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Н.М. Дәуешов,
ҚР мәдениет және спорт вице-министрі

Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан

Армысыздар құрметті әріптестер!

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Алтын адамның ашылуына – 50 жыл, «Есік» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің құрылғанына – 10 жыл, археолог Б. Нұрмұханбетовтың 
туғанына – 85 жыл толуына орай «І-ші Есік оқулары» аясындағы «Алтын адам және Еуразия дала бел-
деуінің көшпенділер археологиясының мәселелері» тақырыбында өткізіліп отырған халықаралық ғылы-
ми-тәжірибелік онлайн-конференциясына қатысушыларды құттықтайды. 

2010 жылы Есік қорымдарының маңында Алматы қаласының оңтүстігінен 50 шақырым қашықтықта 
«Есік» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі ашылды. Археологиялық әдебиеттерде кеңес археоло-
гы және шығыстанушысы Александр Натанович Бернштамның жетекшілігімен ұйымдастырылған Жетісу 
археологиялық экспедициясының жұмыстары қорытындысының нәтижесінде Есік қорымы 1936 жылдан 
бері белгілі болды. Ал, 1969-70 жылдардағы Б. Нұрмұханбетов басқарған Жетісу экспедициясы Есік то-
бының жұмыстары анағұрлым нәтижелі болып құрылысы жүретін (ескісі 1963 жылғы селдің нәтиже-
сінде шайылып кеткен болатын) автобазаның орнында жүргізілген апатты-сақтау жұмыстары кезінде 
тоналмаған патша қабірі табылды. Қабір орталық мазардың оңтүстік жағына таяу 15 қадам жерде жа-
тыр еді. Қабірдің солтүстік қабырғасында бозбала ханзаданың қаңқасы жатыр екен. Жерлеу камерасы-
ның оңтүстік және батыс бөліктерінде 31 керамикалық, 3 метал ыдыстар орналастырылыпты. Марқұм-
ның шіріп кеткен киімдерінен  «аңдық стилде» орындалған өнер туындылары   4 мыңнан астам алтын 
жапсырмалар табылды. Осынау олжа туралы 1978 жылы жарияланған К. Ақышев «Курган Иссык» атты 
кітап жазып нақты сипаттама беріп қана қоймай, оны қайта қалпына келтіру жұмыстарына да атсалысты. 
Осыған байланысты осынау археологиялық олжа сол кезде де, қазіргі қоғамда да «Алтын адам» деген 
атпен белгілі болды. Есік қорымынан табылған сүйектің толықтай сақталуы жас патшазаданың бейнесін 
қалпына келтірілуіне үлкен мүмкіндік берді. Есік қорғанынан табылған олжаны алғашқы қалпына кел-
тіру жұмыстары 1973 жылы орындалды (авторлары Кемал Ақышев, Владимир Садомсков). 1992 жылы 
Алтын адамның екінші қалпына келтірілген нұсқасы пайда болды (авторы А. Танабаев). Ал, бүгіндері 
Қазақстанның түрлі музейлерінде келушілерге ұсынылып отырған үшінші нұсқаны әйгілі реставратор  
Қ. Алтынбеков жасаған еді. 

Алтын адамның ашылуы әлемдік археология ғылымында маңызды орын алады. Ханзаданың жерлеу ке-
шені Еуразия дала белдеуінің ежелгі тұрғындарының материалдық және рухани құндылықтарына жаңа-
дан қарауға, Жетісу аумағындағы сақ өркениетінің тұрмыстыұ ерекшеліктері мен даму ерекшеліктері 
анықтауға негіз болды.  

Сол себептен де бүгінгі халықаралық конференцияның атақты археологиялық олжаның табылған жер-
ге жақын орналасқан «Есік» қорық-музейінде өткізіліп отырғаны бекер болмаса керек.  Өзінің алғаш 
ашылған күнінен бастап бүгінге дейін «Есік» қорық-музейі ғылыми-зерттеу, экспозициялық-көрме, мәде-
ни-білім беру жұмыстарын табысты жүзеге асырып келеді. Жыл сайын музейге келушілердің, оның ішін-
де шетелдік туристердің де саны өсе түсуде. Қорық-музейдің ғылыми қызығушылық алаңы да кеңейе 
түсіп, бүгінде Корея Республикасының, Қытай, Ресей, Түркия елдерінің алдыңғы қатарлы жетекші меке-
мелерімен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Сонымен бірге оның қорғау аумағы да өсе түсіп, бұрынғы Есік 
қорымдары, Рахат, Өрікті қалашықтарымен бірге ЮНЕСКО-ң Бүкіләлемдік мұра ескерткіштері тізіміне кір-
ген ортағасырлық Талғар қалашығы да қосылды.  

Өткізіліп отырған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жәйдан-жәй «І-ші Есік оқула-
ры» деп аталып отырған жоқ. Себебі, бұл конференция да болашақта өз жалғасын тауып, «Марғұлан 
оқулары», «Қадырбаев оқулары», «Оразбаев оқулары» сынды дәстүрлі, беделді конференциялар қа-
тарына қосылып  Қазақстан тарих ғылымындағы маңызды іс-шаралардың біріне айналады деп үміт-
тенеміз. 

Құрметті достар! Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі конференцияға қатысып 
отырған зерттеушілер мен ғалымдарға өз құрметін білдіреді! Бұл конференция нәтижелі болып тарих 
және археология ескерткіштерін зерттеу мен пайдалануда жаңа көкжиектер  ашып, түрлі елдердің ға-
лымдарының болашақ әріптестігіне жол ашады деп ойлаймыз! Сіздерге денсаулық, шығармашылық табы-
стар тілейміз!  

Г.Р. Мухтарова, Д.Қ. Зікірия 
Есік қ., Қазақстан

railovna@mail.ru,  kyrbalasy@mail.ru 

«ЕСІК» МЕМЛЕКЕТТІК ТАРИХИ-МӘДЕНИ ҚОРЫҚ-МУЗЕЙІНЕ 
10 ЖЫЛ: БАҒЫНДЫРҒАН БЕЛЕСТЕРІ

 «Қорық» және «музей» терминдерінің  Қазақстандағы  мәдениет саласында бірге пайдалану үрдісі 
мемлекеттік қорық-музейлердің құрылуымен тікелей байланысты. Тарихқа көз жүгіртсек, сонау Үйсін 
мемлекеті, Түрік қағанаты, одан кейінгі Алтын Орда тарихында «қорық» ұғымы аң-құстар мекендейтін 
ерекше аумаққа тиесілі қолданылған, ал, Ресейде XV ғасырда «қорық» ұғымы ерекше қорғалатын орман-
дарға байланысты қолданылған. Олай болса, «қорық» ұғымы әуел баста тек табиғи объектілерге байланы-
сты қолданылғанын байқаймыз. Батыстық музейлік тәжірибеде «қорық» термині  тіпті қолданылмайды 
десе де болады, ал  ерекше қорғалатын немесе белгілі бір шектеу қойылған табиғи объектілер 1870 жыл-
дардан бастап «ұлттық парктер» деп атала бастаған. Ал, тарихи орындар, археологиялық ескерткіштер 
(мысалы, Аушвиц лагері, Верден маңындағы майдан алаңы, Помпей, Мачу-Пикчу) әдетте «site museum», 
яғни  ашық аспан астындағы музейлер деп аталады (Борис Чухович. Заповедник (к археологии музеефи-
цирования в градостроительстве Узбекистана) электронды ресурс, 2019).

Ал, Түркияда 564 тарихи орындар немесе археологиялық ескерткіштер негізінен 46 музейлердің қара-
мағына берілген және оларды «ашық аспан астындағы ескерткіштер» деп атау қалыптасқан. (ТР Мәдениет 
және туризм министрлігі Мәдени мұралар және музейлер басқармасы. Электронды ресурс, 2020). 

«Музей-қорық» термині 1922 жылы Ресейдегі «Пушкин мүйісі» (қазіргі «Михайловское») музейіне 
алғаш рет қолданылды. 1950 жылдардан бастап  қалалық және облыстық музейлер мен музейлендірілген 
сәулет ескерткіштері базасында ашылған музей-қорықтар саны өсе бастады. Бүгінгі кезде Ресей Феде-
рациясындағы 37 әкімшілік-аумақтағы музей-қорықтар саны 114-н астам. (Музеи России. Электронды 
ресурс, 2020).

Жылдар санап экологиялық мәселелердің өзектілігінің артуы, технологиялық өзгерістердің дамуы, та-
рихи ескерткіштердің санының күрт азаю тенденциясы қорық объектілеріне көзқарасты өзгерту қажет-
тілігін туғызды. Сол арқылы бүкіл әлемде аумақты әлеуметтік-мәдени, экономикалық дамытудың негізгі 
факторына айналып келе жатқан  тарихи-мәдени, табиғи құндылықтарға деген қарым-қатынас  өзгерді.  

Қорықтарды тек қорғау объектілері емес, оларды халыққа қол жетімді ету, дәріптеу, музейлендіру, 
қосымша экспозиция жасау, сол арқылы туризмді дамыту, өз-өзін қаржыландыру мүмкіндігін қарасты-
ру,  қаражат көзіне айналдыру қажеттілігі қорықтарға музей қызметін қоса атқаруға, яғни «қорық-му-
зейлердің» құрылуына алып келді. ХХ ғасырдың екінші жартысында музей-қорықтардың ғылыми, эсте-
тикалық және сәулеттік құндылыққа ие тарихи-мәдени, табиғи ескерткіштерді қорғау, оларды музейлік, 
туризм және ғылыми жұмыстарға пайдалану жұмыстарын ұйымдастыруда өте қолайлы екені дәлелденді. 

Себебі, ол екі бірдей негізгі қызметті атқарады. Біріншіден белгілі бір аймақтың тарихи-мәдени және 
табиғи құндылықтары туралы зерттеу жүргізіп, мәліметтермен қамтамасыз ету арқылы тұрғындардың 
ұлттық менталитеті мен ұлттық ерекшеліктерін қамтамасыз етуге үлес қоса алады. Сол арқылы адамның 
өзін-өзі тану процесі жүріп ол өзі өмір сүріп отырған ортаны терең біліп қана қоймай, сол өлкеге, өлкенің 
тарихи-мәдени мұраларына деген мақтанышы оянып, оның бойында Отансүйгіштік сезім қалыптасады. 
Екіншіден тарихи-мәдени мұраларды насихаттау арқылы туризмді ғана емес, соған қатысты барлық эко-
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номикалық саланы дамыта отырып аймақтың экономикалық жағдайының тұрақтылығына үлес қоса ала-
ды. Сонымен қатар белгілі бір аймақтың тарихи-мәдени, табиғи мұраларын сақтау, қорғау, насихаттау 
жұмыстарын үздіксіз жүргізу сол өлкенің экологиялық мәселелерін де шешуге сеп болары сөзсіз. 

Ендігі кезекте мемлекет тарапынан музей-қорықтың құқықтық дәрежесін айқындайтын, оның қорғау 
аумағына кіретін объектілерді сақтау мен пайдаланудың ерекше режимін қарастыратын арнайы заң қа-
былдау қажеттілігі туындады. Көршілес Ресей Федерациясында 1996 жылдың  26 мамырында қабылданған 
«Ресей Федерациясының Музейлік қоры және Ресей Федерациясының музейлері туралы» №54-ФЗ Заңы-
ның 26.1 бабы тұтастай музей-қорықтарға арналған. (Консультантплюс. Құқықтық көмек беру порталы. 
Электронды ресурс, 2020)

«Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №207 Заңының «Мәдениет саласындағы 
қызмет» атты 5 Тарауының  25 бабының 2 тармағы бойынша «Қазақстан Республикасының аумағында 
әртүрлі бейіндегі музейлер, оның ішінде музей-қорықтар мен жеке коллекциялар музейлері құрылуы 
мүмкін» деп көрсетіледі (Әділет.кз.  Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің  ақпарат-
тық-құқықтық жүйесі. Электронды ресурс, 2020). Ал, Қазақстан Республикасының «Тарихи-мәдени мұра 
объектілерін қорғау және пайдалану туралы» 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №288-VI Заңының 2 бабында 
тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғаудың және пайдаланудың мақсаты мен міндеттері  көрсетілген. 

Қазақстандағы ең алғашқы «Әзірет сұлтан»  мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі» 1989 жылы 28 
тамыздағы Қазақ ССР-ы Министрлер Кеңесінің №256 қаулысымен құрылған. Бүгінгі таңда елімізде респу-
бликалық дәрежедегі 12 тарихи-мәдени, табиғи қорық-музейлер немесе музей-қорықтар бар. Оған қоса 
жергілікті маңызы бар деп есептелетін 10-ға жуық музей-қорықтар тағы бар.  

Осы аталған  қорық-музейлердің арасында «Есік» Мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі» РМҚК 
(ары қарай - «Есік» қорық-музейі) де тарихымызды дәріптеп, ескерткіштерімізді сақтау, оларды болашақ 
ұрпаққа тапсыру жолында өз деңгейінде қызмет атқарып келеді.  

«Есік» қорық-музейінің құрылу алғышарты ретінде 1948 жылғы Бернштм экспедициясын, 1970 жылғы 
әйгілі Алтын адамның табылуын айта кетуге болады. Осындай тарихи мекенде Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2010 жылғы 30 қаңтардағы №43 Қаулысы бойынша «Есік» мемлекеттік тарихи-мәдени қо-
рық-музейі құрылды.  

Экспозиция 
Жаңадан құрылған «Есік» қорық-музейіне тағайындалған директор Г.Р. Мухтарованың қызметі о баста 

әкімшілік кеңсе ретінде бой көтерген ғимараттың 2 залында жабдықталып жатқан экспозицияны түгел 
қайта қарастырып, өзгерістер енгізуден басталды. Соның нәтижесінде  ақпараттық фойе «Қазақстан ау-
мағындағы сақ-скиф ескерткіштері» атты 155 археологиялық ескерткіштер тізімі мен типологиясына бай-
ланысты карта бетінде 130 түрлі белгілермен белгіленген электронды карта мен ондағы қорғандарды, же-
келеген ескерткіштер туралы иллюстратициялық материалдар мен суреттерді үлкейтіп көретін мүмкіндігі 
бар сенсорлы киосктан басталады. 

Сақтардың тарихы мен мәдениеті зал экспозициясы археологиялық карта тақырыбын одан әрі жалға-
стырып отандық тарихымыздың сақ дәуірінің куәлері – жауынгер қарулары мен ат әбзелдері, тұрмыстық, 
діни наным-сенім бұйымдары, Шұбарат және Молалы (б.з.д. V–IV ғғ.) қорымдарының, Шілікті (б.з.д. VII 
ғғ.), Берел (б.з.д. V–IV ғғ.), Бесшатыр (б.з.д. V–IV ғғ.) қорымдары жәдігерлерінің түпнұсқалары мен 
көшірмелері қойылған. Залдың ортасында Қ. Алтынбековтың бірінші қайта қалпына келтірілген түпнұсқа 
негізінде, Ә.Ақышевтің кеңесіне және өзінің зерттеулеріне сүйене отырып жасалған «Алтын адамның» 
қайта қалпына келтірілген нұсқасы тұр.

 Алтын адамның ашылу және зерттелу тарихы залы Есік қорғанындағы қазба жұмыстарын басқарған 
ғалым-археолог К. Ақышевтың, археолог Б.Нұрмұханбетов, қалпына келтірушілер В.Садомсков,  А.Танаба-
евтар туралы мәлімет береді.

Музей қонақтары экспозицияның ең бағалы жәдігерлеріне айналған қорғаннан табылған 19 түпнұсқа 
бұйымдармен қатар көлемі 1,0 х 2,4 м (масштабы – 1:50) болатын «Алтын адамның» алғаш табылған сәтін 
бейнелеген Есік қорғанының үлгісін және Памир мен Тянь-Шаннан табылған, әлі құпиясы ашылмаған 
жазбалардың ортақ атауы болып табылатын «Есік жазуы» атын алған мұралардың ішіндегі ең белгілі 

ескерткіш, сыртқы бетінде орхон-енисей жазбаларын еске түсіретін (кейбір нұсқа бойынша – кхароштхи 
жазуын) 26 таңба қашалған күміс тостағанды да (диаметрі 7,7 см) тамашалай алады.  

2014 жылы ашылған «Қазақстан археологиясы» залында ежелгі тас дәуірінен бастап кейінгі орта ға-
сырға дейінгі кезеңдерді қамтитын материалдар өзінің сан алуандығымен көз тартады. Бұл залдағы бұй-
ымдардың біразы археолог Б.Н. Нұрмұханбетовтың қорынан түскен, халық қолынан сатып алынған, «Есік» 
қорық-музейінің кешенді археологиялық зерттеулері кезінде табылған, Алмалы ауылындағы қазіргі за-
манғы мазар аумағынан шыққан күміс тостаған мен қола бұйым, Жаңатұрмыс ауылындағы түрік кезеңіне 
жатады деп болжанып отырған бейіттен табылған қысқа семсер мен белбеудің қола әшекейлері сынды 
бұйымдар да экспозиция қатарын толықтырып отыр.  

Табылған олжалардың географиялық алаңы қатарында Отырар, Тараз, Қойлық, Талғар (Талхиз), Көк-
мардан, Қостөбе қалаларын, Бөріжар, Қаратұма, Қараспан қорымдарын, Есік бейіті сынды Қазақстанның 
белгілі ескерткіштерін атауға болады. 

Б. Нұрмұханбетовтың мемориалды бөлмесі академик Ә. Марғұлан мен профессор К.Ақышев 
басқарған көптеген экспедицияларға қатысқан, кейіннен өзі де Жетісу археологиялық экспедициясын 
басқарған, елдің ерекше сүйіспеншілігі нәтижесінде «Бекен ата» атын алған, тарих, археология және му-
зейтану салалары бойынша 50-н астам ғылыми және 100-н астам ғылыми-танымдық мақалалардың авто-
ры, Есік қорымдарындағы қорғандардың бірінен табылған Алтын адамды алғаш ашушылардың бірі әйгілі 
қазақстандық археолог Бекен Нұрмұханбетовке (1935-2016 жж) арналған.  Ол қатысқан экспедициялар-
дың ауқымы Оңтүстік Қазақстаннан Жетісуға дейінгі үлкен аумақты қамтиды.  

2010 жылдан бастап соңғы деміне дейін Бекен Нұрмұханбетов  «Есік» қорық-музейінде қызмет етті. 
Қазақстан Республикасы Президентінің Құрмет грамотасымен, «Еңбекшіқазақ ауданының құрметті азама-
ты» атағымен, «Қазақстан Республикасы туризмінің құрметті қызметкері» төсбелгісімен марапатталған.  
Аса талантты археолог Б. Нұрмұханбетовты есте қалдыру мақсатында қорық-музейдегі өзінің жұмыс бөл-
месі қазіргі таңда келушілер тамашалайтын мемориалды бөлмеге айналған.  

 «Есік» қорық-музейі белсенді түрде көрме ұйымдастыру және жобалық жұмыстарын жүргізіп келе 
жатқандықтан 2016 жылдан бастап арнайы уақытша көрме залы ашылды. Ол жерде өткен көрмелердің 
әрқайсысының көтерер жүгі бөлек, әрбір тақырыпқа жеке авторлық көзқарасы бар.   

Бұл залдағы алғашқы көрме Есік қорғанынан табылған таңғажайып олжаның ашылуы мен оның кейінгі 
зерттелу жағдайын таныстыратын  «Алтын адамның құпиясы» деп аталды. «Есік» қорық-музейі «Алтын 
адамның ашылу және зерттелу тарихы: аңыз бен ақиқат» атты ғылыми-қолданбалы жобаны іске асыру 
барысында Есік қорғанынан табылған ғажайып олжаның ашылуы мен зерттелуіне байланысты көптеген 
құпия жағдайлардың сырын ашатын дереккөздерді тауып, сол арқылы өзінің қорын толықтырды. Бұл 
деректердің бәрі осы аттас көрме кезінде тұсаукесері өткен «Алтын адамның құпиясы» атты жинақта 
беріледі. 

Одан кейінгі көрме «Алматы облысының алтын картасы» деп аталды. Бұл көрмеде қазақ мемлекетінің 
жарқын символдарының бірінің отаны Есік қаласына Алматы облысының 22 музейі ең құнды деген жәді-
герлерін әкелді. 

 «ІЗбасарлар» көрмесінде Бекен атаның жас ізбасарларының, болашақ ұрпақтың еліміздің тарихи-мә-
дени мұрасы мен табиғи байлығын қадірлеу жолындағы сабақтастығы тақырыптары көтерілді. 

 «Таңбалар. Петроглифтен ою-өрнекке дейін» көрмесінде ежелгі жартас суреттері мен дәстүрлі қазақ ою-өр-
негінің нақты мазмұндық паралелдері беріліп, бабаларымыз мен қазіргі заманғы шеберлердің таңбаларда жа-
сырынған «өсиеттерін» оқу да ұсынылады. Көрмеге қойылған бұйымдар қатарында «Есік» қорық-музейінің 
«Жетісу сақтарының идеологиясы мен мифологиясы» атты ғылыми-қолданбалы жобасы аясында Кетпентау 
жоталарында жүргізілген археологиялық экспедициясы кезінде алынған эстампаждар мен петроглиф суреттері, 
«Ұста Дәркембай атындағы қолөнер музейі» МКҚК-ның дәстүрлі ұлттық қазақ өнерінің бұйымдары қойылды.  

Музей көрмесі «Жад баспалдағы» атты тағы бір көрмемен толықты. Бұл баспалдақтың әрбірі жекеле-
ген тарихи кезеңді көрсетсе, «Қансонардың ежелгі падишасы» археологиялық және тарихи материалдар 
арқылы қазақ даласында ежелден келе жатқан бекзат өнер қыран құсты аңға салудың қыр-сырынан ха-
бар береді.  
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Кітапхана 
Музейдің қала мен ғылыми кітапхадан шалғайда орналасқанын сонымен қатар, қорық-музейдің жұмы-

сы барысында көбіне өзінің зерттеу тақырыбына қатысты әдебиеттер түсетінін есепке ала отырып оның 
өз кітапханасы жасақталды. Бастапқыда кітап қорының негізгі бөлігі археолог Б.Н. Нұрмұханбетовтың 
кітаптар жинағынан құралған. Қазіргі таңда кітапхана қорында 3000-н астам кітаптар бар. Оның негіз-
гі бөлігін Қазақстан тарихы мен археологиясына, жалпы тарихқа, музейтануға, сөздіктер мен анықтама-
ларға, қазақ және орыс тілдеріндегі энциклопедияларға қатысты басылымдар құрайды. Сонымен қатар, 
ХХ ғасырдың алғашқы жартысында жарық көрген сирек кездесетін кітаптар да бар. 

«Есік» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің қор коллекциясында ежелгі дәуірден қазір-
гі заманға дейінгі еліміздің мәдениетін айқындайтын 990 сақтау бірлігін құрайтын  3053  артефактілер 
жинақталған. Қорық-музей қоры бірқатар ғылыми орталықтардан, музейлер мен жеке археологтардың 
қорларынан және қорық-музей жүргізген ғылыми-зерттеу жұмыстары мен ел қолынан жинастыру жұмы-
старының нәтижесінде келіп түскен артефактілер негізінде құрылды.

Музей қорына келіп түскен артекфактілер мен музейлік мәні бар заттар тарихи кезеңі мен маңыз-
дылығына байланысты негізгі  ғылыми немесе көмекші ғылыми қорға тіркеуге алынып отырады. Қазіргі 
таңда негізгі ғылыми қорда - 888 бұйым (440 с.б.), ал көмекші ғылыми қорда – 2165 бұйым (550 с.б.) 
сақталған. 

Музейдің алғашқы коллекциясын 2010 жылы Ә.Х. Марғұлан атындағы археология институты тапсырған 
ерте темір дәуірі мен ортағасырға жататын, Қазақстанның әр өңірінен табылған (5 с.б.), Алтын және баға-
лы металлдар мемлекеттік музейі өткізген (19 с.б.) Алтын адам жерлеу кешеніне тиесілі қыш ыдыстар, 
ағаш астаулар, қола айна, моншақтармен қатар,  «Археологиялық сараптама» ЖШС-ң Қаратұма, Алатау 
қорымдарының қазба жұмыстарынан алынған, археолог Б.Нұрмұханбетовтің 1958-2010 жж. аралығын-
да Ә.Х. Марғұлан атындағы археология институтымен жүргізілген қазба жұмыстары кезінде Күйікмардан, 
Көкмардан қалаларының зираттарынан, Шұбарат, Молалы, Есік, Бөріжар обаларынан табылған артефак-
тілер толықтырды.

2011 жылдардан бері жүргізіліп келе жатқан «Есік» қорық-музейінің кешенді археологиялық экспеди-
цияларының нәтижесінде Өрнек, Есік қорымдары, Рахат археологиялық кешені мен жойылып кету алдын-
да тұрған Алмалы, Алмалық, Қарасай, Қызыләскер, Бөлек, Түрген қорғандарынан табылған артекфактілер 
мен қорық-музей қызметкерлерінің жинау жұмысының нәтижесінде тапсырылған  заттар және сатып 
алынған, музейге сыйға берілген (393 с.б.) құнды бұйымдары музей қорын  толықтырды.

Музей коллекциясында Алматы және Жамбыл облыстарынан келіп түскен жеті тас мүсін бар. Олар не-
гізінен  түркі кезеңіне тиесілі кездейсоқ табылған олжалар. 

Колекциядағы артекфактілер мен музейлік мәні бар заттардың бірегей нұсқаларына Пазырық кілемінің 
көшірмесін (2017 ж.),  қуыс тағанды Тоғызбұлақ қола қазаны мен Бесағаш көмбесін (2019 ж.) жатқызуға 
болады. 

Жер мәселесі 
Жаңа қорық-музейдің құрылу кезінде 5 қорғаны бар 6 га жер телімі бөлінді. 2011 жылдың 10 ма-

усымында «Мәдени мұра» Стратегиялық ұлттық бағдарламаның аясында өткен әкімшілік ғимаратының 
ресми ашылуына арналған Қоғамдық кеңестің отырысында қорық-музей директоры Г.Р. Мухтарова Есік 
қорымдары, Рахат және Өрікті қалашықтары сынды ескерткіштер аумағын қорық-музейге беру туралы 
бастама көтеріп оның бұл ұсынысы қолдау тауып Қоғамдық кеңес отырысының Хаттамасына кіргізілді.  

2013 жылдың 9 тамызында  «Есік қорымы» (398 га), «Рахат қалашығы» (5,2 га), «Өрікті қалашығы» 
(19,5 га) сынды  археологиялық ескерткіштер кірген қорық-музейдің қорғау аумағы, құрылыс салуды 
реттеу және табиғи-ландшафт аймағы бекітілгенмен Есік қорымының қорғау аумағына кіретін 422,7 га 
жердің 60 пайыздан астамы жалға беріліп немесе жеке меншікке  сатылып кеткені анықталды. 

2013 жылдан бастап яғни, қорғау аумағы бекітілгеннен кейін,  қорық-музейдің қорық жерлерін мем-
лекеттік меншікке қайтаруға заңдық негізі пайда болды. 

Бірақ, осы сәтте жалға алушылар мен меншік иелері осыған дейін пайдаланбай келген жерлерін жыртып, 
тұқым себіле бастады. Ендігі кезекте тарихи ланшафттың бүлінуін тоқтату мәселесі мен жердің құқықтық 

құжаттарының, құрылыс салуға тиісті рұқсаттардың болмауына қарамастан қорық-музей маңындағы «Ал-
тын адам» саяжай қоғамдастығының тұрғындарының заңдық негізде қорғау аумағына кіретін қорғандар 
аумағында тұрғын үйлер салуын тоқтату мәселесі де күн тәртібіне шықты.  

Түрлі мекемелерге жазылған көптеген шағымдардан нәтиже шықпауына байланысты, әуелі прокурату-
раға, артынан экономикалық сотқа арызданып Алматы облысының мамандандырылған ауданаралық эко-
номикалық соты 2015 жылдың 6-тамызында 0,6 га тұратын бір жер телімі бойынша істі «Есік» қорық-му-
зейінің пайдасына шешті. Бұл шағын да болса жеңіс еді.  

2017 жылдан 2020 жылға дейінгі аралықта «Есік» қорық-музейінің 23 талап-арызы қанағаттанды-
рылып, сот шешімінің нәтижесі бойынша 59.97 га. жер телімі мемлекетке қайтарылып, 35 жер теліміне 
берілген мемлекеттік актілер жарамсыз деп танылды. Сотқа дейін-ақ тартыстарды реттеу мен тараптардың 
өзара келісуі нәтижесінде 15,07 га жер телімі де қайтарылды. Дәл қазіргі уақытта сот орындарының қара-
уында «Есік» қорық-музейінің 34,0 га жер телімі үшін берілген 2 арыз-шағымы жатыр. Ал, қалған 328,73 
га жер көлемі үшін арыз-шағым беруге дайындық жұмыстары жүріп жатыр. 

 2018 жылы ортағасырлық Талғар қалашығының «Есік» қорық-музейінің балансына берілуінің нәтиже-
сінде қорық-музейдің қорғау аумағы тағы 20.8 гектарға ұлғайып жалпы көлемі – 443,5 гектарды құрады.  

Тарихи-мәдени мұралар аумағын қорғауға байланысты біздің жанайқайымызға ең алғаш құлақ асып, 
қолдау білдірген «Аbai.kz» ақпараттық порталына (көруге болады: https://abai.kz/index.php/post/16941), 
сол кездегі «Алаш айнасы» газетінің редакторы  Д. Бейсенбекұлы мен журналист – Қ. Әбілқайырға,   (көру-
ге болады: https://abai.kz/post/16976), «Қазақстан» РТРК-і «Апта.кз» қорытынды жаңалықтарының сол 
кездегі басшысы – Е. Айдабосын мен журналист – Ә. Изатқызына және басқа да жанашыр журналистер 
қауымына алғыс айта кеткенді жөн көріп отырмыз.

Шаруашылық  жұмыстары қорық-музей қызметінің басты бағыттарының бірі, келушілерге жайлы 
жағдай туғызу үшін атқарылатын жұмыстардың іргетасы.  

Аса маңызды міндеттердің бірі аумақтың алғашқы кейпін сақтап қалу болып табылады. Тарихи ланд-
шафтқа антропогендік әсерлердің залалын тоқтату үшін 2015 жылдан бастап, Мәдениет және спорт ми-
нистрлігінің қолдауымен, қорық-музейдің әкімшілік ғимаратының маңайындағы Есік қорымы аумағын 
темір шарбақтармен қоршау жұмыстары басталды. Қазірге дейін 6800 метр жер қоршалды. 2019 жылы 
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің тапсырмасымен «Қазқайтажаңарту» РМК-і 
«Есік» қорық-музейінің басқаруына берілген орта ғасырлық Талғар қалашығының қоршауларын бекітіп, 
біраз бөлігін қайтадан қалпына келтіріп шықты. Жұмыстар толықтай қорық-музейдің бақылауында жүзе-
ге асып аумақ түгелдей қоршалды. 

ЭКСПО-2017 Халықаралық мамандандырылған көрмеге дайындық барысында қорық-музей ғимараты-
ның жанынан алаңы 16 шаршы метр  болатын қоғамдық дәретхана салынды. Оған қоса 2017 кіре беріст-
тегі күзетшілер ғимаратының жанынан 20 шаршы метр болатын ғимарат салынып оған касса мен кәдесый 
бөлімі орналастырылды.  

2018 жылы 525 шаршы метр автотұраққа асфальт төселіп мүгедектерге арналған арнайы орын бөлінді. 
Оған қоса қорық-музей ғимаратының кіре берісіне мүгедектер үшін арнайы пандус пен музейлік сабақтар, 
семинарлар мен басқа да іс-шаралар өткізуге арналған 100 шаршы метр жабық алаң жасалды. 2020 жылы 
кіре беріс баспалдақтағы және пандус жақтауындағы ескірген кафелдер түгелдей ауыстырылып ғимарат-
тың жабынды шатыры жөнделді. 

Ғылыми-қолданбалы жобалар 
2011 жылдан бастап қорық-музей ғылыми-зерттеу мекемесі ретінде археологиялық зерттеу жұмыста-

рын жүргізетін мекеме ретінде арнайы лицензияға ие болды. «Жетісу сақтары және Есік қорымы» атты 
алғашқы ғылыми-қолданбалы зерттеу жұмысын жүзеге асырып Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт министрлігінің бағдарламалы-мақсатты қаржыландыру байқауларына қатысып «Есік қорымы және 
Жетісу сақтарының мәдениеті», «Жетісу сақтарының идеологиясы мен мифологиясы», «Сақ дәуірінен XIII 
ғасырға дейінгі Рахат археологиялық кешенінің материалдары негізіндегі Жетісу материалдық мәдени-
етінің семиозисі» атты ғылыми жобаларды ұтып алып, сол жобалар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыста-

https://abai.kz/index.php/post/16941
https://abai.kz/post/16976
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рын атқарып келеді. Ғылыми-қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыру барысында 50 астам археологиялық 
эспедициялар ұйымдастырылды. 2021 жылдан бастап қорық-музей «Шелек-Талғар қосөзені аралығын-
дағы ерте көшпелілер қорғандарының конструктивті ерекшеліктері» ғылыми-қолданбалы жобаны жүзеге 
асыруға кіріседі. 

«Есік» қорық-музейінің басылымдары 
«Есік» қорық-музейдің қызметімен байланысты материалдарды баспаға жариялау маңызды іс. Түрлі 

форматтағы басылымдар мәдени-ағарту іс-шараларын дамытуға, музей қызметін тұтынушылардың ауди-
ториясын кеңейтуге ықпал етеді. Баспа қызметі қорық-музейдің кіріс есебінен жүзеге асырылады.

2016 жылы «Есік» қорық-музей қызметінің 2010-2015 жылдар аралығындағы 5 жылдық есеп-альбомы 
жарияланды. Түрлі-түсті альбомда қорық-музейдің құрылу тарихы, құрылымы, экспозициясы, қор, ғылы-
ми-зерттеу және мәдени-ағартушылық қызметі туралы қысқаша ақпарат берілген. 

Экспозицияны тамашалауда көмекші құрал әрі музейден естелік ретінде жолнұсқаулықтар шығару 
бір жолға қойылған. Бірінші жолнұсқаулық 2012 жылы жарық көрді. Алайда музей дамып, экспози-
циясы өзгеріп, жинақ толыққан сайын ақпаратты үнемі жаңартып отыру қажет. Сондықтан 2016-2020 
жылдары қорық-музейдің жолнұсқаулықтарының жаңа нұсқалары қазақ және орыс тілдерінде, ал 2019 
жылы ағылшын тілінде шығарылды. Сонымен қатар, кассадан билет сатып алу арқылы келушілер музей-
дің жұмысы туралы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қысқаша ақпарат жазылған флаэрды тегін 
ала алады. 

Отбасылы және балалар санатына жататын келушілерге арналған интерактивті басылымдарды дайын-
дауға көп көңіл бөлінеді. Көптеген ойын түріндегі тапсырмаларды қамтыған алғашқы интерактивті ба-
лалар жолнұсқаулығы 2012 жылы жарық көрді. Содан бері ол бірнеше рет басылып шықты және оны әлі 
күнге дейін музейден сатып алуға болады.

2018 жылы бастауыш мектеп жасындағы балаларға арналған «Сақ мәдениетінің мың бояуы» атты қа-
зақ және орыс тілдерінде жарық көрген  кітапшада балаларға қарапайым әрі түсінікті тілде жазылған 
қысқа әңгімелермен қатар, әңгімеде аталған объектілердің графикалық бейнелері берілген.  

Есік қорғанынан табылған әйгілі олжаның ашылуы мен зерттелу тарихына арналған «Алтын адамның 
құпиясы» жинағы келушілер тарапынан өте көп сұранысқа ие. Жинақта  археологиялық экспедицияға 
жетекшілік жасаған және қатысқан куәгерлердің, К.Ақышев, Б.Нұрмұханбетов, Ә.К. Ақышев, Т.В.Воробье-
ва-Трифонова сұхбаттары,  «Ғылым ордасы» (бұрынғы ҚазКСР Ғылым академиясы) ведомоствалық архиві 
қорының материалдары және басқа тың материалдар негізінде жазылған қорық-музей қызметкерлерінің 
мақалалары енгізілген.  Ерекше қызығушылық тудыратын материалдарға Алтын адамның қаңқа сүйегінің 
зерттелуі мен  ғалымдардың берген сараптамалары жатқызуға болады. Жинақ 2020 жылы екінші рет ба-
сылып шықты. 

 2016 жылы қорық музейдің 5 жылдық есеп-альбомы жарық көрсе,  2020 жылы  ҚХР, Шәнши провин-
циясы, Сиән археология институтындағы әріптестеріміздің демеушілігімен екінші бесжылдыққа арналған 
есеп-альбом жарық көрді. 

Алдағы уақытта қорық-музейдегі Б. Нұрмұханбетов қорының материалдары, Талғар қалашығындағы 
жұмыстар қорытындысы туралы И.И. Копыловтың жеке архиві бойынша монография мен «Есік» қо-
рық-музейінің археологиялық қор каталогын шығару жоспарда тұр. 

Негізгі музейлік мәдени-біліми іс шаралар 
Алматы облысы мен қазақстандық музей қызметкерлерінің кәсіби біліктігін арттыру мақсатында жыл 

сайын семинарлар өткізу, түрлі оқу орындары мен мектеп оқушыларына арналған іс-шаралар мен байқау-
лар өткізуді дәстүрге айналдырған. Осыған дейін 73 көрме өткізілсе, оның ішінде Ұлыбритания, Франция, 
Түркия елдерінде өткізілген, еліміздің мәдениеті мен тарихын насихаттаған көрмелерді ерекше айта кет-
кіміз келеді. Бүгінгі күнге дейін «Есік» қорық-музейін 123 500-й адам тамашаласа оларға қорық-музей 
қызметкерлері ұзын-саны 3400 экскурсия жүргізіпті. Бізде экскурсиялар қазақ, орыс, ағылшын, неміс, 
түрік, қытай тілдерінде жүргізіледі.

Ең алғаш 20 адамға жетер-жетпес болған қорық-музейдің штаты бүгінде 32 адамды құрайды. 
Осы 10 жылдың ішінде қорық-музей қызметкерлері 125 дипломдар мен сертификаттарға ие болды. 

Түрлі ғылыми жұмыстарға – 92 кеңес беріліп,  135 дәріс оқылды. Ал, қорық-музей қызметкерлерінің қа-
ламынан туған мақалалар саны – 412 болса, БАҚ-да «Есік» қорық-музейі туралы 462 жарияланым жарық 
көрді.  

10 жылдан бері «Есік» қорық-музейінде 18 сәуір күні Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар 
күніне орай жылдағы дәстүрлі БАҚ-ы мен туристік фирмалар өкілдерімен кездесу, 1 маусым күні Халықа-
ралық балалар күніне орай арнайы іс-шара, «Музей түні» сынды музейлік іс-шаралар тұрақты түрде өтіп 
келеді.   

 «Есік» қорық-музейі ашылғалы бері Заңымыз бен арымыз жүктеп берген өз міндеттеріне барынша 
адал болып, қалтқысыз орындауға тырысып келе жатыр. 

   Мұрамызды сақтау – мемлекет пен қазіргі заманғы қоғамның басты міндеттерінің бірі екеніне ешкім 
дау айтпаса керек. Бұл ел дамуының бір тетігі, оның ұлттық қауіпсіздігін де қамтамасыз етуші фактор-
лардың бірі, мәдени мұрасының тұтастығы мен сан алуандығын паш ететін негізгі дәлелдердің бірі. Елдің, 
белгілі бір аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етудің бір тетігі оның тарихи-мәдени, 
табиғи байлығын, мұрасын өз дәрежесінде сақтай білуінде жатыр.  

Еліміз тарихи-мәдени ескерткіштерге бай болғанымен оларды ұқсату, тиісті мақсаттарға пайдалану, 
сақтау, қорғау ісі әлі де болса кемшін соғып жатқандай. Соны ескерген мемлекетіміз жыл сайын дерлік 
жаңа музей-қорықтар ашып, тарих және мәдениет ескерткіштерін, табиғи байлықтарымызды қорғау-
ды басты назарда ұстап келеді. Әлем елдерінің мәдени мұраларын, табиғи байлықтарын қорғаудағы, 
қорғап қана қоймай сол құндылықтарды ел экономикасын дамытуға, экологияны қорғауға, өскелең ұр-
пақтың бойында туған жері мен еліне деген мақтанышты қалыптастыруға өте сәтті пайдаланып отырған 
тәжірибесін ескере келе болашақта да Отанымызда музей-қорықтардың да маңызы өсе түсіп, олардың 
саны да артады деп ойлаймыз. Сонымен қатар, бұл музей-қорықтарға да орасан жауапкершілік жүктеп, 
кәсіби деңгейлерін ұштай түсуге сеп болады. Бізден кейінгі келетін жаңа толқын өз көзқарасымен, өз 
бастамасымен, жаңашылдығымен келетіндіктен тарихи-мәдени мұраларымыздың әлі де болса ашылмай 
жатқан талай құпиялары жарыққа шығып, тың көзқарастар пайда болып, бұл сала жаңа деңгейге кө-
теріледі деп сенеміз. Сіз бен біздің, яғни аға толқынның міндеті соларға мықты база дайындау болса 
керек. Өткенге құрмет бүгінге міндет, болашаққа аманат! Ендеше міндетіміз бен аманатымызға адал 
болайық!     
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РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЮЖНОГО  
КАЗАХСТАНА И ЖЕТЫСУ (Х – НАЧАЛО ХІІІ вв.)

История и генезис средневековых городов рассматриваемых нами двух регионов Казахстана напрямую 
связаны с носителями более ранних периодов, которые создавались в основном на местах былых укре-
пленных городищ. Безусловно, главными факторами их зарождения и развития выступали экономические, 
включая также влияние Великого шелкового пути, так как многие из них располагались на пересечении 
торговых, военных дорог или вблизи от них. При этом, особенно востребованным выступала трасса, про-
ложенная из Китая на запад через Жетысу и Южный Казахстан, которая была наиболее предпочтительной 
для посольских и торговых караванов. Развивая торговые отношения, страны, через которые пролегал 
Великий шелковый путь, не только удовлетворяли свои потребности в товарах, но и вступали в культурные 
связи с другими народами. Следует подчеркнуть, что со временем, в силу объективных и субъективных 
факторов, она испытывала ряд трансформаций, связанных как с усилением, так и ослаблением их роли 
в жизни тех или иных городов (Байпаков, 2007). В то же время, рассматриваемые нами города нередко 
выполняли миссию укрепленных пунктов, административных, торгово-экономических, религиозных, воен-
ных и культурных центров.  

Отметим, что градостроительная культура подразумевает собой комплекс наследия и традиций, создан-
ных, материализованных и закрепленных в ходе становления городов, городищ и других типов поселений 
(Гольдзамт, Швидковский, 1985, с. 128-131). Они формировались под влиянием как объективных, так ряда 
причинно-следствененых факторов и условий, включая внешних и внутренних, экологических, религи-
озных и др. Одновременно, местные города и городища имели на определенных этапах своего развития 
параллели с другими сопредельными регионами, в то же время обладая своеобразными чертами и особен-
ностями, присущими только им. 

Рост числа средневековых городов. По данным археологи ческих исследований, по сравнению с ран-
ним средневековьем (VI-IX вв.) в середине средних веков (X-XII вв.) в изучаемых нами регионах более 
развитой была оседлая культура, способствовавшая возникновению и увеличению численности городов. 
В целом, темпы роста городов в Южном Казахстане и Жетысу были сопоставимы и количество городов в 
них представлялось паритетным. Если в раннем средневековье в Южном Казахстане насчитывалось 30 
городов, то во второй половине средневековья их число увеличилось до 37, а по письменным источникам, 
если на первых порах было известно шесть городов, то в последующее время – 33 (Байпаков, 1986, 256 с.).

Бесспорно, такая тенденция  была напрямую связана с усилением значимости городов, развитием эко-
номических, культурных связей Востока с Западом. Не менее значимым фактором представляется посте-
пенный переход в окрестностях городов кочевых скотоводов к оседлости, что также влияло на увеличение 
числа городов, а также росту их населения.

Местом сосредоточения городов в Южном Казахстане являлось междуречье Арыси и Сырдарьи. Так, 
например, в среднем течении Арыси сформировался густонаселенный округ Кенжд с центром в городе 
Усбаникет, а при впадении Арыси в Сырдарью возник Фарабский округ с центром в городе Отрар. В районе 
Шавгара (Йасы) были известны такие города, как Карнак, Карачик, Шур (Сури), Сауран. В среднем течении 
Сырдарьи выделялся город Сюткент, а в нижнем ее русле – Сыганак, Жанкент, Аснас, Жент, Баршынлыкент. 

В северных предгорьях Каратау следует отметить функционирование городов Баладжа и Берукета (Бай-
паков, 2013, 514 с.).

Аналогичными темпами развивлась оседлая городская культура и в Жетысу, особенно в ее юго-запад-
ной части, центром которого был город Тараз. В изучаемый нами хронологический период в этом регионе 
было отмечено 36 городов, а на северо-востоке – около 70 городищ, среди которых наибольшей извест-
ностью пользовались такие крупные центры, как Лабан, Алматы и Тальхир (Байпаков, Капекова, Воякин, 
Марьяшев, 2011, 620 с.).

Необходимо отметить и то обстоятельство, что по своим размерам исследуемые нами города были до-
вольно различными: мелкими, средними и крупными. В первом из них насчитывалось около 1 тыс. горо-
жан, в средних – от 2 до 5 тыс. жителей. В последующие столетия с ростом ремесленного производства, 
экономики и торговли удельный вес горожан увеличивался. К тому же, средневековые города росли и за 
счет cельских населенных пунктов, привлекая к себе их активное и подвижное население, в основном, 
крестьянское. В исследуемый нами хронологический период городское население крупных центров ряда 
округов и крупных владений численностью в 20-30 тыс. жителей были характерными для этого времени 
(Жолдасбаев, 1996, 285-286 бб.).

Помимо численности населения, города увеличивались и по площади, укреплялась их экономика, ко-
торых можно было дифференцировать на следующие три группы: 1) города, площадь которых составляет 
более 30 гектаров, к которым относились Исфиджаб, Отрар, Сауран и другие; 2) города площадью от 15 до 
30 гектаров, в их числе можно назвать Бурух, Хурлуг и другие города; 3) города, площадь которых не до-
стигает 10 гектаров, являвшиеся наиболее многочисленными. К тому же, площадь городов зависела также 
и от наличия расположененных в них  общественных сооружений, в особенности – торговых, религиозных 
и пр. (Байпаков, 2007, с. 38-59, 100-109).

Изменения в градостроительстве. Археологические раскопки предоставили нам широкую картину 
внутренней системы застройки городов. Так, например, исследования на месте средневековых  городов 
Отрара, Тараза, Талгара, Баба-Ата, Куйрыктобе позволили проследить основные принципы планировки 
и их застройки. Обычно, дома строились по обе стороны улиц, в которых располагались жилые и хозяй-
ственные помещения. Вместе с тем, чуть поодаль от них в ряд возводились ремесленные мастерские. В 
их числе «квартал гончаров» строился в стороне от жилых строений. Сравнивая письменные источники и 
археологические данные, можно убедиться, что площади таких кварталов средневековья по сравнению с 
кварталами раннесредневекового города, увеличились в два-два с половиной раза. Соответственно, росло 
и число других сооружений, зданий и жилых домов. При раскопках в Отраре было обнаружено место-
расположение торговой площади, где продавали глиняную посуду, основным доказательством которому 
является такой факт, что вся улица, находившаяся в северо-восточной ча сти города, была усыпана облом-
ками разбитых глиняных горшков. В то же время, гончарная мастерская находилась в южной части города 
на возвышенной местности. Вместе с тем, в городе имелись и ремесленные кварталы: кварталы ювелиров, 
кузнецов и т.д. (Байпаков, 2007, с. 40-58, 60-74).

Новым элементом в градостроительстве Х-ХІІ веков являлось сооружение мечетей в связи с проникно-
вением и распространением в данном регионе, равно как и в сопредельных с ним территориях исламской 
религии. Также новым элементом градостроительства можно считать и наличие восточных бань, например, 
в Отраре были найдены остатки двух аналогичных бань, идентичные им бани были построены в Таразе, 
Туркестане и других городах. Отличительной их особенностью являлось и то, что к ним были проведены 
глиняные водопроводы. Даже этот немаловажный факт подтверждает высокий уровень городской куль-
туры средневековья, которые мало встречались в аналогичных городах Восточной и Западной Европы.

Археологические исследования позволя ют охарактеризовать и оборонительные укрепления городов. 
Например, если толщина нижней крепостной части стены Отрара достигала 6,2 м, то кверху она сужалась 
до 1,5 м. Система оборонительных сооружений зависела от их площади, например, стены шахристана – 
центральной части города Баба-Ата были возведены из кирпича в два ряда, а по краям стены имелись 
специальные башни для караула или защитников в случае нападения врага (Байпаков, Шарденова, 1995, 
с. 15-18).
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В то же время в Жетысу как оборонительные сооружения, так и внутренние городские здания отли-
чались своей спецификой, что объясняется тем, как они были приспособлены к обороне переходящими к 
оседлости местными родами и племенами. Об этом свидетельствуют жилые и хозяйственные сооружения, 
построенные в междуречье Шу и Таласа, в северных склонах Заилийского Алатау (Елеуов, 2001, 148 б.; 
Савельева, 1994, 216 с.).

Как было показано нами выше, город непременно был укреплен оборонительными стенами, которые 
обязательно располагали сторожевыми башнями, одновременно стены обладали мощными въездными и 
выездными воротами, которые оберегались и закрывались в ночное время суток или при ожидании на-
падения внешних врагов. Нередко рассматриваемые города укреплялись не только стенами, но и глубо-
кими рвами, заполненными водой и подсыпанными валами. Большей частью внешний вид таких городов 
представлял хорошо укрепленный средневековый замок, являвшийся его архитектурным прототипом в 
границах первоначально заложенного города за счет разветвлений прежней планировочной структуры, 
изменения функционального зонирования, более плотной застройки, носившей более сложный характер 
в рамках ранее сложившейся городской инфраструктуры.

В целом, рассматриваемые нами города южной и юго-восточной части Казахстана представляли слож-
ное явление, обладавшие развитой инфраструктурой, жизнедеятельностью, функционирующейся и раз-
вивающейся в определенном ритме и аспекте. Стены, опоясовывшие такие города в X-ХI вв., уже в по-
следующие ХII-ХIII столетия и, особенно в следующем столетии начали разрастаться, способствуя тому, 
что вокруг них начинают появляться предместья; которые по своему характеру были ремесленными, со-
стоявшими из различных ремесленных мастерских и кварталов, в которых развивались различные виды 
ремесел и промыслов, вокруг которых постепенно возводили следующую стену, способную защитить горо-
жан и ремесленников от внешних врагов и частых нападений. В этих городах наблюдалось сочетание как 
региональных, исламских, так и тюркско-кочевых компонентов

Жилища. Археологические исследования городов Х-ХІІ веков показали, что внутренняя структура жи-
лых зданий исследуемого нами периода была схожей с архитектурой раннего средневековья – VI-IX ве-
ков. В то же время, в X веке в жилых зданиях увеличилось количество комнат, а уровень пола при входе 
в комнату находился на уровне порога. Справа от входа размещался традиционный тандыр – очаг (печь), 
обращенный к вход ной двери. Дым под дымоход в задней части тандыра вдоль стены выходил на крышу 
дома, а рядом с тандыром располагался открытый очаг, размером 30x30 см, с помощью которого обогрева-
ли жилище. Пере крытие дома было плоским и поддерживалось тремя или пятью столбами. Рядом, справа 
от тандыра, были устроены специальные ниши для посуды. Посреди стены также делались ниши для све-
тильников или хранения мелких инструментов, а перед очагом выкапывали ямы для золы.

Необходимо констатировать, что в XI-XII веках произошли коренные изменения в архитектуре жи-
лых домов. Например, при раскопках в городе Куйрыктобе были найдены остатки построенных в ряд 
трехкомнатных домов. Причем все комнаты были сквозными: посредине находилась комната в виде 
коридора и по обе стороны ее – два входа в другие комнаты. Такие жилища называют «дома-коржыны» 
(коржын – переметная сумка с двумя отделениями). Аналогичные дома часто встречаются на зимовках. 
Еще одним типом застройки было жилище с помещениями, построенными в один ряд, перпендикулярно 
улице. В домах имелись суфы – глиняные помосты для отдыха, которые занимали половину комнаты, 
а расположенные с краю их открытые очаги были различных форм: овальными, круглыми и подковоо-
бразными. Площадь домов была различной, наиболее распространенными были жилища с общей пло-
щадью до 40-50 квадратных метров, небольшие – 30 квадратных метров. Другим новшеством в строи-
тельстве жилых домов в XII веке является то, что появились новые очаги; представлявшие круглые или 
прямоугольные жаровни, вкопанные в пол, которые богато украшались растительным и геометрическим 
узорами. Идентичные жаровни были схожи с «сандалами» – очагами посре ди помещения в Средней 
Азии. Однако они ничем не отличались от очагов в казахских юртах, несомненно, они играли огромную 
роль не только для обогрева помещения, но и для освещения. Вокруг таких очагов собиралась вся се-
мья, за домашним разговором решались бытовые вопросы и вопросы воспитания детей (Жолдасбайұлы, 
1996, 123-125 бб.).

Еще одной инновацией в XII веке было то, что появились ташнау – санитарно-очистительные устрой-
ства средневекового дома, представлявшие простейшую канализационную систему. На начальном этапе 
это было устройство, представляющее собой прямоугольную глиняную площадку с бортиками и сливом, 
присоединенным к трубе или сосуду, врытому в землю. Его строили следующим образом: перед очагом 
глубиной два-три метра рыли яму, на краю которой устанавливали глиняный горшок с разбитым дном и 
сверху обкладывали обожженным прямоугольным кирпичом (30x30 см) толщиной в 4-5 см. Диаметр об-
ложенного кирпичом стока совпадал с диаметром горлышка горшка. Эти дыры делались для отвода воды 
после мытья посуды и рук, а в некоторых крупных городах в нижней части ташнау устанавливались глиня-
ные трубы, через которые выводилась грязная вода.

В жилищном строительстве Жетысу X-XII веков имелись свои специфические особенности, при-
сущие местным условиям. Жили ща в основном имели центрический план, для которых был характе-
рен центральный зал или двор, из которого вели входы в жилые и хозяйственные помещения. Это 
были многочисленные постройки с общей площадью 500-600 квадратных метров, которые нередко 
напоминали небольшие крепости. Иногда на свободных местах в благоприятный весенне-летне-о-
сенний период во дворе устанавливали традиционные юрты, необходимые при устройстве крупных 
семейных торжеств или поминок. Такой же характер имело содержание придомного домашнего 
скота, служившего подспорьем в семейном бюджете. Все эти факты свидетельствуют о широком 
развитии поселений в Жетысу в период средневековья (Байпаков, Шарденова, Перегудова, 2001, с. 
87-89). 

Таким образом, рассмотренный выше археологический материал по Южному Казахстану и Жетысу 
предоставил нам достаточную возможность составить конкретное представление о развитии их гра-
достроительной культуры и монументальной архитектуры, оборонительных сооружений и ее харак-
тере, степени развития жилищ, внутренней планировки и интерьера и пр. их составляющих. В X-XII 
веках в системе архитектурных сооружений этих развитых регионов, расположенных вдоль Велико-
го шелкового пути, произошли значительные изменения, к которым можно отнести формирование 
рабадов (внутренних и внешних (наружных) частей города), увеличение площадей самих городов, 
строительство общественных заведений и культово-мемориальных сооружений: мечетей, медресе, 
мавзолеев, более качественное возведение мощных оборонительных сооружений, а также достаточ-
ное развитие жилых домов, располагавших удобными помещениями, которые были сохранены и в 
последующие столетия.
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ШІЛІКТІ АЛТЫН КИІМДІ АДАМЫ 
(АШЫЛУЫ, ЗЕРТТЕЛУІ, НӘТИЖЕЛЕРІ)

Шілікті жазығы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданынның аумағында орналасқан. Ұзыны 75-80 км, 
ені 25-30 км болатын Шілікті жазығын оңтүстігі мен батысында Тарбағатай тауы, шығысында Сауыр-Сайқан, 
солтүстігінде Маңырақ таулары қоршап жатыр. Қысы қары жұқа түсетін жылы, жазы шыбынсыз салқын бо-
лып келетін бұл өнір Зайсаң-Тарбағатай аймағындағы бір ерекше оазис өлке. Ортағасырлық аңыз бойынша 
Асанқайғы Сауыр тауының басына шығып тұрып: «Мына даланың үш есігі бар екен, әттегенай, төртінші 
есігі болғанда жердің жаннаты болғандай екен» – деген екен. Малға да, адамға да аса жайлы осы өңірді 
әлмисақтан бастап адамдар ұзақ мекендеп, тығыз қоныстанғанға ұқсайды. Оған тау аңғарларындағы қола 
дәуірінің қоныстары мен қоршаулары, жазықта ерте темір дәуірінің оба, обашықтарының көптеп кездесуі 
дәлел бола алады. Шілікті даласында көне мәдениеттің аса бір өркендеген уақыты б.з.д. І-мың- жылдыққа 
сәйкес келеді. Бұл кезде Шілікті даласын сақ тайпалары мекендеген. Шілікті даласында сақ-үйсін дәуірінің 
екі жүзден астам ескерткіштері бар. Олардың елу шақтысы патша және ақсүйек обалары.

Бұл ескерткіштерді 1909-1910 жылдары бірінші зерттеген семейлік гидротехник Г.Н. Бокий еді, ал кейін–
нен, өткен ғасырдың 40-шы жылдарының аяғынан 70-жылдарға дейін әркез профессор С.С. Черников қаз-
ды. 

2003 жылдан бастап бұл өңірді осы мақаланың авторы зерттей бастады. Алғашында ҚазМұнайгаз ҰК 
қаржыландырылуымен басталған бұл ғылыми жоба, 2004 жылдан бастап мемлекеттік «Мәдени мұра» 
бағдарламасы аясында іске асты. Үш үлкен және бірнеше кіші обалар қазылып зерттелді. Нәтижесінде 
сақтың ең көне «алтын адамы» ашылды, осы өңірде ондаған жаңа ескерткіштер анықталды, алғаш рет бұл 
аймақта үйсін мәдениеті жәдігерлері ашылды, Шілікті даласындағы ең көне сақ ескерткіштерінің мерзімі 
дәлірек анықталды. 

3-Шілікті обалар тобы Жалши ауылының оңтүстік жағында орналасқан, оңтүстіктен солтүстікке қарай 
тізбектеліп жатыр. Барлығы 17 обадан тұрады.

№1 оба (Бәйгетөбе) осы топтың ең оңтүстік шегінде орналасқан, қауымдық – туыстық ескерткіштер то-
бының ең оңтүстік шегінде тұр. Сонымен қатар көлемінің аса үлкендігі бұл обаны басқа ескерткіштерден 
ерекшелендіріп тұр. Оның биіктігі 7,9 м, диаметрі 85-90 м аралығында (1-сурет). 

Оба үш қабаттан тұрады. Ең жоғарғы қабаты топырақ, шым және құм араласқан қиыршық тастан тұра-
ды . Екінші қабаты үйілген тас оба (2-сурет). Онда бір адам жерленген. 

2-сурет. Топырақ обаның астындағы тас оба

Сыртқы топырақ қабатты алу барысында оның астында тас оба бар екендігі анықталды. Тас оба таудың 
жақпар және өзеннің малта тастарынан үйілген. Биіктігі 4,9 периметрі 75 м. Тас оба жалпы обаның батыс 
жағына қарай ойысып орналасқан. Обаның төбесінің батыс бөлігіндегі ірі тастар алынып тасталған, бұл 
кезіндегі тонаушылардың ұрлыққа түскен ізі болып шықты.

Тас обаның шығыс жақ төбесіне биіктігі 1 метрге жуық сырық орнатылған. Сырықтың түбінде тауте-
кенің басы мен мүйізі жатыр, одан сәл әріректе керамикалық жайпақ ыдыстың қалдығы тұр. Ыдыстың 
ішінде толы күйген сүйек. Оның маңайында және тас обаның үстінде шашылған ұсақ малдың сүйегі көп 
кездеседі, арасында жылқы сүйектері  де бар. Тегінде тас обаны үйіп алғаннан кейін өлген адамның 
асын берген. Ас біткен соң құрбандыққа шалынғын малдың сүйегін обаның үстіне шашып тастаған. Бізге 
жеткен қалдығының ұзындығы 1 метрге жуық, жуандығы білектей сырық қаралы тудың белгісі сияқты. 
Ол кейіннен үйілген топырақ обаның тура топографиялық орталық нүктесінде орналасқан екен. Дәл 
осындай қабірдің шығыс жақ басына орналастырылған сырықтың қалдығы №2 обадан да анықталды.

Тас обаның тастарын біртіндеп аршу барысында астынан ағаш қабірхана шықты (3-сурет). Қабірхана-
ның биіктігі 3 м 50 см, керегелері жуан екі қатар самырсын бөренелерден қималанып салынған. Бөрене-1-сурет. 3-Шілікті обалар тобының Бәйгетөбе деп аталатын ескерткішінің қазбаға дейінгі көрінісі
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лер бір-біріне қиылысқан тұсында ойылып тығыз жымдастырылмаған. Сондықтан олардың арасындағы 
қуыстар таспен толтырылған. Қабірхана ұзына бойымен шығыстан батысқа қарай орналасқан. Ғимарат-
тың шығыс жақ беті пирамидаға ұқсатып салынған. Сақтардағы шығысқа мінәжат ету салты бойынша 
ғимараттың шығыс жақ бетіне осындай салтанатты пішін берген сияқты (4-сурет).

Қабірхананың шығыс жағынан үлкен және кіші – екі жер асты дәліздері (дромос) ашылды. Қабірханаға 
апаратын үлкен жер асты дәлізінің ұзындығы 15,65 м, ені 2,5-3м, тереңдігі - 0,9–1м. Оның төбесі көлденең 
салынған бөренелермен жабылған (5-сурет). Үлкен дәліздің  орта шенінің 5,5 метрдей тұсы түгелімен ірі 
тастармен шегенделіп тасталынған. Дромосқа кіретін есіктің болмауы, о бастан жерасты дәлізінің ірі та-
стармен шегенделіп тасталуы, бұл құрылыстың таза ғұрыптық қана мәні болғанын көрсетеді. 

Үлкен жер асты дәлізіне тура жанынан кіші дромос салынған екен. Ол үлкен дромоспен қабірхананың 
аузына жақындаған жерде қосылады. Үлкен дромос пен кіші дромостың қосылар жерін ұсақ тастармен 
уақытша қалап тастаған. Кіші дромостың ені 0,8, тереңдігі 1,4 м. Бұл жер асты  дәлізін адамдар әр кез 
қабірханаға кіру үшін пайдаланған. Кіші дромостың ішінен асық, ірі қара малдың жіліншік сүйектері та-
былды. Дромостан қабірханаға кіретін есіктің ені 1,2 м, биіктігі 1 м.

3-Шілікті қорымындағы Бәйгетөбе обасының ірі және өте күрделі архитектуралық құрылысының әлеу–
меттік-мәдени және табиғи-қорықтық мағынасы бар. Ескерткіштің көлемі әдетте адамның қоғамдағы ала-

тын орнына сәйкес болады. Сонымен қатар осындай зәулім ғимаратта жалғыз ақ адамның жерленуі оның 
ерекше әлеуметтік мәртебесін көрсетсе керек. Қорғандар тобында обаның ерекше орынға орналасуының 
өзі де онда жерленген адамның басқа жұрттан ерекше артықшылығын көрсетеді. Өлген адамды сап ал-
тынмен апталған киімге бөлеп қоюдың өзі оның елбасылық құрметін көрсетсе керек. Қабірхананы тура 
жердің бетіне салып, ел қастерлеген адамды жер астына  салмаудың өзі ерте көшпелі мемлекеттің бір 
кездегі идеологиялық ұстаным-жарғысымен байланысты болуы керек.

Оба заманның заманында тоналып кеткен. Тонаушылардың іздері обаның ең жоғарғы қабаттарынан 
көріне бастаған. Дәл төбесінен 5 метрдей құдық қазып, ағаш қабірханаға жеткен ұрылар оның төбесіндегі 
бөренені ойып түскен. 

Ашар алдында қабірхананың іші топыраққа толы болды. Қабірханаға топырақ ұрылар төбесінен 
қазған ұра арқылы түскен. Алтын заттар және адам сүйектері негізінен алғанда ғимараттың шығыс 
бөлігінен, қалыңдығы 1,8 м топырақ қабаттарының арасынан табылды (6-сурет). Адам сүйектер то-
лығымен шықты және бұлардың бәрі де бір адамның сүйегі. Қабірхананың ішінен екі бөлінген сынтас 
шықты. Бұл ұзындығы 2,8 м сырты жақсы өңделген төрт  қырлы сұр тас (7-сурет). Қабірхананың сол-
түстік шығыс бұрышынан бір белгісіз ағаш заттың бөлікше-тақтайшалары табылды. Тақтайшалардың 
бірнешеуінде майлы бояумен салынған суреттер кездеседі. Екі тақтайшада бұғының, еліктің суреттері 
бар (8-сурет).

8-сурет. Тақтайшаға салынған бұғының түр-
лі-түсті бояу суреті (бір фрагмент)

7-сурет. Зайсан аудандық музейінің ауласында 
тұрған биіктігі 280 см көк тастан жасалған сырықтас. 
Ол екі бөлінген күйі ағаш қабірхананың ішінен шықты.

3-Шілікті қорымының №1-обасынан барлығы 4303 дана алтын заттар табылды. Оның 153 данасы 
мәліннің маскасы бейнесінде, 36 данасы бүркіт-самұрұқ бейнесі, 20 данасы бұғылар, 39 данасы қасқыр 
(аю) түрінде, бір түйме-қаптырма бесжұлдыз, бір қаптырма арқар бейнесінде. Сонымен қатар Бәйгетөбе 
қорымынан 23 дана қоңырауша түріндегі, 63 дана кеңірдекше түріндегі, 17 дана алтын тілікше, 7 дана 
алтын сым, 141 дана жартышар сияқты салпыншақтар, 2835 дана миниатюралық құлақшалы кесеге ұқсас 
салпыншақтар, 223 ұсақ кеңірдекше тізбе, 743 шығыршық тізбе, бір ұсақ алтын скоба табылды.

Арқар түріндегі қаптырма (9-сурет). Бұл әшекей түрі жалғыз ақ. Құйылған сап алтын. Табылған заттар-
дың ішіндегі ең ірісі де, салмақтысы да. Бұл киімге тағылатын қаптырма-әшекей. Оның арт жағында үлкен 
екі ілгегі бар. Арқардың көзі, құлағы, тұмсығы, аузы, тұяқтарына көкшіл ақық тас орнатылған. Кеудесінің 
аса салбырамай, мүйізі жарты айланып біткеніне және бұдырларының аса томпақ болмағанына қарағанда 
бұнда жас құлжа бейнеленген. Мойнының, алдынғы екі қолының, санының, жағының бұлшық еттері те-
уіп тұр. Тұяқтары тігінен қадалған. Бірдеңеден секем алып, ытқып кетуге дайындалып тұрған жануардың 

3-сурет. Самырсын ағашынан салынға қарағай 
қабірхана,  ішін топырақтан аршып зертегеннен кей-
кейінгі көрінісі

4-сурет. Қарағай қабірхананың шығыс жақ 
бетінің және дромостың (жер асты дәлізі) көрінісі

6-сурет. Адам сүйектерінің және алтын әшекей-
лердің ашылу сәттерінің бір көрінісі

5-сурет. Обаның шығыс бетінен салынған жер 
асты дәлізінің (дромос) бетін жапқан қарағай мәтча-
лар



22 23

түрі. Өте әдемі скульптура, дене арасалмағы (пропорция) жақсы сақталған. Сақ-скиф өнерінде арқар жиі 
кездеседі. Ол бізге Алтайдағы Пазырық обасынан (Руденко, 1951, С. 139; Он же. 1958. Рис. 36.) , Минусин 
ойпатындағы тағар мәдениеті заттарынан (Киселёв, 1951, С. 231. Табл. 20. Рис. 3,13; Табл. 22. Рис. 5,6.), 
Солтүстік және Орталық Қазақстан ескерткіштерінен (Маргулан, Акишев, Кадырбаев, Оразбаев, 1966, С. 
402. Рис. 66), Тува жеріндегі Аржан обасынан (Грязнов, 1980, С. 39-40), т.б. белгілі.

Бесжұлдыз түріндегі әшекей қаптырма да бір ақ дана (10-сурет). Алтыннан жасалған дөңгелек тінге бес 
жұлдыз орнатылған. Бесжұлдыздың жан-жағы және ортасы сүйек пен мүйізден, жұлдызшалары лазурит-
тен (минералды көк тас). Жұлдызшаның шеттері мен дөңгелек тіннің айналасына алтын жіпсе салынған. 
Бесжұлдызы бар дөңгелек түймешенің артқы жағының ортасында түймелік бар.Біздіңше сақ-скиф ескерт-
кіштерінің бірнешеуінен ақ бесжұлдыз белгілі. Оның бірі Ольвиядан (См. Степи европейской части СССР в 
скифо-сарматское время, 1989, С. 346. Рис. 19.) табылған сырғаның ортасындағы, екіншісі Симферополь 
түбіндегі (Черненко, 1968, С. 65. Рис.4.), үшіншісі таштық кезеңінің Уйбат қорымынан (Киселёв, 1951, С. 
406.Табл. 38. рис. 20.) табылған бесжұлдыз. Дегенмен бұл бесжұлдыздар өзінің жасалған материаллының 
қымбаттығы, әшекейдің әдемілігі жағынан Шіліктінікіне жетпейді.

Мәлін бейнесіндегі қаптырма – түйме (11-сурет). Бұндай әшекей 153 дана. Бұл өзінің композициясы 
жағынан өте күрді әшекей. Бұл затта үш тұрық, үш мағына бар. Әшекей алыстан қарағанда мәлін (мысық) тектес 
жыртқыштың бет бейнесін елестетеді. Сондықтан біз бұл әшекейді шартты түрде «мәлін бейнелі  әшекей» деп 
атадық. Ал енді әшекейге жақыннан үңіліп қараса оның бір біріне тұмсығын түйістіріп, беті мен мүйізі анық 
көрініп тұрған екі таутекенің бейнесінен құралғандығын байқауға болады. Таутекелердің көзіне, тұмсығына, 
аузы мен құлағына көк ақық тас (бирюза) орнатылған. Таутекелердің мойны мен бетінің бұлшық еттері тұра 
сыртқа теуып тұр, жануарларда бір ішкі күйзеліс, шиыршық ату белгісі бар. Сондықтан да олардың көздері өте 
үлкейіп, дөңгеленіп, шарасынан шығып, танаулары желбіршектеніп кеткен. Бір ішкі арпаластың, экспрессия-
ның белгісі бар. Таутекелердің мүйіздеріндегі белдеулер өте анық, олар әр мүйізде жетеуден. Ал енді осы құй-
ма алтыннан жасалған әшекей затты бір қырынан қарасаңыз тура қалыптан ұшып келе жатқан алып бүркітті 
(құсты) елестетеді. Бүркіттің басы, көзі, тұмсығы анық бейнеленген. Таутекелердің бұлшық еттері тарам-тарам 
болған мойындары бұл әшекейді қырынан қарағанда құстың қанатына айналады. Бүркіттің қанаттары жай-
ылған, басы мен топшысының арасы- желкесі томпайып біткен, асқан қайраттылықты танытып тұр.

Әшекейдің арт жағында үш түймелік бар. Екеуі таутекелердің басының тұсында да, ал үшіншісі құстың 
кеуде тұсында. Осы үш түймелік арқылы әшекей өзінің тағылған қалпын өзгертпейді. Бұл әшекей сақ-
скиф өнер бұйымдарында бұрын соңды кездеспеген.

Бұғылар деп аталатын әшекейлер (12-сурет). Саны 20. Құйма әшекей. Әшекейдің тінін екі бұғының мой-
ны, басы және мүйіздері құрайды. Екі бұғы мойнынан бір-бірімен жымдасып кеткен, бастары екі жаққа 
қарап тұр, бірақ тағы да өзара жымдасып қосылып кеткен мүйіздері бір композиция құрап тұр, бейне 
бір мәуелі талдың бұтақтары сияқты. Бұғылардың аузы, мұрны, құлағы көк ақық таспен безенділген. Екі 
бұғының денесінің түйіскен жерінде ұрғашылық белгісіне ұқсас ойық бар. Оған да бирюзадан көз ор-
натқан. Әрбір бұғының мүйізі төрт саладан тұрады. Мойындарын көтеріп, тұмсықтарын аспанға шаншылта, 
құлақтарын қаға тұрғанына бұғылар бірдеңеден қиналып, бірдеңеге құлақ түріп, тосып тұрғанға ұқсайды. 
Оның үстіне жануарлардың дене бұлшық еттері сыртқа теуіп, сіресіп тұр. Меніңше бұл әшекейде сақтар-
дың туу, өсіп-өнумен байланысты дүниетанымы бейнеленген. Бұғылардың денесінің түйіскен жеріндегі 
ойық ұрпақ тарайтын мүше, қосылған мүйіздер-мәуелі өмір бәйтерегі. Жалпы сюжет туу және өсіп-өну 

14-сурет. Синкретті аң бейнесіндегі әшекей. Біз 
қасқыр-қонжық деп атадық

13-сурет. Бүркіт-грифон (тазқара) бейнесіндегі 
құйма әшекей, артында екі түймелігі бар

12-сурет. Маралдар деп аталатын әшекей. Артын-
да үш түймелігі бар. Өмір бәйтерегінің, өсіп-өнудің 
символы (нышаны)

11-сурет. Жалпы көрінісі мысық тұқымдас жырт–
қыштың бейнесіне ұқсас (барс), екі таутекенің тұм-
сығымен түйіскен тұрқынан құралған және қырынан 
қарағанда қалықтап келе жатқан құстың бейнесін 
беретін синкретті ұстын

10-сурет. Алтын бесжұлдыз. Тіні алтын, артында 
бір түймелігі бар. Жұлдыздар көк лазурит тасынан 
жасалып, айнала алтын су жүргізілген

9-сурет. Сом алтыннан құйылған арқар бейнесін-
дегі әшекей (көзі, тұмсығы, құлағы, тұяғына жасыл 
бирюза тасы қондырылған)
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идеясын марапаттайды. Әшекейдің артқы жағында үш түймелігі бар. Бұған ұқсас екі бұғының мүйіз түй-
істіріп тұрған бейнесіндегі алтын әшекей кезінде Жетісудан табылған Жалаулы көмбесінің ішінде бар. 
Осы уақытқа дейін жалаулы көмбесінің көп заттарының мезгілі белгісіз болып келген. Енді біз жалаулы 
көмбесіндегі алтын бұғылардың мөлшерлі заманын анықтай аламыз.

Бүркіт түріндегі әшекей-қаптарма (13-сурет). 36 дана табылды. Құйма сап алтын. Қанатын жайып-қомдап, 
мойнын ішіне алған бүркітті елестетеді. Тұмсығының үсті дөңестеу. Көздері дөңгелек, үлкен. Денесінің 
үстіңгі жағы және қанаты мөлшермен жалпы ұқсастырып ғана бейнеленген, ол томпайып келіп, сүйірленіп 
бітеді. Жыртқыш құстың денесінің төменгі жағы, аяғы, құйрығы да нобайлап ғана берілген. Құстың аяғы 
мен тырнақтары да жай нобаймен берілген, оның ұшы дөңгеленіп біткен. Зер сала қараған кісіге құстың 
аяғын шағып жатқан жыланның басын, денесін тануға болады. Жыланның иірілген денесі бір жағынан 
құстың бауыр жақ бөлігін де құрап тұр.

Сонымен, бұл әшекейде жылан шаққан жаралы жыртқыш құстың өлер алдындағы қанатын сабалап, 
өмір үшін күрескен сәті бейнеленетін сияқты. Құстың бір қанаты көтерілген, басы жылан шаққан аяғына 
қарай қарманған, құйрығы түсіп кеткен, жаралы аяғын денесіне қарай жиыруға әрекеттенеді. Бұл сюжет-
тен сақтардың көк тағысы бүркіт пен жер ұлысы жыланның арасындағы күресті көреміз.

Бұндай бүркіт бейнесіндегі 9 әшекей 1960-жылдардағы Шіліктідегі С.С. Черниковтің қазбаларынан да 
шыққан (Черников, 1965, С. 32-33). Бірақ олар біздікі сияқты құйма алтыннан емес, алтын қаңылтырдан 
қалыпқа салып бастыру арқылы жасалған еді. Қалыптар болғандықтан ол әшекейлердің сақталуы нашар-
лау. Оның үстіне Черниковтің бүркітінде жылан бейнесі анық көрінбейді, оның орнында әншейін ойық 
ғана қалған. Бұрын табылған бүркіттің де көзіне ақық тас орнатылған, бірақ оның артына түймеліктері 
жоқ. Оны киімге тесік жерінен қадай салған. Оның үстіне егер біздің бүркіттер мойнын тек оң жаққа 
бұрып жатса, бұрынғы табылған бүркіттердің жартысының мойны оң, жартысыныкі сол жаққа бұрылып 
жатыр. Қазақстанның басқа аумағынан бұндай әшекейлер кездеспейді. Тарбағатайдан тыс жерде осыған 
ұқсастау бүркіт бейнелері Сібірдегі Минусин ойпатында табылған. Кейнгісін А.В. Сбруева б.з.д. VI ғасыр–
мен мезгілдеген (Черников, 1965, С. 57-58). Сақ-скиф дүниесіндегі бізге белгілі бүркіт-грифон бейнелі 
әшекейлерді салыстыра келіп мынадай қорытынды жасауға болады. Сақ–скиф мәдени–этникалық бір-
лестіктерден белгілі әшекейлердің ішінде (Зивие, Темир–Гора, Мельгунов, Тұяқты–1, қорымдары. т.б.). 
3-Шілікті қорымының №1 обасынан табылған бүркіт бейнесі ең көне, ең әдемі және өнер туындысы ретін-
дегі ең бағалысы. 

Қасқыр (қонжық) түріндегі әшекейлердің 39 данасы табылды (14-сурет). Сол техника, құйып жасалған. 
Бұл әшекейде жыртқыш хайуанаттың шақалақ баласы бейнеленген. Көне заман зергері бұл бейнені жасап 
жатып нені ойлады екен, белгісіз?! Бір детальдарына қарасаң, әсіресе басы, тұмсығы, әшекей жаңа ғана 
туған қасқырдың күшігіне ұқсайды. Ал енді жалпы денесінің бітімі, табаны, құйрығы аюдың қонжығына 
ұқсайды. Жалпы сақ-скифтердің бейнелеу өнерінде қасқыр мен аюдың бейнесін бір-біріне ұқсатып жа-
сау, кейде осы екі жыртқыштың қасиеттерін ұштастыру кездесетін жағдай. Біз көбірек қасқырға ұқсат-
тық. Әшекейде бейнеленген хайуанаттың басы жерге еңкейіп, алдыңғы аяғына тиіп тұр, көзі үлкен, дөң-
гелек, құлағы жымырықтау, жағы сом, қарысып тұр. Жыртқыштың басы мен мойны бүкіл денесінің үштен 
бірін құрап тұр. Қол етінің бұлшық еттері бұртиып шығып тұр, алапат күштің белгісі. Құйрығы қысқа ғана. 
Табаны үлкен, тырнақтары ірі. Әшекейдің арт жағында екі түймелігі бар. Бұл затқа тура ұқсас әшекей 
бұрын соңды табылмаған.

 3-Шілікті қорымынан табылған тағы бір ерекше әшекей зат – ол кеңірдек түтікше әшекей (15-сурет). 
Бұндай алтын бұйымдар адамның киімінің өңірлерін әдіптеп – әшекейлеген сияқты. Дәл осы сақ дәуірінің 
әшекейіне өте ұқсас алтын кеңірдкешелер қола дәуірінің соңғы кезеңіне жататын (ХІІІ-ХІІ ғғ.) Тарбаға-
тайдың теріскейіндегі Тебіске қорымынан да табылған. Бұл дегеніңіз біздің әшекейлеріміздің дәстүрі со-
нау қола дәуірінен келе жатқандығының дәлелі.

Әшекейлердің алтын түймеліктері және құлақшалары олардың тініне дәнекер арқылы бекітілген. Алтын 
заттардың ішінде тарыдай одан да кішкене әшекей бұйымдар бар (16-сурет). Оларға да түймелік-құлақша 
орнатқан. Және де алтынға алтынды дәнекерлеу үшін жеңіл еритін қоспалар (Zn, Cd, т.б.) пайдаланыл-
маған. Дәнекерге мыс пен күміс аз мөлшерде ғана қосылған алтын пайдаланылған.  Бұндай қоспамен 

дәнекерлеуге 1000 градус мөлшеріндегі температура және жоғары технологиялық  шеберлік қажет. Со-
нымен, Шілікті сақтары б.з.д. VІІІ ғасырда микропайканы білген деп айта аламыз. Оның үстіне, бұндай 
сірке заттарды жасағанда, әсіресе оларға түймелік қадағанда міндетті түрде асыл әйнек (үлкейткіш) қа-
жет. Өйткені онсыз құлақшаның өзін дәнекерлеу тұрғай көру қиын.

Алтын заттардың металлографиялық сараптамасы бойынша бұл алтындар өте жоғарғы сапалы, 
яғни 940-970 сыныптағы алтындар екендігін көрсетті. Қазақстандағы белгілі түсті металл зерттеушісі  
Т. Жәутіковтің  қорытындылары бойынша, біздің зерттеулеріміз бойынша Шілікті әшекейлерінің  шикіза-
ты жергілікті алтын (Толеубаев, 2018, С. 249-262; 452-461).

Сақ-скиф дүниесінің басқа көпшілік алтын әшекейлерінен Шілікті алтынының ерекшелігі – ол құйма 
алтын. Бұл алтын заттар әшейін өлген адаммен бірге қоюға арналған ғұрыптық зат емес, бұл әшекейлер 
патшаның тірісінде хан жиынға, мерекелерге киетін киімі. Бұнда басқа бай обалардан шыққан әшекей-
лердегідей ешқандай  көзбояушылық көрініске арналған өтірік әлем-жәлем – бутафория жоқ.

Бәйгетөбе обасының құрылысы, ондағы адамды жерлеу ғұрпы, шыққан заттар, олардың радиоугло-
родтық сараптамасы ескерткіштің салынған мерзімі  б.з.д. VІІІ ғасыр екендігін көрсетеді. Бұл сақ-скиф 
мәдениетіне жататын Қазақстан жеріндегі, тіпті Еуразия аймағындағы ең көне элитарлық ескерткіштің 
бірі, мүмкін тіпті бірегейі. Онымен мерзімі жағынан тек Аржан қорымдары ғана (Тва жері) таласа алатын 
шығар (Толеубаев., 2018, С. 351-386).

Шілікті патша обаларын зерттеу нәтижесінде біз сақтардың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі де-
ген мәселеге мүлде басқаша қарауды ұсынып жүрміз. Осы уақытқа дейін «патша обалары» деген сөзді тыр–
нақшаға алып, бұның шын мағынасы тура патша дегенді білдірмейді, негізінен алғанда «рулық қауымның 
ақсүйектерінің обалары» дегенді меңзейді деп келді. Бұндай түсінік тарих ғылымында ерте көшпелілердің 
қоғамдық-экономикалық даму деңгейін дұрыс түсінбеуден, немесе әдейі төмендетуден туындады. Жал-
пы көпшілік ғалымдар сақ, скифтердің әлеуметтік, экономикалық-шаруашылық, қоғамдық-саяси даму 
үрдісін рулық қауым, әрі кеткенде оның ыдырау кезеңі деңгейінде ғана қарастырады (Төлеубаев, 2006, 
214-216-бб). Бұл көзқарастардың бәрі ерте көшпелілердің әлеуметтік-экономикалық, саяси даму деңгейін 
әдейі төмендеткен тарихи материализм, марксистік идеология және кеңес ғылымында 30-50 жылдар ба-
сым болған сталиндік идеологияның догмаларымен байланысты болса керек. Оның үстіне көшпелілерді өз 
бетінше мәдениет жасай алмайтын жабайы, тек басқа елдерді шауып алу арқылы байылыққа ие болатын, 
мәдениеттің де, өнердің де, саяси биліктің де үлгісін отырықшылардан алған бір бәдәуй, босқын жұрт деп 
есептеу европоцентристік көзқараста тәрбиеленген ғалымдардың көпшілігіне тән болды.

Меңіңше бүгінде бұндай көзқарастардың обьективті, субьективті идеологиялық принциптерінен бас 
тарту керек. Ерте көшпеліліктің ең бастапқы кезеңінде тұрған сақтар қоғамырдағы мүлік теңсіздігі, 

16-сурет. Ұсақ алтын бисерлер (тізбелер)15-сурет. Кеңірдекше, алтын қаңылтыр әшекейлер
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әлеуметтік және таптық жіктеліс, ел басқарудың 
әкімшілік жүйесі, принциптері, билік, оның түрлері, 
биліктің мұрагерлігі, т.б. мәселелер қайта қарауды 
қажет етеді.

Шілікті жазығындағы Бәйгетөбе обасынан 
шыққан алтын киімді адамның бүкіл сән-салтана-
тын мақала авторы ұзақ жылдар қайта қалпына 
келтірді. Бұл жаңғыртпа оңайға түскен жоқ. Оған 
менің 7 жылдай уақытым кетті (Толеубаев, 2018, С. 
263-305). Нәтижесінде шілікті алтын киімді адамы 
дүниеге келді (17- сурет).

Шіліктінің Бәйгетөбе ескерткіші Қазақстандағы 
мультидисциплинарлы зерттелген жәдігердің бірі. 
Оның алтын әшекейлерінің жасалу техникасы мен 
технологиясын Ресей мемлекеттік Эрмитажының 
ғылыми қызметкері, скиф-сақ алтындарын зерттеу–
дің үлкен маманы, т.ғ.к. Р.С. Минасян зерттесе, Бә-
гетөбе адамының сүйегін қазақстандық белгілі ан-
тропологтар академик О.С. Смағұлов пен т.ғ.к. А.О. 
Смағұлова зерттеді. Бәйгетөбеден алынған сына-
малардың (проба) микроскопиялық, физико-хи-
миялық сараптамасын, мал сүйектерінің зерттеуін 
т.ғ.к. К.А. Қашқынбаев жасаған еді. Шілікті жазығы 
мен оны қоршаған Тарбағатай жоталарының алтын 
кеніштеріне бай екендігін және осы өңір алтында-
рының санамасы Бәйгетөбе алтындарына тура ұқ-
сас келетіндігін Қ.Сәтпаев атындағы Геология ин-
ститутының Түсті металдар бөлімінің меңгерушісі, 
г.м-н. ғ. докторы Т.М. Жәутіков дәлелдеп берген 
еді. Бәйгетөбе алтындарының ғылыми сараптамасы, 
макроскопиялық зерттеулері тағы да сол Геология 
Институтының зертеханасында жасалған еді. Шілік-
ті алтындары Орталық мемлекеттік музейге тапсы-
рылғаннан кейін оның сараптамасы музей дирек-
торы, т.ғ.к. Н. Әлімбайдың бастамасымен жасалған. 
Бәйгетөбеден табылған бояулы тақтайшалардың 
консервациялық жұмыстарын және бояудың құра-
мын белгілі жаңғыртпашы Қ. Алтынбеков атқарған 

еді. Бәйгетөбе обасының архитектурасын зерттеуде біз белгілі архитектор А.С. Шадьяровтың көмегіне 
жүгіндік. Бәйгетөбе обасынан шыққан ағаштардың дендрохронологиялық, радиоуглеродтық зерттеулерін 
украйн ғалымдары В. Скрипкин, Н. Ковалюх, новосибирск ғалымы И. Слюсаренко, америка зерттеушісі И. 
Панушкина жасаған болатын (Толеубаев, 2018, Приложение. С. 390-500). Бүгінде осы радиоуглородтық, 
дендрохронологиялық мерзімдеу тәсілдерінің жетістіктері мен қатар кемшіліктері де анықталып жатыр. 
Сондықтан  біз Бәйгетөбе обасының салыну мерзімін анықтауда осы тәсілдердің ұсынысымен қатар таза 
археологиялық, тарихи-салыстырмалы әдіс-тәсілдерді пайдаландық.

 Ескерткіштің осыншама ірі көлемі онда жерленген  адамның қоғамда өте жоғары мәртебеге ие 
болғандығын дәлелдейді. Қорғандар тобында обаның ерекше орынға орналасуының өзі де (бүкіл оба-
лар тобыны бастап тұр) онда жерленген адамның басқа жұрттан ерекше артықшылығын көрсетеді. Өлген 
адамды сап алтынмен апталған киімге киіндіріп қоюы, осындай зәулім ғимаратта жалғыз ақ адамның 

жерленуінің өзі де оның елбасылық мәртебесін, құрметін көрсетсе керек. Оның үстіне бұл алтын тон, 
зерлі шалбар, тәждік бас киім, алтындатқан саптама етік әшейін өлген адамды жәй әспеттеуге арналған 
жасанды, сырткөз үшін  боямаланып жасалған ғұрыптық  заттар емес, ел басқарушының  тірісінде хан 
жиынға, мерекелерге киетін киімі. Қабірхананы тура жердің бетіне салып, ел қастерлеген адамды жер 
астына салмау ерте көшпелі мемлекеттің бір кездегі идеологиялық ұстаным-жарғысымен де байланысты 
болуы мүмкін. Сонымен, 3-Шілікті қорымының Бәйгетөбе обасында сақ жұртының ең алғашқы патшала-
рының бірі жерленген.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ «ЗОЛОТОГО ЧЕЛОВЕКА»

Реконструкция древнего костюма – работа научная, требующая исследований в различных сферах – от 
собственно археологических находок, на которых основывается реконструкция, образа жизни, семанти-
ки, мифологии до технологических характеристик материалов, применяемых в ее создании, особенностей 
создания и эксплуатации деталей одежды и оружия. Реконструкция костюма может быть графической, 
трехмерной, и предметной – когда она фактически создается из новых материалов и помогает увидеть, как 
мог выглядеть тот или иной объект до его археологизации. В этом смысле реконструкция как бы расшиф-
ровывает разрозненные находки, представляя их в собранном виде. Сам процесс создания предметной 
научно-исторической реконструкции способствует апробации теорий, связанных с использованием того 
или иного предмета. Так как по опыту, даже детально проработанный проект реконструкции претерпевает 
некоторые изменения в ходе его реализации. 

Реконструкция костюма и атрибутов воина из кургана Иссык, так называемого «Золотого человека» 
– первый в своем роде опыт воссоздания костюма раннего железного века в Казахстане.  Именно це-
лостность погребения, его нетронутость, несмотря на полное разграбление соседнего, центрального за-
хоронения в этом же кургане, позволила наиболее полно представить древний костюм. Расположение 
погребения «Золотого человека» не в традиционном месте кургана – сбоку, а не в центре, спасло его от 
варварских рук расхитителей курганов. 

Работая над костюмом, важно помнить, что это знаковая система, заключающая в себе информацию о 
владельце, своеобразный текст (Усманова и др., 2020, с. 83).

17-сурет. Шілікті алтын адамының эскиздік су-
реті. Ғылыми жаңғыртпасының авторы Ә.Төлеубаев

mailto:tengri05@mail.ru
mailto:elina.altyn@gmail.com
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Первая реконструкция «Золотого человека»
В 1973 году была завершена первая предметная научно-историческая реконструкция костюма и атри-

бутов иссыкского воина. Авторами ее являются археолог К. Акишев и реставратор В. Садомсков (Акишев, 
1978, с.51). Эта работа положила начало комплексным предметным реконструкциям костюмов и атрибу-
тов скифо-сакского времени. На тот момент других примеров непотревоженных могил представителей 
сакской элиты на нынешней территории Казахстана не было. Синхронных памятников, на которые можно 
было бы опереться, было значительно меньше, чем сейчас. Однако авторами первой реконструкции была 
проведена колоссальная работа, ознаменовавшаяся созданием предметного образа древнего воина. Итог 
превзошел ожидания – получился визуально яркий образ, образ человека в сверкающем костюме, кото-
рый никого не оставлял равнодушным. Такая его презентация сослужила добрую службу оригинальным 
находкам и всему сакскому искусству в целом – он привлек внимание и вызвал интерес не только научно-
го мира, но и широкой общественности. 

Уже тогда авторы первой реконструкции понимали, что костюм был красного цвета – на обороте неко-
торых нашивок сохранились остатки красной кожи. Красный цвет имел для кочевников особое значение, 
символизируя собой огонь, солнце, власть и силу. К сожалению, в те далекие года было сложно добыть 
красную кожу, вследствие чего костюм был сшит из кожи светло-коричневого цвета.  

Форма и размер деталей костюма определены по расположению археологических артефактов в раско-
пе (Акишев, 1978, с. 51). В реконструкции использованы также меч и кинжал (акинак), оригиналы которых 
оказались сильно повреждены в процессе археологизации. Несмотря на титанические усилия, приложен-
ные к разработке и созданию реконструкции, некоторая часть найденных украшений осталась незадей-
ствованной. Именно этот факт дал толчок для дальнейших исследований и версий. 

Дополненный вариант реконструкции «Золотого человека» 
В 1996 году одним из авторов данной статьи разработан и создан еще один вариант реконструкции 

костюма иссыкского воина. Он базируется не только на первом варианте, но и большей частью на ори-
гиналах находок, а также на всей имеющейся информации и публикациях о соответствующих раскопках. 

Ко времени создания данного варианта был произ-
веден ряд раскопок курганов скифо-сакского вре-
мени, информации стало больше, что и позволило 
взглянуть на иссыкскую находку под иным углом. 
Стояла задача уточнить расположение каждой де-
тали и найти место неиспользованным в первой ре-
конструкции. 

Общий силуэт костюма был практически пол-
ностью сохранен. После долгих исследований 
имевшегося и нового материала были внесены 
некоторые изменения и дополнения, коснувшиеся 
костюма, головного убора и предметов вооружения 
(Алтынбеков, 2014, с. 164).

Что касается одежды, то было сделано 2 су-
щественных дополнения в виде сорочки и плаща. 
Под кафтаном расположена нательная рубаха-со-
рочка, выглядывающая из-под него в области 
верха груди. Края сорочки обшиты небольшими 
прямоугольными бляшками, по центру сороч-
ки расположен разрез, закрывающийся вверху 
шнурками. 

Бляшка из кургана Тенлик с изображением всад-
ника в развевающемся плаще натолкнула на мысль 
о наличии накидки и у «Золотого человека».

Это предположение подтверждали лежащие во-
круг скелета мелкие бляшки (Акишев, 1978. Таб. 40). 
Изменилось и место крепления оружия. В первой 
реконструкции для этой цели используется широкий 
наборный пояс. В дополненном варианте широкий 
пояс значится как парадный, имеющий своей целью 
подпоясывать кафтан. Для оружия же используется 
второй, оружейный пояс, более узкий и расположен-
ный несколько ниже парадного, почти на бедрах. Та-
кое положение второго пояса позволяет воину снять 
оружие, не оставшись при этом неподпоясанным. 
Кроме того, расположение оружейного пояса почти 
на бедрах перераспределяет вес оружия с поясницы 
на ноги, что, в свою очередь, облегчает жизнь воину 
при дальних переходах. Данный пояс декорирован 
подпрямоугольными фигурными бляхами, оставши-
мися не использованными в первой реконструкции. 

Что касается оружия, то изменения коснулись 
акинака: накладки на ножнах кинжала дополнены 
выпавшими деталями. Вследствие археологизации 
и сопутствующих ей процессов коррозии, скуль-
птурное навершие рукояти кинжала оказалось 
значительно деформировано. В новом варианте 
реконструкции, в том числе благодаря изучению 
аналогичных синхронных рукоятей, было выявлено 
и воссоздано навершие, изображающее две зер-
кально расположенных протомы грифонов.

 Во время раскопок кургана Иссык археологами 
были зафиксированы остатки камчи – с деревян-
ным древком, обернутым золотой лентой (Рисунок 
4).  Камча была воссоздана и дополнила данный 
вариант реконструкции (Алтынбеков, 2014, с. 166) .

 Стоит отдельно описать изменения и дополне-
ния, коснувшиеся высокого головного убора – ку-
лаха. Это особая часть костюма, имеющая глубо-
кий смысл и значение. Итак, первое, что отличает 
дополненный вариант – форма головного убора. 
Если в первой реконструкции он конусообразный и 
имеет острый верх, то во втором варианте его верх 
загнут вперед, изображая голову птицы. Такая фор-
ма соотносится с изображением саков на барелье-
фах Персеполя. Кроме того, таким образом наверху 
образуется площадка, подходящая по форме и раз-
мерам миниатюрному изображению архара на под-
ставке (Рисунок 5). 

Второе – в лицевой части головного убора пла-
стины геометрической формы, размещенные вер-
тикально выше протом коней, расположены в виде 
креста, из углов которого выходят четыре фигурные 

Рисунок 2. Бляха с изображением всадника. 
Курган Тенлик, Семиречье, III-II вв. до н.э. Музей 
Археологии, г. Алматы

Рисунок 3. а) Навершие кинжала, деформиро-
ванное в результате коррозии. Оригинал. б) Уточ-
нено изображение грифонов на навершии кинжа-
ла. Реконструкция. Автор К. Алтынбеков, 1996 г. 
(Алтынбеков, 2014, с. 166); в) Кинжал с ножнами. 
Реконструкция. Автор К. Алтынбеков, 1996 г. (Ал-
тынбеков, 2014, с. 166)

Рисунок 1. а) Расположение деталей украше-
ний во время раскопок; б) Реконструкция «Золо-
того человека». Авторы К. Акишев, В. Садомсков, 
1971-1973 гг. (Акишев, 1978, С.51. Рис. 69); в) Ре-
конструкция «Золотого человека». Автор К. Алтын-
беков, 1996 г. (Алтынбеков, 2014, с. 164)
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пластины, образуя солярный знак. Это изображение 
стало впоследствии эмблемой научно-реставраци-
онной лаборатории «Остров Крым». О семантике 
этих пластин речь пойдет чуть ниже (Рисунок 6).

Третье – нижний фриз кулаха в виде раститель-
ного орнамента (в первой реконструкции назван 
диадемой), состоящий из четырех частей, поставлен 
в соответствии с его расположением в раскопе, спу-
скаясь к низу шапки и замыкаясь малыми пласти-
нами в виде птичьих крыльев, место которых было 
неясно авторам первой реконструкции (Акишев, 
1978, С. 26). 

Четвертое – уточнено зональное размещение 
украшений в соответствии с мифологической кар-
тиной мира. Нижняя зона мироздания – фигурные 
пластины, изображающие рыб (в описании назва-
ны лекаловидными) – отделена фризом; средняя 
зона мироздания – изображения горных козлов; 
верхний мир – скульптурки птиц. Различные бляхи 
с изображениями барсов, играющих роль охрани-
телей сакрального пространства, находятся между 
зонами мироздания. 

Пятое – выявлена форма детали, скрепляющей 
попарно стреловидные украшения – она представ-
ляет собой изображение двух рук.

И шестое – края шапки обшиты мелкими бляшка-
ми, которые не были размещены на костюме (Ал-
тынбеков, 2014, с. 164). (Рисунок 7).

Новая трактовка некоторых элементов 
Со времени раскопок «Золотого человека» про-

шло уже 50 лет. Со времени создания дополнен-
ного варианта реконструкции – 24 года. Наука не 
стоит на месте, и с тех пор открыто множество па-
мятников, появились новые данные. Материал о 
скифо-сакской культуре значительно обогатился. 
А значит – появилась возможность заново посмо-
треть на некоторые элементы украшений Иссыкско-
го воина. 

В 2013 году проводились археологические 
раскопки кургана Тасарык в Уржарском районе 
под руководством Т. Н. Смагулова и Б. А. Байта-
наева. В захоронении находились непотревожен-
ные останки женщины, жившей в те же века, что и 
Иссыкский воин. Впоследствии за этой находкой 

в народе закрепилось название «Уржарская принцесса» или «Уржарская жрица». Внимание археоло-
гов привлек богато украшенный головной убор, некоторыми фрагментами напоминающий головной 
убор «Золотого человека». Наша лаборатория была привлечена к полевой консервации данного объ-
екта для последующей реставрации. Уникальным это захоронение делал тот факт, что останки не были 
покрыты грунтом, как это бывает в процессе археологизации. Женщина находилась в своеобразном 
саркофаге из нескольких подрямоугольных каменных плит. Стыки между плитами оказались настолько 
плотно забутованы глиной, что за несколько тысячелетий внутрь саркофага не проникли ни вода, ни 
окружающий грунт. А значит, весь тлен и останки были свободны от лишних чужеродных наслоений, 
что открывало возможности их глубокого изучения. Такая ситуация уникальна, и не воспользоваться 
ею было нельзя. Вследствие чего было принято решение извлекать захоронение женщины целиком, 
блоком вместе с нижележащим грунтом. Подробнее весь процесс укрепления, фиксации останков, вы-

Рисунок 6. а) Фрагмент головного убора. Рекон-
струкция. Авторы К. Акишев, В. Садомсков, 1971-
1973 гг. Музей археологии, г. Алматы; б) Солярный 
знак на лицевой части головного убора. Рекон-
струкция. Автор К. Алтынбеков, 1996 г. (Алтынбе-
ков, 2014, с. 165).

Рисунок 4. а) Рукоять камчи в раскопе (Акишев, 
1978, С.20. Рис. 10); б) Камча. Реконструкция. Ав-
тор К. Алтынбеков, 1996 г. (Алтынбеков, 2014, с. 
166)

Рисунок 5. а) Головной убор. Графическая ре-
конструкция (Акишев, 1978, С.62. Рис. 62); в) Го-
ловной убор. Реконструкция. Автор К. Алтынбеков, 
1996 г. (Алтынбеков, 2014, с. 165).

Рисунок 7. а) Головной убор во время раскопок 
(Акишев, 1978, С. 16, Рис. 7); б) Головной убор. Гра-
фическая реконструкция (Акишев, 1978, С.62. Рис. 
63); в) Головной убор. Реконструкция. Автор К. Ал-
тынбеков, 1996 г. (Алтынбеков, 2014, с. 165).

Рисунок 8. Блок с захоронением женщины из кургана Тасарык
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резания блока, создания поддерживающей платформы, упаковки и транспортировки описан в соот-
ветствующей книге автора – «Уржарская жрица: история возрождения уникальной находки» (Алматы: 
Остров Крым, 2018. – 94 с.)

После доставки блока с захоронением женщины в лабораторию «Остров Крым», начались его плано-
мерное изучение, консервация и реставрация. Собственно, сохранность на месте всех органических остат-
ков дала возможность глубокого изучения находки. Исследование остатков ткани и их анализ показали 
наличие красного пигмента. Ткань оказалась прокрашена мареной по глиноземной протраве и имела ра-
нее красный цвет (Алтынбеков, 2018, с. 34). Это дополнительно подтвердило наличие красного цвета в 
одежде сакской элиты.

В ходе переборки тлена и отбора проб для исследований было обращено внимание на крупное ско-
пление волокнистых образований в области левой руки. Первоначально они были приняты за остатки 
текстиля. Однако в результате исследований выяснилось, что это остатки папоротника орляк. 

Наличие одного вида растений в таком количестве заставило задуматься о его важности для захо-
роненной и его особой семантике. Дальнейшие исследования привели к выводу об особенном статусе 
папоротника в жизни общества: 

папоротник – реликтовое растение, он сильно отличается по своему строению от других привычных 
растений, в силу своего строения он никогда не цветет, так как размножается другими способами (воз-
можно, с этим фактом связаны многочисленные поверья о чуде цветущего папоротника); 

побеги некоторых видов папоротника – рахисы – употребляются в пищу по сей день;
папоротник издавна применяется в народной медицине (Кароматов, Тураева, 2018, с. 113-114);
содержит галлюциногены;
в некоторых культурах символизирует крыло, птицу из-за сходства листьев с крыльями; само название 

папоротника в некоторых языках связано с образом крыла или птицы. 
Эти данные помогли понять значение украшений головного убора захороненной женщины. Некоторые 

из них изображали различные части папоротника в разных стадиях развития.
Такое открытие послужило основой для предположения о том, что и в декоре «Золотого человека» мог 

быть использован мотив папоротника. Это касается фигурных пластин, расположенных в лобной части 
головного убора. В реконструкции от К. Алтынбекова они образуют солярный знак, в первом же – распо-
ложены симметрично. 

Кроме того, появилось предположение об изображении папоротника на лекаловидных пластинах, на-
шитых по ни жнему краю головного убора «Золотого человека» (Рисунок 5). Во всяком случае, раститель-
ный мотив читается здесь очень хорошо. 

Вывод.
Создание предметной реконструкции – это не макетирование, а длительный процесс, требующий се-

рьезной работы с источниками, синхронными памятниками, научной литературой, результатами анализов, 
кропотливым исследованием и сохранением оригинала – особенно органики, тесным сотрудничеством со 
всеми специалистами, занимающимися отбором и анализами проб. Кроме того, важно понимать визуаль-
ную составляющую готовой реконструкции. 

В результате длительного изучения получена более полная модель экипировки сакского воина, 
но это также не окончательный вариант – остались украшения, назначение которых пока не выясне-
но; новые археологические данные могут внести корректировку и в предложенный вариант рекон-
струкции.

Воссоздание костюма, выполненное на основе использования всех результатов исследовательской 
деятельности в разных областях науки, является одним из средств изучения исторического костюма 
(Алтынбеков, 2014, с. 160). Конечный итог предметной реконструкции – презентация археологических 
находок в комплексе, визуализация места и роли каждого отдельного артефакта в системе костюма, где 
важно взаиморасположение всех элементов. Тщательно разработанная и выполненная реконструкция 
помогает зрителю обратить большее внимание не только на оригинал, но и на историю соответствующей 
эпохи. 
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Рисунок 9. Схожесть украшений головного убо-
ра женщины из кургана Тасарык и листьев папорот-
ника.

Рисунок 10. Схожесть фигурных пластин с лоб-
ной части головного убора Иссыкского воина с по-
бегами папоротника.
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АРХЕОЛОГ Б. НҰРМҰХАНБЕТОВ ЖӘНЕ ЕСІК ӨҢІРІ 
ЕСКЕРТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕСІ

Жұмыс ҚР Ғылым және білім министрлігінің AP08857177 «Сарыарқа ерте темір дәуірі тұрғындары-
ның шаруашылығы мен үй тұрғызу дәстүрлерін зерттеу» гранты аясында дайындалды

Жетісу биіктігі 18-20 м дейін баратын 
патша қорғандарының топталу жүйесінің 

көлемділігі  бойынша бірегей археологиялық 
аумақ болып табылады.

К. Ақышев
 
Заманауи Қазақстан археологиясы саласында ерте темір дәуірі ескерткіштерін зерттеу аса қызықты 

ғана емес, сонымен қатар, өте кең, көлемді, әрі күрделі ғылыми бағыт болып табылады. Қазақстан өлке-
лерінде қола дәуірінде өндіруші шаруашылықтың түрлі бағыттары жоғары дамыды. Далалық бақташылар 
өмірінде мал шаруашылығы алдыңғы санатта болғаны белгілі, сонымен бірге дамыған тау-кен ісі, метал-
лургия мен металл өңдеу, көзешілік, тоқымашылық пен зергерлік, тас ұқсату, балташылық пен тері өңдеу 
сынды салалардың маңызы зор болды. Жаңадан жинақталып жатқан археологиялық материалдарға қа-
расақ, осы қола заманы жетістіктерінің барлығы ерте темір дәуіріне келіп жеткенін анық көреміз. Егемен 
Қазақстан археология ғылымында ізденістер мен түбегейлі зерттеу жұмыстарының саны мен көлемі артып 
қана қойған жоқ. Олардың мазмұны  мен сапасы артты. Іс жүзінде біз мүлдем жаңа ғылыми бағыттардың 
қалыптасқанын айтуымыз керек. 

1-сурет. Есік, 1992 жыл. Бекен аға және жапондық қонақ, суретші Хикояма мырза.

Бүгінгі таңда сақ дәуірі тұрғындарының тұрмыс-салты мен шаруашылығын жете зерттеуде бұрын 
соңды күн тәртібіне қойылмаған отырықшылық орындарын, яғни, қалалар мен қоныстарды, уақытша 
тұрақтарды көптеп тауып, тіркеп, кеңінен зерделеу ісі өте маңызды болып табылады (Бейсенов, Дуй-

сенбай, Ахияров, 2020). Сақ дәуірі қоныстары Сарыарқа, Жетісу, т.б. өлкелерде көптеп белгілі болып, 
зерттеліп отыр.  

Көне Қазақстан аумағындағы өлкелік мәдениеттердің бір-бірімен байланыстары да, сол ерте темір 
дәуіріндегі қалыптасып үлгерген этномәдени біртұтастық мәселесі де заманауи ізденістердің шеңберінде 
болуы шарт. 

Осы айтылғандардың барлығы көне сақ мәдени жетістіктерін талдауда айрықша орын алатын Жетісу 
аймағындағы (Нұрмұханбетов, 2011; Джумабекова, Базарбаева, 2018) аса маңызды археологиялық орта-
лық болып табылатын Есік өңіріне тікелей байланысты. Жерлеу ескерткіштерінің орасан зор шоғыры ғана 
емес, көне және ортағасырлық қоныс, қала орындары да белгілі болып отырған өлкенің отандық және 
әлемдік ғылымға, оның дамуына қосары көп болмақ.

Бүгінгі Есік қорық-музейінің аумағын құрап отырған археологиялық нысандардың  негізгісі ол Есік 
некрополі екені белгілі. Ғылыми деректерде сонау 1940-шы ж. соңында алғаш рет аты аталған қорым 
1969-1970-ші жж. табылған Есік «Алтын адамына» байланысты дүние жүзіне әйгіленді. К.Ақышев жетек-
шілігімен жасалған «Алтын адам» жаңғыртпасы (Акишев К.А., 1978; Акишев А.К., 1980) көнені зерттеу 
мен оны заманауи тұрғыдан талқылау мен қолданудың толып жатқан саласы мен бағыттарына зор әсерін 
тигізді. Дүние жүзінде бірегей болып табылған бұл ғылыми ұсыныстың, ең алдымен археология ғылымына, 
оның ішінде ерте темір дәуірі археологиясына берген ықпалы жақсы белгілі. 

Осы жауапты да қиын істің басы-қасында жүрген археолог Бекен Нұрмұханбетовтың еңбегі зор екені 
бүгін ерекше дәлелдеуді қажет етпейді.

К. Ақышев, Б. Нұрмұханбетов, А.Г. Максимова, Ә. Ақышев, т.б. көптеген қазақ ғалымдарының еңбегі 
арқасында сол жылдары-ақ Есік, Жетісу тақырыбы әлемдік ғылыми және мәдени орталықтарға кеңінен 
әйгілі болды. Жетісу өлкесінің материалдарын да, сақ зерттеу саласындағы өзінің ұстазының  еңбектері 
мен олардың академиялық ғылымдағы орынын да жақсы білген Бекен аға 2011 жылдың күзінде Қараған-
ды қаласында өткен ғылыми конференциядағы ойын былай түйген еді:

«К.А. Акишев почти сорок лет тому назад отметил единство основных компонентов культуры саков Же-
тысу (Иссык, Бесшатыр, Каркара и др.), Зайсанской котловины (Шиликты), Горного Алтая (Пазырык), Юж-
ной Сибири и Тывы. Сегодня в этот ареал входят Центральный Казахстан (Талды – ІІ) и Казахский Алтай 
(Берел) (Бейсенов, 2010; Самашев, Толеубаев, Жұмабекова, 2004). И в последующие годы, в изложении 
отдельных аспектов сакологии, исследователь постоянно привлекал материалов Иссыкского могильника 
(Акишев, 1978)» (Нурмуханбетов, Мухтарова, 2011, с. 54).

Туғанына бүгін 85 жыл толып отырған археолог Бекен Нұрмұханбетовтың Есік өлкесіндегі ізденістері 
«Алтын адамды» ашуға қатысуымен және осы бір ғажайып жәдігерді көпшілікке кеңінен танымал етумен 
шектеліп қалмайды. 

Бекен аға – Есік өлкесіндегі көптеген археологиялық орындарды алғаш ашып, оларды зерттеу, наси-
хаттау мен дәріптеу мәселесімен кеңінен айналысқан тұлға. Бекең осы Есік маңында  жан-жақтан ағылып 
жататын оқушы, студенттерді айтпағанда, Елбасы Н.Назарбаевтан бастап, көптеген шетелдік қонақтармен 
кездесті, сұхбат жасады. Оның арасында сонау Жапониядан келген қонақтар да бар (1-сур.).  

Бекен ағаға қатысты тақырып, ол тек Есік некрополі, ол маңайдағы жекелеген қорғандар мен олардың 
топтары ғана емес, бұларды бір ортаға біріктіру, оларды сақтау мен қорғау жұмыстарын жүргізу ғана емес.

Бекен ағаға қатысты тақырып, бұл кезінде өзі ашқан, қазіргі таңда кеңінен танымал болып отырған 
Өрікті, Рахат сынды болашақ зерттеулерден үлкен үміт беріп отырған археологиялық кешендер.

Бекен ағаға қатысты тақырып, бұл Есік қорық-музейінің алғашқыда-ақ күн тәртібіне қойылуы, оның 
ашылуы, оның бүгінгі жұмыс-тіршілігі, археологиялық нысандарды зерттеу мен қорғау, насихаттау сала-
сындағы қол жеткізген жетістіктері мен болашақ табыстары. 

Бұл туралы музей жетекшісі Г.Р. Мұхтарова, ағаның көзін көрген басқадай көптеген шәкірттері мен 
дос-жарандары баспа бетінде болсын, кездесу-жиындарда болсын, кеңінен айтуда (Мухтарова, 2016).

Түн ортасы болар кез, сағат тілі 23 сағат 45 минутты көрсеткенде, Бекең жанында көп жыл болған 
археолог Жұман Смайыловтан қоңырау келді: «Сен қайдасың, Алматыдамысың...». Шамалыдан соң өзі 
де жетті. Суыт жолға шықтық. Гоголь көшесіндегі талай бірге отырған кішкене үй. Есік алдында қара-

mailto:azbeisenov@mail.ru


36 37

лы топ. Бекеңді «ағалап» сыйлайтын атпал азамат Балтабай өзі қарсы алды... Содан бері 4 жыл өтіп 
кетіпті.

Ұсынылып отырған мақалада автор Бекен ағамен бірге жұмыс жасаған қызықты уақыттарды еске ала 
отырып, ғалымның жүргізген зерттеулерінің кейбір маңызды тұстарын қайталап өтеді, сонымен бірге, 
Жетісу сақтары мәдениетіне, Есік өлкесіне қатысты ойларды алдыға тартады.

1987 жылдың қыркүйек айының басында сол кездегі Ш. Уәлиханов атындағы Тарих, археология және 
этнография Институтының археология секторына қарасты «Алматы жаңақұрылыстар экспедициясы» деп 
аталатын топқа «жұмысшы» деген лауазыммен жұмысқа қабылдандым. Осы сәттер туралы жазылған да 
болатын  (Бейсенов, 2011). Топ бастығы Бекен аға. Қараша айында Қаскелеңге шыға беріс тұстағы Қы-
рғауылды деген жерде шағын қазба болды. Желтоқсанның орта кезінде, сондай-ақ, жаңа жылдан кей-
ін бірсыпыра уақыт маған Көкмардан мен оның жанындағы біраз нысандардың материалдарын ретке 
келтіру тапсырылды. Ол жұмыс жасалды да. 1988 жылдың қысы аяғында (ақпанның соңы болу керек) 
Қаскелеңнен ары тамандағы Қайнар маңында бір шағын қазба болды, «Институт картофелеводства» де-
ген секілді мекеменің аумағы болатын. Содан кейін Бекең маған Молалы мен Шұбарат қорымдарының 
материалдарын реттейміз, көмектесесің деген ойларын айтып жүрді. «Реттеу», әрине, далалық сызбалар, 
қолжазбалық сипаттамалар, қолда бар фотоларды жинақтау, ненің бар, ненің жоқ екенін анықтаудан, 
табылымдарды жүйелеуден шығады. Бірақ, ол шаруа сол беті басталмады. Менің ойымша, сол кездерде 
бірге жұмыс жасап жүрген археолог Ю.И. Трифоновтың ол екі қорым жайлы басқадай жоспарлары болған 
сияқты. 1988 жылдың көктемінде алғаш рет Есікке жол түсті.

