
КСРО-ның жұмысшылар мен шаруалар мемлекеті ретіндегі бейнесі әлемдік қоғамдастықтың көз алдында 
тартымдылығын  жоғалта  бастағанына  әкелді.  Бірте-бірте  ХРКККҰ  белсенділерінің  көңіл-күйі  өзгере 
бастады,  қозғалысқа  деген  қызығушылықтың  төмендеуі,  социалистік  революция  идеяларына  сенімсіздік 
байқалды. (Соколова, Каллин, Галошева, 2019: 177). 1939 жылдан бастап Коминтерннің басшылығы БКП (б) 
ОК Саяси Бюросының және И.Сталиннің жеке өзі үшін тілалғыш құралға айналып, Кремльдің барлық ішкі 
және сыртқы саяси акцияларын толық қолдайды. Коминтерннің саяси желісі 1939 жылдың басында келесідей 
айтылды:  соғыс өртенушісі-неміс фашизмі,  кидің міндеті Кеңес Одағының айналасындағы барлық бейбіт 
күштерді біріктіру болды.

Агрессияға қарсы кеңес-герман пактісіне қол қою Саяси эмигранттар үшін қайғылы жағдайға айналды. 
Пактінің құпия келісімі саяси эмигранттарды Германия билігіне беруге мүмкіндік берді. Арнайы хабар тарату 
шешімімен көптеген Саяси эмигранттар “қалаусыз шетелдік” деп танылып, Германия билігіне берілді.

“Тазарту”  саясаты,  Кеңес-Герман  одағы  неміс  шетелдік  колониясының  жағдайына  әсер  етті.  НКВД 
немістерінің  жаппай  тұтқындалуы,  олар  туралы және  олардың  отбасылары  туралы  ақпараттың жойылуы 
Икка  неміс  бөлімінің  кадрлар  бөлімінің  толық  ұйымдастырылуына  әкелді.  (Манукян  М.  Н.  2004:  96). 
Қорытындылай  келе,  ХРКККҰ-дің  өте  кең  өкілеттіктерін  1924  жылға  дейін  тек  КСРО-ға  кіруге  рұқсат 
бергендігімен де бағалауға болады. Он жыл ішінде КСРО-ға 6 935 саяси эмигрант келді, олардың көпшілігіне 
саяси баспана берілді. Оларға 5 000 100 рубль көлемінде көмек көрсетілді.11 революцияның күрескерлеріне 
көмек  көрсететін  халықаралық  ұйым  өзінің  әсерін  КСРО-да  ғана  емес,  әлемнің  көптеген  елдерінде  де 
таратты.  1930  жылдың  тамызына  дейін  ХРКККҰ  капиталистік  елдердегі  саяси  эмигранттарға  2  800  800 
рубльден астам ақшалай көмек көрсетті. 13 жыл ішінде ХРКККҰ 74 миллион рубль көлемінде ақша жинады, 
оның ішінде тек 1934 жылы және 1935 жылдың тоғыз айында 38,5 миллион рубль жиналды. КСРО – дағы 
саяси эмигранттарды ұстауға 3 326 268 рубль жұмсалды. (8 983 шетелдік азаматтарға көмек көрсетілді), 1935 
жылдың тоғыз  айында-2 420 000 рубль. Бүгінгі  таңда көптеген көрнекті  қоғам қайраткерлері мен әртүрлі 
елдердің қарапайым азаматтарының Бірінші дүниежүзілік  соғыстан кейін халық шаруашылығын қалпына 
келтірудің қиын кезеңдерінде сотталған революционерлер мен олардың отбасыларына көмектесу әрекеттері 
ұмытылды. Бұл тақырып қазіргі ғылымда жеткілікті зерттелмеген күйінде қалып отыр, сондықтан аталған 
қайырымдылық  ұйымының  тіршілік  әрекетінің  негізгі  қағидаттары  мен  бағыттарын  объективті,  кешенді 
талдау өзекті зерттеу міндетіне айналуда. Жас ұрпақ пен жалпы қоғамды патриоттық тәрбиелеуге негізделген 
белсенді сыртқы саяси бағытты жүргізетін Қазіргі Ресей үшін кеңес мемлекетінде азаматтарды халықаралық 
тәрбиелеу тәжірибесін зерттеу тарих ғылымының басым бағыттарының бірі болуы керек.
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