1988 ж. сәуір айының соңына таман Есіктегі «Защита растений» деп аталатын мекеменің аумағында ор-
наласқан бір үлкен сақ қорғанының қазбасы басталды. Бұл өзі «Автошкола» деп аталатын аялдамадан Құл-
жа тасжолына қарап тұрғанда біраздан кейін барып, жолдың сол жағында тұратын мекеме болатын. Сырты 
бетон плитамен қоршалған мекеме аумағында сақ дәуірі қорғаны жалғыз тұратын. Атап айтсақ, мекемеге 
жол жақтан кіресіз, одан әрі өткенде біршама аумақты алатын аула бар, қорған сол жерде, яғни ғимараттың 
сыртқа, далаға қараған жағында аула ішінде. Диаметрі 40 м-ге жуық, биіктігі  3,5-4 м. Мекеме бульдозер 
трактор бөлді де, жұмыс басталды. Бекең 2 күн бірге болып, арығарай мен жалғыз жұмыс жасадым. Меке-
менің сол кездерде халық «КПП» деп атайтын, ғимарат үлкейтілгеннен бері бос тұрған бөлмесі бар екен 
де, сол бөлме тазаланып, жабдықталып, яғни газбен жанатын жылжымалы шағын пеш, темір керует пен 
кішкене стол, орындық қойылып, мен осы жерді иемдендім. Ол кез кітапты көп оқитын заман, Алматыдан 
бір сөмке оқитын кітап, қағаз әкелгенмін. Соның ішінде Бартольдтың бір томы, Мандельштам, сондай-ақ, 
Орта Азияға байланысты тағы біраз кітаптар болғаны нақты есімде. Бекең бір келгенде «тракторшың қай-
да, тоқтағаныңа қанша уақыт болды, мына жерді әбден кітапхана қылыпсың» деп сөйлегені бар. Мекеме 
бастығы Бекеңді жақсы білетін адам секілді еді, ашық, әзілкештеу адам болатын. «Ауу, археологи!» деп ды-
быстайтын келгенде. «Пирожковоз» деп халық қойған аты бар көлікпен жүретін. Бір келгенде онысы отал-
май қойып, тракторшы екеуміз 50 м-дей жерге итергеміз. Не осы кісінің, яғни, «Защита растений» мекемесі 
бастығының, немесе «Дорожник» ықшамауданындағы құрылыс жұмыстарының бастығының ба, біреуінің 
аты-жөні, әйтеуір, В. Божко сияқты еді. «Тракторшың қайда» деген сөз беталды айтылмайтын, анау 3-4 күн 
сайын жоғалып, жұмысқа келмей «демалып» кететіндеу адам болды. Тракторымыз ДТ-75. Сынып та тұрады. 
Басында 2 апта деп межелеген жұмыс 28 күнге созылды. Бұл санның есте қалғаны сол, Бекең мені біраз 
уақыт «бір қорғанды техникамен 28 күн қазатын маман» деп мазақтап жүрді. 

Бұл қорған астынан шұңқыр шыққан жоқ, тіпті керамика да мардымсыз, ұсақ бөлшектерден бірен-са-
рандау табылды. Жұмыс біткен соң, қолмен нысан табанының дәл ортасынан Бекең, шофер Володя, мен, 
үшеуміз ауданы 6*6 м, тереңдігі 30 см-дей қазба салдық. Жер қатты. Сол жылдың мамыр айы ыстық болды. 
Мүлгіген қаракөк жаймашуақ түні енді, Бекең жиі айтатын сөзді қолдансақ, «ғажап» еді. Ол уақытта ма-
шина, техника аз, түні бойы жосылмайды. Түнде қорғанға шығып жалғыз отырғанда маңайда жанға жайлы 
тыныштық орнайтын: таудан білінер білінбес самал тұрады, алуан құстар дыбыс береді, «су» етіп бірдеме 
төбеңнен ұшып өтеді, алыстан есек ақырады.  Салқындау өлкеден келген мен үшін бұл алғашқы Жетісу-
дағы көктем болатын да, ұмытылмай есте қалды. Қазір де Алматының «ғажап» уақыты сәуір мен мамыр 
болып көрінеді. Шұңқыр болмады.  Сол жылы күзде, «Дорожник» ықшамауданындағы жұмыс барысында 

Бекең жазда қайтып оралып, трактормен тағы да қорған табанын сырып, аршып көргенін, бірақ, шұңқыр 
нақты жоқ екенін, бұл нысанды Жетісуда жиі кезедесетін ғұрыптық мағынада үйіп отырған ескерткіш деп  
санайтынын айтып берді. 

Бұны кейін тағы бір көрдік. 1989 жылы жаздың аяғында Павлодар облысынан бірнеше күнге келгенім-
де, арасында Ж. Смайылов бар Бекеңнің тобы Новоалексеевка ауылы маңында қазбада жатты. Ауылдың 
Алматыға шығар жағында, әжептауір терең арықтың маңында бірнеше қорған қазылған екен. Соның біре-
уі тура жаңағыдай шұңқыры жоқ, топырақтан үйілген үлкен нысан. Биіктігі 3-3,5 м-ден кем емес. Айыр-
машылығы, бұнда топырақ қабаттары арасында бірнеше жерден арнайы қалдырылған қыш ыдыс бөлшек-
тері көптеп шықты. Бекеңнің талдауы бойынша, үйінді бірнеше топырақ қабатынан тұрады, әр қабатты 
үйген сайын орта тұста қыш бөлшектерін көптеп салып отырған. Үш қабат десек, үш рет қыш сынықтарын 
қалдырып, арнайы ғұрып өткізіп отырған. Жұмыс басындағы Бекеңнің арасында қарқылдап күліп алатын 
осындай талдаулары керемет әсерлі, мәнді болатын да, жиылыс үстіндегі баяндамалардан әлдеқайда қы-
зықты шығатын.

Тұрғын үй құрылыстары қарқынды жүріп жатқан «Дорожник» ықшамауданындағы бүліну жағдайын-
дағы ескерткіштерді қазу жұмыстары 1988 жылдың қыркүйектің тура аяғы немесе қазан айларында атқа-
рылды. Жаз болуы мүмкін емес, себебі, мен ол кезде Павлодар облысындағы Майкөбе өңірінде барлау 
мен қазба жұмыстарында болатынмын. Осы жылы көктем мен жазда «имени Жука» деген қосымшасы бар, 
күріш егістіктерімен шұғылданатын әлдебір мекемемен байланыстар орын алып, Бекең соған араласып 
жүрген сияқты еді. Ол өзі Қызылордада орналасқан мекеме болатын. Немен аяқталғаны белгісіз, Бекең 
бір-екі рет барды ма, бармады ма, біраздан соң ол жұмыстарды археолог П.Қаратаевқа бергендей еді.

«Дорожник» тобындағы қорғандар Есік өзенінің оң жағалауында орналасқан болатын. Нақты саны 
маған беймәлім. Ал құрылыс түскен жерде барлығы 6 қорған бар еді де, соның төртеуінің шұңқыры нақты 
ашылды. Осы төрт шұңқырды ашуға осы жолдардың авторы, негізгі мамандығы суретші, Бекеңде көп жыл 
жұмыс жасаған Рамбек Ахметов, сондай-ақ, Есік қаласының тұрғындары деп жүрдік, екі жасөспірім жігіт 
қатысты. Екеуі де училище сынды орта санаттағы білім орынының оқушысы сияқты еді. Біреуінің аты Влад 
(Вадим?) болатын да, ол осы жерде үй салып жатқан құрылысшылардың бірінің бе, не басшысының ба, 
туысы болатын. Екеуі кей күні түске дейін келсе, ертеңінде түстен кейін келіп жататын. 

Мұндағы қазбалар көп болған жоқ, барлығы 6-7 күн ғана жұмыс жасай алдық. Қорғандардың төңіре-
гінде тұтастай құрылыс жұмыстары жүріп жатты. Көптеген техника, қыбырлаған адам. Қуатты техниканың 
гүрілі мен тарсылы. Айнала тұрғын үй табанына салынатын терең шұңқырлар (котлован), қазылып тас–
таған орлар, үйілген құрылыс материалдары. Қызықты деректер берген №2 қорғаннан 5 метрдей жерде 
бір жақ жынжыртабаны үзілген С-180 маркалы үлкен трактор біз келгенде тоқтап тұрған еді, біз кеткенге 
дейін сол орнында тұрды да қойды. Оның есте қалғаны, сол күндері жиілеп тұрған жауында Р. Ахметов 
екеуміз соның кабинасына кіріп отыратын едік, бір-екі рет түскі тамаққа бармай, құрылысшылар балаға-
нынан қайнаған су алып, осы кабинада шай іштік. 

Бекең біз келмей тұрып құрылысшылармен танысып, білісіп алғандай еді. Жалпы бұл жұмыстардың неше 
күн бұрын басталғаны белгісіз, біз келгенде қорғандардың біреуінен басқасының үйінділері түгел алынып 
тасталып, шұңқыр орындары шамалап белгіленіп қойыпты. Тек №2 қорғанның үйіндісі жартылай қалды-
рылып, оның үстіне, батыс-шығыс сызығымен өткен бровканың оңтүстік профилі тазаланып та қойылыпты. 

Адамдар мен техника Бекең белгілеп, жіп тартып қойған орындарға жуып кетсе жиі-жиі шу шығатын. 
Ондайда жұмысты тастай сала Бекең жанына жүгіріп баратын едік, бастықтың тарапын алмақ, аналарға 
әкіреңдемек деген секілді. Бірақ, көбіне шуды археологиялық қазба талабынан хабары жоқ, өз жұмы-
сымен айналысып жатқан құрылысшылар емес, мінезінің қиямпұрыстау тұстары бар Бекең өзі шығаратын. 
«Мына жерден кет, анаған жолама, әнебір теміріңді әкет». Құрылыс мекемесі осы Есіктікі болатын да, 
адамдардың көбі Бекеңді танитын, әрі құрметтеп сыйлатын. Сөз біте, әдетінше қарқылдап күліп алатын 
Бекең, айнала қораздана қарап «вам же сказали» деген секілді бірдемені айтып, оған өзі жиі айтатын, 
баспа көтермейтін сүйікті нақылын қосып, бізді ертіп шұңқыр жанына беттейтін. Бұндай жерлерде Бекең 
әлдебір әскербасы, көсем сияқтанып көрінетін, дауысы ерекше шығатын. Бекеңнің дауысы екі тембрде. 
Қою, жуан дауысы әдетте қаттырақ шығатын, ол және жіңішке тембрге де түсе салатын. 
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Төрт шұңқырдың үшеуі қатты тоналған, бұлардан бірен-саран қыш бөлшектерінен басқа айтарлықтай 
табылым кездеспеді. Негізгі деректер №2 қорғаннан алынды, сонымен қатар, бұл топтың үйінді құрылымы 
мен қабір ерекшеліктері бір-біріне ұқсас екенін айтуымыз қажет. Музей қорындағы Б. Нұрмұханбетов 
материалдарының арасында аталмыш топтың қысқаша сиптаттамасы жазылған, жылы көрсетілмеген құ-
жат бар (Нурмуханбетов, Археологический надзор...). Мұнда ескерткіш бесеу, оның біреуінің шұңқыры 
ашылмағаны аталады. Қайткен күнде, төрт шұңқыр ашылғаны осы құжаттан да көрініп тұр.

 Қазба аяқталған соң, осы жолдардың авторы №2 қорғанның үйінді қимасы мен шұңқырының және 
басқа үш шұңқырдың сипаттамасы жазылған қолжазба мәтінді Бекеңе тапсырған болатын. Графика-
лық суреттен тек осы қорғанның профилі мен шұңқыры ғана сызылған еді. Торкөз дәптер парақта-
рына жазылған бұл сипаттама мен милиметровка қағаздың бір кесегіне сызылған суреттер сақтал-
маған да, бүгінгі музей қорында тұрған аталмыш құжатты Бекең біраздан соң қысқартылған формада 
жазған сияқты. Осы мақаладағы 2-суретте автор өз ойындағы көріністерді схема түрінде келтіріп 
отыр (2-сур.: 1, 2).

2-сурет. «Дорожник» тобындағы №2 қорған деректері. 1 – қима схемасы, 2 -шұңқыр. Масштабсыз. 
3 – күміс қапсырма

Қорған қимасы әдеттегі Жетісу сақ қорғандарына, атап айтқанда осы Есік маңы мен көршілес аудан-
дардағы нысандарға тән. Бұның үйіндісінде тас қабаты екеу. Біріншісі әдеттегідей шым қабаты астынан 
шығады, жоғарыда жұқалау болып, төменге қарай қалыңдайды. Екінші қабат ортада, шұңқыр үстін алып 
жатады. Одан төмен тағы да топырақ салынған. Бекеңнің жазбасында шұңқыр өлшемдері 4,25*2,2 м 
делініпті, негізі бұдан кішірек сияқты көрініп еді. Тереңдігі 1 м деп барып, күміс қапсырма 1,28 м те-
реңдіктен табылды депті. Осы тереңдігі дұрыс, жазбада мәшеңкеден қате түскен жерлер бар. Шұңқыр 
тереңдігі 1,3 шамасында. Шұңқырдың жоғары жағында да, топырақ арасында да,  еденінде де ағаш тақтай 

қалдықтары (2-сур.: 2) көп кездесті. Жабыны ағаш болғандығы сөзсіз. Ең үлкен сақталған ағаш бөлшектің 
ұзындығы 35-40 см шамасында болатын. Бұл өзі жалпақтығы 15 см-ге дейін баратын, қалыңдығы шама-
мен 7-8 см-ден кем емес, кезінде әжептәуір мықты болған тақтай (плаха) қалдықтары еді. Шұңқыр қатты 
тоналған, адам сүйектерінен сынған бірнеше бөлшектер ғана кездесті. Түсі қызғылт қыш ыдыстың сынған 
бөлшектері, жоғарыда қабаттарда кездескен тым ұсақ бір-екеуін айтпағанда, негізінен шұңқырдың орта 
тұсында, еденде табылды. Бекең бұлар екі ыдыстыкі деп, Шаболдинкадағы үйде жабыстырып көргенде, 
3-4 бөлшек бір ыдыстікі болып қиюласқан еді. Қазір музей қорында тұрған қызыл түсті, бірнеше бөлшек-
тен құралған бір үлкендеу бөліктің бүйірінде қиып сызылған, арасы дөңгелек нүктелермен толтырылған 
үшбұрыш порымындағы ою бар. Егер сол кезде қиюластырған бөлікте осы ою болса, ойда қалар еді, әлде 
ұмытылды ма, дегенмен қазір тап басып айту қиын.  

Ұзын бойымен СШ-ОБ сызығын алып жатқан шұңқырдың бас жағы ОБ қараған болу керек. Тонаушылар 
осы тұсқа СБ тараптан үңгір-тоннель қазып келіп түскен. Қазбаны үйіндінің шетінен бастаған да, қабір 
шұңқырына жер астымен келген. Бекең жазбада тонаушылар үңгірі шұңқырдың үстіңгі деңгейінен 20 см 
төмен жатты, кеңдігі 75 см, биіктігі 90 см шамасында дейді. Осы өлшемдер дұрыс түскен. Тонаушылар үң-
гірін шұңқыр жақтан бастап аша бергенде, көп болса 5-6 см-ден кейін, жерден онша биік емес,  шамамен 
10-15 см деңгейде  күміс қапсырма  (2-сур.: 3) шықты. Оны, әрине, ысқылап тазалап, таң-тамаша болып 
жарты сағат отырдық. Университет бітіргеніме бір-ақ жыл болған маған бұл табылым ерекше әсер бергені 
рас. Одан әрі үңгірге ендей бере, көлемі кішкене ғана, тот басқан темір бұйым кездесті, түйме сияқты зат 
деп пайымдадық. Одан әрі үңгір аршылып, шұңқыр қабырғасынан 70 см-дей ішке кіргенде, еденнен 50-60 
см биктікте бағанағы қапсырманың екіншісі табылды. Одан арығарай тонаушылар үңгірі қазылған жоқ. 

Күміс араласқан қоспадан құйылып, өңделген бұйым көне мифологияға тән әлдебір құбыжықтың сұс–
ты образын береді. Ұзындығы 6, 3 мм, ені 3, 3 мм, қалыңдығы шамамен 2-3 мм. Екі бұйымның екеуі де бір-
дей. Қапсырманың үстіңгі және астыңғы жағы ортасынан көлденең өткен аласа ғана белдеушемен екіге 
бөлінген. Екі бөлік бірдей: солға қарап тұрған үстіңгі бейне астыңғы бөлікте оның айнадағы кескініне 
айналған. Адам басты құбыжықтың денесі жыртқыштікі. Төрт аяғы, дөңгелене ширатылған құйрығы мен 
арқасындағы қанаты, басында жоғары қайырылған «кекілі» мен екі мүйізі нақты көрсетілген, сондай-ақ, 
оның сақалы иектен адам аяғы тәрізді төменге созылып барып, жерге тіреледі. Ежелгі дәуір маманы ерек-
ше шеберлікпен, ыждағатты дайындаған осы бір құнды бұйым Есік қорымынан табылып отырған жәдігер-
лер арасында айрықша орын алатыны сөзсіз. 

Археолог Б. Нұрмұханбетов зерттеулерінен, Есік зерттеулері тарихынан хабар беретін бұл табылымның  
көшірмесін бүгін музей қорында өзінің заңды орынын алып отырғаны қуанышты жағдай.

Сол күні бізде археолог А.С. Загородний қонақтап жатқан еді. Жұмыс басында сағат 4-ке қарай 
басталған, бір тоқтап, бір себелеген жаңбыр жауып тұрды. Бекен аға мен Александр Степанович №3-ші 
қорғанның шұңқырын ортан беліне дейін екеуі қазып, қайта-қайта темекі тартып, даурығып жатты. Жаң-
бырдан хабар келгенде олар үйге қайтқан болатын.  Кешкі сағат 7-лер шамасында №2-ші қорғанның қабір 
шұңқырын жауып, Р. Ахметов екеуміз үйге келдік те, қорғаннан шыққан табылымдарды, ішінде аталмыш 
күміс қапсырмалар бар, Бекен ағаға табыстадық. А.С. Загородний сыртқы есікті ашып қойып, кіреберісте 
самауыр қойып жатыр екен. Биязы, жайдары мінезді, ақырын сөйлейтін ЗАС (сол жылдардағы лақабы) 
самауыр шайын өте жақсы көретін. Бекең әлденеден дау шығарып, пікірталас бастап кетсе, «ну, Беке» 
деп қойып, ақырын қосылып отырады. Шайды жақсылап шығарып, баппен ішеді, ал әлдебір жерде шайды 
дұрыс шығармай, және ол баппен ішілмесе, «ну, не чай, какое-то пойло, чай так не пьют» деп сынап отыра-
ды. Оның ойынша, қазақтың шайы және шай беру үрдісі «еттен, басқа тамақтан жоғары тұрады». Бекең де 
шайды құнттап, дұрыс шығарып, жақсы ішетін. Бірінші не екінші кесені ішкен соң, темекі тартуға кірісетін, 
кейде стол басында, кейде орнынан тұрып кетеді. Басында осымен шай біткен екен деп қалып жүрдік, 
сөйтсек, ол «үзіліс» болады екен. Соған өзі үйреніп те қалдық.

Өте қызықты осы бұйымдар туралы әңгіме екі ғалымның арасында сол жерде-ақ өрбіп кетті. Ежелгі 
Орта Азия, Иран жерлеріндегі мифологиялық бейнелер мен сарындар жайлы пікірталас орын алды, со-
ның ішінде юеджілер мен кейінгі сақ кезеңі төңірегінде сөз қозғалды. Бұдан соң ойда жоқта табылған 
қызықты бұйым жайлы пікірталастарға археология секторындағы (археология бөлімі) әріптестері де, со-
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ның ішінде Ә.Ақышев та араласқан болуы керек. Біраздан соң, «Дорожник» ықшамауданындағы қазбалар 
аяқталғаннан кейін секторға барғанымызда, табылған бұйымды көне мифологиядағы «гопатшах» атала-
тын құдай образымен салыстырып жатқанын естідік. Бірақ, бұл пікірлер арығарай өрбіген жоқ, шамасы 
бұндай салыстыру онша сәтті деп табылмаса керек. 

Айта кету керек, «гопатшах» Соғд, Бактрия маңына қатысы бар, ежелгі мифологиясында орын алған 
бұқа-адам бейнесіндегі әлдебір құдайға байланысты қолданылатын атау. Ғылымда оның «мекендеген» 
жерін көне «Түркістаннан Чинестанға баратын», яғни Қытайға баратын жолдың үстінде деп қарастырған 
(бұл жайлы кеңірек қ.: (Ртвеладзе, 1995). 

Соңыра, Есіктен табылған осы бұйым ғалымдардың еңбектерінде келтірілді. (Самашев, Григорьев, Джу-
мабекова, 2005, с. 88-89). Оны талқылау барысында «күміс қапсырмадағы сфинкс» (Ермоленко, 2007, с. 
52, рис. 6), «басына гректің әскери дулығасын киген, сақал-мұртты, денесі құс қанатты жыртқыш аң іспет-
ті құбыжық» (Самашев, 2011), «грек дулығасын киген адам басты, жыртқыш мүсінді полиморфты тіршілік 
иесі»  (Самашев, 2013, б. 132, 277-сур.), «дулығалы, қанаты бар, аң денелі миксантропоморфты образ» 
(Базарбаева, Джумабекова, Швец, 2016, с. 35) деген сипаттаулар айтылды.

 Бұндай құнды пікірлер арасында бір назар аударатынымыз, Л.Н. Ермоленконың салыстырулары 
барысындағы хронологиялық ұстанымдар. Зерттеуші Есік құбыжығын сфинкс образымен салыстыра оты-
рып, өзі осыған ұқсас деп санаған екі образды атайды, бірі Таулы Алтайдағы Бесінші Пазырық  қорға-
нынан шықса, екіншісі Тывадағы Балғазын өлкесінде қазылған обадан табылған (толығырақ қ.: Ермолен-
ко, 2007, с. 51-54, рис. 6-8). Бұл екі образ пазырық және сағлы мәдениеттерімен байланысты, сондықтан, 
хронологиялық тұрғыдан екеуі де Есік обаларына сәйкесіп тұрады, бұл, өз кезегінде, өте маңызды мәселе. 
Ақиқатын айтқанда, Бесінші Пазырық қорғанындағы киіз кілем бетіндегі адам бейнелері мен Балғазын-
да табылған алтын композияциядағы бейне арасындағы ұқсастықты 1980 жылғы монографиясында А.Д. 
Грач атап өткен болатын.  (1980, с. 81, 255, рис. 117). Ойды жалғастыратын болсақ, бұл бұйымды З.Сама-
шевтың Бесінші Пазырық пен Балғазыннан хронологиялық тұрғыдан онша алшақ кетпейтін Берел матери-
алдарымен салыстыруы да орынды екенін атап өту керек (Самашев, 2011).

«Дорожник» ықшамауданындағы қорғандарға келейік. Екі күміс қапсырма табылған күннің ертеңінде 
Р. Ахметов екеуміз таңертең жұмыс басына келгенде, біз үлкен бөлігін темір қабырғамен (щит) жауып, 
3-4 таспен басып кеткен қабір шұңқыры трактормен түгел көміліп, оның үстіне, айналасына тас, кірпіш 
үйіліп тасталғанын көрдік. Шамасы, ашып көріп, бұл жердегі жұмыстары біткен деп ойлаған болуы керек. 
Түнде жауын үдеген болатын, мүмкін жиналған суды көріп те шұңқырдың жұмысы аяқталған деп санаған 
болар. Алаңқайда қауырт жұмыс сәті. Сонымен, бұл №2-ші нысандағы зерттеуіміз осымен аяқталды, тонау 
үңгірінің арғы жағы ашылған жоқ. Бәлкім, ол тұстарда тағы зат, бұйым атаулылар қалған да болар. Ескерт-
кіштер орналасқан ықшамаудандағы құрылыс жұмыстарының соншалықты шапшаң, қауырт жүргізілгені 
айтылды. 

Бекен ағаның «Дорожник» ықшамауданындағы қазбасынан шыққан қызықты табылымның әлі де бол-
са талай ізденістер мен зерттеулерде маңызды орын алатыны күмән туғызбайды. Тіпті, бұл табылым осы 
маңайдан өз жалғасын да табуы мүмкін.

1988 жылдың желтоқсанында Бекеңнің шағын тобы негізінде тұтас үлкен бөлім құрылды. Оның аты 
– «Жаңақұрылыстар экспедициялары бөлімі». Бекең басқаратын «Алматы жаңақұрылыстар экспедиция-
сы» бұдан былай «Қазақстан жаңақұрылыстар экспедициясының» құрамдас бір бөлігіне айналды. Жап-
пай сайлау қорытындысы негізінде бөлім меңгерушісіне Л.Б. Ерзакович тағайындалды. Құрамымыз біраз 
адам болып біз штатқа өттік. Басқасын қойып, бұл маған біраздан соң заңды түрде жатақханадан орын 
алуға мүмкіндік берді. Осы кіші ғылыми қызметкер статусымыз кейін аспирантураға алып келді. 

Бұл бөлімнің ашылуына да, тіпті, одан бірнеше жылдан кейін Институттың жеке бөлініп шығуына да Бе-
кең басқарған «Алматы жаңақұрылыстар экспедициясының» тікелей маңызы мен әсері болды. Оны айтып 
та өткенбіз  (қ.: Бейсенов, 2011). 

Ғылым Академиясының атағы зор Институтының штаттағы қызметкері деген ол жылдары керемет жағдай 
болатын. Институттың жалпы жиналыстарына бара бастадық. Бұрындары тіпті танып білмейтін тарихшы, 
этнографтар «е, өткендегі штатқа қабылданған Бекеннің баласымысың» деп амандасқанда әжептәуір  

мардымсып қалатынбыз. Директор Манаш Қабашұлы Қозыбаевтың хатшысы Тамара Васильевна Гатилова 
ширақ, сондай іскер  маман еді, әрі адамдарға ықыласпен қарайтын. «Мәшеңкені он саусақпен басады» 
дейтіндердің бірі. «Ты же у Бекена, да» деп сөйлегенде ішіміз жылып қалатын. «Ну, где ваш Бекен, все 
ваши пришли» дейді. Бекен аға бір жиналысқа барса, одан кейінгі үшеуіне бармайды. Бірде маған «Екі 
сағат сені тостық, сен осы жиналысқа құмарсың, ал, бірдеме шешіп келдің бе» деді. Бекер сөз. Кеңес за-
маны археологтары арасынан жиналысқа құмарын көргемін жоқ. Біздің сектордағы жиналыстар жарты 
сағатта аяқталатын, бәрі біліп, дайын болып келе ме, мәселелер тез тез қайырылатын. Сосын Кемекең 
кабинетінде 3-4 сағатқа созылатын басқа жиналыс басталады. Әлде негізгі шаруа осы екінші жиналыста 
шешіліп отыра ма? Дегенмен, Институттың жалпы жиналыстары қызықты өтетін. Біле қоймайтын үлкен, 
ірі ғалымдардың сөйлегеніне таң боламыз. Манаш Қабашұлы жиналысты қатты тәртіппен, сымдай тартып 
отырып жүргізетін. Ол кісінің кезектегі жиналысының өзі кішігірім конференция еді. 

Осы «Дорожник» ықшамауданындағы қорғандар тобынан қалаға қарай, яғни оңтүстік-шығысқа қарай 
бола ма, шамамен 300-400 м-дей жерде ескерткіштердің тағы бір тобы болды. Барлығы нешеу екенін біле 
қоймаймын. 1990 жылы ма, әлде 1991 жылдың көктемі-жазы ма, әйтеуір мен Павлодар облысында жүрген-
де осындағы бір орыннан Бекең ертесақ кезеңіне қарасты көмбе тапқан болатын, арасында қола жебелер, 
ауыздық бар (Нұрмұханбетов, 2011). 1991 жылы осы топта шамамен жаздың аяғы мен күздің бас кезінде 
бір шағын қазба болды. Институтқа бір топ американдықтар келіп, М.Қ. Қозыбаевтың тікелей ұсынысымен 
олар Бекеңе келіп, қазбаға қатысуы керек екен. Дж. Дэвис-Кимбол және оның жұбайы, сосын Дж. Веддер 
мен түбі малайзиялық доктор Майкл Джасудосон деген адамдар бар шағын топқа Шаболдинкадағы үйдің 
артынан, шарбақпен екі арада, үш киіз үй тігіп, ішін жақсылап жабдықтадық. Басында Бекең осы топпен 
бірігіп бір қорғанды толық қазбақ болған екен. Топтың шамалы ғана уақытқа келгенін білгеннен соң, ойы 
өзгерді. Аталмыш жерде де құрылыс жұмыстары жүріп жатқан. Бір-екі қорғанның үйінділері техника-
мен алынып кеткен. Осындай бір қорғанның шұңқыры ашылды. Басында бөлім түгел келмек еді, санаулы 
күннің шаруасы екенін білген соң, Л.Б. Ерзакович лаборант Б. Мұқанованы ғана жіберді, басқасы Есікте 
бұрындары жұмыс жасап жұргендер, яғни, өзіміз болдық.

3-сурет. Шұбараттағы жұмыстар кезі. А.С. Загородний және Б. Нұрмұханбетов
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Бұнда Бекең қазған шұңқыр бір жартылай салынған тұрғын үйдің тура іргесінде еді. Үйінді жоқ, тех-
никамен алынып кеткен. Қатты тоналған шұңқырдың ұзындығы 3 м де, ені 2 м шамасында. Бұл да ағашпен 
жабылған болуы керек, шіріген тақтай қалдықтары болды. Шұңқыр тереңдігі 1,3-1,4 м шамасында. Адам 
сүйектері аз, қатты сынған, ұсақталған. Дәл ортада, еденнен 10-20 см биіктікте басүйектің бірнеше бөлігі 
болды. Ұсақталған қыш сынықтарынан басқа, бірнеше жерден шіріген ұсақ темір қалдықтары табылды. 
Америка елінен Институтқа алғаш келген адамдар еді. Бізден де, олардан да ешкім ортақ тіл білмейді. 
Дегенмен, шама келгенше сұхбаттасып жүруге тырыстық. Арамызда Бекеңнің әскерден жуырда келген ұлы 
Нұрбол бар. Ресми пікірлескен жерлерде археолог Ерболат Смағұловтың жұбайы Зәуреш  аударып отыр-
ды. Екеуі Шаболдинкаға бірге келетін. Бір-екі рет оларға еріп Сержан Мұсатайұлы Ақынжанов та келді. Аз 
сөзді, өте зиялы, үлкен ғалым Сержан Мұсатайұлы Бекеңді «Бекежан» деп атайтын да, Бекең оған «Серж» 
дейтін. «Бекеша» деген де ат бар, оны Кемекең қолданатын.

Бекең Ю.И. Трифонов, А.С. Загородниймен бірге Молалы мен Шұбаратты екі жыл қазды (3-сур.). Бүгінгі 
жас мамандар ол жұмыстың қалай атқарылғанын біле қоймас. Ауылшаруашылық кешенін салу жұмыстары 
басталып кеткен кезде қолға алынған бұл қазбалар өте шапшаң, асығыс жасалған. Құрылыс жұмыстарын 
тоқтату мүмкін болмаған. Қаражаты дұрыс түсіп отырмаған да, бірсыпыра жұмыстар қолда бар қаражат-
пен ілдебайлап атқарылған. Әсіресе, бір жылы қаражат болмай, қазбаны тиімді уақыт мүлдем өтіп кеткен 
соң барып, қардың астында жүргізгенін Бекең айтып отыратын. Ретсіз жүрген асығыс қазбалардың сызба, 
сипаттама деген сияқты құжаттары да дұрыс реттеліп отырмаған болуы керек. Оның үстіне «терезесі тең» 
бірнеше ғалымдар бірлесіп жасаған жұмыс оның жүйелеуі мен қорытындыларын шығаруда да сан-саққа 
кетіп қалып жатады. Әркімнің өз ойы болып, бірігіп жасайтын қорытынды, талдау мен жазу біртіндеп кейін–
ге қала да береді бұндай жағдайда. Оның үстіне, осы Есікте соңғы экспедициясында болған Ю.И. Трифо-
новтың мезгілсіз қазасы да бұл жұмыстарға әсерін тигізбей қоймаған. 

Ленинград университетінің түлегі, көп жылдар Тывада зерттеулер жасаған, топ жетекшісі, білікті ар-
хеолог Юрий Иванович негізінен түркі дәуірі маманы болды (Длужневская, Савинов, 2000). Ол Шығыс 
Қазақстандағы Шүлбі өлкесіндегі тамаша зерттеулерімен де танымал. 1989 жылдың күзінде аяқ астынан 
Бекеңнен сұранып, Есіктен шешесі тұрып жатқан Ресейдегі облыс орталығына (қателеспесем, Горький, 
қазіргі Нижний Новгород) барып, 2-3 күннен кейін сонда қайтыс болғанда, Бекен аға үлкен азаматтық жа-
саған еді. Марқұмның жесірі Тамара Викторовнаны ертіп, 200-300 рубль ма екен, әйтеуір көлемді қаражат 
дайындатып, ортан белінен қайыспен буылатын өте үлкен бір шамаданға шұжық, шай, тәттілер, оған қоса 
пәлен келі апорт салып, Бекең әріптес досын жерлеуге өзі барды. Володя Буланов есімді шофер жүргізетін 
ПАЗ автокөлігі Бекеңнің қарамағында еді. Сол көлікке мінген Бекен аға мен Тамара екеуін әуежайдың 
ішіне, тіркеу қақпасына дейін шығарып салдық. Бұл үлкен азаматтық еді. Келгеннен соң 2-3 күн өте жоға-
рыда аталған Т.В. Гатилова бар бір топ адам Институттан келіп күйеуін жерлеп, дәстүрлі рәсімдерін өткізіп 
келген Тамараға, Бекеңе амандасты. Шағын ғана дастархан басында «спасибо тебе Бекен, ты настоящий 
мужчина и настоящий казах» дегендерін естідік. «Жаман бергенін айтады, жақсы көргенін айтады». Ол 
кездің қазағында өзінің біреуге бірдеме тәуір іс жасағанын, бергенін дүние жүзіне таратып, сарнап оты-
ратын мінез жоқ. Бекеңде атымен жоқ. Бұны қазір көп адам біле де қоймас... 

Молалы мен Шұбаратты «реттейміз» деген ой 1988 жылдың қысында-ақ айтылғанымен, сол шаруа 
қолға алынбады. ЗАС, Трифонов үшеуі шай ішкенде бірнеше рет «Ферғана», «Заднепровский», «бояумен 
әрленген (роспись) қыш» туралы айтылып жатқанын естіген болатынбыз. Бекең өз әңгімелерінде осы 
қорымдардың жерлеу ғұрпы кәдімгі сақ, Есік қорғанының заманына сай келеді деп санайтын да, олардағы 
бояумен әрленген ыдыстарды (4-сур.) Ферғана аймағымен екі арадағы байланыстар арқылы түсіндіретін. 

Бояумен тұтас жабылған ыдыс та, түсті бояулармен түрлі сызықтар, орнектер салып әрлеген ыдыстар да 
Жетісу, Алтай сақтары қышында кезедеседі. Қырғызстан сақтарында да бар бұл үрдістің негізгі тараған 
жері Ферғана алқабы екен (Заднепровский, 1962; Ташбаева, 2011). Демек, сол кезде де аға әріптестеріміз 
бұны тамаша біліп, екі арадағы мәдени байланыстар мәселесін ойға алып отырған. 

Есік қорымымен мәдени жағынан да, хронологиялық ауқымымен де түйісетін Молалы мен Шұбараттың 
негізгі датасы - ж.с.д. V-III ғ. Осылай бола тұра, бұнда ертерек уақыттың, атап айтқанда  ж.с.д. VI ғ. ны-
сандары бар екендігі туралы пікірлердің (Трифонов, 1989; Нурмуханбетов, Трифонов, 1989) сол кезде-ақ 

айтылуы өте маңызды. Ол кезде бұл ертерек қорғандар туралы нақты деректер алынбаған екен, бірақ, қо-
рымдардың қалыптаса бастауы ж.с.д. VI ғ. орын алған, ол қорғандар осында бар деген пікір нақты аталып 
өткен. Бұл мәселе қазір ойда болуы керек. 

З. Самашев, Ф. Григорьев, Г. Жұмабековалар 2005 ж. шығарған еңбекте Шұбараттан табылған екі ал-
тын сырға берілген (Самашев, Григорьев, Джумабекова, 2005, с. 91) (5-сур.). Екеуі екі типтес сырға. Оң 
жақтағысы (5-сур.: 2) астыңғы кіші шеңберін сымды астыға қарай созып, жай ғана ілмектеп, иіп қоя са-
латын тип, яғни, «8 пішіндес» деп жүрген сырғалардың бұл классикалық түрі. Кіші шеңбердің жоғары 
тұсына тас кигізілген. Көбіне оған түрлі салпыншақтар да тағылады. Сол жақтағысы сырғаның (5-сур.: 1) 
астыңғы кіші шеңберін үстіндегіге дәнекерлеп жабыстыратын түр, бұл басқа технологиялық тәсілмен жа-
салады. Екі бұйым бір қорғаннан шықты ма, екі жерден шықты ма, ақпарат сақталмаған тәрізді. Екі түрлі 
технологиялық тәсілді айғақтап тұрған бұл сырғалар екі кезеңдікі, яғни арасында аз ба, көп бе, әлдебір 
хронологиялық алшақтық бар. Ертесақ дәуірінен кейінгі тұрған кезеңге тән бұндай бұйымдар өзі көп та-
раған Батыс Сібір, далалық Алтай маңында неғұрлым жақсы сипатталып, талдауға түскен. 

Дәнекерлеп жабыстыратын кіші шеңбер «классикалық» жағдайда үстінгі үлкен шеңбер жазықтығына 
перпендикуляр орнатылады. Бұл тип сақ дәуірі екінші кезеңінің бірінші сатысында яғни ж.с.д. VI ғ. соңы 
мен V ғ. кеңінен қолданысқа енеді. Жасау технологиясы тұрғысынан анағұрлым қарапайымдатылған 
екінші түрі (2-ші сырға) айналымға сәл кейінірек кіреді (толығырақ қ., (Бейсенов, 2014). Осы сырға 
түрлеріне деген «классикалық» көзқараспен келетін болсақ, Шұбараттан табылған сол жақтағы сырға 
ж.с.д. VI-V ғ. тән болады да, осы екі қорымның ең ерте сатысынан хабар береді. Бірақ, мұнда астыңғы 
кіші шеңбер үстіңгімен перпендикуляр емес, бір жазықтықта тұр. Бәлкім, Жетісу үшін мұның бір хроно-
логиялық сыры бар да шығар. Перпендикуляр тәртіппен дәнекерлеп орнатылған кіші шеңбері бар сырға-
лар Нижнекаменский, Қараша-I, ғана емес, одан да кеш деп саналып келген Қызылауыз-I, Үңгірқора-I 
қорымдарынан табылған. Жетісу жеріндегі көптеген нысандардың тым кеш даталармен беріліп кеткен-
дігін, оларды ертерек сатымен қайта мерзімдеу қажеттілігін сібірлік ғалым П.И.Шульга әжептәуір уақыт 
бұрын нақтылап атап кеткен еді (бұл мәселелер жайлы қ.: (Бейсенов, 2014, с. 125-126). Сөз арасында 
ғана кейбіреуін айта кетсек, А.Г. Максимова мен В.А. Грошев қазбалары барысында Есік қорымынан, 
Б. Нұрмұханбетов қазбалары кезінде Панфилов кеңшары жанынан, К. Ақышев зерттеулері нәтижесінде 
Сарыбұлақ, Көктұма қорымдарынан табылған бұйымдар осыған кіреді (қ.: Акишев, 1983, с. 132-141). 
Жетісу аймағында көп жылдар бойы жинақталған материал қазір тездетіп жаңадан талданып жүйеленсе, 
жақсы қорытынды берер еді. 

Ж.с.д. V ғ. таман бой көтерген мәдени үрдісті айтар болсақ, оның гүлденіп барып төмендеген ара-
лығын V-III ғ. шеңбері екенін қабылдайтын болсақ (мәселен, Есік некрополіне қатысты), онда бұл мәдени 

4-сурет. Молалыдағы №6 қорғаннан (1) және 
Шұбараттан (2) табылған қыш ыдыстар 

5-сурет. Шұбарат сырғалары. Мына басылым 
бойынша (Самашев, Григорьев, Джумабекова, 2005)
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үрдістің басы ж.с.д. VI ғ. барады. Атап айтсақ, ж.с.д. VI ғ. екінші жартысы бұл Еуразиялық сақ-скиф архе-
ологиясында толық мойындалған екінші хронологиялық кезеңнің басы болып саналады. 

Есік некрополі мен оның айналасындағы кешендерді болашақта зерттеу ісінде осы айтылғандардың 
тікелей маңызы болмақ. Бұндай аса ірі және тұтас үлкен аймақтың мәдени келбетін бере алатын маңыз-
ды археологиялық кешендердің өз хронологиясын нақтылау өте өзекті, әрі кешеуілдетуге болмайтын іс.  
Бұл жерде заманауи ғылым тәсілдері қолданудың, мәселен, көміртегілік даталар бағанын түзудің бірінші 
санаттағы маңызы бар. Есік кешендерінің тұтас аймаққа қатысты проблемаларды шешуге ықпал бере ала-
тын қасиетін ескерер болсақ, онда бұл сөзімізде жаңсақтық жоқ.

Есік некрополі маңындағы Рахат, т.б. кешендерді Бекең 2000-шы жылдардың басында ашты деген 
пікірлер айтылады. Негізі, бұлардың бәрін Бекең бұрындары білетін. Осыны ескеру керек. Кейіннен ресми 
түрде, баспа беттерінде толықтырып айтуы мүмкін.

Есік қорымындағы нысандардың негізгі тобының хронологиясы ж.с.д. V-III ғ. деп қабылданады, хро-
нологиялық тұрғыдан бұған жақын тұрған ескерткіштер де маңайда өте көп. Істің турасы, тым алысты 
қоя тұрғанның өзінде, осы Еңбекшіқазақ, Шелек, Талғар, Іле өлкелеріндегі аталып өткен тарихи кезеңнің 
ескерткіштері  мәдени тұрғыдан Есік некрополіне бірігуі керек. Аталған Молалы мен Шұбарат та осында. 
Бүгінгі деректердің деңгейі тұрғысынан қарайтын болсақ осыны байқай аламыз. 

Есік қорымын ілгеріде, көп уақыт бойы мамандар көлемі бойынша шағын немесе орта деңгейдегі топ 
ретінде қабылдап жүрді. Одан келе, қорымның әлдеқайда үлкен екендігі жайлы пікірлер шықты. 2011 
жылғы Г.Р. Мұхтаровамен бірігіп дайындаған мақаласында Бекең өзеннің екі жағалауын алып жатқан Есік 
қорымының аумағы зор екенін айтып, ол туралы осы заманға сай нақты мәліметтерді хабарлады. 

Есік қорымы, Бекең деректері бойынша, алып ескерткіш. Қорым алып жатқан жердің ұзындығы 10 
км, ені 1,5-3 км, мұнда хронологиялық ауқымы ж.с.д. X-IX ғ. бастап, ж.с. XI ғ.-на дейінгі уақыт аралығын 
қамтитын 300-ден аса көне қорған болған (Нурмуханбетов, Мухтарова, 2011). 2013 жылы музей ашылды, 
ресмиленбесе де, бұл қазір Бекең ашқан, соның атындағы музей іспетті. 2013 жылы музейдің қорғау ай-
мағы бекітілді, оның ауданы 422, 7 га. Қорғау аймағына музей маңына орналасқан 80 қорған кірді. Сон-
дай-ақ, бұған 5, 2 га жерді алып жатқан Рахат кешені мен 19, 5 га жерді алатын Өрікті кешені кірді (Мух-
тарова, 2016). Сонымен бірге, жалпы Есік некрополіне қарасты жер ауданында барлығы 150-ден астам 
қорған бар екенін білеміз. Музей ұжымы жұмыс үстінде, мекеменің ішкі-сыртқы қайраткерлігінен тыс, 
археологиялық ізденістер де көптеп атқарылуда (Тулегенов, Чекин, 2018; 2019; Чекин, Тулегенов, Иванов, 
Бесетаев, 2018;  Тулегенов, Чекин, Құрбанәлі, 2020; Джасыбаев, Тулегенов, Чекин, 2020).

Көлемдірек болуға айналған мақаланың басты мақсаты археолог Б. Нұрмұханбетов жайлы естелік, 
оның ұмытыла бастаған немесе көпшілік толық біле қоймайтын кейбір зерттеулері, Есік өңірі жайлы, он-
дағы ескерткіштер туралы сөз қозғау еді. Бұның соңында, қаншалықты тым күрделі, тым көлемді тақырып-
тар болса да, тағы бір-екі мәселеге қысқаша назар аудару керек болды.

Б. Нұрмұханбетов өзінің 2011 жылы шыққан тағы бір еңбегінде (Нұрмұханбетов, 2011, 116 б.) мынадай 
ой айтады:

«Өзінің теңдесі жоқ табылымдарымен дүние жүзіне аты шыққан, 1969-1970 жылдары К.А. Ақышевтың 
жетекшілігімен зерттелген Есік обасы жалпылай алғанда сақ қоғамының гүлденуін және жекелей алғанда 
көшпелілердің көркем мәдениетін сипаттайтын келесі хронологиялық кезеңді белгілейді» (астын сызған 
мен, А.Б).

Бірнеше жолмен ғана айтылған Бекен ағаның ойында үлкен мән жатыр. Есік обасы Жетісу сақтары 
мәдениетінің гүлденген уақытына жатады. Сонымен қатар, бұл обаның салынған уақыты келесі хроноло-
гиялық кезең. Осыған қоса, - осы гүлденген келесі кезеңді Есік қорғаны белгілеп тұр. Осы қысқаша сипат-
тамадан академиялық ғылым тұрғысындағы тұтас археологиялық келбеті жақын болашақта нақтылануы 
тиіс Есік некрополінің орыны мен маңызын көреміз.

«Алтын адамға» қатысты қазір жиі айтылатын хронологиялық ауқым бұл ж.с.д. V-III  ғ. Сонымен бірге, 
Есік некрополінің Есік «Алтын адамымен» байланыстыратын негізгі ескерткіштерін айтқанда, бұл топтың 
археологиялық мерзімі – ж.с.д. VI-III  ғ. болады. Сақ-скиф мәдениеттері хронологиясындағы Екінші ке-
зең осы уақыт. 

Археолог Б. Нұрмұханбетов ертесақ кезеңінен кейін келетін осы Екінші кезеңді айтып отыр. Жетісу 
сақтары мәдениетінің нағыз гүлденген кезеңі осы екенін анық. Қазіргі танымал археологиялық деректер 
осыны айғақтайды. Жетісу тауларының кішірейтілген көшірмесі тәрізді жасыл төбешік болып анадайдан 
көрінетін жүздеген-мыңдаған қорғандар, олардың үлкенді-кішілі тізбектері ғана емес, бүгін жақсы та-
нылып отырған ондаған қоныстар, көп мөлшердегі петроглифтер, ғылымда белгілі болып отырған «сақ 
қазандары» мен басқадай «көмбелер» осы Екінші кезеңге жатады. 

Бұл екінші кезеңнің аты – Жетісу сақтары мәдениетінің Есік кезеңі. Бұл кезең  академиялық ғылымда 
әзірше аты қойылмай отырған археологиялық мәдениеттің өмір сүрген уақыты. Кезеңнің мәдени мазмұны 
- Жетісу сақтарына қарасты Есік археологиялық мәдениеті. Б. Нұрмұханбетов сақ мәдениеті гүлденген 
екінші кезеңді Есік обасы белгілейді деген екен, осыған толық қосыламыз. 

Жетісу сақтары мәдениеті екі үлкен кезеңнен тұрады. Біріншісінің де аты қойылмаған, бірақ ол ке-
зеңнің төрінде Бесшатыр, Быжы, Жалаулы, Жуантөбе сынды ескерткіштер тұратыны белгілі. Нысандар 
саны аз, ж.с.д. VIII-VI ғ. бірінші жартысын алатын ертесақ кезеңі жақсы зерттелмеген. Бәлкім, күндердің 
күнінде ол Жетісу сақтары мәдениетінің Бесшатыр кезеңі болып аталар. Ескерткіштер толыса келе, мәде-
ниеттің де аты қойылар. Дегенмен, тағы да К.Ақышев пен Б.Нұрмұханбетов зерттеген Бесшатыр аты тыс 
қалмас.

 Әрине, осы күндері Бесшатырды тұтастай ж.с.д. V ғ. мерзімдеу мүмкін емес екенін көпшілік жақсы 
біледі. Қатты тоналған үлкен қорғандардан нақты дата беретін бұйым табылмаған.  Ж.с.д. V ғ. мерзім-
деліп келген, диаметры 8, 5 м, биіктігі 1, 08 м 25-ші қорған сияқты қатардағы нысандардың өзі қазір 
басқаша қаралады. Бұндағы жебелер арасында ж.с.д. VII-VI ғ. кезінде қолданыста болған шыбықты жебе 
бұдан кейіндеу уақытқа сай үшқанатты ұңғылы жебелер ғана емес, төртқырлы ұңғылы типтермен бірге 
шыққан (Акишев, Кушаев, 1963, с. 73, рис. 65). Соңғы аталған тип  ж.с.д. VII ғ. тарайтынын жаңа зерттеу-
лер көрсетті. Атап айтқанда, бұл тип Орталық Қазақстандағы ж.с.д. VII-VI ғ. қарасты Талды-2 қорымынан 
шықты (Бейсенов, 2014, с. 164, рис. 13), басқадай орындардан да белгілі.  Бесшатырдағы 25-ші қорған 
мерзімін ж.с.д. VII ғ. соңы-VI ғ. шеңберінде қарастыру керек.

Алтыншы Бесшатыр қорғаны - Қазақстан жеріндегі сақ мәдениеттері арасында ең ерте уақытты көр-
сететін ескерткіштердің бірі. Көміртегілік сараптамалар бұл нысанның калибрленген ұзын жасын ВС 820-
540 аралығында шығарды, бұл ж.с.д. IX ғ. соңы мен VI ғ. ортасын алып жатыр. Оның ішінде үңіле түсетін 
жақтары бар. Айталық, дәлдігі 68,3% 1-ші сигмадағы калибрленген үш болжамды мерзімдік мағынаның 
неғұрлым  нақты дәлдікке сілтей алатын ең үлкені (53.0%) ВС 810-760, яғни ж.с.д. IX ғ. соңы мен VIII ғ. 
бірінші ширегін алып жатыр. Ал дәлдігі 95,4% 2-сигмадағы осындай ең үлкен (56.4%) мағына BC 820-750, 
яғни тағы да IX ғ. соңы мен VIII ғ. бірінші жартысын көрсетті. Сонымен қатар, зерттеушілердің Алтыншы 
Бесшатырдың жерүсті ғимаратына қолданылған ағаш бөренелерінің біріне бірі бекітілетін тесіктерінің 
өзі I Аржан үрдісімен жасалғанын атап айтуының үлкен маңызы бар (Евразия в скифскую..., с. 182, рис. 
3.121). 

Алтыншы Бесшатырдың жерлеу бөлмесіне кіре берісінен жаңағыдай төрт қырлы ұңғылы жебе табылға-
ны бар (Акишев, 1962, с. 63). Бұл жебе құрылыстың тым архикалық сипатына сәйкеспейді, оны тонаушы-
лар тастап кеткен болуы әбден мүмкін. Бұндай ескерткіштер бірнеше рет тоналатыны жақсы белгілі.

Егер көміртегілік даталар мен құрылымдық ерекшелігінен айтатын болсақ, онда Алтыншы Бесшатыр 
– хронологиялық тұрғыдан ж.с.д. IX ғ. соңы мен VIII ғ. бірінші жартысын алып жатқан ескерткіш. Оның 
өте архаикалық сипаты толық ескерілмей отыр. Оның ғимаратының дәлізінің өзін ертесақ кезеңінің кең 
тараған қабір дромостарымен салыстыруға болмайды. Алтыншы Бесшатыр уақыты жағынан I Аржанға 
сәйкесетін нысан болуы мүмкін. Оны осыбір ерте уақытқа жатқызып отырған пікіріміз болашақта, әрине, 
нақтылануы тиіс.

Бесшатыр, Быжы, Жалаулы сынды ескерткіштер бір кезеңде дегенімізбен, сонымен қатар, олар бір бірі-
не қатты жақын емес. Жетісу сақтары мәдениетінің ерте, яғни бірінші кезеңі өз кезегінде екі сатыдан 
тұрады. Бірінші сатыны Алтыншы Бесшатыр сынды ескерткіштер алып жатса, Быжы мен Жалаулы осыдан 
кейінгі, яғни ерте кезенің екінші сатысына сәйкеседі. Атап айтқанда, осы санаттағы ескерткіштер ж.с.д. 
VIII ғ. екінші жартысы мен VI ғ. бірінші жартысын қамтитын уақыт аралығында. Бұның ішіндегі ең ерте-
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лері Быжы типтес ескерткіштер. Шығыс Қазақстандағы Шілікті мен Елеке сазы осы ерте топқа сәйкеседі, 
Арал мен Арқада оларға синхрон нысандар бар. Ал Жалаулы, Жуантөбе (А.Г. Максимова зерттеген), Бәй-
гетөбе, Үйғарақтағы нысандардың көбі, Арқадағы Талды-2 мен Қарашоқылар кейінгі топта болмақ. Бұл өзі 
айтылып, жазылып жүрген пікірлер. 

Баданка, Шанчиг типтес ескерткіштер кішігірім «нөкерлер» тобын құрағанымен,  Тывадағы I Аржан өз 
келбетінде оқшау тұр. А.Д. Грач қайраткерлігі арқасында алдыбел мәдениетіне (Грач, 1980) қанша ен-
гізілді дегенімізбен, оны жеке тип түрінде бөлек алып шығу мәселесі болған да, қазір де жиілеп айтылып 
тұр (Савинов, 2020, с. 28; Чугунов, 2020, с. 137). 

Сондықтан, Бесшатырдың үлкен обаларының оқшау тұрғаны соншалықты таңғалатын іс емес. Бола-
шақта Бесшатыр мен Аржан жолдан қосылатын қоңсыларымен бірігіп жеке хронологиялық топ түзуі әб-
ден мүмкін. Бұл типтес ескертіштерді дәстүрлі келбеттегі қорғандар арасынан іздеу қаншалықты нәтиже 
беретінін кім білсін. Бір есептен, қола өркениеті қатты дамыған Шығыс Қазақстан мен Арқа жеріндегі 
«Аржандар» мен «Бесшатырларды» келбеті «саққа» келетін үлкен, «алтынға бай» ескерткіштер арасынан 
емес, біз қарамай жүрген ұсқынсыздау, қола типтес нысандар арасынан тауып қалуымыз ғажап емес. 
Бұл топтың қиырдағы өкілінен батыс өлкелерден (Қазақстан) келген үрдіспен қатар, Батыс Чжоу бояуын 
көретіндер, сонымен қатар, Бесшатыр мен болашақ «Бесшатырлардан» дәл сол қазақстандық Беғазы 
(жеке мәдениет емес, жалпықазақстандық мәдени қабат айтылып тұр) бояуын да көре біліп, соны күтуі 
керек.

Жетісу сақтары мәдениетінің аталып өткен екінші кезеңі, яғни Есік кезеңі жақсы зерттелген көпте-
ген ескеркіштерімен белгілі. Жетісу сақтары тақырыбы бойынша қазіргі күні оқырманға жақсы танымал 
нысандардың барлығы дерлік осы Есік кезеңіне жатады. Есік кезеңі жерлеу ескерткіштерінің орасан зор 
шоғырларымен, жүздеген қоныстарымен жақсы танымал. Ғылымда жақсы белгілі, көптеп табылған атақты 
сақ қола қазандары (Джумабекова, Базарбаева, 2013) Есік кезеңіне жатады. Көпшілікке жақсы таныс 
Жетісу сақ петроглифтерінің (Марьяшев, Горячев, 2002; Байпаков и др., 2005; Самашев, 2012; 2013; Бей-
сенов, Марьяшев, 2014) барлығы дерлік Есік кезеңі тұрғындарының өнері. Есік кезеңінің, әсіресе, екінші 
сатысына таман Жетісу сақтарында кешенді шаруашылық мейлінше гүлденіп, суармалы егіншілік кеңінен 
дамыды. Дәнді дақылдардан күрішке дейін егілді. Хронологиялық тұрғыдан «Алтын адамға» қарасты осы 
сатыны «гүлденген» деп Б.Нұрмұханбетов атап отыр. Есік кезеңінің алдыңғы сатысын нақты сөздермен 
сипаттауға біршама ізденістер, материалдар керек, бірақ ол сатының уақыт межесі мүлдем қараңғы емес. 
Дерек те таза жоқ емес.

Археологиялық даталары аталатын немесе мерзімі көмескілеу ескерткіштерді жаратылыстану ғылымда-
ры тәсілімен анықтау қазіргі таңда өте өзекті. Көптеген жерлеу нысандары қатты тоналған болып шығады, 
немесе қыш ыдыс, жеңіл-желпі тұрмыстық бұйымдардан басқа, нақты дата беретін зат шыға қоймайды. 
Ондайда зерттелген ескерткіштің хронологиялық орнын анықтауда жаратылыстану ғылымдары тәсіл-
дерінің көмектесетіні сөзсіз. Сонымен бірге, бұны өзекті қылатын тағы бір нәрсе, ол осының нәтижесінде 
қолға алынатын хронологиялық баған түзу мүмкіндігі. 

Жекелеген зерттеушілердің қолында бірен-сарандап жүрген немесе басылым беттерінде кеңінен та-
ратылмаған ондай даталарды жинақтап, жүйелеу ісі енді ғана қалыптасып келеді. Қазақстан тарапынан 
З.Самашев басқарған қазақ-герман тобының Жетісу жеріндегі ізденістері нәтижелі болғаны белгілі. Со-
ның барысында ізденістер жүргізген А. Гасс көміртегілік даталардың алғашқы тобын жариялады (Гасс, 
2015). Зерттеушінің кестесіне жаңа деректері, сондай-ақ, оның алдында жасалған, бірақ оқырманға кең 
танымал болмай отырған К. Чанг (Chang et all, 2003), А.А. Горячев алған 14 дата еніп, барлығы 24 бірлікті 
құрады. А. Гасс жинақтаған даталар түгелімен Есік кезеңін қамтыды. Осының негізінде зерттеуші Жеті-
суда ертесақ кезеңі жоқ, бұл уақытта аймақты адамдар қоныстана қоймаған дегенге саятын ойда болды. 
Көміртегілік сараптамаларға ғана сүйенді деген күннің өзінде, осының алдында баспаға шыққан Бесша-
тыр датасын ол  қолданбаған. Одан соң, 36 датаны қамтитын бұдан да кеңірек кестені Ғ.А. Базарбаева 
жасап (2017), оған тағы да жаңа деректер енді. Саны жағынан орасан зор ескерткіштері белгілі, үлкен 
аумақты алып жатқан Жетісу үшін қолдағы 36 дата өте мардымсыз деген бұл зерттеушінің пікірімен то-
лық келісеміз.

Жетісу сақтары мәдениеті (IX ғ. соңы/VIII-III ғ.) Есік кезеңінің (ж.с.д. VI-III ғ.) екі сатысының шега-
расын шығаратын ізденістер әлі жасалмаған. Бұның ішінде Есік некрополінің ішкі хронологиясын түзуге 
бағытталған жұмыстар бірінші кезекте. Кезеңнің ерте ескерткіштері осы қорымның өз ішінен ашылуы 
тиіс. Жүріп жатқан нәтижелі ізденістерді ескерсек, бұл орындалатын іс. 

Кейбір танымал деректерге сүйене отырып, алдыңғы сатыға Кеген қыратындағы 2-ші қорғанды жатқы-
зуға болады (95,4 дәлдіктегі 2 сигма ВС 540-350 (89,5%): (Гасс, 2015, с. 86, табл. 3; Базарбаева, 2017, табл. 
1, с.162). Кербұлақ ауданы Қаспан қорымындағы С14 нәтижесі белгілі «Гальштат қыратына» түсіп тұрған 
1, 4-ші қорғандар не ертесақ кезеңінің аяғына, не осы Есік кезеңінің ерте сатысына барады (Базарбае-
ва, 2017, табл. 1, с. 162). Кезенің ерте сатысына Молалы-Шұбаратта бар екендігін Б. Нұрмұханбетов пен 
Ю.И.Трифонов нақты зерттелмей қалды, бірақ, бар деп атап айтып кеткен ж.с.д. VI ғ. нысандар жатады. 
Осы кезеңге тән ескерткіштер Бесшатыр қорымындағы шағын обалар қатарында бар. Түрген-2 қорымында 
ертерек сатыға сәйкесетін қорғандар бар (3-ші қорған). Есік кезеңінің ерте сатысына сәйкес қабаттар 
Түзусай мен Цыганка-8 қоныстарында нақты бар. 

Мерзімі дұрыс шығарылмай отырған ескерткіштер көп екенін ескерсек, әрине, бұл сатыға жататын ны-
сандар да көбейеді. Кезеңнің келесі сатысына қарай ескерткіштер саны анағұрлым артады. Оны аталып 
өткен хронологиялық кестелерден де, басқадай археологиялық деректерден де анық байқаймыз. «Алтын 
адам» ашылған қорған Есік кезеңінің алдыңғы сатысы емес, біраздан соң келетін екінші сатысына қара-
сты. Тағы бір ойда болатын нәрсе, ол әлдебір екі  кезеңнің, екі мәдениеттің арасындағы өтпелі уақытқа 
тән хронологиялық қиындықтар. Украина, Саян-Алтай мәдениеттерінде жақсырақ байқалатын бұл қиын-
дықтар осындай өтпелі уақытқа сәйкес келетін археологиялық ескерткіштердің аз табылып, «жоғалып» 
отыратын қасиетінде жатыр.  Айталық, жалпы мерзімі ж.с.д. VI ғ. екінші жартысын-III ғ. қамтитын кезеңді 
алсақ, VI ғ. ескерткіштері анағұрлым аз болып, немесе осы кезде түсініксіз үзіліс пайда болып, келесі 
сатыға қарай ескерткіштер күрт көбейеді. Әлдебір кезеңнің (мәдениеттің) ондай сатысында тек ескерт-
кіштердің саны ғана күрт молайып қоймай, қоғам дамуының жаңа белеске шыққанын айғақтайтын өз-
герістер де пайда болады.  Жалпы, бұндай үлкенді-кішілі проблемалар айтылып отырған хронологиялық 
бағандар жасау кезінде анық байқалады. Сөз жоқ, кез келген мәдениеттегі кезеңдеу (периодизация) 
мәселелері, бұл археологиялық методиканың, оның сыртында теориялық-әдістемелік бағыттың дамуының 
жақсы көрсеткіші болады.

Есік кезеңінің мазмұнын Есік археологиялық мәдениеті құрайды, сол тұрғыдан аталып отырған сатыға 
бөлу проблемасы мәдениеттің ішкі бөлінуі де болып табылады. Оны айналып кете алмаймыз. Мәдени даму 
үдерісінің ескерткіштер мен заттық кешеннен көрінісін беретін қандай да бір уақыттық ерекшеліктері 
ажыратылу негізінде толық сипаттары шығатын осы сатылар кезеңдеуді жаңа қырға да шығара алады. 
Айталық, осының барысында Жетісу сақтары деп аталатын ұзын дәуірді ерте мен кейінгі деп қана емес, 
«ерте», «орта», «кейінгі» деп классикалық үштікке бөлу жүзеге асар (Қара теңіз скифтерінде: ертескиф, 
ортаскиф және кейінгіскиф). Ол қажеттілікке байланысты. Болашақтың ісі.

Әрине, бүгінгі таңда археология ғылымында «кезең мен сатыға табынушылықты» сынау, көпмәдениет-
тер (мультикультурность) үрдісін мойындамайды деп кіналау артып келеді. Бұндай заманауи пікірлерді 
Жетісу сақтары мәдениетіне дереу әкелу дұрысқа жатпайды. Кезеңдеу мен археологиялық мәдениеттің 
ішкі дамуын сатылау арқылы бажайлау проблемалары шешілмеген Жетісу сақ археологиясы материалды 
жүйелеудің классикалық үлгісін бәрібір бастан кешеді. Оны іске асырмай, бір өлкеде тараған көпмәдени-
еттілік желі проблемаларын әлден қуып кетуге де болады. Өйткені, ол беталды шықпаған, ғылыми негізі 
бар жайттар. Бірақ, ол жағдай үйінің қабырғасын көтеруді таза ойдан шығарып, сөйтіп отырып шатырын 
уайымдап байбалам салған пақырды көзге елестетер еді. Сосын, аталып отырған кезеңдеуге «қатып қал-
мау», бір өлкеде тараған түрлі мәдени үрдістерді анықтау мәселелері қай аймақтарда өзекті болып отыр? 
Бірінші орында, әрине, Тыва (Чугунов, 2020). Ертеден-ақ, ірі экспедициялар көптеп-көмектеп зерттеген, 
әбден жүйеленген жер. Екінші орында тағы да ондаған археологтар кеңінен-ақ зерттеген Таулы Алтай мен 
далалық Алтай. Тек қана бір пазырық мәдениетінің хатқа түскен ескерткіштері 700-ден асады (Шульга, 
Мыглан, Слюсаренко, 2016). Ж.с.д. VI-III ғ. қамтитын Есік археологиялық мәдениетінің үлкен хронологи-
ясы жалпы алғанда Алтайдың пазырық мәдениетімен, оның жапсарындағы жоғарғы Обь өлкелерінде та-
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раған камен, быстрян, ішінара староалей мәдениеттерімен, сондай-ақ, Тывадағы сағлы (үйік-сағлы) мәде-
ниетімен жақсы сәйкеседі. Түрлі деңгейде хронологиялық белгілері сәйкесіп қана қоймай, Есік мәдениеті 
және аталып отырған мәдениеттер өзара біріне бірі тым жақын бірлестіктер болып табылады. Сондықтан, 
Жетісу ескерткіштерінің ішкі хронологиялық бөліністерін талдау ісі жақсы зерттеліп, жүйеленіп отырған 
аталмыш мәдени аумақтар практикасынан әлдебір үлгілер алса да болады. Бұл жеке тақырыптардың ен-
шісі.

Кемал және Әлішер Ақышевтар арнайы тақырып қылып көтерген, өзара өте жақын мәдени бірлестік-
тер орналасқан өлкелерді қамтып жатқан, табиғи алғышарттары өте жақын біртұтас «тау белдеуі» жайлы 
пікір өте маңызды (Акишев К., Акишев А, 1997). 

Бұл пікір бойынша, Жетісу мен Солтүстік Қырғызстаннан бастап, Тарбағатай, Алтай бойымен Саян жо-
таларын алып жатқан орасан зор аумақ, ол бір бірімен жалғасып жатқан таулы өлкелердің тұтас жүй-
есі, яғни «тау белдеуі» болып табылады. Бұл ең алдымен табиғи-экологиялық ерекшеліктері бірдей, сол 
себепті сақ-скиф дәуірінде шаруашылық үрдістері өте жақын болған, әрі этникалық жағынан да өзара 
жақын қауымдар мекендеген ерекше  зона. Бұл зонада сақ-скиф заманында жартылай көшпелі шару-
ашылық үрдісі қанат жайған, бақташы қауымдар жылдың үлкен бөлігінде отырықшылық жағдайда өмір 
сүрген, яғни нақты бекітілген қыстық орындары болған. Бұнда егіншілік үрдісі болған. Осы «тау белде-
уінде» бажайлай қарайтын болсақ, жаңа жоғарыда аталған археологиялық мәдениеттерді осыдан таба-
мыз.  

З. Самашев «тау белдеуі» жайлы пікірдің дұрыстығына келіспеу мүмкін емес деп атап өтті. Оның ой-
ынша, екі ғалым атаған ерекшеліктерге, оның ішінде отырықшылық дәстүрлердің болғандығына толық 
келісу керек, тек егіншілік үрдістері Жетісуға тән болғанымен, Алтай өлкелері бойынша ондай деректер 
әлі жоқ (Самашев, 2011а). Ал негізінен, Алтайдың түрлі өлкелерінде егіншілік, көне өндірістер жайлы де-
ректер бар, оларды қойғанда, мұны ғалымның өзі ашып отырған соңғы жаңалықтар мықты дәлелдеп отыр, 
сөз Ақбауыр қоныстық кешені жайлы (Самашев, 2020).  

Г.С. Жұмабекова мен Ғ.С. Базарбаевалар да «тау белдеуі» жайлы пікірді қызу қолдады. Бұл мәдениет-
тердегі ұқсастықтар тек шаруашылық үрдістер, ғұрыптардан, заттық кешендерден ғана байқалып қоймай-
ды, сонымен қатар, тағы бір категориядан - Жетісу мен Сібір өлкелерінде түрлі көмбелер мен қазандар 
табылуының жағдайларының өзара ұқсастығынан байқалады деп атап көрсетті (Джумабекова, Базарбае-
ва, 2013). Бұл екі ғалым З.Самашевтың пазырық мәдениеті тараған өлкелерде бірнеше басты саяси және 
мәдени орталықтар болғандығы жайлы пікірлерін де қостай келе, Жетісуда да осындай ірі орталықтар 
болған деп пайымдады. 

Бұл ойды нақтылай кетсек, Жетісудың Есік мәдениеті дәуірлеген кезеңіндегі басты саяси-мәдени орта-
лығы немесе ірі орталықтардың бірі осы Есік өлкесінде орналасқан деп санауымыз керек.

Бір жайтты атай кетпеске болмайды. «Тянь-Шань мәдениеті» деп ат қойылған бірлестікті аталып оты-
рған Алтай-Саян өлкелерімен жақындататын пікірлер (Иванов, 2016) бар. Бұл жаңағы бірнеше қазақ 
ғалымы ертеден айтып, талдап отырған пікірдің жаңадан шыққан түрі. Оның әбестігі жоқ, қосымша пікір-
лер, олардың дәлелдік базасын ұлғайту дегендер болады. Тек бұл еңбектерде осыншама ғалым айтып 
келе жатқан, маңызды ғылыми парадигма есебінде қалыптасып үлгерген басты желінің аталмай отыруы, 
ол зерттеушілер еңбектеріне сілтемелер жасалмауы көзге түседі. Оның үстіне «Тян-Шань мәдениетіне» 
Жетісу сақтары мәдениетін қоса салу орынды емес. Оған келісуге болмайды. Ғылымда археологиялық 
мәдениетті талдаудың өз жолы бар. Тіпті, Қырғызстан сақ дәуірі ескерткіштерінің өзі әлі күнге дейін  
жүйеленбей отырғаны анық. Бір таудың екі беті екені рас (осы жолдардың авторы ескі қазақи дәстүр 
бойынша Жетісуға Солтүстік Қырғызстан өлкелерін де жатқызады, Жетісудың бір шеті Шыңжаңға да ба-
рады), жақын ескерткіштер екені рас, бірақ бұндай шаруа үлкен жүйелеуден кейін, ғылыми талдаулар-
дан кейін барып орын алуы керек. Бұл ғылымдағы академиялық жосын. Бір мәдениетке қоса  салмақ 
түгіл, өзіміз жөнді білмей отырған Шыңжаң бетіндегі ескерткіштерді талдап, уәж айтуға әлі мүмкін емес. 
Мәселе орасан зор аумақты алатын бір археологиялық мәдениет емес, түбінде бірнеше археологиялық 
мәдениеттен құралатын, өзара жақын үлкен қауымдастыққа тірелетін болса, онда жөні басқа еді. Оның 
өзі бірдемені жариялай салу формасымен жасала қоймас. 

Атақты Құлжа жолы бойында орналасқан Есік 
кешендерінің тұрған жері де ерекше. Оның өзі ерте-
ден түрлі өлкелердің басын қосқан іргелі коммуни-
кациялық желіні көрсеткендей. Б. Нұрмұханбетов 
ерекше мән беріп келген Рахат, Өрікті кешендері, 
ашылмай отырған басқадай қоныс-қала орындары 
бұл өлкеге айрықша тарихи мағына беретіні көрініп 
тұр. 

Археолог Ә. Ақышев тұспалдағандай, бұл өлке 
көпқолды Митра құдайынан күш алған, 4 алтын 
жебелі, төрт тарапты «Алтын көсем» өзінің төрт 
жағындағы қауымдарға билік еткен мекенге әбден 
келеді. 

Қоныстық орындарды кеңінен арнайы іздестіріп,  
ашудың Есік өлкесі үшін зор маңызы бар. Бұнда күн-
дердің күнінде ертесақ дәуірінің де ескерткіштері, 
оның ішінде қоныстары да табылуы керек. Б. Нұр-
мұханбетов өзі тапқан ертесақ дәуіріне қарасты 
бұйымдар бар көмбе (Нұрмұханбетов, 2011) ғана 
емес, жуырда белгілі болған жаңа көмбедегі тағы да 
ертесақ заттары осыны нақты айғақтайды (Чекин и 
др., 2018). Ертесақ дәуіріне қарасты ескерткіштер 
нақты іздестіріліп, оларды табу методикасы қара-
стырылуы қажет. Ертесақ кезеңі қоныстары тұрғы-
сынан түрлі қабаттар арасында келген жанамалы, 

көмескілеу деректерді айтпағанда, жуырда бір нақты нышанды байқадық. Ол Кербұлақ ауданында зерт-
телуі басталған Балакүңгей-2 қонысы. Ауданы онша үлкен емес шурфтан алынған материалдар бойынша 
Канада зертханасында жасалған АМС көміртегілік сараптама ертесақ кезеңін берді. Оған аздап табылған 
қыш бөлшектері де сәйкеседі (Дуйсенбай, Джуманазаров, Ахияров, 2020). Қоныс қазақ қыстауының дәл 
астында, тау беткейінде орналасқан. Беткейлік топография да, маржанды өрнек түсірілген қыш үлгісі де 
сонау Орталық Қазақстан қоныстарымен (Бейсенов, Дуйсенбай, Ахияров, 2020) үндесіп тұр. Бәлкім, ер-
тесақ кезеңі қоныстарының орналасу ерекшелігі Есік өлкесінде де бөлектеу болып, ол су бойларындағы 
алаңқайлар емес, тау беткейіне тән болуы ғажап емес.

Бекен ағаның тобы Шаболдинкадан кейін қалаға көшіп, бос тұрған аптека үйін мекендеді. Онда Идан 
ағамыз, Савекең (шофер Савелий), Ибрагим, «Аннушка» (шағын дәмхана), т.б. «кейіпкерлер» қосылды. 
Күндердің күнінде Бекен аға Гоголь көшесінен үй алып, оған енді жанұямызбен келе бастадық. 

Осы жағдай қанатын кеңге жайған сәулетті де еңселі үлкен музейге жалғасты. Бекен ағаның арманы 
орындалды (Мухтарова, 2016). Бекен ағаның жолы, археологтар жолы өз жалғасын табуда.

Әдебиеттер:

Акишев А. К. Искусство и мифология саков. Алма-Ата: Наука, 1984. 176 с.
Акишев К.А. Шестой Бесшатырский курган // КСИА. 1962. 61. – С. 61-65.
Акишев К.А. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. Москва: Искусство, 1978. 130 с.
Акишев К.А. Қазақстанның көне алтыны. Древнее золото Казахстана. Ancient Gold of Kazakhstan. 

Алма-Ата: Өнер, 1983. 264 с.
Акишев К., Акишев А. Саки Жетысу: социум и культура // Новости археологии.  Туркестан, 1997. – 

С. 30–37.
Базарбаева Г.С. Памятники сакского времени Жетысу // Казахстан в сакскую эпоху. Коллективная 

6-сурет. Гоголь көшесіндегі үй. Бекен аға және 
Есікті көруге келген алматылық оқушы Атабай Зи-
яден



50 51

монография. Отв. ред. А.З.Бейсенов. Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, НИЦИА «Бе-
газы-Тасмола», 2017. – С. 157-178.

Базарбаева Г.С., Джумабекова Г.С., Швец И.Н. Образ человека в художественной культуре насе-
ления раннего железного века казахских степей // Конастантин Федорович Смирнов и современные 
проблемы сарматской археологии. Материалы IХ международной научной конференции «Проблемы 
сарматской археологии и истории», посвященной 100-летию со дня рождения Константина Федоро-
вича Смирнова. 12-15 мая 2016 г., Оренбург. Отв. ред.  Л.Т.Яблонский, Л.А.Краева. Оренбург: ОГПУ, 
2016. – С. 32-40.

Байпаков К.М., Марьяшев А.Н., Потапов С.А., Горячев А.А. Петроглифы в горах Ешкиольмес. Ал-
маты, 2005. 226 с.: ил.

Бейсенов А.З. Наш юбиляр – археолог Бекен Нурмуханбетов // Вопросы археологии Казахстана. 
Сборник статей, посвященный 75-летию археолога Б. Нурмуханбетова. Издатель и отв. ред. А.З.Бейсе-
нов. Алматы: НИЦИА Бегазы-Тасмола, 2011. Вып. 3. – С. 7-12.

Бейсенов А.З. Серьги сакской эпохи. // Вестник Томского государтсвенного университета. 2014. №6 
(32).  – С. 121-128.

Бейсенов А.З. Элитные курганы раннесакского времени в могильнике Талды-2 в Центральном Ка-
захстане // История оружия. Альманах. Запорожье, 2014а. № 10. – С. 152-169. 

Бейсенов А.З., Дуйсенбай Д.Б., Ахияров И.К. Орталық Қазақстан сақ дәуірі қоныстары: пәнаралық 
зерттеулер // Материалы Международной научно-практической конференции «Естественно-научные 
методы в современных археологических исследованиях: теория и практика. 30 октября 2020 г., г. Алма-
ты. Алматы: КазНУ им. Аль-Фараби, 2020. Б. 78-85.

Бейсенов А.З., Марьяшев А.Н. Петроглифы раннего железного века Жетысу. Алматы: Институт ар-
хеологии, 2014. 156 с.+ 46 с. цв. илл.

Гасс А. Радиоуглеродная хронология памятников раннего железного века Юго-Восточного Жетысу 
// Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов Cтепной Евразии: 
сборник научных статей, посвященных памяти археолога К. А. Акишева. Издатель и отв. ред. А.З.Бей-
сенов. Алматы: НИЦИА «Бегазы-Тасмола», 2015. – С. 84–89.

Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. М.: Наука, 1980. 256 с.
Джасыбаев Е.А., Тулегенов Т.Ж., Чекин А.Г. Костяная пластина из Орнекского  могильника: к во-

просу об аналогиях изображениям голов хищных птиц //Маргулановские чтения 2020. Алматы: Инсти-
тут археологии им. А.Х.Маргулана, 2020. – С. 340-348.

Джумабекова Г.С., Базарбаева Г.А. Художественные бронзы Жетысу. Алматы: Институт археологии 
им. А.Х.Маргулана, 2013. 120 с.

Джумабекова Г.С., Базарбаева Г.С. О раннем железном веке Жетысу: некоторые итоги систематиза-
ции данных // Археология и давняя история Украины. 2018. Вып. 2 (27). – С. 469-484.

Дуйсенбай Д. Б., Джуманазаров Н.Ш., Ахияров И.К. Археологические исследования на поселении 
Балакунгей-2 // Маргулановские чтения-2020. Материалы международной научно-практической кон-
ференции «Великая Степь в свете археологических и междисциплинарных исследований». (г. Алматы, 
17–18 сентября 2020 г.). Том 2. Алматы: Институт археологии им. А.Х.Маргулана, 2020. – С. 223-232.

Длужневская Г.В., Савинов Д.Г. Археолог Юрий Иванович Трифонов (1940-1989) // Памятники 
древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Новосибирск: ИАЭ СО РАН. 2000. – С. 
203-210.

Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы. МИА. 118. М.-Л.: Институт архео-
логии, 1962. 328 б.

Ермоленко Л.Н. Отображение эпического мотива «кровожадности» в изобразительных памятниках 
(на примере антропоморфизированных изображений кошачьих хищников)// Миф, обряд и ритуальный 
предмет в древности. Екатеринбург-Сургут: Магеллан, 2007. – С. 43-56.

Иванов С.С. Этнокультурные взаимосвязи ранних кочевников  Притяньшанья и Алтая в скифо-сак-
скую эпоху // Мир большого Алтая. 2016. 2. – С. 869-885.

Марьяшев А.Н., Горячев А.А. Наскальные изображения Семиречья.  Алматы, 2002.  264 с.
Мухтарова Г.Р. Мечты сбываются…//Саки и савроматы Казахских степей: контакт культур. Алматы: 

Институт археологии им. А.Х.Маргулана, 2016. – С. 19-26.
Нұрмұханбетов Б. Жетісу сақтары мәдениеті. Есік «Алтын адамы» // Мыңжылдықтар куәлары: Қа-

зақстан археология ғылымы 20 жылда (1991-2011). Алматы: Ә.Х.Марғұлан ат. Археология институты, 
2011. Б. 114-119. 

Нурмуханбетов Б.Н. Археологический надзор на територии строительства микрорайона  «До-
рожник» в г. Иссык.  Рукопись. Без даты. Архив Государственного заповедника-музея «Иссык». 
Дело 17. 

Нурмуханбетов Б., Мухтарова Г.Р. Могильник Иссык – некрополь Иссык – Археологический ком-
плекс Есик-Рахат – Республиканский государственный историко-культурный заповедник-музей «Ис-
сык» // Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Ев-
разии. Караганды, Алматы: Technology of Imaging, 2011. – С. 54–57.

Ртвеладзе Э.В. Бактрийский гопатшах (нефритовая пластинка с изображением бактрийского прави-
теля и человека-быка) //Вестник древней истории. 1995. №1. – С. 67-74.

Самашев З.С. Берел. Қазақша, орысша, ағылшынша. Алматы: Таймас, 2011. 236 б.
Самашев З.С. Некоторые результаты исследований Берельских курганов // Материалы международ-

ного симпозиума «Terra Scythica» (17–23 августа 2011 г., Денисова пещера, Горный Алтай. Новоси-
бирск: ИАЭ СО РАН, 2011а. – С. 218-238.

Самашев З. Наскальные изображения Жетысу. Баянжурек. Астана: ФИА в г. Астане, 2012. 240 с. (на 
каз., рус., англ. яз.).

Самашев З. Ежелгі өнер. Древнее искусство. The Ancient Art. Қазақ өнері. Казахское искусство. 
Kazakh Art. Том I. Алматы: «Елнұр», 2013. 240 б.

Самашев З. Производственный центр ранних саков в Казахском Алтае (поселенческий комплекс 
Акбауыр) // Археология Южной Сибири. 2020. Вып. 28. – С. 103-118.

Самашев З., Григорьев Ф., Джумабекова Г. Древности Алматы. Алматы: ТОО «Археология», 2005. 
184 с.

Ташбаева К. Культура ранних кочевников Тянь-Шаня и Памиро-Алая (I тыс. до н.э.). Бишкек: Илим, 
2011. 274 с. 

Тулегенов Т.Ж., Чекин А.Г. Одно из погребений могильника Орнек // Маргулановские чтения-2018. 
Алматы-Актобе, 2018. – С. 355-357.

Тулегенов Т.Ж., Чекин А.Г. Полевые археологические исследования на аварийном кургане правобе-
режной части могильника Иссык (предварительная публикация) //Ахинжановские чтения-2019. Алма-
ты: Институт археологии им. А.Х.Маргулана, 2019. –С. 64-67.

Тулегенов Т. Ж., Чекин А. Г., Құрбанәлі Ж. Археологические раскопки городища Рахат в полевом 
сезоне 2019 г. //Археология Казахстана. 2020. №2 (8). – С. 65-77.

Чекин А.Г., Тулегенов Т., Иванов С., Бесетаев Б. «Третий клад» эпохи раннего железного века из г. 
Иссык. //Историко-культурное наследие Казахстана: проблемы изучения, интерпретации и сохранения. 
Материалы международной научно-методической конференции «Х Оразбаевские чтения». 11-12 мая 
2018 г. Алматы. Алматы: КазНУ им. Аль Фараби, 2018. – С. 90-98.

Савинов Д. Г. Археология Тувы в трудах Александра Даниловича Грача (Интервью 20 декабря 2019 
г.) //Археологические вести. 2020. 26. – С. 21-31.

Чугунов К.В. Тува в первом тысячелетии до н. э.: модель мультикультурности //Археологические 
вести. 2020. 26. – С. 136-143.

Шульга П.И., Мыглан В.С., Слюсаренко И. Ю. Хронология могильников позднего этапа пазырык-
ской культуры: дендрохронологическая шкала и археологический аспект // Алтай в кругу Евразийских 
древностей. Новосибирск: ИИАЭ, 2016. – С. 272-285.

Chang C., Benecke N., Grigoriev F.P., Rosen A.M., Tourtellotte P.A. Iron Age society and chronology in 
South-east Kazakhstan // Antiquity. 2003. № 77. – С. 298–312.

https://www.academia.edu/9990058/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8._%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%93%D0%A3._2014._6_32_._%D1%81._121-128._EARRINGS_OF_THE_SAK_EPOCH._text_on_Russian_abstrakt_in_Ehglish
https://www.academia.edu/9990058/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8._%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%93%D0%A3._2014._6_32_._%D1%81._121-128._EARRINGS_OF_THE_SAK_EPOCH._text_on_Russian_abstrakt_in_Ehglish
http://kronk.spb.ru/library/2000-ns-turk.htm
http://kronk.spb.ru/library/2000-ns-turk.htm


52 53

Ғ.Қ. Омаров 
Алматы қ, Қазақстан 
gany_omarov@mail.ru

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕРТЕ САҚ ДӘУІРІНІҢ ЖЕРЛЕУ 
ЕСКЕРТКІШТЕРІ*

Шығыс Қазақстан үшін ж.с.д. VIII-VII ғғ. соңғы қола дәуірінің дәстүрін сақтаған ескерткіштер сарқын-
шақтарымен қатар ерте көшпелілер белгілері білініп, қатар өмір сүрген, сондай-ақ ж.с.д. VIII-VII ғғ. ерте 
көшпелілер дәуірі болып есептеледі (Ермолаева, 2008, 84-92 бб.).

Шығыс Қазақстандағы қоладан ерте темір дәуіріне өтпелі Измайловка және Қоғалы 1 қорымдарын 
басқа мәдениет өкілдерінің әсері тиген жергілікті кейінгі қола дәуірі тайпалары тұрғындары қалдырған 
(Ермолаева, 1983, 64-94 бб.).

Ж.с.д. IX ғ. соңы мен ж.с.д. VI ғ. бірінші ширегіндегі майемер мәдениеті орнына бийке мәдениеті 
атауын енгізуді А.А. Тишкин Бийке атты қорымның жете зерттелуімен және майемер атауының ғылыми 
түсінікке сай еместігімен түсіндіреді. Барнауылдық ғалымдар бийке мәдениетіне Қазақ Алтайындағы 
Күрті 2 қорымын жатқызған. Сонымен Ресейлік ғалымдар Алтайдағы аржан-майемер уақытынан бийке 
мәдениетін бөліп шығарып, оны үш: күрту, семисарт және бойтыгем кезеңдеріне бөледі. Ал оның шығуы 
әлі де басы ашық мәселе.

Бийке мәдениетінің басты ерекшелігіне қорғандардың тізбектеле қотан түрінде келуі, тас жәшікті қа-
бірлердің көне жер бетінде болуы, үйінді шетінде тұғыртастар мен тас қоршаудың жасалуы, жылқымен 
қоса адамды қырынан, басын батыс немесе солтүстік-батысқа қаратып қою тән болған (Тишкин, 2003, 
164-166 бб.). 

Майемер кезеңі Нарым өзенінің жоғарғы ағысындағы қорымның аты бойынша қойылған. Қорғандар 
етегін шеңберлей аласа тас үйінділер қоршаған. Қабір шұңқырлары тік бұрышты етіп қазылып, қабы-
рғалары ағашпен шегенделе келе бөренелермен жабылды. Қорғандарды қазған кезде жиегі шығыңқы 
және ортасында ілгегі бар қола айналар, қола ауыздық, әшекейлік бұйымдарынан тоға, жануарлар бей-
неленген қапсырмалар табылды. Майемер кезеңінің соңғы уақытында жылқысын иесімен қоса жерлеу 
пайда болады. Жалпы алғанда майемерліктер адамды қырынан, басын солтүстік-батысқа қаратып, терең 
емес шұңқырға жерлеген. Аса биік емес дөрекі жасалған қыш ыдыс жанына қойылатын болған (Марсадо-
лов,1999, 104-108 бб.).

Қазіргі таңда қолданыстағы түсініктер мен өлшемдер тұрғысынан алғанда «Алтайдың ерте көшпелілер 
мәдениеті» (М.П Грязнов бойынша), «майемер мәдениеті» (С.В. Киселев бойынша), «Таулы Алтайдың 
малшылар мәдениеті» (С.И. Руденко бойынша), осы келтірілген зерттеушілер концепциялары арасын-
дағы дәстүрлі қарама-қайшылық айқын асыра айтылған. Бұл жағдайда пазырық қорғандарын, сондай-ақ 
майемер деп аталған «осы ескерткіштердің ежелгі тобын» «бір археологиялық мәдениетке» жатқызған 
С.С. Черниковтың ұстанымы көңілге қонымды. Зерттеушінің пайымдауынша бұл ж.с.д.VII-VI ғғ. және 
ж.с.д. V-III ғғ. жататын «әр түрлі мерзімдік кешендер» болған (Черников, 1975, 132-137 бб.). Осы «мәде-
ни-мерзімдік кезеңдерді» жіктеп, бөлу қазіргі таңда да қолданыста. Яғни, С.С. Черников кейбір бұқтарма-
лық ескерткіштерді оңтүстік шіліктілік топқа жатқызса (Черников, 1975, 132-137 бб.), ал Л.С. Марсадолов 
«шіліктіліктер» және «майемерліктер» жерлеулерін, «шіліктіліктер» + «майемерліктердің» айтарлықтай 
күшті тайпасы» қалдырған деп бір топқа біріктірген (Марсадолов, 1996, 64 б., табл. 3).

«Майемер мәдениетін» Таулы Алтай үшін археологиялық мәдениет ретінде В.А Могильников жеке бөліп 
көрсеткен (Могильников, 1986, 35-67 бб.). Аталған еңбектің көңілге қонымды жақтары болғанымен, алай-
да мәліметтердің жеткіліксіздігінен ұсынылған кесте көбінде жалпылама болып табылады. П.И. Шульга 
1999 жылы Алтайдың солтүстік батыс беткейлері және Шығыс Қазақстанмен шекаралас жатқан аймақта-
ры үшін ерте сақ жерлеулерінің бес негізгі типін бөліп көрсеткен (Шульга, 1999, 245-250 бб.). Қазіргі 
таңда олардың саны әлдеқайда көп, себебі әр қорымның басқалармен салыстырғанда айтарлықтай өзіне 
тән арнайы айырмашылықтары бар (Омаров, 2014). 

Зерттелінген қорымдардың шағын бөлігі топырақтан тұрады және қатарласып келе күрделі кешен 
құрап қоршау түрінде немесе белгілі бір жүйесіз орналасады. Жерлеулердің көбінің қабір үсті құрылы-
стары ірі қорған үйінділерін айналдыра келген тас қоршаулары бар топырақ үйінділі қорғандар. Кейбір 
қорымдарда жылқы қосып жерлеулер жоқ немесе сирек кездеседі, ал жылқы қосып жерлеулердің бірне-
ше түрі бар, соның ішінде тұтас жылқыны емес, оның бір бөлігін, яғни сирақтары мен терісін қою кезде-
седі (Самашев, Ермолаева, 2014, 155-160 бб.). 

 Майемер 2 қорымындағы № 3 қорған орталығындағы тас жәшіктен құлын, не тайдың үстіңгі жеті тісі 
мен алдыңғы сирақ сүйектері табылды. Кей жағдайда салыстырмалылық үшін бүтін заттың орнына оның 
негізгі бір бөлігі ғана қойылады. 

Өскемен маңында Меноновное 8, 29-шы қоршауларында ат жүгенін қойған тікбұрышты қоршау орта-
лығында шұңқыр ішінде тас жәшік болды. Бұл кешеннің көбісі, сондай-ақ Талдысай кешенінің жүгендері 
арқылы мерзімделу уақыты Л.С. Марсадолов бойынша ж.с.д. VIII - VII ғғ. екінші жартысына сай екендігі 
анықталды (Марсадолов, 1998,  5-24 бб.).

Шығыс Қазақстандағы соңғы қола дәуірі мәдениетімен үзілмес байланыс желісі болған ежелгі 
сақтардың майемерге дейінгі кезең ескерткіші Күрті қорымының қорғандары дөңгелек тас үйінділі, 
ал үйінді шетін тас қоршаумен қоршап, қосалқы құрылыста жылқыны ауыздықсыз жерлеу тән. Ал 
негізгі қабірде адамды сол қырымен бүріскен түрде, басын солтүстік-батысқа қаратып жерлеу ба-
сым болса (Сорокин, 1966, 35-57 бб.), Майемер қорғандары үйіндісінің астына тас қоршау салынады 
және кейде қабір үсті бөренелермен жабылады. Мәйіттің басы шығысқа қаратылып шалқасынан 
қойылады. 

Қазақ Алтайындағы Майемер 2 қорымындағы № 2 қорған екі қатарлы дөңгелек қоршаулы, бұрышта-
ры дөңгелене келген, солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай созылған қабір шұңқырындағы ақымда 
басы солтүстік батысқа, беті солтүстікке қаратылған, жанында қылшанның сүйек түймелері, алты қола 
және бір сүйек жебе ұштары қойылған адам қаңқасы анықталды. Жебе ұштары екі қанатты, ағаш өзек 
кигізетін тесік, ромбалық-ассиметриалық және ромбалық түрде. Олар ж.с.д. VIII - ж.с.д. VII ғғ. ежелгі сақ 
ескерткіштеріне тән (Самашев,1998, 155-160 бб.). 

Өскемен ықшам ауданындағы ерте көшпелілер ескерткіштері үйінді астында сопақ, дөңгелек немесе 
тікбұрышты қоршау болып келген. Мәйіттер шалқасынан жатқызылып, басын батысқа қаратқан. Онымен 
қосып жылқы жерленген. Бұған Герасимовка қорымындағы № 28 қорғанның материалдары мысал бола 
алады. Шығыс қабырғасына қиғаш сынтас тіреле жатса, қоршаудың орталық бөлігінде қабір шұңқырдың 
бетін жапқан тас плита, ағаш қалдықтары және түбіне таман жылқының жекелеген сүйектері табылып, 
қабірдің оңтүстік қабырғасының түбінен ақымда шашылған адам қаңқасы шықты (Ткачёв, 1999, 194-198 
бб.). Меновное 8 қорымындағы № 6-шы қорған да дәл осындай болып келеді.

Ал, Герасимовка қорымындағы 22-ші қорған мен Меновное 8 қорымындағы № 29-шы қоршауларда 
жерлеу шұңқырына жүгендер қойған. Бұл жерлерде де жерлеулер шұңқырлы ақымдармен кездеседі 
(Ткачёв, 1999, 194-195 бб.). 

Ә.М. Оразбаевтың басшылығымен ж.с.д. VIII ғ. аяғы мен ж.с.д. VII ғ. басымен мерзімделетін Черновая 
III қорымындағы № 6 қорғанда шығыстан батысқа қарай бағытталған ағаш астау-табыт табылды (Ораз-
баев, 1998, 27 б.). Үлкен бөренені үңгіп жасаған, беті тегіс, екі жағы доғалдана біткен. Астау табыттың 
Қазақ Алтайында бұл алғашқы табылуы болса, ал Таулы Алтайда (Пазырық, Башадар, Бертек, Құтырғантас, 
Ақалақа) (Руденко,1952, Деревянко, 1994) және Тывада (Грязнов, 1980) Аржан, Аржан 1 ескерткіштерінде 
жиі кездеседі. 

Ю.Ф. Кирюшин және А.А. Тишкин ертесақ кезеңінің ескерткіштеріне сараптама жасай отыра, мынан-
дай қорытындыға келді: «Ертесақ мәдениетінің осы аймақтағы түп-тамырын Орталық Алтайдан оңтүстік 
шығысқа қарайғы аймақтардан, солтүстік батыс Моңғолиядан, сондай-ақ Алтайға жақын жатқан Қытай 
аймақтарынан іздеу керек. Ерте сақ мәдениетінің сіңісуі ж.с.д. IX ғ. басынан ж.с.д. VIII ғ. басына дейін 
үлкен маңызға ие болды» (Кирюшин-Тишкин, 1997, 111 б.). Алайда, бұл үдеріс оданда әрі кең, тек Са-
ян-Алтайды ғана алып жатпай, одан батысқа – Шығыс Қазақстан, Жетісу, Арал маңы және Орал-Қазақстан 
далаларына да тарады (Васютин, Садовой, 1999, 35-38 бб.).
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К.А. Ақышев тайпалардың шығыстан батысқа және батыстан шығысқа инфильтрациясының немесе 
миграциясының негізгі екі жолын көрсетті: біріншісі – Алтай арқылы Шығыс, Орталық және Батыс Қа-
зақстан, ал екіншісі – Шыңжаң арқылы Орталық Тянь-Шань және Памирге өтуі (Акишев, 1973, 57-58 бб.). 

П.И. Шульга мен Н.В. Полосьмак назар аударған Орталық Қазақстан, Алтайдың солтүстік-батыс бөктері, 
Шығыс Қазақстан, Жоңғар ойпаты мен Солтүстік Қытай ескерткіштерінің жақындығы ж.с.д. VIII ғ. аяғын-
да Қытайдың солтүстік және солтүстік-батыс аудандары мен Моңғолиядан келген көшпелілердің туыстас 
топтарының Жоңғар қақпасы мен Қара Ертіс алқабы арқылы Алтай бөктерлерін бойлай Орталық және 
Солтүстік Қазақстанға, онан әрі Оңтүстік Зауралье даласына орналасуының ортақ жолдарына негізделеді. 
Алтайдың солтүстік батыс бөктерінен Орал жотасының шығыс тармақтарына дейінгі кеңістікті иемденген 
бұл қоныс аударушылардың барлық тобы моланың сыртына дөңгелек немесе тікбұрышты қаландылар мен 
қоршаулар, жер үйінділердің үстіне тас қабыршақтар, төсенділер сияқты құрылыс тұрғызу үшін тасты 
кеңінен пайдаланған. Сонымен қатар, оларда өлікті шалқасынан түрлі бағытта созып қою ортақ болған. 
Алайда, көбінесе өлікті солтүстік немесе батыс бағытқа қаратқан. Жерлеу құрылысының – жай жер қа-
бір (жерлеу камерасының негізгі типі), тас жәшік, ақымды қабір т.б. әртүрлі болуы қоныстанушылардың 
құрамының әртүрлілігіне байланысты болған шығар. Бірақ моланың сакральдық кеңістігіне қатысты екі 
нақты дәстүр сақталған. Біріншісіне сәйкес қабір тек адамға ғана емес, оның атына да арналады. Орталық 
Қазақстанда өлікті жерлеу камерасына жүгендеулі ат «тұлыбы» бас сүйек түріндегі және тұяқ немесе 
оның нышаны – жүген жиынтығымен бірге жерлеуі кездеседі. Екінші дәстүр бойынша, тек қабір шұңқыры 
ғана емес, қорған астындағы алаң да тек адамға арналады (Таиров, 2003, 157-179 бб.).

Орталық Қазақстандағы сияқты Алтайдың солтүстік-батыс бөктерлері мен соған қабысып жатқан 
Шығыс Қазақстан аудандарында да анықталған екі дәстүр кездеседі (Шульга, 1999). Бірақ Оңтүстік За-
уралье мен Орталық Қазақстаннан айырмашылығы, мұнда адамды жылқымен қорған шұңқырының бір 
сакральды кеңістігінде бірге жерлеу бар. Көбінесе алдындағы шұңқырға оның «нышаны» емес, жылқы-
ның өзі қойылып, адамнан қаланды арқылы бөлінген. Жылқыны жеке жерлеу камерасына қою дәстүрі 
Таулы Алтайда көрініс тапқан. Сондықтан Алтайдың солтүстік-батыс бөктеріндегі мола шұңқырларында 
жылқының болуы біздің байқауымызша, таулыалтайлық тайпалардың оның бөктеріндегі халыққа әсер 
етуінің дәлелі. Шығыс Қазақстанда алдыңғы шұңқырға жылқы немесе ат әбзелдерінсіз жерлеу Тар Асу 
қорымындағы 23 қоршауда кездеседі (Самашев, 1998, 174-202 б.). 

Шығыс Қазақстанда ж.с.д. VIII-V ғасырларға жататын зерттелінген қорғандарда адаммен қоса жылқы-
ны жерлеудің үш түрі анық байқалады: адамға арналған жылқыны толығымен жерлеу (Күрті II, № 2 
қорған; Зевакино, № 36 қоршау, № 38 қоршау, № 104 қоршау, № 99г қоршау, № 99е қоршау; Құрық II, № 
6 қорған; Қызылтас, № 47 қорған), қабірге жылқының терісін, бас сүйегін не сүйегін қою (Зевакино, № 
7 қоршау; № 83 қоршау; Измайловка) және тек ат әбзелін (ауыздық, сулық және т. б.) жерлеу толықтай 
кезігеді (Камышинка олжасы, Измайловка). 

Келтірілген аймақтағы жерлеу ғұрыпының аса сан түрлігі осы бір-бірімен тоғысар аумақта көп санды, 
бірақ кішігірім туыстас рулардың араласып кету нәтижесі. Негізінен тұрғындар тобының басым бөлігі 
Қазақстан территориясынан шыққан және онымен тығыз байланысты жалғастырған. Шығыс Түркістанмен 
де қатынасы болған. Айта кетерлік жағдай Тываның ерте скиф қорғандарындағы жерлеу ғұрпы Алтайдың 
солтүстік батыс тау беткейлеріндегіден өзгеше болып келеді.

Сонымен қарастырылған территориядағы түгел дерлік ерте сақ ескерткіштері, соның ішінде уақыты 
жағынан жақындарының да маңызды айырмашылықтары бар. Жиі түрде айтарлықтай ерекшеліктер қо-
рымдардың өзінде де аңғарылады. Жерлеу ғұрыпының бірқатар белгілері үздіксіз өткен және трансформа-
цияланған. Жерлеу ғұрыпының осындай сан түрлілігінің және тұрақсыздығының себебі берілген өңірдің 
жағрапиялық жағдайында. Ерте сақ кезеңінде Алтайдың солтүстік-батыс беткейлері және онымен жалға-
сып жатқан Шығыс Қазақстан бөлігінде орналасқан ескерткіштердің этномәдени ерекшілігін анықтаушы 
болған әртүрлі тұрғындар топтары мекен еткен контакті аймақ болған. Алтайдың солтүстік-батыс беткей-
лері және жалғасып жатқан Шығыс Қазақстан бөлігіндегі ертескиф кезеңінің біз қарастырған ескерт-
кіштер тобы археологиялық мәдениеттің дәстүрлі анықтамасына толық сай келмейтіні анық. Дегенмен 
жерлеулердің бірде біреуі көрші мәдениеттер ғұрыпын қайталамайды. Барлығына жуығы оларды басқа, 

тұрақты жерлеу ғұрыпы бар мәдениеттерден ажырататын және бұл өңір ескерткіштеріне ортақ белгілері 
бар. Майемер «мәдениетінің» көршілес Таулы Алтайдың бийке мәдениетінен және Қазақстанның Шілікті 
мәдениеті ескерткіштерінен айырмашылығы жерлеулер негізінен терең тар шұңқырларда, кейбір жағдай-
да ақымда, жиі түрде текпіршекте немесе тас жәшіктерде болып келуі. Марқұмдар шалқасынан созыла, 
бастары солтүстік жақа бағытталып қойылған. Жылқы және қойлар адаммен бірге немесе бөлек шұңқыр-
да, бірақ тура солай терең жерленген. Бағытталуы адамдікіндей, басы солтүстікке немесе солтүстікке тек 
жылқы басы қаратылған, ал денесі шығыс-батыс бағыты бойынша орналасқан. Жылқылыр әдетте жүген-
делмеген, ал жабдығы (жүген және айыл, тартпасымен ертоқым) жылқы басы маңына қойылған. 

Қызықты жаңалықтар берген Шілікті-3 қорымындағы 1 қорған (Бәйгетөбе) (Толеубаев, 2005, 1-7 бб.). 
Қорған сыртын белдеулей ор қазылып, онан шыққан топырақ үйіндіге үйілген. Ордың шығыс бөлігіндегі 
3-4 м жер қазылмай кешенге кіретін есік ретінде қалдырылған. Бұл жағдай дәл Бәйгетөбе қорғанында 
нақты көрінбегенімен, Шілікті 1 қорымындағы № 36 қорғанда және Шағаноба қорымындағы Г.Н. Бокий 
қазған қорғанның сыртқы құрылысында анық байқалады. Қорған үш құрылыс қабатынан тұрады. Ең 
жоғарғы қабаты ұсақ малта тас, топырақ, шым және құм араласқан қиыршық тастан тұрады. Екінші қабаты 
үйілген тас қорған. Осы тас қорғанның астында жуан қызыл қарағайлардан қималанып салынған қабір-
хана бар. Қабірхана ұзына бойымен шығыстан батысқа қарай көне жер беті деңгейінде орналасқан. Дәл 
сол сияқты Тывадағы қорғандар да көне жер бетінде салынған, алдымен жерлеу қабірханалары ағаштан 
салынып содан кейін айнала қоршаған тастар қаланып, қорған үстіне тас үйіндісі үйілген.

Көне жер бетіне салынған жерлеу орындары Батыс және Оңтүстік Сібір, Қазақстан, Орта Азия жер-
лерінде қола дәуірінің соңындағы өтпелі (ж.с.д. VІІІ-VІІ ғасырлар) және ерте-скиф уақытына (ж.с.д. 
VІІ-VІ ғасырлар) тән (Левашова, 1958, Дмитриева, 1965, Сосновский,1930, Волков,1967, Могильнико, 1967, 
Мошкова, 1966, Вишневская, 1971).

Көңіл қойып ескеретін жағдай керамикалық саз ыдыс пен Алтай тауындағы майемер мәдениеті ескерт-
кіштеріндегідей жылқы қаңқаларының, не ат әбзелдерінің Шілікті қорымындағы зерттелген қорғандар-
да кездеспеуі. Керамикалық ыдыстар ерте сақ дәуірінің Тывадағы ерте уюк кезеңінің ескерткіштерінде 
(Кызласов, 1977, 70-79 бб.), Майемер (Самашев,.1998), Бесшатырда (Дмитриева, 1965) да жоқ. Олай болса 
бұл ескерткіштердің өзара ұқсастығы, әрі туыс тайпа өкілдері қалдырғандығы дау тудырмайды.

Шілікті қорғандарымен өте ұқсас ескерткіштер қатарына топырақ үйінділі 54 қорғаннан тұратын ж.с.д. 
V-IV ғасырлармен мерзімделетін Усть Бөкен қорымында жылқы қосып жерлеуі жоқ қабір шұңқырдың 
бетіндегі ағаш бөренелер кертпешелерде Шіліктідегідей тиянақталып жабылған. Мұнда да диаметрі 80 м, 
биіктігі 5 м келетін үлкен қорғандар бар. 1956 жылы 22 қорған қазылды. Ертістен Семейге  дейінгі алқап-
тағы диаметрі 80 м, биіктігі 5 м ең ірі № 1 қорған толықтай тоналған. Диаметрі 8-15 метр болатын көпшілік 
қорғандарда қабір шұңқырдың екі жағында кертпешегі бар және кейбір жағдайда Шілікті қорғандары 
сияқты ағаш бөренелермен жабылған (Черников,1951, 4-21 бб.). 

С.С. Черников Усть Бөкендіктерді Шіліктіліктердің қарамағындағы ел дей келе, Шіліктіде патшаларын 
жерлеген бұл жұрт Шығыс Қазақстан ерте көшпелілері – құлажорғалықтар мен пазырықтардан жерлеу 
ғұрпы мен жерлеу заттары бойынша ерекшеленетін, нағыз жергілікті этникалық топ деп көрсетеді (Черни-
ков,1951, 8 б.]. Бір мәдени-тарихи алқапта орналасқан бұл ескерткіштердің де өзіндік айырмашылықтары 
бар. Біріншіден, олардың хронологиялық мерзімі әркелкі болса, екіншіден, жерлеу ғұрпында азды-кемді 
айырмашылықтар бар, соның ішінде Бәйгетөбе қорғанында жерлеу орны көне жер бетінде орналасса, ал 
одан кейінгі уақытпен мерзімделетін С.С. Черников қазған № 5 және № 7 қорғандарындағы мүрдені жер-
леу жерге қазылған терең емес қабір шұңқырында жүзе асқан. Міне, бір қорымдағы негізгі өзгешеліктер 
осындай. Алайда, аталған ескерткіштердің мәдени дәстүрі ортақ. 

Шілікті (Толеубаев, 2018), Бесоба (Омаров, 2015), Елеке сазы Толеубаев, 2020, 180–205), Есік, Бесшатыр 
(Акишев, 1963) сияқты үлкен обаларда сақ тайпалық бірлестігінің (мемлекетінің) билеушілері жерленген. 
Бұл қорғандардың жанындағы қарапайым жерлеу орындары сыртқы құрылысы, ішкі құрылымы, жерлеу бұй-
ымдарына қарағанда мүлде өзгеше. Олай болса «патша обаларында» қарапайым қорғандарда жерленген сақ 
тайпаларын басқарған этникалық жағынан туыс болғанымен, Шыңғысханнан кейінгі уақытта қазақтарда тек 
төре тұқымынан хан сайланғаны сияқты өзге билеуші тайпа өкілдеріне тұрғызылған ба деген ойға жетелейді. 
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Тарбағатайдағы сақ қорғандарындағы мүрделердің жанына жылқылар қойылмаған, ыдыс-аяқтар да 
өте аз кездеседі, алайда есесіне киімдері алтынмен әшекейленіп, өте қымбат әрі бағалы заттарымен қоса 
көмілген. Өз кезегінде сақтардың қорғандары аримаспылықтарға қарағанда әлдеқайда биік болған. Мұн-
дай өзгешеліктер тайпалардың мәдениетін, жерлеу ғұрыптарын, шаруашылығын айғақтайтын археоло-
гиялық зерттеулер негізінде белгілі анықталып отыр. Ерте көшпелілердің бақташылықтан көшпелілікке 
ойысуы барысында олардың тіршілігіне, мәдениетіне өз заманында оң өзгерістер әкелді. Қолдарындағы 
малын басты байлық деп есептеген олар малдарына шұрайлы жайылым іздеу мақсатында көптеген тың 
жерлерді игеріп, әртүрлі көршілес тайпалармен қарым-қатынасқа, мәдени байланысқа түсті, тіпті кейде 
олардың арасында әскери қақтығыстар да болып тұрды. Мұның өзі әртүрлі мәдениеттердің тоғысуына 
әкеліп, қоршаған ортаға, айналаға және дүниеге деген көзқарастардың түрленуіне жол ашты, нәтижесінде 
мұндай мәдени алмасулар сол тайпалардың жерлеу ғұрпына да өзіндік әсерін тигізді. Мұндай ерекшелік-
тер қарастырылып отырған аймақтағы ерте темір дәуірі ескерткіштерінен нақты байқалады. Сол уақыттар-
дағы әртүрлі көшпелі тайпалардың бір-бірімен араласуы барысында, көпшілігіне ортақ тыныс-тіршіліктің 
қалыптасуы біркелкі материалдық құндылықтар мен ұқсас мәдени белгілердің пайда болуына алып келді. 

Алтай мен Тарбағатай ерте темір мәдениеттеріне ортақтастықтарға қарағанда ерекшеліктер басым 
екендігін аңғарамыз. Бұл Шығыс Қазақстан жерінде тұрмыс-тіршілігі ұқсас, бірақ әдет-ғұрпында өздеріне 
тән айырмашылықтары бар халықтар өмір сүргендігін көрсетеді. Алтай мен Тарбағатай ерте темір дәуірі 
мәдениетіндегі басты ерекшеліктер олардың кезеңдерге бөлуінен басталады. Қазақ Алтайында ерте темір 
кезеңі шартты түрде Майемер (ж.с.д. VІІ-VІ ғасырлар), Берел (ж.с.д. V-ІV ғасырлар), Құлажорға (ж.с.д. 
ІІІ-І ғасырлар) деп үш кезеңге бөлінеді. Аталған үш кезеңнің әрқайсысында өзіндік айырмашылықтары 
бар. Алғашқы екі кезеңдегі қорғандарда иесімен қатар жылқысын жерлеу кең тараған. Мұндай ғұрып 
Тарбағатай өңіріндегі ескерткіштерге тән емес. Тек кейбір обаларда жылқының аздаған сүйектері ұшы-
расады. Қарастырылып отырған аймақтардағы ескерткіштер сыртқы формасы және ішкі құрылыстары 
жағынан да өзгешеленіп тұр. 

Ерте сақ дәуіріне жататын ескерткіштерін зерттей келе Алтайдың солтүстік-батыс бөктерлері мен соған 
қабысып жатқан Шығыс Қазақстан аудандарында ж.с.д. IX ғасырдың соңы- ж.с.д. VI ғасырлардың ба-
сында майемер мәдениетінің Зевакино, Күрту 2, Герасимовка, Тарасу, Кондратьевка және т.б. 20-ға тарта 
ескерткіштері сараланып, орналасу жағдайы анықталды. Қорғандарының микротізбекпен орналасатын-
дығы, жерлеу камерасы қабір шұңқыр түрінде, кейде тіпті терең болып келуімен және ақымның аузы та-
спен көлегейлене, немесе тас жәшікте; үйінді сыртын айналдыра жиектеген тас қоршауда болуы неме-
се оның болмауы; адамды жылқымен бірге, қой немесе солтүстік не солтүстік-шығыс секторда жүгенді 
қоса жерлеу; мәйітті шалқасынан созылта, басын солтүстік не солтүстік батысқа қарата жерлеу сынды 
ерекшеліктері бұл мәдениеттің басты белгілері болып саналады. Майемерліктердің мәйітті «жиыра» және 
«созылта» жерлейтін екі тобы жерлеу салтына қарай ажыратылады. Жазба деректерден белгілі тарихи 
даталар және оқиғалармен шендестіргенде майемер мәдениетінің соңы және пазырық мәдениеттерінің 
басы ж.с.д. 585 жылдар шамасындағы мидиялықтардың Ассирияны талқандауымен және ирандық Ахеме-
нидтер державасының күшейуімен тұспа-тұс келеді. Сірә, бұл жорықтарға біз зерттеп отырған Ертіс бойы 
тайпалары да қатысса керек. Алтайдағы скиф-сақ типіндегі алғашқы ескерткіштерді (Майемер мәдениеті; 
Күрту) Д.Г. Савинов Батыс Чжоу мемлекетінің Орталық Азиялық көшпелі тайпаларының қысымынан құла-
уымен, Моңғолиядағы керексур мәдениетінің құлдырауымен түсіндіреді (Савинов,1991, 93-96 бб.).

Тарбағатай теріскейінен Алтайдағы Нарын өзеніне дейінгі әзірге нақты айқындалған аймақта белгілі 
бір тәртіппен орналасқан, жерлеу ғұрпы, ақыреттік заттары, саз ыдыстары және т.б. тұрақты ортақ бел-
гілерінің болуы осы өлкеде ж.с.д. VIII – ж.с.д. IV ғасырлары аралығында жеке археологиялық мәдени-
ет өмір сүргенін көрсетеді. Ерте сақ дәуірінің элиталық (патша) билеуші ақсүйек, әскер басы, абыздары 
сынды топтарына тұрғызылған – Шілікті (Толеубаев, 2018), Бесоба (Омаров, 2015), Елеке сазы (Толеубаев, 
2020, 180–205) қорымдары, кенші-зергерлеріне тұрғызылған – Шағаноба (Омаров, 2009, 82-84 бб.) қо-
рымы, ал олардың басқарушы өкілдеріне тұрғызылған – Усть-Бөкен (Черников, 1951, 4-21бб.), Солдатово, 
Шалабай (Омаров, 2020, 49-56 бб.) және т.б. ескерткіштерін қалдырған қауымдастық адамдарына өзіндік 
ерекше ортақ материалдық мәдениет тән. Ал, олардың қол астындағы қатардағы қарапайым халық майе-

мер мәдениетін жасаушылар, кейін құлажорға мәдениеті өкілдері екендігін Шілікті алқабында орналасқан 
Тасбастау (Толеубаев, 2018), Күршім ауданындағы Сарыкөл, Апар (Оразбаев, 1998, 27 б.) ескерткішіндегі 
осы уақытпен мерзімдес тас жәшіктегі жерлеу салты көрсетеді. Шілікті археологиялық мәдениетінің ор-
талығы ж.с.д. VIII-VII ғасырларда Шілікті, Бесоба, Елеке сазы қорымдары аймағында орналасса, кейін 
ж.с.д. VI-V ғасырларда Жетісу жеріне (атап айтсақ Ойжайлау (Төлеубаев, 2011, 370-375 бб.), Бесшатыр, 
Есік, Боралдай (Самашев, 2006) қорғандарын қалдырушылар) және Орталық Қазақстанға (Талды-2) (Бей-
сенов, 2018) ойысқан. Бұл ойымызды екі өлкелердегі жерлеу-ғұрыптық ескерткіштері, скиф-сібірлік аң 
стиліндегі әшекей заттары және т.б. ұқсастықтары айғақтайды. 
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1. Introduction

Early Iron Age petroglyphs in the Saka Siberian style are quite rare in Kyrgyzstan. Few of them are known 
in Saimaluu-Tash (Sulaimanova et al, 2016, p.138) or on the northern shore of the Issyk-Kul lake (Hermann, 
2010, p.17ff). However, in the province of Talas in Northwestern Kyrgyzstan, there is an important site in Zhal-
tyrak-Tash in the Ur-Maral region with many Early Iron Age drawings in Siberian style (Tashbaeva & Francfort, 
2005). This site is located 60 km south of the Kenkol valley.

The Kenkol Valley is located 12 km northeast of the city of Talas at the border with the province of Zhambyl 
in Kazakhstan. Several rock art groups were found in the eight tributary streams to the Kenkol River, each of 
them in a north-south oriented valley, at an altitude between 1,600 meters and 2000 meters a.s.l. (Hermann, 
2018a). The main valleys with engravings are, from west to east, Dzhosha, Tchatchoi, Tchatchke, Terek, Tchat-
chikei and Obo. If the first drawings were found in 1938 (Gaponenko, 1963), the first prospection was undertak-
en in 1980, revealing some 90 panels in Obo and 127 engraved surfaces in Tchatchoi (Amanbaeva et al., 2011, 
p.45). In 2010, a Kyrgyz-Korean team prospected some drawings in Tchatchikei (Tzhan et al., 2011, p.128ff). 
From 2015 to 2019 Luc Hermann documented more than 13,000 drawings (for example, ca 1,780 petroglyphs in 
Obo, ca 7,960 in Tchatchikei and ca 2,400 in Tchatchoi) (see Hermann, 2018 and 2019, but also based on further 
unpublished prospections).

Drawings attributed to the Iron Age constitute between 18 % (in Tchatchoi) and 27 % (in Obo) of the 
total amount of engravings. Dzhosha is in this average with 23% as well as Tchatchikei with 23.5% of Iron 
Age petroglyphs. Among these rock carvings, most of them are attributed to the Late Iron Age and depict 
caprids: 63% in Tchatchoi, 67.5 in Dzhosha, 74% in Tchatchikei and 78.5% in Obo. We observe that the 
amount of Iron Age petroglyphs (and also of caprids) tends to be higher in the east of the Kenkol valley 
than in the west.

Fig.1: 
A, D: Kitchi 
Tchatchikei; 
B: Obo; C: Kitchi 
Tchatchoi; 
E-F: Tchon 
Tchatchikei
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Some of these Iron Age petroglyphs are attributed to the Early Iron Age and are in Saka Siberian style (Sher, 
1992). The purpose of this paper is to present this small amount of drawings in order to bring new material for 
further analysis.

2. Presentation of the Early Iron Age petroglyphs in Siberian style

Altogether, 27 petroglyphs on 16 panels correspond to three variants of the Saka Siberian style from the 
Early Iron Age. In the Kenkol region, these drawings were only found in three valleys. After defining the three 
variants and presenting the petroglyphs, their location is explained.

2. A. By stylistic variants:

2.A.1: with a “shaped-body”

Some drawings have a “shaped-body”, meaning that the body is only defined by a line, but not fully pecked 
inside the shape. The stylised animals have two or four legs and the body is characterised by curves (fig.1). 
Some of them are also inside the shape.

In this style, we have one horse in Kitchi Tchatchoi, two goats in Kitchi Tchatchikei, one (roe) deer (or a 
caprid?) in Obo, probably one horse, as well as one bird (fig.2), four goats and one deer in Tchon Tchatchikei 
(figs.3 & 4). A deer in Obo has the specificity to have a “shaped-body” for the hindquarters, while its chest and 
head is fully pecked (fig.5).

This style is particularly concentrated in the Tchatchikei valley.

Fig.2: bird, Tchon Tchatchikei Fig.3: two caprids and one deer, Tchon Tchatchikei

2.A.2: with a “fully pecked body” 

Some petroglyphs have a fully pecked body and a broken curve after the posterior leg. Furthermore, the legs 
are thin and in movement as if the animal is running.

Two caprids on one panel in Kitchi Tchatchoi, three 
caprids and one deer on four panels in Obo and two 
panels with four caprids and two canids in Tchon 
Tchatchikei are in this style (fig.6). 

One panel in Tchon Tchatchikei presents a goat 
in the “shaped-body”-style and another goat in the 
“fully-pecked-body”-style (fig.7). There is no differ-
ence in the patina of these drawings and both caprids 
seems to belong to the same scene so that both styles 
are probably contemporaneous with each other.

2.A.3: in a “naturalistic style”
 
This style is a variant of the “fully-pecked-body”-

style with the same characteristics: a broken curve 
between the legs and a fully pecked body. However, we 
observe a sense of naturalism with numerous details. 
Only one drawing of a caprid in Kitchi Tchatchikei 
corresponds to this style (fig.8). We observe a lot of 
small dashes by the breast in order to figure the goat’s 
fleece. On the same panel, there is a deer, but in the 
“fully-pecked-body”-style.

 
2. B. By locations:
These petroglyphs were only found in the following 

valleys:

Fig.4: caprid, Tchon Tchatchikei 
           (same rock than fig.3)

Fig.5: deer, Obo

Fig.6: A: Kitchi Tchatchoi; B-D, F: Obo; 
           E: Tchon Tchatchikei
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- Tchatchoi: the Tchatchoi river has two streams, dividing the valley in two parts: Kitchi Tchatchoi is in 
the western part and Tchon Tchatchoi in the eastern one. Among the 2,400 drawings of Tchatchoi, 1,400 were 
found in Kitchi Tchatchoi. Among them, 260 could be attributed to the Iron Age. One horse (fig.1C) and two 
caprids (fig.6A) from the Early Iron Age are presented in this paper.

- Tchatchikei: the Tchatchikei valley is also 
divided in two streams: Tchon Tchatchikei is in the 
western part and Kitchi Tchatchikei, in the eastern 
one. Among the 8,000 drawings, 3,160 were found in 
Kitchi and 4,800 in Tchon Tchatchikei. In Kitchi, 670 
petroglyphs are attributed to the Iron Age, among 
them three panels from the Early Iron Age are selected 
here; one deer and one caprid (fig.8), as well as two 
other caprids on two rocks (fig.1A & D). In Tchon 
Tchatchikei, circa 1,200 drawings are attributed to 
the Iron Age, among them five panels from the Early 
Iron Age in Siberian style: two dogs and three caprids; 
two caprids and one bird  (figs.2 & 7) on the same 
panel; one caprid (fig.1F); one deer and three caprids 
on the same rock (figs.3 & 4) and probably one horse 
(fig.1E). 

- Obo: among the 1,780 engravings, circa 500 are 
attributed to the Iron Age and six panels from the 
Early Iron Age correspond to presented styles: one 
(roe) deer or one caprid (fig.1B); two deer on two 
rocks (figs.5 & 6F) and three caprids on three panels 
(figs.6B-D).

3. Conclusions
Contrarily to Zhaltyrak-Tash, the Siberian style 

in the Kenkol valley is very rare regarding the large 

Fig.7: two caprids, Tchon Tchatchikei

Fig.8: caprid and deer, 
Kitchi Tchatchikei

number of petroglyphs. Furthermore, the depicted animals are mainly caprids, but also five deer, two canids, 
one or two horses and one bird. In Zhaltyrak-Tash, there are also some camels and predators (snow leopards or 
other felines). Interesting in the Kenkol valley is the presence of three different variants of the Saka Siberian 
style, some of them used on the same panels. These drawings are located in only three valleys, but more 
concentrated in two of them, in the eastern part of Kenkol. Further prospections in the Talas region, but also in 
Kyrgyzstan could bring some new material in order to have a better understanding of the diffusion of the Saka 
Siberian style and of its variants.
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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
ТАЛАССКОЙ ДОЛИНЫ  (кыргызстанская часть)

  При историко-культурном районировании Таласскую долину часто относят к юго-западному 
Джеты-Суу (Семиречью), но ряд исследователей выделяет ее в самостоятельный регион (Беленицкий, 
Бентович, Большаков, 1973: 75). Географически она делится на две части: нижнюю, дельтовую, земле-
дельческую, которая сейчас административно входит в состав Казахстана, и верхнюю, горно-долинную, 
находящуюся в пределах Кыргызской Республики.

 Судя по отдельным находкам, Таласская долина была освоена еще в древнекаменном веке. В эпоху 
поздней бронзы долину населяли племена, относящиеся к андроновской историко-культурной общно-
сти, о чем свидетельствуют материалы из исследованных могильников Таш-Тюбе-2, Тош-Башат, Беш-Таш 
и др. (История …, 1984: 109). Хорошо представлены памятники древних кочевников раннего железного 
века; именно в Таласской долине впервые в Кыргызстане были обнаружены катакомбные захоронения 
времени «великого переселения народов». Для средневековья характерно сосуществование кочевой и 
оседло-земледельческой культур, многочисленные памятники которых – городища, рудники, могильники, 
каменные изваяния, эпиграфика и наскальные изображения – хорошо известны (Бернштам, 1941; Архе-
ологические …, 1963). В этот период Таласская долина являлась одним из центров горнодобывающей 
отрасли, снабжавшей серебром значительную часть тогдашнего мусульманского мира. После XIII в. тра-
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диции оседлости почти исчезают, и области среднего и верхнего течения р. Талас превращаются в места 
обитания преимущественно кочевников.

Исследование памятников долины началось в 90-х годах XIX в. Впервые некоторые из них были описа-
ны В.В. Бартольдом в 1893 г. Значительный вклад в их открытие и изучение внес краевед В.А. Каллаур, ко-
торому принадлежит честь открытия памятников орхоно-енисейской письменности в верховьях Таласа в 
1896 и 1898 гг., а также и согдийских надписей в ущельях Терек-Сай и Кулан-Сай. С его же именем связано 
и появление в литературе информации о ряде памятников оседлой и кочевой культур. В конце 20-х – 40-х 
годах ХХ в. в долине проводил исследования  М.Е. Массон,  интересы которого, в первую очередь, распро-
странялись на памятники горного дела и мавзолей «Гумбез Манаса» (Массон, Пугаченкова...., 1950). 

Первое систематическое археологическое обследование долины связано с деятельностью Семиречен-
ской экспедиции под руководством А.Н. Бернштама, организованной Комитетом наук Киргизской ССР и 
Институтом истории материальной культуры АН СССР в 1938–1939 гг. Были  проведены раскопки Кенколь-
ского могильника, давшего название отдельной археологической культуре региона, а также некоторых 
средневековых городищ –  Садыр-Кургана (Шельджи), Ак-Тобе Таласского (Текабкет), Ак-Тобе Орловско-
го (Куль)  (Археологические..., 1963: 7–11). 

В последующем, в 1956–1957 и 1960 гг. комплексной экспедицией Института истории АН Киргизской 
ССР, в которой принимали участие все действующие тогда специалисты республики, исследованы мно-
гочисленные памятники, расположенные  в разных частях долины, представленные погребальными со-
оружениями, поселениями, городищами, петроглифами, эпиграфикой, горнорудными выработками, да-
тируемые в широком хронологическом диапазоне – от эпохи бронзы до средневековья  включительно. 
Изданный по результатам работ сборник, до сих пор является наиболее содержательной публикацией об 
археологическом наследии Таласа (Археологические...., 1963). К сожалению, в дальнейшем,  исследова-
ния не отличались такой системностью и масштабами. 

Наиболее значимыми из работ, проведенных в конце 1960-х и 1970–1980 гг., были раскопки на городи-
ще Садыр-Курган (Шельджи), попавшего в зону затопления строящегося тогда Кировского водохранили-
ща.  Особого внимания заслуживают раскопки цитадели, в которой вскрыты руины дворцового комплекса, 
представляющие собой монументальную постройку, площадью более 200 м2, который был сооружен и 
использовался в течение XI–XII вв. (Кожемяко, 1969: 454–455). Результаты этих исследований до сих пор 
не получили достойного отражения в научной литературе. 

Следует отметить,  что в указанные выше годы, активность проявили краеведы и исследователи, за-
нимающиеся наскальным искусством и эпиграфикой. В 1973 и 1975 гг. эпиграфическая группа под ру-
ководством В.А. Лившица обследовала надписи в ущельях Кулан-Сай и Терек-сай, который определил 
их как поздне-согдийские, о чем свидетельствуют как палеография некоторых букв, так и даты, содер-
жавшиеся в надписи по эре  Йездигерда III,  последнего сасанидского царя, начинавшейся 16 июня 632 
г., со дня восшествия его на престол. В переводе на хиджру, это  Х – начало ХI вв., подтверждающие, что 
данные надписи не только самые значительные согдийские тексты по объему в Центральной Азии, но 
еще и самые поздние по времени выбивания. Они содержат длинный перечень мужских и женских имен 
представителей  знати, носящей тюркские имена. Считается, что путники могли относиться к манихейской 
или христианской общине города Текабкета (городище Ак-Добе Таласское), располагавшегося всего в 
нескольких  километрах к югу от ущелий (Горячева, 2010: 169). В 1974–1985 гг. под руководством учи-
тельницы географии Р.Я. Рысаковой, юными краеведами из кружка «Искатель» школы № 2 г. Талас, во 
время изыскательских маршрутов зафиксированы местонахождения петроглифов в 18 пунктах долины. 
Ими подсчитано количество поверхностей с изображениями, составлены карты маршрутов и расположе-
ния памятников, сделаны описания и фотофиксация наиболее интересных изображений (Рысакова, 1982: 
47–50). Совместной экспедицией Института истории и Института языка и литературы АН Киргизской ССР в 
западной части долины, в ущелье Куру-Бакайыр (Таласский Ала-Тоо) в 1981 г. были открыты новые руни-
ческие и согдийские надписи, а также  петроглифы (Джумагулов, Кожомбердиев, 1983). В 1986–1987 гг. 
совместное исследование петроглифов  Жалтырак-Таша (долина  реки Ур-Марал) проводилось археоло-
гами из Кемеровского университета (Россия) и Института археологии АН Казахской ССР, в ходе которого 

выполнено копирование изображений (Шер и др., 1995 ). В 90-е годы, в связи с тяжелой экономической 
ситуацией, исследовательских работ не проводилось.  

В  процессе подготовки  1000-летнего юбилея эпоса «Манас» (1995), главное празднество которого 
должно было пройти в Таласе, возле одноименного гумбеза, проведение их планировалось, однако не 
было реализовано. В начале 2000-х гг. коллегами из Кыргызско-Российского (Славянского) университета 
было объявлено, что в результате наблюдений за культурными слоями городища Садыр-Курган (Шельд-
жи), после спада вод Кировского водохранилища обнаружен городской некрополь, датированный ими в 
пределах IX–XV вв. (Торгоев, 2007: 42–44).     

 В те же годы продолжалось изучение  наскальных изображений. В первую очередь, это широко извест-
ные местонахождения на Ур-Марале. В 2003 г. обследованием Жалтырак-Таша занималась международная 
экспедиция под руководством К.И. Ташбаевой и А.-П. Франкфорта: была выполнена индексация плоско-
стей с изображениями, сняты контактные копии, изготовлены силиконовые клише наиболее интересных 
рисунков и сюжетов, сделан схематический план местонахождения (Ташбаева, Франкфорт, 2005: 12–19). 

В рамках подготовки научной составляющей Концепции зон охраны Национального комплекса «Ма-
нас-Ордо» в Таласской области сотрудниками Института истории и культурного наследия в 2002–2005 гг. 
под руководством Б.Э. Аманбаевой проведены аварийные работы на Кенкольском могильнике. В резуль-
тате чего получены новые данные об этом памятнике, в частности, обнаружено погребение эпохи бронзы 
и зафиксировано более 80-петроглифов, расположенных на адырах выше курганов. Одновременно Та-
ласский археологический отряд занимался и разведывательной деятельностью с целью выявления новых 
археологических объектов, а также их документированием по следующим маршрутам: зона с. Бейшеке 
(Кара-Буринский район), правый берег р. Ур-Марал – Чийим-Таш (Бакай-Атинкий район), окрестности 
с. Таш-Арык,  левый берег Кенкола и  правый берег р. Каракола (Таласский район) Таласской области 
(Аманбаева и др., 2002). Финансовую поддержку оказали Национальный комплекс «Манас-Ордо» и проект 
CARAD (Central Asian rock art base date – База данных наскальных искусств Центральной Азии). В послед-
ние годы коллегами из КНУ им. Дж. Баласагына и КТУ «Манас» продолжены  работы по поиску, инвента-
ризации и документированию каменных изваяний, большое количество которых свезено на территорию 
музея «Манас-Ордо». На сегодняшний день в их списке значится 56 экспонатов, 11 из которых найдены 
недавно. По-прежнему интерес исследователей, и не только отечественных, привлекали памятники эпи-
графики. 

В 2014 и 2017, 2019 гг. надписи Кулан-Сая и Терек-Сая были осмотрены коллегами из Алматы, Токио и 
Пекина. Кроме того, японских и китайских коллег привлекают городище Ак-Тобе Таласское и замок Ку-
лан-Корук. Некоторыми краеведами в последние годы предложено отождествление последнего памятни-
ка с городом шаньюя Чжи-чжи, который впоследствии был разрушен китайцами. Пользуются вниманием 
исследователей и краеведов отдельные памятники самого западного Манасского района, граничащего с 
Джамбылской областью Казахстана. Это городище Джоон-Тюбе (Атлах), где произошло известное сраже-
ние 751 г., а также ряд небольших городищ и поселений вдоль границы, посещаемых, как кыргызстански-
ми, так и казахстанскими специалистами. Так, в результате одной из таких поездок, на городище Старопо-
кровское-2 были обнаружены монеты, позволяющие сделать заявление о локализации города Янги-Талас 
(Тараз) именно на этом памятнике.

Подытоживая этот экскурс в историю изучения памятников кыргызстанской части Таласской долины, 
хочется отметить следующее: 

1/ археологические исследования последних десятилетий инициировались самими специалистами или 
заинтересованными в их результатах отдельными учреждениями;

2/ иногда они являлись частью комплексных программ, сочетающих документационный, исследова-
тельский и практический компоненты, реализуемых в рамках международных проектов, что делало воз-
можным объединение усилий специалистов различного профиля (CARAD);

3/ с учетом того, что Таласская долина в древности, средневековье, да и в новое время была единым 
историко-культурным регионом, желательно планировать и проводить совместные кыргызстанско-казах-
станские археологические исследования, которые,  несомненно, будут результативны. 
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АЛТЫН ОРДА ҚҰРАМЫНДА БОЛҒАН ОТЫРАР ҚАЛАСЫНАН 
ШАХМАТ ТАСЫНЫҢ ТАБЫЛУЫ

Қазақ жеріндегі шахмат тарихы аз зерттелген. Бұл тақырыпқа арналған кітапта Қазақстанның ор-
тағасыр тарихына қатысты жазба ақпарлар (Чундеров, Мусин, 2001, б. 14-46) мүлде кездеспейді. 2004 
жылдың күзінде «Отырарды сақтау және жаңғырту» атты ЮНЕСКО/Жапонияның арнайы жобасы аясында 
жұмыс жасай отырып, ХIV ғ. екінші жартысы - ХV ғ. басындағы Отырар билеушісі сарайының бір бөлігін 
тазалау барысында шахмат тасына тап болдым. 

Көне шахмат фигураларының пішіндері, көлемі, тіпті жасалу материалы қазіргі үлгілерден өзгешелеу 
болған. Отырардан табылған шахмат тасының жалпы пошымы жоғары қарай шамалы тарыла түскен ци-
линдр тәрізді. Піл сүйегіне оймыштап жасаған фигураның табанының диаметрі – 2,8 см, жоғарғы бөлігінің 
диаметрі – 2,7 см, биіктігі – 3,1 см. Тастың үстіңгі бөлігі күмбез сияқты болып, диаметрі 0,5 см сфералық 
шошақпен аяқталады. Тастың беті геометриялық өрнекпен нақышталған: жұмырланып келген төбесінде 
он екі жапырақты гүл қашалған, тастың цилиндрлік бөлігінде көпбұрыштардан тұратын өрнекті екі бел-
деу салынған. Талғар мен Отырар қалаларынан табылған фигуралар пішіндерінің ортаазиялық шатрандж 
және арабтың шатранг үлгілеріне ұқсастығын ескерсек, бұл олардың осы ойын тастары екенін дәлелдейді. 

Қазақ жеріндегі ортағасырлық шахмат тастары алғаш рет Алматы қаласынан 25 шақырым жерде ор-
наласқан көне Талғар-Талқиғ қалашығынан табылған болатын. Археолог И.И. Копылов жүргізген зертте-
улер барысында ХI ғ. аяғы - ХIII ғ. бірінші ширегіне жататын қабаттардан піл сүйегінен жасалған алты 
шахмат тасы шыққан. Ғалым әрбір тастың қызметін анықтап, байырғы қаладағы шахмат ойыны жөнінде 
1992 ж. зерттеу жариялады (Копылов, 1992. б. 71-82). Шахмат тастарының ортағасырлық қаланың қара-

хандықтарға тән қабаттарынан кездесуін және басқа да түрлі аймақтардан (бесеуі орталық бекініс ор-
нынан, ал біреуі қаланың сыртқы бөлігінен) табылуын ескеріп бұл ойын аталған кезеңде Талғар қаласы 
тұрғындары арасында кең тараған деген болжам айтты. Зерттеушінің пікірінше, қала тұрғындары жалпы 
шахматпен, оның ережелері мен тас атауларын «Орта Азияның іскер адамдарынан үйренген». Ғалым ол 
кезде бұл ойын шатрадж деп аталғанын жазады. И.И. Копылов шахмат қалаға қарахандық кезеңінен ер-
терек келген, ал ХI ғ. аяғы - ХIII ғ. кең тарап, тек қаланың билеуші топтарын ғана емес орта дәрежелі қала 
тұрғындарының арасында да тараған, ал ХIII ғ. басында ол жалпы халықтық сипатта болды деп санады.

Талғардан табылған тастардың піл сүйегінен қашалып станокта өнделгені байқалады. Зерттеушінің 
пікірінше, шахматқа сұраныстың көбеюіне орай жергілікті шеберлер саудагерлерден піл сүйегін сатып 
алып өздері станокта өңдеп шахмат тастарын шығарған. Оларға шығыстық сипаттағы шахмат тастары үлгі 
болған. Талғардан табылған тастарды ғылыми әдебиетте сипатталған шахмат үлгілерімен салыстыра оты-
рып, И.И. Копылов олардың ішінде король, ферзь және ат фигуралары екенін көрсетті (Копылов, 1992, б. 
71-82). 

Отырардан табылған фигураның пішіні ортағасырлық ат, піл немесе басқа шахмат тастарынан мүл-
де алыс. Оның пошымы Тәжікстандағы Хульбуктан табылған Х-ХІІ ғғ. шахмат фигураларына, Талғардан 
табылған № 3 және № 4 тастарға жақын (Гулямова, 1960, б. 70). Отырарлық тастың үстіңгі бөлігінің шо-
шақтанып аяқталуы оның король, не ферзь тасы екендігіне күмән тудырмаса керек. Бірақ фигура бетінің 
өрнекпен көмкерілгеніне қарағанда бұл – шахматтың король фигурасына көбірек келетінін көрсетеді. 
Шахмат фигурасының ерекше әшекейленуіне және жасалған материалына қарап оны қарапайым халық 
емес ақсүйектер ойнаған шахматтың бір тасы деп санаймыз. 

Шатрандждың қандай ойын екенін түсіну үшін шахмат тарихына біршама үңілу қажет. Мамандардың 
басым бөлігі шахмат отаны Үндістан деп таниды. Міне, осы ой ын жөнінде 868 ж. дүние салған араб та-
рихшысы әл-Жаһиз: «Шахматты ойлап тапқан үнділер. Ал бұл – ең асыл, ең жетілдірілген және ең қы-
зғылықты ойын» деп жазған (Линдер, 1975, б. 22).

Қазіргі шахматтың арғы атасы болып табылатын «чатарунга» атты ойын Үндістанда пайда болды. Бұл 
атау санскриттың «чатур» (төрт) және «анга» (әскер, бөлімше) деген сөздерінен туындап екі мағынаны 
береді. Ойын тақтасының төрт бұрышында төрт әскерді білдіретін фигуралар - пілдер, аттар, әскери ар-
балар және жаяу әскер орналасқан екен. Оны төрт адам ойнап, шахмат фигураларын сандар бейнеленген 
сүйекті лақтырумен, оның қай беті түсетінін қарап жүріп ойнаған және басты мақсаты -қарсыластарының 
тастарын жоюда болды. Чатарунга ойыны Солтүстік-батыс Үндістанда қалыптасқан деп болжанады. Кей-
інірек, бұл ойынды үнділіктер «чатурраджа», яғни, төрт патша ойыны деп атапты. Бұл ойында да тақтаның 
64 көзі болған. Бұл шын мәнісінде тым күрделі, төрт ойыншыны талап ететін қазіргі шахматтан ауылы әлі 
де алыстау ойынның әуелгі үлгісі болатын. 

Алайда археология жаңалықтары мен тіл деректеріне сүйенген ғалымдар шахмат ойыны Үндістанда 
жетіліп оңтайландырылған дегенді қоштамайды. Олар шахмат тастарының атаулары да таза үнділік үлгіде 
емес екенін алға тартады. «Шах мат» сөз тіркесі тәжік тілінде «шах жеңілді, ұсталды» деген мағынаны біл-
діреді дегенді алға тартады. Бір топ өзбекстандық ғалымдардың жорамалы бойынша шахматтың жетіліп 
өзгерген аумағы Орта Азия, оның көшпелі тайпалары - кушан мен эфталиттер құрған мемлекеттер аймағы 
болған деседі. 

Археологиялық қазбалар барысында Өзбекстандағы Далверзинтөбеден шахмат тастары табылып, бұл 
ойын Орта Азияның оңтүстік аудандарына б.э. бірінші ғасырларында тараған деген сенім пайда болды. 
Бұл кезде Оңтүстік Өзбекстан, Оңтүстік Тәжікстан және Солтүстік-батыс Үндістан көшпелілер тудырған Ку-
шан патшалығының құрамында болды. Орта Азия аумағында «чатарунга» негізінде б.э. V ғ. бұрын, аталған 
ойыннан өзгешелеу шатрандж деп аталған ойын қалыптасты (Ходжаев, Дюммель, 1951, б. 302–307). Шах-
мат ойынының ережелері қатты өзгереді, оны жаңа ойын деп санауға да болады. Бұрынғы ойындағы 
тақтаның төрт бұрышындағы төрт патша басқаратын төрт әскери фигуралардың орнына екі патшасы бар, 
екеуі бір-біріне қарама-қарсы орналасқан әрқайсысының құрамында 16 тастан тұратын жаңа ойын пайда 
болады. Бұл ойын фигураларының орналасуы қазіргі шахмат тастарының қойылуына сәйкес келеді. Жаңа 
ереже бойынша шах деп аталатын қолбасшы тасын ғана жеуге болмайды, ал оның кеңесші-уәзірі – фарзи 
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немесе фарзин (ферзь) деп аталатын болыпты. Жаңа ойын шатранг – шатрандж деп аталатын болды. Төрт 
адам ойнайтын «чатарунга» орнына екі адам ойнайтын болды. Осыған дейін бұл ойын кездейсоқ жеребе-
мен шешіліп жатса, ендігі жерде адамның өз ақыл-ойымен шешетін ойын пайда болды. Ойынның ереже-
лері өзгеріп оңтайландырылды. Қорыта айтқанда, Орта Азия шахматтың екінші отаны болып табылады.

Шахмат ойыны ортағасырдың басында-ақ көптеген елдерге, әсіресе, будда мен мұсылман діні үстемдік 
құрған елдерге кең тарап кетеді. Әсіресе, адам мен жануарларды мүсіндеуге тыйым салатын мұсылмандық 
діни түсініктер шахмат ойыны тастарының қарапайым және абстракты болып өзгеруіне ықпал етті. Бұрын 
шахмат фигуралары атауларына сай етіп бейнеленген болса ендігі жерде адам мен жануарлар бейнелері 
тікелей сомдалмай оның орнына шахмат тастары символдық абстракты фигураларға ие болды. Бұл шах-
маттың дамуына жағымды ықпал етті. Енді шахмат ойыншысының барлық назары адамдар мен жануар-
лардың бейнеленген фигураларына алаңдамай тікелей шахмат ойынын ойнауда, ойлауда болатын болды. 
Шахмат тастарын жасау да қарапайымдалып ойынның кең таралуына игі ықпалын тигізді.

Шахмат ойыны жөнінде Орта Азия мен Иранда, Таяу Шығыста түрлі трактаттар жазылды. Бұл ойын 
ақсүйек балаларының ойнай білуі мен үйренуін қажетті деп санайтын бірден бір өнер қатарына жатқы-
зылды. ХІ ғ. жазылған «Қабуснамада»  «шахмат, дойбы ойнауды көп әдетке айналдырма, егер ойнасаң 
ақша тікпе, ол құмарпаздыққа  жатады» деген жолдар шатырашты кейде құмарпаз ойындарға жатқызған 
ба деп ойлайсын  (Қабуснамада, 2002, 61 б. ).  

Шахмат ойыны арабтардың Испания мен Сицилияны жаулап алған соң  ғана шамамен Х-ХІ ғғ. Батыс 
Европаға да тарай бастады. Европалықтар мұсылмандық шахмат фигураларының бейнелерін қаз-қалпын-
да, өзгеріссіз қабылдап көпке дейін қолданған. Европа елдерінің басым бөлігінде бұл ойынды «шах» не 
осыдан туындаған сөздермен белгілейді. Тек испан тілінде арабтың шатрандж сөзі өзгеріп ajedrez болып 
қабылданған. Римдік христиан шіркеуі әуел баста шахмат ойынына қарсы болады. Тек ХІV ғ. аяғында ка-
толик діні шахмат ойнауға ресми түрде тыйым салуды алып тастайды. Шахмат ойыны рыцарь тәрбиесінің 
қажетті бір элементі ретінде танылады. Кітап басудың дүниеге келуі шахмат ойынының одан әрі жетілуіне 
көп ықпалын тигізді. 1497 ж. шахмат жөніндегі испандық Лусеннің, 1512 ж. португальдық Дамианоның 
кітаптары жарық көреді. Европаның патша сарайларында салтанатты түрде ең күшті шахматшылар ара-
сында сайыстар ұйымдастырылуы ойынның кең тарауына, насихаталуына ықпал етті. 

Европа топырағында мұсылман елдерінен келген шахмат ережелері біршама өзгеріске ұшырайды. Ша-
трандж ойынында ферзь ең әлсіз фигура болып  тек диагональ бойынша бір ғана көз жылжыған, піл диа-
гональмен ат сияқты бір көзді аттап екінші көзге жүрген. Шатрандж ойынында шах, ат, тура (ол рух немесе 
топ деп аталыпты) фигуралары қазіргі аттас шахмат тастары сияқты жүрген. ХVІ-ХVІІ ғғ. піл тасы тұтас 
диагональ бойынша жүретін болып орнығады. Ал ферзь ең мықты фигураға айналып бірден піл мен тура 
жүрістерін иеленеді. Пешка алғаш жүргенде бірден екі көзге аттауға және жау пешкасын жол бойы жеу 
хұқына ие болады. Король бастапқы орнында тұрып бірінші горизонталь бойымен орын ауыстырып роки-
ровка жасауға рұқсат алады. Осылайша шахмат ойыны өзінің көпғасырлық тарихында оңтайландырылып, 
жетіліп қазіргі үлгісіне қол жеткізеді.

Шахмат тастарының Отырар мен Талғарда табылуына орай осы екі қалада ғана шахмат ойнаған деген 
тұжырым жасауға болмайды. Қазақта шахмат сөзіне балама ретінде шатыраш сөзінің қолданылатынына 
назар аудару қажет. Е.Б. Бекмұхаметов 1977 ж. «Қазақ тіліндегі араб-парсы сөздері» атты түсіндірме 
сөздігінде шатыраш сөзі дойбы ойынының бір түрімен қатар шахмат ойынын білдіретінін, оның төркіні 
арабтың шәтрәндж сөзі екенін көрсеткен (Бекмұхаметов, 1977).  

Шахматтың арабша-парсыша атауы шатрандж, парсы тіліндегі екінші балама сөзі – шатранг, чатранг, ал 
хинди-урду тілінде шахматты шатранж- чатуранг деп атайды екен. Қазақтың шатыраш сөзі де шатрандж 
атауынан туындап қазақыланған үлгісі екені көрініп тұр. Сонымен қазақта ертеден шахматты шатыраш 
сөзімен белгілеген. Мұның өзі Қазақстан топырағына шахматтың кеш келмегенін және оның Ресей немесе 
европалықтар арқылы енбегенін, онымен біздің бабаларымыз ертеректе таныс болғанын көрсетіп тұр. 

Алайда нақты қазақ даласына шахмат-шатыраш- шәтрәндж ойыны қай ғасырда келгенін кесіп айту 
қазірге қиын.  Кейбір болжамдарға қарағанда VІІІ-ІХ ғғ. Хорасанда өмір сүрген атақты шахматшы Зайраб 
Түркістан аймағынан болған (Ходжаев, Дюммель, 1951, с. 305). Бұл ойын Жүсіп Баласағұнның «Құтты 

білігінде» аталады. Онда 33 бөлімде Өгдүлміш Елікке елшілікке қандай адам лайық екені айтыла келе: 
«Нард, шатрандж ойнағанда жарқылдап, Ұтып алса қарсыласын алқымдап»  деп көрсетіледі (Жүсіп Бала-
сағұн,1986, 268 б.).

Шахмат ойыны Алтын Орда мен темірліктер билік құрған дәуірлерде де ақсүйектер арасында кең тарай 
түсті деуге негіз бар. Оған Еділ бойындағы Алтын Орда қалаларында шахмат тастарының табылуы және 
Алтын Орда дәуірінің белгілі шығармаларының бірі «Хұсрау уа Шырын» атты поэмада шатрандж сөзінің 
қолданылуы айғақ бола алады. Бұл шығарманың авторы Кұтб қыпшақ еді және өз шығармасын 1330-1340 
жж. Қазақстанның ортағасырлық Сығанақ қаласында жазған (Ибатов, 1974).

Отырардан табылған шахмат тасы осы кезеңнің бұйымы деуге негіз бар. Ойын тасы ХІV ғ. екінші жар-
тысы - ХV ғ. бірінші жартысында Отырарда билік жүргізген Бердібек сарайынан табылып отыр. Осы са-
райдың иесі Бердібектің әулеті қыпшақ болған. Отырарда дүние салған Әмір Темірдің шахмат ойынын 
жақсы көріп, ең мықты шахматшыларды шақыртып ойнағаны белгілі. Піл сүйегінен жасалып өрнектелген 
шах тасы сарай иелерінің бірінікі, не Әмір Темірдің өзінікі де болуы ғажап емес. Белгілі шығыстанушы 
Жан-Поль Ру жазғанындай шахматтар Әмір Темірдің уақыт өткізуде ең сүйікті ойыны болды. «Шаршаңқы, 
сіркесі су көтермей көңіл-күй құлазып бара жатқанда ол өзінің шахмат тақтасын шығаратын. Бала кезі-
нен осы ойынға қызығатын және шебер ойыншы болып саналған ол шахматқа шексіз құмар еді. Бұл ойын 
оны тыныштандыратын, қу тіршіліктен қөңілін аулайтын, жүйкесін қалыпқа түсіретін. Сол дәуірдің ең ұлы 
шайқасынан кейін Анадолыда тұтқынға түскен Баязитті алып келгенде ол бойын кернеген ашу–ызасын 
басу үшін онымен шахмат ойнауға кіріскені белгілі» (Жан-Поль Ру, 2004, с. 134). Бірде осындай шахмат 
ойынының үстінде Ақсақ Темір  ұлды болғанын естіп қуанады. Қуанышқа қуаныш қосылып, Сырдария 
бойында жаңа қаланың салынып біткені жөнінде де хабар жетеді. Осындай қос қуанышқа орай дүние-
ге келген ұлдың атын шахматтың құрметіне шахматтағы - Шах - король және рух - тура фигураларының 
атымен Шахрух деп (келешекте Ұлықбектің әкесі), ал салынып біткен қаланың атын Шахрухия деп қойып-
ты (История Казахстана в арабских, 2005, б. 32).

Қазақстандағы байырғы шахмат тарихын тану үшін археологиялық қазбалардан шыққан бұйымдар-
дан бастап қазақ халық ауыз әдебиетіндегі шахмат тастарының атауларын іздестіру қажет. Орыста пешка 
(жаяу әскер) деген тас арабта байдак деп аталады. Осыған қарап қазақтағы бойдақ сөзі шатыраштағы осы 
тас атауынан туындамаған ба екен деген жорамал да айтуға болатын сияқты. 

Шахматтың Қазақстанда пайда болу мәселесін тану шахматтың көрші елдерге де таралу жолдарын 
нақтылау үшін қажет. Ертедегі Русьтың шахматтары жөніндегі белгілі маман И.М. Линдердің болжауын-
ша «орыстардың шахматпен алғаш танысуы және халыққа түсінікті терминологиясының қалыптасуы VІІІ 
және Х ғғ. жатады. Славяндар шахмат жөніндегі түсініктерді Орта Азиядан, Ираннан, арабтық шығыстан 
алған. Алайда шетелдік шахматшылармен Еділ өзені бойындағы Еділ мен Болгар қалаларында жиі кезде-
сті». Болжам бойынша, осы жерлерде кездескен шахмат үлгілері кейін Руське тараған. 

Археологиялық зерттеулер қазіргі Ресей аумағында ең көне шахмат тастары хазардың бұрынғы қаласы 
Саркел-Белая Вежа қазбалары барысында табылғанын көрсетті. Олардың тоғыз тасын археологтар таза ха-
зарлық деп атаған қабатта, яғни 965 жылға дейінгі қабатта, ал сегіз тасы орыстардың қаланы басып алып 
өзіне қаратқан 965-1112 жж. қабатынан табылып отыр. Ресейге шахмат ойыны шығыстан түркі тайпалары: 
хазарлар, берендейлер, печенегтер арқылы барған деген мамандардың пікірі бар. Киевтің маңындағы Черные 
Клобуки (қарақалпақтардың) обаларында шахмат тастары табылған. Орыстың шахматтың піл фигурасының 
аты «слон» сөзінің түркіні арслан-арыстан сөзінен пайда болған. Ол алғашында «аслан» деп өзгеріп, кейін 
«слон» болып қалыптасыпты (Линдер, 1975, б. 63-66). Олардың барлығы дерлік Қазақстан аумағынан көшіп 
барғаны белгілі. Мұның өзі Қазақстан жеріне шахмат ойыны Х ғ. ерте болмаса, одан кеш келмегенін көрсетеді. 

Қазақ хандығы мен казіргі Батыс Қазақстан аумағын алып жатқан Ноғай Ордасында кезінде шахмат 
ойыны болғаны жөнінде архивте сақталған деректерден білуге болады: «Однажды толмач в русской сто-
лице отнял у Иштерекова посла шахматы стоимостью в 10 алтын, о чем тот бил челом на обидчика» (Тре-
павлов, 2001, б. 577). Бұл дау ХVІІ ғ. басында шахмат тастарының қандай жоғары бағаланғанын көрсетіп 
тұр. Салыстыру үшін 1683 ж. І Петр үшін алынған балық сүйегінен жасалып біршама алтын жалатылған 
шахматқа 5 алтын ақша төленіпті (Линдер, 1975, с. 183). 
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Шатыраш Санкт-Петербург кітапханасындағы Ұлы жүздегі қазақ сұлтаны Абылайханұлы Сөк қолжазба-
сында ХV-ХVІ ғғ. жататын бөлігінде кездеседі:

«Ей, падшайым,  падшайым
Шатыраш ойнап мат қылып, 
Ойыншылар ұтпасын» («Әділ сұлтан», 2001. 44 б).  

Шатыраш сөзі «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» төмендегідей түсіндіріледі:  «Шатыраш зат. көне. 
1. Дойбы. 2. Сын. Дойбы тақтасындай тақта» (ҚТТС, 1980, 167б.). Біріншісіне мысал ретінде Абай шығар-
маларынан үзінді келтіріледі: «Екі қыз шатыраш ойнап, білмей қалды, Кірді де тұра қалды орта жерде». 

1914 ж. А. Байтұрсыновтың «Қазақша әліппесінде» шатыраш қазақтың ұлттық ойындар тізімінде 
беріледі (Байтұрсынов, 1914, 30 б.).

Шәкәрім Құдайбердіұлының (1858-1931 жж.) өлеңдерінде шахматқа қатысты мынадай жолдар бар: 
«Өмірдің ұнап ойынын,
Шатыраш ойнап жүрмін шат.
...
Қайтып ұтам, ойбай-ау,
Төрге барсам мен таяу, 
Қылмас па екем ханды мат?» (Құдайбердіұлы, 2000, 225 б.).
Аталған өлеңде корольді хан деп белгілегені байқалады. Ақын өмірді шахмат ойынымен салыстырады. 
Шахмат тақтасына ұқсас өрнекті қазақ қолөнершілері шатыраш деп атаған екен. С.Қасимановтың 

жазуынша «Омыртқа», «шатыраш», «шақпақ» ою-өрнектері төртбұрыш фигуралардан құралады. Жеке 
элементтері шахмат тақтасының суретіне ұқсас» (Қасиманов, 1969, 40-б.).

Біздің бабаларымыздың шахмат ойнағанын және бұл ойынның қазақ жеріне ортағасырда келгенін археоло-
гиялық зерттеулер қуаттайды. Оған қазақ тілінде шахматтың көне атауы шатыраш сөзінің сақталуы айғақ. Осы 
арада монғолдарға шахмат ойыны түркілер арқылы барғанын көрсететін айғақтарға назар аудармақпыз. Монғол-
дарда ферзь «арслан» атты түркі сөзімен белгіленеді. Қытайдағы Ішкі Моңғолияның моңғолдарында шахматты 
«шатыр», ал буряттарда «шатар», қалмақтарда «шатр» деп белгілеуі (Кочешков.  1972, б. 137-138) оларға ортази-
ялық – тәжіктік «шатрандж» сөзі қазақтың «шатыраш» арқылы өткенін байқатады. Осы мысалдар шахмат ойыны 
Қазақстан арқылы солтүстік пен шығыс көршілерімізге тараған деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Сон-
дықтан Қазақстандағы байырғы шахмат тарихынсыз әлемдік шахмат тарихын тану мүмкін емес.
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ИСТОРИЯ ПОЛУОСТРОВА МАНГЫШЛАК В ПАМЯТНИКАХ 
НУМИЗМАТИКИ

Полуостров Мангышлак – уникальная территория, издревле использовавшаяся людьми для осущест-
вления торговых контактов не только между Прикаспийскими странами, но и странами Поволжья. Осо-
бенность этой территории заключается в присутствии здесь серьезного препятствия для дальнейшего 
движения товаров и людей – моря. То есть, даже транзит товаров не может обойтись без использования 
судов, наличие которых далеко не всегда совпадало со временем прибытия караванов. При этом люди 
теряли здесь случайно монеты. Монеты теряли и на торговых площадках, прятали клады в экстремаль-
ных ситуациях. В этой статье предпринята попытка атрибутировать и интегрально проанализировать весь 
известный нам нумизматический материал, происходящий из находок на полуострове Мангышлак. В ре-
зультате нами охвачен хронологический период почти в 2000 лет. Обнаружены периоды активизации то-
варно-денежных отношений и периоды спада. Выделено 7 этапов товарно-денежных отношений. Здесь не 
затрагивались сформированные археологами некоторые свои представления о заселенности Мангышлака 
на протяжении этого времени с целью последующего сопоставления этих данных.

Хорошо известно, что полуостров Мангышлак – это удобная для торговли между Прикаспийскими стра-
нами территория, хотя и с не очень «приветливыми» природными и погодными условиями. Тем не менее, 
морской путь сообщения с возможностью выхода судов на просторы реки Волги, на Кавказ делал его в 
прошлом важным форпостом развития товарно-денежных отношений многих государств, в течение веков. 
Даже в те периоды, когда на территории полуострова не было сколь-нибудь активной международной 
торговли, а его бухты использовались для организации доставки товаров в другие страны – мы все равно 
встречаем следы тех далеких дней в виде случайно утраченных монет. Утраченные монеты представляют 
собой важнейшие свидетельства присутствия человека даже в тех случаях, когда отсутствует иной архео-
логический материал. 

В настоящем сообщении предпринята попытка интегральной оценки нумизматической информацион-
ной базы, собранной авторами. Эта оценка названа интегральной, поскольку не подразумевает изуче-
ния монетных находок в привязке к конкретным археологическим памятникам полуострова Мангышлак. 
По сути, предлагаемая информация лишь намечает хронологические границы функционирования всей 
территории в качестве плацдарма товарно-денежных отношений и его нумизматической паспортизации. 
Надо также заметить, что находка монеты какого-либо государства прошедших веков, даже если она един-
ственная известная, вполне может рассматриваться в качестве утраты во время, синхронное ее изготов-
лению. Особенно, если такая монета медная, поскольку медные деньги изготавливались в качестве денег 
для удовлетворения спроса местного рынка, и попадание этих денег в землю вдали от места их обращения 
свидетельствует само за себя. Конечно, такая монета могла быть привезена не только приезжими изда-
лека купцами или «путешествующими», но и местными людьми, побывавшими в дальних странах. Так или 
иначе, а находка таких монет фиксирует существование межгосударственных контактов. Всегда ли эти 
контакты на территории Мангышлака осуществлялись на торговой основе – этого нумизматический источ-
ник сообщить не может. 

Все регионы, в которых фиксируется монетное обращение, могут быть разделены на две группы: а) 
регионы, в которых имеются собственные монетные дворы, обеспечивающие рынки монетой; б) регионы 
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без монетных дворов. Монетное обращение в этих 
двух типах регионов носит принципиально разный 
характер. Регионы без монетных дворов всегда за-
висят от притока монеты со стороны, т.е. попадают 
в сферу преимущественного экономического влия-
ния, вектор которого со временем имеет свойство 
меняться. Причем, время от времени любые денеж-
ные потоки могут полностью прерываться. Именно 
к таким регионам относится древний и средневеко-
вый Мангышлак. Отсутствие же своего монетного 
двора на полуострове также обусловлено характе-
ром товарно-денежных отношений, особенностью 
эксплуатации его бухт, количеством постоянно 
присутствующего здесь населения, т.е. небольшими 
размерами и слабой развитостью местного рынка. 

Сформулировав некоторые представления о ха-
рактере товарно-денежных отношениях на Мангыш-
лаке в прошлые века, исходя из теоретических уста-
новок, рассмотрим находимый нумизматический 
материал. Здесь не будут приведены изображения 
всех известных нам монетных находок и даже их 
полный перечень, поскольку это значительный объ-
ем материала. Постараемся лишь дать представле-
ние обо всех периодах, нашедших свое отражение в 
нумизматических находках. Номера монет в переч-
не соответствуют номерам монет в фототаблицах и являются сквозными. Обозначения: AR – серебро; AE 
– медь, латунь, бронза; AV – золото.

Самыми ранними монетными находками, известными нам, являются Парфянские деньги.
Парфия. Аршакиды.
1 – AR. Драхма. Ород II, Траксиана. 57-38 гг. до н.э.
Индо-Парфия.
2 – AE. Драхма. Локальный правитель Мерва– Санабар? 50-65 гг. н.э.
Надо сказать, что находки парфянской монетной продукции нам известны всего в нескольких экзем-

плярах, по этой причине рассматривать вопрос об использовании этой территории в период существова-
ния Павфянского царства преждевременно. Несомненно лишь одно – присутствие (пусть эпизодическое) 
на территории Мангышлака на рубеже эр можно считать зафиксированным.

Сасаниды. IV-V вв. (Фототаблица 1).
3 – AE. Вырахран IV. 388-399 гг.
4 – AE. Вырахран IV. 388-399 гг. в=0,7 г; д=12 мм.
5 – AE. Пашиз (номинал). Пероз I. 457-484 гг. в=1,3 г; д=13-11 мм.
Древний Хорезм.III-IV вв. (Фототаблица 1).
6 – AE. Вазамар (тамга - свастика). Вторая пол. III – первая пол. IV вв. в=2,2; д=16.
7 – AE. Правитель? (Выпуск синхронен монетам Сиявспарша). в=2,0; д=13.
8 – AE. Вазамар. Вторая пол. III – первая пол. IV вв.
Древний Согд. IV-V вв. (Фототаблица 1).
9 – AE. Бухарский Согд. Правитель Мавак. IV-V вв. в=0,9; д=14-13.
Очень редкая монета, в настоящее время их известно менее 10 экземпляров.
Китай. Северная Вэй.VIв. (Фототаблица 1).

Фототаблица 1

10 – AE. Начало литья при императоре Сюань У 
(499-515) [с 3-го года девиза правления юн-пин 
(510 г.)] завершение при императоре СяоЧжун 
(528-530) [до 2-го года девиза правления юн-ань 
(529 г.)]. в=1,8; д=25.

Отметим, что сасанидские монеты и медяки Древне-
го Хорезма встречаются на территории Мангышлака не 
часто, но регулярно, что не скажешь о монетах Древне-
го Согда и Китая. То есть, возможно, утрата в этих краях 
денег Согда и Китая в IV-VI вв. явление случайное, в то 
время как присутствие монет сасанидских и хорезмий-
ских – закономерное. В целом количество монетных 
находок III – VI вв. на полуострове не велико. 

Аббасиды. IX в. (Фототаблица 2).
11 – AE. Фалс. Неатрибутируемая монета. в=2,1; 

д=20.
Караханиды. XI в.
12 – AV. Динар. Обломок. Сохранилось лишь имя 

багдадского халифа –ал-Кадирбиллах, и год – 407 
г. х. / 1016-1017 г. в=1,1; д=16-13.

Отнесение к выпускам Караханидов предполо-
жительное.

По сути, после VI века и вплоть до XI века включи-
тельно нам не известны следы монетных утрат на по-
луострове. Единственный фалс Аббасидов и тем более 

обломок золотого караханидского (?) динара (чеканное монетное золото вообще ходило веками и неизвестно, 
когда оно попало на полуостров – в XI или XII вв.) не могут убедить нас в существовании товарно-денежных 
отношений на Мангышлаке в эти века. 

Хорезмшахи. Ануштегиниды. XII – нач.XIII вв. (Фототаблица 2).
13 – AE. Фалс. Текеш б. Ил-Арслан. в=2,1; д=23.
14 – AE. Фалс. Текеш б. Ил-Арслан. в=2,2; д=20-17.
15 – AV. Динар. Мухаммад б. Текеш.
16 – AV. Динар. Мухаммад б. Текеш – местный выпуск. 
В XII веке картина меняется. В государстве Хорезмшахов (по крайней мере, в Хорезме и вплоть до об-

ластей Мерва и Термеза) серебряных монет не чеканилось. Поэтому в находках мы не видим чеканного 
серебра (хотя, в Газне Мухаммад б. Текеш серебро чеканил). Наибольшее распространение получили в 
это время выпуски золотой монеты, которая ломалась на части при необходимости. Находка нескольких 
кладиков золотых динаров и их обломков времени Хорезмшаха Мухаммада нам известны с территории 
Мангышлака. Причем, в составе этих кладов находится значительная доля монет местного производства. 
Надписи на этих динарах грубо исполнены да еще в зеркальном отражении. Краткосрочность этого выпу-
ска фиксируется отсутствием находок этих монет где либо, кроме городища Самосделка на Волге, где была 
найдена одна такая монета, атрибутированная Е.Ю. Гончаровым как подражание [2, с. 154; 3]. Был ли 
это эксперимент, потребовавшийся для обеспечения нужд местной торговли, или это продукт лихоимцев, 
желающих избежать платы налога в шахскую казну – сейчас пока не ясно. Но факт чеканки золотых ди-
наров на полуострове можно считать установленным. Еще более убеждает нас в активном использовании 
побережья Мангышлака в конце XII – начале XIII вв. как площадку для торговли – присутствие в находках 
медных фалсов хорезмшахской чеканки. Именно эти монеты свидетельствуют о существовании здесь роз-
ничной торговли.

Золотая Орда. Джучиды.XIII-XIV вв. (Фототаблица 2).

Фототаблица 2
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17 – AR. Дирхам. Анонимный [Туда-Менгу]. Бе-
лед Сарай. 682/1283-1284 г.  

18 – AR. Данг. [Узбек хан]. Хваризм. 740/1339-
1340 г. (обрезан).

19 – AR. Данг. Джанибек хан. Сарай ал-Джа-
дид(!). 750/1349 г.

20 – AE. Пул. Хайр-Пулад. Сарай ал-Джадида. 
764/1362-1363 г.

21 – AV. Динар. Конграты. Анонимный. Хваризм. 
774/1372-1373 г.

Здесь приведены лишь некоторые из известных 
нам нумизматических артефактов. Наиболее пол-
но география находок приведена в нашей статье 
(Астафьев А.Е., Петров, 2017, с.101). Обращает на 
себя внимание относительно большая плотность 
локализаций мест находок джучидских монет. Еще 
никогда до этого времени столь интенсивно день-
ги на полуострове не использовались. Но следов 
денежного обращения после монгольского завое-
вания в начале XIII века и в течение последующих 
60 лет не фиксируется совсем. Да и единственный 
пока известный дирхам Менгу-Тимура не свидетель-
ствует о развитии товарно-денежных отношений на 
Мангышлаке до начала XIV века. Следует учесть, что 
эти монеты вышли из обращения с реформой Токты 
в центральных вилайатах Золотой Орды (в улуг кул) в 710/1310 году. Следовательно, утрата дирхама могла 
состояться в период с 1283 по 1310 гг. Наибольшая же активность товарно-денежных отношений фикси-
руется во второй половине XIV в. 

Тимуриды. XV в. (Фототаблица 2).
22 – AE. Фалсадли. Анонимный (время Шахруха). Самарканд. 823/1420 год. Монета из кладика, полно-

стью состоящих из этих фалсов. Иных находок тимуридских монет пока не зафиксировано.
Монеты, обращавшиеся в Казахском ханстве. XVI-XVII вв. (Фототаблица 3).
23, 24 и 25 – трудно поддающиеся атрибуции медные монеты, чеканившиеся в регионе Ташканда – 

Саурана. Время их чеканки XVI – начало XVII вв. Но время нахождения в обращении – до конца XVII в., а 
возможно и до начала XVIII вв. Проблемы их датировки связаны с отсутствием не только годов выпуска 
или имен эмитентов, но и в частой их анэпиграфности, как например, №25. 

Российское царство. XVI-XVII вв. (Фототаблица 3).
26 – AR. Денга (сабленица). Князь Великий Иван IV. 1533-1547 гг. 
в=0,4; д=12-9,5.
27 – AR. Копейка. Михаил Федорович. Москва. 1596-1645 гг. в=0,6; д=13-9.
28 – AR.Копейка. Михаил Федорович. Москва. 1596-1645 гг. в=0,5; д=13-9,5.
29 – AR.Копейка. Федор Алексеевич. 1661-1682 гг. в=0,4; д=14-10.
Персия. Сефевиды.XVII в. (Фототаблица 3).
30 – AR. Махмуди (номинал). [СулайманI]. Хавейза. 1088/1677-1678 гг. 
Нам известно с десяток находок монет СефевидовXVII века. Часть из них поддельные (того времени). 
Афшариды. XVIII в. (Фототаблица 3).
31 – AR. Рупия. Анонимная. Бита в период правления Ибрахима (1161-1162/1748-1749 гг.) и Шахруха 

(1161-1163/1748-1750 гг.). 
Мешхед Могаддас. 1161/1748 г.

Фототаблица 3

Великие моголы. XVII-XVIII вв. (Фототаблица 
3).

32 – AR. Рупия. АурангзебАламгир (1068-
1118/1658-1707 гг.). Дар ас-Султанат Лохор. 
1055/1694 г.  

33 – AR. Рупия. Поддельная. Мухаммад Шах 
(1131-1161/1719-1748 гг.). Дар ал-Халифат 
Шахджаханабад (Дели). 115х/1738-1739 г. 

Из нескольких десятков монет Сефевидов, Афша-
ридов и Великих Моголов почти половина являются 
поддельными. Причем непонятно какого характера 
это подделки – просто ли изготовленные из высоко-
пробного серебра, но не на официальных монетных 
дворах этого государства, или сердцевина монет 
медная, т.е. подделки преследовали цель воровства 
серебра. Неясно также, где их изготавливали – на 
полуострове, или их привозили издалека. Эти тайны 
еще предстоит раскрывать.

Китай. Династия Цин. XVII в. (Фототаблица 4).
34 – AE. Латунь. 1 вэнь. Император ШуньЧжи 

(1644-1662 гг.). Монетный двор Приказа Финан-
сов. Тип с иероглифом ху выпускался с 1642 по 
1652 гг. Половинка монеты с видимыми отверсти-
ями по краям. Очевидно, она служила в качестве 
подвески.  

Российская империя.XVIII в. (Фототаблица 4).
35 – AR. Копейка. Царь Петр I. Год буквами – 170(7?) г. в=0,3; д=11-8.
36– AR. Копейка. Царь Петр I. Без года. в=0,2; д=11-8.
37–AR. Копейка. Царь Петр I. Год буквами – 1706 г. в=0,2; д=12-7,5.
38 – AE. Полушка. Царь Петр I. Год буквами – 1706 г.
39 – AE. Денга. Анонимная (Елизавета Петровна). 1748 г.
40 – AE. Полушка. Анонимная (Елизавета Петровна). 1750 г.
41 – AE. Полушка. Екатерина II. 1767 г.
Монеты Петра I отнесены к имперским выпускам не по хронологическому признаку, а лишь по факту 

принятия коронования Петра в XVIII в. (в 1721 г.). 
Итак, Если в XV веке мы не наблюдаем торговой активности на Мангышлаке, то в XVI – XVIII вв. все из-

меняется. Спектр различных денег, находимый в прибрежной зоне: персидских – индийских – российских 
– Казахского ханства, – является показателем направленности торгово-экономических интересов России. 
Несмотря на то, что основной товаропоток в Москву шел по западному побережью Каспия (Астрахань 
- Дербент - Баку – Шемаха и далее), в определенных ситуациях и исторических периодах путь через Ман-
гышлак оказывался востребованным. Обращает на себя внимание факт практически полного отсутствия 
монет кавказских выпусков любых веков. 

Итак, проведенное интегральное по всей территории ретроспективное исследование обнаружило не-
сколько этапов товарно-денежных отношений. Надо сказать, что торговля на деньги не была для населе-
ния полуострова постоянным источником дохода и средством выживания.   

1-й этап – появление монет на Мангышлаке – рубеж: до н.э.- н.э.
2-й этап – вторая половина III – V вв. н.э. – Хорезм – Сасаниды; 
3-й этап – VI – XI вв. – отсутствие находок монет;
4-й этап – конец XII – начала XIII вв. – Хорезмшахи;

Фототаблица 4
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5-й этап – конец XIII в., втор. Половина XIV в. – Джучиды;
6-й этап – XV в. – нет однозначного вывода;
7-й этап – XVI – XVIII вв. – Индия – Персия – Россия – Казахское ханство.
Совершенно очевидно, что на последнем 7 этапе торговля с Хивой, Бухарой и Индией (возможно, по-

средством тех же Хивы и Бухары) осуществлялась через Мангышлак.
Здесь мы умышленно не говорили об археологических аспектах, которые в значительной степени сфор-

мировали некоторые свои представления о заселенности Мангышлака, на протяжении охваченной нами 
двухтысячелетней истории с целью последующего сопоставления этих данных. Кроме того, мы отдаем 
себе отчет в том, что процессы регрессии Каспийского моря могли скрыть от нас древние поселения, на-
ходившиеся некогда на побережье, а, соответственно, могут быть скрыты и утерянные людьми деньги. И 
далеко не все находки нами учтены, в ряде случаев для серьезных выводов явно недостаточно статистиче-
ских данных и т.д. Работа над темой нумизматического паспорта полуострова Мангышлак продолжается, 
и есть надежда, что в дальнейшем данные будут уточнены, дополнены и еще более конкретизированы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ РАХАТ 
В СЕВЕРНЫХ ПРЕДГОРЬЯХ ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ

Верхнепалеолитическая стоянка Рахат расположена на территории Юго-Восточного Казахстана в пред-
горной зоне Заилийского Алатау - одного из северных хребтов центральной части Тянь-Шанской горной 
системы. Юго-Восточный Казахстан являлся вплоть до недавних пор «белым пятном» в изучении камен-
ного века всей Центральной Азии. На его огромной территории было известно лишь одно среднепалеоли-
тическое местонахождение открытого (наземного) типа – Актогай. Основной причиной такого состояния 
являлось отсутствие целенаправленных поисковых работ в регионе. Однако, начиная с середины 2000-х 
гг. южные районы Юго-Восточного Казахстана входят в область внимания и интереса специалистов-архе-
ологов. Одним из наиболее перспективных районов обследования в первую очередь стали северные скло-
ны Заилийского Алатау. В результате планомерных разведок здесь было обнаружено несколько пунктов 
находок и погребенных стоянок, в частности, многослойные стоянки Майбулак и Рахат.

Стоянка Рахат расположена в предгорно-степной высотно-климатической зоне хребта Заилийский 
Алатау, в 8 км к западу от г. Есик, на абсолютной высоте 952 м над уровнем моря. Локализуется памятник 
на правом берегу одноименной реки при выходе её из ущелья в предгорную зону. Геоморфологическая 
позиция стоянки связана с лессовидными суглинками, покрывающими на данном участке террасовидные 
уступы хребта Заилийский Алатау. Эта форма рельефа, присущая предгорьям хребта, получила наименова-
ние «прилавки» (Додонов, 2020, с.68). Хребет является естественной преградой для пылеватой лессовой 
массы, выдуваемой из пустынных областей Чу-Балхашского бассейна. «Прилавки заполнялись лессами в 
плейстоценовое время, формируя два террасовидных уступа (ступени) – верхний (1200-1700 м над уров-
нем моря) и нижний (900-1200 м над уровнем моря). Согласно этому расчленению стоянка Рахат связана 
с нижними «прилавками» в месте, где они непосредственно переходят в верхний уступ (Фото 1).

Стоянка Рахат была обнаружена в 2006 году, в ходе  разведочных работ, проводившихся О.А. Артюхо-
вой, Т.Б. Мамировым, а также Д.В. Ожерельевым. Культурные слои были найдены в плейстоценовых лессо-
видных суглинках, покрывающих северные склоны хребта. Стоянка представляет собой аварийный объект, 
она разрушалась в течение многих лет при добыче суглинка местным населением в качестве строитель-
ного материала. Первые находки были обнаружены возле стенки строительного карьера, в двух культур-
ных слоях, содержавших углистые линзы, прокалы, фрагменты костей животных и каменные находки. На 
основании типологической характеристики находок тогда же было сделано предположение о вероятной 
принадлежности стоянки к верхнепалиолитической эпохе (Мамиров, 2007,  с. 27-28; Артюхова, 2010, с. 3-8; 
Ожерельев, 2007, с. 33-35). Полноценные исследования на стоянке Рахат начались в 2018 году совместной 
российско-казахстанской экспедицией Института археологии РАН (Москва), Института археологии им. А.Х. 
Маргулана (Алматы) и Государственного историко-культурного заповедника-музея «Иссык» (Есик, Алма-
тинская область). Первоначальные раскопки памятника в 2018 году были сосредоточены на стратиграфи-
ческом обследовании и установлении степени его научной перспективности. В этой связи разведочной 
траншеей шириной 1 м, заложенной в обнажение склона и шурфом у его основания была полностью вскры-
та вся толща отложений стоянки, включающая 13 м лессовидных суглинков. Предварительно были выде-
лены две погребенные палеопочвы и несколько культурных слоев. Во всех слоях всего была обнаружена 

Фото 1. Ущелье Рахат с обозначением одноименной верхнепалеолитической стоянки
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Фото 2. Зачистка, траншея на стоянке Рахат в полевом сезоне 2018 г.

Фото 3. Каменные находки со стоянки Рахат (слои 1-3)

121 каменная находка, включая также каменные изделия, полученные при промывке грунта из культурных 
слоев. Были выявлены немногочисленные орудия, в числе которых скребок, оформленный на истощенном 
нуклеусе, двойной боковой скребок и фрагмент первичной пластины с ретушью (Фото 2).

В качестве сырья использовался широкий спектр горных пород и минералов. Подавляющее большин-
ство изделий выполнено на местном сырье, происходящем из галечника реки Рахат. Использовалось так-
же более изотропное сырье, напоминающее кремень. Это сырье, видимо, собиралось также в русле реки, 
но встречается оно здесь крайне редко. Кроме того, в коллекции имеются предметы из кремня различных 
цветов, которые явно приносились на стоянку из других мест (Ожерельев, 2019, с. 57-71) (Фото 3).

В ходе раскопок 2019 г. удалось исследовать культуросодержащую толщу памятника на глубину до -7 м 
от условной нулевой точки. Всего было обнаружено 3 культурных слоя. Все они представляют собой сохра-
нившиеся поверхности обитания древнего поселения. Основными маркирующими признаками уровней оби-
тания на стоянке Рахат являются объекты, характерные для многих других погребенных стоянок верхнего 
палеолита открытого типа. При первоначальном обнаружении они проявляют себя в виде буровато-серых, 
красновато-серых, иногда с углями, пятен. При дальнейшем обследовании подавляющая их часть представ-
ляется углубленными объектами, имеющими различное хозяйственное назначение. Среди них выделяют-
ся такие объекты, которые можно интерпретировать как углубленные очаги, ямы утилизации (эвакуации) 
углистой массы, углистые выбросы, приочажные ямы хозяйственного назначения, возможно, столбовые ямы 
и некоторые другие. В слое 2 (глубина -6,60-6,80 м) были обнаружены остатки жилой площадки древней 
стоянки, включающей комплекс объектов, центральное место в котором занимал углубленный очаг (Фото 4). 

В 2020 году в ходе исследований вскрывались культурные отложения на глубинах -7.0/-11.0 м от услов-
ного нулевого репера, относящиеся к средней поре верхнего палеолита. Всего в 2020 году обнаружено пять 
древних уровней обитания с кострищами, углубленными очагами, каменными находками и единичными 
костными останками животных, фрагментами охры. Был выявлен фрагмент предположительно плечевой 
кости крупного копытного животного (бизона или тура). Полученные результаты существенно дополняют 
научные выводы археологических работ предыдущих лет исследований стоянки в 2018-2019 г. и позво-
ляют в определенной мере охарактеризовать развитие верхнепалеолитической культуры региона в эпоху 
максимального оледенения и предшествовавшего ему времени (~30-20 тыс.л.н.). На данный момент общая 
каменная коллекция из всех слоев насчитывает не менее 3000 ед. и включает как отходы производства (ну-
клеусы, пластины, отщепы, обломки, чешуйки), так и орудийный набор. В разных слоях на разных уровнях 
стоянки были обнаружены специализированные орудия в виде скребков, резцов, пластинок с притуплен-
ным краем, асимметричных треугольных микролитов, острий различных типов и некоторых других (Фото 5). 

По предварительным данным, включая геоморфологическую и стратиграфическую характеристики, тех-
нико-типологические показатели каменной индустрии, Рахат может быть сопоставлен со стоянкой Майбу-
лак. Многослойная стоянка Майбулак также расположена в северных предгорьях Заилийского Алатау, в 83 
км к западу от стоянки Рахат. Абсолютный возраст нижних культурных слоев стоянки Майбулак охватывает 
промежуток времени ~40-24 тысяч лет (Feng et al., p.160; Fitzsimmons et al., p.116). Культурный слой 3 
стоянки содержит материалы, позволяющие сближать её с кругом памятников ориньякоидной традиции 
Центральной и Передней Азии (Таймагамбетов, Ожерельев, 2009, с. 135-139; Ожерельев, 2012, с. 189).

В целом основное значение исследований памятника заключается в возможности последовательного вос-
создания картины развития культуры первых Homo sapiens на малоизученной территории Центральной Азии. 
Исследования имеют важное значение для изучения верхнего палеолита Центральной Азии, Ближнего Восто-
ка и Кавказа и будут в последующем продолжены, в том числе в виде разведывательных работ, что определит 
выявления новых памятников, возможно более древних периодов каменного века региона Жетысу.
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ПОДОБНО ОПРОКИНУТОЙ ЧАЩЕ…
РЕКОНТРУКЦИЯ СЕМИОСФЕРЫ АНДРОНОВСКОГО КУРГАНА

Степь – пространство, требующее особого восприятия, особого глаза. Поражает широкая видимость 
горизонта, разделяющая небо и землю. Или может быть, горизонт разрезает по законам строения Все-
ленной, то, что когда-то в мифологическом сознании было единым целым?! Лимба – кромка горизонта 
– видимая/невидимая граница между эфирной небесной жизнью купола неба и насыщенной наземной/
подземной жизнью земли. Она одновременно разделяет и объединяет – парадоксальность, свойственная 
степи. И ни одно другое пространство кроме как степь так хорошо не демонстрирует эту небесно-зем-
ляную связь-разрыв. Все органически вписывается в гармоническое состояние небо – земля: замшевые 
сопки, прозрачные березовые колки и редкие жемчужины горных оазисов. 

Освоение этого пространства в первобытное время имело свои законы. Почему «первобытное» – по-
скольку первым надо быть. И первые обитатели степи предложили свой способ освоения этого «космоса». 
Природа не имеет отношения к человеку. Это человек имеет отношение к ней. Природа есть природа, но 
когда к ней прилагается деятельность человека, то тогда речь идет о второй природе – культуре. Вот та-
кой культурной «точкой» в степи стал курган. В его образе выразилось креативное отношение человека к 
культурному освоению природы. Как невозможно представить себе линии степного горизонта без солнца, 
так и невозможно вообразить её без «купола» кургана, этого извечного медиатора между небом и землей. 
Именно таким образом древние степные «психологи» стремились разбить однообразие равнины и сделать 
видимой отовсюду последнее пристанище своих соплеменников. (Мерперт, 1974, с. 131 – 132).

Почему именно курган, опрокинутой земляной чашей, лежащий на кромке горизонта, стал одним из 
первых образов, отразивших вторую природу жителей степи? Где, когда и как возникла сама идея такого 

Фото 4. Зачистка очага на стоянке Рахат в полевом сезоне 2019 г.

Фото 5. Полевые работы на стоянке Рахат в 2020 г.
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сооружения? И что есть сам курган? Какие мировоззренческие ассоциации таятся в этом на первый взгляд 
простом сооружении? Эти и еще другие вопросы являются постоянными спутниками археологов, которые 
исследуют этот тип постройки. К этому следует добавить, что в культурном контексте тысячелетий курган – 
это не только сооружение, предназначенное для погребения, но мемориальный комплекс, земляной храм 
и ориентир в бесконечном степном «море». Ни одна историческая эпоха в своем культурном отношении к 
степи не обошлась без этой точки, обозначенной искусственной насыпью на горизонте. 

Опустим век каменный. Погребальные культовые сооружения этого времени имеют свою специфику, 
прежде всего связанную с «утром человечества»: происхождение человека и первого социума, а, следо-
вательно, культурного осмысления человеческого «я» в области профанного и сакрального. Погребальная 
обрядовая практика энеолита не знает курганов (употребляю в этом контексте такие известные культуры 
казахстанской части евразийской степи как ботайская и терсекская). 

Появление первых насыпей, под которыми устраивалось погребение, исследователи относят к раннему 
этапу эпохи палеометалла. В степном блоке культур стоит выделить ямную общность. Яркие, динамичные 
культуры ямной общности охватывают пространство степи и лесостепи от Волго-Донского междуречья 
до Урала. Они проникают в Западную Сибирь, на Алтай, где дают импульс для развития афанасьевской 
культуры. Следы миграций ямников засвидетельствованы в Центральном Казахстане – погребение мо-
гильника Карагаш (Евдокимов-Ломан, 1989, с. 35–36). Исследователи приписывают ямникам культовую 
популяризацию кургана как погребального сооружения в евразийских степях. Но не только курган был 
введен ямниками в священную сущность степного поведенческого начала. Ими была предложена идея 
вертикальной плоскости в пространстве, которая «взметнулась» с земли в небо: камень, столб, стела, из-
ваяние. Формула «степного генома», включившая в себя А В С – курган, набор материальных предметов 
и вертикально установленный знак – впервые была апробирована ими (Богданов, 2000, с. 17). Позже, 
особенно в сакское и тюркское время такой способ ритуальной индексации умершего соплеменника ста-
нет определяющим и без него невозможно представить устройство сакрального мира степи. Действие 
«степного генома» вплоть до современной традиции возведения кулуптасов, имеет свою культурную зна-
чимость в обрядовой жизни насельников казахской степи.

Идея, приведшая к сооружению искусственной насыпи на уровне горизонта, была подхвачена, развита 
и освящена в обрядах степными племенами последующих столетий эпохи бронзы. А именно племенами 
андроновской общности, занимавших поистине огромное пространство от отрогов Уральских гор до Ми-
нусинской котловины, от таежных лесов Западной Сибири до долин Тянь-Шаня и Памира. Но основной, 
«лакомый кусочек» культуры племен андроновской общности в двух ее вариантах алакульской и федо-
ровской, приходится именно на сердцевину евразийской степи Сарыарки. Здесь находятся самые вели-
чественные памятники андроновской культуры, названной в честь первых раскопок у села Андроново в 
Минусинской котловине. Здесь, по мнению андроноведов разворачивался блестящий дебют культур ан-
дроновской общности. 

Андроновцам принадлежат собственные достижения в хозяйственной сфере: металлургия, изготов-
ление керамики, пастушеское примитивное земледелие. Но не только этими достижениями, реальными и 
каждодневными по своей сути, славны андроновцы. Им принадлежит идейное осмысление индивидуаль-
ности в области священного. Культура андроновской общности доводит идею о посмертном существова-
нии умершего до логического обоснования в своем погребальном обряде. В дискуссиях о началах степной 
цивилизации эпохи бронзы, я бы акцентировала внимание на андроновском погребальном обряде. В част-
ности, на понятии индивидуума и представлении личности в знаковом поле культуры, и, следовательно, 
осмыслении места человека в макрокосме. И, следуя логике построения пространства, курган входил в 
систему макрокосма. Под искусственной курганной насыпью каменное кольцо кромлеха взяло в «вечный 
плен» могильную яму – место покоя умершего андроновца. 

Что такое курган, а точнее курган-ограда в андроновском исполнении? Исследования памятников эпо-
хи бронзы Лисаковский округа (Казахстан, Костанайская область, г. Лисаковск и п. Новоильиновский) 
в течение трех последних десятков лет предоставили мне возможность восстановить некоторые детали 
погребального обряда андроновских племен, оставивших для истории эти погребальные поля. Уникаль-

ность памятников в концентрации в округе радиусом около 10 – 12 километров нескольких погребальных 
групп (их обнаружено семь) по обоим берегам реки Тобол, и новый некрополь Новоильиновский. Выбор 
места для сооружения курганов был важен. Они располагались на первой надпойменной террасе реки, на 
высоком месте, на линии горизонта – лимба. Существовал определенный принцип в размещении курганов 
– свой андроновский «фэншуй». 

При этом большинство погребальных сооружений расположены напротив бродов, что дает возможность 
предположить контактность населения, жившего в эпоху бронзы по обоим берегам Тобола. Но не только 
броды служили естественным способом для общения. Насыпи курганов, органически вписанные в местный 
ландшафт и практически видимые с каждой точки того или иного «куста» погребальных сооружений, а так-
же с площадки поселения служили своеобразными ориентирами и сигнальными знаками древним обитате-
лям местности. Казалось, что чья-то невидимая рука провела гигантским циркулем окружность в степном 
пространстве и «раскидала» в ней курганы, которые объединяли общество в его ритуальной деятельности. 

Фото 2. Памятники Лисаковской округи. Могильник Новоильиновский 2.  Вид погребального сооруже-
ния после вскрытия. Фото Э. Р. Усмановой

Фото 1. Памятники Лисаковской округи. Могильник Новоильиновский 2.  Погребальные сооружения. 
Вид сверху
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Само понятие кургана включает в себя насыпь, то есть грунт, уложенный в определенной последова-
тельности на дневную поверхность в соответствии с ритуальными законами погребального обряда. На-
сыпь представляет собой наземную часть погребального сооружения, под которой скрывается уже его 
подземная часть – погребение. Насыпь, этот индикатор внешнего облика погребального сооружения, в 
первую очередь попадает в зону человеческого внимания. Строительство погребальной постройки можно 
разделить на несколько этапов, последовательность которых удалось восстановить и «прочитать» по про-
филям курганных бровок. 

1. Подготовка площадки под насыпь погребального сооружения. Дерновый слой вокруг могильной ямы 
не снимался. Наоборот, на него укладывался слой грунта, который, судя по его серому цвету, по всей види-
мости, содержал золу. Именно подобные слои фиксировались на поселении, в зольниках и ямах хозяйствен-
ного назначения. И не исключено, что этот грунт мог приноситься с территории поселения. Подкурганная 
площадка кольцом окружала погребальную камеру, доходя своими границами до камней ограды (фото 1, 2). 

2. Погребальная камера. По всей видимости, могильная яма выкапывалась после создания подкурган-
ной площадки. Выкид из могильной ямы в случае сооружения кургана становился ядром насыпи. 

3. Ограда и ров. Вероятно, сооружение кольца ограды и рва велось одновременно. Камень ограды 
укладывался на искусственную земляную подсыпку. Не исключается использование скрепляющего рас-
твора для придания устойчивости камням в кольце ограды. Выкид из рва, образовывая нечто подобное 
валу за пределами каменного кольца и границ очертаний рва, использовался для верхнего слоя насыпи 
(фото 3). 

4. Воздвижение насыпи. После завершения ингумации умершего выкид из могильной ямы укладывал-
ся в виде «шляпки» гриба над погребением и подкурганной площадкой. Это так называемое внутреннее 
ядро курганной насыпи. Возможно, что по правилам ритуала между окончательным завершением устрой-
ства насыпи и закрытием рва проходил определенный промежуток времени. Ров, судя по почвенным 
затекам на его дне, стоял открытым некоторое время, и в нем дополнительно производились погребения 
и жертвенные приношения. При этом основное ядро насыпи уже могло быть воздвигнуто над погребе-
нием и стояло укрепленным за счет камней ограды. Позже, после окончания всех поминальных ритуалов 
грунтом изо рва закрывали ядро – основу насыпи, каменное кольцо и ров, заканчивая главную «цита-
ту» погребальной церемонии – сооружение «дома», предназначенного для посмертной жизни умершего 
(фото 4). 

Фото 3. Памятники Лисаковской округи. Могильник Лисаковский 7. Вид рва, площадки сооружения 
после вскрытия. Фото Э. Р. Усмановой

Фото 4. Памятники Лисаковской округи. Могильник Новоильиновский 2.  Погребальные сооружения. 
Система оград и рвов. Фото Э. Р. Усмановой

Остается только гадать, как долго происходило строительство всего погребального сооружения. Со-
знательно не останавливаюсь на подсчете объема грунта насыпи и количества затраченного труда. Одно 
очевидно – строительство, учитывая нелегкий характер грунта и примитивность орудий труда (палки-ко-
палки, камни с острым концом), занимало много времени у жителей лисаковского сообщества эпохи брон-
зы. Иными словами, наземная конструкция кургана-ограды как одного из вида погребальных построек 
андроновцев по материалам могильников Лисаковской округи представлена следующим образом:

• составная насыпь – внутреннее ядро (выкид из могильной ямы) и верхний покров (грунт из рва); 
• ограда – кольцо из камней – крепида для ядра насыпи; 
• подкурганная плошадка;
• ров.
Конечно же, находится на уровне предположений последовательность выполнения действий по строи-

тельству погребального сооружения и его наземной конструкции. Понятно, что этот процесс не представ-
лял собой деятельность упрощенного образца типа: «пришел, выкопал, закопал, набросал». 

Погребальная камера для умершего, основного «заказчика» постройки, была окружена в горизонталь-
ной плоскости тремя искусственно созданными кольцами: площадка, ограда, ров (фото 1). Причем, ров в 
большинстве случаев был разомкнутым с одной стороны. Он имел закругленные концы, расстояние между 
которыми напоминало вход, ведущий на подкурганную площадку, где оправлялись ритуалы, связанные 
с помещением умершего в пространство «подземелья» погребальной камеры. Горизонтальная наземная 
плоскость перекрывалась вертикальным объемом – составной насыпью, купольность которой обеспечива-
ло ядро, уложенное в границах, очерченных кольцом ограды и площадкой. При этом по каким-то неведо-
мым для нас причинам ритуального толка только выкид из могильной ямы являлся земляной основой для 
ядра насыпи, а не какой-либо другой грунт. 

Символическая архетипичность такого типа сооружения очевидна. Его семантика «вращается» вокруг 
известных знаковых позиций символических «текстов» ритуалов. Принципиально не хочется повторять 
распространенные и уже вошедшие в ранг клише семиотические построения по интерпретации кургана 
как Мировой Горы и т. п. Известные мифологемы, которые, по всей видимости, начали формироваться еще 
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в древности. В данном случае интересна конструктивно-знаковая идея такого сооружения, ее наземной 
постройки. 

Семантика погребальной постройки притягательна, как не менее притягательна сама идея сооруже-
ния насыпи. Ведь наряду с курганами существовал и другой тип погребального сооружения – ограда без 
насыпи. Как правило, в курганах памятников Лисаковской округи совершались захоронения элиты сооб-
щества. Большинство курганных погребений принадлежало женщинам. Для них был характерен набор 
элитного погребального инвентаря, который выражается в наличии парадной посуды, золотых изделий и 
накосных украшениях. А то, что во рвах таких курганах похоронены дети и устроены жертвенники, явно 
указывает на функционирование культа матери – сакрально-жизненной основы любого рода-племени. 

По всей видимости, курган и его насыпь создавались как некий принцип освоения местности. Замеча-
емый издалека курган демонстрировал власть живущих людей в данной округе. В этом контексте этот тип 
погребального сооружения был выбран (?), придуман (?), изобретен (?), подсмотрен у природы (?) как 
нельзя удачно теми первыми, которые по законам бытия двигались, открывали и населяли новые земли. 
На подсознательном уровне им открылся закон топоса, то есть места-пространства, явившегося по мет-
кому выражению Аристотеля чем-то великим и трудноуловимым. Курган соответствовал действию этого 
закона, повторив очертаниями своей насыпи купол неба раскинутого над степью, имитируя вечную цен-
ность Небесного в древнем мировоззренческом коде. Ассоциация, которая бросается в глаза каждому, 
вошедшему в пространство степи и увидевшему курган на ее горизонте. 

Сама идея строительства кургана, по всей видимости, было обусловлена особенностями степного мента-
литета. В первую очередь, у человека, живущего в степи, существовало подсознательное желание маркиро-
вать бесконечное пространство и естественное стремление разбить однообразие равнины при помощи точ-
ки на горизонте и тем самым обозначить пространство и сделать своим, обжитым и понятным глазу. Именно 
точка на горизонте служила центром окружности степной плоскости, в радиусе которой двигался человек. 
Курган как насыпное сооружение был удобной и зримой точкой на линии горизонта. Причем, по сравнению с 
жилищем, которое было временным пристанищем, курган – это постоянное сооружение, сделанное навечно. 

Человек конструирует географическое пространство, руководствуясь поведенческими правилами 
культуры. Если подсознательное желание разбить пространство кроется в тайниках человеческой психи-
ки, то сооружение последнего приюта умершего связано с культовой значимостью погребений предков. 
Необходимость сооружения курганной насыпи диктовалось желанием обозначить то пространство, где 
жил человек и не просто обозначить, а объявить его своей территорией, отметить «свое» и отделить «чу-
жое». И кто как не предки являются священными духами и, потому реальными покровителями того или 
иного места? Курган символизировал власть социума над территорией. 

Всевластие колец кургана охраняло не только погребенного, но служило оберегом и защитником мест-
ности. Вот почему исследуя курган, а, по сути «уничтожая» эту искусственно сооруженную точку на гори-
зонте, археолог невольно касается того священного смысла изначально заложенного предками в ланд-
шафтную организацию культовых построек (фото 5). 

Фото 5. Памятники Лисаковской округи. Могильник Лисаковский 2. Насыпь кургана в разрезе. Фото Э. 
Р. Усмановой

К сожалению, разрушение «степного генома» неизбежно. Есть нравственный смысл обратить внимание 
на реконструкцию курганов, повторяя образ насыпи на горизонте. Ибо без этой насыпи «опрокинутой 
чаши» немыслим степной простор. 
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МЕМОРИАЛЬНАЯ МУЗЕЕФИКАЦИЯ
В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ /

БЕКЕН НУРМУХАНБЕТОВ – ПРИЗНАНИЕ И ПАМЯТЬ

Предыстория. Имя Бекмуханбета Нурмуханбетова (1935–2016), археолога, одного из первооткрыва-
телей «Золотого человека» (символа Независимости Республики Казахстан), неразрывно связано с Госу-
дарственным историко-культурным заповедником-музеем «Иссык». «Точкой отсчета» этой общей судьбы 
можно считать апрель 1970 года, когда при завершении археологической экспедиции по исследованию 
трех курганов могильника Иссык, Бекен Нурмуханбетов сказал экскаваторщику: «Пройдись 15 метров юж-
нее…». Была ли это интуиция или опыт и знания, но можно считать, что с этого момента началась история 
самой «громкой» археологической находки ХХ века в Казахстане и заповедника-музея «Иссык». Архео-
логические открытия очень редко делаются в одиночку, почти всегда это экспедиция. В данном случае, 
сначала – исследование курганов, предназначенных «под снос» в связи с освобождением площадки для 
строительства автобазы г.Иссык (ныне – г.Есик, Алматинской обл.) (сезоны 1969-1970 гг.) «под присмо-
тром» археолога Бекмуханбета Нурмуханбетова. Впоследствии, с момента обнаружения неразграблен-
ного захоронения – раскопки силами команды археологов под руководством Кималя Акишева. Ему же 
принадлежит право научного открытия «Золотого человека», как автору книги «Курган Иссык», опубли-
кованной в 1978 году (Акишев К.А., 1978). После публикации этого, теперь уже, эталонного исследования 
по скифо-сакской культуре, роль Бекена Нурмуханбетова, как одного из первооткрывателей, была в тени 
продолжительное время. Как это принято в археологических исследованиях, в качестве автора находки 
звучало только имя руководителя экспедиции Кималя Акишева, да и сам Бекен-ата, в своих воспомина-
ниях, отдавал дань уважения и признания своему учителю. Кроме того, поскольку находки вывезли сразу 
же в Алма-Ату, в то время – столицу КазССР, местное население было не в курсе подробностей открытия 
и рождало свои легенды и мифы об открытии (см. подробнее материалы сборника «Тайны “Золотого че-
ловека”», 2016). Общественная «молва» приписывала обнаружение нетронутого захоронения экскава-
торщикам, строителям и т.п., не задумываясь о том, что при любом сносе археологического памятника 
необходим профессиональный надзор со стороны археологов. 

В 1990-е годы Бекен Нурмуханбетов, переехав из Алматы в г. Есик, возглавив Общественный фонд «Ал-
тын Адам», стал инициатором деятельности по популяризации сакской культуры (Файзуллина-Мухтарова, 
2015). В те трудные времена, когда территория сакского могильника наделами продавалась и переда-
валась чиновниками-временщиками, созданный им Фонд спасал памятник от разорения. С его «подачи» 
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в г. Есик был создан Областной археолого-краеведческий музей. Будучи сотрудником этого музея, он с 
сыновьями и коллегами долгое время разбивали лагерь (юрта, передвижная выставка, раскоп) среди кур-
ганов могильника Иссык с целью распространения знаний о сакской культуре среди местного населения 
и проезжающих туристов. Фактически это был музей под открытым небом. Это общественное движение 
привело к тому, что в 2007 году в рамках Государственной программы «Культурное наследие» было при-
нято решение построить здесь музей. Государственный историко-культурный заповедник-музей «Иссык» 
был создан в 2010 году, и первым его директором стала кандидат исторических наук Гульмира Раиловна 
Мухтарова. Именно ей принадлежит перспективное видение места и роли Бекена Нурмуханбетова в исто-
рии заповедника-музея «Иссык», с первых шагов она публично признала роль Бекена Нурмуханбетова в 
истории открытия «Золотого человека».

Признание. Г.Р. Мухтарова пригласила Б.Нурмуханбетова на должность ведущего научного сотрудни-
ка, выделив отдельный кабинет, и в последующие шесть лет он стал её помощником, советником, защит-
ником (Мухтарова, 2016). В экспозиции 2-го музейного зала, посвященного истории открытия «Золотого 
человека» витрина с материалом о Бекене Нурмуханбетове была размещена сразу после витрины, рас-
сказывающей о Кимале Акишеве. По инициативе директора в 2011 году Бекмуханбету Нурмуханбетову 
было присвоено звание «Почетный гражданин Енбекшиказахского района», а в 2015 году он был награж-
ден Почетной грамотой за подписью Президента Республики Казахстан. В музейном собрании появился 
особый Фонд Бекена Нурмуханбетова, в который записывались археологические и архивные материалы, 
переданные из личного фонда археолога. В первый же год библиотека пополнилась редкими книгами, 
собранными Б.Н. Нурмуханбетовым в течение жизни. Естественно, при таких условиях он чувствовал себя 
на работе как дома, музей стал для него домом его души. И он называл себя «шырақши» – «хранитель 
света», «смотритель памятника». 

Известный казахстанский археолог Арман Бейсенбаев издал сборник научных статей по сакской те-
матике и посвятил 75-летию своего учителя Бекена Нурмуханбетова (Мухтарова, 2016). Однако, книгой, 
которая окончательно утвердила роль Б.Нурмуханбетова в открытии «Золотого человека», стал сбор-
ник «Тайны «Золотого человека»», изданный заповедником-музеем по результатам научно-прикладного 
проекта «Искусство и мифология саков Семиречья», и выставка с одноименным названием (Джасыбаев, 
2016). Это были прижизненные издания, которые держал в руках их Главный герой и Вдохновитель. 

Сотрудники относились к своему старшему коллеге с любовью и уважением, с ним они делились свои-
ми проблемами и консультировались по работе. Главный художник музея, профессиональный скульптор, 
Даулетбек Бектемиров уговорил Бекен-ата позировать для бюста. 

На протяжении шести лет люди приезжали в музей посмотреть на одного из первооткрывателей «Зо-
лотого человека», послушать его рассказ от первого лица, а в последнее время – сделать с ним селфи. 
Шырақши музея был его, если можно так сказать, главным экспонатом. 

Память. После того как Бекен-ата «ушёл в свою последнюю экспедицию» (так написал на своей стра-
нице в Фейсбуке его сын Арман), в заповеднике-музее открылся ещё один экспозиционный зал – «Ме-
мориальный кабинет Бекмуханбета Нурмуханбетова». Небольшое помещение состоит из двух частей 
– мемориальной и экспозиционной. В этой, второй части разместились – скульптурный бюст, витрина с 
дипломами, витрина с выдержками из архивных документов 1969-1972 гг. (раздел выставки «Тайны Золо-
того человека») и рюкзак, который он собрал в последний день своей жизни, чтобы поехать в археологи-
ческую экспедицию с корейскими коллегами (их совместные фото размещены на одной из стен). Здесь же 
стоит диванчик, на котором сидел хозяин кабинета и теперь могут присесть посетители музея и посмотреть 
его видео с интервью-рассказом о том далеком 1970-м. 

Ещё при жизни Бекен-ата много говорил о том, что археологические раскопки не должны быть само-
целью для ученых, они должны служить просветительским целям (Файзуллина-Нурмуханбетов, 2016). И 
поскольку Бекен Нурмуханбетов был практиком, в 2017 году в его честь Общественный фонд «Бекен-Ата», 
учрежденный его сыновьями, совместно с заповедником-музеем «Иссык» организовали «Нурмуханбетов 
эскавэйшен» – «народные раскопки». В результате, при участии волонтеров, на народные деньги был ис-
следован один сакский курган. Работа «народной экспедиции» и дальше будет продолжена.

В соответствии с традициями, через год после ухода Бекен-ата, на его могиле был установлено надмо-
гильное сооружение в виде сакского кургана, окруженного менгирами. Сегодня это место еще один объект 
паломничества туристов, посещающих сакский памятник – городище Орикты. Своеобразной данью ува-
жения ученому-археологу стало издание сборника научных статей «Саки и савроматы казахских степей: 
контакт культур» (2016), посвященного его памяти (Институт археологии им. А.Маргулана, Национальный 
музей Республики Казахстан).

В декабре 2017 года в заповеднике-музее открылась выставка «наСЛЕДники», один из разделов которой 
связан с деятельностью Бекена Нурмуханбетова, его наставнической миссией в музее. Вместе с фотогра-
фиями его коллеги и ученики-археологи представили тексты эссе-воспоминаний о том, какой след в их 
биографии оставил Учитель-шырақши. Эти тексты публикуются также на странице заповедника-музея в 
Фейсбуке (Плетникова, 2017).

В 2018 году сотрудниками заповедника-музея был реализован проект «Гордость края», направленный на 
пробуждение у местных жителей интереса к истории и современности своей территории, чтобы они смогли 
увидеть важное в окружающей повседневности. Уже не музей выбирал, «кто и что» имеет значение в исто-
рии края, имеет право быть размещенным на гипотетических «местных деньгах» (и в экспозиции музея), а 
сами жители формировали нарратив истории, памяти. Этот проект можно соотнести с действиями музеев 
республики по реализации проекта «100 новых лиц Казахстана», инициированного по предложению гла-
вы государства Нурсултана Назарбаева. В рамках реализации проекта особое место было отведено Бекену 
Нурмуханбетову. Лекции и рассказы о нем сподвигли посетителей сделать выбор в его пользу и высказать 
пожелания включить его в список достойных людей Казахстана, портреты которых должны быть размещены 
на гипотетических «местных деньгах и марках». 

В марте 2019 года в Университете «Туран» была организована фотовыставка «Патрирхи науки – герои 
КИнЭС» (Казахстанского Информационно-Энциклопедического Справочника). На ней были представлены 
фотографии четырех ученых, героев современности – Карла Молдахметовича Байпакова, Алдара Петрови-
ча Горбунова, Алексея Николаевича Марьяшева, Бекмуханбета Нурмуханбетова. Каждый из них внес зна-
чительный вклад в развитие науки Казахстана. Уже при жизни каждый из них был человеком-легендой, 
жизнь каждого – пример для вдохновения и восхищения. На открытие выставки приглашены родствен-
ники, близкие друзья, коллеги. Им было что вспомнить и рассказать студентам на «Круглом столе». Для 
гостей был показан слайд-фильм, в который вошел материал, не представленный в экспозиции выставки.

Выводы. Опыт заповедника-музея «Иссык», в основном своем профиле являющимся археологическим, по-
казывает: 1. При некоторой однообразности и слабой аттрактивности археологического материала, создание 
особого фонда, экспозиционного раздела, связного с человеческим фактором, а именно – меморизация насле-
дия исследователей памятников имеет большой плюс с позиции создания условий разнородного восприятия 
посетителями всей экспозиции музея. 2. Работа по меморизации – это кропотливый труд длительного времени 
и, в то же время, неисчерпаемый источник для открытия новых граней жизни исследователя и создания новых 
проектов. 3. Меморизация происходит намного легче, если есть прижизненное понимание значения деятельно-
сти личности. 4. Типичные формы меморизации это – создание музейного и библиотечного фонда, экспозиции, 
разработка образовательных мероприятий и проектов. И только в комплексе они дают ожидаемый воспитатель-
но-образовательный результат. 5. Использование социальных сетей в продвижении информации и популяриза-
ции музея через известную личность становится всё более актуальным и популярным (см. Приложение). 
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Приложение
Сочеловек. 27 апреля, 2017. г.Есик.
Люди, окружающие нас, могут быть современниками (замандастар), ровесниками (құрдастар), род-

ственниками (туғандар), друзьями (достар), коллегами (әріптестер), попутчиками (жолсеріктер)… При 
попытке определить в моей жизни место Бекена Нурмуханбетова поняла – ничего из перечисленного, не 
подходит, не отражает суть наших взаимоотношений. И только слово «сочеловек» может как-то объяснить, 
почему люди могут думать и чувствовать почти параллельно, так сказать – «на одной волне». Для меня Бе-
кен – сочеловек. При этом, каждый сотрудник заповедника-музея «Иссык» считал, что уж к нему- то, наш 
Бекен относился по-особому, и я – не исключение. Кроме того, не могу делать принятую в казахском тра-
диционном обществе приставку к его имени – аға или ата, т.к. в нашем «совпадении» он был ровесником, 
современником. Это проявлялось и в мелочах, например, говорил деликатные комплименты (по существу 
выбранного мной наряда), взбегал по лестнице легче нас в кафе при праздновании Нового года и т.д. По-
этому буду просто говорить – Бекен, и перечислю эти наши особенно ярко запомнившиеся «совпадения».

Первая встреча была давным-давно. Класс старшего сына отправился с экскурсией на озеро Иссык, по пути 
они заехали на курганы. Возле раскопа старик рассказывал о саках. Ну и впечатления, как у всех потом рас-
сказывающих о своих первых встречах с ним – юрта, в юрте телевизор, казан для пожертвований… Остались 
две фотографии, которые потом вошли в иллюстрированную историю создания заповедника-музея «Иссык».

Вторая встреча. Гульмира Раиловна попросила меня прочитать две лекции для сотрудников недавно 
созданного заповедника-музея. Сидел себе среди слушателей старик, приложив руку к уху (как локатор), 
слушал и … А старик- то совсем не старик, а самый продвинутый сотрудник оказался.  По вопросам и 
обсуждению было понятно, что он почти единственный, кто понял о роли и месте музея в современном 
обществе. Прошло два года, Бекен подошёл ко мне и сказал – «У нас много новых сотрудников, может про-
читаешь им опять ту лекцию? Для того, чтобы они стали понимать каким должен быть настоящий музей». 
Оказывается, он не только слушал, понял, но и запомнил!

Потом были не просто встречи, а совместная работа в музее. Вспоминается, как 18 апреля в 2011 году, 
после проведения первого мероприятия, посвященного Международному дню охраны памятников и исто-
рических мест, он спешил на поезд, ехал в Актобе на археологическую конференцию. Когда выяснилось, 
что попутных гостевых машин нет, он с легкостью, с рюкзаком за плечами побежал ловить такси на трассе. 
Смотрела ему вслед, и как-то не складывалась у меня картинка – патриарх, уважаемый человек в преклон-
ном возрасте и… на тебе – так легко и без церемоний. Пришла мысль о том, что именно такими бывают 
настоящие археологи.

Запомнилась история «выяснения отношений» в Одноклассниках и Фейсбуке про то, кто нашел «Золо-
того человека», как нашёл, где находятся костные останки, «юноша или девушка» и т.п. Я активно искала 
в споре истину, заслужила, при этом, репутацию жесткого спорщика. «Масло в огонь» подлила публикация 

Хельчи Исмаиловой воспоминаний начальника строительства в конце 2012 года в газете «Время». Пом-
ню Бекен пришёл и показывал выделенные зеленым маркером обильные неточности рассказа. Написала 
письмо Хельче, приложила аргументы в виде других, более достоверных воспоминаний. И… «чем дальше 
в лес, тем больше дров». В итоге был проект, книжка, выставка «Тайны Золотого человека». И Бекен всегда 
помнил, говорил мне – «Это ты бучу подняла». Понимал и был благодарен за то, что с «открытым забралом» 
бросалась на его защиту, на защиту его репутации как археолога и одного из первооткрывателей «Золо-
того человека». Эта история «всплыла» после выхода в свет сборника «Тайны Золотого человека» в 2016 
году. Он нашёл у себя в архиве распечатки «баталий» в Фейсбуке и спросил – «А почему они не вошли в 
сборник?». И вот тут я поняла, что мы с ним совпадаем в понимании роли социальных сетей в современной 
жизни, их роли в формировании общественного мнения. Он также как и я считал, что эта распечатка могла 
вписаться в раздел сборника, где говорилось о роли СМИ в истории с «Золотым человеком», могла стать 
последней, свежей историей про то, как рождаются и живут современные мифы. И он разделял мнение 
(Ирина Октябрьская) о том, что «История без мифов – это просто хронология». История из социальных се-
тей в сборник не вошла, а Бекен сам стал активным пользователем Фейсбука. Делал публикации, активно 
ставил всем «лайки» (это слово на полных правах вошло в его разговорную речь в качестве одобрения), 
писал оригинальные комментарии на казахском и русском языках (кстати, и сборники всегда подписывал 
каждому по-разному, был творчески оригинален и в этих, казалось бы, мелочах). Поддерживал мои публи-
кации на странице заповедника-музея «Иссык» (я знала, что уж один-то важный читатель и болельщик у 
страницы есть). Любил мои истории про есикских таксистов на моей личной странице, и если их долго не 
было, то спрашивал – когда же? Его последний комментарий «Мечты сбываются» был к фотографии Люд-
милы Ким (из «Дуэта Л»), где она стояла на фоне кургана. Думаю, если бы у него было время, он успел бы 
стать популярным блогером. Все основания к этому были. Он любил, чувствовал публику, играл для неё, 
т.к. был артистом по призванию, с отличными внешними и голосовыми данными. 

В последнее время он не любил и не хотел писать. Просто разбирал архивы, пришло время у него для 
такой работы. Горжусь тем, что «заставила» его написать последнюю свою статью про профессию музей-
ного археолога в московский журнал «Мир музея» (май, 2016 г.). Для начала он поставил условие – «Буду 
писать не научным языком», хитро на меня поглядывал, думая, что я, будучи  при должности «ученого 
секретаря», буду возражать. Но, поскольку журнал научно-популярный, мне это и надо было. Да и сама, 
когда пришла в «Иссык» стала писать именно таким языком (первая статья «Внемузейное пространство 
музейного предмета» в 2011 году далась с большим трудом, но вызвала одобрение Бекена). Мы с ним со-
впадали во мнении, что научные статьи, написанные на трудном языке, не дойдут до читателя, не затронут 
струн его души, а значит, цель не будет достигнута. И вот,  в предисловии к его последнему прижизнен-
ному опубликованному тексту написала – «В рамках темы номера мы сами хотели рассказать о патриархе 
казахстанской археологии – Бекмуханбете Нурмуханбетове. Однако более интересными оказались его 
размышления на тему того, что же это за «зверь» такой – «музейная археология». 

С первой встречи с ним мы поняли, что совпадаем в понимании роли музея как связующего моста 
между наукой и обществом, о популяризаторской роли музея в продвижении научных данных об истори-
ко-культурных памятниках. Уже после его ухода, пришло сообщение от томского археолога А.И. Бобровой 
– «Прочитала вашу статью. Очень захотелось приехать в ваш музей». Вот так он продолжал «агитировать» 
за сакское наследие.

О том, как он дорожил не только вниманием посетителей музея, стараясь их не обидеть, но и профес-
сиональных журналистов. 16 апреля 2016 года в музее был праздник. Каждый делал свою работу, вносил 
свой вклад в общее дело. У Бекена была роль патриарха, и он замечательно с ней справлялся. Он был 
красив в своём парадно-выходном одеянии – жилетка и шапан молочного цвета.  Приехали журналисты 
из интернет-издания Voxpopuli. И было видно, что Бекен подустал, но честно выдержал интервью и фото-
сессию на курганах. Во время интервью я стояла рядом. Зацепила тогда и не отпускает сейчас его фраза 
– «Если раньше, до издания книги, до того как они всё «раскопали» в архивах1,  я, вспоминая историю 

1 Кивок в мою сторону, и в этом кивке было воспоминание о моей роли в фейсбучной истории, хотя, конечно же, и он и 
я знали, что в архиве работал Ермек Джасыбаев.

http://www.kazpravda.kz/fresh/view/sled-v-sled-s-istoriei/
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открытия «Золотого человека», мог что-то присочинить, но мог и вспомнить! А теперь всё зафиксировано 
и отмечено архивными документами, приказами тех лет…». Помню, как тогда мне стало грустно от мысли, 
что с одной стороны мы издали замечательную книжку, где «застолбили» окончательно роль Бекена Нур-
муханбетова как одного из первооткрывателей «Золотого человека», а с другой – теперь он не мог ничего 
вспомнить… Грустно и сейчас. А ведь, как говорилось выше, он понимал значение мифа в жизни, даже сам 
любил присочинить какой-нибудь миф, если считал, что этот путь к сердцу посетителя музея, наследника 
сакской культуры короче.

Бекен был нам ровесником. Но однажды, он обнаружил в своем компе мой черновой текст-воспомина-
ние о маме «История одного черно-белого фото. Кенже-кыз» и пришел ко мне с вопросом – Где это самое 
фото? Показала. Он с теплотой посмотрел на лица людей из одной с ним эпохи. Сказал, что и ему бы надо 
писать воспоминания по таким фото. Как-то вдруг меня «осенило», что он ровесник моих родителей. И 
впервые захотелось его называть Бекен-аға.

Не успел описать. Вчера его приласканные «дети», молодые сотрудники музея перебирали его фото-
архив. Многие фотографии не подписаны, или, как говорят, музейщики, не атрибутированы. Невозможно 
переделать все дела за, в общем-то, некороткую жизнь, но... всегда думается, а вот если бы... К сожале-
нию, история и жизнь не знают сослагательного наклонения. Так что след, оставленный Бекен-аға в наших 
душах, и есть главный смысл жизни. 

Страничка Бекмуханбета Нурмуханбетова в Фейсбуке продолжает жить и после его ухода. Она стала 
местом встреч незнакомых между собой людей, но знакомых с ним. 

© Файзуллина Г.Ш., 2020

Д.Ө. Мұстапаева 
Түркістан қ., Қазақстан

mdilda@mail.ru

ТҮРКІСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ  ИСЛАМДЫҚ ҚАЛА 
МӘДЕНИЕТІНДЕГІ ТАРИХИ-МӘДЕНИ ҚҰНДЫ ЕСКЕРТКІШТЕР

Ортағасырлық Түркістан аумағындағы қала мәдениетін зерттеген ғалымдар  зерттеуі тарихи – мәде-
ни құнды ескерткіштердің қайта жаңғырып, ортағасырлық  ғылым мен мәдениеттің  ерекше  өркендеген  
жері болғанын дәлелдеп отыр. Бұл бағытта Түркістан аумағындағы қала мәдениетін зерттеген археолог 
ғалымдар зерттеулерінің  орны  ерекше. Қала мәдениеті, қорғандаруын салыну ерекшеліктері, исламдық 
сәулет ескерткіштерінің  орны туралы нақты зерттеулер негізінде сараланып, ғылыми айналымға енгізіл-
ген.   

Түркі-исламдық қала мәдениетің  ажырамас бөлігіне айналған күмбезді  құрылыстар, мұнаралар, олар-
дың күмбезбен жабылуы туралы зерттеулер Сауранды зерттеген ғалымдар К.М. Байпақов, Е.Ә. Смағұловтың 
зерттеулерінде талданды (Байпақов, Смағұлов, 2005, 201 б.). Ақ Орда билеушісі Сасы Бұқа жерленген Са-
уранда оның ұлы Ерзен басқа да қалалардағы секілді мешіт, медіреселер, кесенелер салдырғаны белгілі.

Ортағасырлық исламдық қала мәдениетіне тән белгілер  медіреселер орны, мұнаралар, соның ішінде 
ерекше шайқалмалы мұнаралардың  қалдықтарын зерттеліп, зерделенген. Қала құрылымы, қорғандары, 
оның салыну ерекшеліктері, қалалардың өмір сүруі,  атқарған  ерекше  қызметі ғылыми зерттеулерде жан-
жақты баяндалды (Туякбаев. 2009,  200 б.).

Васифидің деректері бойынша Сауранда екі мұнарасы бар медіресе болды. Ортағасырлық қалалар ау-
мағында салынған мешіттер, медіреселер жанындағы мұнаралар керемет таң қалаларлық сәулет өнерінің 
туындысы екенін әлі күнге дейін зерттеулерде талдануда. Ғалымдар сол кезеңнің ғылым жетістіктерін 
қолдана отырып  алынған  ғимараттардың  сырын әлі де толық біле алмай отыр.

Ежелден мешітпен қатар минареттер салынған. Әр түрлі мұсылман орталықтарында бір-біріне ұқсамай-
тын, ерекше минареттер жасалды. Таяу және орта шығыста минареттер дөңгелек, жоғарыға қарай кішірее 
түскен формада болды (Гриненко, 1998,  372 б.).

Сауран мұнараларының бейнесі 1866-1872 жж. түсірілген Түркістан альбомында көрініс тапқан. Мұна-
ра Орта Азиядағы мұнараларға тән дөңгелек, жоғарғы жағына қарай кішірее түскен қос мұнара түрінде 
сақталған (Түркістан альбомы, 2005,  54 б.).

Түркістан аумағындағы осындай мұнаралар көп болып, уақыт тезіне шыдамай, әр түрлі жағдайда жой-
ылған, кейбір орындары сақталғандары да бар. Осы аталған Сауранның шайқалмалы мұнаралары тура-
лы Васифи жылнамаларында, XIX ғ. екінші жартысындағы П.И.Пашиноның еңбегінде айтылады (Пашино, 
1868, 63 б.).

Сауран медіреселері, оның жанындағы екі шайқалмалы мұнаралары сол кезеңдегі ғылым мен өнердің ке-
ремет жетістігі, үлгісі болды. Васифидің дерегінде көрсетілгендей мұнаралардың биіктігі 12 метр, арнаулы 
бөренемен бұл мұнараларға әсер етіп, қозғалысқа түсірген. Бұл медіресе мен керемет шайқалмалы мұнаралар 
19 ғ. дейін сақталып, олардың бірі 1867, екіншісі 1878 жылдары құлаған (Байпақов, Смағұлов, 2005, 202 б.).  

Орта ғасырлар, кейінгі кезеңдерге дейін қала мәдениетін зерттеген  зерттеушілер қалалар аумағын-
да мешіт, медіреселер, қабірстандар, мұнаралар, ұстындар, қабіртастар т.б. көптеген  заттай мәдениет  
қалдықтарын тапқаны белгілі. Осы тұрғыдан алғанда ислам мәдениетінің үлгілерінің негізінде салынған 
ғимараттар, атап айтқанда діни ғимараттар мешіт, медіреселер, мұнаралардың, адамдар өмір сүруге негіз-
делген керуен сарайлар, базар, тұрғын үйлер, моншалар т.б. жалпы ислам сәулет өнерінің сол  замандағы 
даму сипаты мен  ерекшелігіне сай салынған.  

Діни және қоғамдық сипаттағы ғимараттар ішінде, мешіттер, атап айтқанда жұма мешіттер көбіне алды 
ашық бастырмалы, ұстынды болып келген.  Ортағасырлық Сауран қаласын зерттеген ғалымдар бұл қала-
ның орны мен маңызы, ерекшелігі туралы  көптеген зерттеулерді жасап, ғылыми айналымға енгізді, әлі де 
зерттеуде. Осы ретте Сауран ғимараттарын әрлеуде ғалымдар тапқан ғылыми деректерге сүйенсек сырлы 
кірпіштер қолданылған.

Аталған шайқалмалы мұнаралардың ішіндегі Сауран мұнарасын зерттеген археолог ғалым Б. Смағұлов 
бұл ескерткіштің  құпиясын оның  іргетасының  қалыңдығы, кірпіштерінің сапасы мен өрілу ерекшелік-
теріне байланысты болғанын жан-жақты зерттеп, тұжырымдайды.

Шайқалмалы мұнаралардың құпиясы әлі күнге дейін  беймәлім болып келеді. Зерттеушілер мұнараның 
кірпіштерінің ерекше құрамды болуында, кірпіштердің арасына  жер сілкінуге қарсы арнайы  ағаш бөре-
нелер  қойылуында деген пікірлер айтады (Байпақов, Смағұлов, 2005, 11 б.). 

XIV-XV, XVI салынған  бұл  діни ғимараттардың табиғи жағдай мен қажетті талабтарға сай,  ғылымда 
әлі күнге дейін беймәлім болып келе жатқан  әдістерді қолданып  салынғаны анық. Әрқайсысы өзіне тән  
қызметін атқарумен қатар  сол кезеңнің жетістіктеріне сүйене отырып, құрылды.

Мешіт, мұнаралары мен алыстан көз тартатын әдемі қала лар, сарайлар өз стилдерімен ерекшеленді. 
Жолаушылардың сапар жолында дамылдауына оңтайлы соғылған керуен сарайлар әдемі ою өрнекпен 
нақыш талды. Мешіттердің ішкі жағына кілем секілді етіп, әдемі мозаикалар салынды. Осы күнге дейін 
сақталған қала сыр тындағы дәулетті кісілер тұратын елді мекендер тек бекініс қабырғаларымен ғана емес, 
әдемі жазбаларымен, әшекей лілігімен тамсандырған керуен сарай ларды қалыптастырды. Әдемі ғимарат-
тар мен қатар су көздері салынып, неше түрлі су бұрқақтары әлемді тамсандырды.

Жазба деректерде  Түркістан аумағы «кең және көкке бай» деп  айтылады. Көптеген  жер өңдеумен 
айналысқан Иқан, Қарнақ, Қарашық, Сүри т.б.  қоныстардың аты аталады. Аумақтағы жерлер тау өзендері, 
бұлақ суларынан бастау алған арналармен суландырылған (Смагулов, Григорьев, Итенов. 1998, 38 б). 

Ибн Рузбихан дерегінде  Түркістан оазисінің көктем кезіндегі  көрінісі сипатталады. Мұнда бұлақтар-
дың көптігі, ауру індеттің жоқтығы, гүл, бақшаның көркейген көрінісі туралы  баяндалады (История Казах-
стана в персидских источниках. 2002,125 б). 

Ортағасырлық Қарнақ қаласы туралы  жазбаларда қаланың сыртында бес-алты жерде 2-3 адамдық қа-
рауылханалардың болғаны, қаланың төрт қақпалы болып, әрбір қақпаны  салмағы 5-6 келі келетін құлып-
тар, шынжырлармен бекітілетіні туралы жазылады (Қарнақ тарихы. 1967, 65 б.). Қаланың ортағасырлар-
дағы көрінісі туралы айтқанда қала қазіргі ауылдың ортасында орналасқан. 8-9 га. жерді алған табиғи 
төбеде орналасқан. Жау қала кірмеу үшін қаланың сыртында, дуалдан он метр жерден тереңдігі 4-5 метр 
келетін орлар қазылып, сумен толтырылып қойылған.
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Жергілікті деректерге сүйенсек Қарнақта көптеген медреселер болған, кезінде мұнда шәкірттер ша-
риғат заңдарын оқып, білімдерін шыңдады. Қызылжар, Атбасар сияқты көптеген жерлерден келген 
шәкірттер дәріс алып, өз білімдерін кең қазақ даласына таратқан. Шортанбай ақын, Мәшhүр Жүсіп, молда 
Мұса басқа көптеген тұлғалар осы жерде дәріс алған. 

Қарнақ тұрғындары көненің көзі  деп аталған шежіре тұтты ерекше атайды. Көптеген ғасырлар бойы 
сақталып келген осы  ағаш туралы ерекше аңыз-әңгімелер бар. 

XV-XVIII ғғ. Оңтүстік Қазақстанның қалаларының сәулеттік сипатына келсек  олар тығыз орналасқан, 
шикі кірпіштен салынған, төбесі тегіс қамыспен жабылып, балшықпен сыланған үйлерден құралған. Қала 
аумағындағы тұрғын үйлер, көшелер, мешіттер, моншалар, керуен сарайлар, базарлар т.б. болды. Тұрғын 
үйлерде төртбұрышты, ортасында ұстын-тіреулер қойылып, бөлмелерде  жүк жинайтын, киім, ыдыстар қо-
ятын көптеген ойықтар  жасалды. Бай, ауқатты үйлерде баспананың ағаш бөліктері ұстындар, түндік, есік-
тер оюлармен әшекейленген (Смагулов, Григорьев, Итенов. 1998, 38 б). 

Шеберлер мешіттерді, ол өнер туындыларын, діни рәсімдік заттарды әрлеуде ою-өрнектердің ең көне 
түрлерін, ислам ережелерінің талаптарына сай үйлестіріп өрбітті. Оны ағаш есіктерде түсірілген өрнектер 
сарынынан көреміз. Эпиграфикалық әрлеуде  гүлденген куфи, насх, сулс  жазу түрлері қолданылған (Ту-
якбаева,1989, 24 с.). 

Исламдық сәулет өнеріне тән белгі, әрлеу бөліктері ретінде Құранның  мәтіндерінен үзінділерді қол-
дану болды. Бұл мәтіндер ағашты ою, металлдарға шекімелеп т.б.  әдістермен түсіріліп отырды. Мұсылман 
сәулет өнерінде ою-өрнектердің  маңызы зор болды. Өрнектер исламдағы тірі жанды бейнелеуді алмасты-
рып, көркем мәнді құралға айналды. 

Сәулет өнерінде өсімдік сипатындағы өрнектер, геометрияланған, эпиграфиялық өрнектер сарыны кең 
өрбіді. Эпиграфиялық өрнектер сарыны  ислам өнеріндегі  басым сипатқа ие болған  өнер түрі болды. 

Ислам сәулет өнерінде әр түрлі бөліктерін әрлеуде  аталған өрнектер түрлі нұсқаларда дамытылып қол-
данылғаны белгілі. Ғимараттың іші, сырты, михраб, күмбездер, терезелер, ойықтар, мінбер, есіктерді, діни 
ғимаратқа тән басқа да қолданбалы өнер туындыларын әрлеуде қолданылды (Нұрмұхамедов, 1988,16 б). 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесіндегі көрхана және қазандық бөлмелерінің есіктеріндегі әрлеу түрлері ис-
ламдық сәулет өнерінің талаптарына сай. 

Ерекше құнды, ғылым мен өнердің  ерекше жетістіктерін  өз бойына жинаған тарихи құнды  нысаналар 
мен ескерткіштер Түркістан аумағында өте көп. Көп жылдық ғалымдар зерттеулері  мұның мәнін жан-
жақты түсіндіріп беруде, зерттеп, зерделеуде. Әлемдегі исламдық өркендеу кезеңінің керемет туындыла-
ры деп атауға болатын құнды тарихи жылжымайтын, жылжымалы ескерткіштер Түркістан аумағында көп 
және олардың зерттеліп, зерделенуі жалғастырылуда.
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ЕРТЕ САҚ КЕЗЕҢІНІҢ АУЫЗДЫҚ ПЕН СУЛЫҚТЫҢ 
БАЙЛАНЫСУ ТҮРЛЕРІ

Ғылыми әдебиеттерде әр түрлі атаулармен (аржан-майемер, күрті-зевакино, өтпелі кезең және т.б.) 
аталып жүрген қола дәуірінің соңы мен ерте темір дәуірінің бастапқы кезеңінде Еуразияның далалық, 
таулы-жазықтық, орманды-далалық аймақтарында өндірістік қажеттіліктердің негізінде көшпелі қоғам-
ның қалыптасуымен ерекшеленеді. Бұл өзгерістер жылқының шаруашылық пен әскери саладағы мәнін 
арттырып, жылқыға салт міну мәдениетін қалыптастырды. Уақыт өте күрделі дүниетанымның қалыпта-
сып, жүгенделген, ерттелген жылқыны мәйітпен қосып жерлеу немесе қабірге ат әбзелдерін жеке қою 
ғұрпы сақ-скиф мәдениеттерінде ерекше орын алды. Осыған байланысты, материалдық мәдениеттің не-
гізгі бөлшегі болып табылатын ат әбзелдерінің құрылымы ерте көшпелілердің ескерткіштерінің өзара 
бірегейлігі, сабақтастығы, мерзімделуі және кезеңделуі мәселелерін шешуші басты индикаторлардың 
біріне айналды.

Тарихнамалық тұрғыдан аталмыш кезеңнің ауыздығы мен сулығының байланысуы жөнінде М.П. Гряз-
нов (1947), М.Қ. Қадырбаев (1968), П.И. Шульга (2008), С.Б. Вальчак (2009) және т.б. зерттеушілердің 
еңбектерінде кездеседі. Көп жағдайда ауыздық пен сулықтың типологиясы жеке қарастырылады. Бұның 
негізгі себебі екі бөлшектің бір кешенде табылуы салыстырмалы тұрғыда сирек, әдетте сулықсыз ауыздық 
жерлеу ескерткіштерінен, көмбелерден, кездейсоқ олжа ретінде жиі кездеседі.

К.А. Ақышевтың пайымдауынша, ауыздықтар мен сулықтардың алғашқы түпнұсқалары жылқыны қолға 
үйреткеннен кейін немесе сол уақытта пайда болған (Акишев, 1973, с. 53). Ерте сақ кезеңімен мерзімде-
летін ат әбзелдердің морфологиялық құрылымының ерекшеліктері салыстырмалы-типологиялық мерзімін 
көрсетіп қана қоймай, ат әбзелдің әр бөлшегінің даму эволюциясын, олардың қызметін жақсарту мақ-
сатында қолайлы пішіндерді, әдістерді іздестіргенін байқауға болады. Осылардың ішіндегі ең бастысы 
– мініс жылқыны басқару рөлін қамтамасыз ететін, жүгендегі ауыздық пен сулықтың байланыс түрлері 
болып табылады. Осы орайда, ерте сақ кезеңіне тиесілі ауыздық пен сулықтың байланысу түрлерін қара-
стырып, жүйелі түрде типологиясын жасау зерттеуіміздің негізгі мақсаты етіп аламыз.

Хронологиялық шеңбері б.з.б. IX–VI ғғ. мерзімделетін ауыздық пен сулықтың жүгеннің негізгі құра-
ушы бөлігі ретінде қарастырып, Қазақстан территориясындағы ерте сақ кезеңімен мерзімделетін ауыздық 
пен сулықтың өзара байланысуын (әр бөліктің сыртқы пішінінің айырмашылықтарына қарамастан) клас-
сификациялық белгілерді анықтайтын түр ретінде жүйелеуге тырысамыз.

Бірінші түр. Үш саңылаулы сүйек (мүйіз) немесе қола сулықтың ортаңғы саңылауына жұмсақ немесе 
қатты ауыздықтың басы (ұшы) жүген қайыстары (тізгін, шылбыр) арқылы бекітіліп (сурет 1, 1), жүген 
жақтауларының қайыстары сулықтың қалған екі саңылауларынан өткізіліп түйінделеді. Ауыздықтың қай-
ыстан, жал-құйрығынан жасалған «жұмсақ ауыздықтар» негізінен мүйізден жасалған үш саңылауы бар 
сулықтармен сипатталады. Яғни, ат әбзелдері жасалатын заттың табиғи мүмкіндіктеріне сәйкес пішін-
дерінің ауысуы ауыздықтар мен сулықтарды жасаудағы дәстүрдің толық қанды қалыптаспағандығын көр-
сетеді. Жерлеу барысында жылқының қола ауыздығын «жұмсақ ауыздықпен» алмастырған болуы мүмкін. 
Ауыздық пен сулықтың байланысының бұл түрі қола дәуірімен сабақтасып, ерте сақ кезеңінің соңына 
дейін жетеді.

Екінші түр. Ауыздықтың бастары сулықтың арнайы ұзынша тік келген ойығына көлденең бекітіледі 
(сурет 1, 2). Сулықтың қалған екі басындағы саңылауларға бірінші түрге іспеттес жүген жақтауының қай-
ыстары өткізіліп бекітіледі. Ауыздық пен сулықтың бұндай байланыс түрі бір ғалымдардың пікірі бойын-
ша ерте кезеңге (VIII ғ. екінші жартысы – VII ғ. басы) жатқызылса (Акишев, Акишев, 1978, с. 46; Грязнов, 
1980, с. 61), екінші ғалымдар жергілікті аймақтық түр ретінде қарастырады (Вишневская, Итина, 1971, 
с. 202).

mailto:bauyrzhan.besetayev@kaznu.kz


98 99

Үшінші түр. Ауыздықтың екі басы сулықпен 
біріккен, сулықтың ортаңғы бөлігінен ауыздықтың 
басы іспеттес ілгекке тізгін байланады. Сулықтың 
екі саңылауына жақтау қайыстары бекітіледі (су-
рет 1, 3). Ауыздық пен сулықтың бұндай байланыс 
түрі П.И. Шульганың пайымдауынша, жоғарыда 
аталған екінші түрдің жетілдірілген нұсқасы ретін-
де пайда болады (Шульга, 2008, с. 75). Бұл түрден 
басқа Қазақстан территориясынан табылған ерте 
темір дәуірінің қола ауыздықтарының барлығы ішкі 
шығырымен байланысқан екі бөліктен және түрлі 
пішінде келген басынан тұрады.

Төртінші түр. Ауыздықтың екі басы сулықтың 
ортаңғы бөлігінен «Т» немесе «У» тәрізді өсіндіге 
бекітіледі (сурет 1, 4–5). Ал сулықтың екі басындағы 
саңылауларға жақтаудың қайыстары бекітіледі. 
«У» тәріздес сулықтың бір басында жақтау қайы-
стары екі саңылаудан өткізіледі. Аталмыш ауыздық 
пен сулықтың байланысы ерте көшпелілердің қыз-
меті жағынан мініс жылқыны басқарудағы қолайлы 
жақтарын іздестіру барысындағы кең таралған түрі 
болып табылады.

Бесінші түр. Төртінші түрге ұқсас сулықтың ор-
таңғы бөлігіндегі өсіндіге ауыздықтың қосымша 
саңылауы арқылы бекітіледі (сурет 1, 6). Сулықтың 
екі басындағы саңылауларға жақтаудың қайыста-
ры өткізіліп түйінделеді. Бүгінгі таңда дәл бұндай 
сулықтың түрі Қазақстанда әлі кездеспеді, алайда, 
кейбір табылған ауыздықтың басындағы қосымша 
саңылауларында қалған іздерінен аңғаруға бола-
ды. Жалпы, сулықтың орталық бөлігіндегі ілмек-
тердің пайда болуы сулықтар мен ауыздықтарды 
қосудағы қолайлы нұсқаларды іздестірудің амал-
дары болып табылады (Боковенко, 1981, с. 56–57; 
Марсадолов, 1998, с. 14, рис. 1).

Алтыншы түр. Үш саңылаулы сулыққа жақтаудың үшке бөлінген қайыс баулары өткізіліп түйінделеді. 
Ауыздықтың басындағы қосымша саңылауға немесе басына ортадағы саңылауға өткен қайыс бау өткізіліп, 
ауыздықтың басы тізгінге бекітіледі (сурет 1, 7–8). Бұл байланыс түрінің қазба барысында табылған ауы-
здықтағы сақталған жүгеннің жақтау қайыстарының негізінде М.П. Грязнов ауыздықтың қосымша саңы-
лауы арқылы сулықпен байланысын (Грязнов, 1947, с. 10, рис. 3, 1), ал М.Қ. Қадырбаев ауыздықтың басы 
арқылы сулықпен бекітілген (Кадырбаев, 1968, с. 29, рис. 2, 3) екі типінің реконструкциясын жасайды.

Жетінші түр. Ауыздықтың басындағы қосымша саңылауға екі саңылаулы сулық киіліп, ауыздықтың 
басы тізгін мен шылбырға, ал жақтау қайыстары сулықтың екі саңылауына бекітіледі (сурет 1, 9). Ауыздық 
пен сулықтың бұл байланыс түрі қызметтік қолайлы жағынан жоғарыда аталған екінші мен үшінші түрге 
жақын келеді. Айлайда, бекітілуі жағынан ерекшеліктер бар. Бұл байланыс түрі қазіргі уақытта тек Шығыс 
Қазақстандағы Измайловка қорымынан табылып отыр (Ермолаева, 1987, с. 159, рис. 3, 18; 2012, с. 189, 
рис. 59, 2).

Сегізінші түр. Екі саңылаулы сулыққа ауыздықтың бастары киіліп, сулықтың екі саңылауы жақтау қай-
ыстарына бекітіледі. Тізгін ауыздықтың бастарына байланады (сурет 1, 10). Ерте сақ кезеңінің соңына 

Сурет 1. Ерте сақ кезеңінің ауыздық пен су-
лықтың байланысу түрлері: 1 – бірінші түр (Шульга, 
2008); 2 – екінші түр (Кадырбаев, 1968); 3 – үшінші 
түр (Вишевская, Итина, 1971); 4–5 – төртінші түр 
(Грязнов, 1947; Ткачев, Ткачева, 1999); 6 – бесінші 
түр (Бесетаев, баспада); 7–8 – алтыншы түр (Гряз-
нов, 1947; Кадырбаев, 1968); 9 – жетінші түр (Ер-
молаева, 1987; 2012); 10 – сегізінші түр (Шульга, 
2008); 11–12 – ауыздық сулықсыз жүгенделуі (Ка-
дырбаев, 1968).

қарай сулықтардың екі ұшы түрлі жануарлардың, әпсаналық аңдардың бейнесімен әшекейленген. Бұл 
байланыс түрі жасалған материал түрінің өзгергені болмаса, бүгінгі күнге дейін жетіп отыр.

Тағы бір айта кетерлік жайт, кейбір жерлеу ескерткіштерінен ауыздықтың өзі ғана табылған жағдайлар 
да кездеседі (сурет 1, 11–12). Қола ауыздықтың басы жүген жақтаулары мен тізгенге байланған. М.Қ. Қа-
дырбаев бұларды сулықсыз жүгенге түріне жатқызған болатын (Кадырбаев, 1968, с. 21).

Ерте сақ кезеңінің соңына қарай (б.з.б. VI ғ. соңы – V ғ.) жерлеу ескерткіштерінде жылқыны адаммен 
қосып жерлеу, болмаса ат әбзелдерін қосып жерлеу ғұрпы жойылады. Бұл өзгерістер Шығыстан келген 
миграциялық көштің әсері болуы мүмкін (Таиров, 2017, с. 56–57). Алайда, Таулы Алтайдың ежелгі көшпелі 
тұрғындарында бұл ғұрыптық жерлеу сақталып қалады. Таулы Алтайдың ерте сақ-скиф мәдениеттерін па-
зырықтық тайпалармен алмастыруы туралы көптеген пікірлер бар (Могильников, 1986, с. 53; Марсадолов, 
1999, с. 107). Пазырық кезеңінде ат әбзелдері ғұрыптық жерлеу рәсімдеріне арнайы ағаштан жасалып, 
жануарлардың, әпсаналық аңдардың бейнесімен әшекейленіп алтынмен қапталған.

Қорытындылай келе, ат әбзелі, қару-жарақ және әскери белдіктің үлгілері басқа материалдық заттар-
мен салыстырмалы түрде үлкен территорияларға таралған. Сондықтан да, аталмыш заттардың негізінде 
белгілі материалдық мәдениет шекараларын анықтау қиын. Бұл ретте түрлі миграциялық процесстердің 
жүріп жатуы жоғарыда аталған заттардың кең аймақтарға таралуына өз септігін жасады. Дегенмен, ерте 
темір дәуірінің ауыздықтары мен сулықтарының байланысында, жасалу материалы мен технологиясында, 
морфологиялық пішіндерінде, сәнделуінде өзіндік ерекше белгілері бар екенін айта кеткен жөн. Бұл ерек-
шеліктер ат әбзелінің бөлшектерінің таралу территориясымен қатар хронологиялық шеңберін анықтайды.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ТАЛГАРСКОГО МИКРОРЕГИОНА 
ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ

Введение. Вопросы изучения и сохранения городища Талгар. Посещение памятника, его визуаль-
ное обследование как памятника Всемирного наследия городища Талгар ведется уже более 150 лет, в 
этом его уникальность. Ч.Ч. Валиханов посетил этот памятник в 1854 г. Тогда, очевидно были собраны 
первые находки с поверхности, но свидетельств об этом не сохранилось. Музей в Верном начал собирать 
артефакты значительно позже. Первые наблюдение за культурными слоями, обнаженными природным 
селем, пронесшимся по реке летом 1921 г. провел В.Д. Городецкий, тогда он смог аргументированно ин-
терпретировать назначение размытых селем помещений, располагавшихся за западной городской стеной, 
как мастерских, сделал описание сохранности памятника (Городецкий, 1928). 

Первые археологические раскопки городища Талгар под руководством И.И. Копылова начались с 1955 г. 
В одной из ранних работ исследователь Талгарского городища указал на А.Х. Маргулана, которому первым 
удалось сопоставить это городище с упоминавшимся в источнике Талхизом (Копылов, 1978, с. 61).  Исследо-
вания по вскрытию слоев городища проводились археологами АГУ им Абая и Института истории, археологии и 
этографии им. Ч.Ч. Валиханова АН КазССР с некоторыми перерывами в течение 65 лет (до 2020 г. под руковод-
ством Т.В. Савельевой), намного превосходя по этому показателю другие самые известные памятники региона 
Жетысу. Метод археологического вскрытия, принес значительные результаты, мы можем судить о планировке 
города, отдельных кварталов, жилых и хозяйственных построек. В главных музеях г. Алматы артефакты из Тал-
гара размещены на самых заметных подиумах и витринах. Далеко не все из них происходят с самого городища. 

Талгар, наряду с Койлыком/Кайлаком – один из двух самых известных и исследованных памятников 
средневековой городской культуры Алматинской области, под которым, большинством исследователей 
все еще понимается историко-культурный регион Жетысу. С 1960-х гг. они изучались, в частности, К.М. 
Байпаковым. Регион обладает значительной протяженностью отрезков Великого Шелкового пути от Ка-
стека и Керимбайтобе (Актерек) до Койлыка и торткулей вокруг Алаколя. Наряду с памятниками преды-
дущих периодов: петроглифы, наиболее ценные из которых, относятся к эпохе ранней и средней бронзы, 
величественными царскими курганами (сакская эпоха), городища региона Жетысу, относящиеся к расцве-
ту городской культуры региона VIII-XIII вв., обладают наибольшей репрезентативностью для образова-
тельного туризма. Представляет собой значительный отрезок (более 600 км) маршрутов Шелкового пути, 
как северные ответвления от основных путей, проходивших через Фергану и Чуйскую долины. 

Всемирная универсальная ценность Талгара, Каялыка других шести памятников, расположенных на терри-
тории Алматинской и Жымбылской областей была подтверждена включением их в трансграничную Серийную 
Номинацию «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора» в 2014 г. (Silk Roads: the 
Routes Network of Chang’an-Tianshan Corridor).  В разделе выдающейся универсальной ценности Номинации, 
как нам представляется, важен, Критерий (v): «Тянь-Шаньский коридор является выдающимся примером того, 
как высокая стоимость, междугородняя торговля стимулировали рост крупных городов и поселков, поддер-

живаемые сложными системами управления водными ресурсами, которые собирали воду из рек, колодцев и 
подземных источников для жителей, путешественников и орошения сельскохозяйственных культур».

Чтобы в настоящее время иметь возможность охранять и презентовать городище Талгар, его необхо-
димо было сохранить на этапах антропогенного освоения территории. Один и переломных моментов в 
истории сохранения городища – начало 20-х гг., когда основанная здесь коммуна (бессознательно, но со 
всей решительностью коммунара) начала разрушать этот памятник. Тогда В.Д. Городецкому и М.Е. Массо-
ну удалось отстоять/сохранить центральную часть и южный пригород, территория которых и составляет 
ныне памятник ЮНЕСКО. Остальная территория средневекового города ушла под современную застройку 
еще раньше. Но отдельные находки, главным образом, случайные маркируют «границы» средневекового 
Талгара. Некоторые структуры средневекового города, место расположения, теперь разрушенные, нахо-
дящиеся на частной, огороженной территории, можно установить лишь по публикации В.Д. Городецкого 
(Городецкий, 1928).  Очевидно, что упоминания о многих случайных находках, совершенных частными 
лицами на Талгаре и, тем более его округе до нас не дошли. Как свидетельствует тот же ученый северная 
периферия городища, все же была разрушена (подробнее ниже).

Значительное число (редких) артефактов «из Талгара» - случайные находки, которые происходят из кла-
дов, захоронений, усадеб, отделенных от городского ядра расстояниями, занимаемыми угодьями. Зачатую, 
места этих находок так и не были обследованы надлежащим образом. По некоторым из них накапливает-
ся определённая историография (в том числе, доказывающая иное происхождение уникального артефакта 
(японской чаши), главным образом, судя по хронологии, не относящееся к средневековому Талхизу). В от-
личие от остального клада средневековых импортных вещей, находящихся ныне в экспозиции ЦГМ РК, най-
денного в нескольких десятках метров к востоку от внешних стен городища при прокладке арыка (Мякишева, 
2011, с. 44-45).  Иные находки, наоборот, незаслуженно забыты, а часть их известна лишь по публикациям 
и архиву И.И. Копылова, а сами артефакты пока являются утерянными (Копылов, Керекеша, 1993). Одна из 
причин случайных находок в разных местах современного Талгара заключается в том, что, судя по всему тер-
ритория, занимаемая средневековым городом Талхизом (в период его расцвета: в XI – начале XIII вв.) была 
достаточно крупной (за счет пригородов и округи – неукрепленных поселений, возникших в удобных для 
ведения хозяйства частях верхней части конуса выноса) и, к сожалению «ушла» под постройки современ-
ного Талгара еще в XIX, второй всплеск роста территории его застройки и активного использования земли 
наблюдался в 50-е гг. XX вв. Очевидно, что и территория округи Талхиза была обширна: усадебное хозяйство, 
мастерские, некрополи занимали огромную территорию были привязаны к особенностям рельефа. 

Рис. 1. Археологический раскоп на городище Талгар под руководством И.И. Копылова, архивное фото 
50-е или 60-е гг. XX в.
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Судя по результатам проведенных исследований, городская жизнь на средневековом городище Талгар 
продлилась более 4 веков. Ранние слои (VIII в.) были отмечены в стратиграфическом шурфе.  Поздний 
период хорошо реконструируется по хронологии верхних культурных слоев, отдельным кладам и наход-
кам. А также по общей картине жизни региона в составе Чагатайского улуса, по нумизматическим данным 
(Петров, 2008) (готовится к публикации и клад из Талгара караханидского периода).

Древность. Безусловно, самым притягательным характерным элементом местности, где расположено 
городище средневекового Талгара является природа: обилие водных источников, относительно мягкий 
климат, способствовавший развитию земледелия и садоводства. Именно это определило, то что люди за-
селили эту долину еще в эпоху неолита. Интересная находка из обработанного камня с высверленным 
отверстием (грузило) эпохи неолита была произведена казахско-американской экспедицией в долине Ор-
ман при разведке - осмотре пашни восточной части долины на наличие артефактов (Отчеты КААЭ).  А.Н. 
Марьяшев открыл огромные камни с чашевидными выбивками, относящимися к эпохе бронзы «in situ» в 
долине Орман.  Археологических памятников было бы значительно больше, если бы не антропогенный 
фактор последних десятилетий, кроме того, в прилегающей долине, на высоте от 1000 до 1500 м. над у. 
м. -  значителен процесс почвообразования, часты землетрясения и сели, все это затрудняет поиски и 
фиксацию памятников древности, например, поселений или могильников эпохи бронзы, которые, безус-
ловно там должны быть. К средневековью относится малоизвестный могильник древнетюркской эпохи у 
слияния Левого и Правого Талгара. Находки памятников древности, крайне редки из-за активного почво-
образования. Или под современными населенными пунктами: В.Д. Городецкий писал и о том, что прямо от 
территории городища начинались курганные захоронения и тянулись на север (Городецкий, 1928, с. 52). 

Однако, наиболее известны в микрорегионе памятники средневековой городской и оседло-земле-
дельческой культуры. В.Д. Городецкий писал о значительных разрушениях ближайшей округи городи-
ща Талгар и лишь о некоторых находках он упоминает или приводит какие-либо данные. В.Д. Городец-
кий упоминает о мастерских, расположенных под западными стенами города, о водопроводе из кубуров, 
проходящем от южной границы к северной (по тому месту, по которому теперь протекает арык). Свиде-
тельствует он и о понижении в центре городища диаметром около 25 м, что могло являться проточным 
сезонным водоемом. Упоминает он и находку местными тружениками «Коммуны Большевик» жернова с 
тамгами «чингизидов», которая была им задокументирована в 1921 г. (Городецкий, 1928, с. 52).  Крайне 
любопытно его утверждение о том, что: «метрах в 70 от северо-восточного вала городища имелось еще 
одно городище со слабо возвышающимся валом размерами 160х180 м» (ныне, это также частная террито-
рия) (Городецкий, 1928, с. 53). По-видимому, культурные слои этого квартала или поселения просматри-
ваются на карте «Google Earth» ниже северо-восточной стены городища и сегодня. 

Возможно, что это прямоугольное городище (торткуль), расположенное севернее основного четыре-
хугольника стен городища Талгар, о котором свидетельствовал В.Д. Городецкий, сохранявшийся к началу 
20-х гг. прошлого века, является более ранним (первым) городским центром Талгарского средневеково-
го оазиса, укрепленного фортификацией. По-видимому, имеются значительные основания для предпо-
ложения о том, что, именно там была сосредоточена городская жизнь на раннем этапе жизни города, на 
протяжении периода кон. VIII – нач. X в. В том числе и потому, что логично будет предположить, что два 
ранних этапа (из трех), которые археологи прослеживают, в частности по керамике (городов и поселений) 
Северо-Восточного Жетысу (VIII- нач. X и X- начало XIII вв., XIII-XIV вв.) (Байпаков, 2013, с. 353-354) 
были определяемы относительно мощными политическими событиями, влиявшими на всю материальную, 
и духовную культуру. Начало X в. – распространения мусульманской культуры: духовной и материальной, 
образование державы Караханидов и Карлукского ханства. В XIII в. - Монгольской державы и Чагатайско-
го улуса, формирование единого облика культуры.

Исходя из результатов исследований на городище Талгар, возможно предположить, что во второй по-
ловине - конце X в., центральная часть была укреплена фортификацией: окружена рвом и пахсовыми, 
скорее, уплотненными (забитыми в опалубку) глиняными стенами, башнями, дополнительными укрепле-
ниями: этот период - начало расцвета городской жизни до начала второго десятилетия XIII в. Суть взаи-
моотношений местных карлуков и династии Караханидов все еще остается не до конца исследованной. 

Возможно, что авторитет ветви этой династии, например, Арсланидов - это установлено по раскопкам в 
Каялыке  (с самого конца XII в. по 1209 г.) на весьма кратком этапе поддерживался, в частности суфиями 
(Железняков, 2016). В 1213 г. гурхан умер и, потерявший власть двумя годами ранее и Кучлук стал обла-
дать всей полнотой власти в Жетысу и на Тянь-Шане.

Наличие керамики конца VIII -  начала IX в. в шурфе на Талгаре не дает чекой датировки сооружения 
внешних стен городища, а лишь указывает на то, что были зафиксированы культурные слои соответству-
ющих периодов. Последние крупные исследования городской стены городища Талгар археологами ТОО 
«Археологическая экспертиза» дают подробные описания слоев и находок, но ничего не говорят о да-
тировках нижних слоев стен, например, северной стены, северо-восточной башни, где были проведены 
исследования (Воякин, 2015). 

Обилие случайных находок (в том числе уникальных импортных артефактов) в округе Талгара свиде-
тельствует и об оазисном устройстве, когда население расселялось в нескольких поселениях и усадебном 
характере ведения хозяйства, о расцвете городской жизни в караханидское время. Наличие широких про-
странств, занимаемых неукрепленными рабадами в период XI – начала XIII вв., когда ислам укрепился 
не только в городской, но и в кочевой и полукочевой среде населения державы Караханидов в Илийской 
долине; в Таласской, Шуйской долине это фиксируется с самого конца IX в., на Арыси со второй четверти 
IX в., свидетельствует о безопасности жизни населения вне городских стен, с гарнизонами (Железняков, 
2009, с. 191-192). По аналогии с известной монографией о традиционной культуре жизнеобеспечения 
казахов можно уверенно предположить, что в позднекарлукский, караханидский и раннемонгольский пе-
риод истории, в Жетысу в предгорьях был глубоко укоренена культура городов-поселений-усадеб, где 
земледелие и самые различные ремесла занимали ключевые позиции, наряду со скотоводством (Алимбай, 
Муканов, Аргынбаев, 1998, с. 62-109).

Косвенно это может быть подтверждено относительно тонким культурным слоем основного городища, 
слабой представленностью ранних материалов. Однако, пока исследование памятника на частной тер-
ритории не представляется возможным. Возможно, что с определенными событиями, например, начала 
второй половины X в. произошло либо разрушение старого центра, либо увеличение населения и центра-
лизации власти. В настоящее время эта территория огорожена и относится к частным владениям. По-ви-
димому, она относится к территории коммуны, которая едва не разрушила и основное городище Талгара. 
Исследования на этой территории, так и небыли проведены.

  Тунк/Тонк. Тальхиз еще до своего расцвета (который, очевидно, пришелся на XII - начало XIII вв.) 
удостоился попасть в историко-географические хроники. Расцвета, прослеживаемого по находкам и куль-
турным слоям, относящимся к этому периоду. О нем, как, вполне заслуживающем внимания (путешествен-
ника), узловом пункте на оживленной трассе Великого Шелкового пути содержится упоминание персид-
ского географа, которое относится к 982 году, в его описании - труде «Худуд ал-Алем» («Границы Мира»). 
На его страницах среди населенных пунктов региона было названо селение Тальхиз. Оно располагалось: 
«среди гор на границе между тюркскими племенами чигилей и карлуков. Жители его - по характеристике 
средневекового географа - воинственные, смелые и доблестные» (Копылов, 1978, с. 61).

Рядом с Талхизом упоминается селение Тунк на противоположном левом берегу реки. И.И. Копылов 
пишел, что название «Талгар» может происходить от древнетюркского «Талкыг» - «седловина» - от горы, 
напоминающей горбы верблюда бактриана, название «Tун» - означает «Покой».  Важно заметить, что И.И. 
Копылов писал о том, что первым город «Талхизе» из сочинения «Худуд- ал-Алем» с талгарским городи-
щем сопоставил А.Х. Маргулан (Копылов, 1978, с. 61-62).

В 1966 г. тщательные исследования местности левобережья р. Талгар от подошвы горы «Верблюд» до 
дороги в Алматы провел И.И. Копылов. К сожалению, уже к тому времени центральная часть этого укре-
пленного поселения была полностью разрушена масштабными нивелировками. Сохранились лишь воспо-
минания современников тех работ; работы бульдозером были проведены в 50-х гг. На момент проведения 
работ работники питомника отмечали следы руин из сырца и камня, значительное число керамических на-
ходок, в том числе крупных хумов, а также костей, как животных, так и следов человеческих захоронений, 
большое количество обломков обожженых кирпичей. Территория, по-видимому, укрепленного поселения, 



104 105

по оценке И.И. Копылова составляла около 6 га и располагалась между «Маточкиным» и «Коллекцион-
ным» садами (Копылов, 1978, с. 63). Детальное обследование привело к тому, что в центре предполагае-
мой территории локализации поселения были обнаружены остатки гончарной мастерской, с двумя печами 
и инструментарием гончара (Копылов, 1978, с. 63). И.И. Копылов отнес керамику с разрушеного «Тунка» 
к IX- началу XIII в. Вместе со значительным количеством керамических фрагментов, это указывало на 
наличие там раннесредневекового поселения. Обращает на себя внимание тот факт, что это поселение 
располагалось на удалении около/как минимум 500 м от берега р. Талгар (480 м от асфальтированной 
дороги, проходящей недалеко от берега). Вода подводилась каналом или забиралась из родников. Были 
найдены (целые)  кубуры длиной 60 см (Копылов, 1978, с. 63). .

Тем самым, если наличие Тунка было доказано И.И. Копыловым, им же проведена его локализация, то, 
квадрат сильно оплывших стен ниже (северо-восточнее), очевидно, был разрушен (по-видимому до фун-
даментов или их оснований) в 20-е гг. XX в. и его культурные слои находятся теперь на частной террито-
рии под нивелированной поверхностью. В этом смысле разрушения 20-х гг. на Нижнем Талгаре могут быть 
не такими существенными, как с помощью бульдозеров в 50-е гг. на Тунке (по-видимому, Тунк совпадает с 
локализацией Т.В. Савельевой поселения Талгар I) (Савельева, 1994, с. 34).

Очевидно, что после значительного сокращения территории расселения карлукских племен и, превращения 
Карлукского каганата в ханство в начале 940-х гг. Талгар смогли за собой удержать карлуки, очевидно в виду 
важности этого пункта на трассе Шелкового пути, благодаря своей воинственности, о которой упоминает сред-
невековый источник. По-видимому, некоторое «уплотнение» населения происходит в период X- нач. XIII вв.

И сейчас на топографии верхней части города (1,5 км ниже городища Талгар) выделяется «Лаптев» 
курган – сакский царский курган. В.Д. Городецкий, в 1921 г. еще застал отдельные «пустоты» в застройке 
г. Талгар и отмечал, что были и другие курганы, очевидно, относящиеся к разным эпохам. Отмечал иссле-
дователь и огромное число черепков в арыках на территории городища (Городецкий, 1928, с. 51). Однако 
и городская округа, и само городище за десятилетия исследований дали весьма значительные находки и 
результаты, свидетельствующие о развитых торговых связях и развитом ремесле Талгара. Как минимум о 
некотором развитии торговых связей Талгара может говорить клад караханидского времени, экспонируе-
мый в экспозиции заповедника-музея «Иссык».

Помимо Талхиза и Тунка, а также Рахата, который, находясь между Иссыком и Талгаром, относится ско-
рее к Иссыку, но имеет свой сток и вынос речки Рахат. Имеется еще несколько поселений, упомянутых Т.В. 
Савельевой в своей монографии. Неукрепленное поселение Талгар I находится по берегам р. Тополевка, 
западнее городища Талгар. Судя по всему, это и есть поселение или городище Тунк, находящееся в 0,5 – 1 
км к западу от р. Талгар к северо-западу от Талгара-Талхиза. По нашим данным, наиболее подробно остат-
ки поселения были изучены И.И. Копыловым.

Неукрепленное поселение Талгар II расположено на восточной окраине г. Талгар, в 4 км северо-вос-
точнее городища Талгар. Сейчас оно почти полностью занято постройками кирпичного завода. Площадь 
поселения - около 4 га (200 х 200 м). Со стороны напольной части, а само городище располагалось в пред-
горьях на возвышенности, оно защищалось естественным оврагом. Керамика, собранная на поселении, 
согласно имеющимся аналогиям, датируется Х-ХП вв.

Неукрепленное поселение Талгар III обнаружено на территории поселка «Казстрой» (ныне Рыску-
лово) в 5 км восточнее городища Талгар. Оно занимает часть долины размерами 200x300 м. Культурный 
слой, прослеженный в промоине оврага, имеет мощность до 1 м (Савельева, 1994, с. 34-35).

Неукрепленное поселение Кайназар находится в 12 км северо-восточнее центра г. Талгар, в 1-2 км 
слева от дороги Талгар - Иссык, на берегу р. Кайназаровка. 

Поселение занимает территорию, протянувшуюся на 250-300 м с востока на запад и на 200 м с севера 
на юг. Верхний слой поселения разрушен на 30-50 см распашкой. На поверхности пашни встречаются 
обломки керамики, главным образом неполивной: фрагменты котлов, а также ручки от них, кувшинов и 
горшков, горловины хумов. Несколько лет назад исследователь памятника, археолог А.Е. Рогожинский 
передал подъемный материал 80-х гг. прошлого века автору, автором совместно проводится описание 
находок и осуществляется передача в фонды ГИКЗМ «Иссык».

Городище Кызыл Гайрат находится в 0,5 км западнее современного поселка. Кызыл Гайрат, в 6 км к 
северо-западу от городища Талгар на правом берегу ручья. Городище квадратное в плане, ориентировано 
углами по сторонам света, размеры каждой из сторон 60 м. Его окружает вал высотой 1-1,5 м и шириной в 
основании 5-5, 5 м. По углам вала устроены округлые башни, единственный вход - в середине северо-вос-
точной стены.

Кроме того, имеются данные по средневековым поселениям Алатау, Байтерек (Новоалексеевка), 
Раздолье.  Все эти средневековые поселения нуждаются в мониторинге состояния, учете находок, изуче-
нии, в том числе на предмет длительного использования в различные исторические периоды (Савельева, 
1994, с. 35).

Талгарские импортные зеркала – статусные находки. Имеется множество упоминаний на онлайн 
страницах, в том числе и авторитетных авторов. Например, о находках в «огородах» Талгара пишет А.Г. 
Лухтанов, в том случае это было связано со строительством дома его семьей в 60-е гг. Тогда был найден 

некий плоский металлический предмет - «поднос», 
к сожалению, сама находка теряется в дальнейшем, 
а сам автор, предполагает, что это было бронзовое 
зеркало. Всего было найдено 7 импортных бронзо-
вых зеркал (2 – иранское, 4 – китайское и 1 – сред-
неазиатское) на городище Талгар, которые были 
не раз опубликованы. К сожалению, точная лока-
лизация находок не приводится. Впрочем, статья 
не приводит данные по локализации этих находок 
(упоминается, лишь то, что они были найдены при 
проведении раскопок), исследуются вопросы про-
исхождения, датировок и интерпретации сюжетов 
(Маркова, 2013, с. 37). 

В настоящее время полностью и целиком огоро-
женная решеткой территория городища Талгар – 
памятника ЮНЕСКО составляет около 30 га. Но это 
не вся территория на которой располагался сред-
невековый город, как показывают исследования, 
главным образом, случайных находок, произведён-
ных на разном удалении от городища Талгар. Пока 
единственное упоминание в персоязычном источ-

нике «Границы Мира» хоть и дополняет археологические данные о Талхизе, но не значительно.
Так, северная округа Талгарского городища была застроена постройками XIX – начала XX вв. Как выяс-

няется, даже в 3 км к северу от городища случались находки интересных артефактов, по-видимому, часть 
из них могла относиться к северному городскому некрополю. Одна из интересных находок – крупный 
водоносный кувшин, украшенный антропоморфными налепами. С ним же был найден и аналогичный по 
орнаментике и датировке зооморфный кувшин.

Кувшин широкогорлый, изготовленный на гончарном круге, покрытый розовым ангобом.  Высота 
кувшина 65 см, высота горла 25 см, диаметр тулова 40 см, диаметр горла 10 см. Горловина и вен-
чик кувшина оформлены в виде головы человека: у него прямой нос, составляющий одну линию со 
лбом; в ноздри продето глиняное кольцо; брови в виде сплошной прочерченной линии, а рот намечен 
вставками кусочков серого стекловидного шлака; глаз нет. Венчик со сливом изображает трехзубча-
тую корону, которая инкрустирована тремя вставками кусочков стекловидного шлака, имитирующего, 
вероятно, драгоценные камни. Коленчатая ручка сосуда представляет собой две скрученные косы, 
которые, начинаясь от затылка, падают на спину (тулово). На тулове сосуда налеплены три крупные 
шишечки с рельефными изображениями перекрещенных хвойных веток. Две полосы на тулове в виде 
треугольных зубцов, видимо, имитируют орнамент одежды.

Рис. 2. Тыльная сторона иранского бронзового 
зеркала (литье), украшена рельефной сценой «зве-
риного гона» и благопожелательной арабской над-
писью. XII- начало XIII вв., городище Талгар
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Антропоморфный кувшин IX-XI в., случайная находка в 3 км севернее городища Талгар в 1973 г. (в 
течение нескольких лет работал Талгарский отряд АН Казахской ССР). Как показывают исследования, 
скорее консультации с исследователями, эта территория относилась, скорей всего к нижнему некрополю 
средневекового Талхиза по обоснованному предположению Т.В. Савельевой, высказанному в устной кон-
сультации. Заметим, что изначально датировка «оттянутых» вперед носики-сливы зооморфных и антро-
поморфных кувшинов встречаются в Согде и  Чаче в VI-VIII вв., в Чуйской долине и в Талгаре в VIII-X вв. 
(Савельева, 1994, с. 16).  Можно встретить и более позднюю датировку этих двух талгарских сосудов. Тем 
самым, лишь приблизительное упоминание о месте находки кувшина, приблизительно маркирует пределы 
северных предместий города Талхиз, скорей, примыкавших к ним некрополей города. Второй кувшин с ме-
ста случайной находки имеет горло, оформленное в виде головы черепашки (Байпаков, 1974, с. 466-467).

 Другой уникальный клад был найден на периферии городища при прокладке арыка. В 1941 г. в ЦГМ 
РК поступил уникальный клад, найденный в восточном пригороде городища Талгар, по-видимому, ныне 
занятом частной территорией (конефермы). В него 
вошли четыре фаянсовых китайских чаши, два 
бронзовых блюда, одно иранское с уникальным 
рисунком. Ныне они экспонируются в археологиче-
ской экспозиции упомянутого музея. Одна из наи-
более изысканных находок на рабаде городища – 
бронзовое блюдо.

Изображение на блюде состоит из нескольких 
вписанных друг в друга кругов. В самом его центре 
- круглый медальон. Внутри него изображены два 
сфинкса - крылатых существа с телом льва и челове-
ческим лицом. Они стоят в геральдической позе: на 
задних лапах, спинами друг к другу, с перекрещен-
ными хвостами. Тела изображены в профиль, лица 
- в фас. На головах фантастических персонажей - 
трехзубчатые короны. Вся свободная площадь ме-
дальона покрыта растительной вязью. Следующее 
орнаментальное кольцо заполнено изображением 
«звериного гона» из трех пар собак и двух лис, раз-
деленных кругами. Все собаки - в стремительном 
движении: с вытянутыми ногами и прижатыми уша-
ми. Убегающие лисы оглядываются назад. Наибо-
лее вероятным местом изготовления этого предмета 
является Иран (XII – нач. XIII в.). Клады ценных, 
импортных вещей, как случайно обнаруженные, так 
и при проведении раскопок, явно сокрытые от со-
временников составляют значительную долю арте-
фактов (Байпаков, 2013, с. 374). 

Заключение. Очевидно, что процессы, влиявшие 
на расцвет городской культуры Семиречья в VIII-
XIII вв., то есть более, чем через тысячелетие после 
расцвета освоения региона саками и усунями были 
значительно сложнее. Среди факторов влияния го-
сударства на процессы градообразования ученые 
называют: 1) создание политического и идеологи-
ческого единства; 2) формирование единого хозяй-
ственного организма; 3) обеспечение внешней без-

Рис. 3. Антропоморфный керамический сосуд из 
Талгара, IX-XI вв., предположительно с северного 
некрополя Талхиза

Рис. 4. Блюдо с иранским мифологически ор-
наментом, восточное предместье городища Талгар, 
XII- начало XIII вв.

опасности; 4) усиление военного значения посредством поддержки и строительства городов-крепостей, 
ставших наиболее распространенным типом городов (Зиняков, 2019, с. 932) и еще целый ряд факторов.

История развития города, руины которого представляют теперь городище Талгар может свидетель-
ствовать о том, что не только, во многом идеальные природные условия местности, расположенной в уни-
кальном предгорном ландшафте, определяют рост численности и благосостояния городского населения, 
но и «внешние» обстоятельства, геополитические условия: безопасное ведение хозяйства на удалении от 
городских стен, не вмещающих основное население микрорегиона. Наиболее подробно вопрос о пред-
посылках сложения и развития города и, соответствующего ХКТ на Иле и Жетысу Алатаусских отрезках 
Шелкового пути был рассмотрен Н.М. Зиняковым (Зиняков, 2019).  
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«ЗВЕРИНЫЙ» СТИЛЬ 
И КАЛЕНДАРНЫЙ ЦИКЛ «МУШЕЛЬ»

Древний календарь кочевников Евразийских степей, известный во всем мире как «Восточный кален-
дарь» зодиакального круга, а в нашей стране как животный цикл «Мушель» (12-летний цикл встречается у 
всех тюркских и не тюркских народов, например - называется у кыргызов и уйгуров “мючал”, у узбеков и 
таджиков -”мульджар”, “мульчар”, “муджал”, “мучал”, “мурча”) и «Звериный» стиль очень древние поня-
тия берущие начало с незапамятных времен. Конечно, авторство данного календаря нашим народом, как и 
вообще связь с кочевниками, оспаривалось не раз, но все же однозначно мы можем сказать что «Мушель» 
оказал колоссальное влияние на культуру, быт, хозяйство и на потестарно-властную структуру родопле-
менной системы и жизненное функционирование кочевого общества. Такую же фундаментальную основу 
для культуры нашего народа и всех кочевых обществ имеет и Скифо-сибирский «Звериный» стиль. Он 
имеет косвенную связь с ритуальной стороной весеннего праздника нового года и обновления природы, 
через религиозно-идеологическую картину мировоззрения древних кочевников. Поэтому не удивителен 
выбор нашей тематики. 

Очевидно и то, что «Звериный» стиль и цикл «Мушель» связаны с тотемическими религиозными пред-
ставлениями наших предков - как индоевропейцами (к которым относятся скифо-саки) так и тюрко-мон-
гольским субстратом. Столь же не оспоримо и то, что цикл «Мушель» и «Звериный» стиль оказали влияние 
на общественную структуру, потестарное построение власти, религиозно-культовую и бытовую жизнь об-
щества, как в пространстве «Великой степи» так, и на всей Евразии. Из выше изложенного обосновывает-

ся необходимость рассмотрения данного вопроса, как для изучения генезиса степной государственности, 
так и для понимания некоторых аспектов общественной жизни наших предков. В свою очередь мы не бе-
ремся утверждать, что охватим все научные знания в области антропологии, этнологии и истории в целом. 

Мы попытаемся сопоставить и сравнить летоисчисление цикла «Мушель» и сако-скифский «Звериный» 
стиль, что приведет нас к выявлению общего и различного, закономерности явления и динамики развития. 
При этом попытаемся восстановить общественную структуру, властные отношения и культово-бытовую по-
вседневность потестарного общества в отдалённом прошлом. Заглянем в изначальный смысл составляющих 
как «Звериный» стиль, так и цикл «Мушель». То есть применим сравнительно-исторический, ретроспектив-
ный методы и метод терминологического анализа что, как мы думаем, поможет решить поставленную задачу. 

«Звериный» стиль и цикл «Мушель» очень древние понятия, берущие начало с незапамятных времен. В 
скифо-сакском «Зверином» стиле в основном изображаются образы таких животных как 1) травоядно-ко-
пытные (олень, лось, лань, горные бараны-архары, козы, лошади, КРС, кабаны, верблюды, зайцы); 2) хищники: 
кошачие (барсы-леопарды, тигры, львы, гепарды, рысь, коты),  собачие (волки, псы) и медвежие (медведи); 
3) птицы (орлы-беркуты и другие, хищные и мирные птицы, такие как вороны и лебеди); 4) водные живот-
ные (рыбы, ящеры-земноводные, в том числе лягушки, и другие); 5) фантастические животные (грифоны, 
самруки и другие химерообразные). А вот в цикле «Мушель» и в сопровождающей его сказке «о получение 
наименования года животными» у различных народов перечисляются следующие животные: 1) мышь/кры-
са; 2) корова-бык (КРС); 3) барс/тигр/лев/леопард; 4) заяц/кролик/кот; 5) улитка/дракон/рыба/крокодил; 
6) змея; 7) лошадь; 8) овца/коза; 9) обезьяна/рыба/раковина/земноводное/ насекомое/ созвездие плеяд/ 
жук/ божья коровка; 10) курица-петух/ птица; 11) собака; 12) свинья/кабан; 13) верблюд. Прямое совпа-
дение в образах животных это - 2) корова-бык (КРС); 3) барс/тигр; 4) заяц/кролик/кот; 6) змея; 7) лошадь; 
8) овца/ коза; 11) собака; 12) свинья/каракиик (черный зверь/сайгак)/кабан; 13) верблюд. То есть «Зве-
риному» стилю чужд образ животных 1) мышь/крыса; 5) улитка/дракон; 9) обезьяна/рыба/земноводное/
насекомое; 10) курица-петух/птица из цикла «Мушель», которых отдельно и рассмотрим. 

В образе 5-го животного улитки Цыбульский В. В. (Цыбульский, 1982, с. 90) видит заимствования от 
китайского дракона «Лун», но в китайском календаре ему соответствует «чэнь», в японском «тацу», вьет-
намском «тхин», корейском «чин» и только монгольское «луу» совпадает с этим образом. Сенигов Т. Н, 
исследуя раскопки городища Баба-Ата, вообще выдвинули версию, о том что «улу» (т. е. Улитка), не что 
иное, как древнее животное «мамонт». По нашему мнению лишь Ыскаков М. выдвинул более приемлемую 
гипотезу (Ысқақов, 1980, с. 66-65): «улу» это не улитка, которая никогда не была тотемом в степи, а скорее 
под этим названием скрывается распространённый тотем Волк. По табуированному запрету наименова-
ние волк превратился в «Улыма». В таком случае «улу» превращается в «волка», что так же имеет широко 
распространенный образ в «зверином» стиле. Что касаемо дракона о нем мы расскажем попозже. 

Образ 9-го животного «мешин» сейчас считается обезьяной. С этим циклом связаны жаркие споры. Суть 
их сводится к тому, что в степи нет «обезьян» и такого тотема у степняков не может быть. Это было доводом 
того, что в «мушель» образ «обезьяны» был привнесен кочевниками из Китая или даже из далекой Индии. 
У некоторых тюрко-монгольских народов «мешин» связывают с созвездием «Плеяд» (у казахов «Уркер»), 
в частности приводится пример алтайского народа телесцев (Ысқақов, 1980, с. 68). Очень сильный резо-
нанс вызвала статья известного казахстанского журналиста Даулетхана Жиенкулова в социальных сетях. 
На своей странице он высказал мнение о том, что с детства слышал от своих предков-родителей (точнее 
покойного отца Кадырбая), что «мешин» это не обезьяна – а рыба, там же он приводит пример того как на 
границе с Китаем и Монголией есть гора Мечин-Ула, что в переводе означает «Великие Плеяды-Уркер», 
он же указывает на то, что Плеяды в небе похожи на образ рыбы (Қопаева К. 19.03.2016). Его поддержал 
Серик Абекенулы - редактор журнала «Парасат», подтверждая мнение о том, что на монгольском «мешин» 
означает  звезда. В целом, плохие годы (к примеру, годы голодомора 1920 и 1932) в старину именовались 
«каменной рыбой», а некоторые свидетельства говорят о «мешин» как о водяном жуке. В действительности, 
многие народы, «мешин» связывают с водной стихией: например калмыки считают «мешин» водной обе-
зьяной «Усун Мэчин», в греческой мифологии нимфы Плеяды дочери титана Атланта и океаниды Плейоны, 
черкесы и абазины «мешин» считают «божьей коровкой». Как заметил Галкин Л. Л., 787 год хиджры на 

mailto:eskertkish92@mail.ru


110 111

хорезмийских монетах заменен на изображение водного жука. В электронных сетях ВИК Казахстана гово-
рится, что некоторые водоемы страны называются «мешин». Таким образом, возможно предположить, что 
«мешин» это некое «водяное» существо (будь это рыба, или жук-водомерка) или даже созвездие «Плеяд», 
но не как не обезьяна. В «Зверином стиле» если нет обезьян, то по крайней мере, образы рыбы существуют. 

Образ 10-го животного курица-петух/птица в цикле «Мушель» как замечает исследователь Мухамбе-
това А. И., чей помет, как известно, является отравой для овец, действительно не могла быть в хозяйстве 
кочевника. О ней не идет речи и в календаре. Словом тауык (производное от тау-гора) в тюркских языках 
обозначают не только курицу, но и самок диких птиц с гребешком (как гора), в казахском – самок фазанов 
и куропаток. Скорее всего, среди животных мушеля фигурировала не курица, а самка одной из диких птиц. 
В контексте календаря более приемлем перевод – «тауык как птица». (Мухамбетова , 2001, с. 104-129). 
Получается что это общий образ птиц или конкретнее птицы с гребнем, а такое изображение птицы с греб-
нем есть в «Зверином» стиле, встречается у причерноморских скифов и их соседей боспорцев. 

Образы из цикла «Мушель» служат в степи тотемами следующим образом: 2) бык/вол (КРС) – тотем огузов 
(имя Огуз-кагана, предка Огузов, по Рашид Ад-Дину, это слова окуз өгіз – вол, бык, и Бука-хан предок Уйгуров, 
составного племени у Тогуз-огузов); 3) барс – тотем хазар-барсилов, еще Берштам указывал на то, что «тоте-
мами ряда киргизских родов были барсы» (Бернштам, 1946, с. 164); 4) заяц – тотем алтайского рода тодешов, 
Васильев В. заметил, что в киданском празднике «шан-и» или «таоли-хуа» (праздник зайца) проявлялся культ 
зайца (Васильев, 1857, с. 191); 5) волк – тотем Ашина-туркутов и Башкуртов, и множества тюрко-монгольских 
и иных степных народов (Палладий, 1866, с. 23); 6) змея – тотем кимаков-уранкаев, так же был тотемом ким-
мерийцев-срубников; 7) лошадь – тотем аваров или олень – тотем скифов; 8) Баран/овца – тотем туркмен 
и огузо-сельджуков Ак-коюнлу (Аспробатиды/ Баяндуры) и Кара-коюнлу (Ивэ /Бахарлы) или Архар – тотем 
торе-чингизидов; 9) рыба – тотем массагетов; 10) птица/лебедь – тотем кумани-кыпчаков, ястреб-луни – то-
тем огузского племени Ивэ, сокол – тотем огузовского племени Афшаров, кус – тотем рода Мукан кагана (он 
ведь усыновлён основателем тюркского каганата Бумын каганом, по правде ему приходится племянником и 
тотемным его детским именем-оберегом является Кус); 11) собака – тотем скифов-ашкиназов Ишпакая, рыжая 
собака предок монголов/киятов, Позднеев Д. в своей книге «Исторический очерк уйгуров» еще в 1899 приво-
дит китайский лексикон «Шо-Вэнь» где объясняется этноним уйгуров «Чи-Ди» как потомков собак (Ди – это 
собака) (Позднеев, 1899, с. 3); 12) кабан – тотем казахского рода из Среднего жуза Каракерев и всех найманов, 
знаменитый батыр из этого рода Ерасыл известен как Кабанбай, Толстов С. П. в своей работе «Пережитки тоте-
мизма и дуальной организации у туркмен», в издании 1936 года журнала «Проблемы истории докапиталисти-
ческого общества» заметил, что тарбагатайские казахи (а это и есть найманы) происходят от свиньи, а поэтому 
не едят свиное мясо (Толстов, 1936, с. 12), также по заверению Захарова И. В. согласно халхаскому преданию 
предками казахов являются свинья/кабан (Захарова, 1960, с. 62). Еще 1857 году Васильев В. П. в книге «Исто-
рия и древности восточной части Средней Азии от X до XIII вв.» указывал на то, что у древнего киданского царя 
Кге-хе была кабанья голова и одевался он в свинную шкуру (Васильев, 1857, с. 172). Лишь образу 1) мыши не 
найденно тотема в степи. Возможно он, заменялся, более священным, табуированным животным. 

Таким образом, в «Зверином» стиле не востребованными в цикле «Мушель» остались образы травояд-
но-копытных (лось, лань); хищники-кошачие (гепарды, рысь); хищники-собачие, медвежие; хищные-пти-
цы (орлы-беркуты); мирные-птицы (ворон); водные животные (ящеры-земноводные, лягушки); фантасти-
ческие животные (грифоны, самруки и другие химерообразные). 

Попытаемся найти этому объяснение. Эти невостребованные животные тоже являются тотемами у степ-
ных племен, что хорошо изучено в этнологическом исследовании Толстова С. П. и опубликовано в его труде 
«Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен», изданном в этнографическом сборнике «Про-
блемы истории докапиталистического общества» (Толстов, 1936, с. 12). В данной работе, Толстов С.П. при-
водит сведения о 24 племенных тотемах предков туркмен – Огузов: верблюд, собака, черепаха, волк, овца, 
куропатка, барс, коза, лиса, бык, шакал, гусь, змея, муравей, курица, лев, тигр, кулан, медведь, жаворонок, 
осел, заяц, ястреб, лошадь. Возникает резонный вопрос, почему 24, а не 12? Ответ прост: это древнее ду-
альное деление общества на две фратрии и у каждой, имеется тотем соответственно Верблюда и Льва. 
Верблюд Богра тотем караханидов племени ягма при этом караханиды племени эгдишей/эдгишей имели 

тотем Арслан - лев. Не странно ли что Лев, считающийся у всех народов главным животным и символом цар-
ской власти, совершенно отсутствует в цикле «мушель». Объяснение этому только в том, что Лев у кочевых 
обществ (мы видим это на примере карлуков-караханидов и огузов-туркмен), это тотем фратрии, наряду с 
Верблюдом. Известный советский этнограф Золотарев А. И. в 1964 году в своей фундаментальной работе 
«Родовой строй и первобытная мифология» доказывает, что первобытные племена прошли стадию перехо-
да рода от матриархата к патриархату, деление рода и племени на фратрии и создание дуальной системы: 
вследствие экзогамии брака род вынужден заключать брачный союз с другим родом или внутри происхо-
дит деление для взаимообмена женщинами (Золотарев, 1964, с. 328). Не случайно, Верблюд в сопрово-
дительной сказке объясняющей происхождение названий животных в цикле «мушель» намекает, что все 
животные, имеют какие-то части тела (отсюда возможно и этимология самого цикла «мушель» - как часть 
тела, члены) которые соответствуют одной из двенадцати частей тела верблюда. Здесь нет мыши, её ско-
рее всего заменяют фратриальным Верблюдом и помимо него из «мушель» указаны 9 животных-тотемов: 
бык; барс; заяц; волк; змея; лошадь; овца; курица; собака. Есть также и вариантные названия животных в 
других восточных календарях, таких как «Китайский» и иное соответствующее названию цикла «мушель» 
кочевого общества - это тигр; коза. Отсутствуют также тотемы мешин-обезьяны и кабан-свиньи. Толстов 
С. П. берет названия этих тотемов у туркмен, которые приняли ислам очень рано, и у них из-за влияния 
мусульманского запрета, свинья могла быть замененена тотемом кабана, на другое животное именуемое 
«Қара киік», переведенное исследователем как «черный зверь». Но в действительности слово переводится 
как «черный сайгак» и даже в разговорном киік так же может переводиться как «Құлан». Как говорилось 
выше, в представлении древних тюрков Мешин не имел ассоциации с Обезьяной, а был представлен так же 
другим животным. У туркмен например «Мешин» это раковина, у кабардинцев (черкесов) – паук или крас-
ный жучек, у абазинов божья коровка. Единственным насекомым в списке туркменских тотемов Толстова С. 
П. приводит муравья. Если предположить, что пред нами два фратриальных тотемных ряда перемешанных и 
разбросанных, то тогда объяснимо одновременное присутствие тотемов барса и тигра, овцы и козы, так же 
главных фратриальных тотемов Верблюда и Льва. Во фратрии Верблюда, помимо замененного на фратри-
альный тотем мыши, определенно укажем таких животных как: бык; барс; заяц; волк; змея; лошадь; овца; 
курица; собака; кулан, а во фратрии Льва мы видим самого льва; тигра; козу. С остальными необходимо 
определится. 

В Хакаском календаре двенадцатилетнего животного цикла есть разница от общепринятого тюрко-мон-
гольского эквивалента: третий год вместо года барса называется «тулгу чылы» переводимый как «год 
лисицы» и считающийся при этом плохим годом; пятый год вместо года «Ұлу» – «Дракона» – «килескі 
чылы» переведенный «годом ящерицы» считается хорошим; восьмой год хоть и должен был быть «годом 
барана», но все же повсей видимости заменяет год «Мешін» и называется «кізі чылы», что значит «год 
человека», наверное, в значении созвездия и был холодным годом; двенадцатый год вместо года «Доныз» 
именуется «турна чылы» со значением «год журавля» и относится к теплым и хорошим годам. 

В работе Захарова И. В. «Двенадцатилетний животный цикл у народов Центральной Азии» исследо-
ватель, досконально проанализировав 28-летний китайcкий и 27-летний индийский календари, пришел к 
выводу, что тотемные знаки производные от «Мушеля». Так же и мы попытаемся подвергнуть тщательному 
разбору зороастрийский календарь, где имеется деление на 32 года с 64 тотемами (32 тотема года и 32 
антитотема этого же года), жирным шрифтом выделены параллели тотемического ряда зверей встреча-
ющиеся в работе Толстова С. П. (Толстов, 1936, с. 12): 1) VII) Олень – Жаба; VIII 2) Баран – Козел; 3) 
Мангуст – Хорек или Кобра; V) 4) Волк – Шакал; 5) Аист – Дятел; IX) 6) Паук – Тарантул или Муха; VI) 7) 
Уж – Гадюка; I) 8) Бобер – Нутрия или Выдра; 9) Черепаха – V) Улитка или Чайка; 10) Сорока – Грач или 
Крот; I) 11) Белка – Крыса или Куница; 12) Ворон – Удод или Солитер (ленточный червь); X) 13) Петух – 
Перепел или Коршун; II) 14) Бык-Тур – Лось или Оса; 15) Барсук – Крот или Кот; 16) Верблюд – Гиена 
или Каракурт; 17) Еж – Землеройка или Обезьяна; II) 18) Лань – Корова; 19) Слон – Муравьед или мышь; 
VII) 20) Лошадь – Лошак или Шакал; III) 21) Гепард или Леопард – Кошка; 22) Павлин – Дрозд или Туш-
канчик; 23) Лебедь – Утка или Крыса; 24) III) Рысь или Соловей – I) Мышь или Клещ; VII) 25) Осел – Мул 
или Кролик; 26) Белый медведь – Бурый медведь; X) 27) Орел – Курица или Саранча; 28) Лиса – Ласка 
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или Кролик; 29) Дельфин – Карась или Акула; XII) 30) Кабан – Свинья или Росомаха; 31) Филин – Сова 
или Нетопырь (летучая мышь); 32) Сокол – Воробей или Лягушка. 

Если распределить по тотемам цикла «Мушель» - I) мышь/крыса; II) корова-бык (КРС); III) барс/тигр/ 
лев/ леопард; IV) заяц/кролик/кот; V) улитка/ дракон/ рыба/ крокодил; VI) змей; VII) лошадь; VIII) овца/
коза; IX) обезьяна/ рыба/раковина/земноводное/насекомое/ созвездие Плеяда/ жук/ божья коровка; X) 
курица-петух/птица; XI) собака; XII) свинья/кабан; XIII) верблюд, то получается: I) 14) Лось или Оса; 11) 
Крыса или Куница; 24) Мышь или Клещ; 23) Утка или Крыса; 22) Дрозд или Тушканчик; II) 14) Бык-Тур; 
18) Корова; 12) Ворон; 18) Лань; 10) Грач или Крот; III) 21) Гепард или Леопард; 21) Кошка; 24) Рысь 
или Соловей; 23) Лебедь или Гусь; 12) Удод или Солитер (ленточный червь); IV) 17) Еж; 15) Барсук; 15) 
Крот или Кот; 32) Сокол или Ястреб; 28) Ласка или Кролик; V) 27) Орел; 9) Улитка или Чайка; 4) Волк; 29) 
Дельфин; 4) Шакал; VI) 32) Воробей или Лягушка; 7) Уж; 7) Гадюка; 1) Жаба; 3) Хорек или Кобра; VII) 
20) Лошадь; 20) Лошак или Шакал; 1) Олень; 25) Осел; 25) Мул или Кролик; VIII 2) Баран; 2) Козел; 31) 
Филин; 31) Сова или Нетопырь (летучая мышь); 10) Сорока; IX) 8) Нутрия или Выдра; 17) Землеройка или 
Обезьяна; 6) Паук; 6) Тарантул или Муха; 29) Карась или Акула; X) 13) Петух – 13) Перепел или Коршун; 
27) Курица или Саранча; 8) Бобер; 22) Павлин; XI) 5) Дятел; 28) Лиса; 9) Черепаха; 3) Мангуст; 11) Белка; 
XII) 30) Кабан; 30) Свинья или Росомаха; 5) Аист; 26) Белый медведь; 26) Бурый медведь; XIII) 16) 
Верблюд – 16) Гиена или Каракурт; 19) Слон или Лев – 19) Муравьед или мышь; 

Получается, что и зороастрийский календарь так же имеет общие тотемические символы с циклом «Му-
шель». Учитывая древность зороастрийского календаря, можем так же сделать вывод о древности цикла 
«Мушель». Кроме того, при анализе можем, обнаружить, что зороастрийский календарь имеет связь и с 
календарем североамериканских индейцев, и со славянским земледельческим календарем.  

Еще профессор С. Боголюбский подчеркивал, что цикл «Мушель» придумали “скифские” племена, то 
есть саки или племена Скифо-Сибирского круга. 

В итоге мы можем придти к выводу что Скифо-Сибирский «Звериный» стиль и календарный цикл «Му-
шель» отражают образы тотемического круга Великой степи уходящих глубокими корнями в древние эпохи. 
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БЕКМҰХАНБЕТ НҰРМҰХАНБЕТОВТЫҢ ЖЕТІСУ  
АРХЕОЛОГИЯСЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ ЖӘНЕ ӨҢІР  

АРХЕОЛОГИЯСЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ҒЫЛЫМИ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Жетісу – табиғаты әсем, жері құнарлы, аспанмен ұстасқан биік шыңды таулар мен өзен-көлдердің  ар-
насы суға толған қасиетті мекен. Бұл аймақтың жұмсақ табиғи-климаттық ерекшелігі ежелгі заманнан-ақ 
адамдарды қызықтырған еді.

Орта Азия мен Қазақстанның ежелгі тарихында адамзаттың шаруашылық қызметінің даму процессінде 
аталмыш Жетісу өңірі ерекше орын алатын аймақ. Оның қолайлы географиялық ортасы сақтар мен үйсін-
дер шаруашылығын дамытудың өзіндік жолын ашты (Акишев,1970, с.71).

Жалпы алғанда, Жетісу жері ежелгі сақ мәдениетінің ескерткіштері топтаса орналасқан тек Қазақстан 
ғана емес, сонымен қатар Евразия даласындағы бірегей территориялық аймақ саналатыны бүгінгі таңда 
баршаға мәлім. 

Осы бір ғажап өлкені зерттеуге деген құлшыныс тарихта сонау патшалық кезеңнен бастау алған. Ресей 
империясы өзінің отарларындағы азды-көпті халықтардың тарихына, мекен ету аумағына, тіліне, дініне, 
тұрмыс-тіршілігіне қатысты, оларды тиімді басқарудың амалдарын табу және табиғи байлықтарын тонау 
пиғылдарымен, жүйелі зерттеулер жүргізгені тарихтан белгілі. Сондай ғылыми-зерттеу бағыттарының 
бірі – археология саласы болған еді. Дегенмен, патшалық Ресей кезеңінде аса бір ауқымды  археоло-
гиялық зерттеулер орын алған емес. Осы кезеңнің археологиялық зерттеулер санатына патшалық Ресей 
қызметіндегі неміс ғалымдары Бартольдтың және Радловтың ізденістерін және еліміздің ұлы ғалымы 
Ш.Ш. Уәлихановтың ХІХ ғасырдың 50 жылдарының аяғындағы сапарлары  нәтижесінде Жетісу жеріндегі 
бірнеше обалар мен қорғандардың сипаттамасын жасап, суреттерін салғанын атап өтсе болады. Алайда, 
ғалым-саяхатшы археологиялық қазба жұмыстарын қысқа ғұмырында жүргізіп үлгермеген еді (Байпаков, 
Таймагамбетов, 2006, с.17.).

Қазан төңкеріснен кейінгі Қазақстандағы ғылымның жағдайы мен дәрежесі мұнда ғылыми-интелли-
генция санының аздығы және қалыптасқан ғылыми-зерттеу орталықтарының болмағандығы сияқты объ-
ективті себептерге байланысты болды. Қазақ әскери комиссариятының жанындағы тарихи-статистикалық 
бөлімі (1919 ж.), қазақ революциялық комитеті ағарту бөлімінің ғылыми комиссиясы (1920 ж.), халық 
ағарту комиссариятының академиялық орталығы (1921 ж.) өлкетану-көмекші сипаттағы жұмыстармен 
ғана шектелді.

Бірте-бірте Ресей географиялық қоғамының Орынбор, Түркістан бөлімдері, Семей және Алматы бөлім-
дері өз қызметін жандандыра түсті (Әбжанов, 1994, с. 409-410).

Бұл өңірге жүйелі түрде жүргізілген археологиялық зерттеу жұмыстарын А.Н. Бернштам, М.П. Грязнов 
пен Г.И. Пациевичтен бастау алды. Ғалымдар  1930-40 жж. аралығында бірқатар зерттеу жұмыстарын 
атқарып, сақ-үйсіндерге қатысты бірнеше еңбектер арнаған еді. 

Әсіресе 1939 жылы ҚФҒА А.Н. Бернштамның басшылығымен келесі маршруттар бойынша: Алматы – 
Талғар – Есік –Түрген – Шелек – Сөгеті алқабы – Шарын – Көктал – Қойбын – Қоңырөлең – Айнабұлақ 
– Басши –Алтынемел – Қоғалы – Круглое – Кривошеино – Царицынский асуы –Жалғызағаш – Киров 
– Талдықорған жүріп өтеді. Талдықорғаннан Қапалға барады. Экспедиция Талды-Қорғаннан Алматыға 
Мұқыр шатқалы, Біже өзенінің алқабы, Айнабұлақ темір жол бекеті, Доломан станциясы, Шеңгелді, Іле 
және Алматыға баратын Сары-Өзек жолы арқылы оралды.

Осы экспедиция Алматы қаласының айналасында Үлкен және Кіші Алматы каналы бойымен және «Ги-
гант» совхозының VI бригадасының аумағында зерттеу жұмыстарын жасады. Жүріп өткен маршрут бой-
ынша археологиялық карта, археологиялық ескерткіштердің сипаттамасы, олардың жоспары түсіріліп, 
Талғар қалашығына, Талдықорған маңындағы Дүңген ауылындағы қалашыққа барлау қазбалары салы-
нып, Жуантөбе ескерткішіне, яғни Шелектің маңында бірнеше обалар қазылды (Маргулан, Агеева, 1948, 
с.125-126).

Қазақстанның ғылыми потенциалы Ұлы Отан соғысы жылдарында одан сайын өсті. Бұл ең алдымен 
көшіріп әкелінген аса ірі ғалымдар мен ғылыми мекемелердің республикада уақытша тұруымен байла-
нысты еді. Соғыс жылдары республика жоғары оқу орындарының 130-дай оқытушысы ғылым кандидаты 
және ғылым докторы ғылыми дәрежелерін алды, ал КСРО Ғылым академиясы Қазақ филиалының жеті 
жаңа институты құрылды. 1945 жылы Қазфилиалдың құрамында 15 институт, 7 сектор, КСРО Ғылым ака-
демиясының 6 академигі, мүше-корреспонденті, 60 ғылым докторы мен профессор, 140-тан астам ғылым 
кандидаты болды. Қазфилиал 350-ден астам экспедициялық топтар ұйымдастырған болатын (Әбжанов, 
1994, с. 409-410.).

1946 жылы Қазақ КСР Ғылым академиясының құрылуы барысында ғұлама ғалым Ә.Х. Марғұланның 
айналасына топтасқан жас ізденуші мамандар Қазақстан археологиясының жаңа тарихын жаза бастайды. 
Туған елдің тарихын жаңа бағытта, тың деректер мен жүйелі түрде ұйымдастырылған зерттеу жұмыстары-
ның нәтижелеріне қарап ғылыммен айналысуға мүмкіндіктер туа бастаған еді. 
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Сондай-ақ Ғылым Академиясының ашылуы ХХ ғасырдың 50-60 жылдары КСРО тарихында, соның ішінде 
Қазақ КСР тарихында бұрын-соңды болмаған алапат құрылыс жұмыстары кешенді түрде жүргізілген елеулі 
оқиғаларға толы жылдармен қатар келген еді. Соның ішінде бірнеше өнеркәсіптік арналар, электростан-
циялар, бөгеттер сынды ірі құрылыстарды салу жоспарланады. Орталықта тың және тыңайған жерлерді 
игеру процессі басталса, Жетісу территориясында орналасқан Іле өзені бойына Қапшағай ГЭС-і салына-
тын болады. Бұл ірі құрылыс кешені Іле өзені аңғарындағы үлкенді-кішілі археологиялық ескерткіштерді 
толығымен жермен-жексен ететін қауіпті жағдай еді. Ғалымдардың мойнында бүкіл бір халықтың өткені 
мен келешегі тұрған тарихи сәт еді. Шұғыл түрде әрекет ету керек болды. Бұл туралы Кемел Ақышев былай 
дейді: 

«Соңғы жылдары Қазақстанда үлкен өнеркәсіптік құрылыс қанат жайып келеді. Ірі құрылыстардың 
бірі Іле өзеніндегі Қапшағай ГЭС-і болып табылады. Жобаланған бөгетпен көтерілген Іле өзенінің суы 
шамамен 5 мың шаршы км аумақты толтырады, онда көптеген археологиялық ескерткіштер орналасқан. 
Ежелгі ескерткіштердің жойылуы тек су басу немесе су басу арқылы ғана емес, сонымен қатар кең жер-
лерді игеру жұмыстары арқылы да болады. Қазақстан Ғылым Академиясының Тарих, археология және эт-
нография институты жазбаша мәліметтер мүлдем жоқ бұл өлкенің ежелгі тарихын білудің бірден-бір көзі 
болып табылатын құнды ескерткіштердің жойылуына жол бере алмады» (Акишев, 1954, с. 1).

Осы ретте Жетісу территориясында орын тепкен сақ дәуірі ескерткіштеріне қатысты жүйелі тұрғыдағы 
зерттеу жұмыстары кең етек алып, бірнеше ғылыми экспедициялар ұйымдастырылды. Нақты айтар болсақ 
1954 жылы Қазақ КСР ҒА тарих, археология және этнография институты «Іле археологиялық экспедиция-
сын» ұйымдастырады. Экспедицияның бар жауапкершілігі 30 жасар Кемел Ақышевқа жүктелді. Ғалымның 
қажырлы еңбегінің арқасында аймақ 6 жылға жуық мұқият зерттеліп, Жетісудың сақ-үйсін кезеңіне қа-
тысты тың деректер ғылыми айналымға енген болатын. 1957 жылдан бастап әлемдік археология ғылымын-
да теңдессіз жаңалыққа ие болған атақты «Бесшатыр» қорымының ескерткіштері ашылған еді.

 Негізінен алғанда Жетісу территориясындағы археологиялық нысандарды ашып, зерттеуге К. Ақышев-
тың қосқан еңбегі орасан зор екендігі анық. Ғұлама ғалымның аз уақыттың ішінде ғылымда қол жеткізген 
жетістіктеріне себеп болған өзінің үзеңгілес әріптестері мен шәкірттері де үлес қосқаны белгілі. Нақты 
айтар болсақ Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан территорияларындағы археологиялық ескерткіштерді ке-
шенді зерттеуге ғылымда да, тарихта да, ұрпақ алдында да өлшеусіз үлес қосқан - археолог Бекмұханбет 
Нұрмұханбетов еді. 

Бекмұханбет Нұрмұханбетұлы Нұрмұханбетов - Жетісу топырағының тумасы. Ол 1935 жылы 17 мамыр-
да Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қарасу ауылында дүниеге келген. 1954 жылы Кеңес Армиясының қатары-
на алынып, отан алдындағы борышын адал өтеп, 1957 жылы С. Киров атындағы ҚазМУ тарих факультетіне 
оқуға қабылданады. 1 курсты аяқтаған кезде, яғни 1958 жылы Кемел Ақышевтың жетекшілігімен атақты 
Бесшатыр қорымына қазба жұмыстарына алғаш қатысады. 

«Қапшағай ГЭС су басу аймағындағы жұмыстар» жедел қарқынмен жүрді. Іле өзенінің оң жағалауында 
Б. Нұрмұханбетов Іле (болашақ Жетісу) археологиялық экспедициясының құрамында 1961 жылға дейін 
үздіксіз қазба жұмыстарына қатысып, жыл сайын Бесшатыр, Өтеген, Қызылауыз, Қалқан, Талдысай және 
басқа да бірқатар сақ–үйсін қорымдарын зерттеуге қатысты. 1961 жылы ол үшін Кеген ауданында дала 
маусымы аяқталды. Осы сәттен бастап 1966 жылға дейін Жетісу (Кеген, Талғар, Балқаш аудандары) бой-
ынша барлау маршруттарына, оның ішінде Құрайлы, Ақтас, Ақшоқы (Кеген ауданы) қорымдарын зерттеуге 
қатысады.

Жыл сайынғы курстық жұмыстардың барлығын студент Б. Нұрмұханбетов Іле өзенінің оң жағалауын-
дағы ескерткіштер, соның ішінде Бесшатыр қорымының жеке қорғандары туралы жазады. Дипломдық жұ-
мысты – «Бесшатыр қорымы - Жетісу сақтарының бірегей ескерткіші» атты тақырыпта қорғаған болатын 
(Бейсенов, 2011, с.8).

Оқу бітірген жылы, яғни 1962 жылы Б. Нұрмұханбетов Қазақ КСР ҒА Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих, 
археология және этнография институтына лаборант қызметіне жұмысқа қабылданады. Уақыт өте келе 
кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер сынды лауазымдарды атқара бастайды. Экспедиция барысын-
да көбіне отряд жетекшісі қызметін сәтті атқарады. 

Осы 1961-66 жж. аралығында жас ғалым Б. Нұрмұханбетов Жетісу территориясындағы Балқаш, Талғар, 
Кеген аудандарында барлау-зерттеу, қазба жұмыстарына қатысып, Қурайлы, Ақтас, Ақшоқы қорымдарына 
зерттеу жүргізеді. Соның ішінде өзінің ұстазы К. Ақышевпен бірігіп Алматы облысындағы Кеген ауданын-
да 1961-64 жылдары атқарған зерттеулерінің нәтижесінде ежелгі үйсіндердің тамаша ескерткіші Ақтас 
қорымы анықталған болатын.

Шығыс Жетісудағы ежелгі үйсін қоныс-қыстауларын біз Кеген өзенінің биік таулы аңғарын, Кетментау 
жотасының оңтүстік бөктерін зерттеу кезінде алғаш рет аштық. Бұл биік таулы өңір шын мәнінде Жетісу-
дың інжу-маржаны болып табылады. Мұнда орналасқан көптеген археологиялық ескерткіштер халықтың 
қоныстануының айқын дәлелі болып табылады.

Тек қана Кетментаудың оңтүстік бөктерінде, оңтүстіктен Кеген өзенінің оң жағалауымен шектелетін тұсын-
да біз мыңдаған обалар мен қоршаулардан тұратын және ондаған үлкен және кіші қорымдарды, 19 қоныс-қы-
стауларды, жүздеген жартастағы жазуларды, меңгірлерді ашып, картаға түсірдік (Акишев, 1969, с. 30).

Нәтижесінде, Б. Нұрмұханбетов  ұстазы К. Ақышевпен  нысанды мұқият зерттеу барысында ең алғаш 
болып үйсіндердің таза көшпелі қауым болмағандығын дәлелдейді. Ақтас қорымын кең көлемде зерделей 
келе үйсін қауымының таза көшпелі мәдениетті ұстанбағандығын, олардың егін шаруашылығымен айна-
лысқандығын дәлелдеді. Қоныс-қыстаулар жан-жақты зерттеліп, ғылыми айналымға енгізілді. Бұл да осы 
күнге дейін отандық археология саласындағы ауыз толтырып айтарлық ғылыми ашылымдардың бірі болды.

Жетісу территориясында археологиялық зерттеу жұмыстарымен қатар Б. Нұрмұханбетов Оңтүстік Қа-
зақстан аумағындағы ежелгі нысандарды да зерттейді. Яғни, ғылымға деген қызығушылықтың арқасында 
ол әмбебап маманға айналып үлгерген болатын. 

1969-70 жж. Есіктен табылған «Алтын адам» әлемдік археология ғылымында теңдессіз жаңалықтардың 
бірі болғаны белгілі. Ғаламның  назарын аударған ғаламат археологиялық құрылысты табу бақыты да Б. 
Нұрмұханбетовке бұйыруы да кездейсоқтық емес еді. Өз міндетін ғылымда кіршіксіз таза атқаратын із-
денушіге ғана бұйыратын тағдырдың сыйы болды бұл тарихи оқиға. Дегенмен де қазақы дәстүр бойынша 
да, ғылыми этика қағидаты негізінде де аталмыш жаңалықты Б. Нұрмұханбетов өмір бойы өзінің ұстазы К. 
Ақышевтың еңбегі деп айтып өтті. Есіктен табылған «Алтын адам» осы кезге дейінгі қазақ халқының шығу 
тегіне қатысты деректерді ғылымда қайта қарауға мүмкіндік берді. 

Есік обасын қазу нәтижесінде гуманитарлық ғылымдардың әртүрлі бағыттары: ежелгі тарих, материал-
дық және рухани мәдениет тарихы, қолданбалы өнер тарихы, Қазақстан территориясын ежелден мекен-
деген халықтардың жазу тарихы мен тілі үшін үлкен құнды ақпарат алынды. 

Табылған заттардың ішінде ерекше олжа Қазақстан аумағында табылған жазуы бар көне күміс тостаған 
еді. Осыған қарап қазіргі уақытта ғылымда Қазақстанның сақ тайпалары бұдан 2400 жыл бұрын жазуды 
білген деген сұрақ туындауы заңдылық еді.

Есік обасынан алынған қолданбалы өнер туындылары дүниежүзілік өнер тарихындағы ең бір жарқын 
беттерінің біріне айналды. Аталмыш жұмысты жергілікті шеберлердің қолынан туындағаны және ол 
ешқандай сырттан келмеген, яғни Жетісуды мекендеген сақ тайпасының ішінен шыққан деген тұжырымды 
ғалымдар дәлелдеген болатын (Акишев, 1978, с. 74-75).

Мойындау керек, Есіктен табылған «Алтын адам» Қазақстан археологиясы тарихындағы ең ұлы жаңа-
лық, теңдессіз, бірегей табылым. Ол қазіргі уақытта тәуелсіз еліміздің басты символы, ұлттық мәдени, та-
рихи брендіміз, мақтанышымыз. Осы ғажайып жаңалықты қарапайым ғана археолог Б. Нұрмұханбетовтың 
табуы да кездейсоқ емес еді. Ғалым тек қана бұл жаңалықпен шектеліп қалған жоқ. 

1969-81 жылдар аралығында Жетісу археологиялық экспедициясының белді мүшесі, зерттелген негізгі 
нысандар: Есік обасы, Бастау, Қаратұма, Сарытоғай, Шарын қорымдары және т.б.

1981-95 ж.ж. Жаңақұрылыс археологиялық экспедицясының жетекшісі. Басты нысандар: Есік-1 қо-
рымы, Новоалексеевка, Түрген, Шелек, Шұбарат, Молалы, Қайнар, Майбұлак, Жалаулы көмбесі және т.б. 
(Бейсенов, 2011, с.9).

Осы Жаңақұрылыс археологиялық экспедицясының жетекшісі қызметін атқарып жүргенде Б. Нұрмұ-
ханбетов археологияда тамаша жаңалықтардың бірі болған атақты Жалаулы көмбесін алғаш зерттеген ға-
лымдардың бірі болды. 1988 ж. сәуір айында Жалаулы (Кеген ауданы, Алматы облысы) ауылының мектеп 
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оқушылары алтын әшекейлер көмбесін тапты. Жалаулы ауылы Кеген өзенінің оң жақ жағасында, кішігірім 
тау беткейінің етегінде орналасқан.

Бұл кездейсоқ олжа жайлы дереу тарих, мәдениет ескерткіштерін қорғау Қоғамының Алматы облыстық 
кеңесіне, Қазақ КСР тарих, этнография және археология Институтының ежелгі археология бөліміне  ха-
барланды. Жалаулы ауылына аттанған К.А. Ақышев, Б. Нұрмұханбетов бастаған археологтар тобы  көмбе 
орнын барлап, біршама қазба жұмыстарын атқарды. Нәтижесінде сақ дәуірінің бірегей археологиялық 
олжалары зерттеліп, Алматы қаласының Орталық музейіне тапсырылған болатын.  

Сонымен бірге Б. Нұрмұханбетов 1975-2009 жж. аралығы Оңтүстік Қазақстан, Талдықорған және Алма-
ты облыстарындағы археологиялық ескерткіштерді құжаттау жұмыстарын атқарды (Бейсенов, 2011, с.9).

2008-2009 жылдары Б. Нұрмұханбетов Жуантөбе және Кеген аумағындағы біріккен қазақ-неміс экспе-
дицияларының белді мүшесі болған.

Жетісудағы жартас суреттерін зерттеуге қосқан үлесі өз алдына бір төбе. Ең алғаш 1961-66 жылдары 
Кеген алқабын кешенді зерттеу барысында бірнеше петроглифтер ашылса, кейінірек белгілі ғалым З. Са-
машевпен бірлесе Баянжүрек тауындағы суреттерге зерттеу жұмыстарын іске асыра бастайды. 1994 жылы 
ЮНЕСКО-ның «Орталық Азия петроглифтер жинағы» атты бағдарламасы аясында атқарған еді (Самашев, 
Нұрмұханбетов, 2011, с. 74).

Сонымен қатар Алматы облысы, Ақсу ауданындағы Қаракүңгей петроглифтерін де ашып, ғылыми айна-
лымға енгізген ғалым Б. Нұрмұханбетов еді.

Б. Нұрмұханбетовтың табандылығының арқасында 1993 жылы «Алтын адам» табылған қасиетті мекен-
де Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қолдауымен Есік қаласында тарихи-өлкетану музейі бой көтереді. Кейіннен 
2010 жылы осы Есік қаласының кіреберісінде «Есік Мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі» құрылып, 
ғылым мен қатар музей ісінің жаңа жұмыстары осы күнге дейін ғалымның жұмысын жүргізіп келеді. «Есік 
Мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі» бүгінгі таңда ҚР Мәдениет және спорт министрлігіне тіке-
лей қарасты ғылыми мекеме болып табылады. Аудан, облыс, кейіннен Республикалық деңгейдегі ғылы-
ми-зерттеу орталыққа айналған бұл мекеме Б. Нұрмұханбетовтың тікелей атсалысумен орындалған арман 
деп айтуға толық негіз бар.

Ғалым өзінің өмірлік тәжірибесіне сүйене отырып, қазіргі таңдағы археология ғылымы саласындағы бірқатар 
өзекті мәселелерді тайға таңба басқандай айтып, оның біразын көзі тірісінде шешуге атсалысқаны баршаға аян. 

Оның ойынша: «Академиялық экспедиция қаладан шыққан бетте, зерттейтін нысанды таңдайды, қаза-
ды, белгілейді, жәдігерлерді алады, реттейді, қазбаны қайта көміп, кетіп қалады. Музейлық экспедицияда, 
яғни біздікі, тура сол академиялық сценарий бойынша қимылдайды, алайда, апаттық нысандарды жүргізу 
барысында ғана. Ал қалғаны басқаша. Музейлық экспедицияның мақсаты – қазған нысанды артынша 
мұражайландыру болып табылады. Ол дегеніміз он, жиырма жылдан соң емес, ең алғашқы жерге күрек 
тигеннен бастап жүзеге асуы тиіс. Академиктер жүргізетін археологиялық қазбалардың сыры, барысы, 
процесі (абайсыз болса да) көпшілікке беймәлім. Ал музейлық экспедициялар – барлығының назарында. 
Бұл жерде стихиялық емес ылғи экскурсиялар, алайда бұл үшін қажетті жағдайларды жасақтау жоспарла-
нады. «Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесін ғылыми айналымға енгізу» деген түсінік бар. Бұл ака-
демиялық археологтарда – мақалалар, монографиялар және т.б. ал музейшілерде осы жағдай, тек оларға 
экспозиция мен көрмелерді қосыңыз. Біріншілердікі аталмыш процесс кезінде және оны енгізуге уақыт 
жеткілікті. Ал екіншілерінде ең басынан, бірден іске асуы тиіс. Ал жұмыс түрлері көпжоспарлы, әртүрлі»... 
(Файзуллина, Нурмуханбетов, 2016, с.53).

Осы «Есік Мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі» қабырғасында өмірінің соңына дейін қызмет 
атқарған қазақ археологиясының көрнекті өкілдерінің біріне айналған Б. Нұрмұханбетов заманауи да 
өзекті тақырыптар аясында зерттеу жұмыстарын жүргізіп, біршама көлемді ғылыми мақалалар мен еңбек-
терді жазып, қасында жүрген жас ізденушілерге бағыт-бағдар беріп, өмірлік тәжірибесімен бөлісе оты-
рып, археологияға деген қызығушылықтарын оятқан да Б. Нұрмұханбетов еді. Сол еңбектеріне тоқталсақ: 
«Алмалы аулы аймағының ортағасырлық кезеңгі олжалары» (Нурмуханбетов Б.Н., Тулегенов Т.Ж., Джасы-
баев Е.А., Киясбек Г.К), «Аварийно-охранные раскопки на левобережной части могильнка Иссык» (Нур-
муханбетов Б.Н., Тулегенов Т.Ж.), «Курган Иссык: мифы и реальность (к вопросу об открытии и изучении 

«Золотого человека)» (Нурмуханбетов Б.Н., Тулегенов Т.Ж., Джасыбаев Е.А), «Исследование памятников 
древних номадов Южного Жетысу» (Бексеитов Г.Т., Оспанов Е.Б., Нурмуханбетов Б.Н., Тулегенов Т.Ж), 
«Есік-Рахат археологиялық кешені ескерткіштерін этно-мәдени ортаны қайта түлету, туристерді тарту 
мақсатында пайдалану» (Нурмуханбетов Б.Н., Тулегенов Т.Ж.).

Б. Нұрмұханбетов археология ғылымына өз өмірінің 60-қа жуық жылын арнады. Осы уақыттары ол 
Жетісу аумағындағы біршама ескерткіштердің өзекті мәселелерін қозғай білді. Б. Нұрмұханбетов бірнеше 
маңызды шешімдерді қабылдап, болашақ ұрпаққа өсиет қылар мол археологиялық мұралар қалдырды. 
Алайда, шешімін таппаған мәселелерде жетерлік. 

Солардың негізгілері қазіргі уақытта Жетісу өңірі бойынша археология саласындағы жаңа әдістердің 
мазмұнын жаңарту, бірқатар тұжырымдарды қайта қарау, мысалы, мерзімдеу мәселелерін, хронология 
мен кезеңдеу өте өзекті міндеттер болып табылады. Ежелгі ескерткіштерді зерттеу, нәтижелерді ұғыну, 
еліміздің территориясында өмір сүрген ежелгі қоғамның сипаттамасын жасақтау   бойынша жаңа тұжы-
рымдамалар қажет. 

Бүгінгі таңда археолог мамандардың назарында өте өзекті археологиялық нысандарды зерттеп қана 
қоймай, оны ашық аспан астындағы мұражайға, ескерткіштерді археологиялық қорықшаға айналдыру, ай-
мақтағы туризм саласына жаңа серпін беретін мүмкіндіктерді жүзеге асыру сынды мәселелер өз шешімін 
таппауда. Сондай ескерткіштердің бірі Алматы облысы, Кербұлақ ауданыны территориясында орналасқан 
Қоғалы алқабы. Бұл жерде 2008-2009 жылдары т.ғ.к. Бейсенов А.З. жетекшілігімен биіктігі 3 метрден 7-8 
метрге жететін 100-ден аса сақ кезеңінің обалары анықталған және жоспарға түсірілген болатын. Сол 
уақытта ғалымның тарапынан келешекте «Қоғалы» археологиялық қорықшасын құру туралы ұсыныс кө-
терілген болатын. Алайда, бұл мәселе келешекке қалдырылған еді. Уақытында бөлінбеген қаржының сал-
дарынан, осындай бірегей нысандарды зерттеу жұмыстары ақсап тұр. Жергілікті билік өкілдеріне әзірге 
археолог мамандар ұсынған жұмыстар жауапсыз қалуда. Аталмыш мәселе ең алдымен кешенді зерттеуді 
талап ететіні анық. Зерттеу жүргізгенде, заманауи әдістер арқылы, қаржыны бөлдіре отырып іске асырыл-
са деген ой мен ғана шектелуге мәжбүрміз. Қазіргі уақытта өңірдегі бірқатар бірегей археологиялық ны-
сандар заман талабына сай зерттеліп жатқан жоқ. Тек Еңбекшіқазақ, Райымбек аудандарындағы ескерт-
кіштерге ішінара жұмыстар жүргізілуде. Келешекте бұл сұрақтардың жауабы табылар деген ойдамыз.
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ҚАЗАҚ ДӘУІРІ ЕСКЕРТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУДІҢ 
АЛҒАШҚЫ КЕЗЕҢІ ЖАЙЛЫ

Жұмыс ҚР Ғылым және білім министрлігінің AP08857177 «Сарыарқа ерте темір дәуірі тұрғындары-
ның шаруашылығы мен үй тұрғызу дәстүрлерін зерттеу» гранты аясында дайындалды.

Қазіргі таңда Қазақстан археологиясындағы кезек күттірмес, тез арада  зерттеуді қажет ететін мәселе-
лердің бірі – қазақ халқының ХІХ-ХХ ғғ. басындағы баспанасы, яғни қазақ қыстаулары. Арагідік зерттеу-
лерді айтпағанда бұл тақырып еліміздің ешбір аймағында ғалымдар тарапынан ғылыми тұрғыда толықтай 
баға беріліп, кешенді түрде зерттелген жоқ. Тіпті тарихи-мәдени ескерткіштер санатында тіркеліп, мемле-
кет қорғауына да алынған емес. 

Осы тақырып аясындағы деректік мәліметтерді ең алғаш ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басындағы Ресей 
зерттеушілерінің еңбектерінен көре аламыз. Атап айтатын болсақ, подполковник Красовский – округтік 
приказдардың есептеріндегі мал, дүние-мүлік есебі, қыстаулар мен түтін санының дұрыстығына күмән 
келтіреді. Ауыл старшындары мен болыстардың мәліметтерді қате беруі үнемі қарама-қайшылық туында-
татынын айтады. Мысалы округтік есепте 1862 ж. Атбасар округінде 16 ағаш үй, 7 тас үй бар деп көрсетіл-
се, 1863 ж. ағаш үйдің саны 22, ал тас үй 2 ғана, жеркепелер туралы және бір жылдың ішінде тас үйлердің 
саны неге азайып кеткені туралы мәлімет мүлде жоқ. Красовский 1862 ж. Қаракеңгір өзенінің алқабын 
аралағанда саман кірпіш пен тастан салынған 100 үй көргенін жазады. Ал округ территориясы тек Қара-
кеңгір өзенінің алқабымен шектелмейтінін ескерсек, бұл деректің соншалықты қисынсыз екенін және бір 
ғана округке тән емес екендігін байқауға болады. Қыстауларды Далалық өлкенің оңтүстік жағы табиғи 
тастан, қолдан құйылған кірпіштен тұрғызса, солтүстік өңірлерде шымнан, ағаштан тұрғызған. Қыстаулар-
дың кейбіреуі өте қарапайым, жұпыны салынса, ауқатты, дәулеттілері, әлеуметтік статусы жағынан жоға-
рылары салтанатын асырып, бай тұрғаны туралы да деректер кездеседі. Мәселен Қаракеңгір өзенінің сол 
жақ жағалауында орналасқан Бағаналы Ерден Сандыбайұлының екі үйі де тастан қаланып, бөлмелерінің 
ішкі-сыртқы қабырғалары тегістеліп сыланып, жақтаулы терезелері шыныланып салынған. Ауласында 
моншасы, мал қамайтын жабық қорасы орналасқан. Мұндай ерекше сән-салтанатпен салынған үйлер Ат-
басар округінде өте сирек кездеседі деп жазады (Красовский, 1868, б. 220-224).  

Тағы бір зерттеуші В.К. Шнэнің «Зимовки и другие постоянные сооружения кочевников Акмолинской 
области» атты еңбегінен қазақтардың шымнан қыстау салатынын, арагідік әлеуметтік деңгейі жоғары, 
ауқатты қазақтардың ағаштан да үй тұрғызғандығы туралы мәліметті кездестіреміз. Сонымен бірге бұл 
деректе қазақ қыстауларында саны 2-5 үйден тұратын шағын қоныстардан 15-50 үйге дейін жететін ірі 
қоныстардың да болғандығын көреміз. Аталмыш еңбекте Ақмола өңірі қазақтарының қысқы тұрғын-жай-
ларының құрылысы, оның құрылыс материалдары, орналасу тәртібі турасында мол мағлұмат аламыз (Шнэ, 
1894, б. 1-8). 

ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғ. басындағы қазақ қоғамының әлеуметтік-экономикалық шаруашылығынан құнды 
дерек беретін географиялық, этнографиялық сипаттағы статистикалық еңбектер қатарына Ф.А. Щербина 
экспедициясының материалдарын жатқызуға болады. 1896-1903 жж. болған экспедиция жеті жылдың 
ішінде Торғай, Ақмола және Семей облыстарының 12 уезін зерттеді. Арнайы мамандар жұмыс істеген (то-
пографтар, ботаниктер, гидротехниктер т.б.) экспедицияның нәтижесінде әр уезде халық санағы жүр-
гізіліп, мал саны мен шаруашылығы есепке алынды. Өлкенің су көздері мен өсімдіктері зерттелді. Қазақ 
халқының жайлау, күзеу (күзек), қыстау, көктеу тәрізді маусымдық көші-қон жолдары мен қыстаулары да 
анықталды. Халық санының өсуі, мал басының көбеюі, шаруашылық және қоғамдық мүддесі бірлескен 
барлық рулардың аталарына жайлауларды игеріп, қыстаулар салуына итермеледі. 

Ф.А. Щербина Семей облысы, Қарқаралы уезі бойынша мынадай деректерді келтіреді. Қысқы ауыл 

– қырғыздардың (қазақтардың) қыста тұрақты мекендейтін шағын қонысы. Ол 1 шаруашылықтан 33 ша-
руашылыққа дейін кездесе береді. Мысалы Нұра болысында орта есеппен шаруашылық саны 2,1 болса, 
Сарытау болысында 7,2. Бұдан да үлкен ауылдар кездеседі. Ал жазғы ауыл қысқыдан әлдеқайда үлкен бо-
лады. Себебі көш жолында бірнеше қысқы ауылдар бірігіп кетеді деп атап көрсетеді. Табиғаты қатал Арқа 
өңірінде кей жылдары жылқыдан басқа мал қыстау маңынан ұзап шыға алмай қалады. Ал малды жұтқа 
ұшыратпай қыстан аман алып шығудың бірден бір жолы – қары жұқа жақсы жайылым. Қысқы ауылдың 
шағын болуына мал шаруашылығы, яғни, жайылымдық жердің тарлығы да әсер етеді. Бірақ қысқы ауыл-
дар бір бірінен қашық емес жерлерде орналасады. Ауылды бір біріне жамағайын, туыс адамдар мекен-
дейді (Щербина, 1905, б. 17-18). 

Экспедиция жұмыстарына қазақ халқынан Ж. Сатыбалдыұлы, Е. Итбайұлы, М. Шомбалұлы, С. Тілекеев-
тен басқа Ә. Бөкейханұлы да қатысты. Ол алғашқыда статист ретінде шақырылып, кейін экспедицияның 
жеке зерттеу тобын басқарып жұмыс атқарған (Жұмашев-Амрина, 2015, б.168-211). Бұл жағдай экспеди-
ция жұмысын жеделдетіп, еңбек өнімділігін арттырды және шаруашылыққа байланысты терминдер қазақ 
тілінде жазылды.   

Ә. Бөкейхан өз еңбектерінде қазақтардағы жерді пайдалану тәртібі және оның атаулары жөнінде кеңі-
нен жазып, тұңғыш рет ғылыми тілде айналысқа түсірген қыстау, жайлау, күзеу, шаңырақ меншігі, қой 
бөлік, ата бөлік, қорық, шөл, ерулік, қонақасы т.б. қазақша ұғымдарға анықтама беріп, экономикалық ка-
тегорияларға жіктеген. Мұнда ол Семей облысына қарайтын Қарқаралы, Павлодар, Семей уезі мен Ақмола 
облысының Омбы уезі бойынша үй, қора, мал санын есепке алады. 

Сөз етіліп отырған тақырып аясындағы осыған дейінгі деректердің барлығы жоғарыға есеп беру не-
месе өткінші саяхатшылардың тарапынан берілген баға еді. «Артық жерлерді анықтау» мақсатында жұ-
мыс атқарса да, Щербина экспедициясының мәліметтері көптеген ғалымдар тұрақты түрде жұмыс жасаған 
алғашқы және деректік мәні өте жоғары еңбек болып табылады.  

ХХ ғ. басындағы еңбектердің арасынан 1927 ж. жарық көрген А.Н. Глуховтың «Зимнее жилище актю-
бинских и адаевских казаков» мақаласын айтуға болады. Мұнда автор 1926 ж. Қазақстандық экспеди-
цияның антропологиялық тобында, Ақтөбе және Адай қазақтарының арасында болып, олардың қыс мез-
гіліндегі үй-жай, қора-қопсыларының қолайлы, су көздерінен қашық емес жерге салынатынын байқаған 
және қыстаудың құрылысына, салыну техникасына, материалына, планиграфиясына, ішкі планировкасына 
жіті назар аударған. Материал ретінде табиғи тасты, шымды және қолдан құйған кірпішті пайдаланған. 
Төбесін қамыспен, шөппен жауып, есік пен терезеге қабырғасын көтеріп жатқанда орын қалдырып кет-
кен. Әйнек орнына малдың бірнеше рет өңдеуден өткен қуығын немесе қарынын ұстатқан. Үй тіктартпа, 
үнемі жартылай сфералы қалыптағы қазан тұратын қазандық-пеш  немесе жерошақ арқылы жылытылды. 
Еденін күрекпен тегістеп, кей жағдайда лаймен сылаған. Өте сирек жағдайда ағаш едендер де кезігеді деп 
егжей-тегжейлі тоқталып, атап көрсетеді (Глухов, 1927, б. 108-134). 

Жоғарыда келтірілген деректерге назар аударсақ, әр жылдары, әркімдердің жазған еңбектері болмаса, 
арнайы, кешенді түрде бұл тақырыптың зерттелмегенін байқауға және зерттеудің сол заман тұрғысынан 
алғанда аса қажеттілігінің де болмағанын көруге болады. Дегенмен қазіргі таңда ХІХ ғ. мен ХХ басындағы 
қазақ халқының үй-жайлары турасында бұл мәліметтердің тарихшы, археолог, этнограф, этноархеологтар 
үшін өте маңызды екені белгілі.

1946 ж. Қазақстанда алғаш рет Ғылым Академиясы құрылады. Қазақстан ғылымы үшін үлкен бетбұрыс 
болған тарихи оқиға – көрнекті ғалым, Қ.И. Сәтбаевтің есімімен тығыз байланысты. Қазақ ССР-нің Ғылым 
Академиясының президенті болып геолог Қ.И. Сәтбаев тағайындалады. Осы жылы Тарих, археология және 
этнография институтында Ә.Х. Марғұлан басқарған тұңғыш қазақстандық ғылыми-академиялық экспеди-
ция – Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы (ОҚАЭ) мен 1947 ж. А.Н. Бернштам жетекшілік 
еткен Оңтүстік Қазақстан археологиялық экспедициясы құрылып, бірден далалық зерттеу жұмыстарын 
бастап кеткен болатын. Зерттеулер өте кең аумақтық және хронологиялық шеңберде жүргізілді. Аумақтық 
тұрғыдан алғанда барлаулар мен қазбалар шығысында Қарқаралы, Абыралы маңынан батысында Ұлытау, 
Қарсақбай, оңтүстігінде Қаратауға дейінгі жерлерді қамтыды, солтүстік шығыста Шідерті өзенінің бойы 
зерттелді. Хронологиялық, яғни, мерзімдемелік жағынан қарасақ, сол жылдары неолит дәуірінен бастап 
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ортағасырларға дейінгі ескерткіштер ашылып, зерттелгенін көреміз. Экспедиция назарынан қорымдар 
мен қоныстар, ежелгі кен орындары мен культтік құрылыстар, ортағасырлық қалалар мен қоныстар тыс 
қалған жоқ. Бұл деректер ғылыми ақпараттылығы зор, аса ірі монографиялар мен көптеген мақала, хабар-
ламаларда жарық көрді. Еліміздің ескерткіштерін жан-жақты кешенді зерттеу осы экспедициядан бастау 
алады және ОҚАЭ болашақ қазақстандық археолог, этнограф ғалымдар үшін ғылыми бағыт-бағдар берген 
мектеп болды (Бейсенов, 2015, б. 41-43).

Экспедиция жетекшісі Ә.Х. Марғұланның 1947 жылы шыққан «Археологические разведки в бассей-
не р. Сары-Су» атты мақаласында Сарысу, Кеңгір, Шу өзендерінің бойында, сондай-ақ солтүстік Қаратау 
алқабында қыстау-қалашықтардың қирандылары, егіншілік үшін пайдаланылған арықтардың, жалпы ай-
тқанда, отырықшы мәдениет қалдықтарының көптеп кездесетінін жазады (Маргулан, 1947, б. 17). Көп 
жылдық зерттеу жұмыстарының нәтижесінде Орталық Қазақстандағы қола дәуірінің қоныстары, металл 
өндірген ежелгі кен орындары, Беғазы типтес тастан тұрғызылған құрбандық шалу және жерлеу ескерт-
кіштерінен бастап, Сарысу, Кеңгір өзендері алқабындағы ортағасырлық қалашықтар,  суармалы егіндік 
танаптары, соңғы ортағасырларға дейінгі тастан, балшықтан, қам кесектен (күйдірілмеген кірпіш) са-
лынған тұрғын-жайлар анықталды. Бұл құрылыстардың барлығы жартылай көшпелі мал шаруашылығы 
мен суармалы егіншіліктің  негізіндегі тұрақты экономикалық дамудың нәтижесінде пайда болды деп 
тұжырымдайды (Маргулан, 1978, с. 6-7).

1960 жж. Жетісу археологиялық экспедициясында (бұрынғы Іле археологиялық экспедициясы) К. Ақы-
шевтің шешімімен Жетісу өңірінің отырықшылық мәдениетін және осы тақырыпқа қатысты ескерткіштерді 
зерттеп анықтау мақсатында жеке отряд құрылады. Бұл отрядқа ғалымның өзі жетекшілік етіп, нәтиже-
сінде Жетісу, Оңтүстік Балқаш өңірінің қоныс-қалалары, ирригациялық құрылыс қалдықтары анықталды. 
Сонымен қатар осы шағын топ Арыс, Сырдария өзендерінің орта ағысына, Қаратаудың оңтүстік, солтүстік 
беткейлеріне, Сарысу, Талас өзендерінің төменгі ағысына және Отырар өлкесіне барлау жұмыстарын жа-
сайды. Нәтижесінде ондаған ортағасырлық қала мәдениетіне жататын ескерткіштер анықталып, шурфтар 
салынып, жоспарлары сызылып, топографиялық зерттеулер жасалды. Бұл жұмыстарды 1969-70 жж. Оты-
рар экспедициясы жалғастырып, Оңтүстік Қазақстан өңіріне археологиялық барлау жұмыстарын жүргізіп, 
ғылымда белгісіз болып келген 80-нен аса қала орындары мен қыстаулардың қирандыларын тапқан бо-
латын (Акишев, Ерзакович, Байпаков, 1969,  5-43 бб.). 

1971 ж. К. Ақышев жетекшілік еткен Оңтүстік Қазақстан кешенді археологиялық экспедициясы (ОҚКАЭ) 
құрылады. Мұнда бірнеше бағыттағы зерттеу топтары болды. Мұнда қорғандарды зерттейтін топқа Б. Нұр-
мұханбетов жетекшілік етсе, палеоэтнографиялық топты С. Жолдасбаев басқарды (Бейсенов, 2019, 16-19 
бб). Палеоэтнографиялық топ 1969-1970 жж. Отырар өлкесіне және Сырдың орта ағысына зерттеу жүр-
гізіп, XV-XVIII ғғ. қазақ халқының тұрақты тұрғын-жайларын анықтаған еді. 1970-1974 жж. Қаратаудың 
солтүстігіндегі сайлардың ішінен XVIII-ХІХ ғғ. жататын қазақ халқының жүздеген қыстауларының орны 
табылды. Бұлардың барлығы әрбір сайда төрт-бесеуден, мал-жанға қолайлы, суы мен оты мол жерлерге 
салынған. Қыстаулардың кейбіріне салынған қазба барысында тек қана ағайынды Кузнецовтардың таң-
басы басылған шыны ыдыстардың түбі табылды (Жолдасбаев, 2017, 52 б). ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғ. басында 
Ресейде Кузнецовтардың фарфор-фаянс өндірісінің болғанын ескерсек, қыстаудың да қай уақытта өмір 
сүргенін анықтауға болады. Аталмыш аймақтармен бірге 1972 ж. бастап осы тақырып аясында, Орталық 
Қазақстан өңіріне де, дәлірек айтқанда Ұлытау бөктерінен Жезді, Қаракеңгір, Сарыкеңгір, Сарысу өзен-
дерінің алқабынан уақытша бекініс, қыстау, қыстақтарға барлау-қазба жұмыстары жүргізілді. Нәтижесін-
де зерттеуші Орталық Қазақстанда тұрақты тұрғын-жайларды үш типке бөліп қарастырды. Олар: бекіні-
стер, қыстаулар және қыстақ-кенттер. Бекіністер жаудан уақытша қорғану үшін салынса, қыстаулар аяқты 
малға қолайлы, қары көп жатпайтын, желдің өтінен таса, бораннан ықтасын жерге салынады. Күні бүгінге 
дейін малшылар осы қыстауларды немесе сол төңіректі мекендеп жүргені мәлім. Ал қыстақтарда тұрақты 
үй салып жер өңдеу кәсібімен айналысса, кент-қыстақтың экономикалық-мәдени жағынан дамыған түрі. 
Мұндай тұрғын-жайлар суы мол өзендер алқабында орналасқан. Бұларды бір бірінен ажырата білу қазба 
барысындағы мәдени қабаттардан-ақ байқалады. Мысалы бекіністе уақытша ғана тұрғандықтан мәдени 
қабат кездеспейтін болса, қыстауларда өте жұқа, ал, қыстақ-кенттерде 0,5-1 м. дейін қалыңдықта кез-

десуі Орталық Қазақстан өңірінде отырықшылық мәдениеттің болғандығын,  отырықшылықтың үзілмей 
ұзақ уақыт бойы үнемі жалғасын тауып келгендігін айғақтайды. Зерттеуші өз зерттеуінде бірінші кезеңнің 
ескерткіштеріне баса назар аударады. XV-XVIII ғғ. қазақ халқының материалдық мәдениеті жартылай 
отырықшылдық сипатта дамыды. Тұрғын-жайлардың басым көпшілігі тастан салынды. Үйлердің ішінде-
гі қазан-ошақтың орналасуы, үйішілік құрылыстар жүйесінің ұқсастығы ғасырлар бойы жалғасып келе 
жатқан бірізділікті, дәстүрді көрсетеді. Археологиялық қазба жұмыстары жүргізілген қыстаулар мен 
қыстақ, кенттердегі тұрғын-жайлардың өзіне тән бір ерекшелігі киіз үй тәрізді шошалалардың салынуы. 
Зерттеуші қазақ дәуірі ескерткіштерін екі топқа бөліп қарастырады. Біріншісі XV-XVIII ғғ. Қазақ хандығы 
дәуіріндегі ескерткіштер, екіншісі ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы ескерткіштер тобы. 
Атқарылған бұл жұмыстар өз кезегінде қазақтар ХІХ ғ. дейін тек көшпелі дәстүрді ұстанған, отырықшылық 
мүлде болған емес деген қасаң қағиданы жоққа шығарады.     

Сол уақытта халық мекендеген бекініс, қала, қалашық сияқты отырықшы мәдениеттің нысандары мем-
лекет тарапынан мәдени мұра ретінде есепке алынып, зерттеліп жатқанымен, ХІХ-ХХ ғғ. қазақ қыстаулары 
тақырыбы мүлде жабық күйінде, ескерткіштер санатына енбей қалды. Жоғарыда айтылған авторлардың 
әр жылдардағы зерттеулері болмаса, республикамыздың барлық аймағын қамтитын ғылыми-кешенді жұ-
мыстар жүргізілген жоқ.  

Еліміз тәуелсіздік алып Кеңес өкіметінің құрсауынан шыққан соң коммунистік көзқараспен жазылған 
тарихымызды қайта қарауға, айтылмай «ұмыт қалған» тұстарын қайтадан түгендеуге мүмкіндік туды. 

Тәуелсіздік жылдары Қазақстан археологиясы үлкен жетістіктерге жетті. Осы кезеңде бай деректік 
материалдарды берген көптеген жаңа ескерткіштер ашылды. Мұндай ашылулар әлемдік ғылымның мәң-
гілік мұрасына айналды. Оған тікелей мұрындық болған, тың серпін берген – Н.Ә. Назарбаевтың «Мә-
дени мұра», «Халық тарих толқынында» мемлекеттік бағдарламалары мен «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» сынды мақалалары болды. Бағдарламалар нәтижесінде алыс-жақын шетелдердегі архивтерден, 
кітапханалардан тарихи мазмұндылығы өте құнды деректер алынса, археологиялық жетістіктер де ауыз 
толтырып айтарлықтай табысқа жетті.  

Бірақ, тас, қола, ерте темір, ортағасырлар дәуірлерінен бөлек өте аз зерттелген, тіпті, археологиялық 
тұрғыда зерттелмеген деп айтуға болатын тақырып – ол қазақ халқының ХІХ-ХХ ғғ. тұрғын-жайлары, яғни, 
қазақ қыстаулары еді. Бұл мәселе қазіргі археология ғылымындағы жаңа міндеттерден бөлек, жаңа ак-
туалды мәселелерді туындатады. Кеңес үкіметінің тарихнамасында қазақ қоғамында Кеңес үкіметі ор-
нағанға дейін тұрақты қоныс-қыстау болған жоқ деп саналды. Бірақ, ғылыми мәліметтер (археологиялық, 
этнографиялық, архивтік) мұндай пікірлерді жоққа шығарады. Қазақстанда стационар қыстаулардың, 
басқаша айтқанда отырықшы мекендердің бар болу мәселесі, далалық көшпелілер деген жалаң түсінікті 
жоққа шығаратын бірден бір бұлтартпас дәлел. Кеңес үкіметі кезінде де, тәуелсіздік жылдары да өте аз 
зерттелсе де ғылыми деректер республиканың барлық жерінде қыстаулар болғандығын көрсетеді. Бірақ, 
қыстаулар ешқашан мақсатты түрде кең зерттелмеді. Тек жоғарыда көрсетілгендей бірен-саран ескерт-
кіштерге Кеңес үкіметі тұсында Жетісу, Орталық Қазақстан, әсіресе, Оңтүстік Қазақстанда С. Жолдасбаев-
тың басшылығымен қазба жұмыстары жүргізілді.  

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі тұста ХІХ-ХХ ғғ. қыстаулар республикамыздың тарихи-мәдени ескерт-
кіштері есебінде болмаса да, К. Ақышев, М. Хабдулина, С. Әжіғали, А. Бейсенов, Э. Усманова, Л. Тұрғанба-
ева, Е. Рақымов сынды ғалымдардың тарапынан тыс қалған жоқ. 

Отандық археолог ғалымдардың арасынан осы кезеңге байланысты ескерткіштерге алғашқылардың 
бірі болып назар аударған көрнекті ғалым К. Ақышев болды. Ол Жетісу өлкесінің Ақтерек, Беріктас, Ақтас 
өңірлерінде және Есіл бойында су жүргізілген арықтар, саман кірпіштен тұрғызылған құрылыстар, бей-
іттердің көптеп кездесетінін археологиялық барлау жұмыстары кезінде айтқан болатын. Өкінішке орай 
ғалымның отандық этноархеология ғылымына зор үлес болып қосылатын бұл ойлары баспасөз бетінде 
жарық көріп, ғылыми айналымға енбеді. 2001 ж. К. Ақышевтің басшылығымен құрылған Есіл экспедици-
ясы (М. Хабдулина т.б. ғалымдар) ерекше тарихи-саяси мәнге ие Бозоқ қалашығын ашып қана қоймай, 
Есіл өзенінің алқабынан қола, ерте темір, ортағасыр дәуірлеріне қатысты ондаған ескерткіштерді зерт-
теді. Ғалымның назарынан қазақ дәуірі ескерткіштері – қыстауларда тыс қалмады. Аталған өзен атыра-
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бынан қыстаулардың шым басқан қиранды орындарын анықтады. Барлау барысында 3-4 үйі бар шағын 
қоныстардан 20-ға тарта немесе одан да асатын үйлері бар ірі қоныстар кездесті. Бұлардың маңынан 
шаруашылық құрылыстары, ескі құдықтың шұңқырлары, ұста дүкендері, құрал-сайман бөлшектері, ыдыс 
сынықтары, патшалы Ресей заманының монеталары, су жүрген арықтардың іздері табылды. Ғалым осы ке-
зеңнің ескерткіштеріне жан-жақты, тұрақты зерттеулер жүргізуге ерекше көңіл бөлу қажет екенін айтты. 
Аталмыш экспедиция күні бүгінге дейін нәтижелі зерттеулерін тоқтатқан жоқ (Хабдулина, 2017, 125 б).

Қыстауларды ғана емес, қазақ дәуірі ескерткіштері болып есептелетін мазарлардың түрлерін, құлпы-
тастарды, ондағы жазулар мен таңбаларды ұзақ жылдар бойы ғылыми, әрі методикалық тұрғыда зерт-
теп жүрген ғалымның бірі – С. Әжіғали. Ол өзінің 1978-2001 жж. аралығындағы Арал-Каспий өңірінде-
гі зерттеу жұмысын қорытындылаған «Архитектура кочевников – феномен истории и культуры Евразии 
(памятники Арало-Каспийского региона)» атты еңбегінде Арал-Каспий өңірін мекендеген қазақ халқы-
ның тарихи-мәдени құндылығы өте жоғары 400-ге жуық мемориалдық-культтік архитектуралық ескерт-
кіштеріне типологиялық, тарихи-этнографиялық тұрғыда ғылыми баға берді (Ажигали, 2002.). Ол қазақ 
дәуірі ескерткіштерін мемориалды-діни архитектурасы, қоныс-жұрт ескерткіштері, түркі арабграфикалық 
эпиграфика ескерткіштері деп үлкен үш топқа бөліп зерттеуді ұсынды (Әжіғали, 2012, 17 б).   Сонымен қа-
тар ғалымның қазақ дәуірі ескерткіштерінің тез жойылып бара жатқанын және оны сақтаудың, зерттеудің 
шұғыл түрде қажет екендігіне алаңдаушылық білдіреді. Осыған орай, Батыс Қазақстан өңіріндегі қазақ 
қорымдарын зерттеу мақсатында жасалған практикалық әдістеменің көптеген аспектілері арқылы қыста-
уларды да зерттеуге болады деген пікірімен келіспеске болмайды (Бейсенов, 2019. 13 б).

Ал тарихи-мәдени ескерткіштерге бай өлкелердің бірі Орталық Қазақстанда қазақ қыстаулары мәсе-
лесін көтеріп, зерттеп жүрген археолог-ғалым – А. Бейсенов. Ол алғашқылардың бірі болып қазақ қы-
стауларына тарихи-мәдени мұра мәртебесін беріп, республикалық ескерткіштер санатына енгізу мәсе-
лесін көтерді. Соңғы бес жылда (автордың қатысуымен) Торғай, Атасу, Қарқаралы, Ақтоғай өңірінде 
қарастырылып отырған тақырып бойынша археологиялық барлау жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде 
қыстаулардың жоспары, планиграфиясы, табиғи-ландшафтық жағдайына байланысты топографиялық 
ерекшеліктеріне мән беріліп, заманауи техника жетістіктерін пайдаланып, (квадрокоптер, GPS  спутник-
тік-навигациялық құралымен) түсірілімдер жасады (Бұл да сонда, 14 б). 

2019 ж. Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы территориясында қазақ шыққан тұңғыш математик Алаш 
арыстарының бірі Әлімхан Ермековтің туған Бөріктас қыстауына А. Бейсеновтің жетекшілігімен (мақала 
авторының қатысуымен) қазба жұмысы жүргізілді. Бұл республикамыздағы барлау, шурф салу, 1-2 бөл-
месіне шағын қазба салу жұмыстарын есептемегенде қазақ қыстауына толықтай жасалған алғашқы қазба 
еді. Қазіргі таңда қазба материалдары ғылыми тұрғыда өңделіп, баспаға даярлану үстінде. Қазіргі кезде 
Қарағанды облысында бұдан да басқа әнші Әсет Найманбайұлы, көрнекті мемлекет қайраткері Нығмет 
Нұрмақовты және т.б. оқытуға демеушілік етіп, себеп болған меценат Ақайдың Қасені, Алаш көсемдері 
Әлихан Бөкейхан мен Ақбайдың Жақыбы сынды тарихи тұлғалардың өмірге келген, мекен еткен қыстаула-
рының орындары белгілі (Бейсенов., 2020, 241 б).

2015-2018 жж. Торғай өңіріне А. Бейсеновтің жетекшілігімен жасалған барлау жұмысы барысында 
ағартушы-ғалым, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы мен ағасы Қали, інісі Мәшеннің мекендеген Мә-
шен қыстауы белгілі болды (Базарбаева, 2020, 141-142 б). Сонымен қатар, Торғай, Қабырға, Тасты өзен-
дерінің бойы зерттеліп, Қоянбай, Түлекбай, Иірім, Қарасүлеймен, Кәрібай, Әлмағамбет тәрізді 40 тан астам 
қазақ қыстаулары мен зираттары зерттелді (Дүйсенбай, 2020, 498-509 бб). 

Осындай зерттеу қорытындылары қазақ қыстауларының соңғы жиырма жыл бойы зерттеліп келе 
жатқан сақ қоныстарымен топографиялық-планиграфиялық ерекшеліктері, үй салу техникасы, архитекту-
ралық жағынан өзара ұқсастықты, үндестікті көрсетеді. Сөзіміз дәлелді болу үшін мысал келтіре кеткенді 
жөн санадық. 

Адамзат баласы қай уақытта болмасын табиғатқа, қоршаған ортасына тәуелді деген тәмсілге жүгін-
сек, Сарыарқаның сарышұнақ аязына, ат құлағы көрінбейтін ақ түтек боранына төтеп беру үшін Арқа 
қазақтары қыстауларын жер жағдайын ескере отырып, таудың шығыс, оңтүстік шығыс беткейлеріне, су 
жүретін, қар үйірілетін жазыққа емес, тау етегінің биіктеу тұсына, ық жағына салатын болған. Себебі тір-

шілігінің негізгі тірегі төрт түлік малы болған қазақ халқына қай заманда болсын, шөбі шүйгін шұрайлы, 
қар түспейтін, түссе де көп жатпай желмен ұшып кететін, көктемде қары тез кететін жерлер қашанда қажет 
болған. Осынау атадан балаға жалғасқан дәстүр әлі күнге дейін өзінің маңыздылығын жойған емес. Қазақ 
халқы «жер дауы» мәселесін бірінші орынға қоятыны да содан болар.  

Орталық Қазақстан ерте темір дәуірінің қоныстарын іздеп табу, қазба жұмыстарын жасап, кешенді 
түрде зерттеу, зерделеу тек соңғы жиырма жылда ғана қолға алынып, ғылыми айналымға ене бастады. 
2000 ж. археолог А. Бейсенов алғаш рет іздеу жұмыстарын Шығыс Сарыарқа өңірінен бастады. Археоло-
гиялық барлау жұмыстары барысында сақ дәуірі қоныстарының жоғарыда айтылған қазақтың ескі қыста-
уларының маңынан, тіпті, астынан табылуы зор ғылыми жаңалық болды. Бұл екі дәуір ескерткіштерінің 
өзара топографиялық ұқсастықтарын көрсетеді. Ауданы жағынан шағын болып келетін сақ қоныстары-
ның қабырғасын таспен көтеру тәсілі, планиграфиялық тұрғыда тығыз, жинақы түрде орналасуы да қазақ 
қыстауларын еске түсіреді. Сақ қоныстарының қабырғасын көтеру тәсілі екі қатар ірі тастар қойылып, 
ортасы ұсақ тас немесе топырақпен толтыру арқылы жүзеге асады. Бұл Орталық Қазақстанда қола дәуірі-
нен келе жатқан үрдіс және мұның қазақ қыстауларынан көрініс табуы мыңдаған жылдар бойы үзілмей 
келе жатқан дәстүр екендігі еріксіз ерекше назар аудартады (Бейсенов, 2020, 79 б). Қазіргі таңда ғылыми 
ақпараттылығы өте маңызды Сарыбұйрат, Қызылсүйір, Керегетас, Қаратал, Түйетас, Едірей, Абылай сияқты 
50-ден астам сақ қоныстары белгілі. Оның он шақтысына қазба жұмыстары жүргізіліп, материалдары мен 
қорытындылары ғылыми баспасөз беттерінде жарық көрді. Сонымен қатар, сақ қоныстары арагідік Ақмо-
ла, Шідерті, Жетісу, Тарбағатай өлкелерінде зерттелу үстінде (Бейсенов, 2015, 14 б).

Қазақ қыстаулары қазақ қоғамының, тарихы мен мәдениетінің, әлеуметтік-экономикалық ажырамас 
бөлігі және индикаторы болып табылады. ХІХ ғ. мен ХХ ғ. басындағы қазақ қоғамының шаруашылық 
түрі, деңгейі оның бағыттары мен ерекшеліктері, дәстүрлі үй құрылысы, далалық жағдайда тұрғындар-
дың шұғыл континентальды климатқа бейімделуі мәселелері тәрізді аспектілер қыстау материалдары 
негізінде зерттеледі. Қазақ қыстауларын археологиялық тұрғыдан зерттеу осы уақытқа дейін белгісіз 
болып келген көптеген тың мәліметтер береді. Себебі археологиялық қазба барысында қыстаудың пла-
ниграфиясы толықтай ашылады. Тұрғын-жайдың қабырғасы, едені, төбесін жапқандағы тіреу-діңгек, есік, 
табалдырықтың орындары және жылыту жүйесін (пеш) орналастыру тәртібі белгілі болады. Сондықтан 
да қазбаға дейінгі алдын ала жасалған кейбір болжамдар мен қорытындылар теріске шығып жатады. Ор-
талық Қазақстанмен басқа да көршілес жатқан аудандардың топографиялық ерекшеліктері туралы ма-
териалдар, яғни, бір аумақ, мекен ету жағдайы (табиғи-географиялық фактор), өмір сүру тіршілігі және 
негізгі шаруашылық түрі (далалық ареал, көшпелі мал шаруашылығы) салыстырмалы түрде қолданылады. 
Бұл – материалдарды толықтай жинау және сараптау кезінде қаралатын мәселелердің бірі. Қыстаулардың 
қазақ қоғамынан алатын орнын анықтау қазіргі таңда этноархеология ғылымының басты жаңалықтардың 
бірі болып табылады.  

Келесі кезек күттірмейтін, күн тәртібіндегі мәселенің бірі – қазақ қыстауларын тарихи-мәдени ескерт-
кіш ретінде мемлекеттік мәртебе беру. Сол арқылы жергілікті құзырлы органдар (облыстық тарихи-мәдени 
мұраларды сақтау орталықтары немесе мемлекеттік инспекциялары) облыстың аудандары мен ауылдық 
округтерінің территориясындағы қыстаулардың толықтай тізімін алып, оны зерттеу, ғылыми түрде жүй-
елеу, классификациялау және сақтау, музеефикация мәселесін ұдайы назардан тыс қалдырмауы қажет.

Сонымен қатар бұл іс жүзеге асқан жағдайда музей экспозицияларында реэкспозиция жұмыстарын 
және елімізде туризм бағытын дамытуға елеулі үлес болып қосылары анық.  
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Б. НҰРМҰХАНБЕТОВТЫҢ
ОТЫРАР АЛҚАБЫ МЕН ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ 

МҰСЫЛМАН ҚАБІРЛЕРІН  ЗЕРТТЕУІ

Бекмұханбет Нұрмұханбетов Қазақстан Республикасының белгілі археологы. Зерттеушінің қысқаша 
өмірбаяны Уикипедияда (https://kk.wikipedia.org/wiki/Бекмұханбет_Нұрмұханбетов), археологтар сай-
тында (https://archaeology.kz/author?id=79), Түркістан лингво-өлкетану энциклопедиясында (Байсарие-
ва, 2019, 326 б) берілген. «Қазақстан археологиясының мәселелері» атты жинақтың 3-ші шығарылымы 
ғалымның 75 жылдығына арналған. 

ХХ ғ. 60-шы жж. аяғында сол кездегі археология ғылымының басшысы Кемел Ақышев Отырар ескерт-
кіштерін зерттеу мәселесіне қайта оралу қажет деп тапты. Ғалым Отырар ескерткіштерін зерттеу арқылы 
Қазақстанның байырғы және ортағасырлық тарихының, археологиясының көптеген мәселелерін шешу-
ге жол ашылады деп санады. Оңтүстік Қазақстандық кешенді археологиялық экспедициясы құрамында 
көне қорымдарды іздеу мақсатында Б.Н. Нұрмұханбетов басшылық еткен арнайы топ құрылды (Қожа. 
2019, 24-28 бб). Ізденістер нәтижесінде бұрын беймәлім болып келген бір топ жаңа ескерткіштер та-
былды.

Олардың қатарында б.з. бірінші мыңжылдығының бірінші жартысына жататын қорымдар – Мардан, 
Қыркескен, Көкмардан мазараттары табылды (Нурмуханбетов, 1974, с. 474; Нурмуханбетов, 1976, с. 130-
136; Нурмуханбетов, 1978, с. 99-103; Нурмуханбетов, 1977, с. 519-520). Археологтар Б.Н. Нұрмұханбе-
тов, Ю.И. Трифонов, Ә.К. Ақышев аталған ескерткіштерде қазба жұмыстарын жүргізді (Нурмуханбетов, 
Трифонов, Акишев, 1979, с. 539-540). Мардан мазаратындағы жерлеу рәсімі мен ондағы қытайдың «ушу» 
теңгесінің табылуы Б.Н. Нұрмұханбетов пен Р.З. Бурнашеваның арнайы мақаласында қарастырылды 
(Нурмуханбетов, Бурнашева. 1979, с. 28-35). Көкмардан мазаратындағы қазба жұмыстарының нәтиже-
лері Б.Н. Нұрмұханбетов пен Д.А. Қожақовтың мақаласында жарияландыі (Нурмуханбетов, Кожаков, 
1997, с. 29–34). Шымкентте өткен Марғұлан оқулары жинағында басылған А. Бейсебаев пен М.Б. Нұрмұ-
ханбетовтың Көкмардан мазараты жөніндегі мақаласында ескерткіш құрылымы хақында кейбір бұрын 
жарияланбаған материалдар ғылыми айналымға енді (Бейсебаев, Нурмуханбетов, 2002, с. 104-110). М.Б. 
Нұрмұханбетовтың Көкмардандағы қазбалары «Қазақстан археологиясының мәселелері» атты жинақтың 
3-ші шығарылымында жария етілді (Нурмуханбетов, 2011, с. 42-73). Осы еңбектерді жай шолып шыққан-
ның өзіде Б.Нұрмұханбетовтың археологиялық зерттеулерінің негізгі нысандары ерте темір дәуірі мен 
ерте ортағасыр обалары болғанын байқаламыз. 

Отырар оазисінде зерттеу жұмыстары барысында Б.Нұрмұханбетовтың бұрынғы тәжірибесінде жоқ, 
бұрын соңды қазып көрмеген жаңа ескерткіштер түрі  - ортағасырлық мұсылмандық бейіт орындары мен 
жерлеу үстіне қойылатын құрылыстар болды. Ескерткіштердің жаңа түрін археолог қалай зерттеді, қан-
дай тәсілдер қолданды деген сұраққа жауап іздеп Б.Нұрмұханбетовтың осы тақырыптағы мақалаларына 
назар салайық.

Мұсылмандық кабірлердің басты ерекшелігі - мәйіт қасына ешбір зат қойылмайтынын ескерсек олар-
дың мерзімін анықтау өтте қиын болған. Б.Нұрмұханбетовтың зерттеулері осы өзекті ғылыми проблеманы 
шешу жолдарын іздеу тәсілдерімен  қызықтырады. 

mailto:baisary.gyljanat@mail.ru
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Отырар оазисінде  Б.Нұрмұханбетов қазба жүргізіп зерттеген алғашқы мұсылмандық мазарат Отырар-
дан 4 шақырым қашықтықта орналасқан Құйрықтөбе қалашығының оңтүстігіндегі шекара аймағында 
болды. Құйрықтөбенің оң түстік-батысынан ерте мұсылмандық дәуірге жататын жерлеу орны табылды. 
Онда Б.Нұрмұханбетов қазба жүргізіп зерттеу жұмыстарының барысында жерлеу ерекшеліктерін сипатта-
ды (Нурмуханбетов, 1974, с. 85-94; Ерзакович, Нурмуханбетов, Ордабаев, 1976, с. 518-519). 

Қазба орындар Құйрықтөбе іргесіндегі көне канал жиектеріне жақын төбешіктерде жүргізілді. 
Археолог «Қазба І» деп белгілеген орында жеті мәйіт аршылды. Олар созыңқы түрде оң қырымен 
жатқызылған. Бастары солтүстік-батысқа, беттері оңтүстікке бағытталған. Қолдары шынтақтан иіліп 
кеудесінде орналастырылған. Бір мәйіттің қасында жалғыз тиын табылды. Қазба барысында  басқа 
ешбір  зат кезікпеді. Тек жалғыз қола тиын 5-ші мәйіттің  жамбас сүйегінің оңтүстік жағынан кезікті 
(Нурмуханбетов. 1974, с. 86-87). Археолог тиынды нумизмат В.Н. Настичке көрсетіп саманилер соққан 
ақша екенін анықтаған. Қола тиын 893/894 ж. соғылған болып шықты (Ерзакович, Нурмуханбетов, 
Ордабаев, 1977, с. 67, прим.8). Оны мәйітті жерлеу кезінде арнайы қоюы мүмкін. Жалпы бұдан ертерек 
кезеңде де мәйіт қасына тиын қою дәстүрі кездескен (Нурмуханбетов, Бурнашева, 1979, с. 28-35). 
Осыған қарағанда тиынның табылуы кездейсоқтық емес, ескі дәстүрдің сарқыншағы болса керек деп 
ойлауға болады.

«Қазба ІІ» орнында бес  мәйіт аршылып онда жерленгендердің өзгешелеу қойылғанына археолог на-
зар аударады. Мәйіттер кесек склептер – жәшіктер ішінде орналастырылған. Кесектер өлшемі: ұзындығы 
32-40 см, ені 16-20 см, қалыңдығы 8-10 см.  Алдындағымен ұқсастығы - бастарын солтүстік-батысқа қа-
рай бағыттаған. Айырмашылығы екі адам қырынан жатқызылған, ал екі адам шалқасынан жатыр.  Қазба 
ІІ мәйітттер беттері не оңтүстікке бағытталған, не жоғары қаратып жатқызылған. Көпшілігінің қолдары 
иіліп кеудесіне қойылған. Біреунің ғана бір қолы төмен түсірілген, екінші қолы кеудеде. Бесінші мәйіт 
деңгейінен төмен екі хумша кезіккен. Қазба материкке дейін жеткізілмеген. Тек үстіңгі жерлеу қабаты ар-
шылған және оны Б.Нұрмұханбетов «верхний погребальный горизонт» деп атайды (Нурмуханбетов, 1974, 
с. 87-89).  Яғни бұл жерде бірнеше жерлеу қабаттары байқалады.

Қазба ІІІ орнында  10 қабір орны анықталып олардың 7 қазылған. Құрылымы, құрылыс материалы, 
жерлеу  салты бойынша олар Қазба ІІ орнындағы склептерден айырмашылығы жоқ болып шығады. Бұл 
жерде 5 хумша табылады.  Соның бірі бала склепі үстіне қойылып бекітіліпті. Автордың пікірінше. кесек-
тен салынған склептер көмілмей жер бетінде болған (Нурмуханбетов, 1974, с. 89-90). Алайда топыраққа 
көмілмей тұрғаны сенімсіздеу.  

Б.Нұрмұханбетов бұл мәйіттердің жасын анықтау үшін аналогтарға, жерлеу түрі мен табылған матери-
алдарға сүйенеді. Аналог ретінде Баба ата қалашығы қорымында археологтар қазған номерлері 5 және 
12 обалардағы жалпы пошымы төртбұрышты үлгідегі  жеті құрылысты алға тартады. Құрылымы, құрылыс 
материалы, жерлеу  салты бойынша бұлардың құйрықтөбелік бейіттерге ұқсастығы барынша назар аудар-
тады. Алайда олардың мерзімін қазған археологтар ІХ-ХІV ғғ. деп белгілеген екен. Бұған қоса археолог 
аналог ретінде Қырғызстандағы Краснореченское мен Кысмышы қалашықтарынан зерттелген склептерге 
назар аударады. Оларды аталған ескерткіштерді қазған археологтар мәдени қабаттардың стратиграфиясы 
арқылы ХІІ-ХІІІ ғғ. жататынын анықтаған. Сонымен қатар Б.Нұрмұханбетов өз зерттеуінде Өзбекстандағы 
Тоққала қалашығындағы ІХ-ХІ ғғ. жататын мазараттағы  құрылымына ұқсас 62 бейітті алға тартады. Олар-
дың басым бөлігінде мұндай склептер жер астында болғанына назар аударылады. Тек сирек жағдайда жер 
бетінде болған деп санайды қазғандар.  Б.Нұрмұханбетов өз зерттеуінде Түркменстандағы Гяур қаланың 
мазаратындағы бейіттердің материалдарын да пайдаланады. Олардың бір бөлігі ХІ -ХІІ ғғ., кейбірі ХІІІ-
ХІV ғғ. жатқызылған (Нурмуханбетов, 1974, с. 92).

Археолог мазарат қасындағы Құйрықтөбе қалашығының материалдарына назар салып табылған мате-
риалдар ІХ-ХІ ғғ. жататын цитадельден табылған табылымдарға жақын екенін айтады. Бұл жерде хумдар 
мен кесек өлшемдері болса керек. Бұған қоса автор жазба деректердегі Отырар алқабындағы ислам 
дінінің таралуы туралы ақпарларды пайдалана отырып бейіттер мезгілін анықтауға әрекет етеді.  Қорыта 
келе  І қазбадағы бейіттерді сол жерде табылған саманилік тиынға қарап ІХ ғ. жатқызады. Осы маза-
раттың төменгі шегі деп ІХ ғ., үстіңгі шегі ретінде  ХІІ ғ. белгілейді.  Бұл кезең, зерттеушінің жазуынша,  

түркі-оғыздардың ислам дінін қабылдағанына сай келеді, ал склептер пайда болған ХІ-ХІІ ғғ. склептер 
кимақ-қыпшақтар дәуіріне сай келетінін айтады (Нурмуханбетов, 1974, с. 93). Табылған мәйіттерді талдап 
тануда, жасауда антропологиялық материалдың зерттеусіз қалғаны өкінішті. 

1976 жылы жарияланған Б. Нұрмұханбетовтың Л.Б. Ерзакович, А. Ордабаевтармен бірге жазылған 
мақаласында Құйрықтөбе мазаратындағы бейіттерді ІХ ғ. аяғы, Х-ХІ ғ. және ХІІ ғ. бөліп қарайды. Бейіт 
шұңқырына жерленгендер ертерек заманға жатады деп санайды. Келесі кезеңді кірпіштердің өлшемдері-
не қарай екіге бөледі: Х-ХІ ғ. (40 х 20  х 8-7 см) және ХІІ ғ. (36 х 18 х 8 см).  Жоғарыда біз талдаған мақа-
ладан басқа тың мәліметтер қатарына мына ақпарды қосуға болады: Х-ХІ ғ. үшін склептермен қатар хум 
мен хумша және шаруашылық ыдыс ішіне бала мәйіттерін қою орын алғаны, Құйрықтөбе мен Алтынтөбе 
арасында  ХІІІ-ХІV ғғ. жататын күйдірген кірпішпен (22-22,5 х 11 х 4,5-4 см) мола шұңқырлары жабылған  
бейіттер тән екені айтылады (Ерзакович, Нурмуханбетов, Ордабаев, 1976, с.518).  Осы мақалада алғаш рет 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесінен батысқа қарай мәдени қабат ішінде кесене табылғаны және оны зертеу 
жұмыстары баяндалады. 

1977 ж. Б.Нұрмұханбетовтың Л.Б.Ерзакович, А.Ордабаевтармен бірге жарияланған мақаласында Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесі қасынан табылған нысанды зерттеу материалдары жарияланады (Ерзакович, Нурму-
ханбетов, Ордабаев, 1977, с. 59-72.). Мақалада жаңа табылған құрылыстың сәулет өнері туындысы ретінде 
жан жақты сипаттауды архитектор А.Ордабаев дайындаған. Біздің тақырыбымызға мақаланың археологи-
ялық аспектісі маңызды болып табылады. 

«Беймәлім» кесененің астыңғы көрханасы ғана сақталған. Қыштан өрілген көрхана ішіне 7 мәйіт ор-
наластырыпты. 1 мәйіт ағаш табыт ішіне қойылған.  Ол антрополог О.Смағұловтың анықтауынша орта 
жастағы (зрелого возраста) ер адам екен. Бұл шамамен 30-50 жастар арасы. Зерттеушілердің пікірінше, 
оның сүйектері бетінде кебін мата қалдықтары кезіккен. Табыт ағаш тақтайлардан жасалған. Ол темір 
шегелермен және скобалармен бекітілген. Мата қалдықтары табыт сыртынан да табылғанына қарағанда 
табыт матамен оралған. 2 мәйіт әйел адамдыкі. Оның жасы көрсетілмеген. Ол ағаш табыт ішіне орналасты-
рылыпты. Табыт сыртында болған тері қалдықтары сақталыпты. Тіпті оның бетінде тігіс іздері сақталған 
(Ерзакович, Нурмуханбетов, Ордабаев, 1977, с. 62-63.). 3 мәйіт антрополог О.Смағұловтың анықтауынша 
орта жастағы (30-50 арасы) әйел адамдыкі. Ол да табыт ішінде болыпты. Алайда жерлеуден кейін қалып 
кеткен алаудан (непотушенный факел) мәйіт пен табыттың біраз бөлігі жанып кеткен. 4 мәйіт антрополог 
О.Смағұловтың анықтауынша орта жастағы ер адамдыкі. Ол да табыт ішінде жатқан.  5 мәйіт антрополог 
О.Смағұловтың анықтауынша (возмужалого возраста) ер адам. Бұл шамамен 28 жасқа дейінгі болса керек. 
Ол да табыт ішінде жатқан.  Табыты терімен қапталыпты. 6 мәйіт антрополог О.Смағұловтың анықтауынша 
орта жастағы ер адам (Ерзакович, Нурмуханбетов, Ордабаев., 1977, с. 64). Ол да табыт ішінде жатқан.  6 
мәйіт антрополог О.Смағұловтың анықтауынша орта жастағы ер адам. Ол да табыт ішінде жатқан. 7 мәйіт 
антрополог О.Смағұловтың анықтауынша 3-4 жастағы бала. Ол да табыт ішінде жатқан  (Ерзакович, Нур-
муханбетов, Ордабаев, 1977, с. 65.).   

Барлық мәйіт шалқасынан жатқызылған, барлығы солтүстік-батысқа бағытталған. Табылған ке-
сене мезгілін анықтауда оның сәулет құрылыс ретінде келбеті, мәйіттердің жерлеу түрі, мәдени қа-
баттар стратиграфиясы ескерілген (Ерзакович, Нурмуханбетов, Ордабаев, 1977, с. 67-72). Аталған 
тәсілдер негізінде құрылыстың соғылған уақыты мен қызмет етіп тұрған уақытын ХVІ – ХVІІ ғ. бірін-
ші жартысы  деп белгіленген. Зерттеушілер жергілікті мұсылмандық жерлеу тарихын археологиялық 
материалдар негізінде қарастырып отырып ХV-ХVІІ ғғ.  шалқасына жатқызу тән болған деген пікірге 
тоқтайды. 

Қорыта айтқанда, археолог Б.Нұрмұханбетовтың жеке өзі және аталған әріптестерінің зерттеулері 
Оңтүстік Қазақстан аумағындағы мұсылмандық жерлеу рәсімдерін хронологиялық кезеңдерге бөліп бір 
жүйеге келтірді. Бейіт шұңқырына қырынан жатқызылып жерленгендер ІХ-Х ғғ. жатады. ХІ-ХІІ ғғ. жа-
татын мәйіттер бір жағдайда қырынан, бір жағдайда шалқасынан жатқызылған.   ХІІ-ХV ғғ.  дәстүрге 
айналған шалқасынан жатқызу әдісі қазіргі кезге дейін қазақтарға тән болып келеді (Ерзакович, Нур-
муханбетов, Ордабаев, 1977, с. 67-72). Археологтардың мұсылмандық бейіттерге қатысты осы тұжырымы  
ғылыми маңыздылығын қазіргі уақытқа дейін жоғалтқан жоқ. 
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ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАН АРХЕОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ 
ДАМУ ТАРИХЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУШІ ТҰЛҒАСЫ – 

КАРЛ МОЛДАХМЕТҰЛЫ БАЙПАҚОВ

Археология – гуманитарлық ғылымдардың ішіндегі ең жасы. Ол тарих ғылымында төңкеріс жасап, оның 
көлемі мен мазмұнын өзгеріске ұшыратып, көкжиегін кеңейте түсті. Археология ғылымы – тарихи мұралар 
арқылы адамзаттың өткен тарихын зерттейтін ғылым. Бұл мұралар жер қойнауында жататындықтан, ар-
хеология «күрекпен қаруланған тарих» деп айтылады. Оның зерттеу аймағы – дала, орман, тау, құм, шөл, 
батпақ, өзен, теңіз. Кең байтақ Қазақстан даласында археологиялық ескерткіштер жетерлік. Олар өткен 
заманның жұмбақтары мен құпия сырларын өз бойында сақтап келеді. Бұл құпия сырды табанды әрі із-
денімпаз жандар – археологтар ашады. Тарихта еш нәрсе із-түссіз жоғалып кетпейді. Жер қойнауындағы 
жұмбақты ашу – археологтардың міндеті.

Осындай қиын да күрделі салада еңбек етіп, Қазақстан археологиясының қалыптасуына, Ұлы Жібек 
жолының тарихын зерттеуге, тәуелсіз Қазақстанның археологиялық ғылыми орталығын құрып, оны дамы-
туға, кәсіби мамандарды дайындауға, археология бойынша халықаралық ғылыми-тәжірибелік байланы-
сты қалыптастыруға қазақтың айтулы азаматы, тарих ғылымдары-ның докторы, профессор, Ұлттық ғылым 
академиясының академигі Карл Байпақов зор үлес қосты. Ол ұлттық археологияның іргетасын қалаушы-
лар Ә.Марғұлан мен К.Ақышевтің шәкірті әрі үзеңгілес әріптесі болған.

Карл Молдахметұлы Байпақов 1940 жылы 17 қарашада Алматы облысындағы Талғар қаласында педа-
гогтар отбасында дүниеге келген. Әкесі Молдахмет Байпақов пен анасы Лидия Ивановна Баландина Қазақ 
педагогикалық институтын соғыс басталар алдында бітіріп, Есік селосындағы орта мектепте, ал одан кейін 
Талғардағы орта мектепте тарих пәнінен сабақ берген. Осында Молдахмет Байпақовты Қызыл әскер қата-
рына шақырады. Ол Ақтөбедегі танк училищесін бітіріп, лейтенант шенінде танк командирі болып фаши-
стермен соғысқа қатысады. Украинада Корсунь-Шевченко операциясы кезінде ол 1944 жылы 3 наурызда 
тікелей нысанаға іліккен танкте отқа оранып қаза табады. Карлдың анасы орта мектепте, содан соң Талғар 
ауыл шаруашылығы техникумында оқытушы болып, 2004 жылы қайтыс болады.

К.М. Байпақов 1958 жылы Талғар қаласындағы №1 орта мектептің оныншы сыныбын алтын белгімен 
бітірді. Археолог, академик Карл Молдахметұлы Байпақовтың маман археолог болатыны жас кезінен-ақ 
белгілі болған. Өйткені ол қазіргі Талғар аталып жүрген, жазба деректерде Талхир атымен сақталған 
көне қаланың жанында туып-өсті. Келешек археолог, жас ғалым сол көне ескі қаланың бұзылған дуал-
дарының үстінде жолдастарымен жүгіріп, жасырынбақ ойнап, сынып жатқан көне сынықтарын теріп, оны 
мұғалімдеріне көрсетіп, үйіне әкеліп, оларды жинап жүрді. Міне, жас кезінен оның көне заттарға деген 
қызығушылығы, археологияға деген алғашқы қадамы осылай басталған. Орта мектепті бітіргеннен кейін 
оның археологияға деген арманы А. А. Жданов атындағы Ленинград Мемлекеттік университетінің архео-
логия кафедрасына оқуға түсіп жалғасып, оны ойдағыдай бітіріп, Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих, архео-
логия және этнография институтының археология бөлімінің ғылыми қызметкері болып жұмысын бастады.

Жетісу аймағындағы атақты Талхир қаласынан басталған ғылыми жұмысы біртіндеп «VІІ-ХІІ ғасырлар-
дағы Жетісу аймағындағы қалалар мен қоныстар» атты тақырыпта кандидаттық диссертация қорғауына 
алып келді. Сөйтіп, жас ғалым Қазақстан археологиясында тұңғыш ортағасырлық маман археолог атанды.

Студент К. Байпақовтың ғылыми жетекшісі В.М. Массон болды. К. Байпақов онымен бірге Түркімени-
яға археологиялық экспедицияға барды, Артықтағы Қаратөбе, Алтынтөбе тәрізді тарихи ескерткіштеріне 
жасалған қазба жұмыстарына қатысты. Ол 2-ші курста оқып жүріп түркімен ғалымы Е.Атагаррыевпен бір-
лесіп Қарақұм каналы құрылысы аймағындағы Хауз-хан қала деп аталатын қалашыққа қазба жүргізген 
археологиялық отрядты басқарды. К.М. Байпақов ортағасырлық Мервтегі және Сумбар өңіріндегі, Түр-
кменияның оңтүстік-батысындағы қазба жұмыстарына қатысты. Осы жылдары К.М. Байпақовтың ғылыми 
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мамандану бағыты айқындалды. В.М.Массонның әріптесі әрі досы, Қазақ КСР Ғылым академиясы Шоқан 
Уәлиханов атындағы Тарих, археология және этнография институты (ТАЭИ) археология бөлімінің жетек-
шісі К.Ақышев одан Қазақстаннан оқып жатқан студентті ортағасырлық археология саласына, дәлірек 
айтқанда ортағасырлық қалаларды ғылыми зерттеу жұмысына баулуды өтінген еді. 1962 жылы жазда К. 
Байпақов ТАЭИ -дің Е.И. Агеева басқаратын Тараз археологиялық экспедициясына шақырылды әрі Оты-
рар алқабына ғылыми іссапарға жіберілді. Бұл маусым айы болатын, міне сол кезде К.М.Байпақов алғаш 
рет Отырар алқабын көрді, Отырар-төбе, Құйрықтөбе, Алтынтөбе, Мардан-Күйік, Пышақшы төбе қалала-
рын сырттай көзбен шолып зерттеді, қыш коллекциясын жинақтады, өзінің сапары туралы ғылыми есеп 
дайындады. К.Байпақов жинақталған материалдар негізінде, жазба дереккөздерінің, ғылыми әдебиет-
тің негізіне сүйене отырып, «Отырар төбе және орта ғасырдағы Отырар алқабы» атты диплом жұмысын 
дайындап, оны 1963 жылы мамырда қорғап шықты. Отырарға барған алғашқы сапары К.М. Байпақовтың 
ғылым жолындағы тағдырын айқындап бергені сөзсіз еді. Өйткені бұл оның Отырар мен Отырар алқабын-
дағы, Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудағы ұзақ жылдар бойғы ғылыми жұмысымен, талмай ізденісімен 
байланысты.

К.М.Байпақов 1963 жылы аталған университетті бітіргеннен соң Алматыға оралды, оны Тарих, архоло-
гия және этнография институтының археология бөлімі күтіп отырған болатын әрі бірден аспирантураға 
қабылданды. Оның ғылыми тақырыбы бөлім мәжілісінің бірінде бекітілді, ол

«Жетісудың ортағасырлық қалалары және қоныстары (YII-XIIғғ.)» деп аталды. Ал аспиранттың же-
текшісі болып тарих ғылымдарының кандидаты К.А. Ақышев тағайындалды. Сол жылы жазда К.А. Ақы-
шев басқарған Жетісу археологиялық экспедициясының (ЖАЭ) құрамында болған Карл Молдахметұлы 
Кегенге таяу жердегі Ақтас Үйсін қонысына қазба жұмыстарын жүргізуге қатысты, ал күзде К.А. Ақышев 
тобының құрамымен бірге Қазақстанның оңтүстігіне жасалған барлау сапарында болды. Жетісуға жа-
салған қазба жұмыстарының нәтижесінде материалдар жинақталды, бұл 1966 жылы қыркүйекте Тарих, 
археология және этнография институтының Ғылыми кеңесінде қорғалған «Жетісудың ерте ортағасырлық 
қалалары мен қоныстары (ҮІ-ХІІғғ.)» деп аталатын ғалымның кандидаттық диссертациясының өзегі бол-
ды (Карл Байпақов Автобиография. Алматы 2010).

К.М. Байпақов диссертацияны қорғағаннан кейін 1969 жылға дейін Жетісу қалаларын зерттеуді одан 
әрі жалғастырды. 

1971-1976 жылдары Отырардың жоғарғы қабатында кең көлемде қазба жұмыстары жүргізілді. Қала 
құрылыстары, көшелер жүйесі, тұрғын үйлердің түрлері зерттелінді. Жиналған материалдар кейінгі ор-
тағасырлық Отырардың әлеуметтік-экономикалық өмірін анықтауға мүмкіндік берді. Яссы, Ташкент, Бұқа-
ра және Отырардың өзінде соғылған теңгелердің қазбадан көптеп табылуы Орта Азиядағы сауда-эконо-
микалық қатынасында бұл қаланың маңызды орын алғанын көрсетті. Кейінгі ортағасырлық Отырарды 
зерттеу қазақ халқы мен оның алғашқы мемлекеттік құрылымы Қазақ хандығының қалыптасу тарихын 
неғұрлым тереңірек танып, білуге мүмкіндік берсе, 1977-1985 жылдары Отырардың ХІІІ – ХV ғғ. жататын 
құрылыс қабатында қазба жұмыстары жүргізілді. Сол дәуірдің тұрғын үйлер кешені мен қорғаныс жүйесі 
ашылып, қыш ыдыстар мен металдан, шыныдан жасалған бұйымдардан тұратын археологиялық жәдігер-
лер көптеп табылды. Отырар мен басқа да қалалардың осы дәуір қабатында жүргізілген қазба жұмыста-
ры Қазақстан, тіпті Орта Азия тарихында қалыптасқан жаңсақ көзқарасты теріске шығару мүмкіндігін 
көрсетті. Ол Қазақстан мен Орта Азияның көптеген қалалары монғол шапқыншылығынан кейін тіршілігін 
тоқтатқан, отырықшы мәдениет үлкен күйреуге ұшырап, қазақтар көшпелі тіршілікке ауысқан деген теріс 
көзқарастар еді. Археологиялық қазба жұмыстары шапқыншылық салдарынан қираған көптеген қалалар-
дың ұзамай қайта қалпына келтіріліп, олардың мәдени-экономикалық тұрғыдан қайта дамығанын көрсет-
ті. Отан тарихына толықтыру әкелген осындай іргелі өзгерістерді топтастыра келіп, ол туралы Қазақстан 
тарихының академиялық туындысын жазған да К.Байпақов болатын. Көп ұзамай археологиялық зерттеу-
лердің нәтижелерін жалпыға жеткізген тағы бір қомақты монографиясы жарық көрді. 

Көк күмбезді мешіт пен монша құрылыстары, құмырашылардың кварталы да осы кездері қазылып, 
аршылды. Қазба кезінде табылған күміс бұйымдар мен теңгелердің көмбесі Отырардың сауда орталығы 
болғандығын айқын аңғартты. Табылған теңгелерге К.Байпақов пен В.Настичтің бірігіп жасаған сарап-

тамасы қаланың Шығыс Түркістан, Мәуреннахр, Хорезм, Еділ жағалауы, Қырым және Таяу Шығыспен са-
уда-саттық жасап, тығыз қарым-қатыныста болғандығын көрсетті. Ішкі және далалық саудада негізгі 
қолда-ныста болған Отырарда соғылған теңгелер Орта Азияда да еркін айналымда жүргені дәлелденді 
(Байпақов, Нұржанов, 1992, 59-77 б).

Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу қалаларын зерттеу жұмыстары К. Байпақовтың докторлық диссертаци-
ясына арқау болды. Ол 1986 жылы Мәскеуде «Средневековая городская культура Южного Казахстана и Се-
миречья (VІ-XVІІІ вв.)» деген тақырыпта докторлық диссертациясын жемісті қорғап шықты. 1980 жылдары 
ол әлемдік тарихта айрықша орын алатын Ұлы Жібек жолы тақырыбымен де жемісті айналысты. 1987 жылы 
ЮНЕСКО-ның 24-сессиясында “Ұлы Жібек жолы” халықаралық жобасы кешенді түрде зерттелу қажеттігі 
мақұлданса, осы халықаралық сауда жолының Қазақстан арқылы өтетін бөлігін зерттеу міндетін К.Бай-
пақов өз мойнына алған болатын. Он жылдан астам уақыт жүргізілген зерттеу жұмыстары Ұлы Жібек жолы-
ның Қазақстанда қала мәдениеті мен сауда қатынастарының дамуы үшін ғана емес, бүкіл әлемдік сауда-э-
кономикалық және мәдени, саяси байланыстар үшін де аса зор маңызға ие болғандығын дәлелдеп шықты.

К.Байпақовтың ұстаздық еңбегі өз алдына бір төбе. 1966 жылдан бері қаншама маман археологтар 
университет қабырғасында одан дәріс алды десеңізші. Ол “Қазақстанның ортағасырлық қалалары”, “Ұлы 
Жібек жолы” курстары бойынша дәріс оқыды. Оның жетекшілігімен ғылыми дәреже қорғаған кешегі 
шәкірттері бұл күнде Қазақстан археологиясының белді мамандарына айналған. Осы күнге дейін К.М. 
Байпақовтың жетекшілігімен 16 адам ғылым кандидаты және 5 ғалым ғылым докторы атақтарын қорғап 
шықты. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың ұйытқы болуымен 2003 жылы басталған “Мәдени мұра” мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру барысында қаншама жемісті жұмыстар атқарылғаны өзімізге белгілі. Міне, 
осы игі іске Археология институты да көп үлес қосты. Әсіресе, Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық 
қалаларын зерттеу мәселесінде келелі істер атқарды. Көптеген қалалардың орнында жүргізілген қазбалар 
барысында ашылған монша, мешіт, медресе, салтанатты сарай орны секілді маңызды нысандарды сақтау, 
қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, ашық аспан астындағы музейлерге айналдыру ісі қол-ға алынған 
болса, бас археологтың жетекшілігімен және тікелей қатысуымен Қаялық, Тальхир, Алматы, Құлан, Қасри-
бас, Усбаникет, Отырар, Кедер, Сауран, Янгикент, Жайық қалаларының орнында жүргізіліп жатқан қазба 
жұмыстары Қазақстан тарихына толықтырулар жасайтын тың мәліметтер беруде. К.Байпақов 22 моно-
графия жазумен қатар жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған 4 оқулық, мектеп оқушылары 
үшін 8 оқулық жазып, 15 түрлі-түсті альбомдарды баспадан шығарған автор. Оның 200-ден астам ғылыми 
мақалалары орыс, қазақ, ағылшын, француз, неміс т.б. көптеген тілдерде жарық көрген (Қазақстан Ұлт-
тық Энциклопедия. 1999, 66-67 б).

К. Байпақов білікті маман, ұлағатты ұстаз ғана емес, танымал қоғам қайраткері. Ұлы Жібек жолының 
Қазақстан Ұлттық комитетінің мүшесі. “История цивилизации Центральной Азии” атты 6 томдықты дай-
ындауда ЮНЕСКО халықаралық комитетінің мүшесі. Сондай-ақ “Мәдени мұра” мемлекеттік бағдарлама-
сы бойынша қоғамдық кеңестің мүшесі. Ұлы Жібек жолы бойынша ЮНЕСКО-ның халықаралық сарапшы-
сы. Тарих және этнология институты жанындағы докторлық диссертация қорғайтын кеңес төрағасының 
орынбасары қызметтерін атқарған.

Карл Молдахметұлының ғылым, білім, қоғамдық қызмет саласында атқарған еңбегін ғылыми қауым 
да жоғары бағалай білді. Бұл сөзіміздің бір дәлелі, оған “Средневековая городская культура Южного Ка-
захстана” атты монографиясы үшін Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың (1988), “Қазақстан ғылымы мен 
техникасына еңбегі сіңген қайраткер” атағының (1998) берілуі деуге болады. Сондай-ақ, ол “Қазақстан 
ғылымына сіңірген еңбегі үшін” төс-белгісімен (2002), “Парасат” орденімен (2003), ЮНЕСКО-ның әлемдік 
ғылымға қосқан үлесі үшін медалімен (2005) марапатталған. Ол Қазақстан Республикасы “Ғылым қайрат-
кері” номинациясы бойынша “Жыл таңдауы” фестивалі мен “Алтын адам” конкурсының жеңімпазы (2005), 
“Платиналы Тарлан” сыйлығының иегері (2007). Сонымен қатар, оның 2008 жылы Қазақстан Республи-
касы жоғары оқу орындарының ассоциациясы “үздік автор” ретінде А.Байтұрсынов атындағы күміс ме-
дальмен марапаттаған. Әрине, бұл шағын еңбекте ғалымның археология ғылымына қосқан зор үлесіне 
кеңінен тоқталу еш мүмкін емес. Әйтсе де, айтылған әрбір жәйт Қазақ-стан ғылымын дамытуға азаматтың 
тынымсыз ізденіспен зор үлес қосқанын айтып тұр деген ойдамыз. 
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2019 ЖЫЛҒЫ САРАЙШЫҚТАҒЫ 
АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

2019 жылы ортағасырлық Сарайшық қаласы орнында далалық зерттеу жұмыстары жалғасын тапқан 
болатын. Шілде-қазан айлары аралығында өткізілген жұмыстарды Атырау облыстық әкімдігі қаржылан-
дырды. Облыстық әкімдікпен алдын-ала келісіліп жасақталған «Ортағасырлық Сарайшық қаласын зерт-
теу» бағдарламасына сәйкес, қазба орындары Жайық өзенінің жағалауы аумағында белгіленді. Қазба 
орны шаршы секторларға бөлініп, топырақ қабаттарын кезек-кезегімен алу арқылы, қазба жұмыстарының 
жалпыға ортақ қабылданған әдістерін сақтай отырып жүзеге асырылды.   

Осы маусымда атқарылған жұмыстардың ішінде біз №2 қазба бойынша баяндап өтпекпіз. Бұл қазба-
да алғашқы жұмыстар 2017 жылы басталған болатын. 2017 жылы қазба жұмыстары барысында XIV ға-
сырдың ІІ-жартысы – XV ғасырға тиесілі үй-жайлар анықталған. 2019 жылғы қазба маусымында бұрын 
анықталған тұрғын үй-жай орындарын одан әрі қарай ашып, зерттеу жұмыстары жүрді.

Қазба орны батыс-шығыс бағытында 23 м-ге, оңтүстік-солтүстік бағытта 41 м-ге дейін кеңейтілді. Зерт-
теу алаңы 5х5 м шаршыларға бөлінді. Шаршылар арасына жиектер қалдырылып, олардың көмегімен қаз-
бадағы жағдай тіркеліп отырды. Қазбаның шығыс жиегінің азимуты 45-50°.  

Қазбаның жоғарғы мәдени қабатында кездескен XV-XVI ғасырларға тиесілі жерленімдер де зерттелді. 
Барлығы қазба алаңынан 17 адамның жеке жерленімдері анықталды. Сонымен қатар 1 түйе мен 1 жылқы 
жерленген орын табылды. 

Қазба орнынан бірнеше шаруашылық шұңқырлары табылған. Шұңқырлар көбіне дөңгелек пішінді етіп 
қазылған, тереңдігі 22-35 см шамасында. Қабырғасы тік немесе көлбеулеу келген, түбі тегіс боп келеді. 
Іші күл аралас сазды топырақ қабаттары, қара балықтың қылқан сүйектері мен шикі кірпіш сынықта-
рымен толтырылған. 

Қазбаның оңтүстік-батыс секторында кесене құландысы ашылды. 
Кесене. Кесене құрылысы қабырғалары шикі сұрғылт кірпіштен тұрғызылған, кірпіштер құмды сұр лай 

ерітіндісімен бекітілген. Құрылыстың ішкі өлшемі: солтүстік-оңтүстік бағытта 5 м, батыс-шығыс бағыт-
та 3,5 м. Кесененің шығыс қабырғасының азимуты 15°. Батыс қабырғасының қалыңдығы 60 см. Кірпіш 
көлемі 32х19х6 см, сұр түсті құмдақты-сазды лайдан құйылған. Кесене іргесі жердің беткі қабатынан 40 
см тереңдіктен ашылды. 

Кесененің солтүстік-шығыс бұрышынан оңтүстікке қарай 2 м-ден кейін кесене қабырғасының үстіне 
тегістеу үшін тағы бір кірпіш қабат қосылған. Оңтүстік-батыс бұрышы тұсы да тағы бір кірпіш қабатына 
биіктетілген. Осы оңтүстік-батыс бұрышта кесене қабырғалары жердің беткі қабатынан 60 см тереңдікте 
орналасқан. Кесене бұрышы диаметрі 70 см болатын дөңгелек контрфорс - гүлдестемен бекітілген. 
Гүлдестенің іргетасы негізгі қабырға қаландыларының 2-ші қатарының жоғарғы жағынан басталған. 
Гүлдесте шикі саман кірпіштен қаланған.

Оңтүстік қабырғаның орта тұсында ені 85 см болатын ауыз қуысы орналасқан. Ауыз қуысының оңтүстік 
жағында,  сарғыш кірпіштерден төселген ені 21 см, биіктігі 6 см болатын табалдырық анықталды. Ауыз 
қуысының солтүстік-шығыс бұрышында шығыңқы орналасқан өлшемі 23х40 см сары түсті шикі кірпіш бар. 

Кесененің солтүстік-батыс бұрышы 50 см биіктікте сақталған. Бұл жерде гүлдесте құрылысы 
анықталмады. Солтүстік қабырға қаландысы да алдыңғыларына ұқсас. Кесененің солтүстік-шығыс 
бұрышы да диаметрі 70 см болатын гүлдесте түрінде қаланған. Гүлдестенің ортасында диаметрі 12 см, 
тереңдігі 10 см болатын тесік анықталды, бұл шамасы арқаулық бағана орнынан қалған із болса керек. 
Гүлдестеден оңтүстікке ұзындығы 50 см болатын қабырғаның құлаған бөлігі кеткен. Кірпіштер қырынан 
жатыр. Олар стандартты өлшемде, көлемі 21x37x6 см, кірпіштер құмды ерітіндімен бекітілген. 

Шығыс қабырға сыртқы жағынан 23 см қалыңдықтағы қаланды кірпіштермен нығайтылған, солтүстік 
гүлдестеден басталып оңтүстік бағытқа 2,5 м созылған. Сыртқы қаланды негізгі қабырғаның іргесінен 
20 см жоғары қаланған. Бұл жерде негізгі қабырға төменде орналасқан шұңқырдың кесірінен 15 см-
ге отырып кеткен. Қабырғаның ортаңғы бөлігінде 20 см-ге дейін төменге отырып кеткен. Қабырған ың 
оңтүстік бөлігі осы шұңқырдың кесірінен кесіліп бөлініп тұр. 

Кесененің оңтүстік-шығыс бұрышы да гүлдестемен нығайтылған, оның түбіне көлемі 40х20 см болатын 
ақ гипс блок қырынан қойылған. Ол қазба түбінен 25 см-ге шығып тұр. 

Кесене ішінде солтүстік қабырғадан оңтүстікке қарай 80 см жерде кірпіштен жасалған қабірүсті тасы 
орналасқан. Батыс қабырғадан оның шеті 75 см, шығыс қабырғадан 80 см қашықтықта. Қабір тасының 
ені түп жағында 60 см, ал ұзындығы 190 см. Оның іргесі солтүстік-батыс бұрышпен бір деңгейлес. Көлемі 
21х21х5 см, 22х35х5 см, 26х35х5 см күйдірілген қыш кірпіштерден тұрғызылған.

Құрылысы: алдымен екі қатар кірпіш төселген. Ортадағы қабатының кірпіштері 10 см ашық аралықтары 
бар етіп қаланған. Оның үстіндегі үшінші қатар ішке қарай кіріңкі қаланған. Шеттері төменгі қабаттан 
6 см ішке кіріп тұр. Кірпіштер сұр құмды балшық ерітіндісімен бекітілген. Бұдан басқа қатарлары 
сақталмаған, олар шамасы көгілдір түсті қыш тақтайшалармен фриз түрінде безендірілген болса керек, 

Кесене құландысы
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бірнеше фрагменттерінің кесененің ішінен табылуына қарағанда. Қабір тасы сыртқы жағынан қалыңдығы 
1 см-лік ұнтақталған алебастр сылағымен сыланған. Қабір тасы осі бойындағы әлсіз аумақта сынық пайда 
болып, оның оңтүстік бөлігі оңтүстікке қарай 6 см-ге қисайып отырып кеткен.

Қабір тасының оңтүстік шетінен оңтүстікке қарай 25 см қашықтықта еденге кірпіштер төселген. Оның 
сақталған ені 140 см, ұзындығы батыс және шығыс қабырғалары аралығына дейін жетеді. Қабір тасы 
кірпіштері сияқты бұл кірпіштерде қайта қолданыста болған, өлшемдері 21х21х5 см және 22х22х5 см 
және 32х26х5 см. Бір беті радиалды келген пішінді кірпіштер де кездесті, олардың өлшемдері 26х26х5 см.

Әрі қарай оңтүстікке еден саман кірпіш сынықтарымен толтырылып нығыздала тегістелген. Еден 
қалыңдығы 3 см-дей, сұр құмды саздақты топырақтан, арасына жұқа қабырғалы қыш ыдыс сынықтары: 
құмыра, тостаған, шығыр сынықтары қосылған, кей жерлерде қыш сынықтары 50% дейін молыққан. 
Сондай-ақ алебастр немесе борат түйіршек кесектер де бар. Еден мен табалдырық деңгейі бір-біріне 
сәйкес келеді.

Сонымен қатар, қаланың алтынордалық кезеңіне жататын тұрғын үйлер құрылысы анықталып, олар 
өзен саласы бұзып кеткен көшеге, яғни, есігі батыс бағытқа қарағаны байқалады.

№1 бөлме. Көлемі шығыс-батыс бағытында 4,3 м, солтүстік-оңтүстік бағытында 5,1 м. Оңтүстік 
қабырғасының қалыңдығы - 60 см. Өлшемі 23х37х7 см сары түсті саман кірпіштерден қаланған. Кірпіштер 
сұр құмды балшық ерітіндісімен бекітілген, қалыңдығы 1,5 см. Шығыс қабырға мен солтүстік қабырғаның 
қалыңдығы 80 см, батыс қабырғаның қалыңдығы 40 см. Оңтүстік қабырғаның азимуты 295°, шығыс 
қабырғаның азимуты 20°. 

Бөлменің шығыс жағында П-тәріздес суфа бар. Суфаның солтүстік және оңтүстік бөлігінің ені 1,2 м, 
ішкі бұрышынан батысқа қарай ұзындығы 2,1 м. Қабырғасы 2 қатар кірпіш биіктігінде сақталған. Суфаның 
ортаңғы шығыс бөлігінің ені 2,1 м. Оның үстінде қалыңдығы 3 см құмды сазбен сыланған учаскелер 
сақталған, беті ақ балшық немесе боратпен ақталған. Суфаның іші мәдени қабат қоспасы бар сары құмды 
сазбен толтырылған.

№1 бөлме

Бөлменің солтүстік қабырғасынан ені 23 см, саман кірпіштері тігінен қаланған суфаның сыртқы 
қабырғасы басталған. Батыс қабырғадан 110 см және солтүстік қабырғадан 60 см қашықтықта, суфаның 
солтүстік бөлігінде, диаметрі 50 см тандыр пеш орналасқан, оның қабырғасының қалыңдығы 3 см. 
Тандырдан шығыс бағытқа екі кан арналары кеткен, солтүстік жағындағы арна ені 20 см, оңтүстіктегісінің 
ені 15 см, аралық қабырғасының қалыңдығы 15 см болады. Кан арналары шығыс қабырғада қосылып, 
қабырға бұрышынан қыш мұржа арқылы сыртқа шығып кететін болған. Кан арналарының беті шикі саман 
кірпішпен жабылатын болған.

Суфаның оңтүстік бөлігі бөлменің батыс қабырғасына тақала салынған. Суфадан солтүстікке қарай 
ені шамамен 90 см болатын қуыс пайда болған. Бұл жерде батыс бағытқа созылған ені 23 см болатын фа-
хверк қабырға орналасқан. Ол ортасында диаметрі 12 см болатын тігінен орналасқан ағаш тіреулер қал-
дығы сақталған қабырғаның төменгі саман кірпішті бөлігі түрінде орналасқан. Бұл қабырғаның солтүстік 
жағында диаметрі 45 см болатын ошақ орналасқан, ол 2 қатар биіктікте саман кірпіштен қаланған. Оның 
ауыз қуысы батыс жағында. Іші өртенген қамыс күліне толы.

Бөлме едені  жер беті деңгейінен 130 см тереңдікте анықталды. Еден үсті 2 см қалыңдықтағы сазбал-
шықпен сыланған.

Бұл бөлменің солтүстік қабырғасынан әріде №2 бөлме орналасқан.
№2 бөлме. Оның ішкі өлшемдері батыстан шығысқа қарай 4,3 м, солтүстік-оңтүстік бағытта 2,5 м бол-

ды. Батыс қабырғаның қалыңдығы 40 см. 

Ол №1 бөлменің батыс қабырғасымен бір ось бойында орналасқан. Шығыс қабырға да №1 бөлменің 
шығыс қабырғасымен жалғасып кеткен. Бөлменің едені №1 бөлмемен бір деңгейде. Бөлме қабырғалары 
бұдан ертерек кезеңде тұрғызылған басқа бөлме қабырғаларының үстіне салынған. Еден деңгейінен 20 
см төменнен тұрғызыла бастаған. Батыс қабырғасының оңтүстік бөлігінде ені 90 см болатын есік орны 
бар. Бөлменің ішкі көрінісінде еш құрылыс орны табылған жоқ.

№3 бөлме. Оның ішкі өлшемдері солтүстіктен оңтүстікке 3,2 м, шығыстан батысқа 4,5 м. Оңтүстік қабы-
рғаның азимуты 280°. Шығыс қабырғасының азимуты 20°.  

Батыс қабырғаның қалыңдығы 80 см, солтүстік қабырға қалыңдығы 60 см. Солтүстік қабырғаның 
шығыс жағында кеңдігі 80 см болатын қуыс бар. Батыс қабырғадан шығыс бағытқа 140 см қашықтықта 
солтүстік қабырға бойына тігінен қаланған саман кірпішті құрылыс жасалған және ол жобасында төрт-
бұрышты болған. Ол солтүстік қабырғадан 70 см-ге шығып, қабырға бойымен 120 см-ге созылған. 4 кірпіш 
қатары сақталған. Іші бөлме едені сияқты борат кесектері аралас сазбалшықпен сыланған, 2 см қалың-
дықта балшық құйылған.

Бөлменің қабырғасының батыс жағында 50 см қашықтықта параллель қабырға орналасқан. Бұл ұзын-
дығы 140 см, ені 23 см болатын 4 қатар кірпіш қаландысы сақталған құрылыс орны. Бөлме едені №1 бөл-
медегідей 130 см тереңдікте анықталды. 

№2 бөлме №3 бөлме
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Бөлменің шығыс бөлігі 2017 жылғы қазба кезінде ашылған. Бұл бөлменің солтүстігінде №4 бөлме ор-
наласқан.

№4 бөлме. Бөлменің батыс жағында №3 бөлмеден жалғасқан қабырға Жайық өзені жарқабағына 
жетіп кесілген. Бұл қабырғаның батыс жағында құлаған қабырға бөлігі жатыр, көлемі 2х2 м. Бұл бөлікте 
20-дан астам кірпіш қатары бар. Құлаған қабырға бөлігінің азимуты 305°. Ол еденнен 20 см биік мәдени 
қабатта жатыр. №4 бөлменің шығыс бөлігі 2017 жылы қазба кезінде ашылған болатын. Бөлменің орта 
бөлігінен тандыр құрылысы анықталды. Тандыр диаметрі 90 см, биіктігі 50 см. Қабырғасының қалыңдығы 
3 см, ішкі жағына 6 тісті тарақты сызықтармен көлбеу крест батыра өрнектелген. Тандырдың түбі еденмен 
бір деңгейде орналасқан. Тандырдың сырты саман кірпіштермен қапталған. Кірпіш өлшемі: ұзындығы 
40 см, ені 23 см, қалыңдығы 6 см. Тандырдың шығыс жағында қабырға 40 см-ге жалпақ келген. Солтүстік 
жағынан қабырға 80 см созылып, тік мұржалы түтіндік камерасына тақалған. Ортаңғы бөлігінде ені 20 
см ойыс пайда болып, қабырға осімен созылып жатыр. Тандырды қаптаған батыс қабырға толық сақтал-
маған, кейбір бөліктері ғана қалған. Осы жағында ені 20 см болатын тандырдың ауыз қуысы бар. Тандыр 
іші өртенген қамыс күлімен толған. 

Осы тандыр құрылысынан әрі қарай солтүстікте қалыңдығы 50 см болатын шығыс бағытқа созылған 
қабырға ашылды. Оның оңтүстік жағында 120 см қашықтықта ені 23 см жіңішке қабырға параллель орна-
ласқан. Тігінен қаланған саман кірпішті қабырғаның ұзындығы 2,5 м. Оның шығыс жағының кірпіші қатты 
күйген, көлемі 23х38 см саман кірпіш. Шамасы, бұл қабырға пеші бар суфаның қалдықтары болса керек.

Осы құрылыстың шығысынан солтүстік бағытқа созылған фахверкі қабырға бөлігі анықталды, ұзын-
дығы 280 см. Қабырғаның төменгі деңгейі қазба едені деңгейінен 20 см жоғары және құланды қабырға 
бөлігімен бір деңгейге сәйкес келіп тұр. 

Қазбадан 41 мыс тиындар мен басқа да метал бұйымдар, өңделген сүйек бұйымдар бөліктері және көп-
теген қыш ыдыс сынықтары табылды.

Қазба жұмысының соңында барлық зерттеуге алынған құрылыс нысандары арнайы жабынды матери-
алдармен тұмшаланып, топырақпен жабылды. 2020 жылы бұл нысандарға қайта қалпына келтіру жұмы-
стары жүргізіліп, ашық аспан астындағы экспозициялық алаң жасақталды.

Әдебиеттер:

Отчет об археологических работах по теме: «Исследование средневекового городища Сарайчик (Ор-
тағасырлық Сарайшық қаласының зерттелуі)». Атырау. 2019.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОГРЕБАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
ТУРГЕНЬ-ОРНЕК-РАХАТ: К ВОПРОСУ О «ЦВЕТНЫХ» КУРГАНАХ

Могильник Тургень состоит из нескольких групп курганов, сосредоточенных по левому берегу реки 
Тургень у подножия северного склона хребта Заилийского Алатау, в административном центре одноимен-
ного Тургенского сельского округа, на его северо-восточной окраине на площади примерно в 155,17 га. 

Памятник впервые был обследован в 1984 году Алматинской новостроечной археологической экспе-
дицией (АНАЭ) при поддержке Центрального совета Казахского общества охраны памятников истории и 
культуры. Тогда были исследованы 4 погребальных объекта, надмогильные сооружения которых вошли 
в планировку пахотного поля. Все курганы без исключения оказались ограбленными (Нурмуханбетов, 
1985). В следующем, 1985 г., наряду с охранными раскопками  АНАЭ занялась паспортизацией памятни-
ков археологии Енбекшиказахского района. Руководил работами поискового отряда З. Самашев. Тогда же 
были составлены учетные документации большинства погребальных памятников, включенных в состав 

Тургеньского могильника. В 1992 г. казахско-италянской археологочиской экспедицией был исследован 
один из курганов данного могильника (Нурмуханбетов, 1997).  

В 2008 году был вновь обследован элитарный курган, относящийся к могильнику Тургень, группа II. Он 
был подробно описан ТОО «Археологическая экспертиза». Кургану было присвоено название «Цветной 
курган». Группа II могильника Тургень представляет собой сложный культовый поминально-ритуальный 
комплекс, отражающий религиозные представления и погребальную обрядность ранних кочевников реги-
она Жетысу (Байпаков и др., 2009, с.19). 

В 2016 г. ТОО «Археологическая экспертиза» исследовала III группу могильника (18 разномасштабных 
курганов), находящихся в 4,5 км к северу от села Тургень, к востоку от военного полигона, в рамках про-
екта «Археологическое изучение Могильника Тургень». Научно-исследовательские работы выполнены в 
полном объеме, собран полный и достаточный репрезентативный научный материал по археологическим 
объектам, представленный в научном отчете.

В этом же году заповедником-музеем «Иссык» были проведены археологические исследования вдоль 
нитки газопровода Куш-Тургень. Исследованы два небольших сакских кургана. 

Ниже остановимся на описании исследованных памятников, где приведем общие характеристики ис-
следований.

Объект I. Курган №1 (GPS географические координаты: N: 43°27´20.71´´; Е: 77°35´13.05´´). Памят-
ник был обнаружен в ходе предварительных разведывательных работ. Курган представлял из себя зем-
ляную насыпь высотой 0,5 м и диаметром около 15-17 м. Насыпь деформирована строительством дороги. 
С целью обнаружения могильной ямы посередине кургана был сделан разрез по оси С-Ю. На разрезе 
«бровки» отчетливо прослеживался искусственный привезенный слой земли. На границе между древней 
поверхностью и привозной землей найдены следы современной жизнедеятельности - консервная банка, 
кирпич (фрагмент), каменный уголь. Предполагается, что земля была привезена со свалки для нивелиро-
вания поверхности дорожного полотна, так как в 1970-80-ых годах над курганом проходила проселочная 
дорога. Под насыпью была обнаружена могила со следами ограбления. Каменная  наброска была частич-
но уничтожена, а забутовка разобрана. Забутовка состояла из валунов речной гальки средней величины. 
Время ограбления установить не возможно. Судя по ориентации могильной ямы захоронение, принадле-
жит к периоду раннего железного века IV-III вв. до н.э. На глубине 1,20 см обнаружены костные фрагмен-
ты человеческого скелета – ребро. На дне погребения – 1,60 см найден фрагмент нижней челюсти чело-
века - судя по размерам женщины или подростка. Так же в отвале раскопа было обнаружено пряслице. В 
погребении других  вещественных материалов  не выявлено.

Объект II, курган №1 (GPS географические координаты: N: 43°29´31.24´´; Е: 77°35´15.42´´.). Во вре-
мя вторичного исследования кургана обнаружилось, что посередине кургана была выкопана траншея. 
Траншея разрушила могилу полностью. При зачистке в центре кургана на западной стенке траншеи был 
выявлен  фрагмент западной части погребения.  

В 2019 году согласно письменной договоренности с ТОО «Тургень-Тас», заповедник-музей «Иссык» 
провел аварийно-охранные работы на могильнике Тургень, группе II. Указанный комплекс располагается 
вплотную к производственному комбинату по добыче и разработке речных галечно-валунных выработок – 
карьер «Тургентас». Границы карьера предполагалось обозначить рытьем арыка шириной  1 м., глубиной в 
1,5 м. В результате проведения этих работ были задеты края нескольких курганных насыпей (рис.1). Было 
исследовано пять аварийных курганов, размеры которых не превышали в диаметре 8,5 метра, высотой – не 
более 0,3 м. Все они имели в центре небольшие грабительские воронки. 

Описание выполненных работ:
Конструкция №1. Насыпь из камня однослойная (степень повреждения каналом 30%), диаметр 8 м. Раз-

меры камня средние, ориентация могильной ямы СЗ-ЮВ, глубина 0,9 м. Яма подовальной формы 2,40х1,40 
м. Заполнение ямы – камень и земля серого цвета. Костный и вещевой материал не обнаружен.

Конструкция №2 в пяти метрах южнее. Насыпь из камня однослойная (степень повреждения каналом 25%), 
диаметр 7,5 м. Размеры камня средние, ориентация могильной ямы СЗ-ЮВ, глубина 0,8 м. Яма подовальной 
формы 2,40х1,50 м. Заполнение ямы камень и земля серого цвета. Костный и вещевой материал не обнаружен.
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Конструкция №3. Насыпь из камня однослойная (степень повреждения каналом 15%), диаметр 8,3 
м. Размеры камня средние, ориентация могильной ямы СЗ-ЮВ, глубина 0,9 м. Яма подовальной формы 
1,9х1,35 м. Заполнение ямы камень и земля серого цвета. По краю конструкции встречается камень крас-
ных оттенков. Костный и вещевой материал не обнаружен.

Конструкция №4. Насыпь из камня однослойная, диаметр 7,5 м. Размеры камня средние, ориентация 
могильной ямы СЗ-ЮВ, глубина 0,6 м. Яма подовальной формы 1,7х1,3м. Заполнение ямы камень и земля 
серого цвета. По краю конструкции встречается камень красных оттенков. Костный и вещевой материал 
не обнаружен.

Конструкция №5. Насыпь из камня однослойная, диаметр 9,5 м. (степень повреждения каналом 50%). 
Размеры камня средние, ориентация могильной ямы СЗ-ЮВ, глубина 0,8 м. Яма подовальной формы 1,9х1,4 
м. Заполнение ямы камень и земля серого цвета. По краю конструкции встречается камень красных оттен-
ков. Костный и вещевой материал не обнаружен.

Проведение археологических работ выявило следующее: 1) все курганные насыпи имеют каменную 
выкладку и забутовку могильных ям; 2) ямы небольших размеров (длиной не более 2 м., глубиной около 
90 см.), ориентированы СЗ – ЮВ; 3) погребения либо граблены, либо являются кенотафами, поскольку в 
ходе раскопок не было выявлено костных останков и какого либо погребального инвентаря. Исследова-
ния памятника необходимо продолжить с целью определения датировки и конструктивных особенностей 
в сравнении с другими археологическими объектами региона Жетысу.

Наиболее изученными на данный момент являются могильники Тургень и Иссык. Изучая конструктивные осо-
бенности курганов, приходим к выводу о локальном своеобразии погребальных традиций местных племен. Так 
были отмечены ранее не публиковавшиеся конструктивные особенности так называемых «цветных» курганов.

В 2015 году был открыт уникальный памятник могильник Орнек. Он находится между поймами рек Ис-
сык и Тургень. Изучение данного могильника шло пять лет. Могильное поле, состоявшее из дух цепочек 
и 16 курганов было целиком изучено. Надо отметить что, в подавляющем большинстве каменные кладки 
надмогильных и внутримогильных конструкций  имели цветовое различие (рис.2). Сопоставляя их с па-
мятниками могильника Тургень мы видим поразительное сходство.

Рисунок 1 – Погребально-поминальный комплекс могильника Тургень.  Аэрофотоснимок Рисунок 2 – Каменное кольцо кургана №2 могильника Орнек. Аэрофотоснимок

Понятие «цветной» курган ввели в научный оборот археологи Байпаков К.М., Воякин Д.А., Амиров 
Е.Ш., Антонов М.А. В 2016 году под руководством археолога А.А. Горячева были изучены курганы этой же 
группы. 

На могильнике Орнек, который так же можно отнести к пойме реки Тургень предкурганные платформы 
почти всех курганов были выложены из голубого камня (рис.3). Могильное поле Орнека состоит из двух 
цепочек: первая цепочка из двух курганов и вторая цепочка из 14 курганов, ориентированных по оси 
север-юг. За четыре полевых сезона были исследованы девять курганов -1, 2 (первая цепочка) и 2-6, 8, 
10 (вторая цепочка). Конструкции исследованных курганов нескольких типов, но судя по вещевому да-
тирующему материалу, относятся к классическому сакскому периоду V-IV вв. до н. э. Все курганы имеют 
округлую форму, погребенные в них ориентированы головой на запад с небольшими отклонениями (клас-
сическое трупоположение у саков). Тем не менее, есть и серьезные отличия, которые связаны со статусом 
покойного и возможно с сезонными колебаниями погодных условий. Так курганы 1, 2 (первой цепочки) и 
курган 10 (второй цепочки) были грунтовые, без крепиды и невысоких размеров (до 1м), могильные ямы 
так же не глубокие 0,6 – 0,8 м. Все остальные имели конструктивно-семантический элемент крепиду и 
предкурганную платформу из голубого камня. Ширина платформы пропорциональна размерам курганов 
от 1 до 1,5 м. «Рубашка» из голубого камня у всех курганов с крепидой закрывает 30-40 % тела грунтовой 
насыпи.

Подобные конструкции с неполным покрытием каменным панцирем сегментосферы насыпи были 
зафиксированы К.А. Акишевым на могильнике Кызлауз III и датируются им III в. до н.э. (Акишев, 
1963, с.161). Встречались и при раскопках на могильнике Орикты в 2017 того же периода. Это го-
ворит о некоторой преемственности погребальных традиций усуней от более древнего населения 
Жетысу. Однако надо заметить, что некоторые курганные конструкции могильника Орнек имеют 
внутренние отличия. К примеру, в двух курганах 4,10 (второй цепочки) из девяти были грунтовые 
погребальные камеры, тогда как в остальных каменные цисты. Также необходимо отметить, что глу-
бина могильной ямы сильно варьируется от 0,6 м в кургане 10 до 3,4 м в кургане 8. Углубление по-
гребения и наличие заполнения цисты уложенным камнем (забутовка) предположительно связанно 
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с созданием препятствия к проникновению потенциальных грабителей, что уже говорит о ценности 
инвентаря и особом отношении к покойному. Среди исследованных курганов особо выделяются 
два кургана, один из них 2 (первая цепочка) имел вторую цисту-жертвенник со следами кремации, 
второй (элитарный) 2 (вторая цепочка) имел цисту необычно больших размеров 4х6 м и парное 
захоронение. К конструктивным особенностям курганов Орнека можно отнести и наличие в трех из 
них 1, 2 (первая цепочка) и 5 (вторая цепочка) подходов к погребению в виде песчаных тропинок, 
функциональное назначение которых исследуется (как вариант - это оформленный подход к погре-
бению в дождливый период или во время таянья снега). Трудозатраты на мытье и доставку песка, а 
так же наличие ила под ним, говорит о продолжительном времени (неделя и более) функциониро-
вании прохода, что свидетельствует о временном разрыве между созданием погребальной камеры 
и насыпи кургана.  

Таким образом, можно сделать заключение, о локальном своеобразии данного, могильника, что в пер-
вую очередь связанно с особыми погребальными традициями, истоки которых еще предстоит изучить, а 
так же с местной спецификой доступного материала для церемонии погребения.

В 2019 году был изучен элитарный курган на могильнике Рахат 3. Панцерный курган имел каменную 
«рубашку» из валунов речной гальки средних размеров. После доскональной зачистки выяснилось, что 
все камни имеют схожий (серый) оттенок, крепида красноватый, а обустройство могильной ямы велось ис-
ключительно пестрым камнем. Погребальная камера так же как в Орнеке имела подпрямоугольную форму 
(Бексеитов, 2020, с.58-63). 

Таким образом, на небольшом  пространстве между поймами рек Тургень и Рахат нам удалось отследить 
новый тип «цветных» конструкций относящийся к одному времени. Анализируя полученный, довольно 
богатый, материал, мы приходим к выводу, что исследованные курганные захоронения могильников Тур-
гень-Орнек-Рахат могут относится к памятникам «развитого» сакского времени региона Жетысу и датиру-
ется  V-IV вв. до н.э., на что указывают форма и характер захоронений. 

Рисунок 2 – Фрагмент кольца кургана №2 могильника Орнек
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ТАРАЗ ҚАЛАСЫНЫҢ ШЫҒЫС 
ЖАЗБА ДЕРЕКТЕРІНДЕ КЕЗДЕСУІ

«Тараз — өткен мен бүгінгі күннің арасын жалғастырушы 
киелі де қасиетті желі, мәңгіліктің бейне нышаны...»

Н.Ә. Назарбаев

Осынау тарихы тасқа, шежіресі құмға сіңген киелі Тараз шаһары ежелгі және ортағасырлық жазба 
деректерде кездеседі. 

Ортағасырлық Тараз қаласы – мемлекеттер мен елдер арасында тарихи дамудың шарықтау кезеңінде 
өмір сүрген ірі ортағасырлық қала болып табылады. Ежелгі араб, парсы ғалымдарының жазба деректерін-
де  «Тараз», «Талас», «Банки», «Ианги» немесе «Ианки» деген атауларымен белгілі ірі сауда орталығы 
ретінде суреттеледі. 

Тарихи тамырын тереңге тартқан ортағасырлық Тараз қаласы ірі әкімшілік орталық болуымен қа-
тар, Ұлы жібек жолының бойында орналасқан рухани және мәдени қалашық. Тараз қаласы негізінен 
сауда орталығы болып қана қоймай, керуеншілер мен саудагер-көпестердің мәдени-рухани ошағының 
орталығына айнала білді. Тараз қаласы туралы алғашқы жазба деректер І ғасырда Қытайдың «Танның 
жаңа тарихы» атты еңбегінде «Шуйцзянь қаласынан 60 ли жерде До–ло–сы (Талас) қаласы орналасқан» 
көрініс тапса, ал Қазақстан аумағында қаңлы конфедерациясы саяси бірлестігінің қалыптасу кезеңімен 
тығыз байланысты.

Қала атауының Тараз болып қалыптасуына дейінгі кезеңдерінде көптеген өткелектерден өткендігін 
тарих беттерінен көре аламыз. 1856 жылы қаланың негізгі атауы  Қараханидтер әулетінің билеушісі Қара-
ханның құрметіне сондай-ақ, ортағасырлық Тараз шаһарына жақын аймақта Қараханидтер мемлекетінің 
ханзадасы Шах Махмұдтың мазары орналасқандықтан «Әулиеата» деген атауға ие болып, Қоқандықтар-
дан қорғану мақсатында «Әулиеата бекінісі» салынды. 

1936 жылы қала атауы Мирзоян болып өзгертіліп, 1937 жылы жыр алыбы Жамбыл бабамыздың атына 
ауыстырылды. Халықтың талап-тілегіне сәйкес Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұл-
тан Әбішұлы Назарбаевтың 1997 жылғы 8 қаңтардағы жарлығына сәйкес Тараз атауы қайтарылып беріліп, 
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жазба деректерде кездесетін «Яны Талас» деген атаумен белгілі шаһардың оңтүстік бөлігінде өмір сүрген 
тұрғындардың өмір сүру уақытына сәйкес Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2002 жылы 25-26 қыркүйектегі № 3 
жарлығына сәйкес қаланың 2000 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті. 

Ортағасырлық Тараз қаласы туралы жазылған жазба деректер қатары Ұлы Жібек жолымен жүріп өткен 
жиһангез, саяхатшы, географ, қытай, араб, парсы, түрік, қазақ, орыс елшілерінің қолжазба деректерінде 
өте жиі кездеседі (Зуев, 1960, с. 88). 

Тараз қаласының б.з І ғасырынан бастап пайда болғаны туралы мәліметтер қатары өте аз. Қаланың 
мәдени даму кезеңдерін зерттей келе оның ертеректе пайда болуы туралы және ортағасырлық ірі қа-
лаға айналу эволюциясын анықтай аламыз. Ортағасырлық Тараз қаласының іргетасы сонау ғұн дәуірінен 
бастау алады. Себебі, болашақ ғұн мемлекетінің астанасының орны қазіргі Тараз қаласы еді. Талас қа-
ласының құрылысы екі жылда аяқталды деген мәліметтерді де ежелгі жазба деректерінен кездестіреміз 
(Григорьев, Мейлих, 2004, с. 39).

 ІV ғасырда қаланың алдыңғы қатарлы өндірістік және мәдени орталығы ретінде маңызды орын алға-
нын Византиялық тарихшылардың еңбектерінен көре аламыз (Байпақов, 2005, 107 б).

Талас өңірінде орналасқан ортағасырлық Тараз туралы алғашқы жазба деректер б.з. 568 жылы жа-
зылған тарихи очерктерде кездесіп, ежелгі Қытай жазба деректерінде Талас–Тараз деген аттарымен бел-
гілі болған. Өлкенің негізгі атауы Талас өзеніне байланысты қойылды деген деректер легі де кездеседі 
(Отчет об итогах полевых исследованиях Южно-Казахстанской комплексной археологической экспеди-
ции. 1972, с. 19).  

Ұлы Жібек сауда жолы бойында орналасқан Шу, Іле, Талас өңірлері арқылы 629 жылы өткен Қытай 
діндары Сюань Цзянь ортағасырлық Тараз қаласын былайша суреттеген: «Пройдя 140 – 150 ли на запад 
от Цянцюань, мы прибыли в город Да – ло – сы. Город в окружности 8 – 9 ли. В нем смешанно живут купцы 
из разных стран и ху´´сцы (согдийцы). Земля и климат такие же, как и в Суй – е .» (Зуев, 1960, с. 91).

Қолда бар мәліметтерге сүйенсек ортағасырлық Тараз қаласының маңында 34 қала мен елді-мекен-
дер шоғырланып, өзара саяси-экономикалық қарым-қатынаста өмір сүрді. Қалалар мен елді-мекендердің 
даму, өмір сүру кезеңін 3 бөлікке бөліп қарастырамыз Б.з. І-V ғасыр арасы; V-VІІІ ғасыр ІХ – ғасырдан 
Х ғасырға дейін және ХІ ғасырдың басы ХІІІ ғасырдың аяғы. Жоғарыда кетірілген қалалар мен елді-ме-
кендердің өмір сүру  желісі ХІІІ ғасырдағы моңғол шапқынышылығынан және  саяси-экономикалық се-

1-Сурет. Әулиеата бекінісі 1871-1872 жылғы фотосурет

беп-салдардың әсерінен құлдырап, өмір сүруін тоқтатты. Тек ортағасырлық Тараз қаласы ғана дербес 
дара қала ретінде өмір сүру кезеңін жалғастыра алды (Отчет об итогах полевых исследованиях Южно-Ка-
захстанской комплексной археологической экспедиции, 1972, с. 8). 

И.Умняков өз ретінде 630 жылы аталмыш қалада болған Қытай діндары Сюань Цзянь ортағасырлық Та-
раз қаласы туралы былай деген: «Әр мемлекеттің саудагерлері тұратын сауда орталығы, қаланың өсіп-өр-
кендеуінде мәдени және саяси-экономикалық әл-аухатының өсуінде 635-648 жылдары Шу, Талас  пен Шу, 
Іле аңғарларын мекен еткен Түргеш конфедерациясына тиесілі Нушуби тайпасының алатын орны ерекше» 
деген пікір қалдырды (Умняков, 1928, с 265).

704-744 жылдар аралығында Талас өңірінің тарихы түріктердің Самархандтықтармен бірігіп арабтарға 
қарсы әскери жорығымен және де қара түргештердің Жетісуда көбеюіне байланысты 748 жылғы Суяб 
қаласының тарауынан кейін батыс Жетісу аймағының түргештері Талас қаласының билігінен, ал Талас 
Ташкенттің билігінен біржолата құтылды (Умняков, 1928, с. 266).

Түрік қағанатының сол кезеңдегі, саяси-әлеуметтік өмірінде Тараздың атқарған рөлі зор болғандығын 
ертедегі жазба деректерден көре аламыз. 

Манихей шығармасында “Священная книга двух основ” VIII ғасырдың бірінші жартысына жататын 
қала жайында, «Ержүрек те қайырымды түріктердің – Чарук, Аргу – Талас – улуш қаласы» - деп жазылған. 
Бұдан шығатын қорытынды Баласағұн мен Испиджаб қалалары аралығындағы территорияны алып жатқан 
Аргу мемлекетінің ірі сауда орталығы болғандығы байқалады. Сондықтан Талас өңірінің тұрғындары осы 
жердің батыс түрік қағандығының құрамына кірер кезеңде батыста Византиямен шығыста арабтармен 
және де Талас өзенінің халықтарымен қақтығыстан кейінгі уақыттарда қарым–қатынас орната білді.  
Мемлекеттік процесс құрылысы мен ішкі мемлекеттер арасындағы феодалдық қатынастардың да рөлі ба-
сым болды (Умняков, 1928, с. 267).

731 жылы Күлтегін ескерткішіндегі жазбада Талас даласында өмір сүрген тұрғындардың басым бөлігі 
батыс түрік қағанатының тайпалары болған. 

Ортағасырлық Тараз қалашығынан табылған монеталарға анықтамаларды О.И.Смирнов, А.Н. Бернштам, 
М.А. Бубнов, А.К. Маркова, М.Н. Федоровна, О. Прицака секілді белгілі ғалымдар сипаттама жазып, оларды 1002 
– 1173 жылдарда Тараз билеушілерінің пайдаланғаны туралы анықтамаға тоқталды (Сенигова, 1972, с.228). 

Оңтүстік Қазақстаннан солтүстік-шығыс бағытқа қарай ысырылған қарлұқтар Талас өңірінде орна-
ласқан қалаларды және Тараз қаласына жақын территорияларды сақтап қалды (Умняков, 1928, с. 269).

Халиф Исмаил Ибн Ахмед өз империясының солтүстік-шығыс шекарасын кеңейту мақсатында, Таразға 
кіретін Шелжіні тартып алу мақсатында 893 жылы Тараз қаласына жорыққа аттанды. Нәтижесінде 10 
мыңға жуық адамды тұтқынға алып, түскен олжасы әр атты әскеріне шаққанда 1000 дирхемнен келді. Тек 
ислам дінін қабылдағандардың арқасында қарлұқтар Таразда саяси тәуелсіздігін сақтап қалды. Шіркеу-
лерді мешітке айналдырып, Саманидтердің қазынасына салық төлеп тұрудан босатылды (Умняков, 1928, 
с. 270).

Яған тегі билігі кезеңінде Тараз ірі экономикалық мемлекетке айналды, ал билеушінің өзі Қараханид 
мемлекетін басқаруға дейін көтеріліп 1056 жылы үлкен ағасы Арслан ханға қарсы соғыс бастап, 15 ай 
бойы Таразды Қараханид мемлекетінің астанасы ретінде сақтап қалды (Умняков. 1928, с. 271). 

ІХ – ғасырда өмір сүрген Мұхаммед Ибн – Мұса Әл Хорезмидің «Китаб сурад ал – ард» (Жер суреттері 
кітабы) атты еңбегінде Тараз қаласының орналасқан жері туралы айтылып, оның координаттары көрсетіл-
ген: «Тараз, а это город купцов,- широта 40º24´, долгота 100º30´» (Волин, 1958, с. 73). 

ІХ –Х  ғасырларда өмір сүрген географ Ахмед Ибн Мұхаммед Ибн ал – Факих Аль-Хамадидің Х – ға-
сырдың басында жазған «Китаб акбар ал-булдан» атты еңбегінде ортағасырлық Тараз қаласы мен оның 
төңірегінде орналасқан елді-мекендер және қимақ жолы туралы былай деп жазған: «- Мы спросили его о 
дороге к кимакам от Тараза к двум благоустроенным и населенным селениям в местности которую назы-
вали Кавакиб, расстояние их от Тараза 7 фарсахов. От этой местности до царя кимаков 80 дней пути для 
всадника, едущего быстро, который везет с собой провизию....» (Волин, 1958, с. 75).   

Абу-л-Қасым Ибн Хаукал Х-ғасырдың ІІ жартысында алғашқылардың бірі болып Истахриды қайта жа-
зып әдебиет негізінде пайдалануға алғаш ұсынған. Ол өзінің тырнақ алды еңбегі «Китаб Массалих Аль – 
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Мамалик Ибн – Хаукаляда» Тараз қаласы туралы: «Тараз – место торговли мусульман с тюрками, на пути к 
ним (тюркам) крепости, относящиеся к нему (Таразу), дальше его не идет ни один мусульманин, потому что 
тот, кто выходит за его пределы, попадает в шатры (т.е.кочевья) хардуков» (Зуев, 1960, с. 89). 

Ибрахим Ибн Мұхамед Х - ғ. Абу – Зейда аль – Балхидің тарихи – географиялық шығармаларын жи-
наумен айналысқан. Өзінің «Китаб массалих ал – мамалик ал – Истахрида», (Жолдар мен патшалықтар 
кітабы) атты еңбегінде Тараз қаласы туралы былай деп жазды: «Горы, которые начинаются около селения 
Варки, между Кешем и Самаркандом, соединяются с горами Буттама, огибают Ушрусану со стороны Ферга-
ны и выходят в сторону Шельджи и Тараза; потом они, как сообщил мне тот, кто ездил по этим путям, тя-
нутся до границы с Китаем, те рудники, которые в Ушрусане, Фергане, Илаке, Шельджи и Лабане, до страны 
киргизов, - все они в главном хребте этих гор и в горах, соединяющихся с ним...» (Зуев, 1960, с. 90-91). 

1074 – 1075 жылдар Тараз шахары басты теңге соғу орталығына айналды. Тамгач хакан Хасан ибн Су-
леймен 1069 – 1070 жылы «Құтты білік» еңбегінде Тұғырыл ханның 1076 – 1077 жылы Тараз қаласында 
Қара Тегинаның атынан теңге соқтырды. 1094 жылы – Халифа әл Мұхтада Боғра хан Харун, Халифа әл Кай-
маны алмастырады. 1102 жылға дейін Таразды Омардың ұлы Қадыр хан Жабрейл, Боғра ханның немересі 
Мұхаммед Самарханд пен Бұхараны басып алады.Сол басқыншылықтан кейін Тараз шығыс Қараханид-
тердің орталығы болып қала берді (Бернштам. 1940, 170 б). 

Тараз қаласы халқының едәуір бөлігі ғалымдардың зерттеуі бойынша мұсылмандар болып келген. Ал 
Мавран Нахра бөлігіндегі мұсылмандардың басым көпшілігі ханифаттар тармақшасына енеді. Испиджа-
бтан Шавадаға дейін екі почта бекеті, Бардукетке дейін екі почта бекеті бар. Осыншама жолдардан соң 
Тамтаджға бір күндік жол, содан Барджахаға дейін екі почта бекеті, Шавагараға дейінгі бір күндік жолға 
дейін күндізгі тұрақтары Шавагарадан Тараз қаласына дейін екі почта бекеті деп көрсетілген  (Байтанаев, 
2002, 69 б). 

Х-ғасырда өмір сүрген Кудама Ибн Джа´фар – дың «Китаб ал харадж», (Ислам талатары) атты еңбегін-
де, ортағасырлық Тараз қаласы туралы былай деп жазады: «От Джувикета до города Тараза по пастбищам 
и населенным местам 2 фарсаха. От города Тараза до Нижнего Барсхана 3 фарсаха. От Нижнего Барсхана 
до Касрибаса 2 фарсаха, справа от него горы, а налево песок, он теплое место и это начало харлухов. Пе-
сок между Таразом и Куланом с северной стороны, а за песком пустыня из песка и гальки, в ней ехидны, до 
границы кимаков. От Касрибаса до Кульшуба 4 фарсаха, а он таков же как Касрибас, направо от него гора 
где много плодов, клевер и горные овощи От Кульшуба до Кулана таким же образом 4 фарсаха. Итого от 
города Тараза до Кулана 14 фарсахов» (Волин, 1958, с. 77).

ХІ – ғасырда өмір сүрген Абу Саид Абд – әл Керим ас - Сам´анидің «Китаб ал – ансаб» - атты шығарма-
сында Тараз туралы былай дейді: - «Тараз – город на границе тюрков... около Испиджаба» (Волин, 1958, 
с. 79).

Араб-парсы деректерінде Х ғасырда Нершахи, Макдиси «базарлар ортасындағы» мешіттер жиынтығы, 
«қаланың бөлігі өзеннің арғы бетінде орналасқан» туралы төрт қақпа жайында мәліметтер келтірді. Қа-
лада әртүрлі елдердің көпестері, түріктер, соғдылықтар, христиандар, зоростразийлер мен будда дінінің 
өкілдері тұрған. Талас өзенінің оң жағалауындағы Тектұрмас некрополіндегі көне қалалар осыны дәлел-
дейді (Қазақстан Республикасының тарихи және мәдени ескерткіштер жиынтығы Жамбыл облысы. 2002, 
59 б).

ХІ – ғасырда Махмұд ибн әл Хусейн әл – Қашқари, өзінің түрік әлемін мойындатқан шығармасы араб 
тілінде жазылған «Дивани лугат ат – тюрк», (Түрік тілдерінің сөздігі) - атты еңбегінде «Талас – город, из-
вестный под имени Тараз. Их два: - «один из – них Улуг – Талас, т.е, большой, а второй из границе ислама 
– Куму Талас» Тараз туралы баяндалды (Волин, 1958, 84). 

Б.В. Лунинның нумизматикалық деректерінде Тараздан табылған монеталарды зерттеу нәтижесінде 
1173 жылы ортағасырлық Тараз қаласы теңге соғу орталығы болғандығы нақты дәлелденді (Бернштам, 
1940, 177). 

Ортағасырлық Тараз қаласы туралы ХІ-ХІІ ғасырда өмір сүрген, Якут Аль-Хамави өзінің іргелі еңбегі 
«Му´джам ал – булдан» да былай дейді: - «Тараз – конец пятого климата, долгота его 100º30´ и широта 
его 40º.25´. Это город, близкий от Исбиджаба, одна из пограничных тюркских крепостей, он близок к тому, 

который перед ним... Тараз также квартал в Исбахане, он восходит к нему. Может быть купцы из жителей 
Тараза селились в нем» (Бернштам, 1940, с. 178). 

ХІ – ХІІ ғасырларда Хама қаласында дүниеге келген, Абу – л –Феда Исмайл Ибн Аль – Айюби «Китаб 
таквим ал – булдан» - атты еңбегінде Тараз туралы: «Тараз Долгота, по Атваль, и Кануну, 80º50´, широта, 
по Атваль, 44º25´, по Кануну, 43º35´, он в шестом климате, на границе страны тюрков, рядом с Исбиджа-
бом. Говарится в Лубаб. Тараз – город на границе страны тюрков, рядом с Исбиджабом, из него вышло 
много ученых. Говорит ибн Хаукаль: «Тараз – место торговли между мусульманами и тюрками, вокруг него 
крепости, относящиеся к нему. Вблизи от него – город Джикиль. Это один из тюркских городов около 
Тараза, из него Абу Мухаммед Абдаррахман ибн Яхья, он был хаттибом (проповедником) в Самарканде во 
времена Кадыр – хана, с его слов передавал [хадисы] ан – Несефи. Этот хатиб умер в 516 (1122-1123) г. 
Тараза, похожее на городов, это одна из пограничных крепостей тюрков: из нее вышли некоторые ученые» 
(Бернштам, 1940, с. 182).  

Талас өңірі территориясында болған саяси жағдайлар жергілікті мәдениеттердің өркендеуіне кедергі 
болды. Қарақытайлар, наймандар, моңғолдар бірінен соң бірі қаланы тонады және қиратты, гүлденген 
аймақтарды жайылымдық жерлерге айналдырды. 1181 жылы қыпшақ әскербасшысы Алып – Қара Тараз-
ға дейінгі жерлерді қарақытайлардан азат етті. 1203 жылы Талас өңіріне тағы да қарақытайлар кезекті 
шабуыл жасап, осылайша Таразға Тяньгуды билік басына отырғызып кетті. 1210 жылы Талас облысына 
Мұхаммед Шах келді, ол қарақытайларға шабуыл жасап гүлденген алқаптарын қираты. Жетісуда найман-
дармен соғыс кезеңінде Тараз тағы да қирады. 1219 жылғы моңғол шапқыншылығының әсері бұдан да зор 
болды, Талас өңірін жермен жексен етіп қиратып кеткендігіне қарамастан Тараз сол кезеңде де округтың 
басты қаласы болып қала берді (Умняков, 1928, 278).

Жетісу наймандарымен болған соғыс нәтижесінде де Тараз тағы да қиратылып талқандалды. Мұхамед 
Шах Шаш, Ферғана, Исфиджаб, Хасана қаласы халықтарына және Таразға жақын маңда орналасқан ха-
лықтарға бұйрық берді. «Әлемде болмаған көптеген жағымды, тіпті шаруашыл ислам дінін ұстанған, бүкіл 
қорқынышында татарлар өздерінің аттарын пайдаланып отырған» 1219 жылы монғолдар Талас даласына 
келуді тоқтатты. Бірақ соған қарамастан Тараз саудагерлер мен көпестер жиі келетін қаласының қата-
рында болды (Бернштам, 1940, 177). 

Әл Омари өзінің Мәуренахр мен Алмалыққа барған сапарында Тараз туралы былай жазған: «Тараз как 
о городе, вощедшем во вновь образованный в Туркестанской области округ Янги, в котором города распо-
лагались друг от друга на расстоянии одного фарсаха» деп жазады (Сенигова, 1972, 20). 

Талас өңіріне қоныс аударушылардың басым көпшілігі соғдылық ақсүйектер болды. Олар сонымен 
қатар, Бұқарадағы көтерілістің басылуында маңызды рөл атқарды. Тараз қаласы саяси өмірінде осы ел-
дерге тәуелді болған. А.Н.Бернштам жазғандай: “Тараз өңірі және Талас өзені аралығын зерттеу, Тараз 
қаласының осы уақыт аралығында Жетісу үшін мұсылман мәдениетінің форпосты болғанын көрсетеді” 
(Григорьев, Мейлих, 2004, 45).

Тараз қаласы XIII ғ. Монғол шапқыншылығынан кейін қатты қираған. Қазіргі кезеңде сақталған ішкі 
қамал мен Шахристанның аумағы солтүстікке қарай 370 м, батысқа қарай 160 м, оңтүстікке қарай 200 м, 
созылып жатыр. Қаланың солтүстік жағында ұзындығы 175 м, ені 117х125 м болатын ішкі қамал орна-
ласқан (Григорьев, Мейдих, 2004, 42). 

1537 жылы Убайдуллах Шайбанид қазақтар жайында «биік таудың басында жауынгерлер Никин 
өзенінің жағасында орналасқан Сайрамға дейін жаяу жаттыққан». В.П.Юдиннің пікірінше көне жазба-
ларда Янги қаласы соғыста жеңіске жеткен тараптың сауда жолы болғандығы айтылады (Бернштам, 1940, 
175).  

Тараз ежелгі руханияттың орталығы бола білген бірден-бір қала. Ірі сауда орталығы болуымен қатар, 
сауда-экономикалық қарым-қатынастың қыл көпірі. Сонымен қатар, тарихы бай, жері құнарлы бауырына 
ұлт пен ұлыстарды ұялатқан киелі өңір. Фирдауси: «Тараздың садағында қиылған қас» десе, Баккулық 
Абд ар-Рашидтың жағрафиялық шығармасында: «Тараздың ауасы таза, суы мөлдір, жері құнарлы, нағыз 
бейішті еске түсіреді. Ал тұрғындары жарқын жүзді, кең пейілді, әйелдері мен еркектерінің жүздері қан-
дай сұлу» - деп тебірене жазып өтеді. 
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Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай «Тарихын білмеген ұлттың болашағы да мүшкіл 
болуы мүмкін». Расында да, соңғы ғасырларда қазақ халқының болмысы үлкен өзгеріске ұшырап, тарихи 
жады өше жаздаған еді. Тәуелсіздік жылдарында ғана ұлттық санамыз қайта жаңғырып, тарихымызды 
түгелдей бастадық.  
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ОРТА ҒАСЫРДАҒЫ СЫҒАНАҚ 
ҚАЛАСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ

Сығанақ қаласы ертеректе еліміздің үлкен мәдени  ошағымыздың бірі болды. Х ғасырда Сығанақ – 
ғұндар мен қаңлылар тайпасының ал ХІ ғасырдың екінші жартысында әлемге әйгілі қазақ халқының 
құрылуына ұйтқы болған қыпшақтар мемлекетінің Шығыс бөлігінің  астанасы болған. ХІІ ғасырдағы 
монғол шапқыншылығы қазақ даласының ойран-топанын шығарды. Сондай шапқыншылыққа топанға 
ұшырағандардың бірі- Сығанақ қаласы болды. 1219 ж  Жошы хан әскері Сығанақты жаулап, оның қорға-
нын қиратады. 100 жылдан соң Сығанақ қайта қалпына келіп гүлденеді. Ол да талай ошақтарының бірі 
болған. Қала Х-ХІІ ғасырларда Сунақ деп аталса, кейін Сығанақ қаласы болып өзгерген. 

Сонау оғыз-қыпшақ дәуірінен жеткен бұл қаланы ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезінде В. 
Бартольд, В. Каллаур, Н. Веселовский, И. Кастанье, П. Лерх, А. Якубовский сынды ғалымдар зерттеген. А. 

И. Макшеев өзінің «Исторический обзор Туркестана» деген еңбегінде «Древности на среднем и нижнем 
течении по р. Сыр-Дарье» атты хабарында Е. Т. Смирнов та бұл ескерткішке қатысты мәліметтер келтірген. 
Сығанақ Қыпшақ хандығының (ХІ-ХІІІ ғғ.), Ақ Орданың (ХІV-ХV ғғ.), Қазақ хандығының (ХV-ХVІ ғғ.) аста-
насы болды. Ұлы Жібек жолының маңызды бір тармағының бойында орналасқан Сығанақ қаласы Шығыс 
пен Батыстың көптеген ірі қалаларымен сауда, экономикалық, саяси және мәдени байланыстарда маңы-
зды роль атқарды. Қала туралы алғашқы дерек X ғасырдағы парсы шығармасы “Худуд-әл-Әлемде” кезде-
седі. Қала жайлы Махмұт Қашқари «Дивани лұғат ат түрік» еңбегінде «Сугнак один из огузских городов» 
деп көрсетеді. (Қашқари, 2005, 438 б). Ал Әбілғазының жазбаларында: “Қала қақпалы, қуатты дуалдармен 
қоршалып, ішінде сауда үйлері, керуен сарайлары және басқа да қоғамдық құрылыстары бар қала үйлері 
орналасқан. Сығанақ Сырдария өңіріндегі ірі тұрақ еді. Оның тұрғындары Керейдің елшісі Хасан-Қажыны 
өлтіріп, моңғолдармен барынша қарсыласты” -деп жазған.  (Мамиев. 2000, 28 б) Сығанақ  қаласы туралы 
қызықты деректер Ресей жерінде жарық көрген басылымдардан да кездестіре аламыз. Мысалы «Книга 
Большего Чертежа» (1846) Спасский жариялаған кітапта (ХVI ғ.) Сунақтың Қаратаудың бөктеріндегі қала 
екендігі жазылса, «Чертежная книга Сибири» (1882) деген жинақта Сығанақ Сырдың оң жағындағы қала 
(Сунақ) ретінде көрсетілген. Тарихи деректерде бірде Сунақ бірде Сығанақ деген атпен түскен мәліметтер 
шығыс, батыс жазбаларынан да ұшырасады. Атап айтар болсақ, «Сунақ» атауын ең алғаш Х ғасырдағы 
есімі белгісіз парсы саяхатшысының қолжазбасынан тапқан А. Якубовский болатын (Рукописы Туман-
ского, С. 21). Өзінің «Развалины Сыгнака» деген көлемді зерттеуінде ол: «Бұл атаудың Сығанаққа қаты-
сты екеніне шүбә келтіруге болмайды, асылы ол халықтың транскрипция көрінісі, дәл сол күйінде әдеби 
шығармаларға түскен» - деп жазғаны бар. 

Сығанақты зерттеген В. Каллаур (1899) еңбектерінен де бірқатар тың әрі қызықты деректерді кезде-
стіруге болады. Өзінің «Протоколы Туркестанского кружка любителей археологии» жинағында жария-
лаған хабарында ол: «Сунақ Атада ең алдымен күйдірілген қыштан соғылған екі құрылыс назар аударады. 
Олар осы жердегі қаламен тұспа-тұс болуға тиіс. Көлемі үлкен құрылыс үш бірдей кірер есігі бар екі бөл-
меден тұрады (бүгінде тек оңтүстік жағындағы есігі сақталған, биіктігі 8 кез, батыс және солтүстік есіктері 
көміліп қалған). Бұл бөлменің ұзындығы мен ені 15 кез, екінші бөлменің ұзындығы ені 9 кез» (ПТКЛА. 
1899-1900, с. 7) деп жазады 

XIII – XVI ғасырларда Түркістан арқылы халықаралық сауда жолы өткендіктен, мұнда жер жүзінің әр 
түкпірінен: Қытайдан, Қашқариядан, Хотаннан, Үндіден, Хорасаннан, Ираннан, Византиядан, Сириядан 
және Батыс Еуропа елдерінен тауарлар әкелініп, сауда-айырбасқа түсіріледі. Сол сияқты осы аталған ел-
дерге Түркістан қалаларында өндірілген заттар әкетілген (Кәрібаев, 1995, 7 б.) 

Тарихына тағы тоқталар болсақ Тоқтамыс 1380 жылдан бастап Алтын Орданың бірқатар жерін өзіне 
қаратып, Мамай Ордасын басып алады. XIV  ғасырдың аяғында Тоқтамысқа қарсы әрекет жасай бастаған 
Әмір Темір оның орнына 1395 жылы Ақ Орда  тағына Ұрыс ханның тағы бір баласы Қойыршақ Оғыланды 
хан етіп қояды, бірақ Ақ Орданың келесі ханы Сырдария бойындағы қалаларды қайтару үшін әрекеттер 
жасайды. Темірдің немересі Ұлықбекті  жеңіп, көптеген қалаларды өзіне қаратады. Алайда 1428 жылы 
Шығыс Дешті Қыпшақтағы билік Жошының Шайбани әулетінің ұрпағы Әбілхайырға тиеді. Ақ Орданың 
біраз жерін жаулап алып өз хандығын құрады. Ақ Орда өмір сүруін тоқтатады. Сөйтіп Ақсақ Темірдің қан-
ды жорықтары Сығанақ қаласының шаңырағын шайқалтып, Ақ Орданы қиратып кетеді. Ақсақ Темір 1405 
жылы қайтыс болғаннан кейін, әлсіреп  қалған Ақ Орда қайтадан бой көтереді. Орыс ханның немересі  
Барақ хан 1423-1428 жылдары Ақ Орданы қалпына келтіре бастайды. Біақ ол көп ұзамай қайтыс болады. 
Ақ Орданың билігі енді Жошы ханның бесінші  ұлы Шайбанның ұрпағы Әбілхайыр ханның (1428-1468 ж. 
ж) қолына көшеді.

Әбілхайыр хан мемлекетінің   құрамына өз кезінде бұрыңғы қағанаттар мен хандықтардың құрамында 
болған, кейіннен қазақ және өзбек халықтарын құраған көптеген  тайпалар енді- деген дерек бар. (Сыға-
нақ. Қазақ тарихы. №3 1995, 7 б).

Осылай Сығанақ бірде Алтын Орда билеушілерінің, бірде Ақсақ Темірдің, бірде Ұлықбектің қол асты-
на қараған. Әбілхайыр-өзбек ханы, оның хандығы “Көшпелі өзбектер мемлекеті” деп аталған. Әбілхайыр 
хан Моғолстанды алам деп аттанып кеткенде, Жәнібек хан Шиелі жақтан келіп Сығанақты басып алады. 

mailto:tadzibaevazaure@mail.ru
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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Әбілхайыр хан ауырып қайтыс болады, сүйегін Созаққа қояды. Жәнібек хан Ордасын Сығанаққа көшіріп, 
билікті Бұрындыққа  береді. Осылайша, Қазақ хандығының тұңғыш астанасы Сығанақ қаласы (1468ж) бо-
лады. Сығанақ халқы отырықшы болған. Онда сауда, қолөнер жақсы дамыған. Қала мәдениеті Тараз, Ба-
ласағұн, Шиғу, Сайрам, Отырар шахарларымен қатар қанат жайған. ХІІІ  ғасырға дейін Сырдың шығысында 
Отырар мен Сығанақтай ірі қала болмаған. Олар ислам дінін Х-ХІ ғасырларда қабылдаған болуы керек.

XIV ғасырда Сығанақ қаласында Дешті Қыпшақ ұлысының ақша монеттері басылып тұрды. Сығанақ 
үлкен білім орталығы болған. Оның топырағында сан қилы ғалымдар, ақындар қолбасшылар шыққан. Со-
ның бірі әйгілі ақын жазушы Хисамиддин Әл Сығанақи  “Хихаиа” деген кітабы да, осы Сығанақ қаласында 
жазылды. 

А. Якубовский зерттеуінде Сырдың төменінде қала мәдениетінің туғанын айта келіп, “Билік түрлі тай-
палардың қолыда болса да, оның бәрін мұсылман көпестер салған”- деп, тағы бір ұшқары ойдың ұшын 
шығарыпты. Бір анығы, кез-келген мәдениет сол жерді мекендеген тұрғылықты тайпалардың қолымен 
жасалып, олардың қоғамдағы даму деңгейін анықтаса керек.  

1867 жылы П.И.Лерх 1906-1907 жылы И.А.Кастанев ертедегі қала орнында болып, сол жылы Каллаур 
қала жәдігерлерінің жоспарын жасаған. 1927 жылы А.Ю.Якубовский қала  архиві мен сунақ кесенесінің 
қала орнын сипаттап жазды.  Тарихи деректерде бірде сунақ, бірде Сығанақ деген атпен түскен қала тура-
лы мәліметтер шығыс, батыс жазбаларында ұшырасады.

Қазіргі Сығанақтың солтүстігі 275 метр, солтүстік батысы 175 метр, оңтүстік батысы 190 метр және 
оңтүстігі 175 метр, ал оңтүстік шығысы 320 метр  өлшемінде. Биіктігі 1,5 метр. Қала 6-7 метр шығыңқы 
15 төбешікке айналған және мұнара іздері сақталған. Ертегі қаланың үстіңгі мәдени қабаты керамика 
сынықтарымен толы екенін көруге болады

2003 жылдан бастап қала орнында археологиялық зерттеу жұмыстарын Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің профессоры, археолог-ғалым С.Жолдасбаевтың жетекшілі-
гімен Сығанақ археологиялық экспедициясы қазба жұмыстары кезең кезеңімен зерттеді. Осындай зертте-
улер қаланың Қазақ хандығы үшін әскери-стратегиялық маңызды қала екендігін дәлелдеді. 
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ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ БОЙЫНДАҒЫ ЖЕТІСУДЫҢ ОТЫРЫҚШЫ 
МӘДЕНИЕТ МЕН  ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҚАЛАЛАР МӘДЕНИЕТІ

(VIII-XIII ғғ.)

Ортағасырлық жазба деректер мен археологиялық қазба жұмыстары нәтижесіне сүйенер болсақ 
Ұлы Жібек жолы бойындағы Жетісу өңірінде ІХ-XIII ғғ. қала мен отырықшы мәдениетінің дамығандығы 
анықталды.  Мұндағы отырықшылық пен қала мәдениетін дамытушылар жөніндегі деректер ХХ ғ. ға-
лымдардың еңбектерінде кездеседі. Мысалы,   В.В.Бартольдтың еңбектерінде «отырықшы мәдениеттің 
Жетісуда дамуы соғдылықтардың отарлауы арқасында  пайда болған» - деген дерек келтіреді. А.Н. 

Бернштам Жетісудағы отырықшы мәдениет ескерткіштерін соғдылықтарға, ал көшпелі мәдениет ескерт-
кіштерін түріктерге жатқызса, С.Г. Кляшторный Жетісудағы соғды қалаларының федерациясы жайлы жа-
зып, олардың саяси және экономикалық дербестігіне ерекше көңіл аударған. Жетісудағы қала мәдени-
етінің шығуы туралы миграциялық тұжырымдамадан басқа оған қарама-қарсы автохтондық  тұжырымдама 
да кездеседі. Г.И. Агееваның пікірінше: «Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу өңірі Соғды мен Хорезмнің отар-
лық нысаны болған жоқ, олар Орта Азия халықтарының тарихи және экономикалық өмір-тіршілігінде 
маңызды рөл атқарған ерекше экономикасы мен мәдениеті  дамыған дербес өңірлер болған» (Байпақов, 
Таймағамбетов, Жұмағанбетов, 2006, 179 б). 

ХІ-ХІІІ ғасырларда феодалдық қатынастардың орнауына байланысты экономиканың жалпы дамуына 
негізделген Орта Азияда, Қазақстанның оңтүстігінде және Жетісуда қала мәдениетінің өркендеу кезеңі 
болды. Бұл уақытта Орта Азияның ортағасырлық қалаларының дамуы ІХ ғасырда басталып, ХІ-ХІІІ ғғ. тез 
қарқынмен дамыған. Талғар, Есік, Қаратал, Лепсі, Іле өзендерінің аңғарларында да XI-XIII ғасырларда 
бірқатар қоныстар мен қалалар пайда болады. Жетісудағы Талғар, Сүмбе, Шелек, Антоновка, Дүнгене, Көк-
тұма қалалық орталықтары түпкілікті дамып, жаңа елді мекендердің пайда болуы әлі де қоныс орындары 
мен қыстаулармен байланысты болды. Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан Жетісудың ортағасырлық 
қалалары туралы жазба деректерде жаңа қалалар санының  арта түскендігі туралы  мәліметтер кезде-
седі (Байпақов, Таймағамбетов, Жұмағанбетов, 2006, 467 б.). Талас аңғарында жаңадан қалыптасқан елді 
мекендер Жікіл, Балу, Шөлжі, Такабкет, Көл, Кенжек қалалары есебінен артып отырды. Ортағасырлық 
Жетісуда ІХ-ХІІІ ғасырлардың басында қала мәдениетінің жаңа ауданы қалыптасты. Егер IX-X ғасырларда 
Жетісудың бүкіл аумағында 10 қала ғана болса, ХІ-ХІІІ ғасырлардың басында олардың саны 70-ке дейін 
көбейген. Х ғасырдағы деректер Іле аңғарының сол жағалауында орналасқан екі қала – Талхиз (Талғар) 
және Лабан қалалары туралы хабарлайды (Байпаков,1968, 45 6б). Ортағасырлық авторлардың жазба де-
ректеріне қарағанда ХІ-ХІІІ ғасырлар кезінде 4 қала мен 6 ірі қалашықтар болғандығы айтылған.  Жетісу-
дың барлық қала жұрттары  «төрткүл» немесе «цитадельсіз» аталатын үлгіге жатады. Тік бұрыш, трапеция 
түрінде жоспарланған немесе дөңгелек болып келеді, жалпы жер деңгейінен сәл дөңестеніп тұрады және 
барлық жағынан бұрыштары мен бойында мұнаралары бар дуалдармен қоршалған. Негізінен дуалдардың 
ортасына орналасқан бір, екі, үш және төрт қақпасы болады. Төрткүлдердің  аумағы әр қилы болып келеді, 
қабырғасының ұзындығы 260 метрден 1 км-ге дейін жеткен (Байпақов, Таймағамбетов, Жұмағанбетов, 
2006, 189 б). Қала мәдениетінің дамуында сауда ең маңызды  орын алды. ХІ-ХШ ғғ. Батыс пен  Моңғо-
лияны байланыстырған Іле алқабы арқылы сауда және дипломатиялық жолдар маңызды рөл атқарды. 
Вильгельм Рубруктың жазба деректерінде Жетісудың жанданған сауда байланыстары туралы деректер 
кездеседі. Вильгельм Рубрук Эквиус және Қойлық қалаларын сипаттай келе, бұнда сарацин халқының 
тұратындығын және сауда торабы болғандығын айтады. Оның жазуынша: «Қайлақ – үлкен қала, мұнда 
базар болған және көптеген көпестер келген». Осы кезеңде Жетісуда ислам діні, араб тілінің  әліпбиі 
мен жазуы кең таралады. Қаладағы халықтың сауаттылығы жайлы қарапайым қыш ыдыстағы арабша 
жазулардың табылуымен құжатталады.  Ортағасырлық Жетісу тарихында моңғол дәуіріне дейін  аса бір 
маңызды кезең найман және қарақытайлардың арасындағы күрес болып табылады. Найман ханы Күшлік 
қарақытайларды жеңгеннен кейін, Шығыс Түркістан, Эмилюи Кийалык (Қаялық) жерлерін басып алады. 
Осы жердің автохтонды халқына ислам діннен бас тартып, буддизм дінін қабылдауды талап етеді. Г.Ру-
бурук: «осы сәттен бастап ХІІІ ғ. ІІ жартысында Қаялықта буддалық храм салына бастады» – деп 
жазып кетеді (Сергеев, 1965, 145 с). Солтүстік-шығыс Жетісу жері ешқандай  шапқыншылыққа ұшыра-
маған болсада,  моңғол шапқыншылығы кезіңде отырықшылық  мәдениеттің дамуына кері әсерін тигіз-
ген болатын. Іле алқабындағы отырықшы мәдениет пен қалалардың жойылуы туралы Гильом Рубруктың 
жазба деректерінде кездеседі. Онда: «Жоғарғы Іле мен Қаратал жазықтарында көптеген қалашықтар, 
жайылымдық жерлер бола тұғын, бірақ татарлардың шапқыншылығы нәтижесінде көптеген қалалар 
қирады» – деп жазады.  

XIII ғ. ІІ жартысында І Гетум, Плано Карпини және Гильом Рубруктың жазба деректерінде Екіоғыз 
(Эквиус), Қойлық (Кайлак), «облыс астанасы» - Көктума қалашығы, Алматы – Алматы 1 қалашығы, Талхир 
(Талғар) – Талғар қалашығы, Ілебалық ірі қалалар ретінде айтылған. Бұл қалалар Ұлы Жібек жолы 
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бойындағы орналасқан ең басты сауда орталықтары болған. Бірақ Моңғол империясының құрамына 
кірген бұл қалалар бірінен кейін бірі құлдырай бастайды. Жетісудың ортағасырлық қалалары XIII ғ. 
ІІ жарт. дамыған қалалардың  біріне айналады. Олар Екі оғыз (Эквиус), Қаялық (Қайлақ), Ілебалық – 
«облыс астанасы» Көктума, Алакөл маңында шоғырланған ортағасырлық қалалар болатын. Іле өзені 
бойында орналасқан Алмалық және Иланбалық (Ілебалық) қалалары Гайтон, Плано Карпини, Гильом де 
Рубрук, Чань Чуньның жазба деректерінде кездеседі. Археологиялық материалдар негізінде кең көлемді 
жүргізілген қазба жұмыстары кезінде ортағасырлық қалалардың Дүнгене, Антоновка қалаларының бірдей 
дамығандығы анықталды. 

Қорытындылай келе, Жетісу аймағында ІХ – XII ғғ. көшпенділердің жер аумағы шектеліп, көш жолдары 
қалыптасты, тұрақты қыстаулар мен жайлаулар орнығып, егіншілік пайда болды, отырықшы кедейлер тобы 
бөлініп, жекелеген рулық топтар отырықшылыққа көше бастады. Ұлы Жібек жолы бойындағы Жетісуда 
әкімшілік және қолөнер, сауда, мәдениет орталығы ретінде қалалар салына бастады. ХІІІ ғасырдың ІІ 
жартысында Моңғол шапқыншылығы салдарынан Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан Жетісудың 
ортағасырлық қалалары біртіндеп құлдырай бастайды. Ал Моңғол шапқыншылығы салдарынан 
отырықшы мәдениетінің құлдырауы басталып ол да өз кезегінде қала мәдениетіне әсерін тигізді. 
Алайда Іле алқабында орналасқан Талғар (Талхиз), Алмалық және тағы басқа да қалалары өмір сүруін 
жалғастыра берген. Бүгінде бұл қалалардың атауыда сақталған. Қала маңында археологиялық зерттеу 
жұмыстары жүргізіліп келеді. Археологиялық зерттеулер жоғарыда келтірілген бірқатар ғалымдардың, 
қала мәдениетінің негізін қалаған, әрі дамуының өзегін ұстаған  жергілікті халық екені жөніндегі пікір, 
тұжырымдарын дәлелдеп келеді. Ал  Ұлы Жібек жолы арқы мәдени, рухани және т.б ауыс-түйістер болған. 
Себебі Жібек жолы тек сауда жолы болып қана қойған жоқ, бұл жол дүниежүзі өркениетін тоғыстырып, 
адамзат қоғамының дамуына үлкен ықпал еткен. 

Сүрет 1. Ұлы Жібек жолы бойында Жетісудың ортағасырлық сауда керуендері мен 
                қалалары (ІХ-XIII) ғғ. 
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ТАРИХИ ДЕРЕКТЕРДЕ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ САУРАН 
ҚАЛАСЫНЫҢ АТАЛУЫ ЖАЙЛЫ ЗЕРТТЕУ

Кейінгі ортағасырлық Сауран көне Қаратөбе – Сауран қаласының өмірін жаңа жерде жалғастырған қала. 
Ол Түркістаннан солтүстік-батысқа қарай 45 шақырым жерде орналасқан. Қала солтүстіктен оңтүстікке қа-
рай 850 метр, шығыстан батысқа қарай 660 метр созылып жатқан қорған қамалмен қоршалған, көлемі 50 
гектарлық ескерткіш болып табылады. Оған солтүстік және шығыс беттегі екі қақпа арқылы енуге болады. 
Сауран қаласы көршілес орналасқан ерте және дамыған ортағасырлық Қаратөбе-Сауран (ІV-ХІІІ ғғ.) қа-
ласының өмірін әрі қарай жалғастырушы мекен болып табылады. Қаланың қақпалары мен бұрыштарына 
7 қорғаныс мұнарасы тұрғызылған, қорған қамалының ұзындығы 2360 метр. Сауранның аты Ақ орда мем-
лекетінің құрылуы мен қалыптасуы тұсындағы тарихқа байланысты жиі ұшырасады. Дегенмен қаланы Х ғ. 
белгілі араб географы әл-Макдиси 7 қабырғалы екенін, оның оғыздар мен қыпшақтардың бекініс мекені 
болғанын айтады. Кейіннен бұл қала Қазақстанның оңтүстігіндегі ірі мәдени және сауда мен қолөнердің 
орталығы ретінде болғанын Ибн ал-Асир айтып өтеді. ХІІІ ғ. ортасында Сауран қаласы «Савран» аталып, 
армян патшасы Гетумның қолжазбасында Сығанақ, Қарашық және Ясы қалаларымен қатар айтылады.  
ХІІІ ғ. екінші жартысында Алтын ордадан бөлініп шыққан Ақ орда мемлекеті Жошы ұлысының шығыс 
бөлігін, Сырдың орта және төменгі ағысы мен Иасы, Сауран, Жаңакент, Отырар қалаларын басып алды. 
Сауран көп өтпей-ақ Ақ Орданың астанасына айналады. Мұнда 1320 ж. қайтыс болған Ақ Орда ханы Сасы 
Бұқа жерленген, ал оның ұлы Ерзен хан Сауранда, Отырарда, Жент пен Баршынкентте медреселер, мешіт-
тер, ханакалар салдырумен аты қалды. Сауран кейінгі уақыттарда да астаналық дәрежесін сақтап отырды. 
Қаланы ХVғ. 80-ші жылдарында қазақтың тұңғыш хандарының бірі Жәнібектің баласы Иренші-сұлтан би-
леді. (Тұяқбаев, 2009. с. 106-112). Сауран қаласында кәріз жүйесі жақсы дамыған. Кәріздердің сақталған 
орындары ұшақтан барлау барысында байқалып, кейіннен ұшақтан түсірілген суреттерде нақтыланған 
болатын. Суреттерде кәріздер, бір шеті жеке үй-жайлар орын алған Сауран қала төңірегінің солтүстік 
бөлігінде және бір шеті Мыртөбе (Міртөбе) қалашығының маңында орналасқан ойықтар орындарының 
тізбектері сияқты көрініп жатыр. Құдықтардың диаметрі 5 м, өзара 12-15 м қашықтықта орналасқан. Құ-
дық іздері айқын көрінбейді. Бірақ құдық орындарын оларды қазу және тазалау жұмыстары барысында 
сыртқа шығарылған ұсақ жұмыр тас пен топырақ үйінділерінен анықтауға болады. Кәріз ыза сулардың 
сыртқа өздігінен ағып шығуын қамтамасыз ететін гидротехникалық құрылыс. Ол бір шеті сулы қабатқа, 
ал екінші шеті жер бетіне шығатын көлденең немесе сәл ғана ылди болып келетін сутартқыш. Кәріздер 
басым көпшілік жағдайларла егін шаруашылығымен айналысатын алқаптарда және солардың қалалық 
орталықтарын сумен қамтамасыз ету үшін сәл ғана ылди келетін қуаңды, жартылай куаңды тау бөктер-
лерінде жүргізіледі. Кәріздің құрылысы мен жұмыс істеу негізін Г.Е.Грум-Гржимайло былай суреттейді: 
«Суы бар қабаттың тым терең орналаспаған орны белгілі жерде, жергілікті халық осы қабатқа жеткізіп, 
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терең және аумағы тар басты құдық-дудка» қазады; бұдан кейін тереңдігі 2м жеткізіліп, бір-бірінен 8м 
ара қашықтықта екінші құдық, сосын үшінші құдық, төртінші... жүзінші құдық қазылады. Кейін бұл құ-
дықтар өзара суы бар қабаттың бүкіл ұзындығын кесіп өтетін жер асты каналымен жалғанады... Кәріз 
суларының ағынын молайту үшін каналдың басты желісіне тармақтар өткізіледі. Егер құс ұшатын биіктік-
тен көз тастаса, онда жер үйінділері бет-бетімен емес, бір тәртіпке келтірілген ретімен орналасады. Міне, 
осылар кәріз болып табылады» (Байпақов, Смағұлов, 2005. 20-21 б). Сауран мықты бекініс болған, қорға-
ныс қабырғалары мен мол азық-түлік және қару-жарақтың арқасында қамалдың бірнеше ай бойы төтеп 
бере алатындығы жайлы тарихтан белгілі. Бұқара ханы Абдолла ІІ-ші 1584-1589жж. аралығында Оңтүстік 
Қазақстанға жасаған жорығында Сауранды қоршауға алған, сол соғыста оның әскерлері зеңбіректі де, тас 
атқыш құралды да қолданады. Бұл жайлы баяндаған Хафиз Таныш «ауыр тастармен атқылау арқылы олар 
қамал тұрғындарының үйлерін, құрылыстар мен құдықтардың бағандарын қиратты» - деп жазады. 

1598 ж. Сауран және Мауараннахрдың солтүстік-шығысын Қазақ ханы Тәуекел басып алады, содан 
1725 ж. Жоңғар шабуылынан кейін қала 1750-ші жылдарға дейін әбден тіршілік кешкенімен халқы та-
стап кетіп жартылай қаңырап тұрды. Егістіктер, кәрізшілер, каналдар жойылып қала айналасындағы 
жүзімдіктер, бақтар қурап кетті. 1860ж. орыс деректерінде қалада 2-3 ғана тұрғын-үй қалғандығы ай-
тылады. (Тұяқбаев, 2011, 100 б) Сауран қаласының зерттелу тарихы бұдан 150 жылдан аса уақыт бұрын 
басталғаны мәлім. Ол Ресей мамандары П.И.Лерх, П.И.Пашино, А.И.Федченконың және т.б. шығармалары 
мен қолжазбаларында аталып өтіледі. Олар негізінен қала топографиясы жайлы мәліметтер қалдырады. 
Шын мәніндегі арнайы археологиялық зерттеуді 1947-48жж. А.Н.Бернштам басқарған Оңтүстік Қазақстан 
Археологиялық экспедициясы жүргізді. Экспедиция құрамында болған Е.И.Агеева мен Пацевичтер жиған 
материалдарын өз монографияларында жариялады. Сауранның дәл орнын анықтау жайлы К.А.Байпақов 
та мәселе көтерді. 1999 жылы Сауранның жасын анықтау мақсатында Түркістан Археологиялық экспе-
дициясы зерттеу жүргізді. 2004 жылдан бастап «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында Сауранда тұрақты 
түрде археологиялық зерттеулер жүргізілуде. Бұған ОҚАЭ (К.М.Байпақов, Түркістан археологиялық экс-
педициясы, Е.А.Смағұлов, М.Қ.Тұяқбаев) Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің Археология ғылыми орталығының 
экспедициялары қатысуда.  Алғашқы жұмыс 2005 жылы «Ортағасырлық Сауран шаһары» деген атпен жа-
рияланған болатын. 2006-2008жж. аралығында Түркістан археологиялық экспедициясы көне Сауранда 
(Қаратөбе) жүргізген зерттеу жұмыстары «Древний Сауран» деген атпен кітап болып жарық көрді.  (Тұяқ-
баев, Мұсабаев Қ, 2013. 80-88 бб). Сауран қаласындағы мұнан басқа да ғылыми жұмыстарды Түркістан ар-
хеологиялық экспедициясын М.Тұяқбаев 2010-2011жж. жүргізген болатын. Нәтижесінде 2010 ж. Сауран 
қаласының солтүстік қақпасы зерттелді. Солтүстік қақпа негізінен Сығанақ қаласына қарай бағыт алатын 
жолмен байланысқан бұл қақпа қаланың бас қақпасы рөлінде атқарған. Қақпа өте күрделі құрылыс, ол 
үш кезеңнен тұрады. Алғашқы құрылыс жұмысы Ақ Орданың ханы Сасы Бұқаның тұсында басталып (1320-
1345жж.) жалғасқан қала қорғаны мен қақпаларын салу кезеңі деп есептейміз. Бұл кезде (ХІV) қала 
қорған қамалмен қоршалғанына Сауранды 1388 жылы Тоқтамыстың ұзақ уақыт қоршаса да ала алмаға-
ны және қақпа алдындағы ордың түбінен Әмір Темірдің Самарқанда 1383 жылы соқтырған мыс тиыны 
фулстың табылуы куә. Бұл тұстағы қала қақпасы қазіргідей тым үлкен және күрделі болмауы да мүмкін, 
сонымен бірге, оның биіктігі де 12-13 метрден аспаған сыңайлы, ал қала қорғанының тістері өте үлкен. 
(1,5-1,5м) және қазіргі қорғаннан екі метр төмен болғандығын қаланың оңтүстік бетіндегі олардың әліге 
дейін сақталған бөліктерінен байқауға болады.  

Екінші құрылыс кезеңі 1427 жылы көшпелі өзбектер ханы Барақтың Сауранды және т.б қалаларды 
қиратуынан соң басталған сияқты. Бұл тұста қақпа мұнараларының ор ішіндегі іргесі бес метр биіктікке 
дейін күйген қышпен қапталады. Солтүстік мұнарасы іргесі 17 метрлік, ал оңтүстік мұнара іргесі 11 метр-
лік күйген қыштан қалыңдығы екі қатарлық қыш қабырғамен қапталады. Бұл амал іргені су шаюдан және 
жау әскерлерінің үңгіп қазуынан сақтайтын. Бұған қоса қақпа мұнарасы жоспарында сопақша, доғал 
түрге айналғаны байқалады, екі доғал мұнара ортасында ұзын дәліз қалыптасып оның үсті де жабынмен 
жабылғанын көреміз. Қақпа алдындағы ор ішіне түбінің диаметрі 11 м, ұшының диаметрі 7,5м, биіктігі 10 
метрлік қорғаныс мұнарасы ХІV ғасырда-ақ алғашқы қақпамен тұрғызылған. Оның төменгі бес метрлік 
биіктіктегі бөлігі үш қатар қалыңдықтағы күйген қышпен өріліп шығып, іші топырақпен толтырылған. 

Осындай су өтпейтін стилобаттың үстіне кесектен мұнара тұғызылған, оның ортасымен өтетін дәліз-көпір 
міндетін де атқарған. Бұл мұнара қақпамен және жағалаумен көтерме көпір арқылы жалғасатын болған. 
Мұндай қақпа алдындағы мұнараларды Төрткүл-І-Қарашық, Төрткүл-ІІ-Қарашық, Иқан, Қаратөбе-Сауран 
қалаларынан да кездестіреміз. Бұл мұнара ХV-ХVІ ғғ. соғыстардан әбден бүлініп, қала билеушілері  ХVІ ғ. 
ортасына жақын оның орнына тұрақты да күрделі көпір құрылысын салуды ұйғарған сияқты. Бұл кезде 
ордың табаны қалыңдығы бір метрден аспайтын лай-батпаққа толып қалған болатын, оның ішінен адам 
сүйектері де, қару-жарақ та, тас атқыш оқтары да көптен табылады. Қақпа алдындағы көтерме көпірге 
тіреуіш ретінде биіктігі 4м тік төрт бұрышты құрылыс салынады, ордың жағасынан ортасына қарай 5 ме-
трге дейін еніп тұратын трапеция сияқты екінші құрылыс тұрғызылып, онымен ортадағы тіреуішті жалға-
стыратын тұрақты көпір орнатылады. Бұл тұрақты көпірдің ұзындығы 4,5м, ені 3 метрден кем болмаған-
дығы байқалады. Көпір ХVІ ғасырдан жоңғарлар шабуыл жасаған 1725 жылға дейін тұрған сияқты. Соғыс 
барысында көпір өртеніп, жағалық тіреуіші суға құлап жарамсыз болып қалған  соң жоңғарлар қалаға 
кіріп-шығуды жеңілдету үшін ордың осы тұсын көміп, қала түбіндегі «Қарахан мазаратынан» құлпытастар 
әкеліп, жаңадан екі тіреуіш тұрғызған деп есептейміз. Олай дейтініміз, мұндай вандализмге басқа діндегі 
адамдар ғана баруы мүмкін, ешбір мұсылман, яғни жергілікті тұрғын халық мұндай әрекетке аттап баспас 
еді. Сонымен бірге, бұл тұста ордың тереңдігі екі-ақ метр болатын, қазба барысында қыш пен құлпыта-
стардан қаланған осындай екі тіреуіш аршылды, олардың биіктігі 1-1,2м шамасында ғана және олардың 
қатар қаланғандығына қарап құбыр қызметінде атқарған деген болжам жасауға болады. Мұндай жағдай-
да қақпа алдындағы ордың осы екі қатар тіреуіштен басқа жері түгел көміліп тасталған деуге негіз бар, 
олай болса көпір тек осы екі тіреуіштің үстінде ғана сақталған болып шығады. Бұл болжам қақпа алдын-
дағы орды ғана көміп жатқан топырақ жалдың қалай пайда болғандығына түсінік береді және жоңғар ша-
пқыншылығынан соң-ақ қаланың дағдарысқа ұшырап, күйреу кезеңіне бет алғанын анық байқаймыз. Бұл 
тұста қаланы қоршаған ор да әбден батпаққа толып, келетін су да азайып кеткен. Шығыс беттен келетін 
су құлпытастардан қаланған құбыр ортасымен қаланың солтүстік және батыс бетіндегі орға құйылатын 
болған. Уақыт өте келе құбыр да топыраққа толып, қақпа алдындағы жал да құлаған мұнаралардың қи-
рандысын су шайып әкелуі арқасында биіктей берген деуге негіз бар. Қазба басталған 2005 жылы қазір 
толық аршылған дәлізді қалыңдығы 2,5м топырақ қабаты басып жататын. Төбеден құлаған жабын мен екі 
мұнараның ішкі беттері дәлізді толық көміп, қар, жауын суымен езіліп екі жағындағы ор мен магистральді 
көшеге қарай 250 жылдан аса уақыт ағып жатуы нәтижесінде ор үстінде осындай өткел пайда болған. 
(Тұяқбаев, 2011, 100 б) Сауран қаласының солтүстік қақпасына жүргізілген археологиялық зерттеулерден 
кейін, осы қақпаға алып келетін қаланың Бас көшесі мен регистан алаңына археологиялық зерттеу жұмы-
стары жүргізілді. Қақпаның ішкі бетіндегі алаң, оған жалғасқан ұзындығы 200 метрлік магистраль көше 
мен ол барып тірелетін көлемі 35х20 метрлік орталық алаң зерттелді. Көшені аршу жұмыстары толық бітті, 
оның қақпадан әрі 100м бөлігінің табанына қалыңдығы 10-15 см тақта тас төселген болып шықты, қалған 
бөлігін де бір кездері тас болып жатқан, алайда, бұл күндері ұрланып кеткен. Медресе мен ханака алдына 
орналасқан орталық алаңда бір кездері күйген қышпен өрілгені байқалады. Көше мен алаңнан көптеген 
монеталар табылды. Қақпа түбіндегі алаңнан шығысқа, оңтүстікке және солтүстік-батысқа қарай үш  ма-
гистраль көшелер келетіндігі анықталды. Көшенің ені 3-4м, табаны айналадан 1-1,5 м төмен орналасқан. 
Тарихи-мәдени ескерткіштер еліміздің, өткен тарихымыздың куәсі және төл мәдениетіміздің бет бейнесі 
болып табылады. Мәдени-мұраларымызды зерттеу, насихаттау, зерделеу, оларды қорғау мен сақтау кезек 
күттірмес мәселе. «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің тізіміндегі Республика-
лық маңызы бар бұл ескерткіш келешекте туризмнің бір бөлшегі ретінде қызмет көрсетері анық. Сауран 
қаласын зерттеу жұмыстары болашақта да жалғасын таба бермек.  
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ОРДАБАСЫДАҒЫ ОБАЛЫ ҚОРЫМДАР

Қорым – дегеніміз ежелгі жерлеу орындары шоғырланған зираттар. Қорым тастан, топырақтан немесе 
қиыршық тас аралас топырақтан үйіп жасалған бірнеше обалардан тұрады. Ал оба деп қабір үстіне тастан, 
топырақтан немесе осы екеуін араластыра үйінді тұрғызылған жерлеу орындарын айтады. Обалардың 
кейбіреулері айналдыра бір немесе бірнеше тас тізбектерімен қоршалған ( Қозыбаев, 2002, С.136-138).

Мұндай жерлеу орындар әр кезеңде әрқалай орналасады. Мысалы, ерте кезеңде шығыстан батысқа 
немесе солтүстіктен оңтүстікке қарай бағыттала тізбектеле орналасса, кейінгі кезеңдерде шашыраңқы 
орналасқан. Қазақстанда қола, темір дәуіріне жататын қорымдар көптеп зерттелген, ал ерте ортағасырға 
жататын обалар әлі де болса зерттеуді қажет етеді. Зерттеу жұмыстарының нәтижесінде ежелгі обалардың 
диаметрі 100 метрден, биіктігі 20 метрден асатындығы анықталды. Оба үйіндісінің астынан бір немесе 
бірнеше жерлеу орындар кездеседі. Анықталған жерлеу орындар мен табылған заттай деректер, байырғы 
тұрғындардың әлеуметтік даму деңгейін, дүниетанымын,тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрлерін, діни наным-
сенімдерін, жерлеу ғұрыптарын және қоғамдық қатынастарын анықтауға мүмкіндік береді (Сыдықова, 
Макишева, 2013. 46 б.).

Адамзат тарихында мүрдені жерлеу салты орта палеолит кезеңінде пайда болса, қабір үстіне топырақ 
немесе тас үйіп оба тұрғызу әлдеқайда кейін, яғни энеолит дәуірінде қалыптасты. Бұл құрылыс Еуразия 
далалық өлкелерінде өмір сүрген халықтарға тән ескерткіш. Әдетте, ғалымдар обаға жерлеу ғұрпының 
шығуының өзін көшпелі тұрмысқа бейімделген далалық көшпелі тайпалар мәдениетімен байланыстырады. 
Археологиялық зерттеулердің нәтижесінде ең алғашқы обалардың Орал мен Днепр аралығында б.з.б. 3 
мыңжылдықта пайда болғандығы анықталған. Аталмыш обаларды энеолиттік көне шұңқыр мәдениетін 
қалыптастырған көшпелі тайпалар алғаш рет дүниеге әкелсе, осыдан кейін ол Еуразияның далаларына 
кеңінен таралып біржолата тұрақтады. Қазіргі таңда археологиялық зерттеулердің нәтижесінде обаларды 
жүйелеу мен сипаттаудың қалыптасқан тәртібі орнатылды (Алипова, 2014, С. 4)

Негізгі тақырыбымыз Ордабасы обалы қорымына келер болсақ, қорым – Түркістан облысы, Ордабасы 
ауданы, Бадам станциясының оңтүстігіндегі биік қыраттың үстінде тізбектеле орналасқан. Қорымда 28 
оба тұрады (Сурет – 1). Обалардың диаметрі 17-20 м. ал  биіктіктері болса 1,5-2 м., болып келеді. Қорымда 
жүргізілген археологиялық зерттеу жұмыстарының нәбижесінде, аталмыш обалардың б.з.д.VII–б.з. VI 
ғасырлар аралығына жататындығы анықталды.

Ордабасы обалы қорымының зерттелу тарихына келер болсақ, Ордабасы тауындағы обалы қорымдарға  
алғашқы болып Халықаралық Қазақ-түрік университетінің  профессоры, археолог  Александр Николаевич  
Подушкиннің басшылығымен  1980 жылы зерттеу жұмыстарын жүргізген. Нәтижесінде тау үстінде бірқатар 
жерлеу нысандары анықталып, классификация жасалып картаға түсірілген.

Анықталған ескерткіштерді орналасуы жағынан үш үлкен топқа бөлген:

1. Орталық обалар тобы;
2. Солтүстік шығыс обалар тобы;
3. Оңтүстік шығыс обалар тобы.
Орталық обалар тобына  «Патша обасы» оның солтүстігіндегі төрт оба және оңтүстігіндегі бір оба 

жатқызылған. Солтүстік  шығыс обалар тобына орталық топтың солтүстігінен көлденең түскен тізбегін 
жатқызған. Обалардың санын жалпылама оннан көп деп көрсетілген. Оңтүстік шығыс обалар тобына  
орталық топтың оңтүстік шығысында 250-300 метр жердегі жота үстінде тізбектеле жатқан обаларды 
кіргізген. Жалпы саны жиырмадан көп деп көрсетілген. Ордабасы тауының әр жерінде орналасқан 4-5 
обадан тұратын ескерткіштерді нақты орны көрсетілмей аталып кеткен. Олардың жалпы саны жиырмаға 
жуық деп анықтаған.

Қазба жұмыстары бес обада жүргізілген. Оңтүстік шығыс тобынан бір обаға. Солтүстік-шығыс тобынан 
бір обаға, орталық топтан бір обаға. Қазылған обалардың екеуінде мәйіт болмай шыққандықтан оларды 
кенотаф деп көрсетілген. Орталық топтағы қазылған оба б.д.д. VII–IV ғасырларға  тән деп көрсеткен 
(Подушкин, 2000, С.30-31).

Тау етегінде орналасқан Ақбұлақ ауылының маңындағы «Вревское» қорғандар тобында зерттеу-іздеу 
жұмыстарын жүргізгенде бес обада қазба жұмыстары жұргізілген. Бұл обалардың ерекшелігі – көлемі  
өте үлкен болып келеді. Кейбіреуінің диаметрі 17-20 метр, ал  биіктігі 1,5-2 метр. Мәйіттер 3-3,5 метр 
тереңдікке көмілген. Алдын-ала зерттеулер жүргізгенде бұл обалардың тұрғызылған уақыты біздің 
заманымыздың Ш ғасырына жататыны анықталған. Обаларда  қазу барысында олардан адам қаңқалары 
мен мал сүйектері, қыш  ыдыстардың фрагменттері, жебе ұштары табылған. Ал, орталық обаларды  ашқанда 
онда мұқияттап жақсы сақталған адам қаңқасы табылған. Бұл мәйіттердің  басқа обалардағы мәйіттерге 
қарағанда айырмашылығы, өте ірі болған. Бойы 1,93 келетін мәйіттің басы оңтүстік-батысқа қарай 
қойылып, мұқият лай мен құм араластыра сыланған. Мәйіт сыртындағы сылақты аршығаннан кейін ішінде 
ертедегі жауынгерлерге тән бұйымдар қойылғаны белгілі болды. Атап айтқанда, беліне байланған қанжар 
қалдығы, тас қайрақ, темірден және сүйектен жасалған жебе ұштары және мал сүйектерінен жасалған 
әртүрлі әшекей бұйымдар табылды. Мұндай сүйектен жасалған әшекей заттар негізінен Ш ғасырлардағы 
ғұн тайпаларына тән екендігі айтылды. Олар мұндай заттармен ер-тұрмандарды көркемдейтін болған. 
Мұнан басқа осы кезеңдерге тән керамикалық ыдыстар табылған.

Көкбұлақ ауылының маңындағы да дәл сондай обалы қорғандарға  жүргізілген қазба жұмыстарында 
табылған. Жер бетінен 2 метр тереңдікте бірнеше адамның мәйіті, қыш ыдыстар табылған. Олар қыштан 
жасалған майшам, екі тұтқалы құмыралар  табылған. Нәтижесінде Ордабасы  тауы  маңайында б.з.д II  
ғасыр -  б.з. III ғасыр және  б.з.д. VII ғ. бастап  б.з. IV ғасырларды қамтитын обалар тобынан  тұратын 
қорым деген қорытындыға келген  (Подушкин, 1995, с. 30-31)

2017 жылы Елбасымыз  Нұрсылтан Әбішұлы Назарбаевтің  «Болашаққа бағдар; рухани жаңғыру» 
мақаласы аясында  «Ордабасы» ұлттық  тарихи мәдени қорығы аумағындағы есекерткіштерді есепке алу, 
құжаттау, мақсатында археолог мамандарымен бірлесе отырып, ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілді 
(сурет – 2).

Қорық аумағындағы ескерткіштерге зерттеу жұмыстын жүргізудегі басты мақсат мынандай еді: 
- археологиялық ескерткіштерді жіктеу;
- ескерткіштердің нақты орнын нақтылау;
- ескерткіштердің хронологиясын нақтылау;
- нысанды әуеден суретке түсіру;
- нысанның топографиялық жобасын жасау;
- ескерткіштердің ғылыми паспортын жасау;
- археологиялық ескерткіштерді жіктеу;
- нысанның иллюстрациялық материалдарын жинау;
- есепке алу карточкаларын дайындау болып  табылады. 
Жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесінде 140 обадан тұратын 28 археологиялық 

ескерткіш ал қорық шекарасының сыртында қалған 40 обадан тұратын 12 археологиялық ескерткіш орна-
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ласқандығы анықталды. Қорық аумағында орналасқан ескерткіштердің ішінде 4 обалы  қорым, 10 обалар 
тобы, 13 жекелеген обалар, 1 қарауылтөбе бар  екендігі белгілі  болды. Ал қорық шекарасы сыртында 
орналасқан ескерткіштер; 10 обалар тобы, 2 жеке обалар  анықталды (сурет-2)

             Қорық  аумағындағы анықталған ескерткіштердің хронологиясына келетін болсақ  аталған  оба-
лардың ішінде б.з.д. ІІ–б.з.ІІІ ғғ. жататын 1 ескерткіш (оба), б.з.д.VII–IV ғғ. жататын – 4 ескерткіш оба, 
біздің дәуіріміздің  IV–VI ғғ. жататын 22 ескерткіш обалар және Х-ХІІ ғасырларға жататын 1 қарауылтөбе 
анықталды.. Қорық шекарасының сыртында жатқан ескерткіштердің ішінде б.з.д.VII–IV ғғ. жататын  3  
ескерткіш (обалар), б.з.д. IV–VI ғғ. жататын 9 ескерткіш обалар  табылды. Қазіргі таңда Ордабасыдағы 
обалы қорымдарға жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесінде қазба жұмыстарын жүргізу жоспар-
лануда.
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АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЕСКЕРТКІШТЕР – ТАРИХ КУӘСІ

Ескерткіш – елдің, халықтың мәдени мұрасының жалпы атауы. Тарих және мәдениет ескерткіштерінің 
жиынтығы музейлік, көрмелік маңызы бар заттар мен жылжымайтын ескерткіштерді (құрылыстарды, ғи-
мараттарды, т.б.) қамтиды. Ортақ типологиялық белгілері бойынша ескерткіштерді негізгі 4 түрге бөледі: 
археологиялық ескерткіштер, тарихи ескерткіштер, сәулет өнері ескерткіштері, монументтік (мүсін) өнер 
ескерткіштері. Сондай-ақ, ескерткіштерге тарихи-танымдық немесе тарихи-көркем құндылығы бар жаз-
баларды да жатқызуға болады. Оларды шартты түрде ауыз әдебиеті ескерткіш, жазба ескерткіш, өнер 
ескерткіш, сәулет ескерткіш, археологиялық ескерткіш, ұлттық дәстүрлі қолөнер ескерткіш, діни ескерт-
кіш және т.б. деп те жіктеуге болады.      

Елбасымыз атап өткендей ата- бабаларымыздан мұра болып қалған кең байтақ жерімізді, тарихи-мәде-
ни құндылықтарымызды, тарихымызды қайта жаңғырту киелі орындарымызды барынша насихаттауымыз 
керек. 

«Әзірет-Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі ғалымдарының зерттеуінше Түркістан 
өңірінде 100 ден аса киелі орындар бар. Қазақстанның 100 киелі нысандарына Түркістан өңірінен  Қ.А. 
Яссауи кесене-кешені (Рабия Сұлтан Бегім кесенесі XV ғ., Үлкен Қылует ХІІ ғ., Күлтөбе (Ясы) қалашығы, 
Гауһар ана кесенесі), Үкаш ата мазары Сауран қалашығы (ХІІІ-ХVІІІ ғғ.) енгізілді. Сонымен қатар, Жала-
улы ата мазары, Үкаша ата мазары, Гаухар ана кесенесі, Меңдуана баба кесенесі, Жылаған ата бұлағы мен 
үңгірі, Құрышқан ата мазары және т.б. киелі орындар қатарына жатады. 

Қожа Ахмет өз өмірінде-ақ өлеңмен жазылған көп хикметтерді  дүниеге келтірген философиялық 
ақын. Біздің қолымызға жеткен екі жүзден асатын хикметі бар. 63 жасынан бастап, жер астында күн сәу-

лесін көрмей өткізді. Бүкіл Шығысқа әмірін жүргізген атақты қолбасшы Ақсақ Темір далалықтар мен қа-
лалықтар қосылып пір тұтатын, күніне жүз мәртебе тағызым етіп, мінәжат қылатын Қожа Ахмет Ясауиге 
зәулім ескерткіш тұрғызуды қолға алды.

Қожа Ахмет Ясауи кешені порталды күмбезді құрылыс.  Оның көлемі  46,5х65,5 м.  Орталық залдың 
айналасына әр түрлі мақсатқа пайдаланылған  үлкенді-кішілі 35 бөлме орналасқан. Оның  бірінде сопы 
ақынның мүрдесі жерленген. Орталық   бөлмеде қолымен  жазылған  Құранның  көшірмесі, кітаптар, 
шежірелер сақтаулы. Қожа Ахмет Ясауи кесенесі талай ғасырдан бері мұсылманшылықтың алтын бесігі 
болып келеді. Оны бүкіл қазақ жұрты, түркі әлемі ерекше қасиет тұтады. Қожа Ахмет Ясауи кесенесі – 
түркі әлемінің рухани орталығы

Археология  саласы музейдегі  жақсы дамыған  салалардың бірі деп айтуымызға әбден болады. Се-
бебі ұзақ  жылдардан бері білікті мамандар мен   археологтардың   жетекшілігімен жылма-жыл Түркістан 
маңындағы ежелгі қалалар мен қоныстардың орындарында археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп 
келеді. Табылған жәдігерлердің ғасырлары, жылдары  толығымен анықталып, музей қорына өткізіліп ке-
леді. 

Музей қорындағы археологиялық ескерткіштер  барлық тарихи кезеңдердің куәсі ретінде біздің за-
манымызға жетіп отыр. Тарихтан белгілі б.з.д II мың жылдықтың екінші жартысы  барысында Еуразия 
даласында  қола өндіру жолға қойылды. Мыс кендерінің қорлары бар жерлерде оларды өңдеп, әр түрлі 
бұйымдар, әшекейлер, сондай-ақ, найза, балта, пышақ, садақ жебесінің ұштары жасалынған (Маньков-
ская, 1980,114-116 б).

Осындай бір қола дәуірінің  ескерткіші: Түркістан маңындағы Шербай қорымы. Онан  табылған музей 
қорындағы б.з.д. ХVI – ХV ғғ. тән  қос мүйізді білезіктер, әшекейлер, пышақ, тастан тізілген моншақтар мен  
қыш ыдыстардың 40-қа жуық түрлері қола дәуірінің Андронов  мәдениетінің Федоров кезеңіне жатады. 
Ыдыстардың көпшілігінің бүйірі тік немесе біраз шығыңқы, мойны сыртқа қайырылған, түбі жайпақ болып 
келген. Өрнектері ыдыстың бойына түсірілген,   өрнектері «шырша», шаршы және үшбұрыш  болып келген. 

Келесі бір ескерткіш Шопан елді мекеніне жақын орналасқан. Ол сақ-үйсін мәдениетіне қатысты  қо-
рым орны. Одан табылған   қыштан  жасалынған  б.з.д. I ғ. мен б.з. I ғ. аралығына тән шүмекті қазан 
мен сапты аяқ дәлел. Мамандардың пікірінше шүмекті қазандар Қырғызстандағы  Шу атырабындағы сақ 
қорғандарынан табылған екен. Бұл үйсін керамикасы типтес ыдыс сақ дәуіріне (б.з. д VII-V ғғ.) жатады.

Сауран Қаратөбеден табылған археологиялық деректер тарихымыздың қаншалықты бай екендігінің 
дәлелі. Қазба барысында анықталған кәріз жүйелері сол заманның өзіндегі қазақ жерінің өркениетін 
аңғартады. Сауран қаласының зерттелу тарихы бұдан 150 жылдан аса уақыт бұрын басталғаны тарихтан 
мәлім. Ол Ресей мамандары П.И. Лерх, П.И. Пашино, А.И. Федченконың және т.б. шығармалары мен жол-
жазбаларында аталып өтіледі. Олар негізінен қала топографиясы жайлы мәліметтер қалдырады.  

ХVІ ғ. Тарихшы Рузбихан қаланы былай сипаттайды. Онда: - «қала ашық жазық далада орын тепкен, 
айналасы көк жасыл ағаштарға толы екені, қаланың өзі биік қорғаныс қабырғаларымен қоршалғаны, ал, 
қамал алдарына терең ор қазылғаны» баяндалады. 1514-1515жж. қалада тұрған ақын-жазушы Уасифи 
өзінің естеліктерінде қаланың тамаша ғимараты мешітті айта келіп, оның айван алдындағы теңселмелі екі 
мұнарасын әлемнің жеті кереметіне бағалап былай баян етеді. «Оның айвандарының иықтарына таңқа-
ларлық биік екі мұнара салынған. Ол мұнаралардың ұшар басында – «гүлдестелерінде» шынжыр бекітіл-
ген, ал әр мұнараның күмбезінің астында бөрене асылып қойылған. Егер бөренені күшпен қозғап тербетсе, 
шынжыр шайқалады да, қарама-қарсы мұнарада тұрған адамға мұнара құлап кететін секілді, бұл да болса 
әлемнің кереметтерінің бірі емес пе» деген ой тастайды. Сондай-ақ Уасифи қаланы кәріздер арқылы су-
ландыратынын «олар сияқтыны бүкіл әлемдегі жер мен суды шарлап шыққан адамдар да көрмеген». Олар 
фарсақ жердегі қашықтықта болған; оның үстінде қамал салынған, қамалдың ішінде терең құдық қа-
зылған, 200 гяз, жер бетінен суға дейін 50 гяз, суды шығыр арқылы көтерген. Шығыр бұқамен қозғалысқа 
келтірілген. Кариздердің басында су қоймасы орналасқан. Кариздердің біреуінің суымен суғарылатын 
жер аумағында бағы, жүзім бақшасы және шаруашылық құдықтағы су деңгейі 150 гяз болған», – дейді. 
(Байпақов, Нұржанов, 1992, 84 б.) Мұны археологтар К.М. Байпақов пен Е.А. Смағұловтар тарихи деректің 
растығын археологиялық барлау барысында анықтайды. 
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Музей қорындағы археологиялық ескерткіштер материалына қарай қыштан, металдан, тастан, сүйектен  
жасалынған деп бөлінген. Әйтсе де, көпшілігі  қыштан жасалынған бұйымдар  болып келеді. Қазақстан-
ның басқа қалалары сияқты Түркістан өңірінде  де  қыштан ыдыс жасау ерекше дамығандығын байқай-
мыз. Қыш бұйымдардың барлығы арнайы пештерде күйдірілген, солардың дәлелі ретінде Сидақ ата, Иасы 
- Күлтөбе, Ескі Түркістан  қалаларында жүргізілген археологиялық қазбалардан табылған алып хумдар 
мен құмыралар және т.б қыштан жасалынған бұйымдар музей қорының құнды жәдігерлері болып табыла-
ды. (Байпақов, Ерзакович, 1991, с. 207).  

Түркістан өңірінде киелі жерлер өте көп орналасқан. Елбасы мақаласы да осы мәселені реттеп, киелі 
жерлердің картасын қалыптастыруды міндеттейді. Ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан мәдени-рухани мұралар, 
тастағы жазбалардағы өсиет, тәлім тәрбиені жасұрпақтың бойында Отансүйгіштік, ерлік сезімді ұялатып, 
олардың туған жерге, өскен елге, ұлт мәдениетіне деген сүйіспеншілігін арттыру біздің міндет. 
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АЛТЫН ОРДА ЗАМАНЫНЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ АСПАБЫ

Биыл Ұлық ұлыс – Алтын Орданың құрылғанына 750 жыл толып отыр. Соған байланысты, Алтын Орда-
ның бұл мерейтойы халықаралық деңгейде аталып өтіледі. Бұл жөнінде мемлекет басшығы Қасым-Жо-
март Тоқаев 2019 жылғы «Ұлытау – 2019» халықаралық туристік форумында: «Ұлытау – халықаралық 
деңгейдегі этнографиялық туризмнің орталығы болуы тиіс. Бұл жұмыстар Алтын Орданың 750 жылдығын 
мерекелеу аясында басталуы қажет» - деп атап өткен болатын. 

Музыкалық аспаптардың адамзат тарихында алатын орны ерекше. Қай заманды алып қарасақ та адам 
өзінің ішкі күйін, қуанышы мен қайғысын осы музыкалық аспаптар арқылы білдіріп отырғаны анық. Сон-
дықтан, дыбыс шығаратын құралдар ежелден белгілі екендігін айта аламыз. Бұған дәлел ретінде, соңғы 
жылдары аспаптану және археология ғылымдарында жүргізіліп жатқан зерттеулер болып отыр. 

1963 жылы Ресейдің Саратов облысы Усть-Курдюм елді-мекені  жанында,  көшпенділердің жерлеу ке-
шенінен қазба  жұмыстары  барысында  археолог  И.В. Синицын XIII–XIV ғасырларға жатқызылатын  ас-
папты тапты (Гарустович, Ракушин,  Яминов, 1998, с. 213). Қазіргі таңда бұл музыкалық құрал Саратов 
тарихи-өлкетану музейінде сақтаулы тұр. 1989 жылы музыкалық аспаптың көшірмесін  белгілі  шебер  В.А  
Шушкевич қалпына келтіріп жасаған болатын. Қазіргі таңда бұл тарихи музыкалық аспаптың көшірмесі 
Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінде көрермен назарына ұсынылып келеді.

Аталмыш аспап көп жылдар бойы ыспалы музыкалық құрал ретінде сипатталып, зерттеуші ғалымдар 
назарынан тыс қалған. Тек 2005 жылы «Золотая Орда. История и культура. Каталог выставки» атты ең-
бекте Мемлекеттік Эрмитаждың жетекші ғылыми қызметкері Марк Крамаровский аспаптың қобыз екенін 
негіздеген болатын («Золотая Орда. История и культура. Каталог выставки». 2005, с. 206).

Саратов қобызын ХІІІ-XIV ғасырларға жатқызылатындығы бұл аспаптың Алтын Орда заманында пайда-
ланылғандығын көрсетеді. Аспаптың жалпы ұзындығы 97 см құрайды. Археологиялық қазбадан кейін бұл 
музыкалық құрал былай сипатталады: «Табылған музыкалық аспап – 3 ішекті ыспалы, сопақша формалы 
іші қуыс корпус, 3 құлақ бекітілетін күрек пішіндес басы бар. Табылған кезде тері мембранасы сақталған» 
(Гарустович,  Ракушин,  Яминов, 1998, с. 213). Одан басқа аспап шанағының төменгі жағы сопақша келіп, ой-
науға ыңғайлы болу үшін тіреуіш ретінде жасалған. Қарап отырсақ, Алтын Орда заманында үш ішекті қобыз 
аспабының түрі кеңінен мәлім болғандығын аңғарамыз. Тағы бір айта кететін ерекшелігі – қыпшақ әйелінің 
бейітінен табылуында. Яғни, ХІІІ-XIV ғасырларда Алтын Орда кезеңінде әйелдер де музыкалық аспапта ой-
наған. Шамасы бұл аспапта ойнаған тұлға өз заманында атақты, текті тұқымнан шыққан болуы керек. 

Саратов қобызына ұқсас аспап 1983-1985 жылдары Украинаның Херсон облысы, Киров елді-мекені 
жанында  жүргізілген  археологиялық  қазба  жұмыстары барысында қыпшақ заманына жататын обадан 
табылған. Бұл экспедицияның жетекшісі Кеңестік және украин археологы, тарих ғылымдарының докторы 
Я.П. Гершкович.  Ғалымның зерттеулерінде табылған музыкалық аспап ыспалы саз аспаптарына жатқы-
зылып, оны қобыз деп сипаттайды (Gershkovych, 2011,  pp. 81-89). Табылған қобыздың  ұзындығы  87 см, 
шаған ағашынан  жасалған. Қобыз  шанағының  көлемі  47,0×11,0  см,  мойны сыртына  қарай майысқан.  
Аталмыш  ыспалы  аспаптардың  Отаны  Орта  Азия  жері болып  табылады. Сонымен, бұл аспаптың қыпшақ 
обасында табылуы ортағасылардағы түркі заманында музыка мәдениетінің дамығандығын көрсетеді. Ба-
тыс Еуропада қобызға ұқсас ребек, фидула және федель аспаптары кездеседі. Қобызға ағайын болып 
келетін осы ыспалы аспаптар скрипканың «арғы тегі» ретінде саналады. Украина жерінде шертпелі лютня 
аспабының бір түрі кобза музыкалық аспабы өз есімін «қобыз», «кобуз» деп аталған аспаптардан алған – 
деген пікір айтады (Gershkovych, 2011, pp. 84-89). 

Евдокимовтың пікірінше Кировтан табылған қобыздың мойны ұзын, пернелері көзге қатты білінбейді, 
үш ішекті, шанағының астыңғы жағында тіреуіш қойылған. Аспатың ортаңғы ішегі алға қарай шығыңқы 
болса, ал екі шеткі ішектер бір деңгейде орналасқан. Бұл қобызды еденге, жерге немесе тізеге тігінен 
сүйеніп, оң қолмен ұстап ойнаған (Евдокимов, 1991, с. 282). 

Қобызға ұқсас ыспалы аспаптар Қазақстан жерінен де табылған. 2012 жылы белгілі археолог З. Сама-
шевтың жетекшілігімен Шығыс Қазақстанның Қарқаба-І №11, Қарақаба-ІІ №4 обаларынан VІІІ–ІХ ғасы-
рларға жатқызылатын түркі заманының аспаптары ашылды. № 11 оба бойынша, аспаптың мойыны ұзын, 
шанағы қайық тектес пішінде  келген.  Шанағында  үш  бұрышты  ретінде  келген  жұлдызша –  дыбыс  
ойығы,  яғни  дыбыс  шығаратын  орын.  Аспаптың  шанағы ойылып шабылған (Самашев, 2014, с. 681). 
Ғалымның  дерегіне  сәйкес  екі  ішекті  аспап  екенін  нақты  айта аламыз.  Шанағы  дөңгелене  келген,  
тостаған  пішіндес.  Шанақтың түбіндегі  түйме  екі  ішекті  бекітуге  арналған.  Жоғарыдағы  бірінші ас-
пап  сияқты  бұл  жерде  де  ысқышы  табылмады.  Сондықтан  нақты қандай түрде қолданғаны белгісіз. 
Бүгінгі күні дәл осындай пішіндес түріндегі шертпелі де, ыспалы да аспаптар кездеседі. Дегенмен бүгінгі 
шертпелі аспаптармен салыстырғанда жалпы ұзындығы шағындау 70 см болып келеді. 

Соңғысы Қарақаба-ІІ тобындағы № 4 обадағы табылған музыкалық аспап. З. Самашев ол туралы төмен-
дегідей мәлімет келтіреді: «Под колчаном, около локтя  левой  руки  расчистили  головку  грифа  с  че-
тырьмя  колками  и фрагмент грифа музыкального инструмента, изготовленного из дерева. Остальные 
части сильно сгнили, вследствие чего практически слились с настилом, из-за этого форму инструмента 
восстановить не удалось» (Самашев, 2014, с. 687).

Ғалым тек аспаптың бас бөлігінің ғана сақталғанын айтады. Алайда, өнертаушы Р. Ш. Нүркенов аталмыш 
музыкалық құралды зерттеуде мынадай пікір білдіреді. Бұл музыкалық құралда төрт «құлақтың» орны бар 
болғандықтан, оның мойыны жуан екендігі анық. Өйткені төрт ішек өз орнында тұру үшін аспап мойыны 
кемінде 3-3,5 см болуы керек. Аспаптың шанақ бөлігі сақталмағанымен, обадағы шіріген ағаш қалдықтары-
на қарап (білікті археологтармен ақылдаса келе) төмендегі суреттегі пішінге келдік. Кейін қазба жүргізген 
археологтармен жеке сұхбат барысында болғандай арнайы ысқышы да жанында жатқан екен. Төменде 
аспаптың байырғы құрылысын қайтадан қалыпқа келтіруге тырыстық. (Нүркенов, 2019, 43 б). 

Жоғарыда айтылған үш ыспалы аспаптың бір-біріне ұқсас болып келетіндігіне көзіміз жетеді. Дәлірек 
айтсақ, бұл музыкалық аспаптарда үш немесе төрт ішектің болуы, сол замандарда мұндай қобыздың 
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көшпенділер мәдениетінде кеңінен  қолданғандығын аңғартады. Қазіргі таңда бізге мәлім қобыздың екі 
ішекті түрі бертін келе пайда болған секілді. Алтын Орда дәуіріне жатқызылатын Саратовтың аспап пен 
ХІІІ ғасырға жататын Украинаның Киров деген жерінен табылған қобыз түрі бір-біріне қатты ұқсас болып 
келеді. Тек, Кировтық музыкалық құралды перненің болуы ерекшелендіреді.

Аталған аспаптарда сонау көне заманда қандай тұлғалардың ойнауы мүмкін деген мәселеге тоқталып 
кетейік. Я.П. Гершкович өз еңбегінде қабірдегі адамның  өз  заманында  ерекше  құрметке  ие  болған  тұлға 
деп есептейді. Мұндай құрметті ол шамамен өзінің әндік, болашақты болжау және адамдарды емдеу қасиет-
терімен алған болса керек – деп атап кетеді (Gershkovych, 2011, p. 89). Ал, белгілі археолог Зейнолла Самашев 
та: «бақсылар болуы мүмкін» - деп болжам айтады (Самашев, 2014, с. 689). Бұл пікірлерге толықтай келісуге 
болмайды. Өйткені, археологиялық қазба жұмыстарынан кейін, мәйіттің жанынан тек музыкалық құрал ғана 
емес, қару-жарақтар да табылған. Ал, Саратовтық қобыз иесінің әйел адамы болған және оның жанында 
біз, ине, тарақ, ағаш кесе жатқан. Соған байланысты, бұл әйел адамды бақсы емес екендігіне көзіміз жетеді. 

Археологияда музыкалық аспаптардың ашылуы сирек кездесетін жағдай.  Осыдан келе, Алтын Орда 
заманында, жалпы көшпенділер мәдениетінде әнші, күйші, жыршылар ерекше құрметке ие болғандығын 
растайды. Жауынгер-әнші, жауынгер-күйші, жауынгер-жыршылар сол замандардағы сал-серілердің 
көне үлгісі болып келеді. Себебі, ерте уақытта сал-серілер майданның алғы шебінде жүрген жауынгер-
лер болған екен. «Сал-серілер – өз еркімен тұтастай өлімге кесілген әскер... Әрине, көп жағдайда сал-
серілердің шерігі тұтастай қырылатын болған. Ал осы аяулы әскердің кездейсоқ тірі қалғандары болса, 
бейбіт кезде олар елдің еркесі саналған» (Әсемқұлов, 2010, 10 б). 

Осы мәселеге тағы бір дәлел ретінде, бізге сонау Алтын Орда кезінен келе жатқан «Ақсақ құлан – Жошы 
хан» аңыз жырының басты кейіпкері Кетбұғаны алсақ болады. Бұл жырда аталмыш жыршы Шыңғысханға 
Жошының өлімін «Ақсақ құлан» күйін шерту арқылы естіртеді (Әбуғазы М., 2017).  Негізінен  Кетбұғаның  
тұлғасына  аңыз  ретінде  емес, керісінше осындай тарихи тұлғаның бар болғандығын растау керекпіз. 
Рашид ад-диннің дерегі бойынша бұл тарихи тұлға Шыңғысханның немересі  Хулагудің  бас  қолбасшыла-
рының  бірі  болған  (Рашид ад-Дин, 1946, c. 23). 

Қорытындылай келе, Ресей және Украина жерлерінен табылған көшпенділер өркениетіне жатқызы-
латын аспаптар Қазақстан тарихына тікелей қатысы бар. Ол біздің ата-бабаларымыздың рухани мәдени-
етінің жоғары болғандығын көрсетеді. Әрине, аталған аспаптар әлі де болса толық зерттеуді қажет етеді. 
Болашақта бұл тақырып аспаптану ғылым саласында негізгі зерттеу нысаны болатындығына сенеміз. 
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DEVELOPMENT OF PRIVATE MUSEOLOGY IN TURKEY

Abstract:
Prıvate museology works developed in Turkey after 1980 are discussed in this article. Post-modern museums, 

which shaped by globalization, have supported private collectors. private museology works are shaped by 
“Private Collecting”. After 1980, the institution works of private museums in Turkey increased. In particular, 
there has been an increase in the number of new collections and collectors. The collection types and differences 
of museums have increased. However, with the changes in the laws of 1983, it was possible to open private 
museums. The concept of private museums in Turkey and the creation of their own museums have created 
competition between museums. Art collections have come to the fore. Sadberk Hanım Museum, Rahmi Koç 
Museum, Sabanci Museum, Istanbul Modern Museum have started to open as art museums in succession.

Organizational changes in the institutionalization of municipalities in the 2000s have increased the number 
of municipal museums. With political localization policies, the number of municipal museums promoting the 
city within urban regeneration projects has increased. 

In this study, the reflections of the changes created by new museum works in Turkey after 2000 were looked 
at in museum varieties. The conditions that have affected this development in the first degree have been 
economic and political factors. The impact of legal change is part of this research.

As a method of review, new museums opened against the background of the development of the history of 
museums were tried to be determined. After 1980, it was tried to define how the new special museum structure 
of Turkish museums, which changed through new museum practices, developed.

Keywords: Museums, Private Museology, Cultural Heritage, Law No. 2863, Turkish Museum.
Introduction:
When the history of the development of Turkish museums was investigated before the Republican Period, 

it was the transition point from traditional museum works to modern museum work after 1980. With the 
specialization of culture in Turkey in 1980, new legal arrangements were needed during the special museum 
period.

Within the scope of the Law on the Protection of Cultural and Natural Assets dated 21/7/1983 and numbered 
2863, the establishment, duty, management, supervision, supervision and conditions of private museums, 
which are made up of transported cultural and natural assets, have been determined. In accordance with 
Articles 24 and 26 of the Law on the Protection of Cultural and Natural Assets no. 2863, the “Regulation on 
Private Museums and Inspections” has been the turning point of the policies in the field of private museums in 
Turkey. With the amendment dated 24/11/2006 and numbered 26356 published in the Legal Gazette, the Right 
to Establish a Private Museum has been defined as belonging to various Ministries, public institutions and 
institutions, real and legal persons and foundations. These institutions can create collections of all kinds of 
transported culture and nature and establish private museums for the realization of their own service issues or 
objectives, provided they have permission from the Ministry of Culture and Tourism. The Regulation on Private 
Museums and Inspections, dated 28/6/2015 and published in the Legal Gazette no. 29400, has been re-issued. 
With the new special museum works developed under the Law on the Protection of Cultural and Natural Assets 
no. 2863, their own service subjects have been changed so that they can establish all kinds of museums that 
fulfill their own goals.

With these new legal sanctions in Turkey, the boundaries of private museum work have been drawn. Special 
museumism, shaped by privatization efforts, has changed shells. After 1980, it was known as the “Age of 
Private Museums” in Turkey. Private collections belonging to various people and institutions have started to 
be made public. Museums have also gained new identity in their corporate structures. This new understanding 
of museums, which has won the ability to become public, has started to spread. Financial and industrial 

companies serving in different areas of the private sector have started to open museums on their own names. 
With the museums they have established, it has been effective in promoting and preserving Turkish culture 
and art space.

In the establishment of private museums in Turkey, the effort of businessmen to open their collections to the 
public is seen as the method followed. Our first private museum in 1980 was the Sadberk Hanım Museum, which 
was founded in memory of Vehbi Koç’s wife. This museum was followed by rahmi Koç Museum, which opened in 
1994. Rahmi Koç Museum has highlighted its collection reflecting the history of industrial products. Sabanci 
Museum was opened in 2002. This museum has valuable works reflecting the history of Ottoman calligraphy 
works and industrialist Sabanci family. (Erbay,2019,p.182)  Unlike the foundation of other private museums, 
Sabanci Museum has introduced its collection with an exhibition abroad. Then the museum was opened. 
Before the opening of the museum, Sakip Sabanci’s “Golden Letters Calligraphy Collection” was introduced 
to the public at the Louvre Museum from March 17th to May 29th, 2000. The exhibition of 71 pieces of works 
consisting of very valuable lines, edicts and Korans from the period dating back to the mid-15th and mid-20th 
centuries made international presentation. The exhibition also won the title of the first private collection on 
display at the Louvre Museum, the State Museum. Sakip Sabanci’s collection has also been exhibited before 
this exhibition at the Metropolitan Museum of Art of Art in New York, the Los Angeles Country Museum of Art 
and the Arthur M. Sackler Museum, Boston Harvard University. At the end of the exhibitions under the name 
“Golden Letters”, the French State gave Sakip Sabanci the order of the L”égion d’honneur”. After returning 
to the country, the collection was recognized for its exhibition at Sabanci Museum. (http://www.hurriyet.
com.tr/gundem/altin-harfler-louvreda-39139345)Istanbul Museum of Modern Art, which was opened in 2004 
under the leadership of Eczacıbaşı family Oya Eczacıbaşı, has been named Istanbul Modern, turkey’s first private 
museum to organize modern and contemporary art exhibitions. (Erbay, 2019, s.165). In 2007, various temporary 
exhibitions are organized at Cibali Tobacco Factory to connect the Rezzan Has Museum with the Suna Inan Kirac 
Foundation Pera Museum, Elgiz Contemporary Art Museum with contemporary museum-goers and the public 
with art. Pera Museum is among the private museums with its temporary exhibitions alongside four different 
collections including Orientalist Painting, Anatolian Weight and Dimensions, Kutahya Tile and Ceramics and Old 
Istanbul Photographs. In addition to its archaeology-heavy collection, the Rezan Has Museum has also been a 
contemporary museum as an interactive museum, producing periody exhibitions from its own collection.

Visual 1 - Rezan Has Museum
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In June 2010, Hüsamettin Kocan opened the Baksı Museum.  (Afacan,2020, s 165) In 2010, Arter was opened 
by Vehbi Koç Foundation in Istiklal Caddesi Meymenet Khan for cultural-art studies. Arter organized various 
exhibitions for 9 years. Arter has served as a production exhibition venue in the field of contemporary art. In 
2019, Arter was opened as an Arter museum in its new building in Dolapdere due to the 50th year of the Vehbi 
Koç Foundation. (Erbay. Ö., 2020,s. 214)

The increase of special museum varieties in Turkey has been sedentous in the opening of private museums 
by various individuals and institutions, as well as the understanding of transferring collection protection 
to future generations. The number of private museums in Turkey remained below 20 until 2000. With the 
announcement in 2010 as istanbul Capital of Culture, the increase in investments in culture and art has rapidly 
increased the number of private museums.

When the data of the Turkish Statistical Institute on private museums is examined. There are a total of 
38 private museums in Turkey in 2008. The number of private museums increased from 50 in 2010 to 61 in 
2019. In 2019, a total of 258 private museums are operating in 40 cities under the supervision of the Ministry 
of Culture and Tourism. (See Figure:1) The city of Istanbul has 61 private museums and has the most private 
museums. Ankara 40, Bursa 19, izmir 16 private museums took their place in the ranking. The city of Gaziantep 
has 11 private museums. These numbers were interpreted taking into account the 2019 data of the Website 
of the Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Cultural Assets and Museums. (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür ve Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2019,  http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-135633/
ozel-muzeler.html)

Cities Where Private Museums Are Located Number 

Adana / Erzurum / Düzce/ Erzurum/ Kahraman Maraş/ Kayseri/ Kocaeli / Rize/   
     Sakarya / Zonguldak Ereğli / Mardin/ Tokat

1

Diyarbakır/ Afyon/ Amasya/ Bartın/Bilecik /Mersin/ Kırklareli/ Osmaniye 2
Antalya/Nevşehir/Trabzon 3
Muğla/Şanlı Urfa 4
Samsun/Kastamonu /Balıkesir 5
Aydın/Konya/Malatya 6
Edirne 7
Çanakkale/ Eskişehir/Kütahya 8
Gaziantep 11
İzmir 16
Bursa 19
Ankara 40
İstanbul 61
                                                                                            In Total 40                     258

Figure: 1 The Number of Private Museums in Turkey by Cities
Source: Erbay15.5.2019 Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Cultural Assets and Museums 

2019,
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-135633/ozel-muzeler.html

After 1990, city museums connected to municipalities started to open in Turkey. In Eskişehir, Bursa, Kayseri, 
Safranbolu, Antalya, Samsun, Kars, Izmit, Gaziantep city museums were established. (Pulhan,2007,S.159) Izmir 
Ahmet Piriştina City Archive and Museum was established with a project started in 2000 alongside Konya, 
Edirne, Antalya, Bartın city museums. (Bal,2020,s.175)

The Association of Historical Cities has set up city museums in various cities under the chairmanship of 
Prof. Dr. Metin Sözen. Periodic works of ethnographic material are exhibited in three dimensions in urban 
museums. In addition, the city’s history of digital technology and interactive presentation methods and the 

kinds of exhibitions are preferred. The creation of oral history archives in urban museums is an important 
resource for our museum work.

Opened after 2000, private museums have started to attract the public’s attention as new learning centers. 
Panorama museums, bank museums, factory museums, university museums and private museums were 
established within the scope of. After 2000, the number of bank museums opened by private bank investors 
increased. Ottoman Bank, Central Bank, Yapı Kredi Bank, İş Bank Museums are examples. 

Among the museums opened with the conversion of old factories into museums is Silahtarağa Electric 
Factory. In 2007, Santral Istanbul Energy Museum, Izmir Power Plant Power Museum was opened to visitors. 
Bursa Merinos Energy Museum was opened to visitors in 2012.

After 2000, the preservation of cultural assets and intangible cultural heritage and the emergence of 
sustainable concepts also opened living museums.

14.07. 5225 “Law on Promoting Cultural Investments and Initiatives” of 2004 is to promote cultural 
investment and cultural initiatives for the construction and operation of cultural centers by evaluating and 
evaluating Turkey’s cultural assets as a contributing factor to the country’s economy. It has been supported 
in private museums as part of providing support for the construction, repair or operation of libraries, archives, 
museums, art galleries, art workshops, film plateaus, artistic design units, art studios and venues such as 
cinema, theatre, opera, ballet, concert hall. (5225 “Law of Incentives for Cultural Investments and Initiatives” 
dated 14.07.2004) (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5225.pdf)

In 2010, Istanbul was elected capital of Europe. A total of 760 exhibitions were opened throughout the year. 
Close to 10,000 events reached 10 million viewers. Within the scope of urban projects, restoration works of Hagia 
Sophia, Topkapi Palace, Galata Mawlavi House were supported. He contributed to the openings of The Islands 
Museum, The Museum of The War, türvak Cinema Theatre Museum. (European Capital of Culture: Istanbul 2010; 
Art Agenda; https://www.ido.org.tr/lib_yayin/49.pdf) Unfortunately, museums were not sufficiently involved 
in urban awareness projects that preserved the historical and cultural heritage of the cultural capital in 2010.

University museums; museums with the advantage of research, which are places of science, art and histo-
ry. University museums are generally classified according to their collection characteristics according to the 
disciplines to which they belong. The conservation and conversion dimension of university museums has been 
highlighted. There are over 50 university museums in Turkey.

Visual 2 -  Trakya University Imaret Museum Large Exhibition Hall (Photo: F.Erbay, 2020)

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-135633/ozel-muzeler.html)l
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-135633/ozel-muzeler.html)l
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-135633/ozel-muzeler.html
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5225.pdf
https://www.ido.org.tr/lib_yayin/49.pdf
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Visual 3 -  Trakya University Imaret Museum Opening  ceremony  (Photo: F.Erbay, 19 Sept.2020)

Conclusion:
The development of private museology works is not independent of political and economic developments 

within the scope of our country’s cultural policies. Post-modern museum work shaped by globalization has 
created an atmosphere of competition between private museums and state museums.. Increasing the importance 
of museum work in the field of cultural industry and creative sectors has led to a change in perception in society. 
This also raises many discussions about the sustainability of rapidly changing private museums in Turkey.

After 1980, the new structure of Turkish museums, which changed through the practices of private museums, 
needed to be redefined in the extension of modernity. Rising in 2000, private museums have created economic, 
cultural, social change and transformed inaccessible museum spaces into accessible and usable spaces. Away 
from the traditional structure of state museums, private museology works are shaped by activities focused 
on events and promotions. In the future, increased state support in the institution of private museums, the 
proliferation of spatial and financial aid will further increase the number of private museums.
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FELT FROM PAST TO PRESENT: 
THE PROJECTS OF NIHAL KERIMAN ERBAY

Abstract:

Felt is one of the important handicrafts that lasted from the past of the Turks to the present day and 
has been tried to be increased day by day with the different materials, designs and processes. Today, unlike 
traditional uses and processes, in the design and production of filt prodicts some finishing operations to 
provide easy and aesthetic use are being carried out or attempted by craftsmen or artists.

The manner of a society’s production and consumption habits forms the traditional arts and crafts, and 
the cultural heritage of that society. With industrialization and globalization, the manner of large-scaled 
production and comsumption has adversely affected cultures, and has caused thetraditional and the local arts 
and crafts of communities to disappear. 

Felt, used by the nomadic people in the Central Asia, where  the climatic conditions were extreme, came to 
Anatolia with the migration of Turks. When the Ottoman Empire formed a settled life style, the production of 
filt, one of the most important factors of moves and alights life, became less day by day and so its usage as a 
tent nearly disappeared. 

The results obtained from this study put forward that the rapid development of technology, social and 
cultaral changes narrowed the application field of felt making profession and manual labour gradually lost 
value. In addition, some necessary suggestions are presented in order to provide continuity in the felt making 
profession in this study. 

Keywords: Compressed Felt, Finishing, Traditional Felt Making, Craft, Felt Design

Introduction
The felt, which is obtained by the introduction of fibers between each other in an alkali environment 

created with the help of water, soap and heat, is the oldest known textile surface handicraft product of animals 
such as mohair goats, sheep rabbits, camels and llama.

mailto:erbaym@boun.edu.tr
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Felt, according to the dictionary of textile terms, the first definition is terminologically the textureless 
textile surface of animal natural fibers such as wool and goat hair, which is formed by clamping together under 
certain heat, pressure and pressure of the upper veil cells forming the outer layer, rubbing together in a warm 
and slippery environment. Another terminology is defined as two or more multi-layered woollen fabrics, with 
tissue structure disappearing as a result of heavy resting and washing and consisting of a smooth layer of hav 
on the surface.

During the Ottoman period, felt was used in head garments and was often a guide to the class or rank of 
the person who wore it in shape. Kavuk, Mawlavlevi hats and shepherd’s napkins are examples of Ottoman 
professional clothes. Balkan and Macedonia were also used as head-mounted garments, usually more than 
the width of which were obtained by clinging cloth a few centimeters wide over the felt cone. This head suit 
was used by high-ranking individuals during the Ottoman period. The people’s section, on the other hand, 
wrapped their felt cone with fabrics called “abani” and “yemeni”. With the transition of the Ottoman Empire to 
the established community order, the production of felt as an important element of the nomadic culture was 
reduced over time.

When looking at the history of felt making technique, recoil felt technique is widely encountered in terms 
of the way it is made. Today, two new techniques are being spread, wet felt making and dry felt making. 
Sometimes dry felt is used by fusing it into silk material.

Felts can be produced with or without patterns. It can be painted after production produced in solid color 
or decorated with different embroidery techniques. In the production of felt, sheep’s leaf is obtained primarily, 
traditionally beaten with malleers and bows, preferably painted with natural dyes. Prepared wool spreads and 
compresses evenly on wicker springs. The main form of the felt mat is the recoil process. On the wicker roll, it 
is felt with 50-80 degree soap and water by manpower with hands and feet in the traditional method by way 
of machines today. 

The encounter of domesticated sheep in Central Asia has the knowledge that the felt is a material belonging 
to that region. Felt tents, blankets, socks, bags, boots are made. Among the many items uneaved from Pazyryk 
in Noin-Ula were felt fragments, felt saddle covers and highly detailed felt and head coverings, along with 
human and animal skeletons.

These findings, which were determined to be from the 3rd and 4th centuries BC, provide information that 
felt has been used in Turks since ancient times. It was seen that this woman was quite rich by  felt in the grave 
where the woman was exhibited by reconstructing her face, known as “Amazon Warrior Jane” in Noin-Ula. In 
1990, her grave belonging to the woman, known as “Amazon Warrior Jane” was uneched in an archaeological 
excavation. The young woman, who lived in antiquite and appeared to be rich, was found by chance on the 
mound. The warrior woman’s gun was buried with her horse. The burial site and its dimensions show us that 
the woman here is a very wealthy elite. The bones were mixed with pieces of gold and the bones of the horse.
Founded in 1949, Gorno-Altaisk State University decided to gather information and uncover this distinguished 
warrior woman of Pazyryk culture. Pazyryk ruled in the 3rd to 6th centuries B.C. He is thought to have lived 
in the Altai during a period dating back to the years when “Hiung-nu” ruled. (Seven centuries.) This area has 
been declared a Unesco World Heritage Site. (A.Liesowska,2015)

He is buried in Ak-Alakha cemetery with an old man. They are thought to have been buried in the Altai 
Mountains 2500 years ago. The project was carried out by Dr. Alexander Pilipenko of the Institute of Genetics 
at Novosibirsk State University (archaeologist, ethnography, co-working with the Russian Academy of 
Sciences). In 1994, Dr. Natalia Polosmak also wrote a book in this field and photographed and documented it 
in this project. Swiss expert Marceli Nyffenegger, Speyer, a female artist from the German Palatinate Museum 
of History, have been commissioned and benefited from their experience. 3D modeling plastic model is coated 
with a mixture of dimine rubber. Real human hair was used as material in her hair and eyelashes.

Swiss expert Marcell Nyffenegger has produced another silicone skull for the Historical Museum of the 
Palatinate in Germany. This work was conducted by the Historica Museum of the Palatinate Speyer and The 
Technical University Alen. It is a 1-year project. completed in 2010.

Visual 1 - Amazon Warrior Woman Face Reconstructed
http://www.larendem.com/dunya-tarihi/2500-yil-once-altay-daglari-na-gomulen-kadin-amazon-savasci.
html

The importance of this study is that the tattoo showing the clan that belongs to the woman shows the 
similarity of the felt bag motifs found on it. This discovery shows us the history of felt in Central Asia and how 
it is used.

      

Visual 2 - The tattoo on the “Warrior Amazon Women”s arm resembles the motif on the Pazyryk 
                  Turkish carpet.

http://www.larendem.com/dunya-tarihi/2500-yil-once-altay-daglari-na-gomulen-kadin-amazon-savasci.
html

The embroidered saddle cover made of felt removed from Pazyryk was seen to be the same tattoo found 
on the arm of the Warrior Amazon Woman. The Amazon female fighter has so many stories to tell and tell us. 
It will continue to inspire many researchers and visitors to the museum. The tattoo on the Amazon Woman’s 
arm coincides with the mountain goat pattern on the 2,500-year-old Pazyryk Turkish carpet prototype at the 
Petrograd Hermitage Museum.

http://www.larendem.com/dunya-tarihi/2500-yil-once-altay-daglari-na-gomulen-kadin-amazon-savasci.html
http://www.larendem.com/dunya-tarihi/2500-yil-once-altay-daglari-na-gomulen-kadin-amazon-savasci.html
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Nihal Keriman Erbay Project 2018: “Felt Blanket Study on a Mythological Story” The myth of religious 
thought and creation in Egypt is told through mythological stories. Based on this story, Nihal Keriman 
Erbay, a graduate of the Maturation Institute in 1932, re-interpreted egypt’s current life tree form with 
felt.

The story of the tree of life is briefly as follows: Osiris (Hades) is one of the gods of the under ground and sits on the 
throne, brother of Seth. (resembling the story of Babylon) Seth envys his brother. It is the benign Osiris who is loved 
by society. Seth is a master carpenter. As soon as Osiris enters the ballot box, he closes the lid. He throws it in the Nile. 
Isis is the wife of Osiris. Osirisin finds the chest after a long effort, but Seth takes it from the chest again and sends 
it to Lebanon, where we thought it would be the head of the sutun in the palace. Isis will haunt him and enter this 
palace and pick up the pieces of his 14-piece wife. And legend has it she’ll be with her husband. She gives birth to her 
son Horus in the Swamp. He is the son of Horus Osiris and Isis. Horus struggles with his uncle Seth, who has harmed his 
father, and tries to take revenge. Ra Amon, with eight gods in them, the judges he’s in, try to find out who’s right and 
who’s right. Horus and Seth are quizt. They’ll make boats that don’t sink from the stone. Horus likens his boat from the 
tree to limestone and defeats his uncle by winning the fight. Horus becomes king. (From Atila Tuna)

The tree of this important and famous story in Egyptian history is the acacia tree. It has falcons and birds 
on it. In many tomb monuments, relief, papyrus, this sacred tree has always been described in the same way. As 
shown below. This original symbolic tree prototype was taken and a blanket was created using felts.

Nihal Keriman Erbay has revealed studies with artificial felt material that can be reached today. 
Project 1. The stage was created by pasting the symbol of the tree of life of Egypt with artificial felt. 
Project 2. The foot was created with the same motif oil painting, and finally, in the 3 stages of the 
project, a felt blanket was created with the same motif. (The project continued in January, February, 
March, April) 

       

Visual 3 - Tree of life felts were prepared as a board, 

       

Visual 4 - Tree of life felts were prepared as a oil painting 
                  and blanket.

The tree of life felts were combined and prepared as boards, oil paintings and blankets. With the decrease in 
the supply-demand relationship to felt material, factors such as the inability of the masters to continue their 
work, the decrease in numbers, the lack of apprentices growing, we can briefly summarize the beginning of the 
beginning of sealing and the absence of felt culture. With the Industrial Revolution, production in the field 
of textiles has accelerated, one of the textile products affected by this process is felt. The economic problems 
experienced after World War II accelerated the search for new raw materials and a new era began in the textile 
industry with the production of artificial fibers. The merger of new materials and different techniques has 
minimized the need for non-wovens felt.

The felt profession coincides with the philosophy of slow motion. This movement, in a sense, makes a 
reference to pre-industrialization life, follows the form and philosophy of life production and consumption, 
which cares about local values, production, quality of time, rather than rapid consumption and only quantitative, 
and finds quality more valuable than quantity.

While examining the transformation of the felt profession in Anatolia, artists who are sometimes described 
as felt artists and sometimes who have used felt in their works as a means of expression with plastic value in 
their artistic expression can be mentioned. In addition to artists who use felt with different techniques, there 
are also artists who reference the traditional usage area with new patterns. Belkıs Balpınar, Filiz Otyam (Filiz 
Otyam is a weaving felt and photo artist. She used the felt together with weaving in the works of the artist who 
used the goat as a superficial expression tool) and some artists such as Selçuk Gürışık worked with felt craftsmen 
to create original works. Fırat Neziroğlu is a fiber artist who successfully exhibited his weaving and felt works on 
the Anatolian International Platform. His work “Hercümenç” at the International Fiber Art Biennial in Buenos 
Aires in 2009 has attracted a lot of attention. Ülkü Tokatlı Akça is an academic who continues his research on 
weaving and felt. Her work called “Yeni Celtek 1989” is a work in which she uses weaving and felt together.

In his work Ali Yaldır Anadolu, he handles the shutter, which is described as the shepherd’s small nest. 
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The shutter, which protects the shepherd from cold 
weather and even wolf attacks, is combined with 
the technique of knitting with leather in this work. 
Gülcan Batur Ercivan, Günnur Özsoy have given works 
in this field. In some artists, they learned felt making 
from their masters and made artistic felt productions. 
Many contemporary artists continue their work to 
keep felting from dying and continuing.

Keriman Erbay’s work on a project-by-project 
project shows that the art of felt is still being tried 
to be kept alive today. The Ministry of Culture and 
Tourism, with their rare knowledge and experience, has 
recorded Mehmet Girgiçi, one of the felt masters who 
has been laboring in these arts, on the List of Living 
Human Treasures in 2008 and Ahmet Yaşar Kocataşı in 
2015. The tradition of felting was recorded in 2013 
by the Ministry of Culture and Tourism “National 
Inventory List of Intanmable Cultural Heritage”.

It was last filmed in 1989 under the directing of 
Ertugrul Karslıoğlu for TRT documentary “Keçenin 
Teri”. The most accurate answer to the question of what 
makes “Keçenin Teri”, documentary special would be: 
Karslıoğlu used all the tools of documentary cinema 
creatively, which gave the documenter a very strong 
aesthetic dimension to the search for truth. Just in 
accordance with the definition of john grierson’, the 

pioneer of documentary cinema, he developed a strong and original language by creatively questioning a 
social reality. In 1995, due to the 100th anniversary of cinema, 10 films from every country in Europe were 
selected as part of the films of the century event. 3 out of 10 films were selected from documentary films 
from Turkey determined. Among these three documentary films, Ertuğrul Karslıoğlu’s documentary “Keçenin 
Teri”, Süha Arın’s “Kula!da Üç Gün” and Güner Sarıoğlu’s “Ladik 76” were among the films of the 100 Years. 
The biggest award of the documentary, which won other awards, is actually the award it received from the 
audience. Although more than 25 years have passed, “Keçenin Teri” continues to excite the audience. It must 
not be a bigger award than being among the unforgettable documentary films.

Conclusion
It has been observed that the art of the traditional felt profession is being tried to continue by undergoing 

change and transformation along with changes and other factors in our social way of life. Thus, an ongoing 
change has been seen in products, construction technique, training and cultivation methods of masters, 
gender, raw materials and tools used, enforcement environment and demanders. As a result of the study, it was 
determined that the most important condition of sustainability was change and transformation.
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ВЕКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЗАПОВЕДНИКА-МУЗЕЯ «ИССЫК»

Международное сотрудничество стало одним из приоритетных направлений деятельности заповедни-
ка-музея «Иссык» с первых дней его создания.

Для становления молодого музея было важно наладить связи с зарубежными коллегами для полу-
чения передового опыта, тем самым определив пути развития в различных областях своей деятель-
ности. 

Первым «географическим» вектором международного сотрудничества стала Россия. За полгода до 
официального открытия заповедника-музея «Иссык» в рамках международного проекта «MUSEUMстан» 
Центра современной культуры Дешт-и-арт (Казахстан) в стенах заповедника-музея был проведен между-
народный семинар «Музейная экспозиция: творческие ресурсы развития музейного пространства». Ру-
ководить семинаром был приглашен Сергей Ковалевский, заместитель директора Красноярского Музей-
ного центра по проектно-исследовательской работе, куратор Красноярской музейной биеннале, который 
делился инновационными методами построения музейной экспозиции и учил применять их на практике, 
в экспозиции заповедника-музея. Участниками семинара стали коллеги из Таджикистана, Кыргызстана, 
Узбекистана и Казахстана. В результате заповедник-музей получил новые идеи проектирования экспози-
ционного пространства, а также опыт проведения семинаров международного уровня. В июле 2011 года 
сотрудники заповедника-музея С. Даутова и Д. Зикирия, в рамках участия в работе IX Конгресса этно-
графов и антропологов России, посетили Государственный историко-архитектурный и этнографический 
музей-заповедник «Кижи», с намерением поближе познакомиться с его деятельностью, заглянуть на «кух-
ню», изучить опыт и попробовать свои силы в совместных проектах. Многое подсмотренное в «Кижах» мы 
попытались использовать в своей деятельности. 
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В разные годы, по линии Министерства культуры и спорта РК, были организованы стажировки наших 
специалистов, Д.М. Бектемирова,  Е.А. Джасыбаева и Т.Ж. Тулегенова в реставрационных центрах России 
на базе Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, Российского 
этнографического музея. В результате полученных навыков были отреставрированы несколько средне-
вековых хумов, создана копийная реплика ковра из Пазырыского кургана, ведь согласно научной класси-
фикации, курган Иссык относится к Пазырыкской культуре. Ковер демонстрировался на многих выездных 
выставках, в том числе в рамках проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 
в Астане.

Заповедник-музей «Иссык» - прежде всего археологический музей, поэтому основным вектором меж-
дународного сотрудничества стали совместные археологические исследования с учеными разных стран.

С 2013 года заповедник-музей сотрудничает с Институтом археологии Российской академии наук. В 
полевые сезоны с 2013-2015 гг. ведущий научный сотрудник заповедника-музея Е. Джасыбаев проходил 
стажировку в составе Северокавказской палеолитической экспедиции в Дагестане (РФ), руководитель 
экспедиции – сотрудник отдела палеолита Института археологии РАН, Д.В. Ожерельев. В 2018 году под 
руководством Д.В. Ожерельева началась реализация совместного проекта на палеолитической стоянке 
Рахат в Енбекшиказахском районе Алматинской области, археологические исследования продолжились 
до 2020 года. Как показали исследования, «в почвах памятника содержатся культурные слои превосход-
ной сохранности в непотревоженном виде (in situ) с различными объектами, характерными для стоянок 
финальной стадии древнекаменного века. Под толщей земли сохранились многочисленные свидетельства 
хозяйственной жизни древних Homo sapiens (человека разумного). На памятнике предварительно про-
слеживаются тенденции развития ранних этапов позднего палеолита, свойственные другим регионам Ев-
ропы и Азии. Исследования стоянки позволяют говорить о многосторонних культурных и технологических 
связях первобытных людей Центральной Азии уже в каменном веке. Обнаруженные каменные орудия и 
украшения из раковин имеют аналогии с такими же предметами, найденными на территории Средней Азии 
и Алтая. Стоянка Рахат стала вторым памятником на территории Казахстана, где был сделан полный стра-
тиграфический анализ». (Ожерельев, Джасыбаев, Мамиров, 2019, с. 57-71). 

Сотрудничество в области антропологических исследований имеет свою предысторию. Сотрудники за-
поведника-музея «Иссык» задались целью найти утерянные в конце прошлого века, в процессе изучения, 
костные останки «Золотого человека». Усилия увенчались успехом, почти детективная история закончи-
лась находкой. К сожалению, скелет был без черепа, к тому же, существовала определенная степень со-
мнения тот ли это скелет. Разрешить сомнения могло только антропологическое исследование. К исследо-
ванию по идентификации костных останков мы привлекли научного сотрудника Центра египтологических 
исследований Российской Академии наук Александру Китову. На основании совпадения сохранности и 
индивидуальных особенностей костей, представленных на исследование, с фотографиями и прорисовкой 
погребения исследователем было установлено, что «скелет принадлежит индивиду из кургана 5 могиль-
ника Иссык, или так называемому «Золотому человеку». Результаты исследований были опубликованы в 
сборнике «Тайны Золотого человека» в 2016 году (Китова, 2016, с.185-199). Это был результат, который 
вдохновил нас на продолжение исследований. 

Азиатский, корейский  вектор археологического сотрудничества был проложен в 2013 году, когда 
заповедник-музей посетила делегация во главе с президентом Корейского института цивилизационных 
обменов профессором Чон Су-иль. Корейских ученых заинтересовало уникальное сходство курганов мо-
гильника Иссык со знаменитым погребальным комплексом, состоящим из 23 королевских гробниц-курга-
нов династии Силла из Кёнджу. В этой связи, в течение нескольких лет заповедник-музей «Иссык» посети-
ли представители ряда научных и культурных учреждений Республики Корея. В том числе вице мэр города 
Кенджу доктор Ким Нам-иль и сотрудники Научно-исследовательского института культурного наследия 
Силла. 

В 2015–2016 годах между заповедником-музеем «Иссык» и научно-исследовательскими организация-
ми Республики Корея были подписаны договоры о сотрудничестве и создана международная казахстан-
ско-корейская экспедиция. Вместе с сотрудниками заповедника-музея «Иссык» в неё вошли археологи из 

Института исторических исследований Национального университета Сеула, Института культурных ценно-
стей Республики Корея DONG-SEO, Центрального института культурного наследия, Научно-исследователь-
ского центра культуры Mahan и Института культурных ценностей Республики Корея Daehan. В июне 2016 
года международная экспедиция начала раскопки элитарного сакского кургана могильника Орнек датиру-
емого V–IV вв. до н.э. Наиболее интересными результатами раскопок стали конструктивные особенности 
погребения в виде цисты большого размера, редко встречающейся в регионе Жетысу, наличие новых ви-
дов ангобированной керамики – глины с добавлением минеральных красителей (Тулегенов, 2016, с. 394-
405). В 2017 году совместные полевые исследования были продолжены на курганном могильнике Орикти. 
Они начались с проведения геомагнитных исследований. Раскопки общей площадью 200 кв. м. велись на 
двух курганах, датированных сако-усуньским периодом (III в. до н.э. – II в. н.э.). Их целью было опреде-
ление хронологических рамок и функционального назначения архитектуры курганов. Исследования по-
казали, что наземные сооружения погребально-поминальных объектов существенно меняли свой облик в 
результате естественных, антропогенных и техногенных воздействий, иногда полностью подвергаясь де-
формации. Разделить и классифицировать памятники помогло детальное, максимально точное описание 
стратиграфии объектов исследования (Тулегенов, 2017, с. 143-150). В 2018 году работы на могильниках 
Орнек и Орикти продолжились. Было сделано два топографических плана. Один – древнего ландшафта 
(палеоландшафта) с применением высокоточного прибора навигации и позиционирования (Trimble) с по-
следующей обработкой данных в геоинформационной системе ArcGIS. Другой – современного ландшаф-
та местности, с использованием аэрофотосъемки. Ортофотопланы всех объектов были сделаны с шагом 
горизонталей 50 см. На могильнике Орнек также были проведены регонсценировочные работы при этом 
обнаружены три элитарных кургана, ранее скрытых в зарослях джиды (лат. Elaeágnus angustifólia). Ко-
рейскими специалистами в кабинетно-лабораторных условиях была произведена графическая отрисовка 
всех обнаруженных археологических находок. Результаты экспедиций были представлены на ежегодных 
итоговых конференциях Корейского археологического общества, где с докладами выступали директор 
заповедника-музея Г.Р. Мухтарова и руководитель казахстанского отряда экспедиции Т.Ж. Тулегенов. 
Доклады были опубликованы в сборниках материалов конференций (Мухтарова, 2018, с. 82-99). Также 
обсуждались планы дальнейших совместных исследований, в частности, создания геоинформационной 
базы данных по археологическим памятникам Есикского микрорегиона.

Результаты сотрудничества нашли отражение в организованных в заповеднике-музее выставках (2015, 
2018 гг.). 2 июня 2018 года на территории Государственного историко-культурного заповедника-музея 
«Иссык» был установлен первый в Казахстане памятный знака в честь «Дружбы и сотрудничества по 
Шёлковому пути» между Казахстаном и Республикой Корея. На торжественном открытии присутствова-
ли министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы; академик Национальной 
академии наук, известный археолог Карл Байпаков; известный реставратор, художник Крым Алтынбеков; 
губернатор провинции Кенсанбук-до Республики Корея господин Ким Кван Ен; Генеральный консул Ре-
спублики Корея в Алматы господин Чжон Сынг Мин и другие почётные гости. 

Следующий вектор сотрудничества в Азии был проложен в Китайскую Народную Республику. Между-
народное археологическое сотрудничество с Китайской Народной Республикой началось в 2015 году с 
посещения заповедника-музея делегацией КНР во главе с исследователем Шёлкового пути, профессором 
Ван Чян Шин. 1 июня 2016 года в рамках международного проекта «Один пояс – один путь» был подписан 
договор между заповедником-музеем «Иссык» и Институтом археологии провинции Шэньси. Объектом 
исследования было выбрано городище Рахат. Исследования городища начались в 2017 году. Были зало-
жены стратиграфические шурфы в юго-западной части памятника у подножия центральной возвышен-
ности площадью 10х2х4 м и вдоль северо-южной оси размером 5х16 м, которые значительно расширили 
границы датировки памятника от эпохи палеолита до средневековья. Кроме того, проведены раскопки 
двух малых курганов, расположенных на верхней террасе реки Рахат, в 300 метрах южнее городища. В 
2018 году были проведены раскопки погребальных мест тюркского периода в южной части городища. 
В результате была обозначена территория памятника и выявлено 9 культурных слоев. В ходе раскопок 
взяты пробы на палинологическую экспертизу. Также были найдены артефакты: более 80 фрагментов 
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керамических сосудов, изделия из железа и камня, датированные периодом от раннего железного века 
до позднего средневековья (приблизительно VI – III века до н.э. — XV – XVI века). В одном из разве-
дывательных шурфов обнаружена печь, которая подтвердила теорию об искусственном происхождении 
холмов. Были выявлены ямы, предположительно использовавшиеся под зернохранилища или в качестве 
меры зерна. (Мухтарова,Тулегенов, Құрбанәлі, Дин Ян, Миау Ифей, Жау Хан, 2018, Электронный ресурс)

В 2019 году по итогам археологической разведки и раскопок выяснено, что между реками Иссык и 
Тургень, в районе сёл Кайназар, Рахат, Орикти и Алмалы на протяжении около 30 километров имелось 
несколько поселений. Рахат, расположенный рядом с могильником Иссык, имел по сравнению с ними 
более высокий статус, об этом говорят площадь территории и размеры памятника. В 2019 году в связи с 
комплексным исследованием городища Рахат, в том числе прилегающей к нему территории, были произ-
ведены раскопки на кургане №3 могильника Рахат II. В ходе раскопок под грунтовой насыпью обнару-
жены костные останки ребёнка, в нижней части кургана обнаружено три взрослых захоронения. Курган 
несколько раз был разграблен, тем не менее, рядом с человеческими костями были обнаружены некото-
рые артефакты, кости задней части животного, керамический сосуд, железный чекан. В целях проведе-
ния комплексного совместного археологического исследования памятника Рахат, заповедником-музеем 
«Иссык» и Институтом археологии провинции Шэньси КНР в июле 2019 года было принято соглашение о 
продлении договора на следующие пять лет. В виду пандемии, охватившей большую часть мира, совмест-
ные археологические исследования в 2020 году были приостановлены.

Однако сотрудничество с коллегами из Китая не ограничивается только совместными научными иссле-
дованиями, оно проявляется в разного рода коммуникациях, результатом которых становятся поездки по 
обмену опытом, участие в конференциях, создание новых медиа-продуктов, направленных на популяри-
зацию культурного наследия.

В марте 2016 года директор заповедника-музея Г.Р. Мухтарова была приглашена в качестве главно-
го эксперта для участия в работе экспертной комиссии Международного культурного Форума Шёлково-
го пути, организованном Китайским фондом культуры и искусства национальностей, Китайским фондом 
Шёлкового пути. При поддержке Управления по охране древних памятников провинции Шэньси были ор-
ганизованы поездки по обмену опытом сотрудников заповедника-музея «Иссык»: Е.А. Джасыбаева, Д.К. 
Зикирия, Ж. Курбанали и А.Ж. Амаргазиевой, Д.М. Бектемирова, Т.Ж. Тулегенова, Г. Жумай и С.С. Дауто-
вой в город Сиань в 2017 и 2018 годах. Для них была организована культурная программа с посещением 
значимых историко-культурных памятников г.Сиань, а также археологических и реставрационных баз Ин-
ститута археологии Шэнси. Сотрудники заповедника-музея познакомились с передовыми технологиями и 
комплексным подходом в исследовании памятников, когда археологические исследования на памятнике 
заканчиваются консервацией и последующей музеефикацией объекта. В 2018 году руководитель науч-
но-исследовательского отдела Л.Н. Плетникова приняла участие в семинаре-тренинге по номинации и ме-
неджменту мирового наследия Шёлкового пути, организованном Международным центром консервации 
ИКОМОС города Сиань при поддержке Государственного управления по охране культурного наследия КНР.

В сложный для нас период пандемии коллеги из Института археологии провинции Шэньси, пережив 
сами не лучшие времена, в качестве поддержки выслали нам индивидуальные средства защиты от вируса 
и помогли издать юбилейный альбом-отчет заповедника-музея «Иссык» за 2015-2020 гг. 

Европейский вектор сотрудничества связан с попыткой продолжить антропологическое исследование 
костных останков «Золотого человека». В 2015 году при посредничестве руководителя Shejire DNA project 
Нурбола Баймуханова заповедник-музей «Иссык» заключил договор о сотрудничестве с Центром Геогене-
тики университета Копенгагена. В августе 2015 года специалист Центра Питер Дамгаард увёз с собой для 
исследований в качестве биоматериала DNA genoma небольшой образец фаланги пальца скелета. В ноя-
бре исследователь сообщил, что воссоздать весь геном Золотого человека не представляется возможным, 
так как содержание человеческого генома ДНК в экстракте фаланги составляет всего 0,33%. Этот образец 
не квалифицируется как целостная генома секвенирования. В последующие годы для генетического ис-
следования были посланы костные материалы из городища Кокмардан, погребений могильников Иссык 
и Орнек, курганов сёл Алмалы, Жанатурмыс Енбекшиказахского района, села Кызыласкер Жамбылского 

района и кургана могильника Актас Райымбекского района. Результаты исследований были опубликова-
ны на страницах авторитетных мировых журналов Science и Nature в 2018 году. (Mukhtarova,Tulegenov, 
2018, p.369-374), (Mukhtarova, 2018, p.111-114). 

В феврале 2019 года в заповедник-музей «Иссык» обратились сотрудники Лаборатории популяционной 
генетики Института общей генетики и цитологии (г. Алматы, Казахстан), которые предложили помощь в 
исследовании ДНК «Золотого человека». Инициатором и спонсором исследования выступил предприни-
матель Аскар Иманалиев. Э. Хусаинова, генетик Института, извлекла фрагменты костного материала на ис-
следование. Осмотр имеющихся костей посткраниального скелета «Золотого человека» позволил сделать 
вывод о плохой сохранности костного материала и его, практически, полной непригодности для палео-
генетического анализа. Однако учитывая исключительную важность находки, генетиками было принято 
решение провести работу в сотрудничестве с высококвалифицированными специалистами Департамента 
археогенетики Института истории человечества имени Макса Планка (г. Йена, Германия). В качестве об-
разцов для исследования были взяты фрагменты правой бедренной кости. По одному из фрагментов бе-
дренной кости Золотого человека была получена радиоуглеродная дата, определяемая IV – III вв. до н.э. 
(GOM001.A: 2238±23 14C years BP; 384-208 cal BC (2-sigma)). Радиоуглеродное датирование костных остан-
ков было проведено в национальном и международном научно-исследовательском центре «Curt-Engelhorn-
Zentrum Archäometrie gGmbH» (г. Мангейм, Германия). На сегодняшний день было предпринято две по-
пытки выделения и анализа эндогенной ДНК. К сожалению, высокая степень деградации древней ДНК и её 
крайне низкие концентрации после проведения секвенирования не позволили сделать какие-либо досто-
верные выводы на данном этапе исследования. Однако, развивающиеся технологии и усовершенствование 
методов генетических исследований, оставляют надежду на дальнейшие попытки извлечения и анализа 
древней ДНК из объекта при условии наличия дополнительных депонированных костных фрагментов. Как 
известно, антропологическое генетическое исследование - одно из самых востребованных приоритетных 
направлений современной науки. Благодаря им можно с большой долей вероятности проследить этниче-
скую историю человечества. В этой связи изучение антропологического материала из древних могильни-
ков (не только сакских, но и эпохи бронзы и позднесакского-усуньского, хуннского времени) может про-
лить свет на генетическую связь между современным населением Жетысу и его древними насельниками. 

В настоящее время налаживаются связи с научными и культурными центрами Турции. В 2018 году 
телерадиокомпания Турции TRT посетила заповедник-музей с целью съёмки сюжета о Золотом человеке 
в рамках работы над документальным фильмом «От Орхуна до Малазгирта». В фильм вошли фрагменты с 
интервью директора Г.Р. Мухтаровой и учёного секретаря Д.К. Зикирия об истории открытия и изучения 
Золотого человека на казахском и турецком языках. Фильм демонстрировался на турецком телевидении. 
В 2020 году в онлайн режиме совместно с отделом музеелогии Университета Стамбула была проведена 
выставка, посвященная Золотому человеку и 10-летию заповедника-музея «Иссык». 

Таким образом, с каждым годом расширяется география международного сотрудничества заповедни-
ка-музея «Иссык». Векторы сотрудничества имеют не только географическую, но и профессиональную 
направленность, которая определяется различными сферами деятельности. Растет не только количество 
партнерских связей, но и их качество. Передовой опыт исследовательских и культурных центров России, 
Кореи, Китая, Дании и Турции оказывает существенное влияние на формирование и становление научного 
потенциала заповедника-музея. Результаты совместных исследований получают интерпретацию ученых с 
мировым именем, представляются и обсуждаются на международных научных форумах. Такое сотрудни-
чество способствует популяризации историко-культурного наследия Семиречья в мире, а также развитию 
межкультурных связей с другими странами. 
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«ҚАЗАҚСТАН МУЗЕЙЛЕРІ: БҮКІЛӘЛЕМДІК ПАНДЕМИЯНЫҢ 
ӘСЕРІ ЖӘНЕ ЖАҢА ДАҒДЫЛАР»

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 2020 жылғы 11 наурызда COVID-2019 жаңа коронавирус ин-
фекциясын пандемия деп жариялады (WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on 
COVID-19, Электронды ресурс, 2020). Осыған байланысты Қазақстан Республикасында пандемияның ал-
дын алу үшін 2020 жылғы 16 наурыздан 15 сәуірге дейін елде төтенше жағдай режимін енгізді. Сонымен 
қатар, 2020 жылғы 16 наурыздан 11 мамырға дейін және екінші рет 2020 жылғы 5 шілдеден бастап екіап-
талық карантин бекітіліп, кейіннен 2 тамызға дейін ұзарту туралы шешім қабылданды. 

Осыған сәйкес, ҚР Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 14 наурыздағы №63 бұйрығымен 
мәдени ұйымдар, оның ішінде музейлер мен көрме орталықтары, галереяларда қоғамдық шаралар өткізу-
ге тиым салынды (ҚР Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 14 наурыздағы №63 бұйрығы: Ч. 1: 
ресми мәтін: 2020). Бұл тиымнан соң дәстүрлі форматта өткізетін шараларды online-да өткізуге тура келді. 
Интернет ресурстарды толығымен игере қоймаған Қазақстан музейлері үшін бұл күтпеген жағдай болды. 

Қазақстандағы музейлердің штат кестелерінің үлгілері ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің 2015 
жылғы 31 наурыздағы №121 бұйрығымен бекітілген. Республикалық (ҚР Ұлттық музейін қоспағанда – 
авт.), облыстық, қалалық және аудандық музейлердің штат кестелерінің үлгілерінде музейлердің қоғам-
мен байланысын ұйымдастыратын, интернет ресурстарды музей игілігіне пайдаланатын мамандардың ла-
уазымдары белгіленбеген. Бұл проблеманы әрбір музей өзінше шешіп, штаттан тыс қызметкер алу немесе 
өзге мамандарға қосымша жүктеу немесе басқа қызметкердің лауазымдық міндеттерін өзгерту арқылы 
реттеп келеді.  Осы себепті Қазастан музейлерінің интернет ресурстарының дамуында кедергілер жиі кез-
деседі. Осыған қарамастан Қазақстан музейлері өздерінің жұмыс жоспарларына өзгерістер енгізіп, пан-
демия кезінде интернет ресурстар арқылы жұмыс істеуді қолға алды. 

Музейлер тарапынан ең алғаш рет қолға алынған жұмыс сайттарындағы 3D және виртуал турларды 
әлеуметтік желілер арқылы насихаттай бастады. Қазақстандағы 3D тур және виртуал экскурсия ұсына-
тын бірнеше музейдің тізімі ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің ресми интернет ресурсында және 
kazmuseum.kz сайтында жарияланды (Виртуал тамашалауға болатын Қазақстан музейлерінің тізімі, Элек-

тронды ресурс, 2020). Бұл тізімге Қазақстандағы музейлердің 10%-ке жуығы ғана енді. Өзге музейлер 3D 
тур және виртуал экскурсия ұсынуға дайын болмай шықты. Оның үстіне көпшілікке үнемі бірқалыптағы 3D 
тур немесе виртуал экскурсияны ұсыну мүмкін емес болатын. 

Төтенше жағдай және карантин режимі енгізілген соң елдегі барлық музей әлеуметтік желілердегі па-
рақшалары арқылы online режимде жұмыс істейтінін хабарлады. Бұрын мұндай тәжірибесі, арнайы әді-
стемелік нұсқаулығы жоқ, интернет ресурстары дамымаған қазақстандық музейлердің әрі қарай қалай 
жұмыс істейтіндігі туралы осы жерде заңды сауал туындады. Музейлердің интернет ресурстары арқылы 
тұрақты түрде online шаралар өткізу тәжірибесі әлемге танымал Метрополитен, Лувр, Британ музейі, Эр-
митаж тәрізді ірі музейлер үшін аса таңсық емес еді. Аталған музейлер осы уақытқа дейін көрмелердің 
ашылулары мен дәрістерді, музейлік кездесулерді online-да өткізетін. Бірақ, online-ға түбегейлі көшу ірі 
музейлер үшін де тосын жағдай болды. 

Қазақстанмен көршілес Ресей Федерациясының Мәдениет министрлігі интернет ресурстар арқылы 
осыған дейін өткізген және әлемдік тәжірибелерге сүйене отырып, музей мамандарына арнап, culture.ru 
порталы арқылы online режимде интернет ресурстармен жұмыс істеу тәртіптерін түсіндірді (Портал Куль-
тура.РФ, Электронды ресурс, 2020). Қазақстанда осындай әдістемелік көмектің қажеттілігі сезілді. Музей 
саласында мұндай әдістемелік қолдаудың жоқтығына қарамастан, Қазақстан музейлері online режимде 
жұмыс істеуді бастады.         

COVID-2019 бүкіләлемдік пандемиясына байланысты енгізілген карантин кезінде Қазақстан музей-
лерінің ішінен Абайдың Жидебай-Бөрілідегі қорық-музейі алғашқы болып online режимдегі жұмысты 
қолға алып, мектеп оқушылары үшін сабақ ұйымдастырды. Карантин кезінде алғаш рет өткізілген бұл са-
бақ Абайдың 175 жылдық мерейтойына арналды. Музейдің сол кездегі директоры Жандос Әубәкір online 
режимде Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Абай мектеп-лицейінің «Абайтану» кабинетінің 
ашылуына қатысып, оқушылар мен педагогтарға Абайдың шығармашылығы мен музейдегі экспонаттары 
туралы лекция оқыды (Қазақстан музейлерінің ақпараттық-әдістемелік kazmuseum.kz орталығы, Элек-
тронды ресурс, 2020). 

Ал, бұл кезеңдегі ірі жоба ретінде Ә.Қастеев атындағы Өнер музейінің «Қазақстан музейлерінің ма-
мандары үшін біліктілік арттыру курсы» атты жобасын атауға болады. Музей мамандарына арналған 
ақпараттық-әдістемелік бағыттағы kazmuseum.kz сайты арқылы ұйымдастырылған бұл жоба 2020 жылғы 
29 сәуірде басталып, аяқталуы 3 маусымға белгіленгенмен, қатысушылардың сұранысына орай, 15 мауы-
сымға дейін жағасты. Online режимде өткен курс 10 видеолекциядан тұрады. Олардың қатарында «Көр-
кемөнер музейінде музей заттарын сақтау ерекшеліктері», «Мүмкінігі шектеулі азаматтар үшін музейдің 
қолжетімділігі», «Картина сюжетінің атрибуциясы», «Туризмнің дамуындағы музейдің рөлі» атты виде-
олекциялар бар. Курсты Ә.Қастеев атындағы Өнер музейінің директоры, профессор Гүлмира Кенжебо-
латқызы Шалабаева, музейдің тіркеу және сақтау бөлімінің жетекшісі Ирина Арьевна Школьная, қолөнер 
бөлімінің жетекшісі Гүлайым Мұсағұлқызы Жұмабекова, музей қызметкері Бейбіткүл Әженқызы Абирова, 
шетел өнері бөлімінің жетекшісі Галина Николаевна Сырлыбаева тәрізді тәжірибелі мамандар жүргізді. 
Жоба Қазақстанның 10 облысынан 107 маманды қамтыды. Біліктілік арттыру курсының қорытындысы 
ретінде тестілеуден сәтті өткен 57 қатысушыға куәлік тапсырылды (Қазақстан музейлерінің ақпарат-
тық-әдістемелік kazmuseum.kz орталығы, Электронды ресурс, 2020).

Ә. Қастеев атындағы Өнер музейі мұнымен қатар, online режимде «Рустам Хальфин. Айнасыз автопор-
трет» көрмесі, «Азия аспаны астында» көрмесі, «Ценный Дар Нормана Х.Толмана» вернисажы және 18 
мамыр – Музейлердің халықаралық күніне орайластырылған «Музейдегі түн» online жобасын және бір-
неше лекция мен online экскурсияларды ұсынды. Ерекше атап өтерлігі, «Музейдегі түн» online жобасы 
аудиториясы ең көп жоба болды.  «Музейдегі түн» жобасына Facebook әлеуметтік желісінде 230-дан астам 
қолданушы лайк басып, 120 рет бөлісіп, 6 мыңнан астам көрілім, 60-тан астам пікір жинаған. Ұзақтығы 
9 минут 55 секунд болатын видеода музей қорындағы картиналардың «тірілуін» көрсеткен. Көпшілікке 
режиссерлік шешімі, музыкасы, сценариінің сәтті болуымен ұнады. 

ҚР Мемлекеттік Орталық музейі карантин кезеңінде дәрістер ұйымдастарды. Дәрістер негізіне музей 
мамандарына бағытталды. Олардың қатарында музей директоры Нұрсан Әлімбайұлы Әлімбайдың «Қа-
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зақтың тарихи этнографиясының музейдегі деректік негізі һәм негіздемесі», музей директорының орын-
басары Ғалия Теміртонқызының «Ғылыми-зерттеу жұмысы музей қызметінің негізгі бағыты ретінде (ҚР 
Мемлекеттік Орталық музейінің ғылыми жұмыстары негізінде)» және археология орталығының жетекшісі 
Хамит Айтқұлдың «Ақтерек шатқалының археологиялық ескерткіштері» атты видеолекциялары бар. Лек-
циялар кейіннен kazmuseum.kz сайтына орналастырылды. 

Ә. Қастеев атындағы Өнер музейі online режимде ұйымдастырған біліктілік арттыру курсы қатысушы-
лар санымен және географиясымен ерекшеленсе, ҚР Орталық музейінің музей мамандары үшін ұйымда-
стырған видеолекциялары интернет ресурстардағы көрілім санымен алдыңғы қатарда болды. Музей ди-
ректоры мен оның орынбасарлары, бөлім жетекшілері ұйымдастырған видеолекциялардың kazmuseum.kz 
сайтындағы көрілімі 1 мыңнан 2 мыңға дейінгі аралықта болды. Бұны Қазақстан музейлері үшін жоғары 
көрсеткіш ретінде бағалауға болады. 

Қазақстандағы ірі музейлердің бірі – ҚР Ұлттық музейі COVID-2019 бүкіләлемдік пандемиясы жария-
ланған сәттен бастап online режимде өткізетін шараларының жоспарын жариялады. Олардың қатарында 
«Біздің музей» (сарапшылармен сұхбат), «Жәдігер» (музей заттары мен көрмелері туралы сұхбат) және 
видеоэкскурсиялар бар. «Біздің музей» жобасының алғашқы сұхбаты Instagram әлеуметтік желісінде өтіп, 
көрілім саны 340 қолданушыны қамтыды. Көрілім санының аз болуына сұхбаттың аудиториясының дұрыс 
таңдалмауы себеп болды. Сұхбат беруші ретінде таңдалған музейтанушы, тарих ғылымдарының кандидаты 
Ғалия Файзулиннаның пікірі қазақстандық  музейлердің мамандары үшін өте қызық. Сондықтан сұхбатты 
ұйымдастырушы ҚР Ұлттық музейі қазақстандық музей мамандарына арналған ресурстардың бірін пай-
далануы қажет еді. Ал, Facebook әлеуметтік желісінде ұйымдастырылған «Жәдігер» жобасында Ұлттық 
музейдің экспозициялары, музейлік заттары және қор сақтау жұмыстары туралы лекциялар мен сұхбаттар 
ұйымдастырылды. Көрілім саны жағынан 900-2100 қолданушыны қамтыды. Жобаға тікелей эфирде кезін-
де сұрақ қоюшылар мен пікір білдірушілердің саны өте аз болды. 

Карантин кезінде ұйымдастырылған жобалардың ішінде Ұлттық музей мен Ә. Қастеев атындағы Өнер 
музейі балаларға арналған тұрақты жобаларымен ерекшеленді. Қазақстан музейлері карантин басталған 
сәттен бастап балалар аудиториясын «ұмытқан» болатын. Бұл олқылықтың орнын осы екі музейдің ма-
мандары толтырды. Олардың  ұсынған контент сапасы да балалардың жас ерекшелігіне, интернет ресур-
стар арқылы қабылдауына ыңғайлы болды. Көрілім саны жағынан Ұлттық музейдің балаларға арналған 
контенттері Facebook әлеуметтік желісінде 230-1200 қолданушыны қамтыса, Ә.Қастеев атыдағы Өнер му-
зейі ұсынған бейнелеу және қолөнер сабақтарын 200-1400 аралығында қолданушы тамашалаған. 

Республикалық дәрежедегі музейлердің ішінде «Отырар» қорық-музейі көпшілікке реставрация жасау 
әдістерін таныстырса, «Әзірет-Сұлтан» қорық музейі, «Бозоқ» және «Сарайшық» музейлері ғылыми тақы-
рыптардағы лекцияларды жиі ұсынды. 

Облыстық және қалалық, аудандық музейлер бұл кезеңде қиындыққа тап келді деуге болады. Респу-
бликалық ірі музейлерге қарағанда техникалық тұрғыдан жабдықталуы жеткіліксіз және контенттерінің 
интернет ресурстарға, оның ішінде online форматқа лайық болмағаны байқалды. Көптеген музей каран-
тинге дейін бірнеше жыл бұрын түсірілген TV форматындағы деректі фильмдерді, сұхбаттарды әлеуметтік 
желіге жариялады. Кейбір музейлердің әлеуметтік желілердегі парақшаларында көлемі бірнеше баспа 
табақ болатындай ғылыми, танымдық мақалалар жарияланды. Мұндай мақалалардың жариялануын му-
зей басшылары мен мамандары өздерінен жоғары тұрған мекемелердің тапсырмасы бойынша «карантин 
кезінде тұрақты түрде әлеуметтік желіге материал жариялау қажет» болған соң жариялағанын айтады. 

Облыстық музейлердің ішінде жақсы тәжірибе көрсеткен музейлердің қатарында Қарағанды облыстық 
Бейнелеу өнері музейі, Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейі, Павлодар облысының Бұқар 
жырау атындағы Әдебиет және өнер музейі, Атырау облыстық тарихи-өлкетану музейі, Ақтөбе облыстық 
тарихи-өлкетану музейі бар. Бұл музейлер негізінен өз қорларынан музей заттары туралы тұрақты түрде 
видеороликтер ұсынды. Қазақстан музейлерінің ішінен алғашқы болып, Атырау облыстық тарихи-өлкета-
ну музейі online режимде халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізгенін атап өту қажет (Ал-
тын Орда кезеңі: уақыт пен кеңістік аясында Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Электрон-
ды ресурс, 2020). Online режимдегі ресми шаралар қатары кейіннен ҚР Ұлттық музейінің отандық музей 

мамандары арасында өткізген «Қазіргі кезеңдегі музейлердің қызметі: жаңа талаптар мен мүмкіндіктер» 
атты форумымен толықты. Форумға музейлерден 20-дан астам маман қатысып, жергілікті музейлердің 
жетістіктері мен проблемалары жөнінде пікір алысты (Деятельность музеев в современных условиях: но-
вые вызовы и возможности, Электронды ресурс, 2020).

Аудандық музейлердің ішінен І.Есенберлиннің Атбасар қаласындағы мемориалдық музейі, Қызылорда 
облысындағы Шиелі аудандық тарихи-өлкетану музейі, Сүйінбай Аронұлының әдеби-мемориалдық музейі, 
Жамбыл Жабаевтың әдеби-мемориалдық музейі, Қарағанды облысының Нұра аудандық тарихи-өлкетану 
музейі Instagram және Facebook әлеуметтік желілері арқылы музей қорындағы заттарға экскурсия жаса-
ды. Бұл музейлер ұсынған контенттердің көлемі және ақпараттарды ұсыну әдістері әлеуметтік желілердің 
шарттарына сай келеді. 

Карантин кезінде лекция, сұхбаттармен қатар, әлем музейлері Instagram және Facebook әлеуметтік 
желілерінде хэштегтер арқылы челлендждер ұйымдастырды. Олардың ішінде ең танымалы Италияның 
Польди Пецолли музейі бастаған #NomiCoseNeiMusei хэштегімен танымал болған челлендж бар (Қазақстан 
музейлерінің ақпараттық-әдістемелік kazmuseum.kz орталығы, Электронды ресурс, 2020). Челлендждің 
міндеті – музей қорынан тұлғаларға, қала тарихына  байланысты мәліметтерді алып, гүл мен музейлік өзге 
затпен төртеуінің тарихын байланыстырып коллаж жасау. Instagram және Facebook әлеуметтік желілері 
арқылы бұл челленджге әлемнің 100-ден астам музейі қатысты. Олардың қатарында қазақстандық Қа-
рағанды облыстық тарихи-өлкетану музейі, Серікбол Қондыбайдың мемориалдық музейі, Ә.Қастеев атын-
дағы Өнер музейі, Д.Қонаев музейі, Дәстүрлі музыка орталығы, Н.Тілендиев музейі, Музыкалық аспаптар 
музейі, Алматы тарихы музейі бар.   

Осы кезеңде шетелдің өзге музейлерімен online режимде бірлескен жобалар қолға алына бастады. 
Мұндай бастаманы Қазақстан музейлері арасынан алғаш рет Ә.Қастеев атындағы Өнер музейі Әзірбайжан-
ның Ұлттық өнер музейімен бірлесіп жүзеге асырды. «Алматы. Баку. Көктем» атты online режимдегі көр-
меде Қазақстан мен Әзірбайжан суретшілерінің еңбектері ұсынылды (Бабаева Д. Алматы-Баку. Весна. 
Евразийский союз искусства, Электронды ресурс, 2020). 

Offline-нан online режимге бірден өту Қазақстан музейлері үшін үлкен тәжірибе болды. Әлеуметтік 
желілерде осыған дейін анонс немесе пресс-релиздер ғана жариялап келген музейлер интернет ресур-
стардың мүмкіндіктерінің мол екенін түсінді. Интернетке арналған контентті құрылымы, көлемі, мазмұ-
ны өздері ойлағаннан мүлде басқаша екенін байқады. Бірақ көптеген музейдің ұсынған контент түрлері 
бірізді, креатив жағы шектеулі болғаны жасырын емес. Карантин уақытында видео және мәтін түріндегі 
контентке баса мән берген музейлер қазіргі уақытта кеңінен таралған аудиоподкаст тәрізді өнім ұсынба-
ды. Әдістемелік нұсқаулықтың немесе кеңес беретін мамандардың болмауынан online режимде лекция 
өткізу, экскурсия жүргізу кезінде біршама кемшілік байқалды. Олардың қатарында көрермендермен кері 
байланыс орнатпау, тікелей эфирде немесе одан кейін де сұрақтарға жауап бермеу, лектордың немесе 
экскурсоводтың сөздерінің тым күрделі болуы тәрізді кемшін тұстары бар. 

Контент ұсыну кезінде техникалық тұрғыдан да бірнеше музей мүмкіндіктерінің шектеулі екенін және 
смартфондардың функцияларын дұрыс пайдалана бермейтінін көрсетті. Техникалық мүмкіндіктердің бол-
мауы немесе оны дұрыс пайдаланбауы салдарынан тікелей эфир кезінде дыбыстың ұзаққа уақытқа дейін 
болмауы, видеоны түсіру кезінде камераны көлденеңінен қойып түсіру, жүргізуші мен сұхбаттасушының 
бет-бейнесін тым алыстан немесе камера бетін толық алып көрсету сияқты қосымша кәсіби білікті талап 
ететін жағдайлар жиі кездесті. Мұндай олқылықты болдырмау үшін музейлерде штатив, жеке веб-камера, 
сымсыз және ілінетін микрофон, түсірілімге арналған зона, жылдамдығы жоғары интернет сияқты техни-
калық құралдар мен мүмкіндіктер және видео түсіруге, түсірілім пультін басқаруға машықтанған маман-
дар (режиссер) болуы тиіс.  

Видеолекция оқыған музей қызметкерлерінің ғылыми, тым күрделі мәтінді  жалпыға бірдей етіп оқуы 
аудиторияны жоғалтуға себеп болады. Видеода тек музей қызметкерінің көрінуі де көпшілікті жалықты-
рады. Сондықтан лекторлар, сұхбаттасушылар өздері пайдаланып отырған ресурстың қосымша мүмкін-
діктері арқылы слайдтар, фотосуреттер, ұзақтығы бірнеше секунд ғана болатын видеолар ұсынғаны жөн. 

Балаларға арналған контенттің аз болуы музейлер үшін сын ретінде қабылдануы тиіс. Музей педаго-
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гикасының Қазақстанда жеткілікті дамымауы, бұл бағыттағы баспа өнімдерінің шықпайтыны осы кезеңде 
анық көрініс берді. Карантин кезінде ауладағы ойын алаңдарына тиым салынып, балалар үйде отыруға 
мәжбүр болды. Оларға музейлер тарапынан тұрақты түрде ұсынылған контент өте аз екені байқалды. Ба-
лалар әдетте ежелгі дүниеде өмір сүрген динозаврлар, батырлар, жануарлар, өсімдіктер туралы тамаша-
лағанды ұнатады. Бұл кейіпкерлер өлкетану музейлерінде болғанына қарамастан, мамандар балаларға 
ұсынуға асықпады.   

Карантин уақытында Қазақстан музейлері дайындаған контенттер әлеуметтік желіге бағытталып, оның 
посткарантиндік «тағдырына» ҚР Ұлттық музейі мен Ә. Қастеев атындағы Өнер музейінен басқа музейлер 
мән бермеді. Әлеуметтік желілерге салынған немесе тікелей эфирде жарияланған контентті интернеттің 
«шахтасына» түсіп кетті деп айтуға болады. Мүмкіндігінше сапалы дайындалған контентті музей сайтына 
немесе Youtube видеохостингінен арнайы канал ашып, бір ресурсқа орналастырған жөн. Бір ресурсқа 
жинақталған контент посткарантиндік уақытта да қызмет ететіні сөзсіз.

COVID-2019 бүкіләлемдік пандемиясы музей саласында жаңа дағдыларды қалыптастыруға мәжбүр етті. 
Интернет ресурстарды жаппай пайдалануға көшуден басқа мүмкіндік болмады. Бұл жағдай музейлердің 
жоспарын ғана өзгертіп қоймай, оларды сынақ алаңына да айналдырды. Музейлер жан-жақты амал қа-
растырып, интернеттегі аудиторияны игеруге кірісті. Еуропа музейлері ішінен online форматтағы шара-
лардың ішінде Рейксмузейдің видеотур арқылы ойын ұйымдастыруы (Rijksmuseum Masterpieces Up Close, 
Электронды ресурс, 2020), Нельсон-Аткинстің Өнер музейінің зоопаркпен бірге жасаған «Үш пингвин 
оқиғасы» интернет қолданушыларын тәнті етті. Бұл жоба 350 мыңнан аса интернет қолданушыны қамты-
ды (2). АҚШ-тың Метрополитен музейінің Instagram әлеуметтік желісіндегі контентінің сапалы болуы се-
бебінен қолданушылар саны карантин кезінде 200 мыңға көбейді (Доусон Э. Как Метрополитен-музей в 
пандемию увеличил число подписчиков в соцсетях на 200 тыс, Электронды ресурс, 2020). Алайда, мұндай 
мүмкіндіктерге қолжеткізу барлық елдің музейіне тән емес еді. Қос Америка мен Еуропа және Азия му-
зейлері интернет ресурстар арқылы жұмыс істеуді бастағанда, Африка елдерінің музейлерінде мұндай 
мүмкіндік болмады. Африкадағы музейлердің небәрі 5%-і ғана интернет ресурстар арқылы жұмыс істей 
алатындығын көрсетті (UNESCO and ICOM concerned about the situation faced by the world’s museums, Элек-
тронды ресурс, 2020). Қазақстан музейлері арасында интернет қолжетімді болғандықтан, бұл проблема 
байқалмады. Бұл кезде қазақстандық музейлер әлемнің өзге музейлері секілді жаңа дағдыларды игеруге 
кіріскен еді.  

Ендігі ретте көптеген музейді «посткарантиндік кезеңде қалай жұмыс істейміз? Карантиннен қалай 
шығамыз?» деген сауалдар мазалайды. ЮНЕСКО мен ICOM-ның бірлескен баяндамасына жүгінсек, әлем-
дегі әрбір 8-інші музей, яғни музейлердің 13%-і пандемиядан соң қайта ашылмайды (UNESCO and ICOM 
concerned about the situation faced by the world’s museums, Электронды ресурс, 2020). Баяндамада ай-
тылған бұл цифр Қазақстан музейлеріне қатысты емес деп санауға болады. Қазақстандағы музейлердің 
барлығы мемлекет есебінен қаржыландырылатындықтан музейдің қаржы-материалдық ресурстарында 
қиындықтар бола қоймады. 

АҚШ, Еуропа елдерінің және көрші Ресейдің музейлері пандемияның салдарынан кіріс көзі мүлде 
азайғанын айтады. Мысалы, Вена Өнер музейі, Рейксмузейум, Амстердамның қала музейі аптасына 100 
мыңнан 600 мың € дейінгі аралықта кіріс көзінен айырылған. Ресейлік Эрмитаж жартыжылдық кіріс көзі-
нен, яғни 2,5 млрд рубльден айырылып қалуы мүмкін екенін жариялады. Пандемия әсерінен мүлде та-
бысынан айырылған музейлер де жоқ емес. Олардың қатарында Камбоджаның Ангкор-Ват мінәжаттық 
кешенінің 2020 жылғы сәуір айында табысы бірден 99%-ке азайған. Америка музейлері альянсы АҚШ му-
зейлері күн сайын $33 млн табысын жоғалтып отырғанын жариялаған (6). ICOM пайымдауынша, музейлер 
мемлекет қолдауынсыз пандемия әкелген зардаптардан шыға алмайды. Осы орайда Ұлыбритания үкіметі 
мәдениет мекемелеріне $2 млрд (Грудницский С. Правительство Великобритании выделяет почти $ 2 млрд 
для помощи учреждениям культуры, Электронды ресурс, 2020), АҚШ үкіметі $100-150 мыңның арасында 
жекеленген суретшілер арасында бөлсе, музейлерге $2-5 млн көлемінде қолдау білдірді (Дафое Т. (Taylor 
Dafoe). Jeff Koons, Gagosian Gallery, and Many Other Blue-Chip Art Operations Received Millions of Dollars in 
Government Stimulus Money, Электронды ресурс, 2020). Мұндай қолдау Ресейде де болып, елдің Мәдениет 

министрлігі 2020 жылғы мамыр айында карантин әсерінен табысын жоғалтқан театрлар мен музейлерге 
министрлік тарапы қаржылай қолдау білдіретінін хабарлады (Лебедева Н. Ольга Любимова рассказала, 
как культура будет выходить из карантина, Электронды ресурс, 2020).   

Қазақстан музейлері қаражат мәселесінде тұрақты түрде мемлекет есебінен болуына байланысты,  ка-
рантиннен тәжірбие жинап, жаңа дағдыларды игеріп шығатыны анық. Мысалы, The art newspaper Russia 
басылымы «карантиннен Мәскеу музейлері жаңа идеялармен шықты» деп жазады (Савицкая А. Россий-
ские галереи вышли из самоизоляции с новыми идеями, Электронды ресурс, 2020). Басылымның атап 
өтуінше, Мәскеу музейлері бұл уақытта посткаратиндік көрмелерге, жаңа жобаларға дайындық жасаған. 

Әлем елдері ішінде карантиннен соң алғашқы болып есігін ашқан – Қытай музейлері. 2020 жылғы 20-
21 мамырда Пекиннің бірнеше музейі мен галереялары көпшілікті қабылдады. Кейіннен Италия, Германия, 
Швейцария музейлері қайтадан ашыла бастады. Аталған елдерде музейлерге кіру тәртібі өзгерді. Қытай 
музейлері өзге елдер секілді келушілердің температурасын өлшеп кіргізгенімен, келушілерге анкета толты-
ртып, олардың жеке дербес мәліметтерін де алады. Еуропада маска тағу тәртібі сақталып, тек электронды 
билеттер ғана қабылданады. Италияда музейлер белгілі уақытта белгілі мөлшердегі адамды ғана қабыл-
дайтынын жариялады (Кан А. Музеи возвращаются. Не сразу и не все. Как они выглядят после каранти-
на?, Электронды ресурс, 2020). Ресейде де музейге кіру тәртібі өзгеріп, карантинге дейін 10-15 адамнан 
тұратын топпен кіруді 5 адамға дейін азайтты. Экскурсиялық қызмет те тек 5 адамнан аспайтын топқа ғана 
көрсетіледі. Залдарда 1,5 шаршы метрге 1 адам есебімен кіргізу міндеттелді. Кейбір музейлерде вендинг 
аппараттары қойылып, келушілерге маска және резина қолғап ұсынуды қолға алды. Келушілердің музейге 
кіру интервалын бұрынғыдай бірден кіретіндей етіп емес, 20 минут сайын етіп бекіткен музейлер де к езде-
седі. Бұл тәртіп келушілер арасында қашықтықты сақтауға ықпалын тигізеді. Ресей музейлері санитарлық 
нормаларға да ерекше мән беріп отыр. Құрғақ және дымқыл тазалық шаралары, қолданылатын химиялық 
сұйықтықтар мөлшері, желдеткіштерді қолдану тәртібі, дезинфикциялау жолдары туралы нұсқаулық шығып, 
2020 жылғы 10 маусымда бекітілді (Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, 
дворцово-парковых музеях: Ч. 1-4: ресми мәтін, 2020). Нұсқаулықта гардероб, экспозиция алаңдарын қол-
дану тәртібі, музейдің ашу кезінде жасалатын міндетті шаралар да көрсетілген. Пандемиядан кейін Ресей 
музейлеріндегі маршруттар да өзгергенін атап өту керек. Залдарда адам тығыз болмауы үшін музейге кіру 
және шығу екі бағытта ұйымдастырылып, артқа қайтып аралау мүмкіндігі шектелген. 

ҚР Үкіметінің мәліметінше, 2020 жылғы 20 шілдеден бастап, Қазақстанда инфекция жұқтырған азамат-
тар саны азайып келеді (ҚР-да COVID-19-ға қатысты жағдай тұрақталды: күн сайын ауруды жұқтырғандар 
азайды, емделіп шыққандардың саны артты, Электронды ресурс, 2020). Министрлік коронавирустан жа-
зылған азаматтардың көп екенін де хабарлады. Мемлекетте оптимистік жаңалықтың болуы барлық салаға 
мүмкіндігінше оң әсерін тигізетіні анық. Қазақстан музейлері де осы уақытта посткарантиндік жобаларды 
жоспарлауымен қатар, шетел тәжірибелері негізінде карантин уақытында жасаған контентін одан әрі да-
мытуды, музей қонақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ойластыруы тиіс.
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ВОПРОСЫ КАТАЛОГИЗАЦИИ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

(по материалам археологической коллекции из фондов 
Центрального государственного музея)

Музейные фонды являются основным источником для многих направлений научно-исследовательской 
работы, в том числе и каталогизации.  Формирование коллекций, всестороннее изучение музейных пред-
метов, создание условий для их использования и сохранения осуществляются в музеях на основе фондо-
вой работы, в результате которой создается система фондовой документации (учетная, научно-охранная), 
раскрывается информационный потенциал музейных предметов. Исследование музейных предметов со-
провождается накоплением материала, вносимого в различную фондовую документацию. 

Каталогизация археологических фондов, несмотря на более чем полтора века истории, сегодня может 
считаться направлением музейной работы, находящимся еще только в стадии становления. Составление 
каталогов музейных коллекций позволяет документально зафиксировать археологические артефакты, 
ввести их в научный оборот, таким образом, способствуя сохранению культурного наследия. 

В фондах Центрального государственного музея РК (далее ЦГМ РК) собраны богатейшие, разнообраз-
ные археологические материалы, дающие  возможность проиллюстрировать не только основные этапы 
развития этнической и социально-политической истории и культуры Казахстана, как  важнейшего инте-
грального региона Евразийского континента, но и рассказать о зарождении, сложении и развитии раз-
личных форм государственности в регионе: от государства усуней (Усунь-го), первых тюркских каганатов 
– до появления казахских ханств. 

Именно каталогизация, как одна из ведущих направлений музейной научно-исследовательской рабо-
ты, дает наиболее полное представление о любом из музейных собраний, истории его возникновения 
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и комплектования, изучения, применения. Как показывает международный музейный опыт, создание и 
публикация каталогов музейных коллекций имеет большой научно-практический и научно-познаватель-
ный смысл. Во-первых, каталогизация способствует введению в научный оборот огромного числа арте-
фактов, собранных и хранящихся в музейных коллекциях. Во-вторых, каталог музейных археологических 
коллекций позволит осуществить доступ к ним всех специалистов и студентов вузов, так как может слу-
жить прекрасным фактологическим и иллюстративным учебным пособием, способствующим расширению 
археологических знаний в области археологии, истории, музеологии, культурологи и искусствоведения. 
В-третьих, создание каталогов позволит сохранить информацию об экспонатах, подверженных утере или 
разрушению в силу объективных причин. К тому же, каталогизация является одной из форм управления 
музейными ресурсами. 

Каталоги археологических коллекций занимают особое место в научных изданиях. Составление же их 
играет важную роль в систематизации и популяризации археологического наследия. Задача совершен-
ствования каталогов возникает в связи с качественными изменениями в археологии, выразившимися в 
расширении количества источников и увеличении объема извлекаемой из них информации, и в музейном 
сообществе,  к которому постепенно приходит осознание важности изучения, описания и использования 
своих археологических фондов. Это делает актуальным библиографический обзор и структурно-содержа-
тельный анализ изданных археологических каталогов в аспекте возможности использования их потенци-
ала в научно-исследовательской и просветительской работе в настоящее время. 

Каталогизация археологических источников –  сложный и длительный процесс, требующий привле-
чения широкого круга специалистов.  Составители каталогов – в первую очередь, научные сотрудники 
музеев,  хранители археологических фондов. 

Систематическая каталогизация музейных ценностей в отечественном музейном деле является прин-
ципиально новой формой научно-исследовательской и культурно-образовательной деятельности. Во 
всяком случае, до недавних пор работа в этом направлении практически не велась, хотя, как следует из 
зарубежной музейной практики, подобные изыскания можно сказать, один из системообразующих видов 
музейной деятельности, имеет давнюю и достаточно плодотворную научную традицию. Практически все 
музеи республики накопили большое количество археологических материалов, однако научная обработка 
и публикация этих  артефактов сильно отстали от процесса их сбора. Это привело к тому, что большая 
часть материалов лежит необработанной и не может быть использована  наукой. В этой связи коллекции 
музеев республики нуждаются в тщательном источниковедческом анализе, сравнении и соотнесении с 
новыми исследованиями, проводившимися за последние годы. Исследованный таким образом, материал 
позволит перейти от археологических фактов, их констатации, к реконструкции исторических процессов.

В настоящее время коллектив Центра Археологии ЦГМ РК работает над созданием каталога средневе-
ковой коллекции из фонда археологии. Материалы каталога отразят формирование, развитие и расцвет 
городской культуры народов Казахстана и Центральной Азии на торговых дорогах Великого Шелкового 
пути, начиная с VI века н.э. по XV век. Городская культура Казахстана развивалась в тесном взаимодей-
ствии с кочевым миром, причем эта взаимосвязь осуществлялась в рамках единых политических, экономи-
ческих и культурных структур, каковыми являлись Западно-Тюркский, Тюргешский и кимакский каганаты, 
государства огузских ябгу, саманидов, караханидов и кипчаков, а также шайбанидское ханство и Акорда. 

Таким образом, ведущим принципом составления каталога будет показ сочетания основных достиже-
ний кочевой и урбанистической культур в регионе. Освещение истории распространения в эпоху сред-
невековья на территории Казахстана различных религиозных конфессий: тенгрианства, зороастризма, 
даосизма, манихейства, несторианства, буддизма, различных толков христианства и ислама.

Существует ряд объективных факторов, которые делают археологическую коллекцию музея уникаль-
ным памятником истории и культуры, поэтому к ее исследованию и сохранению следует подходить с пози-
ций современных требований. В этой связи становится необходимым комплексный анализ археологиче-
ских артефактов эпохи средневековья Казахстана, накопленных в фондах ЦГМ РК. 

При исследовании археологической коллекции был применен   комплексный подход. В первую очередь 
для анализа основных категорий археологического материала применен сравнительно-типологический 

метод, а при установлении взаимосвязи предметов применены методы классификации и систематизации. 
Для описания коллекции каменных изваяний применен формально-типологический метод исследования 
иконографии изображений, дополненный стилистическим анализом. При помощи сравнительного мето-
да выявляются общие и особенные черты артефактов. Для выявления историко-археологических связей 
использовался историко-сравнительный метод. Хронологическая атрибуция осуществляется с помощью 
относительной и абсолютной датировки с использованием методов информационных технологий. При 
анализе керамического материала использована методика реконструкции культурной стратиграфии. В 
результате проведенных исследований выделены группы керамики, характеризующие хронологические 
этапы ее развития. Также в ходе работ применен метод полевого исследования для дополнения информа-
ции и раскрытия проблемы исследуемой темы. Также применена особая область методики – разработка 
проблем консервации и реставрации музейных артефактов. 

В процессе каталогизации коллекции эпохи средневековья была проведена камеральная обработка 
коллекции в результате чего, на основе музейных инвентарных описей по унифицированной форме были 
заполнены научные паспорта и внесены в научно-справочную базу музейного фонда.

При атрибуции артефактов были выявлены присущие предмету признаки – физические свойства, 
функциональное назначение, история происхождения и бытования. Определялся материал и способ 
изготовления предмета (ручной, механический, ковка, чеканка, литье и пр.), цвет, форма, размер, вес 
(в случае с предметами из драгоценных металлов), устройство, стилистические особенности, время и 
место создания и бытования предмета, его социальная и этническая принадлежность. Так же в ходе 
атрибуции определены степень его сохранности и описаны имеющиеся на нем повреждения. Данные, 
полученные в результате определения предмета, зафиксированы в научно-справочном аппарате музей-
ных фондов. 

На основе разработанных Мартыновым А.И., Шером Я.А. и Генингом В.Ф. (Мартынов, Шер, 2002. с. 240, 
Генинг, 1973, сс. 114-136, Тишкин, Горбунова, 2004. с. 126.) методов археологического исследования, 
для установления взаимосвязи предметов проведена классификация и систематизация коллекции. В ходе 
классификации артефакты были разделены по географическому (по месту бытования предметов), хроно-
логическому (по времени создания или бытования предметов), тематическому и предметному (предметы 
сгруппированы по назначению) принципам. Также осуществлена систематизация коллекции, то есть, ма-
териал сгруппирован по памятникам, хронологии и типу.

В коллекциях выделены группы и типы артефактов по общему назначению. Например: керамика: по 
видам сосудов (кувшин, котел, чаша и т.д.), по видам технологических приемов (ручная лепка, гончарный 
круг), по составу материала (глина с разного рода примесями) и т.д.  

Так как описание является важнейшей исследовательской работой и средством представления науч-
ных данных, были разработаны не только текст описания, но и дополняющие его компоненты: фотоиллю-
страции, чертежи, таблицы. Большое значение при описании вещей и объектов имеют их собственноруч-
ные зарисовки, которые позволяют лучше «увидеть» и понять данный объект. 

Таким образом, в научный оборот будут введены мало- и неизвестные в науке артефакты, отражаю-
щие различные аспекты хозяйственной жизни и культуры эпохи средневековья. Для описания коллекции, 
важным является историографический обзор исследования памятника и история поступления коллекции 
в музей. Так, например, в археологическом фонде ЦГМ РК собрана коллекция артефактов VII-XIII вв. из 
городища Талгар, Алматинская область. 

В 1939 году Семиреченской археологической экспедицией (В.Д. Городецкий) были проведены 
раскопки на городище Талгар, где были обнаружены керамические и железные предметы: крица, ножи, 
заготовки и т.д. (хранится в фонде ЦГМ РК КП 2255, 45 ед.хр.; КП 3044). Позже на городище Талгар 
был найден склад готовой продукции в размыве ручья – инструментарий кузнеца: наковаленки, совки, 
лемехи для пахотных орудий, плотничьи топоры, ножи, подковы, цепи, скобы и др. В 1986 году пре-
подавателем Казахского Педагогического Института Копыловым И.И. в фонды музея были переданы 
материалы археологической экспедиции КазПИ за 1984-1986 гг. (ЦМК КП 20305/1-30; КП 20490/1-40), 
(ЦГМ РК, 1986).
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В фонде ЦГМ РК материалы раскопок представлены коллекцией керамических изделий в количестве 
52 ед.хр. 

Керамика была классифицирована и описана Байпаковым К.М. и Савельевой Т.В.  (Байпаков, Саве-
льева, Чанг, 2005, с. 188.) ими были выделены основные критерии классификации: морфологические, 
качественные и количественные характеристики. По технологическим признакам определяются две 
большие группы керамики: лепная и станковая. Учтены признаки вторичной технологической обра-
ботки: лощение, окраска, роспись и орнаментация, добавки в тесто. Учет функционального назначения 
явился критерием для выделения классов и типов. Отличительные особенности формы тулова, венчика, 
а также различные дополнительные детали послужили принципом деления на подтипы. Всю керамику 
разделили на три группы: лепная керамика;  станковая сделанная на ручном и ножном круге; станковая 
поливная.

Выделены классы керамики, различающейся по составу массы и способу изготовления, по функцио-
нальному назначению: неполивная посуда: лепная грубая керамика; кухонная керамика, изготовленная 
на гончарном круге; бытовая посуда, изготовленная на гончарном круге;  хумы; поливная керамика; ке-
рамические изделия специального назначения, изготовленные в особых технологических условиях (сфе-
роконические сосуды, водопроводные трубы); стройматериалы (жженый кирпич, тандырные заслонки, 
обливочные плитки).

При атрибуции коллекции из городища Талгар, керамическая посуда была разделена по функциональ-
ному назначению. 

Кухонная посуда – котлы, горшки (рис. 1,2).

Рисунок 1. Ручки котлов ЦМК КП 2255 IX-XII вв. Керамика. Гончарный круг.

Рисунок 2. Горшок ЦМК КП 20236/18

Столовая посуда – кувшины, миниатюрные кувшинчики, чаши конической и полусферической формы, 
кружки с вертикальной петлеобразной ручкой (рис. 3)

Рисунок 3. Чаша-кружка КП 18221; ЦМК КП 2255

Поливная керамика представлена всего несколькими фрагментами сосудов. Роспись была выполнена 
зелеными и коричневыми красками по белому ангобному покрытию под прозрачной бесцветной свинцо-
вой поливой (рис. 4).

Рисунок 4. Венчик чаши. ЦМК КП 2255

Хозяйственно-бытовая посуда – хумы, хумчи, водоносные кувшины, тагора, ступкообразные сосуды на 
массивном дисковидном поддоне (рис. 5, 6). 

Рисунок 5. Венчики хума. ЦМК КП 2255

Рисунок 6. Кувшин и ступообразный сосуд. ЦМК КП 20490\18а; КП 20490\21

Керамика специального назначения – светильники-чираги, водопроводные трубы, пряслица, крышки, 
очаги, детские игрушки, сфероконусы; туваки (рис. 7,8). 

Рисунок 7. Светильник керамический КП 20490\7 а; КП 20490\7 б

Крышки встречаются на городище Талгар редко. Представляют собой диски диаметром до 25 см, изго-
товленные из теста с примесью дресвы. В центре имеется коническая или грибообразная налепная ручка. 
Поверхность покрыта розовым ангобом, на ручке имеются вмятины от пальцев, штампы.

Рисунок 8. Крышка сосуда ЦМК КП 2255
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Кирпичи и архитектурные декоры (рис. 9).

Рисунок  9.  Кирпичи строительные ЦМК КП 2255

Каталог, как справочное издание является источником базовой информации об археологической кол-
лекции ЦГМ РК, поскольку кроме сведений об артефакте, будет включена библиография и другая  инфор-
мация. 

В результате написания каталога разрабатываются единые принципы классификации предметов и 
структуры научного описания музейных предметов, создаются унифицированные терминологические 
словари.

Научная каталогизация и публикация археологической коллекции будет содействовать не только со-
хранению информации об исторических артефактах и популяризации музейных коллекций ЦГМ РК, но и 
позволит значительно расширить источниковедческую базу научно-исследовательской работы по архео-
логии и истории, а также даст возможность специалистам и широкой общественности получить доступ к 
ранее не опубликованным археологическим материалам. К тому же, публикация археологических коллек-
ций в виде научного каталога станет прекрасным фактологическим и иллюстративным учебным пособием, 
способствующим расширению исторических знаний.
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СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚОЛА ДӘУІРІ 
КОЛЛЕКЦИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ

(ҚР Мемлекеттік орталық музейінің қор материалдары бойынша) 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейінің (әрі қарай ҚР МОМ) корында жинакталған 
кола дәуірінің археологиялык материалдары сол заманның  тарихы мен мәдениетінің басты дереккөзі 
болып табылады. Өкінішке орай, отандык музейлердің археологиялык коллекцияларын ғылыми өңдеу, жа-
риялау ici деректерді жинау үдерісіне қарағанда мардымсыз, дәлірек айтсақ, кыш, сүйек сынды затгык де-
ректерді жүйелеу, жіктеу амалдары карастырылмаған, әpi қола дәуірінің басты мәдени және шаруашылык 

ерекшеліктерін айқындайтын осы тектес артефактілерге тән накты белгілер толық анықталмаған. Осының 
салдарынан Қазақстан тарихнамасында бүгінге дейін музейлердің археоло гиялық коллекциялары қара-
стырылмаған, ғылыми айналымға енгізілмеген деуге де болады.

Бірқатар объективті факторларды ескерсек еліміздің музейлер қорындағы археологиялык материал-
дар коллекциясы тарих пен мәдениеттің бipден-бip мәнді де дәйекті дереккөзі екендігі даусыз, сондықтан 
бұл іске соңғы талаптар тұрғысынан қарау өзекті мәселе. Осы жерде айта кететін бip жайт бар, музей қо-
рындағы коллекцияларды ғылыми атрибуциялау, деректерді, мәліметтерді сақтаумен қатар жариялауды 
айтпағанның өзінде археология, тарих, антропология, этнология және т.б. гуманитарлық ғылымдар сала-
сындағы зерттеулердің дереккөзін толықтыра отырып, тың ізденістерге негіз бола алады.

Мемлекеттік орталық музейінің археология қорында Солтүстік Қазақстан аумағында Орталық Қа-
зақстан археологиялық экспедициясының Шағалалы отряды (жет. Ә.М. Оразбаев) 1954-1967 жж., СҚАЭ 
1964-1967 жж. Көкшетау облысы, Красноармейский ауданы, Октябрьское ауылынан оңтүстікке қарай 3-4 
км қашықтықта орналасқан Шағалалы қонысында (сур. 1/а, б, в, г, д, е) және ОҚАЭ 1957-1968 жж., СҚАЭ 
1957 ж. жетекшісі А.М. Оразбаев (ЦМК НВФ 5999/2, ЦМК НВФ 5999/3, ЦМК НВФ5999/4, ЦМК НВФ5999/7, 
ЦМК НВФ 5999/6, ЦМК  НВФ 5999/14), Қостанай археологиялық экспедициясы 1968 ж. (жет. В.В. Евдоки-
мов) Қостанай облысы, Затобольск ауданы, Садчиков ауылынан 1 км қашықтықта, өзеннің оң жағасында 
орналасқан Садчиков қонысында (сур. 2/а, б, в, г, д, е) жүргізілген қазба жұмыстарының материалдары 
сақталуда (ЦМК НВФ6000/1, ЦМК НВФ6000/2, ЦМК НВФ6000/3, ЦМК НВФ6000/4, ЦМК НВФ6000/5, ЦМК 
НВФ 6000/6), (Оразбаев А.М, 1970,  с. 129-146). 

Сурет 1. Шағалалы қонысы.Қыш ыдыс фрагменттері/ ЦМК НВФ 5999/2, ЦМК НВФ 5999/3, 
                ЦМК НВФ5999/4, ЦМК НВФ5999/7, ЦМК НВФ 5999/6, ЦМК  НВФ 5999/14

Сондай-ақ, аталмыш коллекцияны Қарағанды мемлекеттік университетінің  археологиялық экспеди-
циясы Жоғарғы Тобыл отрядының (жет. В.В. Евдокимов) 1977 жылы Қостанай ауданы, Заречный ауылы, 
Тобыл өзенінің оң жақ бойындағы Конезавод III қонысында (ЦМК КП 20252/1, ЦМК КП 20252/2, ЦМК КП 
20252/3, ЦМК КП 20254/1, ЦМК КП 20254/3) жүргізілген қазба жұмыстарының материалдары толықтыра-
ды (сур. 3/а, б, в, г, д).

Солтүстік Қазақстанның археологиялық ескерткіштерінен табылған қыш ыдыс фрагменттері өзіндік бел-
гісімен ерекшеленеді. Алғашқы кезең қыш ыдысының бітімі мен өрнектелуінен федоров мәдениетіне тән 
дәстүрлі нышанды байқауға болады. Ыдыс «шырша», ирек, каннелюра, баспа сынды қарапайым өрнекпен 
қатар білеумен көркемделді. Екінші кезеңдегі қыш ыдыс қатарында ернеуі кең, мойны әрқалай пішінделген 
биік көзе, ернеуі тар, биік  және қарадүрсін жатаған ыдыстар  ұшырасады. Ыдыс сыртындағы «тор», «шы-
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рша», «қыспа», ирек, үзік сызықты үшбұрыш, ромб сынды  бір-екі элементтен тұратын өрнек сызбаланды, 
ара-тұра тікшелі қалыппен түсірілді. Жалпы ыдыстың 10-40% білеумен және кішкентай томпақшалармен 
жапсырылып өрнектелген. Үшінші кезең ыдысы «доңғал» мәдениетінің типіне жатады. Бітімі жағынан көзе 
типтес ыдыс жіңішке, биіктеу білеумен, қимамен (кейде екі білеумен), «інжу», «шырша» сынды өрнек түр-
лерімен әсемделген (Зданович, 1984, с. 79-96; Евдокимов, Ломан, 1982, с. 20-41, Ткачев, 2009, с. 35-44). 

Музейлік құндылықтарды ғылыми атрибуциялау, аталмыш артефактілерге жоғары оқу орындары ма-
мандары мен студенттерінің қол жеткізуіне жол ашып, отанымыздың ежелгі тарихы  жайлы білімін те-
реңдетуге ыкпал етеді. Сондай-ақ, объктивті  себептермен бүліну, жойылу қатеріндегі артефакт жөнінде 
мәліметтің  сақталуын қамтамасыз етеді және музей коллекциясы – мәдени мұраның  оқырман қауым 
ортасында кеңінен танылуына септігін тигізері сөзсіз.

Сурет 3. Конезавод III қонысы. ЦМК НВФ6000/1, ЦМК НВФ6000/2, ЦМК НВФ6000/3, 
                ЦМК НВФ6000/4, ЦМК НВФ6000/5, ЦМК НВФ 6000/6

Сурет 2. Садчиков қонысы. Қыш ыдыс фрагменттері/ ЦМК НВФ6000/1, ЦМК НВФ6000/2, 
                ЦМК НВФ6000/3, ЦМК НВФ6000/4, ЦМК НВФ6000/5, ЦМК НВФ 6000/6
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МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ДӘСТҮРЛІ МУЗЫКА ОРТАЛЫҒЫ 
ЭКСПОЗИЦИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 
(экспозиция құрудың әдіс-тәсілдері мысалында)

Бүгінгі таңда музейлердің ғимараттары жаңарып, түрлі бағыттағы жаңа музейлер салынып еліміздің 
туризм саласының дамуына өзіндік ықпалын тигізуде. Сондай-ақ, бұл өз кезегінде халықтың көз қуа-
нышына айналып, мәдени демалатын орындардың санын да арттыра түсуде. Осы орайда аталмыш му-
зейлердің жаңаруы, көбеюі музей экспозициясын жасақтаудың әдіс-тәсілдерін жетілдіре түсуді талап 
етіп отыр. Өйткені, бүгінгі таңда шет елдік музейлердің экспозиция құру методикасы қарқынды дамып, 
түрлі заман талабына сай технологиялар қолданылып жатыр. Бұл өз кезегінде еліміздегі музейлердің 
экспозиция құру мәселесінде де жаңа көзқарастың қажеттілігін көрсетіп жатыр.  Ең алдымен, музей 
экспозоциясын жасақтау мәселесі, өз кезегінде, жаңашылдықты, заман талабына сай технологиялар-
ды да қолданудың қажеттілігін туғызып жатыр. Осындай заман талабына сай құрылған музейлердің 
бірі  Мультимедиялық дәстүрлі музыка орталығы (бұдан әрі – Орталық) Елбасы Қазақстан Республика-
сынын Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың тапсырмасымен Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына және 
Алматы қаласының 1000 жылдығына орай 2016 жылы 18 қыркүйек күні ашылған. Орталықтың ашылу 
мақсатының бірі – заманауи озық 3D технологияларды музей саласына енгізу арқылы бай және көркем 
болып табылатын қазақтың дәстүрлі музыка өнерін халыққа және келешек ұрпаққа насихаттау, қазақ 
мәдениетімен танысуға келген шетел азаматтарының қызығушылықтарын қамтамасыз ету болып табы-
лады.

Бүгінгі музейтануда қалыптасқан ғылыми тұжырымдарға сүйенсек, атқаратын қоғамдық функцияла-
рына қарай әлеуметтік институт ретінде музей – мәдени, тарихи және ғылыми құндылықтарды сақтауға, 
музейлік заттар арқылы мәліметтерді жинақтап таратуға, өскелең ұрпаққа ата-бабамыздан қалған мұра-
лар жөнінде тәлім-тәрбие беруге арналған тарихи қалыптасқан көп қырлы әлеуметтік ақпараттар инсти-
туты болып саналады.

Музейдің мәдени көпшілік жұмыстары музей коммуникациясының бір саласы ретінде жан жақты 
білімді, қоғамда белсенді, эстетикалық талғамы зор, қоғамға пайдалы адам тәрбиелеуге бағытталады. 
Музейдің басты міндеті тарих арқылы тарихи мәдени ескерткіштерді насихаттау, сол арқылы жастарды 
патриоттық рухта тәрбиелеу болып табылады. Көпшілікті музей мәдениетіне тарту, тарихыңды сүю, еліңе 
деген мақтаныш пен отаншылдық сезімін ояту, тарихи кезеңдермен танысу, материалдық және рухани 
құндылықтармен танысу қызметі атқаратыны анық. Сондықтан, музейдің экспозициясы ғылыми тұрғы-
дан да, эстетикалық тұрғыдан да жоғары талғаммен жасалуы қажет. Музей өзінің келушілеріне ерекше 
көзтартатын экспозициясымен, оған қойылған құнды экспонаттарымен құнды болып табылады. Осыған 
байланысты музей ісінде арнайы экспозиция құру жұмысы қалыптасқан. 
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«Экспозиция» термині латынша «expositio» (көрсету), кең мағынада кез-келген заттар жиынтығын ар-
найы көрсету ұғымын береді. Қазіргі таңда музейтану ғылымында қолданылып жүрген экпозицияның қа-
рапайым анықтамасы – музей жинағының көрсетуге арналған бөлігі. Бүгінгі музей экспозициясы – музей-
лік құндылықтардан басқа да экспозициялық материалдарының тұжырымды (ғылыми және көркемдік) 
ойлау тұрғысында біріктірілуінің біртұтас заттық-кеңістіктік жүйесі – деп түсінуге болады (Ибраева, 2013, 
54 б.). 

Музей экспозициясы жүйелі, сондай-ақ, тақырыптық экспозициялық әдіс бойынша құрылады. Топ-
тау тәртібі мен экспозициялық материалдарды ұйымдастыру экспозиция құрудың әдісін анықтайды. 
Экспозиционер маман музей экспозициясын құру барысында экспозициялық кешеннің деректілігі мен 
тартымдылығын арттыру жолын іздестіріп, сол уақыттың рухын жеткізуге тырысады. Осылайша, музей 
экспозициясын құру кезінде келесідегідей принциптерді пайдаланады: ғылымилығы, заттылығы, тари-
хи-хронологиялық және кешенді-тақырыптық принцип.  

Музей экспозициясын жасақтау музей құрылымының негізгі кезеңдерінің бірі болып табылады. Экс-
позицияны жобалау барысында ғылыми, көркемдік, техникалық және жұмыстық жобалау сынды түрлері 
қолданылады. 

Қазақстан музейлерінде қалыптасқан тәжірибеге орай, музейдің жұмыс жоспарына енгізілген тақы-
рып негізінде ең алдымен көрменің тұжырымдамасы мен тақырыптық-экспозициялық жоспары жазыла-
ды. Ғылыми тұжырымдама көрменің сәулеттік-көркемдік жобалау жұмысының негізгі құжаты және көрме 
құру барысының бағыттаушысы болып табылады. 

Экспозицияның ғылыми тұжырымдамасын жасауға авторлық ұжым қатысып, құрылатын экспозиция-
ның заттай және деректік материалдарын сұрыптау, экспозиция құрудың негізгі әдіс-тәсілдерін, принцип-
терін анықтау барысында жұмыс атқарады. Ғылыми тұжырымдама негізінде, экспозицияның басты шешімі 
жасалып, ол музейдің Ғылыми Кеңесінде бекітіледі (Яковлев, Шестаев, 1995, c. 82). 

Болашақ музейдің экспозициясының тақырыптық құрылымы, бағыты, жәдігерлері мен қосалқы затта-
ры іріктеліп алынғаннан кейін, көркемдік жағын рәсімдеу мәселесі қарастырылады.

Сәулеттік-көркемдік тұжырымдама ғылыми тұжырымдама негізінде жасалып, онда көркемдік идея, 
көркемдік бейне туындап, экспозицияны құру кеңістігі, негізгі жарық шешімі, жәдігерлер, сұлба-макет-
терді орналастыру қағидаттары қарастырылады. Келесі кезеңде музейдің ғылыми қызметкерлері экспо-
зицияның «кеңейтілген тақырыптық құрылымын», суретшілер «экспозициялық жобасын» жасайды. 
Осы аталған құжаттардың негізінде тақырыптық-экспозициялық жоспар (ТЭЖ) әзірленіп, ол мынадай 
құрылымнан тұрады: бөлімнің атауы, тақырыптың атауы, негізгі мәтін, тақырыптық кешен, кешенге анно-
тация (түсініктеме мәтін), экспонатура (заттың тізбе нөмірлерінің, өлшемдерінің, белгілерінің түптұсқа-
лығы), этикетаж, ескерту.

Тақырыптық-экспозициялық жоспар дегеніміз – құжат, экспозицияны ғылыми жобалаудың құрамдас 
бөлігі; экспозициялық материалдардың нақты құрамын және экспозицияның кеңейтілген тақырыптық 
құрылымына сай топтау. Тақырыптық-кешендер атауы; жүргізуші мәтіндер, аннотациялар; негізгі атрибу-
ция мәліметтерін көрсететін экспозициялық кешендегі экспонаттар тізімі; экспозициялық материалдар (түп-
нұсқа, шығарма және т.б.) сипаты туралы мәлімет; көлемін, материалдардың сақталу орнын көрсету. ТЭЖ-ға 
қосымша: этикетаж, ғылыми-қосалқы материалдар, ғылыми реконструкция жасау үшін құжаттама енеді. 

Музейдің экспозициясын құруда құрылатын кеңістіктің аумағы басты роль атқарады. Кеңістіктің ау-
мағына қарай тарихи-хронологиялық, кешенді-тақырыптық, тақырыптық-репрезентативтік, өзара се-
беп-салдарлық байланыс принциптері басшылыққа алынады.

Музей экспозициясын жасақтауда ғылыми қызметкерлері белгілі бір принципке сүйенеді. Музейтану 
саласында қалыптасқан тұрақты экспозиция және көрме құрудың бірнеше басты принциптері бар. Ең 
басты принцип ретінде – ғылыми принцип алынады. Ол әрбір музей экспонатының экспозицияға қой-
ылғанға дейінгі ғылыми өңдеуден өтуі назарға алынады (Кауман, 2010, c. 333). Музей экспозициясын 
құруда тағы бір қойылатын талап – обьективтілік (шынайылық). Музей экспозициясын құру барысында 
музей мамандары экспонаттардың берілу тәсіліне өзінің идеясын қоса алады, бірақ тарихи шындықты 
бұрмалауға қақысы жоқ.  

Келесі заттық принциптің басты қағидасы түпнұсқа заттарға сүйену, мүмкіндігінше түпнұсқалық заттар 
беретін ақпаратқа нұқсан келтірмеу, әсірелемеу, ғылыми обьективтілік принципін сақтау болып табыла-
ды. Соңғы кездерде көп қолданыла бастаған инсталляция, муляж, коллаж, композиция сияқты экспози-
циялаудың түрлері экспонат жетіспеушіліген туындаған әрекеттер болып табылады (Кауман, 2001, с. 19). 
Әсіресе, кезінде өткен ғасырдың қиын-қыстау уақытында қудалау көрген тұлғалардың тұтынған бұйымда-
рының сақталмауы бүгінде мемориалдық музейлердің экспозициясын құру кезінде қиындық тудырады.

Экспозициялаудың үшінші принципі – коммуникативтілігі. Бұл принцип бойынша кез-келген музейге 
келуші музей экспозициясын түсіне алатындай етіп құруға негізделеді. Экспозициялаудың тарихи-хроно-
логиялық принципі материалдардың тарих ғылымында қалыптасқан хронологиялық жікке бөлуді айтады, 
кез келген музей өзінің мазмұны мен мәні жағынан тарихи деуге боларлық. Қандай бағыттағы музей бол-
са да, хронологиялық принципке негіздеуге болады. Музейлік экспонаттардың сыныпталуына қарай да 
экспозициялау жұмыстары жүзеге асырылады (Михайловская, 1951, с. 108-110). Музейлерде көп қолда-
нылатын принциптің бірі – тақырыптық-кешендік принцип болса, проблемалық принципке экспозицияны 
құру барысында белгілі бір мәселеге орай экспозицияға заттарды іріктеу жатады. Бұл орайда музейлерде 
академиялық рет, тарихи экспозиция, бір зал – бір шығарма, фокустегі экспонат сияқты іріктеп топтаудың 
әдістері қолданылады (Музееведение, 1988, с. 203). 

Көрмеге қойылатын экспозициялық материалдарға музей экспонаттары, фото-фоно құжаттар, кинома-
териалдар, мәтіндер мен комментарилердің түрлері жатады. Сонымен қатар, экспонаттардың ақпараттық 
әлеуетін арттыра түсу үшін ғылыми-көмекші материалдар (карта, схема, диаграмма, кесте т.б.) да қол-
данылады. Түпнұсқа экспонаттар мен қосалқы материалдар экспозицияда бір-бірімен байланысқа түсіп, 
ақпараттық деректерді жеткізуде бір-бірін толықтыра түседі.

Музей экспозицияларында көшірмелерді де кеңінен пайдаланады. Қайта жасалған (түпнұсқадан 
дәл көшірілген) музей заттарына не обьектілеріне көшірмелер, реконструкциялар, слепкалар, макеттер, 
моделдер, муляждар, голограммалар, репродукциялар жатады. Дәл көшірілген заттар егер оларды әкелуге 
мүмкіндік болмаса, музей заттары статусына жатқызуға болады. Оған тастағы жазулар, технологиялық 
процесстердің көрсетілуі, үлкен архитектуралық кешендер жатады (Михайловская, 1951, с. 10). 

Экспонаттарға  берілген түсіндірме мәтіндер, этикеткалар қазақ, орыс және ағылшын (қажеттілікке 
қарай) тілдерінде дайындалады. Этикетка текстін жазу барысындағы басты ұстанатын шарт белгілі та-
лап бойынша жазылуына мән беру керек. Талапқай сай этикетка «Кім/Не? Кімдікі? Қайдан? Қашан?» 
– деген сұрақтарға жауап беруі керек. Яғни, қандай экспонаттың түрі, авторы, атауы, жылы көрсетілуі 
тиіс. Орталық экспозициясының этикетажын жазу барысында өзге әдіс те қолданылып, экспозицияға қой-
ылған экспонаттардың этикеткасы шағын анықтамалық текст түрінде (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) 
берілді. Мысалы: «Абай Құнанбайұлы (1845-1904)  – ақын, ағартушы, философ және композитор. Шығыс 
Қазақстан облысы, Семей өңірі Абай ауданы, Жидебай ауылында дүниеге келген. Ақын домбырасының 
сүйемелдеуімен өз жанынан шығарған әйгілі «Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем, қаламқас», «Қараңғы 
түнде тау қалғып» секілді әндерін орындап таратқан».

Музейге қонақтарына орталық экспозициясында бағыт алуға, оның тақырыптық құрылымын анықта-
уға көмектесетін мәтінді бас мәтін деп атайды. Бас мәтін (кіріспе) – көрмеге негіз болған тұлға немесе 
оқиға туралы қысқаша сипаттама, көрменің тақырыбы, бөлімдері, ұйымдастырушылар туралы т.б. көрме 
туралы жалпы мәлімет берілетін экспозициядағы мәтін (Ибраева, 2013, 98-99 бб.).

Экспозициялар орналастырылған орында көркемдік-безендіру жұмыстары аяқталғаннан кейін Экспо-
зициялық-көрме кеңесі көрмені қабылдау жөніндегі мәжілісі өткізіледі. Яғни, осылай кеңес қандай да бір 
көрменің жоспарланған күнінен бастап, құрылуына да атсалысады және оның ашылуына дейін бақылауды 
жүзеге асырады. Кеңестің сыни талдауынан өткен экспозицияның кемшіліктері қайта реттеліп, музей экс-
позициясының ашылуына рұқсат беріледі. 

Орталықтың экспозициясына қазақ халқының ән, күй, ақын-жыраулық өнерін жасаушы және бүгінге 
жеткізуші өнер тұлғаларының аспаптары қойылған. Сан ғасырлық тарихы бар дәстүрлі музыкалық аспап-
тар қазақ мәдениеті мен өнерінің негізін қалап рухани құнды жәдігерлеріміз ретінде маңызды орынға 
ие. Кеңінен дамып сақталған бай дәстүрлі өнеріміз – әншілік, күйшілік және жыраулық-жыршылықтың 
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жасаушылары мен оның жеткізушілерінің мол мұрасын барынша айғақтайтын музыкалық аспаптары бо-
лып табылады.  Қазақ даласында жан-жақты дамып бүгінгі күнге жеткен күйшілік, әншілік пен сал-серілік, 
ақындық пен жыраулық өнер өңірлік ерекшеліктеріне байланысты мектеп-мектепке бөлініп қазақтың 
бүтін бір бай рухани музыкалық мұрасын құрап келеді. Орталықтың экспозициясындағы мемориалдық 
жәдігерлердің саны 58. Экспонаттар қазақтың белгілі өнер тұлғаларының жәдігерлерінен тұрады. Экспо-
наттар өңірлік төрт мектепке жіктеліп орналасқан. Олар: 1. Жетісу әншілік, жыраулық-жыршылық және 
күйшілік мектебінің аспап жәдігерлері.  2. Оңтүстік және Сыр бойы әншілік, жыраулық-жыршылық және 
күйшілік мектебінің аспап жәдігерлері. 3. Батыс әншілік, жыраулық-жыршылық және күйшілік мектебінің 
аспап жәдігерлері. 4. Арқа әншілік, сал-серілік және күйшілік мектебінің аспап жәдігерлері.

Экспозициялық залдың ортасында төңкерілген пирамида пішініндегі 3-D голограмма орнатылған. Му-
зейге келушілер орталықтың бел ортасында орналасқан  голограммадан төрт өңірдің белгілі өкілдерінің 
орындауында танымал ән-күйлер мен жырларды тыңдай алады. 3-D голограмманың алдында орнатылған 
компьютер енгізілген видеоларды музей келушілеріне өз қалауынша таңдауға мүмкіндік береді. Бұл жер-
ге де дәстүрлі музыканың белгілі өкілдерінің шығармалары төрт мектепке бөлініп берілген (1-сурет). 

1-сурет. Орталықтың экспозициялық залының көрінісі

Сонымен бірге, экспозиция залындағы 3-D голограмманың төменгі жағына айналдыра орнатылған 
витриналарға қазақтың ұлттық аспаптары қойылған.  Жалпы саны 16 аспап. Олар: 1. ұрмалы және сіл-
кімелі-шулы аспаптар – дабыл, дауылпаз, шыңдауыл, асатаяқ, шың, сылдырмақ; 2. шертпелі аспаптар 
– домбыра, шертер, жетіген – (көне және жетілдірілген түрі), адырна; 3. ыспалы аспаптар – нарқобыз, 
қылқобыз (2 түрі – беті жабық, беті ашық).

Келесі мультимедиялық зал арқылы қазақ халқының сан ғасырлық өнері мен мәдениетіне саяхаттай 
отырып, әр өңірде сақталған музыкалық өнерімізбен бай рухани-мәдениетіміздің терең тарихымен та-
ныса алады (2-сурет). Алдағы уақытта орталықтың мультимедиялық залына музейге келушілердің жас 
ерекшеліктеріне сай бірнеше видеороликтер дайындау жоспарланып отыр. Аталмыш залдың видеокон-
тенті мектеп жасына дейінгі, мектеп оқушылары және ересек жандарға деп бөлінуі қажет. Мысал ретінде 
мектеп жасындағы балаларға бір аспаптың дүниеге келу немесе бір күйдің туындау тарихын анимациялық 
видеоролик жасауға болады.

2-сурет. Орталықтың мультимедиялық залының көрінісі

Музей экспозициясы төрінен орын алған экспонаттардың музейге келуші жалпы қонақтардың бәріне 
түсінікті болуы басты назарға алынуы шарт. Өйткені, музей экспозициясы тек қана зиялы қауым өкілдері-
не (жазушылар, ғалымдар, тарихшылар, мәдениет қызметкерлері т.б.) ғана арнап құрылмайды. Музейге 
келуші қонақтардың негізін қала қонақтары, студенттер, мектеп оқушылары мен мектеп жасына дейінгі 
жастағы балалар құрайды. Еліміздің музейлерінде құрылған экспозициялар белгілі бір ортаға ғана емес, 
жалпы музей келушілеріне арналады.   

Осы орайда, музейдің қоғамдағы алар орнын онда құрылған экспозицияның құндылығы анықтайды. 
Музейдің тұрақты экспозиция мен уақытша көрмелерді құру арқылы музейге келуші әр түрлі жастағы ха-
лықтың санасын оятуға қызмет етеді. Сан ғасырлық тарихы бар қазақтың дәстүрлі музыка өнері өте бай. 
Сонау Қорқыт бабамыздан бастап бүгінгі таңға дейін «шынжыр  қатары үзілмеген» қазақтың дәстүрлі му-
зыка өнерін дәріптеу һәм келер ұрпаққа өзгеріссіз сақтап жеткізу бүгінгі күннің өзекті мәселесі екендігі 
даусыз.
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«ЕСІК» ҚОРЫҚ-МУЗЕЙІНІҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСІ 
(ДАМУ ТӘЖІРИБЕСІ)

Музей өткен дәуір құндылықтарын болашақ ұрпақ үшін сақтап қана қоймай, заттық және рухани құн-
дылықтарды танытуда, оларды ғылыми тұрғыда зерттеп, нәтижелерін насихаттау ісінде (Амаргазиева, 
2017, 347 б.) түрлі заманауи әдіс-тәсілдерді кеңінен қолдануда. Сонымен қатар, экспозициясының та-
нымдылығын арттыру мақсатында, келушілердің жас ерекшеліктеріне (категориясына) байланысты мәде-
ни-білім беру бағытында қолданылатын инновациялық әдістердің бірі – интерактивті әдістер. 

Қазіргі таңда музейлерде интерактивті бағдарламаларды енгізу қажеттілігі неден туындап отыр? Се-
бебі, дәстүрлі қалыптасқан (XVIII ғ. бері) экскурсия түрі және әйнек артындағы қолжетімсіз жәдігер-
лер қазіргі балаларды аса қызықтыра қоймайды. Баланың даму ерекшелігін ескерер болсақ, кез-келген 
затты қолмен ұстап көрмей қанағаттанбайды. Сондықтан музей экспозициясының интерпретациясында 
интерактивтерді кеңінен пайдалануды жөн көріп отырмыз. Интерактивті әдістердің дәстүрлі әдістерден 
артықшылығы, келушілердің жәй ғана тыңдаушы емес, белсенді, өз бетімен ізденушіге айналып, музей 
құндылықтарын терең ұғынуына мүмкіндік тудыратын басты құрал болуында. 

«Есік» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің қызметінде аталған әдіс кеңінен пайдаланылып, 
бүгінгі таңда жекелеген тақырыптық көрмелер мен тұрақты экспозицияның маңызды компоненті ретінде 
интерактивтер әзірленіп отыр. 

«Қорық-музейдің интерактивті әдістері қалай жүзеге асырылады, келушілердің қызығушылықтары 
қандай және бұл әдістің ұтымды тұстары қандай немесе әлі де болса жетілдіретін тұстары бар ма?» – де-
ген сұрақтарға жауап іздеп, талдау жасап көрейік. 

Интерактивті әдістің өзіндік ерекшеліктері мен қиындықтары да бар. Алғашқы жылдары интерактивті 
бағдарламаларды әзірлеу барысында оны жалпыға ортақ деп танып, әр экскурсия кезінде ұсынып отыр-
дық. Алайда, бағдарлама аясында ұсынылған ойын түрлерін келушілердің бәрі бірдей игеріп кете алды 
деуге болмайды. Оған себеп: уақыт тапшылығы, жас ерекшелігі, жеке тұлғаның мүмкіншілігі және адам 
санының көп болуы т.б. Осы жәйттерді ескере отырып, интерактивті бағдарламаларды әзірлеу кезінде 
аудиторияның мүмкіншілігін басты назарға алдық.

Сонымен қорық-музейдің құрастырған тапсырмаларын орындалуына қарай топтық (жалпыға ар-
налған) және жекелеген келушілерге арналған интерактивтері деп 2 топқа бөлген болатынбыз.

Топтық келушілерге арналған интерактивтер қатарына: сенсорлы киоск, «Белсенділік парақшасы», 
«Петроглиф көшірмелері», «Археологиялық заттар», «Уақыт баспалдағы», пазл, тантамареска, «Экспеди-
ция мүшелері», QR-кодтар және тағы басқаларын жатқызуға болады. 

Заман талабына сай музей қызметін дамыту үшін инновациялық технологияларды пайдалану қажет. 
Осы орайда, қорық-музейдің қызметіне жаңа технологиялар әу бастан енгізілген. Мысалы, келушілер 
музей экспозициясымен арнайы экскурсоводтың таныстыруынан тыс «Сенсорлық киосктер» көмегімен 
өз бетінше сақ мәдениетімен таныса алады (Мухтарова-Файзуллина, 2013, 64 б.). «Сенсорлық киосктегі» 
ақпараттық материалдар қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде жазылған. Сондай-ақ, заманауи технология-
лар қатарында – музей экспозициясындағы жәдігерлер тұсында, олардың тарихы жайындағы жан-жақты 
мәліметтер беретін QR-кодтар орналастырылған. Музейге келушілер QR-кодтардағы ақпараттарды арнайы 
смартфондар арқылы сканерлеп оқи алады. Демек, бұл инновациялық технологиялар музей келушілерінің 
сақ мәдениеті мен Алтын адам тарихы бойынша сұрақтарына жауап беріп, уақыттарын үнемдеуге көмекте-
седі және жалпыға ортақ қызмет көрсетеді. 

Сонымен қатар, экспозициялық залдарда жүргізілген экскурсияны пысықтау мақсатында 5-8 сынып-
тарға арналған «Белсенділік парақшасы» («БП») әзірленді. «БП» музей жәдігерлеріне байланысты 8 
сұрақ беріліп, жұмбақтар да жасырылған (Файзуллина-Амаргазиева, 2012, 51–53 бб.). Тәжірибеге сүйене 

отырып бұл парақшаны топтық және жекелеген келушілерге бірдей ұсынуға болады және экскурсанттар 
тапсырмаларды орындау барысында бірлесіп не жеке дара жұмыс істей алады (сурет 1).

«Есік» қорық-музейінің ғылыми-зерттеу жұмысының басым бағыты археология саласы және Алтын 
адам тақырыбы. Ғылыми-қолданбалы жобалар мен мәдени-білім беру бағдарламалары негізінен архео-
логиямен тығыз байланыста жүргізіледі. 

Ғылыми зерттеу объектісіне айналған археологиялық ескерткіштерінің бірі петроглифтер – қорық-му-
зейдің тұрақты экспозиция жәдігерлерінің қатарына енді. Себебі, «Жетісу сақтарының идеологиясы мен 
мифологиясы» атты ғылыми-қолданбалы жобасы Жетісу жеріндегі жаңа ашылып жатқан петроглифтер 
негізінде жүргізілмек. Бұл тақырыптағы экспозицияның интерактив бөлігі ретінде балаларға арналған 
жартас суреттерінің көшірмесі жасалған. Петроглифтерді балалар тек тамашалап қана қоймай, өздері ба-
стырып сызған көшірмелерді естелікке алады (сурет 2). Сонымен қатар, археология ғылымымен етене 
жақын танысуларына мүмкіндік беретін «Археологиялық заттар» бұрышы әзірленді. Оның бірінде бала-
лар археологтардың құралдарын пайдаланып, құм арасындағы археологиялық заттарды «қазып» алса, 
келесі түрінде қола дәуірінен бастап орта ғасырға дейінгі кезеңдермен мерзімделетін түпнұсқалы қыш 
ыдыстардың бөлшектерін ұстап көреді (Файзуллина-Амаргазиева, 2016, 134 б.) (сурет 3). 

Интерактивтердің бұл түрі баланың танымдық қызығушылығын арттырып, дүниетанымын кеңейте 
түседі. Сондықтан мүмкіндігі шектеулі балаларға жүргізілетін экскурсия барысында, тиімді әдістердің 
бірі саналды. «Есік» қорық-музейі мүмкіндіктері шектеулі (көру қабілетінен айырылған) балалардың 
қоршаған ортаны танып-білуде саусақтарының атқаратын қызметі зор екенін ескере отырып, олардың 
саусақ ұшымен тас бетіндегі суреттердің сұлбасын сезініп, онда қандай жануарлар бейнеленгенін білу-
ге және археологтар пайдаланатын құралдарды, көне қыш ыдыстардың бедерлі өрнектерін, тіпті, ежелгі 
құрал-саймандар мен тұрмыстық бұйымдардың жасалу материалдарын танып, түсінулеріне мүмкіндік бе-
реді (сурет 4) (http://issykrm.kz/rus/?p=728#more-728). 

Қазіргі заман талабына сай қорық-музей экспозициясын құру барысында және толықтыруда әлемдік 
тәжірибеге сүйеніп «антропологиялық» принциптерді қамтамасыз етуге тырысады. Кез келген келушілерді 
планшет, смартфон немесе арнайы фотоаппараттарсыз елестету мүмкін емес. Музей кеңістігінде олардың 
сол мүмкіншіліктерін пайдалануға арнайы орындар немесе тантамареска сынды стендтер пайда болды. 
Мысалы: «Есік» қорық-музей экспозициясында Алтын адамның тантамарескасы (Тантамареска – (фр. 
tintamarresque, t€€.ta.ma.€€sk) – адамның бетіне арналған ойығы бар суретке түсуге арналған стенд) (сурет 
5), «Экспедиция мүшелері» атты фото стендтер пайда болған. Мұндай жаңашылдықтар музей экспозиция-
сының тартымдылығын арттырып, насихатталуына жаңа серпін беріп отыр. 

«Антрапологиялық» танымдық қызығушылық принциптерін қамтамасыз ететін келесі интерактив түрі 
– Алтын адам тәжісі пазлы. Келуші пазлды құрастыру барысында тәждегі алтын жапсырмалар мен тоға-
лардың орналасуын есте сақтап, мән-мағынасынан хабардар болады. Бұл ойынды отбасы мүшелері, мек-
теп оқушылары басқа да келген қонақтардың екі топқа бөлініп, ойнауларына ыңғайластырып жасалған 
(тәжінің жанынан және алдынан қарағандағы көрінісі қойылған).

 «Есік» қорық-музейі әрбір бос кеңістікті тиімді пайдалануға тырысады. Мысалы, 4-ші көрме залына 
(2-қабат) көтерілетін баспалдақ XXI ғ. – б.з.д. IX ғ. аралығындағы хронологиямен белгіленген «Уақыт 
сатысына» айналды (Джасыбаев, 2011, 103 б.). Әр ғасыр тарихи кезеңдердегі ерекшеліктерге байланысты 
түстермен белгіленген. Атап айтсақ, XX ғ. өтпелі кезең қызыл түс пен көк түске боялған, XXI ғасыр Тәуел-
сіздік ғасыры көк туымыздың түсіне сәйкес болса, Кеңестік кезең туына сай қызылмен боялған. Сондай-ақ 
белгіленген ғасырлардың тұсында тарихымыздағы айтулы жылдар да көрсетілген. «Уақыт сатысында» қа-
зақ тарихындағы айтулы жылдарды көруге болады, Мысалы: Орта Азияға Шыңғыс ханның шапқыншылығы 
– 1218 жыл, Қазақ Хандығының құрылуы – 1465 жыл, және т.б. Баспалдақтағы хронология бала жадын 
жаңғыртып, есте сақталуына көмектеседі. Баспалдақ табаны осылай ерекшеленсе, қабырға да бос қалмай 
суреттермен безендірілген. Мұнда қорғау аумағында орналасқан сақ қорғандарының жиектелген фото-
суреті ілініп, оған жалғасты терезеден сол қорғаның өзі көрініп тұр. Бұл да өз кезегінде келушілердің 
қызығушылығын арттыруда. 

Әдетте музей жастар үшін тыныш қана сыр бүккен орындардың бірі болып көрінуі мүмкін. Шын мәнісін-
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де олай емес. Қазіргі таңдағы ең бір белең алған интеллектуалды ойын-сауық бағдарламалардың өзін 
музейлер ұйымдастырып отыр. Мәселен, «Музей түні», Квест, «Домбыра пати» және т.б. айтуға болады.

Осы ойын-сауық бағдарламалардың бірі – квест ойынына тоқталайық. Квест (ағылш.guest) немесе 
шытырман оқиғалы ойын – интеллектуалды, топ басшысы бар топтық ойын түрі. Ойын түрлі тапсырмалар-
ды орындау арқылы қоршаған ортаны танып білу, қандай да бір затқа, оқиғаға байланысты құпияларды 
ашу мақсатында жасалады. 

Музейде өтетін квесттің атауы – «Алтын адам құпиялары». Ойынды өткізудегі басты мақсатымыз, бала-
лар мен жасөспірімдердің мәдени объективті әлемді сезіну қабілетін арттыру, мәдени мұра құндылықта-
рын бағалауды үйрету (Файзуллина, 2011, 6 б.) және музей мәдениетін қалыптастыру, қатысушыларды топ-
та жұмыс жасауға әрі ғылыми ізденістерге жетелеу. Сонымен қатар, тарихи және мәдени ескерткіштерді 
насихаттау, сақтау, қорғау жұмыстарына жастарды тарту сынды салаларда, өскелең ұрпақты тәрбиелеуде 
тиімді әдістер болып табылады (http://issykrm.kz/?p=1022). 

Квест ойыны бойынша қорық-музейдің аумағы мен оның тарихи-табиғи ландшафты және экспози-
циясындағы ерте темір дәуірі мен Алтын адам құпияларын паш ететін жекелеген белгілерді көрсетуге 
бағытталған. Мұндағы тапсырмалар 3 топқа арналған. Бір топқа 15 тапсырма беріледі. Тапсырмалардың 
барлығы интерактивтер арқылы орындалады. Мысалы, пазл (қорған суреті) құрастыру, қыш құмыра ре-
ставрациясы, сұраққа жауап беру арқылы сандықтың құпия нөмірін табу т.б. Негізгі тапсырмалар орын-
далатын нысандар және бағыттар белгіленген арнайы квест картасы жасалған. Бұл ойыншылардың уақыт-
ты тиімді пайдаланып, бағыттан адаспауға көмектесетін негізгі құрал. Ойын қорық аумағы мен экспозиция 
залдарын бірдей қамтиды. 

Квест ойыны мерекелік шараларда бірнеше рет ұйымдастырылып, тіпті, «Балапан» телеарнасының 
«Саядан хат» реалити-шоу бағдарламасы арқылы теледидарлық нұсқасы да жарыққа шықты (https://
www.youtube.com/watch?v=OnQcmJgxaI8&feature=share). Бұл квест ойынының ұтымды ұйымдастырылып, 
жоғары дәрежеде әзірленгенінің көрсеткіші деп білеміз (сурет 6). 

Музейдегі негізгі ақпараттық құралдарының бірі жолнұсқаулық болып табылады. «Есік» қорық-му-
зейінің балалар мен жасөспірімдерге арналып құрастырылған интерактивті жолнұсқаулығы негізінен 
үш бөлімнен құралып, бірінші бөлімде «Есікті аш» деген тақырыпта мәліметтер, екінші «Ойлан да, тап..» 
бөлімінде тапсырмалар берілген, үшінші «Жадыңда сақта!» бөлімі баланы археология ғылымында жиі 
кездесетін терминдік сөздермен таныстыратын бұрыш болып табылады. Мәтін, тапсырма және сөздік-
тердің барлығы музей экспонаттарымен тығыз байланыста құрастырылған (Балалар мен жасөспірімдерге 
арналған интерактивті жолнұсұаулық, 2011, 1-18 б.). Жолнұсқаулық 2013 жылы орыс тіліне аударылып, 
қамту аудиториясы кеңейді. Дегенмен бұл интерактив түрі жас келушілердің экспозициялық залды экс-
курсоводтың көмегінсіз аралап көру барысында пайдаланады деген мақсатпен жасалған, алайда бүгінгі 
күнге дейін музей қонақтары (әсіресе мектеп мұғалімдері мен ата-аналар) кәдесый немесе баланың му-
зейден алған білімін толықтыру үшін сатып алуда. 

Демек жолнұсқаулық жеке келушілерге «Сақ мәдениеті», «Алтын адам» тақырыбы бойынша қосалқы 
материал бола алады. Қорық-музей қабырғасында жасалған интерактив бұрыштары жыл сайын ұйымда-
стырылған көрмелер аясында жасалып, көрме өзгергеннен кейін де қолданыста болады. 

Уақытша көрмелерге жасалған интерактивтер туралы айтсақ, 2014 ж. «Алтын адам» құпиялары» атты 
ғылыми-қолданбалы жоба аясында көрме ұйымдастырылды. Көрме кешені екі бөліктен тұрады. Бірінші 
бөлігін архивтік материалдар мен жәдігерлер құраса, екінші бөлігі интерактивтерді қамтиды. Бұл бөлікте 
келушілерге 1969-70 жылдардағы экспедиция мүшелерімен (фото суретімен) бірге суретке түсулеріне бо-
лады (сурет 7), Алтын адам тәжісінің қалпына келтірілген 3 нұсқасын өзара салыстырып, ерекшеліктерді 
табады (Джасыбаев, 2016, 103 б.). Бұдан бөлек жоба нәтижесінде жарық көрген жинақтың электронды 
нұсқасын арнайы 3D PogeFlip праграммасы арқылы сенсорлық экраннан көруге, сонымен қатар 1969-
70 жж. Есік археологиялық экспедициясына қатысушыларының сұхбатын тыңдауға да жағдай жасалған. 
Сондай-ақ, көрме кезінде экспозицияға Кемел Ақышевтің қолжазбаларының түпнұсқалары қойылған бо-
латын. Ал, ендігі жерде біздің жас қонақтарымыз «Расшифруй рукопись»1 ойыны арқылы сол қолжаз-
балармен (көшірмемен) танысып, қолжазба бойынша берілген бірқатар тапсырмалады орындау арқылы 

Алтын адам қабірінің зерттелуі мен құпияларынын хабардар болып, көптеген сырға толы зерттеулермен 
танысады. 

Бұл ойынды құрастырудағы мақсатымыз, ақпараттық технологиялар дәуірінде көпшілігі сия қаламмен 
немесе шарикті қаламмен кітап жазудың не екенін мүлде ұмытқан уақытта, археолог, ғалым қолжазбала-
ры арқылы оның артында қаншама еңбек жатқанын көрсету болатын. Сонымен қатар, ойын барысында 
қонағымыз бір сәт болса да өзін іздеуші, зерттеуші ретінде сезіне алады. Қазіргі таңда бұл ойын квест 
ойының тапсырмаларының қатарына енгізілді. «Расшифруй рукопись» ойынының өзіндік күрделігі, онда 
логикалық тапсырмалар кездеседі. Мысалы, неше түрлі ұсынылған құралдарды (айна, лупа т.б.) пайдала-
на отырып қолжазбаны және оның жауабын оқу қажет. Бұл тапсырманы орындау барысында, тіпті, ере-
сектердің өзі ойлануға мәжбүр болды. Осы күрделіліктерді ескере келе бұл интерактив түрін жекелеген 
топтарға ғана ұсынуды жөн көрдік. 

Музейлерде интерактивті әдістерді қолданудағы негізі мақсат мәдени-білім беру қызметінің сапасын 
арттыру, келушілерді эстетикалық тәрбиелеу, мәдени құндылықтарға еркiн қол жеткiзудi қамтамасыз ету, 
келушілерді ақпараттандыру, олардың музейге деген қызығушылықтарын ояту және музей жұмыстарын 
жүйелі түрде іске асыру, цифрлы контенттін дамыту. 

Түсіндіру және түсіну – музей мен келушінің арасындағы диалог. Бұл диалогтің негізгі құралы му-
зей эспозициясы. Себебі, экспозиция білім, тәжірибе алу және уақытты тиімді пайдаланып, демалу сын-
ды екі негізгі фактордың синтезі ретінде қарастырылады. Сондықтан интерактивті әдістерді негізге ала 
отырып жасалған бағдарламалар музей қонақтарының экспозицияны қабылдап, түсінуіне жан-жақты 
мүмкіндіктер береді. Әлемді адам дене түйсігі арқылы сезіну, көзбен көру, дәмін тату және есту арқылы 
танып-білетіні белгілі. Мұнда да дәл солай. Музей өзінің келушілеріне осы мүмкіндіктердің бәрін береді. 
Сондай-ақ, музей үшін әрқашанда келушілердің ой-пікірлері мен экспозиядан алған әсерлерін білу маңы-
зды. Сол себепті, келушілердің БАҚ-ы мен әлеуметтік желілердегі бөліскен пікірлерін назардан тыс қал-
дырмауға тырысады. Осыған дейінгі жазылған біршама пікірлерді2 сараптай келе «Есік» қорық-музейінің 
интерактивті әдістерінің ойдағыдай жүзеге асып жатқанын айтуға болады.

Сонымен, «Есік» қорық-музейінің іс-тәжірибесінде қолданылған интерактивті бағдарламаларды зерт-
тей отырып, олардың қоғам мен музей арасындағы деалогтағы маңыздылығын анықтадық:

музей интерактивтері – адамзат баласының өз қолымен жасаған құнды дүниелеріне деген қол-
жетімділікті, олардың дәріптелуі мен ақпараттылығын қамтамасыз етеді.

музей интерактивтері – адамның қоршаған ортамен және өткен тарихпен, шығармашылық өнермен, 
рухани байланысын нығайта түседі.

музей интерактивтері – адамның шығармашылық қасиеттерін шыңдайды.
музей интерактивтері – қазіргі әлеуметтік-мәдени кеңістікте музейдің ролі мен оның білім беру қыз-

метінің кең көлемде таралуымен және тереңдеуін қамтамасыз етеді.
Яғни, атап көрсетілген критерияларды қорта келе интерактивті әдіс музей ісінің дауына жол ашатын 

бағыттардың бірі болып табылады.

Әдебиеттер:

Амаргазиева А. Музей ісіндегі ұлттық құндылықтар мен салт-дәстүрлер көрінісі. // Ә.М. Оразба-
евтың 95 жылдығына арналған «қазақстан мен іргелес елдердің тарихи-мәдени мұрасын зерттеудегі 
заманауи әдістер мен тұрғылар» атты «ІХ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-әдістемелік кон-
ференция материалдары. 2017, 28–29 сәуір. ІІ бөлім. 347–349 бб. 

1 «Расшифруйте рукопись» – К. Ақышев қолжазбалары орыс тілінде болу себебінен, ойын орыс тілінде ұсынылған.
2 Отзывы на Фейсбук: Yana Zubova. Ой подождите, основное еще впереди, и фоток много, и видео. По горячим следам 

было невозможно выкладывать даже мне, времени не было ни секунды. Хотелось всего, везде и сразу! Не реально круто 
вчера было, праздник души!!! А квест, да, не для средних умов, очень продуманный, интересный, разносторонний. Од-
ним словом по фоткам увидите, это была тема, даже для меня, работника культуры. Я в первый раз в таком квесте, 
который квест!!!!, А не название! 

Оксана Евдокимова. Искренне завидую.
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«ЕСІК» ҚОРЫҚ-МУЗЕЙІНДЕ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҚҰСБЕГІЛІК 
ӨНЕРІНІҢ КӨРІНІС ТАБУЫ

Адамзат алғаш пайда болған кезден-ақ қоршаған ортаға үйлесе өмір сүруге талпынған. Күн көріс қара-
кетімен әртүрлі жабайы жеміс-жидекті теріп жей келе, аң-құс аулауға да машықтана бастаған. Осы тарихи 
кезеңді күні бүгінге дейін сақталып қалған көне жәдігерлер дәлелдеуде. Әсіресе тасқа қашалған аң-құс 
аулаудағы бейнелер соның айғағы болып отыр.

Аңшылық – адамзаттың ең көне және ең алғашқы күнкөріс қаракетінің бірі болғанымен, уақыт өте келе 
кәсіпке ұласып, орта ғасырдың соңына дейін шаруашылықтың негізгі бір түріне айналды. Адамдардың 
санасындағы мифтік түсініктері мен байырғы дүниетанымындағы табиғат ананы қастерлеу, оның аң-құ-
сын, әсіресе қазақтар «Құдайдың малы», «Қоңыр аң» деп қастерлеген бұғы, қарақұйрық, тауешкі сияқты 
аңдарды және киелі құстарды шектен тыс аулауға, жөн-жосықсыз қыруға жол берілмеді. Осы кезден аң 
аулаудың көптеген тәсілдерінің бірі алға шықты, ал қайсыбірі екінші қатарға ысырылды. Аңшылық тәсіл-
дерінің аңды қыран құспен алу, құмай тазымен аулау, садақ, мылтықпен ату, түрлі жабдық-саймандармен 
аулау (тұзақ, шаншу қақпан) әр алуан негізгі түрлері бар. Осылайша табиғи тәсілдермен аң аулаудың өрісі 
тарылып, оның кейбір түрі, айталық құсбегілік пен тазы баптау кәсіптен гөрі, өнер сипатына ие болды. 
Аспанда қалықтап ұшу адамзаттың бағзыдан бергі арманы, оны қолға үйреткен құсы арқылы тамашалау 
үлкен ләззат. Саятқа топ-тобымен шыққан жұрт бұл тамаша көріністің куәсі ғана болып қоймай, оған 
өзінің сақадай-сай әзірлігін сынайды. Өйткені, жылы киім, дұрыс қайырылып үйретілген құс, тазының 
ұшқырлығы, бапты ат, мықты денсаулық барлығы саятта сыналады (Тоқтабай, 2005, 56 б.). 

Бүгінгі таңда құсбегілік өнерді жан-жақты насихаттап, дәріптеуде елімізде көптеген іс-шаралар ұй-
ымдастырылуда. Осындай іс-шараның бірі 2014 жылы 14 ақпанда «Есік» қорық-музейінде өтті. Халқы-
мыздың ежелгі дәуірден бастау алатын құсбегілік өнерін түрлі археологиялық және тарихи деректер не-
гізінде насихаттап, ұлттық салт-дәстүрді жас ұрпақ санасына сіңіру мақсатында құсбегіліктің тарихына 
арналған «Қансонардың ежелгі падишасы» атты тарихы-этнографиялық көрме ашылды. Аталмыш көр-

менің авторы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Ибраев Балтабай. Бүгінгі таңда көрме 
«Есік» қорық-музейінің этнографиялық бұрышына айналған. Көрме экпозициясына жоғарыда айтылған 
археологиялық қазба жұмысы барысында табылған құс бейнесіндегі алтын әшекейлердің, бүркітшілердің 
суреттері мен қатар құсбегілік өнердің жай-жапсарымен таныстыратын жәдігерлер және бүркіттің тұлыбы 
қойылған. Көрмеге келушілер бүркітшіліктің тарихымен ғана танысып қоймай, бүгінгі ұрпаққа өте таңсық 
дүниелерді, яғни, бүркіт және бүркітші жабдықтарын, аңшылыққа қатысты құралдарды тамашалай алады. 
Этнографиялық бұрышты таныстыру барысында құсбегілік өнердің тарихы баяндалып, бүркітке жеке си-
патама беріледі.

Аушы, жыртқыш құстарға қатысты заттай деректердің шамамен 3 мың жылдық тарихы бар. Ерте-
де территориямызды мекен еткен көшпелілер тұлпарды ғана емес, сонымен бірге құсты да кие тұтып, 
мәйітпен бірге жерлейтін болған. Мысалы, Аралтөбе қорымдарындағы (Атырау облысы) үш қорғанның 
бірінен еркек пен әйел мүрдесімен аң стилінде жасалған алтын бұйымдар, бүркіт бірге жерленген. Үш 
бөліктен тұратын кеңістікке киелі құс бүркіт адам жанын көкке алып шығады деген танымнан туған. 
Алтайдағы әйгілі Берел қорымында жерленген көсемнің табытының төрт бұрышында «мүрдені күзе-
тетін» құс бейнесі ертедегі далалықтар өмірінде жыртқыш құсқа қатысты танымның немесе олардың 
өмірінде құсбегіліктің қаншалықты маңызды болғандығын аңғартады (Самашев, 2011, 21 б.). Өскемен 
қаласынан қырық шақырым қашықтықта жатқан Құрық қорғанынан (б.з.д. IV-II ғғ.) табылған төрт 
бірдей бүркіт қаңқасы, Есік қорғанынан табылған «Алтын адамның» тәжіндегі құстар бейнесі, Шығыс 
Қазақстан облысы, Шілікті жазығындағы, Маңырақ және Тарбағатай сынды ерте темір ғасыры обала-
рынан кездескен бүркіт тектес 36 жыртқыш құс бейнеленген алтын бұйымдар, Таңбалы шатқалындағы 
тас бетіне салынған бүркітші, түркі дәуіріне жататын тас мүсіндерде кездесетін құсбегі бейнесі ежел-
ден-ақ, жыртқыш құстардың адам қолына үйретілгенін және адамдар арасында ерекше мәнге ие болға-
нын көрсетіп отыр. 

Көне таным түсінік, тәңірлік ұғым бойынша құс көктің иесі, аспанның киесі, жоғарғы әлемнің елшісі, 
қанаттылардың төресі саналды. Аталған құс бейнелерін зерттеушілер бүркіт, көгершін самұрық тәрізді 
деп жорамалдайды. Демек, байырғы түріктердегі таным-түсінік бойынша төрелік билік мәңгілік көк ас-
паннан жаратылады. Ал, тәңір жарылқаушысының киесі де, иесі де құс деп таныды. Соның ішінде, қыран 
құстың қырағылығы мен алғырлығын ерекше қастерлеп, биліктің рәмізі ретінде көшпелілер ту-байрақта-
рын да қыран құстардың бейнесімен әшкейлеген (Абылқасымов, 1993, 87 б.). 

Көшпелі өмір салтын бастан кешірген қазақ халқы табиғатпен мейілінше етене болған. Табиғат аясын-
дағы таным-тәжірибесі тек қана күнкөріс тіршілігіне негіз болып қоймай, сонымен бірге уақытты мәнді, 
көңілді өткізудің жолы ретінде де кеңінен пайдаланылған. Солардың бір көрінісі аңшылық-саятшылыққа 
байланысты. Аңшылық-саятшылық әскери жаттығудың, шынығып-шыңдалудың тамаша үлгісі болған.

Қазақ аңшылары өздерінің таным-тәжірибесінің арқасында аңшылық-саятшылық үшін жүйрік ат, қы-
ран құс, құмай тазы сияқты жан-жануардың тілін таба баптап, қалауына көндіре алған. Осылардың ішінде 
қыран құстарды баптаудың ғасырлар бойы жинақталған мол тәжірибесі шын мәнісінде әрі өнер, әрі терең 
біліктілік (Бабалықұлы, Тұрдыбаев, 1989, 32 б.).

Жалпы бүркіт Қазақстанның барлық өңірінде кең тараған. Дене тұрқы ірі, бітімі кесек тұлғалы болып 
келген, қолға үйретуге, баулуға көндігер қыран құстың ерекше түрі. Бүркіттің қырағылығы айырықша. Ол 
аспанда қалықтап жүріп көз ұшындағы биіктіктен жердегі саршұнақты айқын көреді. Ол көбіне адам аяғы 
жете алмайтын тұстарды мекендейді және құсбегілердің байқауынша мекеншіл құс екен. Қазақ құсбегілері 
бүркіттің мекеніне қарай құз құсы немесе тау құсы, сондай-ақ ой бүркіт немесе қыр бүркіт деп ажыратады. 
Кейде қыр бүркітін шөл бүркіт деп те атайды. Бүркіттің дене тұрқының ұзындығы – 85-90 см, салмағы – 
3800 грамнан – 6500 грамға дейін барса, қанатының жайған кездегі ұзындығы – 2,7 метрге дейін жетеді.  

Төрт жасында денесі толысып, жыныстық жағынан жетіліп, ұя сала бастайды. Ұяларын 2-3 шақырым 
аумақта екі-үш дана етіп, таулы өлкелерде ұяларын жартастарға, жазық жерде биік ағаштың бастарына 
салады. Бүркіт ұясын өте таза ұстайтын құс. Жыл сайын бір немесе екі жұмыртқа салады. Жылына бір рет 
түлейді, €р түлегені бір жасқа саналады. 30-50 жылға дейін жасайды. Баршын тартқан сайын (ұлғайған) 
қайраты қайтып, €лсірей бастайды. Тырнағы сынып, тұмсығы тозып, үлкен аңға шамасы келмей қалады. 
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Ежелден жеткен аңыздар бойынша қартайып, қуаты қайтқан қыран бүркіт қор өмірден гөрі өлімді артық 
санап, өзін-өзі биік құздан етектегі найза тастарға тастап жіберіп өледі екен. Өлексе жемейді, оның өзі 
бүркіттің намысқой тектілігінің белгісі (Бабалықұлы, Тұрдыбаев, 1989, 62 б.). 

Құсбегі болу қажырлы еңбекпен қатар, білікті маман болуды да талап етеді. Бүркітті қолға түсіру үшін 
құсбегілер түрлі т€сілдер мен амал-айлаларды қолданады. Бұл негізінен екі топқа бөлінеді: бірінші – түз 
бүркітті қолға түсіру; екінші – ұядан балапан алу. 

Түз бүркіт деп ұядан ұшып, аң-құс алып жүрген бүркітті айтады. Түз бүркітін шаппа тұзақпен, қақпан 
құру, тояттап отырғанда мойына тұзақ салу, көбінесе тор жаю сияқты т€сілдер арқылы ұстайды. Ал, қазақ 
құсбегілері балапанды ұядан алудың €ртүрлі т€сілдерін қолданған: арқан байлаған керегеге жабыса түсіп 
қия жартастағы ұядан балапан алу; балапанды үркітіп алу; түнде буалдырықтап ұстау; шырақ жағып ұстау 
ж€не т.б. Осындай жолмен алынып қолға үйретілген балапан қолбала бүркіт деп аталады. Қолбала бүркіт-
ке қарағанда, түзде еркін жүрген бүркіттің қырандық қасиеті басым болып келеді белгісі (Энциклопедия, 
2011, 564 б.).

Қазақ қоғамында бүркітке байланысты әртүрлі ғұрыптар мен жосын –жоралғы ырымдар бар. Бүр-
кіттің киесімен емдеу, шошынған адамды бүркітпен аластаған, ауырған адамның үйіне әкеліп байлаған, 
қазақ бүркіт жүрген үйге пәле-жала жуымайды деп сенген. Бүркіттің құйрығын майлау дәстүрі – қазақ 
құсбегілері бүркітті ұстағанда не сатып алғанда жасалатын жоралғы, олжалы болады деп құйрық қа-
уырсыны мен қанатына май жағып иығына шоқ үкі тағады, байлар мал атаса, қарт құсбегілер ырымдап 
өздерінің құс жабдықтарын сыйға береді. Қазақ үйге қыран құс келгенде «Қызыр Бабаның ерекше 
силығы» – деп, сонымен қатар «үйге бақ-береке келеді» деп шын жүректен қуанып, жақсылыққа жо-
рыған. Сондай-ақ, қазақтарда бөгде біреу бүркітімен ауылға келсе, құсының иығына үкі тағатын не-
месе ақ шүберектен ақтық тағатын архаикалық ғұрып бар. Көп жыл серік болған құсын қариялар 
қартайса да құрметтеп үй жанында ұстайды. Ал қайраты қайтқан қыранды «құс тебінен қайтты» деп 
қоя беретін дәстүр де болған. Құсбегінің бүркіті өлген жағдайда жоқтау айтып қайғыру ғұрпы болған, 
ат өледі құс қашады екі қанат бір құйрық табылар ажалы келсе бәрі өледі деп көңіл айтып иесін са-
бырлыққа шақырған. Бүркітті жерлеу салты болған. Құйрық қанатына май жағып биік тау құздарына 
немесе адам баспайтын жерген ақ матаға орап арулап жерлеп отырған екен белгісі (Энциклопедия, 
2011, 571 б.).

Этнографиялық бұрышта бүркіт, бүркітші жабдықтарымен қатар қосалқы жабдықтар орналасты-
рылған. Ең алдымен бүркіт жабдықтарына тоқтала кетейік:

Томаға – дулыға тәрізді, бүркіттің көзін жауып тұру үшін басына кигізілетін жабдық. Бүркітті бап-
тап-баулу үшін, оның бала-шаға, итке, құсқа, қызылға ұмтыла бермеуі қаупінен сақтану үшін томағалайды. 
Оны жұмсақ, қалың былғарыдан ойып, әрбір бүркіттің басына өлшеп арнайы тігеді. 

Балақбау – білезік тәріздес, бүркіттің екі жіліншігіне кигізіліп, құсты қолға алып жүру үшін қолданы-
латын жабдық. Бүркітті аңға салғанда балақбауымен бірге ұшырады.

Шыжым – балақбауға жалғанатын, құсты тұғырда отырғанда байлап қоюға арналған жабдық. Аңға 
салғанда шыжымды ағытып алып қалады. 

Тұғыр – бүркітті отырғызуға арналған жабдық. Ол көбіне ағаштан, тауешкі немесе бұғы мүйіздерінен 
жасалынады. Тұғыр үйдің оң жақ босағасына қойылады, қастерлеп мұагерлікке қалдырылатын қасиетті 
бұйым есебінде жүреді, тұғырды бос қоймаған ал мұрагерлері арасынан құсбегілікті ұстанғаны болмаса, 
басқа біреу құс ұстап алып келсе міндетті түрде сол адамға тарту еткен. 

Бүркітші жабдықтары:
Жемаяқ – құсқа жем салып беретін, ағаштан ойылып жасалатын, сопақша пішіндес сапты аяқ.  Оны 

мықты болу үшін көп жағдайда малдың майына қайнатып «суарып» алады. Сабына ілуге, қанжығаға бай-
лап алып жүруге ыңғайлы етіп қайыс бүлдірге тағады. Сиымдылығы – 1,5-2 литрдей болады. 

Биялай – Ертеде елік текесінің мойын терісін малмаға салып иін қандырып, бір басбармақ пен төрт 
саусақ қос-қостан сиятын етіп тігілетін қолғап. Бүркітшінің оң қолына киіледі. Мұндай мойын теріден 
жасалған биалай қолғаптан бүркіттің тырнағы тесіп өте алмайды да, адам қолына зақым келмейді. 

Қатыр – құстың алған аңын жанын қинамай тез өлтіруге, әрі құстың тырнағын жарақаттанудан сақтау 

үшін қолданатын қарапайым үшкір құрал. Оны қарақұйрық немесе ақбөкеннің сынық сүйемдей мүйізінен 
үшкірлеп, қайрап арнайы жасайды. Сабына қайыс бау тағып, көбіне биялаймен бірге байлап қояды. 

Жемқалта – түзге алып шыққан құсқа арналған жем салып жүретін жабдық. Жемқалтаны теріден, 
киізден жасап, ішін таза матамен тыстайтын болған. 

Түтік – бүркітке су беруге арналған, ұсақ малдың жіліншік сүйегінен немесе өзекті ағаштан дайындала-
тын арнайы аспап. Түтікті семіз құстардың ішін шаю, ішін тазалау, арыту үшін де қолданады. 

Балдақ – құсты ат үстінде алып жүру үшін қолға тіреніш ретінде қолданылатын аша ағаш. Оған көбіне биік-
тігі 40-50 см, жуандығы бір тұтам ағаш таңдап алынады. Жоғарғы ашасына білекке жұмсақ болу үшін былғары-
дан арнайы төсеніш (кепіл) жасалады. Төменгі және орта тұстарына қанжыға мен ердің қасына байлап жүруге 
арнап, арнайы баулар өткізіеді. Ағаш балдақпен қатар мүйіз балдақтар түрі де кең таралған. Кәнігі шеберлер 
балдақтың мүйіз түрін күмістелген әшекейлермен әсемдеп, ағаш балдаққа түрлі өрнектер салып сәндейді.

Шырға – бүркітті аңға түсуге баулыған кезде қолданатын аңның жасанды бейнесі. Оны көбіне аңның 
терісінен дайындайды. Кең таралған түрі – тау ешкінің терісіне түлкінің құйрығы тағылған түрі. 

Құсбегінің қосымша құрал-жабдықтары мыналар: 
Кездік – темірден соғылған, жалпы аңшылық мақсаттарға қолданылатын жеңіл қару. 
Қын – кездік немесе басқа да кескіш құралдардың сыртқы қабы. Былғарыдан, өзінің пышағына немесе 

кездікке өлшеніп пішіліп, тігіледі.
Қамшы – атқа мінгенде және қару, әрі сәндік бұйым ретінде қолданылатын, қайыс таспадан өріліп, 

тобылғымен сапталатын жабдық. 
Қорыта айтқанда аңшылық, оның ішінде құсбегілік өнер халқымыздың ежелден аса қастерлеп, ұр-

пақтан-ұрпаққа көздің қарашығындай сақтап жеткізген баға жетпес асыл мұрасы. Өткенімізді дәріптеуде 
ұлттық құндылықтарымыздың ұлы тарауының бірі – құсбегілік өнерді биіктету, өрісін кеңейту мақсатын-
да осындай аталмыш іс-шаралар ұйымдастыру музейлер тарапынан жасалған үлкен игі іс деп білеміз. 
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БЕРЕЛ БЕДЕРЛЕРІ: ҚОРҒАННАН МУЗЕЙГЕ ДЕЙІН

Қазақтың кең даласының қай шетіне барсаң да, қасиетті жерлер табылады. Шығысқа барсаң – 
Берел қорғаны бар, орталыққа келсең – қалмақтармен соғысқан Аңырақай шайқасы өткен жер бар. 
Батысқа барсаң – Алтын Орданың хандары тұрған Сарайшық сияқты қасиетті мекен бар, Оңтүстікке 
барсаң – Түркістан тұр. Қазақстанда осындай қасиетті жерлер көп....

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Ұлытаудағы сөзінен

ХХ ғасырдың соңындағы археологтар ашқан әлемдік деңгейдегі үлкен жаңалықтардың бірі – Алтай-
дағы Берел қорымы. Ол жан-жағын биік тау қоршаған шағын тегіс алқапта орналасқан. Соңғы жылдарда 
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«Патшалар жазығы» деп аталып кеткен бұл аумақ Бұқтырма өзенінің бойын қуалай батыстан шығысқа 
қарай көсіле түсіп, оған құятын Ақ Берел (Ақбұлақ), Бұланты тау өзендерімен шектеліп жатыр. Бұл ара-
ның табиғаты өте әсем. Берел қорымын мүйіз тармақ қайыңдар мен мәңгі жасыл самырсын, балқарағай, 
шырша жамылған мыңдаған жылдық орманды Алтайдың маңғаз да әсем сілемдері айнала қоршаған. Қа-
зақ Алтайының жұмаққа баланатын осы бір қиырдағы түпкірі еліміздің ең шығысында, Ресей, Моңғолия 
және Қытай мемлекеттерінің шекараларымен түйісіп жатыр (Самашев, Базарбаева, Жумабекова, Сунгатай, 
2000, 3-9 бб).

Берел қорымы – тарихи-мәдени мұраға өте бай. Ол сонау 1865 жылы алғаш рет археолог ғалым В.В. 
Радлов жүргізген зерттеулерден бастау алды. В.В Радловтын зерттеулері «12.07. – 9.08.1865 ж. Берел да-
ласындағы, Бұқтырманың жоғарғы сағасынан алыс емес жердегі қазба жұмыстары» атты археологиялық 
зерттеудің жазбасында толық сипатталған (Радлов,1989, 449-551 бб.). 

1959-1963 жж. аралығанда Мемлекеттік Эрмитаж (Ленинград қаласы) Сергей Сергеевич Сорокиннің 
басқаруымен Оңтүстік-Алтай археологиялық экспедициясын ұйымдастырды. Экспедиция Үлкен Берел 
қорғандарын толығымен зерттеп, Бұқтырманың жоғарғы тұсындағы: Күрті және Таутеке өзендерінің қо-
сылысындағы қорғандарды зерттеді. Ғалым зерттеулердің қорытындысын «Үлкен Берел қорғандарын 
зерттеуді аяқтау (Доисследование Большого Берелского кургана)» атты 1962 жылғы археологиялық жи-
нақтарында жазған (Сорокин, 1962, 70-72 б.).

Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейінгі 1996-1997 жылдары жүргізілген зерттеу жұмыстарының 
жалғасы ретінде 1998 жылдан бастап тарих ғылымының докторы Зейнолла Самашевтің жетекшілі-
гімен қазақ-француз экспедициясы қорымның жаңа жобасын болжап, бірнеше қорғанды зерттеді. Бе-
рел қорымы үлкенді-кішілі бірнеше ондаған обалардан құралады, олар көбінесе солтүстік-батыстан 
оңтүстік-шығыс бағытында бір-екіден, кейде үш-төрттен топ болып орналасқан. Қорымда жүзден астам 
обалар тізбегі мен ерте түрік заманындағы көшпенділер қоршауы бар. Қорымның бәрі таспен қаланып, 
қорған сияқты үйілген. 

Берел қорымынан табылған археологиялық ескерткіштер, шын мәніндегі, әлемдік үлкен жаңалық, ай-
тулы ғылыми табыс ретінде бағаланып отыр. Тарихшылар ұлы даланың кіндігі болып отырған осы Алтай 
жерінде ежелгі дәуірлерде скиф-сақ және сармат тайпаларының мекендегенін жазады. Әр жерден табылып 
жатқан қазба дүниелер – олардың металл қорытып, өңдей білгендіктерін, он саусағынан өнер тамған 
зергер, шебер суретші болғандарын дәлелдейді. Скиф-сақтардың мұндай асқан шеберліктерін табылған 
әшекейлік бұйымдардың қай-қайсысы да айғақтап бере алады. Олардың жасаған бұйымдары, қиыннан 
қиюластырған стильдік фантазиясы бүгінгі күннің оқыған-тоқыған суретшілерінің өзін қайран қалды-
рады. Алтайдағы Берел қорғаны, бұл жердегі обалардан табылған ғажайып заттар да осы скиф-сақтар-
дың әлемді таңдай қақтырған қайталанбас өнерінің жалғасы болып отыр. Мұнда, қорған астында мәңгілік 
тоңның пайда болуына байланысты мәйттің киімі, ат әбзелдері, ағаштан жасалған бұйымдар, ертоқым мен 
маталар, ағаш ыдыстар, тері мен киізден жасалған бұйымдар бастапқы күйінде сақталған (Самашев, 2011, 
20-37 б.). 

Берел қорымынан табылған олжалардың маңыздылығы сол, олардың қай-қайсысы болсын ата-бабала-
рымыздың үздік мәдениеті мен өзіндік өнерінің ерекшеліктерін көрсетеді. Ертедегі көшпенділер өнерінің 
осынау ғажайып үлгілері, қазақ халқының бейнелеу, сәндік-қолданбалы өнерінің қайнар көзі, негізі. 

Еліміздің, туған өлкеміздің тарихын зерттеп, соны кейінгі ұрпаққа жеткізетін бірден–бір ғылыми ор-
талық – музей.

Музей – ел байлығы, халық мұрасы, тарих қоймасы. Оны қадірлеп, ұқыпты ұстап, қорын молайта 
беру әрбір саналы азаматтың міндеті, жас ұрпақ алдындағы борышы. Музей – көне жәдігерлер мен 
көне заттарды сақтау, зерделеу, көпшілікке көрсету үшін құрылған, мәдени деңгейімізді, білімімізді 
және ғылыми-зерттеу қызметімізді жүзеге асырушы, сонымен қатар Қазақстан Республикасының 
тарихи-мәдени мұраларын көпшілікке танытуды қамтамасыз етуге тиіс мәдениет ұйымы болып та-
былады. 

Осы орайда, Катонқарағай ауданының тарихи-мәдени деңгейінің дамуы да «Мәдени мұра» бағдарла-
масы аясында бір сатыға жоғарылап отыр. Оған куә – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008-жылғы 

4-шілдедегі № 674 Қаулысы бойынша ежелгі көшпелілер өркениетінің алтын бесігі – Алтайдың биік таулы 
аңғарындағы Берел аймағында «Берел» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық–музейінің» республикалық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының құрылуы.

Қорық-музейді құрудағы мақсат – Қазақстанда теңдесі жоқ археологиялық олжаларды, құнды мә-
дени-тарихи есерткіштерді сол қалыпында сақтау және күллі халыққа паш ету, төл тарихымызды та-
ныту. 

Қазіргі таңда, Берел қорғандары еліміздің тарихын, мәдениеті мен қолөнерін зерттеуде теңдесі жоқ 
олжалар сақталған жалғыз ескерткіш. Сондықтан, Берел қорық-музейі құрылғаннан бері тарихымызды 
ұмытпау, ұлтымызды ұлықтау мақсатында көптеген игі іс-шаралар өткізілуде. Мектептер, кітапханалар, 
басқа да мекемелер мен бірлесіп ұлттық рухымызды насихаттайтын жұмыстар жасалуда.

Жазғы демалыстарын қызықты, әрі пайдалы өткізу мақсатында Шығыс Қазақстан облысының әр ау-
данынан Берел қорымына келуші оқушылар мен туристер саны жылдан жылға артуда. Алыс аудандар-
дан келген жас туристтер Берел қорғандары туралы ғана емес, сонымен қатар, жалпы Катонқарағай 
ауданының тарихы, көрікті жерлері туралы мағлұматтар алып, ауданымыздың әсем табиғатына саяхат 
жасауда. 

Өлкеміздегі баға жетпес тарихи-мәдени құндылықтарымызды танып білуге ынталандыру, салауатты 
өмір салтын насихаттау, мәдени-экологиялық-туристік қозғалысты дамыту мақсатында жыл сайын Ка-
тонқарағай Мемлекеттік Ұлттық табиғи паркімен бірлескен «Жасыл алаң» слеті өткізіледі. 

2015 жылы «Берел» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі» орталығы Франция мемлекетінде орна-
ласқан «ИКОМ» атты дүниежүзілік музейлер ұйымының құрамына мүше болып, «Жыл мұражайы» атанды.

Алтайдан бастау алған мәдениеттерді қайта түлету, бір-біріне жақындастыру, құнды рухани мұраны 
сақтап, ары қарай дамыту және бауырлас түркі халықтарының, соның ішінде Азия елдерінің де өнер-
паздарының өнерін, салты мен дәстүрін Алтай жұртына паш ету мақсатында Берел жазығы – «Патшалар 
мекенінде» ұйымдастырылатын «Алтай-түркі әлемінің алтын бесігі» халықаралық форумы екі жылда бір 
рет өткізіліп тұрады.

Халыққа мәдени қызметтердің қолжетімділігін арттыру мақсатында музей қызметкерлері халықтың 
сұранысына байланысты арнайы бағдарламалар жасап, іс-шаралар ұйымдастырады. Соның ішінде үкімет-
тік емес ұйымдармен де біріккен жұмыстар жасалуда. Атап айтар болсақ «Бота» қоғамдық қорының 
қолдауымен қорық-музей аумағында «ТЭК» экологиялық-туристік орталығымен бірлескен «Шектеулі 
мүмкіншіліктен-шығармашылық өмірге» атты жазғы артлагерь жыл сайын өткізіледі. Мұнда Зырян қа-
ласының мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған №1 және №2 мектеп-интернаттырымен Катонқарағай 
ауданының әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің қарамағындағы балалар мен жастар қатысады. Алдағы 
уақытта бұл бағдарламамызға қатысатын басқа да мекемелер мен ұйымдардың санын көбейту жоспар-
ланып отыр. 

Кез-келген музейдің негізгі байлығы экспонат екендігі даусыз. Музей ұжымы туристтер санының жыл сай-
ын артып келе жатқанына байланысты, олардың қызығушылығын тек қана сөзбен және қазылған обалардағы 
тастармен қанағаттандырып отыру мүмкін еместігін атап көрсетіп, салалық министрлік пен археологиялық 
институттарға да жәдігерлерді қайтару жөнінде бірнеше рет ресми хаттар да жолдаған еді. Сол өтініштердің 
негізінде археолог Зейнолла Самашевтің атсалысуымен Астана қаласындағы Ә.Х. Марғұлан атындағы архео-
логия институтының филиалында сақтаулы тұрған бірқатар жәдігерлер музейімізге қайтарылды. 

2016 жылы «Берел» қорық-музейі Ә.Х. Марғұлан атындағы археологиялық институтпен бірлесе отырып 
Берел қорғандарындағы №2 және №19-қорғандарға қазба жұмыстарын жүргізді. Халықаралық бірлестік 
аясында Ә.Х. Марғұлан атындағы археологиялық институт арқылы Жапон елдерінен ғалым-генетик На-
руйя Сайто (университет. Киото қаласы) және Хидеаки Кирияма (Жапониядағы Ұлттық музей. Токио қала-
сы) шақырылды. Оларға қазба барысында табылған аттардың және әйел адамның сүйегінің қалдықтары 
лабораториялық зерттеуге берілді. Оның қорытындысы бізге бір немесе екі жылдан соң белгілі болады. 
Сонымен қоса, Ресейдің Санкт–Петербург қаласындағы «Материалдық мәдениет тарихы» институтынан 
профессор Н.А. Боковенко және дендрохронолог, табиғат зеттеушісі И.Ю. Слюсаренко сынды ғалымдар 
шақырылып, бірлескен қазба-зерттеу жұмыстары өтті.
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Шілде айының 12 жұлдызы күні Берел қорғандарында облыс әкімі Д.К. Ахметов арнайы іс-сапармен 
болып, қазба жұмыстары жүріп жатқан далалық лагерде профессор, археолог Зейнолла Самашевпен кез-
десіп, қазба жұмыстарының барысымен танысты. Қазылған №2-ші қорғандағы жәдігерлерді көрген облыс 
әкімі сол мезетте-ақ, бұл жәдігерлерді осы қалпында сақтау мақсатында аталмыш қорғанға музейлендіру 
жұмыстарын жүргізу туралы шешім қабылдап, құрылысқа облыс бюджетінен қаражат бөлдіруге уәде берді. 

Аталмыш сапардан соң, бір аптаның ішінде құрылыс жұмыстары қауырт басталып кетті. Ең бірінші 
жұмыс қабір шұңқырының ішіндегі жәдігерлерді және қабірдің бастапқы қалпын сақтау болды. Осы жұ-
мыстардың барлығын «Элхон» ЖШС-ның құрылысшылары абырой мен атқарып бас-аяғы бір жарым айдың 
ішінде 5 метр тереңдіктен басталған, сегіз қырлы пирамида тәріздес, шыныдан жасалған күмбезі бар му-
зейді салып бітірді. Бұл жерде музейлендірудегі құрылыс жобасының негізгі идеясының авторы З. Сама-
шев екендігін айта кеткен жөн. 

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай өткен «Алтай-Түркі әлемінің алтын 
бесігі» атты халықаралық конференция аясында 9-қыркүйек күні №2 қорғанға шыныдын салынған музей-
дің ашылу салтанаты болып өтті. Осылайша «Патшалар жазығында» азғантай уақыттың ішінде жаңа ашық 
аспан астындағы музей пайда болды. 

2014 жылы «Берел» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі» РМҚК «Ғылым туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Заңының 23 бабына сәйкес ғылыми және ғылыми техникалық қызмет субъектісі ретінде ак-
кредиттелді.

Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы және «Тарихи-мә-
дени мұраны қорғау және пайдалану туралы» 1992 жылғы 2 шілдедегі заңдарына сәйкес «Берел» мем-
лекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі» РМҚК тарих пен мәдениет ескерткіштеріне археологиялық және 
(немесе) ғылыми-қалпына келтіру жұмыстарын жүзеге асыру жөніндегі №14016609 мемлекеттік лицен-
зиясын алды.

Осы лицензия нәтижесінде 2017 жылы «Берел» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі» РМҚК-ны 
қазба жұмыстарын жүргізу үшін Шілікті қорғандарына 27 000 000 теңге, Берел қорғандарына қазба жұ-
мыстарын жүргізу үшін 12 500 000 теңге болатын конкурсқа қатысып, ұтып алды. Қыркүйек айында Бұқты-
рма өзенінің жоғарғы жағындағы жужан-сяньби ескерткіштерін зерттеуге арналған құны 12 000 000 тг. 
болатын Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің «Шығыс Қазақстан археологиясының дамуы» жобасы бой-
ынша жарияланған жобаны ұтып алды. 

2107 жылдың сәуір – мамыр айларында «Патшалар жазығына» ұзындығы 3250 метр болатын қоршау 
жұмыстары жүргізілді.

2017 жылы жалпы сомасы 48 млн тенге көлеміндегі №11-ші қорғанның жұмысы басталған. Атақты 13 
жирен жылқысымен әлемге әйгілі болған бұл қорғанға құрылыс жүргізуді ұтып алған мердігер «Қызыл 
Барс» ЖШС 2017 жылы күз айларында қорғанды салу жұмыстарын аяқтап бітірді, биылғы 2018 жылы іші-
не музейлендіру жұмыстары жүргізіліп қолданысқа беріледі.

Болашақта «Патшалар мекенін» Шығыс Қазақстан облысының мәдени орталығы ету мақсатында мәде-
ни-туристтік қызмет көрсететін «Визит-орталық» салыну жоспарлануда.

Берел қорғандары бабаларымыздың мәңгілік тоң қалыптастыру өнерінің арқасында біздерге бұзыл-
май жеткен сан ғасырлық тарихы бар ескерткіштердің бірі. Енді осы қасиетті мекенді қорғап сақтау (зерт-
теп-зерделеу) біздің парызымыз.
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КӨНЕ ТАРИХ КУӘСІ - САУЫТТАР

Қазақ халқы қару-жарақ түрлеріне қылышты, найзаны, садақты, сауытты, шоқпарды жатқызған. 
Бұл жөнінде Қ. Ахметжановтың «Жараған темір кигендер: Батырлардың қару-жарағы, әскери өнері, 
салт-дәстүрлері» атты еңбегінде: «Қару-жарақ түрлерінің бесеу болып қалыптасуы олардың өзіндік, 
бірін-бірі ауыстыра алмайтын жеке қызметінің болуына байланысты. Соғыс қаруларының жұмсалу тәсілі 
бес түрлі болып қалыптасқан. Олар – ату (садақ, мылтық), кесу (қылыш), түйреу (найза), шабу (айбалта), 
соғу (шоқпар). Ал, басқа қарулар осы қарулардың түрленуі ғана. Сондықтан айқаста бұл бес қару бірінің 
орнын бірі баса алмайды», – деп жазады (Ахметжанов, 1996. 240 б.). 

Еуразиялық көшпелі халықтарда қорғаныс жарағының негізгі түрлерінің қалыптасуы б.з.д. І мыңжыл-
дықтың ортасынан басталады. Енді осы қорғаныс жарағының түрі сауытқа келсек, алғашқы түрі төрт-
бұрышты ірі металл тақталарды теріге, матаға шегемен қатарлап бекіту арқылы жасалған берен сауытты 
айтуымызға болады. Б.з.д. V-III ғасырларда сақтарда қолданыста болған бұл  сауыттың бірінші типінде 
мойынды қорғайтын, тұтастай темірден немесе темір тіліктерді теріге бекітіп жасаған мойынды қорғайтын 
биік жағасы, темір таспаларды қайыспен бекітіп жасаған ұзын жеңі, етегі болды. Бұл сауыт түркі-монғол 
тілдерінде «құяқ» деп аталды. Сауыттың екінші түрі жылан қабығына немесе құс қауырсынына ұқсас кіш-
кентай металл тіліктерінен жасалған көбе сауыт түрі. Бұл сауыттың екі типі бар. Бірінші типі – жыланның 
қабыршықтарына ұқсас кішкентай көбе темірлерден жасалған сауыт, б.з.д. VI-III ғғ. скифтерде өте кең 
қолданыста болды. Көбе сауыттың екінші типі көбе темірлері астарсыз қайыспен байланыстырылған көбе 
сауыт. Бұл сауыт түрі б.з.д. VIII-VII ғғ. пайда болған. 

Көбе сауыт көне түркі жауынгерлерінің негізгі қару-жарағының бірі болғандықтан, көбе сауыттың пла-
стиналары VІ-VІІІ ғғ. жататын археологиялық ортағасырлық ескерткіштерден тұрақты табылып отырады. 
Сауыттың пластиналары ұзынша төртбұрыш формалы немесе бір жағы түзу, ал бір жағы дөңгеленіп келген 
болып жасалып, оның екі шетінде орналасқан тесіктерден өткізілген қайысбаумен бұл пластиналарды 
горизанталь бойынша көбелеп байланыстырып ұзын таспа терілді, көбелі таспаның асты, кейде үстіңгі 
жағы да, жіңішке тері таспамен жиектелді. Содан кейін, көбе пластиналардың ортасындағы тесіктерден 
өткізілген қайысбаумен таспаларды вертикаль бойынша өзара байланыстыру арқылы сауыттың бөліктері 
жасалған. Көбе сауыттың былай жасалуы әдісі Плано Карпинидің еңбегінде тиянақты айтылады. Сонымен 
қатар, мұндай көбе сауыттың бөліктері (пластиналары) Оңтүстік Қазақстандағы ортағасырлық ескерт-
кіштер Мардан-күйік, Баба-ата т.б. археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған.  

Ал, осы Отырар оазисіндегі ортағасырлық Мардан-күйік қалажұртынан табылған көбе сауыт бөліктері-
не келсек, төртбұрышты пішінде металдан (темірден) жасалынып отырды (1-сурет). Бұл сауыт бөліктері 
VI-VIII ғасырларға тән және одан кейінгі әскери істерде кеңінен қолданылды. Сауыт бөліктерінің жоғарғы 
жиегі түзу, төменгі жағы сопақша болып жасалды. Өткізілетін тесіктері белгілі бір ретпен, екеуі  жоғарғы 
жиектен бұрыштардан тең қашықтықта, екеуі орталықтан бүйір жақта, үшеуі ортаңғы осьте орналасты 
(біреуі ортада, екеуі төменгі сопақ жиегіне жақын). Болжам бойынша, сауыт бөліктерінің жоғарғы бөлігі 
үстіңгі қатардың тақталарымен қабаттасқан (қатарда тақталар бірінің шеті көрші шетінен асып тұратын 
етіп орналасқан), ал, екінші қатар екінші жағынан орналасқан шетінен қабаттасып жасалып отырды. Си-
патталған бұл сауыт бөліктері қаңлылардың ұрпағы – кангарлық жауынгерлерге (печенегтер) тиесілі бол-
са керек (Байпаков, 1990, С. 63.) Осы сияқты қаңлылардың (кангюйлер) сүйектен жасалған сауыт бөлік-
тері  Қорғантепе қорымынан да табылған (б.з. І ғ.). 

Қазіргі таңда осы ортағасырлық Мардан-күйік қалажұртынан табылған сауыт бөліктері Отырар мемле-
кеттік археологиялық қорық-музейі қорында сақтаулы.

Жалпы осы қару-жарақтардың зерттелуі туралы қысқаша тоқталып өтсек, 18-19 ғғ.  әртүрлі мақсаттар-
мен Қазақстанда болып, қазақтың тұрмыс салтын зерттеген орыс және еуропа зерттеушілері 
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Дж. Кестль, П.С. Паллас Т. Аткинсон, В.В. Радлов, А.И. Лев-
шин т.б. зерттеулерінде қазақ халқының қару-жарағына қатысты 
маңызды этнографиялық мәліметтер жинақталды, бұл зерттеу 
еңбектерінде авторлар қазақтар қолданған қару-жарақ түрлерін 
сипаттаумен шектелді.  

Қазақтың қару-жарақтарын этнографиялық тұрғыдан 
алғашқы зерттеушілердің бірі қазақтың тұңғыш ғалымы Ш.Ш. 
Уәлиханов болды. Ел арасында өмір сүріп, оның бел ортасында 
өскен  Шоқан өз еңбектерінде қазақтың дәстүрлі қару-жарағын 
зерттеудің басты бағыттарын анықтап берді. Оның «Вооружение 
киргизов в древние времена и их военные доспехи» атты зертте-
уінде және басқа еңбектерінде 18-19 ғғ. қазақтың суық және от 
қаруының түрлері, олардың типтері, жасалу технологиясы, олар-
дың қолданылуы қазақ-халқының қару-жарақпен байланысты 
салттары, ырымдары туралы мәселелер көтеріледі және еңбек-
терінде сол уақытта пайдаланудағы тікелей түпнұсқа суреттерін 
де береді. Қазақ халқының қолөнерін зерттеуге арналған Ә.Х. 
Марғұланның, Х. Арғынбаевтың (Арғынбаев, 1987. 3-168 бб.), 
Т.К. Басеновтың, С. Қасимановтың, Ә. Тәжімұратовтың еңбектерінде қазақтың қару-жарағының жекеле-
ген түрлерінің жасалу технологиясы, көркемдеу тәсілдері зерттеліп, оларға қатысты халықтық атаулары 
айтылады. Сонымен қатар, 19 ғасырға дейінгі Қазақстандағы көшпелі халықтардың әскери ісін зерттеуге 
арналған Т.К. Алланиязовтың еңбегін де атап өтуімізге болады (Алланиязов, 1997, 3-93 бб.).

Археологиялық қазба барысында табылған заттар негізінде Еуразиялық көшпелілердің әскери ісі 
мен қару-жарағын зерттеуге арналған еңбектер көптеп жариялана бастады. Кейінгі кезде орыс автор-
лары К.Ф. Смирнов, А.М. Хазанов т.б. ғалымдардың еңбектерінде скиф, сарматтардың қару-жарағы 
зерттелсе, Сібірді мекен еткен түркі халықтарының орта ғасырдағы қаруы, қорғаныс жарағы, соғыс 
өнері туралы Ю.С. Худяков, А.И. Соловьевтың еңбектері басылып шықты. Ал, ертедегі Қазақстан ау-
мағын мекен еткен сақ, қыпшақ, қимақтардың қару-жарағы А.К. Акишевтың, Ю.А. Плотниковтың ең-
бектерінде зерттеледі. Көшпелі халықтардың қару-жарағын зерттеушілердің ішінде М.В. Гореликті 
ерекше атап өтуімізге де болады.

Ал, осы сауыттардың жалғасы халқымыздың дәстүрлі қару-жарағы сауыттарға келсек, сауыттар ақ са-
уыт, көзе сауыт, торғауыт, көбе, құяқ, аймауыт, кіреуке, ақберен, бадана, зере, берен, томақап т.б. Мұның 
ішінде кіреуке сауытқа келер болсақ, XV-XVIII ғасырларда қазақ жауынгерлері кең қолданыста болды. 
Бұл сауыт түрі темір шығыршықтардан қысқа жеңді жейде түрінде өріліп жасалды. Кіреуке шығыршықта-
рының ішкі диаметрі халықтық әскери терминология бойынша «көз» деп аталды. Әр кіреукеде шығыр-
шықтардың ішкі диаметрі әртүрлі болғандықтан, бұл параметр кіреуке типін анықтайтын белгі ретінде 
қолданылды. Қазақтар шығыршық көздерінің көлеміне сәйкес торғай көз, шөже көз, бадана көз деп ата-
латын үш түрге бөліп қарастырады. Осындай, көзді шығыршықтардан тоқылған кіреукелерді торғай көз 
кіреуке, шөже көз кіреуке, бадана көз кіреуке деп атаған. Фольклорлық материалдарда қазақ батырлары-
ның қорғаныс жарағы ретінде кіреукенің осы үш типі айтылады. Кіреуке типінің алғашқы екеуі орыс тілін-
дегі «колчуга» және «панцырь» (кішкентай шығыршықтардан өрілген кіреуке) деп аталатын кіреукенің 
екі типіне сәйкес келеді. Орыс тіліндегі жазба деректерде қазақтарда 19 ғасырда кіреукенің осы екі түрі 
де қолданылғанын көрсетеді. Бадана көз кіреуке үлкен жалпақ шығыршықтардан тоқылды. Шығыршық 
көзінің көлемі «бадана» – атты өсімдік пиязшығының көлеміндей болғандықтан осылай аталды (Қазақ 
өнерінің тарихы. – 3 томдық (Орта ғасырлар дәуірі. ІІ том), 2007, 150-152 бб.).

Сауыттардың шөже көз кіреуке диаметрі 10-12 мм шығыршықтардан,  ал, торғай көз кіреуке диаметрі 
7-9 мм шығыршықтардан, бадана көз кіреуке 14-16 мм, қалыңдығы 2-4 мм шығыршықтардан тоқылған. 
Жасалу әдістеріне сәйкес кіреуке шығыршықтарының үш типі болды. Біріншісі, қалыңдығы  1 мм темір 
қаңылтырдан тұтастай кесілген дөңгелек шығыршық, екіншісі, жуандығы 1-1,5 мм сымнан жасалған, ұшта-

ры шегемен бекітілген шығыршықтар, үшіншісі 
сымнан жасап ұштары тікеншемен бекітілген кіш-
кентай шығыршықтар.

Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-му-
зейі қорындағы кіреуке сауыт 17-18 ғғ.  жергілікті 
шеберлер жасаған, осы сауыттан кіреукенің қалай 
тоқылатынын танып білуге мүмкіндік береді (2-су-
рет). Алдымен жалпақ кіреуке өрімінен екі бүктеліп 
сауыттың дене бөлігі жасалып, иығында, бүйірін-
де шеттері қосылып, екі иығынан жеңі тоқылған. 
Жеңді тоқу кезінде қолтықтың астында (қолдың 
қозғалысын шектемеу үшін) «үшкіл» салуға қол-

тықшаның орны қосылмай қалдырылып, үшкіл бөлек тоқылып жалғанды. Жағасының жырмасы төрт-
бұрыш пішіндері жасалып, жаға бөлек тоқылып, жейдесімен шығыршықтар арқылы немесе қайысбаумен 
байланып қосылып, жаға тік тұру ұшын шығыршықтарының арасына бірнеше қатар екі қабаттан жұмсақ 
қайысбаулар өткізілді. Кіреукені жасағанда оның беріктігі ғана емес, әсемдігі де ескерілген. Әшекей эле-
мент ретінде кіреукенің жағасына алтын, жеңіне жез шығыршықтар қосылып өрілген. Музей қорларын-
да сақталған кіреукелердің салмағы әдетте 7-12 кг жетеді. Сондықтан музейлік материалдардан шебер-
лердің сауыттың беріктігі мен жеңілдігін теңестіру үшін кейде бір сауытта әртүрлі көзді шығыршықтар 
пайдаланғанын көреміз.

Пішіні бойынша кіреуке сауыттар қайырма жағалы, тік жағалы немесе жағасыз болып та жасалды. 
Қозғалғанда ыңғайлы болу үшін кіреукелердің етектері әдетте алдынан және артынан 15-25 см жырылып 
тоқылды. Кейбір кіреукелердің алдыңғы өңірі тұтастай жырылып та жасалды. Музейлік коллекциялар-
дағы кіреуке сауыттардың жеңдерімен алғандағы ені 110-125 см, ені 60-65 см, ұзындығы 70-95 см болып 
келеді.

Халқымыз қолданған шығыршықты сауыттың келесі түрі шығыршықты-пластиналы сауыт. Бір-біріне 
шығыршықтармен жалғасқан кішкене пластиналардан теріліп жасалған шығыршықты-пластиналы сауыт 
түрі ауыз әдебиетінде бек сауыт деп аталса, жазба деректерінде бұл сауытты бектер деп атайды. Бектер 
(бек сауыт) жеңі жоқ, жағасыз, бір жақ бүйірінде және иығында баумен байланатын күрте түрінде бо-
лады.  Бұл, сауыттың пластиналары кішкене де, үлкендеу де болып жасалды. Осындай, пластиналы бек-
тердің бір үлгісі Оңтүстік Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейі қорында сақтаулы, ол жиектері 
қырмен күшейтілген квадратты пластиналарды шығыршықтармен жалғау арқылы жасалынған. Көп шығы-
ршықтардың орнына пластиналар қолданылғандықтан, бектер жасалуы жағынан жеңіл және аз уақытты 
қажет етті, бірін-бірі баса орналасқан пластиналар сауыттың беріктігінде арттырды, сондықтан оның осы 
қасиеті сауыттың өз атауында көрініс тапты.

Халқымызда жауынгерлік киім бірнеше қабат жібектен, не басқа матадан қатталып тігіліп, арасы-
на жүн, мақта, қыл немесе кіреуке үзіктерін салып сырылған жұмсақ сауыт түрінде де жасалды. Бұл 
қорғаныс жарағы «қаттау» деп аталды. «Қаттау» – қабаттау, бірнеше қабаттап тігу деп мағына береді. 
Бұл жауынгерлік киім атауында оның қорғаныс қасиетінің жасалу әдісі – қаттап (бірнеше қабаттап) 
сырылып тігілуі көрініс тапқан. Тарихшы Е. Бекмаханов өзінің Кенесары көтерілісі туралы еңбегінде 
мынандай дерек келтіреді: «Бұхар әмірі достық белгісі ретінде Кенесарыға күміс сауыт пен алтын 
қылыш сыйға тартып, соған қосымша оның өтініші бойынша, кафтан тіккізу үшін екі орам жібек жі-
берді. Одан оқ өтпейтін, қылыш кеспейтін, найза кірмейтін киім тіктіруге болады екен. Ол киімді қа-
зақтар «қаттау» дейді». Бөкей ордасының 18-19 ғғ. қолданылған гербінде де қаттау киген қазақ жа-
уынгерінің бейнесін көруге болады. Музейлерде қазақтар киген бұл жауынгерлік киімнің үлгісі жоқ. 
Бірақ, мұрағаттық материалдарда «қаттау» 20 ғасырдың басында Ресейде өткен Ориенталистердің 
Үшінші конгресінің көрмесіне қазақтардың Атбасардан жіберген экспонаттарының ішінде аталады. 
Фольклорлық деректерде қаттаудың жауынгерлерге әрі жылы киім, әрі қорғайтын сауыт болатын қа-
сиеті айтылады.
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Жалпы қорыта айтқанда, сауыттардың ертеден қалыптасып, олардың отты қару шығуына дей-
ін кең қолданыста болғанын көре аламыз. Сонымен қатар, оның ішінде Отырар өңірінде де қару-жа-
рақ түрлерінің  және оның ішінде сауыттың да кең қолданыста болып, қару-жарақтардың қолда-
нылуы мен жасау мәдениетінің ерте кезеңдерден бастап қалыптасқанын атап өтуімізге болады.                                                    
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КӨНЕДЕН ЖЕТКЕН ҚАНЖАРЛАР

Түрлі дереккөздердегі археологиялық материалдар сақтардың әскери ісінің деңгейі, жауынгер-
лік өнері биік дәрежеде болғанын көрсетеді. Сақтардың жеке жауынгерлік қару-жарақ комплексі алыс 
қашықтықта, орта қашықтықта және қолға ұстап қорғанатын қорғаныс жарағынан тұрды. Шабуыл құрал-
дары жиынтығына – жақ пен оқ, қанжар, қысқа семсер ақинақ, ұзын семсер, найза, екі басты жауынгерлік 
балта, ал қорғаныс жарағы жиынтығына – денеге киілетін сауыт, жауынгерлік бас киім, қолды, аяқты 
қорғайтын жабдықтар кірген. Сақтардың қару-жарақ жасаушы шеберлері осы айтылған әскери шабуыл 
және қорғаныс құралдардың әскери қажеттілікке сай келетін бірнеше түрлері мен үлгілерін жасаған.

Қазақстан аумағында табылған көне металлургия орындары, түсті және қара металдар кеніштері 
бұл кезеңде металлургияның жақсы дамығанын дәлелдейді. Мысалы, Шығыс Қазақстанда, Маңғыстау-
да, Мұғалжар тауларында мыс кенінің орындары кездессе, Орталық Қазақстанда  мыс кеніштері Балқаш 
бойы, Баянауыл, Қарқаралы, Жезқазған және Ұлытау маңында болған, Есіл өзенінің бойында Көкшетау-
да қалайы өндірілген, ал Степняк, Бестөбе, Жосалыдағы кеніштерден алтын алынған (Ахметжан, 2006, 19 
б.). Археологиялық қазбаларда табылған материалдар сақтарда қоладан көркемдеп құю өнерінің деңгейі 
өте биік болғанын айқындайды. Алтын – соғуға, құюға, бедерлеуге және т.б. жолдармен өңдеуге оңай, 
сонымен бірге коррозияға берілмейтін, бастапқы түрін, қасиетін тұрақты сақтайтын материал ретінде қа-
ру-жарақтың әшекей элементтерін жасауға қолданылды.

Дайындалу әдістері тұрғысынан сараласақ, қару жасаушы шеберлер қару-жарақты дайындауда құю, 
соғу, қалыптау, баспалау сияқты негізгі техникалық әдістерді қолданған. Сол кездердегі қола, алтын зат-
тар, тас-металл немесе балауыз формалардан құйылып жасалды. Археологиялық материалдарға сүйенсек, 
алтын заттарды сірке салу және жалған сіркелеу әдісімен көркемдеу үрдісі б.з.д. V ғасырдың өзінде кең 
игерілгенін көреміз.

Жақын қашықтықта және қоян-қолтық айқаста сақ-скиф-сармат жауынгерлері қолданған, кесу-түй-
реуге арналған суық қару түрі – қанжар деп аталатын. Қазақстан территориясынан табылған қанжарлар 
қола дәуірімен мерзімделеді. Мысалы, Семей қаласының маңынан табылған қанжарлардың балдағы Пала-
цы ауылынан табылған қарудікіне ұқсас, бірақ көлемі ұзындау, жүзінің төменгі ұш жағы ежелде сынған. 
Қанжардың сабы жалпақ, ұштығы доғалданған шатыр тәрізді. Алғаш қарағанда, сабы жүзімен жалғасып 
кеткендей, ал жүзінің қырлары мен қанжардың балдағы соларға жапсырылған тәрізді, бірақ қанжар қо-

ладан құйылып жасалған. Жүзі екі қырлы, ортасында қанағары бар. Қанжарды ерте тағарлық аналогия-
ларымен салыстыра отырып ғалымдар б.з.д. VII ғ. жатқызады.

Қару жарақтарды зерттеуші ғалымдардың пікірлері бойынша ерте сақ кезеңінің қанжарлары қарасұқ 
мәдениетінің қаруларына ұқсастырылып жасалған. Аталмыш қанжарлардың Ертіс бойындағы ескерт-
кіштерден табылғандығына қарағанда қарасұқ мәдениетінің әсері негізінен Қазақстанның солтүстігі мен 
шығысына жайылған. Осындай түрдегі қанжарлар, бірен-саран басқа да мәдениеттерден кездеседі. А.И. 
Тереношкиннің ойынша ерте сақ кезеңінің қанжарлары қарасұқ мәдениетінің әсерімен Азияда пайда 
болған және қола дәуірінің қанжарларын б.з.д. VII ғ. бастап ығыстырады (Тереношкин, 1975, 30 б.).

Қарасұқ тұрпаттас қанжардың жалғыз данасы Жетісудағы Текеліден табылды (Акишев, Акишев, 1979, 
59-63 бб.). Биже өзенінің жағасынан кездейсоқ табылған көмбенің арасында болған. Қанжар сабының 
ұшы доғалданған, балдағы түзу. Бұл қаруға ұқсас қанжарлар Орта Азия, Кавказ, Үндістан және Тәжікстан 
жерлеріндегі б.з.д. VIIІ-VII ғғ. мерзімделетін ескерткіштерден табылған (Кузьмина, 1966, 59-60 бб.). Қан-
жардың енді бір данасының ұштығы мен балдағы бар сабы және жүзінің ұшы Қапал қорымынан табылған. 
Темір қанжардың балдағы бүйрек пішінді, ұштығы доғаланған. Усть-Буконьнан табылған қанжардың сабы 
жіңішке, ұштығы доғаланған шатыр тәрізді, балдағы көбелек пішінді. Бұл қанжарға жақын қаруларды 
сақтардың мекен еткен жерлерден, әсіресе, Қазақстаннан кездестіруге болады. Қазақстанда табылып, 
мерзімделген қанжарлар бойынша және қарумен бірге табылған жебе ұштарына негіздей отырып, оны 
б.з.д. VI-V ғғ. жатқыза аламыз. Вавилоновка ауылының жанынан кездейсоқ табылған қанжардың ұштығы-
ның жоғарғы жағы үшкірленіп балдағының пішінін қайталайды. Вавилоновкадан табылған қанжардың 
балдағы қайталайтын қанжар Абай ауданынан кездейсоқ табылған қанжар ұштығымен сақталмаған. Есік 
маңынан табылған қазына бірнеше қоладан жасалған заттардан тұрады. Олардың ішінде бір қола қан-
жар кездеседі (Акишев, Кушаев, 1963, 110 б.). Қанжар жүзінің ұш жағы сынған. Қарудың ұштығы ұзынша 
төртбұрышты, балдағы көбелек тәріздес. Ұштығы мен саптың ортасында баспалдақ тәрізді орын қалды-
рылған. Қанжар сабының ұзын бойында тілген екі жолақ бар. Жүзі төмен жағына қарай үшкірленген, екі 
қырлы, ортасында жүзінің сапасы мен мықтылығын арттыратан қабырға жасалған. Қанжардың сабындағы 
екіге тілінген жолақ сапты ағашпен аптау үшін жасалуы мүмкін. Есік көмбесіндегі қанжардың пішінін 
қайталайтын қарудың бір үлгісі Алматы қаласының жанынан кездейсоқ табылған. Қанжардың балдағы 
жіңішке, жүзінің ортасында балдақтан ұшына дейін үш жолақ созылып жатыр. Жетісудан табылған енді 
бір қанжардың балдағы жүрек пішінді, ұштығы ұзынша төртбұрышты. Қарудың сабында екі тілінген жо-
лақ орын алады. Жүзі екі қырлы, төменгі жағына қарай үшкірлене түскен. Жүзінің ортасында мықтылық 
қабырғасы бар.

Жартас бетінде бейнеленген қанжарлар қарастырып отырған кезеңінің түрлеріне сәйкес қару Зеваки-
но тауындағы жауынгерлердің белдігіне ілінген. Қанжардың ұштығы тік төртбұрышты, балдағы көбелек 
пішінді.

Жоғарыда қарастырып кеткен ерте темір дәуірінің басымен орта кезеңіне тура келетін қанжарлардың 
жерлеу ескерткіштерінен, жартас бетіндегі суреттер мен бұғы тастарда кездесуіне қарағанда, Жетісу, Қа-
зақ Алтайы өңірлеріндегі жауынгерлер қарудың бұл түрін кеңінен қолданғандығын аңғарамыз.

Ұзындығы 50-60 см қанжар немесе қысқа семсерлер б.з.д. VII  ғасырда скифтерде пайда болып, кеңі-
нен тараған. Ғалымдардың пайымдауынша бұндай қарудың түрін жауынгерлер негізінен жаяу айқаста 
пайдаланған. Сақ дәуірінің бас кезінде қанжар сабының ұшы дөңес немесе таяқша түрінде, балдағы көбе-
лек қанатына ұқсас, жүрекше пішінді немесе планка түрінде жасалды. Кейбір қанжарлардың саптарының 
ұштары бір-біріне қараған грифондардың бастарының бейнелерімен көркемделеді. Саптың өзі тегіс неме-
се бірнеше қырлы, кейде ортасы тесік немесе фигуралы болып жасалады (Кушкумбаев 1974, 27 б.). Б.з.д. 
V-III ғасырлардан бастап қанжарлар тек темірден соғу арқылы жасалынатын болды. Темірден соғылған 
қанжарлардың сабының ұшы әдетте мүйізше пішінді болып келеді, бұл форма соғу технологиясынан туын-
даған пішін болатын. Бұл кезде жүзі темірден соғылған, сабы қоладан құйылған би металды қанжар, сем-
серлер де жасалды. Б.з.д. VI ғасырда Орталық Азияның көшпелі халықтарында ұзындығы 70-90 см, екі 
жүзді, жүзінің ені 4-6 см, түзу, ұзын семсерлер қолданысқа енді. Бұл қару түрінің пайда болуы ат үстін-
де айқас жүргізудің негізгі әскери тактикаға айналуымен және ауыр металл сауытпен жарақталған атты 
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әскердің пайда болуымен байланысты еді. Ал, Есік обасынан б.з.д. V-IV ғғ. жататын, «Алтын Адам» деген 
атпен мәлім болған, төрт мыңға жуық алтын әшекейлермен безендірілген құнды жәдігердің оң жағында 
асынған, алтын пластиналар жапсырылған, 7,7 см қынға салынған ұзындығы 48 см темір қанжар сақ қол 
өнерінің басты компоненті болған аң стилінде көркемделген. Бұл стиль Сібір, Қазақстан, Орта Азия және 
Еуропаның оңтүстігіндегі тайпаларда кең тараған. Стильдің көркемдік обьектісі – аңдар мен жануарлар, 
тотемдік бейнелер, мифологиялық сюжеттер болды. Адамзат қоғамында өнердің пайда болуы магиямен 
тікелей байланысты болғандықтан, жалпы алғанда қандай да болмасын бір затқа бейне, ою, өрнек салу – 
оны сиқырлау, магиялық ғұрыптың бір элементі болатын. Сондықтан, Алтын адамның қаруында салынған 
хайуанаттар мен жануарлардың тотемдік сипаттағы бейнелері ең бірінші осы магиялық функцияны атқа-
рады.

Алтын адам қанжарының қынабы ағаштан жасалып, терімен қапталып, қызыл түске боялған. Ерте за-
манда қызыл түс патшалық түс саналды. Себебі, қызыл түс солярлық культпен байланысты түс, биіктікті, 
ұлылықты, жарықты символдайды. Сол себепті әлеуметтік нышан ретінде көсемдер, патшалар мен баты-
рлар ұстаған қару-жарақтың бөліктері, сауыттардың маталары, қылыш-семсерлердің қыны қызыл түске 
боялған. Қару иесінің әлеуметтік түсін белгілейтін сөз ретінде жауынгерлік қару-жарақтың атауына қо-
сылып айтылады. Қанжар қынабының жоғарғы жағы мен түбі жалпақтау болып келеді. Олардан өткізіл-
ген қайысбау белдікке тағылып, аяққа байланған. Қару жасаушы шеберлер салтанатты қындардың бұл 
элементін алтынмен қаптап, аңдардың бейнесімен көркемдеген.

Алтын адам қанжары бір-біріне тұмсығымен қарап тұрған екі грифонның басы тәрізді зооморфты сүйір 
төбесімен ерекше. Тұмсықтары қатты қисайған, көздері мен құлақтары шиыршықталып көрсетілген. Ай-
қасулары бүлінген, алайда оларды көбелек немесе бүйрек тәрізді деп болжауға болады. Грифон – тамыры 
көне заманнан бастау алатын өзгеше құбылыс, Еуразияның көптеген халықтарының өнерінде кейіпкер 
және көркем бейне ретінде бейнеленген және түрлі аймақтарда өз ерекшелігі болған. Ғалымдардың пай-
ымдауынша, «грифон» арғы ата-баба ретінде рөл атқарып, ең алдымен туыстық идеясын белгілеуге бағыт-
талған өзіндік таңба немесе бейне болуы әбден мүмкін.

Алтын адам қанжарына ұқсас Шығыс Қазақстан өңірінен қолдану мерзімі б.з.д. V ғасырға жататын 
кездейсоқ табылған темірден жасалған қанжардың сабының  ұштығында дәл осындай екі грифон бейне-
ленген. 

Көлденең сапты, жүзі линза тәрізді Алтын адам қанжары толықтай темірден жасалған, бірақ сүйір тө-
бесі алтынмен қапталған. Қанжардың тұтқасы бұрандалы екі сымдық алтын сыммен айналасы оралып, 
айқасқан ұсақ әртүрлі пішіндегі алтын тілімшелермен безендірілген (тек екеуі сақталған). Жүзінің екі 
жағынан да ұшына қарай 11,5 жануарлардың (жылан, түлкі, қоян, барыс, тауешкі, доңыз, қасқыр, арқар, 
жолбарыс, елік, қалғандары белгісіз жануарлар) шағын бейнелері бар жіңішке алтын тілімшелер жүр-
гізілген. Жүзінің ұшына қарай біртіндеп тарылатын тілімшелер ұсақ тісті дөңестердің көмегімен қанжар 
жүзіне бекітілген, олар тілімшенің бүйірлерінде ұзын бойына орналасқан (Акишев, 1977, 29 б.).

Сақ-скиф әлемі ескерткіштерінің жаңа археологиялық ашылулары бұрыннан белгі мәдени байланыс 
салаларын толықтырып отыр. Мәселен, Есік обасынан алынған материалдар бүгінде Филиповка (Оңтүстік 
Орал, Төменгі Повольжье және Орынбор облысы) обаларының мерзімін анықтау үшін бағдар болды. Се-
бебі, қару-жарақ бұйымдарының безендірілуінде де мынандай ұқсастықтар байқалады: Филиповканың 
№1 обасынан табылған қысқа темір қылыш-ақинақтың жүзі мен сабының бойындағы орталық сызық ал-
тынмен қапталған грифон басын дәнекерлеу арқылы сәнделген. Сабының темір өзегі мен жүзінің жоғарғы 
бөлігі жылан тәрізді алтын толқынды сызықтармен әшекейленген. Бұндай ұқсастықтар Еуразияның алқап-
тық және далалық аймағындағы б.з.д. І мыңжылдықтағы көшпелілер өркениетінің ішкі біртұтастығын, 
тұрақты өзара байланыстардың бар екендігін, идеялар мен технологиялардың көшпелілігін көрсетеді.

Алтын адам қанжарының қынында бейнеленген жылқы мен бұғы бейнесіндегі қаптама әшекейлер бір-
ден көзге түседі. Өлшемі 15х4,1 см жылқы бейнесіндегі қапсырма – қанжар қынының астыңғы жіңішке 
бөлігінің әшекейі. Жақтаудың ішінде денесінің орта тұсынан артқы аяқтары жоғары қарай қайқайып кел-
тірілген аттың пішіні орналасқан. Жылқы бейнесі қырынан қарағандағы пішінде берілген және барлық 
бөлшектері қатты тәптіштеліп жасалған. Аттың басы үлкен, құлақтары жымқырылған, алдыңғы аяқтары 

алдыға қарай сермеліп, артқы аяқтары бүгілген күйде бейнеленген. Екіге ұшталған құйрығы екіге өрілген. 
Ал, бұғы бейнесіндегі қапсырма қанжар қынының жоғарғы бөлігінде бейнеленген. Бедерлі жіңішке алтын 
жолақпен көмкерілген сопақша бүйрек тәрізді жақтаудың ішінде денесі орта бөлігінен бұралып, артқы 
аяқтары жоғары жаққа қарап айналып кеткен бұғының алдыңғы аяқтары алдыға қарай созыла сермел-
ген. Басын алдына қарай соза ұмтылған, бұғыға тән қалақшалы мүйіздері, дөңгелене бұралған ұштары 
бар екі мүйіз өскіндері кескінделген. Тұтастай алғанда, бұғы, таутеке, қыран құстар сияқты сақ кезеңінде 
сакральды «жоғары жақты» білдіретін кейіпкерлердің бірі болса, жылқы – құдайларға құрбандыққа ша-
лынатын жануар, тіпті оның бейнесі Күн құдайымен байланысты болғаны да белгілі. Ирандық дәстүрде 
жылқы Аспан өрісімен байланысты болған, соған сәйкес еркек бастамасының да бейнесін танытқан. Ол 
әрқашан да мәдениеттің ерлерге тән аясы мен әскери тұрмыстың ажырамас бөлшегі болып қала берген. 
Зерттеушілердің пайымдауынша, түркі эпостарындағы «батыр мен оның тұлпары» деген басты тандем 
скиф дәуірінде пайда болған (Жұмабекова, Базарбаева, Оңғар, 2011, 46 б.).

Ертедегі көшпенділердің дүниетанымында жыртқыштар бейнесі ерекше рөл атқарған. Алтын адам 
қанжарындағы қасқыр бейнесіндегі қапсырма өлшемі 2,8х2,4 см. Бүктеліп, домалана жатқан қасқырдың 
бейнесі шебер қиюласып орналастырылған. Қасқырдың басы денесіне қарағанда үлкен, көздері ұзын-
ша сопақ, құлағы дөңгеленіп келген, бас пішіні сыртқа қарай біршама шығыңқы орналасқан. Денесінің 
бүктеліп домаланғаны соншалық, тіпті төрт салалы артқы және алдыңғы аяқтары өткір тырнақтары мен 
айқастырылып қалған. Құйрығы артқы аяқтарының арасынан өткізілген. Қалыпқа құю техникасымен 
дайындалған қапсырмалар – шомбал салмақты бейнелер бедерлерімен орындалып, нақыштармен айқын-
дала бастырылған. І Петрдің атақты Сібір топтамасындағы бұйымдар арасынан танауын көкке шүйіріп 
тұрған қасқыр бейнелері байқалған. Көкке шүйірілген, ұлғайтылған танау – ерте темір дәуіріндегі қасқыр 
бейнесіне тән сипат. Алайда, Алтын адам қанжарындағы қасқырдың танауы спираль тәрізді жоғары ши-
ратылған. Домалақтау құлағы қасқырдан гөрі мысық тұқымдас жыртқыштарға тән. Әйтседе, қасқырға 
тән тәсілмен тісін ақситып тұрғаны, табандарының нағыз жыртқыштікі екенін көруге болады. Ширатылып 
жатқан қасқыр бейнесі ерте скиф дәуіріне жататын ескерткіштерде кездеседі. Бірақ стилистикалық 
тұрғыдан ширатылып жатқан жылқы, қасқыр, тігінен қойылған үш қасқырдың бастары бейнеленген тоға-
лар І Петрдің Сібір топтамасындағы жатқан қасқырдың бейнесіне жақын (Артамонов, 2011, 277б.).

Зерттеушілер атап өткендей, «қасқыр – тотемдік жануар, әскери жасақтың немесе тайпаның көсемінің 
нышаны, барлық ертедегі үндіеуропалық дәстүрлерде көрсетілген.» Үндіеуропа халықтарында қасқыр-
дың символдық мәні ер адамдар (қасқыр-адамдар) одағына немесе руына тән болған, оның рәсімдік не-
гізі – жануардың терісін немесе бетпердесін киген уақытта қасқырға айналатын адам, яғни құбылғыш 
бейне. Бұл мифтер осы күнге дейін де сақталған, «Түркілердің» қасқыр мен ғұн шаньюден (немесе тоғыз 
жастағы ұл) пайда болғаны туралы сюжетті еске түсіруге болады.

Сонымен, аң стиліндегі бейнелерді таңдау, безендіретін жерлерді таңдау бастапқыдан-ақ ертедегі 
көшпенділердің әлеуметтік-психологиялық дүниетанымында болған белгілі бір рәсімдік-мифологиялық 
ұғым-түсініктердің салдарынан қалыптасқан деуге болады. Алтын Адам қанжарында да сақ этносының 
мифологиялық дүние танымы, діни наным сенімдері көрініс тапты.  Бұл наным сенімдердің қалдықтарын 
қазақ халқын бүгінгі күнге дейін сақтап келеді. Яғни, қанжардың ғұрыптық-магиялық функциясы тек 
әскери ғана емес, көшпелі қоғам өмірінің барлық қырларын қамтитын түрлі салт-дәстүрлер, ырымдар ту-
дырды.
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ТАРИХИ – МӘДЕНИ МҰРАМЫЗДЫ САҚТАУ, ПАЙДАЛАНУ  
МЕН НАСИХАТТАУДАҒЫ МУЗЕЙДІҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ РӨЛІ

Әлемнің екінші ұстазы атанған әл-Фараби бабамыз «адамға бірінші білім емес, тәрбие берілуі қажет, 
тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы» деп айтқан ғақлиясы күн өткен сайын маңыздылығы ар-
тып отырғаны бәрімізге мәлім. Музей мақсаты мен міндетіне байланысты кез-келген мемлекеттің және 
оны мекендеген халықтардың рухани дамуында ерекше рөл атқаратын мәдени орын екені белгілі. Қоғам 
өзінің әр даму кезеңінде мұражай қызметіне жаңа талаптар қоя отырып, оның мәдени және тәрбиелік 
мүмкіндіктерін толығымен пайдалануға мүдделі. Ал, музейдің қоғам дамуына, оның мүшелерінің жан-
жақты көзқарасының қалыптасуына қосатын үлесі олардың өзіне тән қызметі мен мүмкіндіктерін жан-
жақты аша білуіне байланысты. Сондықтан, ұрпақтар сабақтастығында мәдени мұрамызды сақтау мен 
насихаттаудағы музейдің атқаратын рөлі ерекше деп айтар едім.

Танымдық тәрбиелік маңызы зор музейлер өткеннен ақпарат жеткізуші ғана емес, ақпаратты заттай 
деректер арқылы насихаттайтын, сол тарихи кезең жөнінде түсінік қалыптастыратын мәдени мекеме. Сон-
дықтан, музейдің мәдени-ағарту және ғылыми мекемелер қатарында алатын орны ерекше. Музей көре-
рменімен жұмысын басқа ғылыми-ағарту мекемелері қызметімен тығыз байланысты. Бұл, оның ғылыми 
және көпшілікпен қызметінің түрлері мен әдістерін анықтауға көмектеседі. Музейдің қалыптасуы мен да-
муы ағартушылық, тәрбиелік, ғылыми-зерттеушілік жинаушылық, қор жабдықтау, сақтау және қорғау жұ-
мысын зерттей отырып, қоғам дамуының әр кезеңінде өзгеріп отыратынын байқаймыз. Музейдің мәдени 
– ағарту жұмысының түрлеріне экспозиция ұйымдастыру, әр түрлі бағыттағы экскурсиялар (шолу, тақы-
рыптық, арнайы тапсырыстық, экскурсия-дәрістер, әңгімелесу, кеңестер) жылжымалы көрмелер жатады.

Музейдің әлеуметтік қызметі – музейдің негізгі бағыттарын жүзеге асыру жолында көп функционалды 
мекеме ретіндегі қызметі барысын қоғамның әр түрлі салаларында қолдану, енгізу. Музейтануда музей 
функциясының әлеуметтік негізін белгілейді: 

1) мәдениет және табиғат мұраларын сақтау мақсатында табиғаттағы құбылыстар мен үрдістерді құжаттау 
қызметін жүзеге асыру; музей қызметкерлері оларды сақтау, құжаттау және зерттеу қызметтеріне бөледі;

 2) білім беру және тәрбиелеу қызметі. ХХ ғасырдың соңында музей коммуникациясында адамның 
субъект ретіндегі рөлінің артуына байланысты музей зерттеушілері музейден тыс коммуникативті байла-
ныс саласында әлеуметтік қызметті қолдана бастады (Қартаева, 2013, 55 б.). 

Музей жалпы материалдық және рухани мәдениет ескерткіштерін жинастырып, зерттеп солардың 
жиынтығы негізінде алдына қойған міндеттерін жүзеге асырады. Онда сақталатын ескерткіштер белгілі 
бір ғылым саласында зерттеу жұмыстарын жүргізуге ал жүйелі әрі шебер орналастырылған күйде адам-
ның ой-өрісі мен өмірлік көзқарасының, өткенге деген сый құрметінің қалыптасуына тигізер әсері сөзсіз. 
Сондықтан, музейлердің  басқада мәдени-ағарту, тәрбиелік және ғылыми мекемелер қатарында алатын 
өзіндік орны ерекше.

Шығармашылық тарих пен бүгінімізді жадымызға сақтап отыратын, жәдігерлердің иесі музейлердің 
өзіндік тарихы мен тағдыры бар. Бұл, киелі де қасиетті орын алғашқыда өнер туындыларын сақтайтын 

қазыналық қор ретінде қалыптасып, уақыт өте келе әдістемелік қызметі жетілген көп салалы ғылыми 
зерттеу мекемесіне дейінгі дәрежеге көтерілді. Көне жәдігерлер қоймасы туралы көрнекті әдебиетші, 
ғалым Қ. Ергөбек «Түркістан жинағы» атты кітабында: «Музей – тарих, музей –шежіре. Музей – білім-
ғылым. Сан-салалы өнер мен ғылым қоспасы – музей. Мәдениетті елдерде әрбір музейдің тарихы жазылып 
қатталады. Тіпті әрбір музейдің кезеңімен алмасып, жаңарып тұрар экспозициясының тарихы шежіре-
ленеді» деген болатын. Жалпы, музей еліміздің кірер есігі, қара шаңырағы болса, сондай қара шаңырақ 
музейлердің бірі – Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-музейі. Музей тек құндылықтар сақтайтын 
қойма немесе сол құндылықтарды көрсететін көрме ғана емес, ең алдымен, жоғарыда айтқанымыздай, 
ол – ұлттық ғылыми зерттеу мекемесі. Себебі, мұнда атқарылатын жұмыстардың көпшілігі ғылыми-зерттеу 
еңбектерінің түрлі көрністері. Ғылыми зерттеу және жинастыру жұмыстарының нәтижесінде жинақталған 
осы жәдігерлерді жүйелеу ұлт тарихының қымбат жәдігері ретінде көпшілік назарына ұсыну музей қыз-
меткерлерінің міндеті. 

Музейге келіп кетіп жатқан қонақтардың бірі білсе, бірі біле бермейтін жұмыстардың бірі – қор жұ-
мысы. Музей қорының басты байлығы, құндылықтары – жәдігерлер болып табылады. Жәдігерсіз музей 
ашылмайды. Ұлт тарихын насихаттауда әсіресе, этнографиялық жәдігерлердің алатын орны ерекше. Этно-
графиялық жәдігерлер халқымыздың салт дәстүрлерінен, әдет ғұрыптарынан, тыныс тіршілігінен, мәдени-
етінен, мол мағлұмат береді. 

Музейдің халыққа қызмет көрсету жұмысының басты әдісі болып отырған экспозиция өзінің ағар-
тушылық және тәрбиелік міндеттерін музейлік бұйымдарды көрсету, оларға арнайы түсініктер беру 
арқылы жүзеге асырады. Музейдің көрме бөлмелеріндегі экспозициялар танысуға келген көрерменді көр-
сетіліп отырған бұйымдар жайында жан-жақты хабардар етуі қажет. Осыған орай, кез-келген экспозиция 
өзінің мазмұны мен мақсатына қарай мына талаптарды ескеруі керек:

 1) Көрерменді белгілі бір оқиға жайында хабардар етіп және соның негізінде оның ішкі дүниесіне 
әсер бере алатын жекелеген музейлік бұйымдар көрсетуге;

 2) Экспозициялар музей мамандарының терең ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелері негізінде 
құрылуға;

 3) Шынайы мұражайлық бұйымдардың мәнін жан-жақты көрсету және оны көрерменге түсінікті 
ету мақсатында қосымша ғылыми-көмекші құралдарды пайдалануға тиісті.

Музей экспозициялары мақсаты мен қажеттілігіне қарай үнемі және көрмелер ретінде уақытша да бо-
лады. Жас ұрпақты ерлік, елдік рухта тәрбиелейтін, көшплі өркениеттің қайталанбас туындыларын қа-
стерлеп, туған елінің ұлы тұлғаларының еңбегі мен ерлігін көрсетіп, насихаттай алатын, сол арқылы өз 
Отанын сүюге деген құлшынысын арттыратын рухани орталықтар болуы керек. 

Музей ісі қоғамдық іс-әрекеттің ғылым, білім беру, тәрбие, мәдениетке қатысы бар ерекше саласы бо-
лып табылады. Тәуелсіздік алғаннан бері қарай республика көлеміндегі музейлер саны 17,3%-ға артуда. 
Музейлердің басым көпшілігі (89,8%) мемлекеттік, қалғандары жеке меншікте. Ауылдық жерде 70-тен 
астам музей (40,5%) шоғырланған. Сондықтан музейлердің бәсекелестікке қабілеттілігін артыру ісін да-
мыту мен жандандыру бүгінгі күн талаптарына сай ұйымдастырылуы қажет (Ибраева, 2010, 155 б.). 

Қазақстандағы музей ісінің әрі қарай жүзеге асырылуына және еліміздің танымалдылығын қалыпта-
стыруда, имидждік саясатты жүзеге асыруға үлесін қосушы мәдени институт ретінде жетілуіне негіз болып 
отырған келесі жоба, ол – Қазақстан Республикасының 2014 жылы қабылданған мәдени саясат тұжы-
рымдамасы. Тұжырымдама бойынша «Қазақстан мұражайлары қазіргі форматқа сәйкес тарихи-мәдени 
мұраны кеңінен таныту мақсатында кітапхана, мұрағат, ғылыми мекемелердің өзара ынтымақтасып әре-
кеттесетін негізгі тірек орталығы болуы қажет».

ХХ ғ. соңғы жылдарынан бастап елдің тарихын қалыптастыруда, ұлттық және мәдени бірегейлікті қа-
лыптастыруда, тарихи естеліктерді сақтауда мұражайдың алатын орны мен атқаратын қызметі туралы та-
рихшылар, әлеуметтанушылар және мәдениеттанушылар көптеген зерттеу жұмыстарын жүргізіп келеді. 
Музей – тарихқа, білімге, ғылыми ізденіске, әлеуметтік тәрбиеге, материалды және рухани мәдениетке, 
құндылықтарға толы орда. Ендеше, музей елдің, аймақтың, сол жерде өмір сүретін халықтың бет-бейнесі 
деп айтсақ, артық болмас. Сонымен, музей аймақтың танымалдылығын, яғни, имиджін қалыптастырушы 
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ретінде, ол – мәдени орталық болуы керек, мәдени мұраны сақтаушы және тасымалдаушы институт, ай-
мақтың көркін келтіретін, туристерді өзіне тартатын «инициатор», мәдени бастамаларға арналған алаң 
және өмірлік стандарттың «эталоны» болуы тиіс» (Қазақстан Республикасының мәдени саясат тұжы-
рымдамасы, 2014).

Қазақстандағы музей жұмысын дамыту барысында біріншіден, музей ісін түбегейлі қайта құру; екін-
шіден, музей қорларындағы жәдігерлерді сұрыптай отырып, мәселелік-хронологиялық тұжырымдарға 
негізделген жаңа экспозициялар құру; үшіншіден, жәдігерлерді жан-жақты зерттеу арқылы ақпараттық 
маңыздылығын арттыру; төртіншіден, экскурсоводтың қызметін жаңашаландыру, түрлендіру жолдарын 
қарастыру; бесіншіден, техникалық құрал-жабдықтарды, ақпараттық кеңістікті музей ісінде тиімді пай-
далану арқылы көрермендерді музейге тарту; алтыншыдан, музейлердің тәрбиелік мақсаттарына сай му-
зейлік педагогиканы дамыту; жетіншіден, музейлік бизнес, маркетинг және менеджмент мәселелеріне 
назар аударып, музей ісінде аталған жаңалықтарды енгізуге мүмкіндіктер беру тұстарына ерекше көңіл 
бөлінуі тиіс.

Тарихи-мәдени мұраны сақтау және насихаттау, зерттеуде қор коллекцияларын толықтыру ғылы-
ми-зерттеушілік, археологиялық және этнографиялық экспедициялардың маңызы зор. Далалық экспеди-
циялық жұмыстар арқылы ақпараттық құндылыққа ие болатын материалдар музей қорларына жинақта-
луда. Бірақ, қаржыландырудың жетіспеушілігінен жергілікті жерлерде музей қызметтері тиісті деңгейде 
жүргізілмей отыр. Мәселен, ғылыми экспедицияларды ұйымдастыруда, мәдени құндылықтарды зерттеу 
және насихаттауда, музейлердегі жәдігерлерді сақтау және есепке алуда, тарихи-мәдени және табиғи 
құндылыққа ие заттармен қорды жасақтауда, олардың тиісті дәрежеде сақталуында, жәдігерлерді жөн-
деу және қалпына келтіру жұмыстарын сапалы жүргізуде қиыншылықтар туындап отыр (Мерекеева, 2009, 
88 б.).

Қазақстанда қазіргі кезеңде 200-дей музей жұмыс істейді. Бұл музейлер сипаттары бойынша әр түрлі 
бағытта және деңгейде деуге болады. Қорық музейлер белгілі бір территорияны қамти отырып, жұмыс 
істейді. Қазақстандағы бұл бағыттағы музейлер: Мемлекеттік «Әзірет Сұлтан» тарихи-мәдени қорық мұра-
жайы, «Ежелгі Тараз ескерткіштері» мемлекеттік қорық музейі, Отырар мемлекеттік археологиялық қорық 
музейі, Жидебай-Бөрілі тарихи-мәдени және әдеби мемориалдық қорық музейі, «Ұлытау» мемлекеттік 
тарихи-өлкетану және табиғи қорық музейі, «Ордабасы» мемлекеттік тарихи-мәдени қорығы, «Таңбалы» 
мемлекеттік қорығы. Осы салада, ҚР Президенттік мәдениет орталығының музейі, ҚР Мемлекеттік орталық 
музейі, ҚР Археология музейі, Ықылас атындағы Республикалық музыка аспаптар музейі, мемориалдық 
тағы басқа да музейлер тарихи-мәдени ескерткіштерді насихаттау, білім беру, тәрбиелеу, ағарту саласын-
да үлкен жұмыстар жүргізуде. Солардың ішінде облыстық маңызы бар музейлер әр облыс аумағында өл-
кенің тарихын, заттай мәдениет ескерткіштерін сақтау, қорғау, көрсету, насихаттау, жариялау жұмыстарын 
жүргізеді. 27 облыстық, 42 қалалық, 55 аудандық және  мекемелік музейлер жұмыс істейді (Мұстапаева, 
2011, 45 б.).

Музейлер әлем тәжірибесі көрсеткендей, мәдени-тарихи, құндылықтарды насихаттайтын демалыс ор-
талығы ретінде келушілерге қызмет етеді. ҚР Үкіметінің «Халықаралық және Республикалық дәрежедегі 
ерекше қорғалатын табиғат объектілеріне жататын тарих пен мәдениет ескерткіштерін қорғау және ұстау 
ережелері», «Археологиялық, тарихи, мәдениет ескерткіш-терін қалпына келтіру жұмыстарын лицензия-
лаудың кейбір мәселелері» туралы, т.б. қаулылар қабылданды. Қазақстан Республикасының 2006 жылы 
15 желтоқсанда қабылдаған, 2007 ж. өзгертулер енгізілген «Мәдениет туралы» заңының «Мәдениет тура-
лы» бөлігінің 25-бабы Музейлер мәселесіне арналды. Осы бабтың бірінші тарауында «Музейлер – музей 
экспонаттары және музей коллекцияларын сақтау, зерттеу және көпшілікке көрсететін, мәдени-ағарту, 
ғылыми-зерттеу қызметтерін жүргізетін және Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұрасын наси-
хаттауды қамтамасыз ететін мәдениет ұйымдары» деп көрсетілген. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін 
отандық музей ісінің қалыптасуы мен дамуына үлес қосқан Р. Ілиясова, Р. Қосмамбетова, Н. Әлімбай, Б. 
Өмірбеков, Ұ. Ибрагимов, М. Жолдасбеков, Л. Ермоленко, 

В. Зайцев сияқты белгілі ғалымдар мен музей ісі білгірлерінің есімдерін ерекше айта кетуге бола-
ды. Тәуелсіз Қазақстанда өзінің көрнекілігі, болмыс-бітімімен ерекшеленетін музейлер дүниеге келді. 

Мәселен, Президентік Мәдениет орталығы, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, саяси 
қуғын-сүргін құрбандарына арналған музейлер, халқымыздың тұлғаларына арналған мемориалдық му-
зейлер мен музей-үйлер, ашық аспан аясындағы музей қорықтар (Мұсаева, 2006, 64б).

Музей – ұлттың ұлылығын ұлықтаушы, халқының баға жетпес материалдық, рухани байлығын жи-
нақтаушы, әрі насихаттаушы, сол арқылы жас ұрпақ бойына отансүйгіштікті, петриоттық сезімді ұялатушы 
ғылыми, мәдени, білім ордасы болып табылады. Әлемдік музейлер қызметі мен құрылымы талаптарына 
сай жұмыстар жасап отырған Қазақстан музейлерінің болашақ ұрпақты тәрбиелеуде және білім беруде 
алатын орны ерекше екендігі айдан анық.
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ОТЫРАРДЫҢ ТАРИХИ-МӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың тікелей басшылығымен қа-
былданған мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы  қазақ халқының тарихи санасын өркендетуге үлкен 
серпін берді. Бағдарламаның мақсаты – рухани және білім салаларын дамыту, елдің мәдени мұрасын тиімді 
пайдалану мен сақтауды қамтамасыз ету. Онда археологиялық ескерткіштер мен тарихи маңызды жәдігер-
лерді қайта қалпына келтіру, мәдени мұраны, соның ішінде қазіргі ұлттық мәдениет, фольклор, дәстүрді 
зерттеудің тұтас жүйесін жасау, ұлттық әдебиет пен жазудың көп ғасырлық тәжірибесін жинақтау, көркем 
және ғылыми сериялар жасау, әлемдік ғылым, ой, мәдениет және әдебиет жетістіктері негізінде гуманитар-
лық білімнің құнды қорын мемлекеттік тілде жасау белгіленді (Кан, Шаяхметов, 2007, 250 б.).

Есте жоқ ескі заманнан жеткен мұраны бағалай білу, қастерлеу тектіліктің, кісіліктің, ізгіліктің көрінісі 
ғана емес халықтың басқалардан айырмашылығын ұққаны, өзін-өзі сыйлағаны. Мұнсыз бірде-бір ескерт-
кіш бүгінгі күнге жетпес еді. (Әбжанов, 2010, 4 б.)

Көне тарих пен бүгінгімізді жадымызға сақтап отыратын сан салалы жәдігерлердің иесі музейлердің 
өзіндік тарихы мен тағдыры бар. Осындай, тарихи-мәдени құндылықтарымыздың киелі мекені Түркістан 
облысы, Отырар ауданындағы Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-музейінің негізі қалануына 
жергілікті ұстаз, өлкетанушы Асантай Әлімов ерекше еңбек сіңірді. Отырар қорық-музейі археологиялық 
тарихи ескерткіштер орнын анықтайтын, зерттейтін, мәдени ағарту, ғылыми-зерттеу және  ғылыми-экспе-
дициялық жұмыстарымен айналысатын мәдени-көпшілік мекеме. 

Музейдің негізі  1967 жылы 17 мамырда Темір бекетінде ашылған мектеп музейінен бастау алады. Та-
рихшы ұстаз Асантай Әлімов музей қорын жәдігерлермен толықтыру үшін ел аралап адамдардың қолын-
да сақталған, диханшының кетпенінен, эксковатордың шөмішінен, тағы да басқа жер астындағы мәде-
ни қабаттан шығып қалған археологиялық, этнографиялық мұраларымызды жинайды. Мектеп музейіне 
жинақталған жәдігерлер сиыспағандықтан А. Әлімов басшылардан аудан орталығынан музей үшін алты 
бөлмелі үй сұрап алады. Осылайша 1973 жылы қорында 600-ден астам жәдігері бар аудандық қоғамдық 
негіздегі халықтық музей өмірге келді. 
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Бұдан кейін де музей жұмысы қызу жүргізіліп, 
жәдігерлер саны 1500-ге жетеді. Тұрақты қызмет-
керлері бар мемлекеттік музей ашу мақсатында 
Асантай Әлімов мәдениет министрлігіне ұсыныс 
айтып, көмек сұрайды. Ақырында 1975 жылы күзде 
Мәскеу мен Алматыда Әбу Нәсір Мұхаммед ибн Мұ-
хаммед әл-Фарабидің 1100 жылдық мерекесі тойла-
нуымен қатар Асантай Әлімовтің көкейіндегі арма-
ны жүзеге асып, 1975 жылы 8 қыркүйекте Шәуілдір 
селосында Шымкент облысындағы ең ірі Отырар 
өлкетану музейін ашу туралы шешім қабылданды. 

Оған 3 адамнан тұратын штат бөлініп, нәтиже-
сінде 1976 жылы аудандық мемлекеттік тарихи өл-
кетану музейі болып ашылады. Қазіргі үш қабатты 
музей ғимаратының іргетасы 1979 жылдың 9 қаза-
нында қаланды. Міне, содан бастап мәдени ағарту 
және Қазақстанда алғашқы архелогиялық тари-
хи ескерткіштерді қорғау мекемесі ретінде жұмыс 
істеп келеді. Қаз ССР Министрлер Кеңесінің 1979 
жылы 11 мамырдағы шешімімен ғылыми-зерттеу, мәдени-ағарту және археологиялық ескерткіштерді 
қорғау мекемесі ретінде құрылды. 

Жаңа музейлер ұйымдастырып, мамандар даярлауда, Республикалық музейлер, өлкетану  музейлерінің 
жұмысын жан-жақты дамытуда қоғам, мемлекет қайраткері, этнограф Ө. Жәнібековтың еңбегі зор еді, ол 
кісінің бастамасымен Қазақстан қалаларында әр саланы қамтыған көптеген музейлер ірге көтерді. Көзі 
тірісінде халқының құрметіне бөленген Ө. Жәнібеков қазақ халқының қолөнерін, салт-дәстүрін, әдет-ғұр-
пын насихаттайтын сөзі мен ісі бір жерден шығатын нағыз мәдениет жанашыры еді. Қоғам және мемлекет 
қайраткері Ө. Жәнібеков еліміздегі музей ісінің білгірі әрі ұйымдастырушысы, рухы мықты ұлтшыл жан 
еді. Қазақ халқының қолөнері туралы бірнеше еңбектер жазып, халқымыздың көне музыкалық аспап-
тарын да зерттеген еді. Экспозиция жасаудың ғажап үлгісін көрсетті. Жоғымызды түгендеп,  жәдігерлер 
жинақтады, музейлер жасақтады.  Ө. Жәнібеков этнографиялық бірнеше еңбектер жазды. «Жолайрықта», 
«Уақыт керуені», «Ежелгі Отырар», «Эхо», деген еңбектерінде қазақтың тарихы мен мәдениетіне, дәстүрі 
мен өнеріне, жылжымалы, тұрақты мекен-жайына байланысты жазылған. Тірнектеп жинаған інжу маржан 
еңбектерінде этнографиялық тұрғыда сипатталып, тұрғын үйлердің ішкі жасауларына да мән берген. Еге-
менді еліміздің болашағы үшін аянбай тер төкті.     

Отырар өңірінің мәдени мұрасын зерттеуде Отырар қорық-музей қызметкерлері өзіндік үлестерін қо-
сып келеді. Әр жылдары жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарынан, этнографиялық экспедицияла-
рынан табылған көне жәдігерлер көрермендердің қуанышына айналып келеді. 

Зерттеу нысанына ХІХ ғ. екінші жартысы ХХ ғ. бас кезіндегі Отырар өңірінің мәдениеті мен тұрмысын 
көрсететін жәдігерлерді негізге алып отырмын. Қазақ халқының материалдық, рухани мәдениеті аса 
күрделі ғылыми зерттеулер болып табылады. Осыған байланысты қазақ халқының бір аймақтағы сан 
ғасырлық тарихы, тұрмысы,  дәстүрлі шаруашылығы, материалдық мәдениеті, киім-кешектері, рухани 
мәдениеті маңызды мәселе болып табылады. Зерттеу негізінде экспедициялар нәтижелері жазылып, му-
зейлік  жәдігерлер зерттеледі. Отырар қорық-музейіндегі жәдігерлердің басым бөлігі қолөнердің биік 
туындылары болып саналатын археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған саздан, сүйектен, 
тастан, шыныдан, металдан жасалған заттар және этнографиялық мұраларға жататын үй бұйымдары, 
шаруашылық құрал-саймандары, киім-кешек, ағаштан, жүннен, маталдан жасалған және т.б. бұйымдар. 
Мақаламызда Отырар қорық-музейі қорындағы жинақталған ХІХ-ХХ ғғ. тән кейбір жәдігерлерге тоқта-
лып, этнографиялық экспедиция барысында анықталған қолөнер шеберлерін атап көрсеткіміз келді. Ел 
іші өнер кеніші демекші қазіргі кезге дейін Түркістан, Қызылорда облыстарының бірнеше елді мекен-

дерінде этнографиялық экспедициялар ұйымда-
стырып, нәтижесін баспасөз беттерінде жариялап 
келдік.

Отырар қорық-музейі қорындағы қолөнердің 
зергерлік түріне тоқталатын болсақ, белгілі өнер 
иелерінің тұтынған, ел ішінен табылған көптеген 
зергерлік бұйымдары сақтаулы. Олар ХІХ-ХХ ғғ. тән 
халық қолданбалы өнерінің зергерлік бұйымдар 
– білезік, сақина, шекелік, сырға, шолпы, шашбау, 
бойтұмар, тана, жүзік, алқа және т.б.

Бүгінгі таңда, Отырар мемлекеттік архео-
логиялық қорық-музей қорында зергерлердің 

құрал-саймандары: көрік, төс, балға, күмістің бетіне шеңбер сызатын екі ашпалы аспап, метал бұйымдар-
дың бетіне бедер салуға қолданылатын әр түрлі пішіндегі аспаптар, шымшуыр, сондай-ақ, зергер пеші, 
түсті металды қорытатын саздан жасалған ыдыстар сақтаулы. 

Зергерлік бұйымдардың бір парасына тоқталатын болсақ, мысалы, әшекей бұйымдардың бірі бойтұ-
марлар, олар ХІХ-ХХ ғғ. тән. Олардың өрнектері геометриялық үлгіде және сызықша тәрізді болып келген. 
Бойтұмарларды әшекей ретінде де бәле-жаладан ауру-сырқаулардан, көз тиюден сақтайды деген түсінік 
бойынша да таққан. Осындай бойтұмарлардың музей  қорында бірнеше үлгісі сақтаулы. Соның бірі, қа-
лыптама, оймыш, тыніке тәсілдері арқылы жасалған бойтұмар (КП 575). Өлшемі: ұзындығы 12 см, ені 6 см, 
құрамы – күміс, түтік тәрізді негізгі бөліктен және үшбұрышты түріндегі 13 дана салпыншақтардан тұра-
ды. Ұштары сопақ пішінде және тұмардың жоғарғы бөлігінде орта көлемде екі ілмек бар және ұштарына 
ілінген қысқа шынжыр баулармен дәнекерленген. Салпыншақтардың үсті дөңес, асты қуыс. 

Келесі зергерлік бұйым – түймені әр түрлі тастан қырнап, өңдеп жиегін таза күміспен көмкеріп жа-
саған. Отырар музейінің қорындағы күмістен жасалған түймелердің өрнектері өсімдік тәрізді, геометри-
ялық үлгіде болып келген. Оларды көркемдеуге бедерлеме, қалыптама, оймыш тәсілдері пайдалынылған. 
Оны ертеректе қыз-келіншектер, апалар сән үшін де әшекей ретінде де таққан. Түймені – тана деп те 
атаған. Отырар қорық-музейі қорындағы мына бір  тананы 2008 жылы Түркістан облысы, Отырар ауданы, 
Аққұм елді мекенінің қолөнер шебері Несібелі Әбдіхалықова өткізген (КП 8991), тананың өлшемі: диа-
метрі 6,5х6,5 см. Түрлі-түсті сықпа бояу жағылып, оймыш арқылы жасалған, құрамы күміс. Тана дегеніміз 
омырауға, бас киімге сән үшін қадайтын үлкен дөңгелек түйме. Негізгі бөлігі дөңгелек пішінді, Бетіне 
өсімдік ою-өрнегі түсірілген. Ішкі жағына төрт ілмек дәнекерленген.

Күмістен жасалған заттардың бірі әйелдердің білегене салатын әшекей бұйым білезіктің жылан бас 
білезік, зерлі білезік, жіңішке білезік, топсалы білезік, қақпа білезік т.б. бірнеше түрі Отырар қорық-му-
зейі  қорында сақтаулы.  Мысалы, жыланбас  білезік – жылан басты оюмен өрнектеліп, білезіктің екі ұшы 
жыланның басы тәріздес болып келген, ал жіңішке білезік дегеніміз күмістен енін шағын етіп жасаған 
білезікті айтады. Қақпақ білезік екі ұшы бір-бірімен қабысатын білезік. Топсалы білезік дегеніміз екі 
басы бірігетін бауыры топса арқылы ашылып жабылытын топсасы бар білезік. Олар бедерлеме, қалып-
тама, қара ала,  тыніке әдістерінде жасалған. Білезіктерге қондырылған көздерге келетін болсақ, мына 
бір білезік ерекше көз тартады, тілім жалпақ, тісті ұштары қосылмаған және бүйірлік таспадан тұрады. 
Бет жағының ортасы шығыңқы қаспен көмкерілген, ақық тастан көздер орнатылған, олардың арасында 
бүршік үшбұрыштар түріндегі геометриялық өрнектер түсірілген. Осы тәрізді бірнеше білезікке ақық тас 
орнатылған. Отырар қорық-музейі  қорындағы білезіктердің көпшілігі 19-20 ғғ. тән. Мысалы, білезік ерте 
дүниеден бір ұрпақтан бір ұрпаққа ауысып әр дәуірде түрлі сипат алып, күні бүгінге дейін жетіп отыр. 
Бұрынғы уақытта білезікті кездейсоқ бәлекеттен, тілден, көзден және бақытсыздықтан сақтайтын құдірет 
деп санаған. 

Отырар өңірінде жүргізілген этнографиялық экспедиция жұмыстары барысында табылған білезіктің 
мына бір түрі ерекше көз тартады (КП 6963). Өлшемі: диаметрі 7х5 см, ені 5,8 см, бедерлеу, қаралау, дәне-
керлеу тәсілдері арқылы жасалған. Тілімі жалпақ, екі басы біріккен бауыры топса арқылы ашылып жабы-



224 225

лады. Орта тұсы өсімдік тәрізді ою-өрнектермен, екі 
жағына құс ізі ою-өрнегі түсірілген. Ақық тастан 
орнатылған көздері бар, құрамы күміс. Музей қо-
рына Отырар өңірінің тұрғыны Икрамова Бақтыгүл 
тапсырған. Қыз-келіншектердің құлаққа тағатын 
әшекей бұйымдарының бірі сырғаның да бірнеше 
атаулары бар. Отырар музейі қорындағы күмістен 
жасалған ел арасынан табылған 19-20 ғғ. тән сы-
рғалардың пішіндері әр түрлі болып келеді. Олар 
қалыптама, оймыш, ширатпа, бедерлеме әдісін-
де жасалатын көркемдік әшекейі  ерекше жарты 
ай бейнелі ою-өрнегі бар ай сырғалар, көлденең 
ұзын, әшекейлері мол болып жасалған – сабақты 
сырғалар, салпыншақ, шашақты сырғалар, ромб түріндегі, геометриялық өрнектері бар сырғалар. Ақық, 
маржаннан көз қондыорылған сырғалар көп кездеседі. Келесі зергерлік бұйым – қалыптама, бедерлеме 
тәсілдері арқылы жасалған  салпыншақ сырға. Оның өлшемі: ұзындығы 10 см, ені 3см. Негізгі бөлігі ай 
тәрізді өсімдік өрнегімен әшекейленген. Ал, төменгі бөлігі ширатылған сыммен бекітілген 20 дана салпын-
шақтардан тұрады. 1968 жылы Отырар ауданының тұрғыны Байкөнтанов Ақан тапсырған.

Сонымен қатар, Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-музейінің қорында үсті құс тұмсығындай 
сүйір болып келетін құс тұмсық жүзіктер, бетіндегі тасы үлкен шыны қондырылған қасты жүзіктер, кішке-
не асыл тасы бар көзді жүзік, құдағи жүзік,  геометриялық өсімдік тәрізді өрнектері бар жүзіктер, мөрлі 
жүзік сақтаулы тұр. Отырар музейі қорындағы жүзіктер бетіне қызғыш шыны көздер орнатылғаны көп 
кездеседі.  Қазақстанның оңтүстігінде маржан көздер орнатылғаны көп кездеседі.

Халық таланттары қалдырған 18-20 ғғ. тән зергерлік бұйымдарға қарасақ олардың безендірілуінде 
ежелгі және ортағасырлық кезеңдердегі зергерлік бұйымдармен ұқсас жақтары бар екені анықталады.

Сондай-ақ, Отырар алқабында ғұмыр кешкен ұста зергерлер Керімбай Жұматайұлы, Домбыұлы Қалда-
яқ, Нұрымбетұлы Сыздық, Сыздықұлы Надайымбек, Тегісов Арынның ұсталық өнерін ерекше атауға тұрар-
лықтай.

Халқымыздың тоқыма өнеріне келетін болсақ, жүн түтіп, киіз басып, жіп иіріп, кілем, алаша, шекпен, 
ши тоқумен әйелдер айналысқан. Қолөнер бұйымдары 19-20 ғғ. тән кілем, сырмақ, текемет, тұс киіз, ала-
ша бетіндегі ою-өрнектер қазақ халқының әдет ғұрпымен, тұрмыс-салтын, кәсібін табиғат көріністерімен 
астастыра бейнелейді.    

Тоқыма өнерінің тарихы тым тереңде жатқанымен олар тез бұзылатындықтан бізге құптарлық дәреже-
де жетпеген. ХІ-ХVІ ғғ. зерттеушілері жүннен жасалған бұйымдардың Қазақстанның ортағасырлық қала-
ларында кең пайдаланылғаны туралы және Сырдария өзенінің бойындағы қалаларда түйе жүнінен киім 
тоқыған – ол сауданың көзі болған деп жазады. 

Қолөнеріміздің озық үлгілерін қаймағын бұзбай қазірге дейін жеткізіп, өнерін кейінгі ұрпаққа өнеге 
етіп үйретіп отыраған, он саусағынан өнері тамған сырмақ сыру, кілем, алаша тоқу, текемет басу өнерін 
жалғастырушы ісмер, шебер, апаларымыз ел арасында қазір де баршылық. Атап айтатын болсақ, Түркістан 
облысы, Отырар ауданында Әбдіхалықова Несібелі, Бейсенова Тұмаркүл, Әлімқұлова Сәрсенкүл, Қаратаева 
Қалдықыз, Серікбаева Тұрғанкүл, Рахматуллаева Ақұлтай, Тағаева Жібек, Қаратаева Қалдықыз, Бөрібеко-
ва Таңсұлу, Көпесова Шолпан, Жүсіпбек Шолпан,  Алимқұл Сәрсенкүл,  Арыстанбаева Күлтай. Экспедиция 
барысында қолөнершілердің өздері тоқыған қазақ халқының ұлттық үлгісіндегі сырмақ, түкті кілем, кілем 
қоржын, ақ басқұр, аяқ қап, текемет, терме алаша, қақпа алаша т.б. туындыларына қарап шеберлердің 
қиялына таң қалдық, бояулары бір-біріне үйлесімді, оюлары жатық болып келген, көз тартар сәнділігімен, 
үздік орындау шеберлігімен ерекше көзге түседі. 

Археологиялық қазба жұмыстары барысында да жүннен жасалған бұйымдар табылған. Олар, Ал-
тай тауы, Башадар қорғанынан үлкен Ұлағат өзені бойына осыдан 26 ғасыр бұрын қойылған Пазырық 
қорғанынан киіз, текемет, кілем, кіші кілемшелер. Алтай өңірінің халқының тұрғын жайы қазақ халқы-

ның тұрғын жайына ұйқас болып келеді деп археолог С.И. Руденко жазған (Маргулан, 
1986, 256 б.).

Қазақ халқының қолөнерінің даму биігіне көтерілген кезеңі 19 ғ. екінші жартысы мен 20 
ғ. басы. Кілем тоқу өнеріне келер  болсақ, оны тоқуда қойдың түйенің жүндері ешкінің қылы, 
өріс және арқау үшін мақта жіпті пайдаланады. Кілемді алтын, күміс бұйымдармен бірге 
байлықтың, баршылықтың белгісі деп санаған. Шатыргүл кілем тоқу технологиясы жағынан 
шигүл, шешенгүл, пәтінісгүл, самаурынгүл, кілемдеріне ұқсас, салынатын түрлері құрамалы 
болып келеді. Шатыргүл өрнегі Отырар аймағында кеңінен тоқылған. Ал, Түркістан өңірінде 
бұл кілем түрі аздап дамыған. Отырар қорық-музейі қорындағы жүннен жасалған бұйымдар-
дың бірнеше түрі сақтаулы, атап айтатын болсақ, кілем, алаша, қоржын, сырмақ, текемет, тұс 
киіз және т.б. Осы жәдігерлердің кейбіріне қысқаша тоқталып өтпекпіз.Түркістан облысы, 
Отырар ауданы, Аққұм елді мекенінің қолөнер шебері Несібелі Әбдіхалықованың Отырар 
қорық-музейі қорына өткізген тұс киізі мен төсек киізін ерекше атауға болады. Қабырғаға 
ілетін тұс киізді ақ киізден сырып,  бетіне екі түсті қызыл, қара түсті шибарқыт матадан қо-
шқар мүйіз, өкше мүйіз  ою-өрнектер түсірілген (КП 9370). Өлшемі: ұзындығы 3,18 м, ені 1,78 
м. Келесі жүннен жасалған бұйым – төсек киіз деп аталады (КП 9371). Өлшемі: ұзындығы 
2,27 м, ені 1,12 м. Ал, төсек киіз дегеніміз төсек ағашқа салуға арнап тіккен жүннен жасалған 
бұйым. Ақ киіздің бетіне қызыл шибарқыт матадан өкше мүйіз ою-өрнегі ойылып салынып, 
айналасын жасыл жіппен көктеп тіккен.      

Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігінде ағаштан жасалған заттар кең қолданылады. 
Ағашты ата-бабаларымыз киелі санаған. Қазақ халқының кемеңгер ғалымы Ш.Ш. Уалиха-
нов «Тәңірі» атты еңбегінде біздің ата-бабаларымыздың әдеттен тыс табиғат құбылыстары 
қасиетті санайтындығын айта келе «Айдалада дара өскен ағаш, тәу етіп басына түнеуге жа-
рап жатыр жанынан өткен әрбір жолаушы оларға ырым етіп, әлем байлап жанына ыдыс-аяқ 
тастап кетеді, басына құрбандық шалады», деп жазса әрбір істің ерекшелігіне қарай әр түрлі 
сападағы ағаштар пайланылады (Бәйділдин, 2009, 92 б.).

Ағаштан жасалған бұйымдардың музей қорында бірнеше үлгісі сақтаулы, атап айтатын 
болсақ, кебеже, сандық, асадал, музыкалық аспаптар, жүк аяқ, адалбақан, табақ, ожау және 
т.б. Ағаштан жасалған бұйымдардың кең таралған түрлері кебежелердің кескіні мен жасалу 

тәсілі барлық жерде бірдей әдіспен төрт қабырғасы, түбірі мен қақпағы, төрт қырлы төрт қазық арқылы 
біріктіріліп жасалғанымен, кейбір аймақта қазықтар арқылы доғаланып, тік бұрышты болып иілген кәсек 
тәрізді жақтаулы әдіспен құрастырылып, екі көзді көші қонға лайықталып төрт құлақты үлгіде жаса-
лынған. Музейге әкелінген жәдігерлер арасындағы еріксіз өзіне назарын аударатын заттардың бірі төсек 
ағаш. Үй жиһазының келесі түрі 19-20 ғғ. тән қазақ халқының арасында кең тараған ағаштан жасалған 
төсек ағаш. Көркемдік ерекшеліктеріне қарай сырлы төсек, оюлы төсек, сүйектелген төсек, күмістелген 
төсек, ағаш төсек деп аталады. Төсек ағаштың барлық түріне ортақ ерекшелік олардың бет жағы ғана 
көркемделген. Отырар музейі қорындағы мына бір төсек ағаш оймыш тәсілі арқылы жасалған. КП 1201, 
төсек ағаштың өлшемі: биіктігі 1,20 м, ұзындығы 1,90 м. Екі басын трапеция түрінде ойып жасап, төрт 
аяғы қысқа, жуан ағаштан бунақталып жасалған. Алдыңғы бет бөлігіне суырмаға ұқсас төрт бұрышталған 
бөліктер жасалған. Төсек ағаштың бунақталған бөліктері қызыл, жасыл, көк, сұр түсті бояулармен бо-
ялған. Төсек ағаш үш бөлік ағаштан, екі басы мен ортасын қосатын жалпақ тақтайдан, екі арасын қосатын 
екі ұзын шабақтан тұрады.  Төсек ағашты Отырар музейіне тапсырған Созақ ауданы, Қаратаулық Пірімбе-
тов Асылхан.         

Келесі ағаштан жасалған бұйым – асадал (КП 1881), асадалдың өлшемі: биіктігі 1,90 м, ені 0,54 см. 
Оның екі ашпалы есігінің ортасына күн сәулесі өрнегі түсірілсе, айналдыра төрт бұрышына да майда күн 
сәулесі өрнегі түсірілген. Ағаштан жасалған бұйымдарды көркемдеуде көбінесе геометриялық өрнек, 
өсімдік тектес, мүйіз өрнектері, ашылып келе жатқан қауыз, гүл, үш жапырақ тәрізді өрнектер түсірілген. 
Асадалды Отырар музейі  қорына ОҚО, Түркістан ауданы, Құшата елді мекенінің тұрғыны Нұрманбетов 
Сапарбек тапсырған.
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Келесі – адалбақан (КП 2063), адалбақанның өлшемі: ұзындығы 2,43 м, ені 0,12 см. Халық өнері 
дәстүрінде адалбақандар өте мықты, жеңіл ағаштан жасалады. Оны киіз үй босағасына бекітіп қойған 
және көшіп қонғанға ыңғайлы болған. Отырар мұражайы қорындағы  адалбақанның бойы түгел өр-
нектелген. Төменнен жоғары қарай өрлеген сайын буындары сүйірлене келіп, бітер ұшына шалқалай 
туған ай суреті ақ күмістен құйылып қондырылған. Адалбақанды ілгіш  орнына пайдалануға қолайлы. 
Бақан бойын бес жерден белбеулеген доғалар беті безендірілген. Адалбақанды ОҚО, Алғабас ауданы, 
Қапшағай ауылының тұрғыны Маменов Әлімхан тапсырған. 

Сондай-ақ, халық шеберлері ағаштан ойып әр 
түрлі ыдыстар да дайындайтын болған. Астау, то-
стаған, табақ, ожаулардың алуан түрін жасаған – 
бүйрек формалы қымыз ожаулар әр түрлі оюлармен 
безендірілген ұзын сапты ожаулар.

Ұлт қолөнерін сақтап қазіргі заманға дейін алып 
келуші шеберлер болған. Олар, Отырар алқабында 
ғұмыр кешкен ағаш ұсталары Сыздықұлы Надайым-
бек, Ілияс Алшынбаев, Мұсабеков Садуақас Абыт 
Раушанов, қазіргі таңда ел ішінде қадірлі ұста ата-
нып жүрген ағаш ұстасы Шәрібек Құрақбаев. Қолө-
нер шеберлерінің қадірлі өнері бүгінгі жас ұрпаққа 
үлгілі дәстүр болып жалғасып келеді. Ағаш шебер-
лері еңбек қару-жарақ құралдарынан бастап, үй 
жиһаздары мен ыдыс-аяқтарды, музыкалық аспап-
тарды, киіз үйдің ағашын т.б. бұйымдарды жасап 
көркемдеген. 

Сүйек пен мүйіз ұқсату ісіне тоқталатын болсақ, 
қазақ халқының қолөнерінде бұл өнер өте ерте 
замандардан келе жатқан ісмерлік түрі. Бұйымды 
әсемдеуге, жасауға көбіне, жастай жиналып, көлең-
кеде сақталған жылқы мен түйе сүйектері, серке, арқар, ақбөкен және таутеке мүйіздері мен тұяқтарын 
пайдаланған. Сүйектен жасалған түрлі әшекейлерді ағаш бұйым бетіне ойып түсіріп, шеге арқылы ұстады. 
Сүйек пен мүйізден әшекейленетін, жасалатын зат тіпті көп. Олардың бір парасы мынау: киіз үй, кебеже, 
төсек ағаш, сандық, адалбақан, піспек басы, ожау, қасық, ер, қобыз, домбыра, пышақ, ұстара сабы, кескі 
сабы, кергі, қылыш, қанжар, шақша, тарақ, қамшының сабы, шиті мылтықтың сирақтары, үзеңгі және т.б. 

Сүйек пен мүйіз ұқсату өнері Отырар өңірінде ертеден-ақ, дәстүрлі қолөнерге айналғаны археологи-
ялық қазба жұмыстары барысында табылған сүйектен жасалған оюлы пышақ, түйме, қапсырма, ұршықбас, 
моншақ және т.б. өңделген сүйек бұйымдары арқылы белгілі.

Музей қорында тарихшы Асантай Әлімов тапқан сүйектелген кебежелердің төрт түрі бар, олар ХХ ғ тән. 
Тоқталып өтетін болсақ, кебеженің мына бір түрі алты жерден ромб тәрізді геометриялық фигуралар жо-
нылып және ирек өрнектері сүйектен ойылған, әрбір сүйек әшекейлердің беттеріне ортасында ноқаты бар 
шағын шеңберлер сызылған, оның айнала шеттеріне ирек су өрнектерін сүйектен ойып жасаған, оюлар 
кебеже бетіне күміс шегелермен шегеленген (КП 367). Өлшемі: ұзындығы 0,47 см, ені 0,74 см. 

Қорытынды. Мақалада қазақ халқының қолөнер технологиясының барлық тәсілін келер ұрпаққа ама-
наттаған қолөнер шеберлері туралы мәліметтер айтылып, Отырар қорық-музейі қызметкерлерінің ұзақ 
жылдар бойы Қаратау, Сыр бойы, Отырар алқабынан жинаған этнографиялық материалдары мұрағаттық 
негізде жазылды. Рухани мәдениетіміздің жанашырлары, қолөнер шеберлері өткізген бұл мұралар этно-
графиялық құндылықтар ретінде маңызды. Аталған түп-деректер ата-бабаларымыздың әлеуметтік өмірі, 
тұрмысы, заманы туралы мағлұмат береді.

Музей заттық және рухани мәдениетімізді, тарихи мұраларды жинақтап, көздің қарашығындай сақтап, 
зерттеу арқылы халыққа насихаттау жұмыстарын жасайтын орталық. Осындай орталықтардың бірі ретін-

де ҚР Тұңғыш Президенті-Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Отырар – қазақ өркениетінің алтын діңгегі»  деп атаған, 
ұлылар отаны Отырар жерінде орналасқан Қазақстандағы саусақпен санарлық қорық-музейлер қатарын-
дағы Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-музейін айта аламыз. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ДОМБРОЙ

Видному исследователю дореволюционного Казахстана, русскому другу и соратнику Ч.Ч. Валиханова, 
путешественнику и ученому Г.Н. Потанину казалось, что вся казахская степь поет. При этом исследователь 
отмечает, что народ не просто любит петь, а старается петь «с отделкой, артистично». Путешественнику, 
верно отметившему особенности эстетического мировосприятия казахов, в наблюдательности не отка-
жешь. Народ любит петь. Поет по любому поводу. Часто так, и без особого повода. По крайней мере, так 
было. Но редко – без домбры. Домбра в руках акына превращается в универсальный инструмент, она 
воспроизводит все многоголосие мира.

Поэтому домбру песенная традиция «сал-серэ» по достоинству нарекает «поющей подругой». Вот по-
чему из всего арсенала национальных инструментов предпочтение народ отдает в основном двухструнно-
му чуду (Жәкішева, 2012, с. 136).

До сих пор считалось почти окончательно доказанным, что, по крайней мере, в среднеазиатском ре-
гионе двухструнным щипковым инструментом типа лютни, как принято писать в специальной литературе, 
пользовались на рубеже нашего летоисчисления. 

Такое утверждение историков-инструментоведов рассматривалось материально обоснованным. Тер-
ракотовая скульптурная фигурка мужчины с домброй, найденная при раскопках Кой-Крылган кала в При-
аралье, относится к ІІІ веку до н.э. Этот инструмент по своим внешним параметрам похож на централь-
но-казахстанскую разновидность домбры, прозванную в народе «тумар домбра» (Садоков, 1971, с. 54).

А вот встреча группы ученых Республиканского музея казахских народных инструментов (ныне – Му-
зей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа) с изображением двухструнной домбры среди па-
мятников каменного века и эпохи бронзы заставляет искать корни этого инструмента в культруных пла-
стах древнейших цивилизаций.

В 100 км от Алматы, примерно 35 км от села Кара-Кастек (если идти по горным хребтам Алатау) распо-
ложены высокогорные пастбища Джамбульского района Алматинской области. Здесь издревле кочевые 
племена пасли скот. Между двумя истоками рек Кара-Кастек и Узун-Агач, на отрогах Майтобе (высота 
2800-3500 м.) севернее гуннских захоронений находятся скальные выступы почти все покрытые петро-
глифами. Экспедицию, которая была организована Музеем народных музыкальных инструментов в 1989 
году, заинтересовал в основном один из них.

На монолите, который находился у подножия горы, приблизительно в 100 метрах от вершины на юж-
ном склоне видны изображения домбры в окружении четырех людей. Расположение рук и ног говорит 
о каком-то ритуальном танце, видимо, связанным с почитанием домбре. Изображение выбито на глад-
кой поверхности камня размером 30x40 см левая, нижняя сторона, которой представляет шероховатую 
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поверхность, а на верхней крайней – изображение 
человека с каким-то, ударным или шумовым инстру-
ментом.

Изображение найдено краеведом-этнографом 
Джагдой Бабалыковым и его внуком-школьником 
Дарханом Бабалыковым на горе Май-тобе.

Интересна в этом отношении взаимосвязь: 
обширные пастбища, гуннские захоронения и 
изображения музыкального инструмента, приспо-
собленному к передвижному характеру жизни ко-
чевника.

Вокруг камня имеются множество древних пе-
троглифов, с изображениями ныне исчезнувших 
животных: сибирских козерогов, первобытных ту-
ров и других видов фауны древнего Казахстана. 
Судя по всем археологическим материалам, вклю-
чая графические особенности петроглифа, изо-
бражение щипкового музыкального инструмента с 
пляшущими образами людей можно отнести к эпохе 
искусства – неолитических охотнических и пасту-
шеских племен Казахстана.

Сквозь пелену тысячилетий, через патипу скали-
стых гор на нас глядят фигуры хореографического 
квартета, пляшущего вокруг двухструнного инструмента, который ничем не отличается от казахской дом-
бры.

Древний художник посчитал общественно необходимым взойти на вершину выысоких гор и зафикси-
ровать на поверхности камня на память потомкам ритуал почитания музыкального инструмента.

По этнографическим данным, многие народы мира музыке и музыкальным инструментам приписывали 
сакральные, сверхъестественные качества. Художнику с помощью всего лишь примитивного каменного 
зубила из твердой горной породы удалось передать пластику телодвижения танцующих, вероятно, также 
музыкантов, впавших в экзальтацию. Таким образом, небольшой плитняк, служивший своеобразным по-
лотном для древнего художника помогает по новому переосмыслить историческую судьбу развития музы-
кального инструментария народов не только Средней Азии и Казахстана. Дело в том, что домбра является 
архетипом, так сказать, праотцом щипкового инструментария многих народов мира (Ақатаев С., 1988).

Вряд ли, можно отнести к простому совпадению тот факт, что уроженцы этих мест – великий Джамбул, 
его знаменитый наставник Суюнбай, его непревзойденные ученики Умбеталы Карибаев и Кенен Азербаев 
творили свои песни под звуки двухструнок. Выходит двухструнка – домбра имеет глубокие корни.

И все-таки сколько же лет домбре? Судя по другим рисункам, находящимся рядом, где изображены 
в различных позах давно исчезнувшие здесь виды животных, такие, как первобытный тур, дикий вер-
блюд, комопзиции с добмрой можно дать возраст, насчитывающий несколько десятков тысячелетий. 
Так, испанская палеолитическая пещерная живопись, изображающая первобытных туров, относится 
к палеолиту. Рисунок не так уж примитивен. Техника росписи на камне еще в древности была отра-
ботана довольно высоко. В свое время рисунок датирован доктором исторических наук, заслужен-
ным деятелем науки Казахской ССР К.А. Акишевым эпохой позднего неолита – ранней бронзы (Архив 
МНМИ, 1989).

На гладкой поверхности крупного валуна нанесены антропоморфные фигуры, изображение предмета, 
напоминающего музыкальный инструмент и над всей группой – изображение тау-теке в традиционной 
трактовке. Техника исполнения – сплошная выбивка, изображения схематичны и стилизованы, покрыты 
интенсивной патиной.

На основании стиля трактовки образов, техники 
исполнения, вероятной датой происхождения гра-
вюр является поздний неолит – ранняя бронза, то 
есть ІІІ-ІІ тысячелетие до н.э., дата не может быть 
позднее эпохи бронзы.

По этим же причинам – трактовка образов, ха-
рактерная поза «пляшущих людей», можно опреде-
лить, что писаница содержит смысловую нагрузку и 
может быть интерпретирована как сцена исполне-
ния ритуального или обрядового танца.

Предмет, находящийся внизу, может быть трак-
тован как изображение музыкального струнного 
инструмента типа казахской домбры.

Основываясь на вышеуказанные материалы, му-
зеем народных музыкальных инструментов было 
принято решение о приобретении камня с изобра-
жениями в фонд музея. 

14 июля 1989 года сотрудники музея – младший 
научный сотрудник А.М. Акимжанов, старший инженер М. Маутанов, мастер-реставратор Н. Адамкулов, шофер 
Ж. Умбеталиев прибыли в высокогорное урочище Май-тобе, Джамбульского района, Алматинской области.

Камень с изображением был отколот вручную 17 июля того года с применением подручных техниче-
ских средств, заготовленных заранее и был доставлен в музей 18 июля.

Известные очаги петроглифов каменного века Европы, Кавказа, Средней и Центральной Азии поражают мас-
штабностью замысла, разнообразием приемов росписи, цельностью сюжетных мотивов, несмотря на ограничен-
ность художественных средств, и мировоззренческих идеалов. Рисунок на камне, найденном в Май-тобе – типич-
ный представитель того периода. Находка ученых музея касается не только судьбы домбры. Он материальный 
свидетель существования в синхронное время индивидуального исполнительства и относительно развитой музы-
кальной культуры древнейших охотничьих и пастушьих племен этого региона Средней Азии и Казахстана.

Әдебиеттер:

Ақатаев С. Тарихы терең домбыра // Алматы ақшамы. – 1988. – 18 шілде
Архивные материалы музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа. – Алматы, 1989.
Жәкішева З. Аспаптану (археологиялық және тарихи-этнографиялық зерттеу). – Алматы: Қазақ та-

рихы, 2012. – 256 б.
Садоков Р. Л. Тысяча осколков золотого саза. – Москва: Советский композитор, 1971. – 170 С.

А.Т. Таубек 
Отырар, Қазақстан

Azat.Taubek.71@mail.ru

ОТЫРАР ӨҢІРІНДЕГІ ЕСКЕРТКІШТЕРДІ САҚТАУ 
ЖӘНЕ ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қазақ жері өзінің бай тарихымен еркшеленеді. Оның ұлттық тарихы ерте замандардан бастау алады. 
Ел мен жерді қорғау ең алдымен сол ел мен жердің тарихын білуден басталады. Ұлт тарихынан білімді бо-
лудың басты мақсаты – өткеннен тағылым алу. Осыған орай еліміздің тарихи-мәдени ескерткіштерді білу 
– тарих алдындағы міндетіміз. Ескерткіштер – ел тарихы немесе тарихи-мәдени мұра халық тарихының 
аса маңызды айғағы, адамзаттың өркениеттің құрамдас бөлігі ретінде барлық қауіп-қатерден тұрақты 
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түрде қорғап отыруды талап етеді. Осы бағыттағы халықаралық актілердің арасынан 1954 жылғы «Қарулы 
қақтығыс кезінде мәдени мұраларды қорғау туралы», 1972 жылы ЮНЕСКО-ның «Дүниежүзілік мәдени және 
табиғи мұраны қорғау туралы», 1979 жылғы «Мәдени мұраларды заңсыз тасымалдау және оларға деген 
меншік құқығын беруге тыйым салу шаралары туралы», 1988 жылғы Кеңес Одағының «Дүниежүзілік мәде-
ни және табиғи мұраны қорғау туралы» конвенцияларын атауға болады.  Тәуелсіздік жылдарынан бастап 
қоғам мен мемлекеттің тарихи-мәдени мұраға деген көзқарасы өзгеріп, еліміздің өз заңнамасы қалыпта-
сты, ЮНЕСКО, ICOMOS тәрізді халықаралық ұйымдармен ескерткіштерді қорғау саласында ынтымақтастық 
белсенді дамыды. Елімізде мұны қамтамасыз ету барлық заңды ұйымдар мен нақты адамдардың адамгер-
шілік борышы және Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі № 1488 - ХІІ «Тарихи-мәдени 
мұра обьектілерін қорғау және пайдалану туралы» Заңымен белгіленетін міндеті болып табылады. Заңна-
мада археология, ансамбль, қала құрылысы мен сәулет ескерткіштерімен қатар, ғимараттар мен құрылы-
стардың қасбетіне орналастырылатын, аса көрнекті тұлғалар және айрықша оқиғалар туралы ақпаратты 
қамтитын мемориалдық тақталар, сондай-ақ, аса көрнекті тұлғаларды маңызды тарихи оқиғаларды мәңгі 
есте қалдыру үшін орналатын монументті өнер туындыларына да (ескерткіштер, қалалар, бюстер) ұғым 
беріліп заңнамдан туындайтын нормативтік актілермен қағидалары бекітілген (Дауымшарова, 2019, 3 б.).

Археологиялық зерттеулерді заңсыз жүргізу жағдайларына келер болсақ қазіргі таңда далалық жер-
лерде белгісіз іздеушілер немесе «қара археологтар» металл іздегіш радарлармен археологиялық ескерт-
кіштерді қазып, талқандап кету жағдайлары кездеседі. Олардың әрекеті ескерткіштің мәдени қабатын 
жойып, сақталған құрылысын анықтауға нұқсан келтіреді, құнды жәдігерлердің жоғалуына әкеліп соғады. 
2019 жылдың 13 ақпанында Парламент Мәжілісінде «Тарихи-мәдени мұра обьектілерін қорғау және пайда-
лану туралы» заңының жаңа жобасы қаралып, мақұлданды. Жаңа заңда уәкілетті органмен археологиялық 
және ғылыми-реставрациялау жұмыстарының жоспары жасақталып бекітілді. Жоспардан тыс археологи-
ялық қазба жұмыстары заңсыз болып табылады. Осы орайда, арнайы тексеру рейдтерін жүргізіп, кез кел-
ген күдікті деп танылған әрбір әрекет бақылауға алыну керек. Қылмыстық кодекстің 295-бабына сәйкес 
археологиялық жұмыстарды заңсыз жүргізу бойынша тарихи-мәдени мұра обьектісінде археологиялық 
жұмыстары заңсыз жүргізу, іздестірудің арнайы техникалық құралдарын (металл іздегіштер, радарлар,маг-
ниттік аспаптар,топырақ қабатында археологиялық заттардың болуын айқындауға мүмкіндік беретін басқа 
да техникалық құралдар) немесе жер қазатын машиналарды пайдалана отырып жасалған дәл сол іс-әре-
кет белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі 
мерзімге айыра отырып немесе он мың, бес мың айлық көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не 
сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге 
бас бостандығынан айыруға жазаланатыны айтылған (ҚР Қылмыстық Кодексі заңы, 2014, 295 бап). Мәде-
ни құндылықтардың тоналуы, олардың зақымдануы кез келген елдің, халықтың тарихы мен мәдениеттің 
күйреуіне, жойылуына алып келетіні белгілі. Сондай-ақ, ескерткіш деген ұғымға және оның қандай түрлері 
болатындығын айтатын болсақ: ескерткіш – елдің, халықтың мәдени мұрасының жалпылама атауы. Ор-
тақ типологиялық белгілері бойынша ескерткіштер негізі 5-түрге бөлінеді; археологиялық ескерткіштер, 
қала құрылысы және сәулет ескерткіштер, ансамбльдер мен кешендер, киелі объектілер, монументтік өнер 
құрылыстары (ҚР Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану заңы, 2019, 5  бап.).

Оңтүстік өңірі, оның ішінде бүгінгі Отырар ауданы жері қазақтың қара шаңырағы болған аймақтардың бірі. 
Оған аудан жерінде тас дәуірінің тұрақтары, сақ, ғұн, қаңлы тайпаларынан қалған тарихи-мәдени ескерткіштер, 
Отырар оазисіндегі, Сыр бойындағы көне қалалардың орындары, «Ұлы Жібек жолының» батыс пен терістікке 
шығатын тоғыз жолдың торабы болуы, алғашқы тайпалық бірлестіктердің, мемлекеттердің орталығы болуы 
және дәлел болады (Оңтүстік Қазақстан облысы тарих және мәдениет ескерткіштерінің жинағы, 2007, 11, 12 
бб.). Ежелгі Отырар өңірі – мәдени ескерткішке өте бай. Отырар ауданындағы тарихи-мәдени ескерткіштерді 
қорғау Қаз ССР Министрлер Кеңесінің 1979 жылы 11 мамырдағы №219 бұйрық шешімімен ғылыми-зерттеу, 
мәдени-ағарту және археологиялық ескерткіштерді қорғау мекемесі ретінде құрылды.Үкіметтің 1998 жылғы 
№1335 қаулысына сәйкес Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-музейі республикалық бағыныстағы 
мемлекеттік мекеме болып құрылып, 1999 жылы 27 сәуірде заңды мемлекеттік мекеме ретінде қайта тіркелді. 
Алғашқы жылы музей қарамағына заңды тіркеуге небәрі 29 археологиялық ескерткіш және олардың 500 га 

қорғау аймағы алынған. Шындығында Отырар өңірінде ескерткіштер саны 29-дан көп болатын. Есепке алу 
жұмысында осы өңірдің ірі ескерткіштері ғана еніп, көптеген майда тарихи төбелер, арық-каналдар, зират-
тар тіркеуден тысқары қалып еленбей қалған. Отырар мемлекеттік археологиялық қорық музей қарауына 
жалпы алғанда 110 га тарихи-мәдени орындары есепке алынып, ғылыми негізде дәлелденіп тіркеуде, ескерт-
кіштердің қорғау аумағы 11546,78 га, Отырар ауданы әкімінің 29.02.1993 ж. №325 шешімімен бекітілген. 
Ескерткіштерді анықтап есепке алу мақсатында өлкеге жүргізілген экспедицияның талмай зерттеу, ізденудің 
нәтижесінде бүгінде олардың саны 200-ден артты. Бұлар қалажұрттар, елді мекендер мен обалы қорымдар, 
27 арық-каналдар, 6 архитектуралық ескерткіш, олардың ішінде 3 Республикалық дәрежедегі, 70 жергілік-
ті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштері, 168 археологиялық ескерткіштер. Ескерткіштерді сақтау 
жұмыстары бірінші жолға қойылып,осы жұмыстар аясында көптеген шаралар жасалады. Сондай-ақ, жаңадан 
анықталған тарихи-мәдени мұра объектілері де өздерінің мәртебесі туралы түпкілікті шешім қабылдағанға 
дейін, заңға сәйкес тарих және мәдениет ескерткіштерімен бірдей заңды қорғалады. Қорғау аймағының ау-
мағында тарихи-мәдени мұра объектісінің сақталуына, оның тарихи-мәдени мұра қабылдауына теріс әсерін 
тигізетін жұмыстар жүргізілмейді «жаңа қабірлер орнатуға, құрылыстар салуға және т.б.

Сонымен қатар, тарихи-мәдени мұра объектілері мен ландшафтарды сақтау жөніндегі талаптар «Сәу-
лет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 28-ші бабында да қарастырылған.Тарих 
және мәдениет ескерткіштері мен қорғалатын ландшафтық объектілердің сақталу талаптарына негізде-
луге тиіс. Тарих және мәдениет екерткіштері, қорғалатын табиғат объектілері бар аумақтарда еркеше рет-
телетін шекара белгіленеді, оның шегінде сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жүргізуге тиым 
салынады немесе шек қойылады. Көптеген тарихи-мәдени мұралар жеке тұлғалардың жауапсыздығынан 
өзгерістерге ұшырап, кейбір жағдайда жойылып кету қаупі төніп отырады. Өңірімізде бағзы замандардан 
бері ата – бабалар аруағына құрмет тұту, рулық қорымдардағы халық батырлары, билері, ақындары, қоғам 
қайраткерлерінің қабірлеріне зиярат ету, марқұм болған тумаластарын киелі орындарға жерлеу дәстүр-
лері мен ата-баба бастарына күмбездер мен кереге тамдар көтеру, ескерткіш белгілерін салу жағдайлар-
ды, ежелгі қабірүсті құрылыстарына қандайда бір нұқсан келтіру заң бұзушылық әрекет болып табылады. 
Тарих және мәдениет ескерткіштеріне ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүргізуде лицензиясы бар 
ұйымдарды тарту арқылы ең алдымен ғылыми-жобалау құжаттамасын дайындау жұмыстары жүзеге асы-
рылады (ҚР Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану заңы, 2019, 28 бап).

Адамзаттың алдында тұрған ең негізгі міндеттердің бірі – осы рухани байлықты болашаққа бүлдірмей, қи-
ратпай аман-есен жеткізу болып отыр. Бұл байлықтың бағасы мен оны қорғап сақтаудың маңызы жайлы ака-
демик Д.С. Лихачев: «Мәдени ескерткіштер адамға оны қоршаған табиғат дәрежесіндей аса қажет-ақ. Адам 
тек табиғат қоршауында ғана емес мәдени ескерткіштер қоршауында да өмір сүреді. Сондықтан табиғатты 
қорғау мен мәдени мұраларды қорғап сақтау қатар тұруы тиіс; бұл, экологияның да бас әріптен басталатын 
мәселесі» – деген болатын (Тұяқбаев, 2002, 40 б.). Рас, экологиялық талаптардың бұзылуы табиғатқа ғана 
емес тарихи-мәдени ескерткіштерге де кері әсерін аз тигізбейді. Сонымен бірге, әр түрлі кәсіпорындар мен 
ұжымшарлар, жекеленген азаматтардың да іс әрекеттері салдарынан тарихи ескерткіштер аса қауіпті жағдай-
да  қалуы мүмкін. Міне, осындай әдейі немесе кездейсоқ жасалған зиянкестермен білместіктен туындап жата-
тын қатерлі қадамдардан азаматтарды Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа ала отырып, 
ескерткіштеріміздің қорғалуы мен сақталуына байланысты музейдің Тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау 
ғылыми-зерттеу бөлім қызметкерлері семинарлар, тарихи-танымдық іс-шаралар өткізеді. Бөлімнің негізгі мін-
деті Отырар өңіріндегі тарихи-мәдени мұраларды есепке алу, насихаттау, жүйелі түрде қорғау – сақтау болып 
табылады. Шараның мақсаты – «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Заңға сәй-
кес ауданның ауылдық округтеріне өз аумағында тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы заңда-
рының сақталуын қамтамасыз ету басты назарда айтылады. Тарихи-мәдени мұраларымызды сақтап қалудағы 
негізгі шаралардың бірі – аумақтарды игеру кезінде жер учаскелері бөліп берілгенге дейін тарихи-мәдени мұра 
объектілерін анықтау жөнінде зерттеу жұмыстары жүргізілуі тиіс. Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақталып 
тұрылуына қатер төндіруі мүмкін жұмыстардың барлық түрлерін жүргізуге тиым салынатыны жайында Қа-
зақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер Кодексінің 127-ші бабы бойынша тарихи-мәдени 
мақсаттағы жер тарихи-мәдени мұра объектілері,оның ішінде тарих және мәдениет ескерткіштері орналасқан 
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жер учаскілері тарихи мақсаттағы жерлер – деп танылады (ҚР Жер Кодексі, 2003,127-бап). Осы орайда, жер-
гілікті халық аталған тарихи-мәдени мұраларымызды бүлінуден, зақым келтіруден қорғап, өсіп келе жатқан 
жас ұрпаққа ескерткіштерді қорғау елдің,бүтін халықтың баға жетпес асыл қазынасы екенін түсіндіріп, наси-
хаттау жұмыстарының жүргізілуі негізінде сонымен қатар Ұстаздар мектептерде өтілетін тәрбие жұмыстары-
на енгізсе, келешек ұрпақты өз елінің мәдениетіне, өткен тарихына жанашырлықпен қарайтын,ұлтжанды етіп 
тәрбиелеуде өз үлестерін қосар еді. Осы тарихи ескерткіштерді көркейте отырып, көне ескерткіштерді туристік 
жерлерге айналдыру. Көне Отырар жері – қазақтың төл бесігі, қазіргі кезде туризмнің өте қарқынды дамуына 
байланысты жоғарыда аталған тарихи-мәдени ескерткіштер арқылы біз елімізді дүние жүзіне таныта аламыз.

Сөз соңында, тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғаудың маңыздылығы жайында көрнекті мемлекет және 
қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз «Қай халықтың болса да рухани әлеміне саяхат оның көне 
ескерткіштерімен, тарихи орындарынан танысудан басталатыны мәлім» деп жазған. Ескерткіштерді қирау-
дан, бүлінуден сақтау өткен көне замандарда да өткір мәселенің бірі болып отырған. Тарихи ескерткіштер 
мен мұралар көне тарихтың куәсі. Тарихи-мәдени ескерткіштер – ұлттық тарихымыз бен мәдениетіміздің 
құнды жәдігерлері болып табылады. Біздің алдымызда тұрған басты міндеттердің бірі – барша қоғам бо-
лып Ұлы дала халқының ұлттық құндылықтарын сақтау және болашақ ұрпаққа аманат ету болып табылады. 
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ҰЛЫ ДАЛА ТАРИХЫ – ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ МӘҢГІЛІК МҰРАСЫ

Тұрақты дамуға бағыт алған заманауи Қазақстан үшін сыртқы және ішкі саясат, экономика мен әл-а-
уқатты арттыру, ғылым мен білім, мәдениет пен руханият басымдықтарын айқындауда «Ұлы Дала» ұғымы-
ның рөлі орасан. Соның ішінде, материалдық тарихи-мәдени мұра нысандарын сақтау, пайдалану, зерттеу 
және насихаттау мәселелері бүгінгі күннің тәжірибесіне тураланып, әлемдегі озық практикаларға бағдар-
лана жаңа, тың көзқараспен жандануда. Осы ретте, өркениетті мемлекеттердің тарихи-мәдени мұра объ-
ектілерін қорғау мен пайдаланудағы ғаламдық деңгейдегі үздік жобаларын басты үлгі ретінде ала тұра, 
өзіндік дара жолымызды, біздің тарихымыз бен нысандарымызға тән идеологиялық нышандарды алға қоя 
алуымыз абзал. Нақтырақ айтсақ, мәдениет пен руханият ескерткіштері, тарих сабақтарынан сүрінбей осы 
күнге дейін сақталған кесенелер, киелі объектілер, сәулет өнерінің құрылыстары, қалашықтар, теңгелер 
мен әшекей бұйымдар, тас мүсіндер мен қорымдар және т.б. осындай рухани құндылықтар әр уақытта Қа-
зақстан жұртшылығына, алыс-жақын шетелдегі әлем халқына «Ұлы Дала» идеясын айшықтауда, оны әспет-
теуде, мән-мағына толықтырып, ары қарай кескін беру жолында басты функцияны атқаруы шарт. Яғни, 

тарихи мұра нысандарын осы күннің экологиялық, экономикалық, антропологиялық жағдайларына қарай 
сақтай білу, мемлекет және оның басты байлығы адамдарының игілігі үшін пайдалану, әкімшілік, құқықтық 
негіздерімен қорғау, ішкі және сыртқы туризммен етене жақын байланыстыру сынды мәселелерде заман-
ның тезіне ұштастырыла Елбасымен ұсынылған атау «темірқазық» іспетті. Өткеннің өшпес ескерткіші мен 
көненің көзі ретінде сақталған тарихи жәдігерлер мен артефактілер түркі тектес халықтардың, соның ішін-
де қазақтардың материалдык және рухани құндылықтарының даму сатысы, этномәдени жүйенің қалыпта-
суындағы табиғи-тарихи тұрпаты – «Дала өркениетінің» шашбауын көтеруі заңдылыққа айналуы қажет. 

Бұл кезекте Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың тақырып турасында айтылған сөзі ойымызды сабақтайды: «Біз 
– ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы бар елміз. Ұлы Даланың көз жеткізгісіз кең-байтақ аумағы та-
рихта түрлі рөл атқарған. Бірақ осынау рухани географиялық белдеуді мекен еткен халықтың, тонның ішкі 
бауындай, байланысы ешқашан үзілмеген. Біз тарихымызда осынау көркем, рухани, қастерлі жерлеріміздің 
біртұтас желісін бұрын-соңды жасаған емеспіз. Мәселе, еліміздегі ескерткіштерді, ғимараттар мен көне 
қалаларды қалпына келтіруде тұрған жоқ. Идеяның түпкі төркіні Ұлытау төріндегі жәдігерлер кешенін, 
Қожа Ахмет Ясауи мавзолейін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін, Бекет Ата кесенесін, Алтайдағы көне қо-
рымдар мен Жетісудың киелі мекендерін және басқа да жерлерді өзара сабақтастыра отырып, ұлт жадында 
біртұтас кешен ретінде орнықтыруды меңзейді. Мұның бәрі, тұтаса келгенде, халқымыздың ұлттық біре-
гейлігінің мызғымас негізін құрайды. Біз жат идеологиялардың әсері туралы айтқанда, олардың артында 
басқа халықтардың белгілі бір құндылықтары мен мәдени символдары тұрғанын есте ұстауымыз керек. 
Тиісінше, оларға өзіміздің құндылықтарымыз арқылы ғана төтеп бере аламыз» (Жолдасбеков, 2017, 7 б.).

Біз, бұл мақалада, жоғарыда аталған мәселелер бойынша атқарылған іс-шаралар мен жобалар, соның 
ішінде мемлекеттік бағдарламалар аясында қайта жаңғыртылған Жамбыл облысындағы тарихи-мәдени 
ескерткіштер, басталған істі жандандыру бойынша ұсыныстар туралы сөз қозғаймыз. Республика деңгей-
інде жүзеге асырылған жобалар мен тарихи-мәдени ескерткіштерді топқа бөлу

Қазақ халқының білімі мен білігін, дарыны мен шығармашылық қуатын сынға салған ерекше жобалар ту-
ралы айтқанда «Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасы алдымен ойға келеді. Елбасының тікелей бастама-
сымен 2004 жылдың 13 қаңтарындағы жарлығына сәйкес қолға алынған бағдарламасы мемлекеттің өткенін 
мәңгілікке таңбалауда, бүгінгі өмірде жаңа белестерге шығаруда тарихи құбылысқа айналды. Бұл жайында 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Мәдени мұра» бағдарламасын іске асыру 
жөніндегі мәжілісте сөйлеген сөзінде: «Қол жеткен табыстарымыз бен жетістіктеріміз туралы сан рет айтыл-
ды да, жазылды да. Мен оларды тағы да қайталап айтудан аулақпын. Тек олардың қатарына еліміздің рухани 
әлемінің дамуында бірден-бір үлес болып табылатын, ұлттық мәні зор «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарлама-
сын қосар едім. Біз ғана емес, ЮНЕСКО тарапынан да бұл – дүниеде сирек кездесетін жоба, басқа елдерге де 
өнеге болатын құжат деп белгіленді», – деген болатын. Мәдени, экономикалық және әлеуметтік капитал, жалпы 
адамзаттық мәдениеттің құрылымдық бөлігі, этнос, қоғам, адам парасатының дамуы мен құрылуының бастауы, 
тарихи естеліктердің маңызды қоймасын жасау және қорғау бағдарламасы материалдық тарихи-мәдени мұра 
объектілерін қолдауда Ұлы Дала идеясының іргетасын қалауға негіз болды деп айтуға әбден болады. Мемлекет 
басшысы өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында «Туған жер» бағдарламасын ұсынып, 
жас ұрпақтың бойына патриоттық сезімді, сүйіспеншілікті қалыптастыру керектігін алға тартты. Бұл бағдарла-
маның мәні деп үш ерекшелікті атап көрсетуге болады: Бірінші – бұл, білім беру саласында ауқымды өлкетану 
жұмыстарын жүргізуді, елді мекендерді абаттандыруға және экологияны жақсартуға баса мән беруді, жергілік-
ті деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен мәдени нысандарды қалпына келтіру. Екінші – өзге өңірлерге көшіп кет-
се де туған жерлерін ұмытпай, оған қамқорлық көрсеткісі келетін шенеуніктерді, кәсіпкерлерді, зиялы қауым 
өкілдері мен жастарды ұйымдастырып, оларды қолдау керек. Мұндай, қалыпты және шынайы патриоттық сезім 
әркімде болуы мүмкін. Оған тыйым салмай, керісінше, ынталандыру көрсету орынды. «Үшінші, жергілікті билік 
«Туған жер» бағдарламасын жинақылықпен және жүйелілікпен қолға алуға тиіс.

Cондай-ақ, ұлттық код, ұлттық мәдениетті сақтау, халық санасына жалпыұлттық  қаситетті орындар 
ұғымын сіңіру мақсатында Президент бастамасымен «Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары» 
немесе «Қазақстанның киелі жерлері географиясы» жобасы қолға алынды. ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігі идеяны жүзеге асыру барысында ғылыми-сараптамалық кеңес ашып, Қазақстанның қаси-
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етті орындарының тізімін құруды қолға алды. «Қазақстанның қасиетті орындары» құрамына айрықша 
қадірленетін діни сәулет ескерткіштері, табиғи-мәдени мұра, кесенелер мен қорғандар, сондай-ақ тәуел-
сіз Қазақстан тарихында маңызды, саяси, символикалық рөл атқарған орындар кіреді. Бұған қоса, мем-
лекеттің әлеуметтік-саяси ғұмырында ұлттық ерекшелік пен оны жаңғыртуда маңызға ие нышандар да 
жатқызылады. Сараптамалық кеңестің шешімімен қасиетті орындар екіге бөлінді: жалпыұлттық деңгейлі 
және жергілікті маңызы бар қасиетті нысандар. Осы ретте, материалдық тарихи-мәдени мұра объектілерін 
жікке бөліп қарастырудың артықшылықтарын атап өткен жөн, яғни оларды қорғау, сақтау, қайта жаңғыр-
ту қадамдары нақтылана түседі, әр нысанға жекелей, әрі дара зер салу алған қойған мақсаттарға тез қол 
жеткізеді. Бүгінгі таңда жалпыұлттық деңгейлі 100 нысан мен кешендер тізімге енді. Ал, еліміздегі барлық 
қаситетті нынсандар бес топқа бөлініп, қарастырылды: 1. Ерекше бағаланатын табиғи мұра ескерткіштері 
– ел киелі деп санайтын, табиғат құбылыстарының нәтижесінде пайда болған орындар; 2. Ортағасырлық 
қалалар және археологиялық ескерткіштер – бекіністер, петроглифтер, қорымдар, Қазақ мемлекетінің, 
Ұлы Жібек жолының құрылынуына мұрындық болған ортағасырлық қалалар; 3. Діни және ғибадат орын-
дары – мұндай, қасиетті орындарды әулие феноменімен байланыстыруға болады; 4. Тарихи тұлғаларға 
қатысты қаситетті орындар – Қазақстан тарихында ел бостандығы мен мемлекет қалыптасуында шешуші 
рөл атқарған, көптің басын қосқан хандар мен билер, ұлт-азаттық көтеріліс қолбасшылары, ғылым мен 
білімге, мәдениетке өлшеусіз үлес қосқан ақындар мен шешендер, ағартушыларға байланысты орындар; 
5. Нақты тарихи, саяси оқиғаларға байланысты қасиетті орындар – Қазақ даласында елдің бірлігі мен 
тұтастығы жолында орын алған батылдықты, қайсарлықты, ерлікті насихаттайтын, елдің аузында мәңгіге 
сақталған нышандар (Молдақынов, 2010, 5 б.).

«Ежелгі Тараз ескерткіштері» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі бастамалары
Қасиет пен аңызға тұнған көне Тараз тарихи артефактілер пен өркениет өрімдерінің жәдігерлері көптеп 

сақталған мекен ретінде дүйім жұртқа таныс. Осы ретте «Ұлы Жібек жолының» Тараз қаласы үшін маңызы 
зор және ол туралы сөз қозғамау мүмкін емес. 2014 жылы Ұлы Жібек жолы ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік 
мұралар нысанына айналды. Ұлы Жібек жолын ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізу тура-
лы Қазақстан, Қытай, Қырғызстан елдерінің бірігіп берген өтінімдері Дохада (Катар) білім, ғылым және 
мәдениет жөніндегі мәселелері жөніндегі БҰҰ комитетінің 38-ші сессиясында бекітілді (Ұлы Жібек жолы 
ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енді», 2014, электронды ресурс). Осы ретте, 1991 жылы ЮНЕ-
СКО ұйымдастырған «Жібек жолы» халықаралық экспедициясына Қазақстан тарапынан жетекшілік еткен 
тарих ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Ғылым Академисының академигі, Қазақстанның еңбек 
сіңірген ғылым және техника қайраткері Карл Молдахметұлы Байпақовтың сіңірген еңбегін айта кеткен 
жөн. «Ұлы Жібек жолы» – әлемдік деңгейдегі тарихи бренд. Бұл көне керуен – мәдениет, тарих, сауда-сат-
тықтың негізі ғана емес, байланыс пен қарым-қатынас құралы болды. Бүгінгі ғаламтор желісінің қызметін 
атқарды. Кез келген дипломатиялық келіссөздер, бірнеше ел арасындағы ақпарат тасымалы және тағы 
басқа байланыс құралдарының қарқынды дамуына бұл ұлы жолдың тигізген септігі мол болды. «Ұлы Жібек 
жолы» ірі қалаларды аралап өткенін тарихтан білеміз», – деді Карл Молдахметұлы ақпарат құралдарына 
берген сұхбатында («Карл Байпақов: Талхиздың тағдыры – қазақ археологиясының өзегіне түскен шоқ», 
2016, электронды ресурс). Өңірдегі «Ежелгі Тараз ескерткіштері» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-му-
зейі археологиялық экспонаттардан құралған көрмелер, болашақ жас зерттеушілер арасында мәдение 
мұраны дәріптеу мақсатында түрлі дәрістер, экскурсия мен үйірмелер сериясы, аймақтағы тарихи нысан-
дарды қорғау мен дұрыс пайдалану тақырыбында ғылыми-зерттеу мақалалары, бүгінгі заман талабына 
сай музейдің Instagram, Facebook, YouTube әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларында танымдық 
посттар, түсіндірме бейнематериалдар мен фоторепортаждар тізбегін жариялауды кеңінен қолға алған. 

«Ежелгі Тараз ескерткіштері» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі аймақтағы тарихи-мәде-
ни объектілерді басқару, қорғау, есепке алу және сақтауды жүйелі көзқарасқа жайластырған. Жамбыл 
облысы бойынша тізімге енген тарихи-мәдени ескерткіштердің барлық саны 3365-ті құрайды, ал қо-
рық-музейдің қарауында 30 тарихи-мәдени ескерткіш бар. Ал, олардың ішіндегі 5-і Ақыртас, Құлан, Ба-
ласағұн, Өрнек, Қостөбе қалашықтары халықаралық дәрежеде, яғни ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар 
тізімінінің қатарында, 25-і республикалық дәрежедегі ескерткіштер болып табылады. Тараздың інжу-мар-

жаны есептелетін Қарахан баба, Айша бибі, Бабаджа Хатун, Тектұрмас, Дәуітбек кесенелері және 2000 
жылға созылған тарихы бар мәдениетті асқар биігіне айналған Ежелгі Тараз қалашығы бар (Қарахан та-
рихи танымдық, әдеби көпшілік журнал, 2018, 5 б.). Сонымен қатар, Әбдіқадір мешіті, Үшарал (Абдулла 
Ишан) мешіті, Нәметбай және Қарақожа мешіттері, Шоқай Датқа кесенесі секілді жоғарыда айтылған сәу-
лет өнерінің үздік нұсқалары Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында қайтадан жаңғырылып, 
жұртшылықтың көзайымына айналды. Бұл тарихи мұраларға зерттеу жұмыстарын жүргізген В. Каллаур, 
В. Бартольд, А. Бернштам, А. Марғұлан, М. Массон, Т. Сенигова, Г. Пацевич, Г. Пугаченкова, К. Ақышов, Х. 
Алпысбаев және К. Байпақов сынды ғалымдардың ашқан жаңалықтары мен мен ғылыми дәлелдемелері 
бағдарлама аясында әрі қарай дамытылып, жетілдірілді. Осындай тарих жауһарларын дәріптеуде атқа-
рылған іс-шаралар мен жобаларға тоқталсақ. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласының 20 жылдық мерейтойына 
орай 2018 жылдың 4 шілдесі мен 17 шілдесі аралығында қорық-музейінің «Ежелгі Тараздың қазынала-
ры» атты археологиялық экспонаттардан құралған көрмесі Қазақстан Республикасы Ұлттық академиялық 
кітапханасында ұйымдастырылды. Іс-шараға ҚР Мәдениет және спорт министрлігі өкілдері қатысты. Сон-
дай-ақ, Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасын негізге ала оты-
рып, Нұр-Сұлтан, Павлодар, Қостанай, Петропавл, Көкшетау қалалары мен Жамбыл облысының бірқатар 
аудандарында көшпелі көрмелерді өткізуді жүзеге асырды. 2019 жылдың ақпан айында «Жастар жылы-
на» орай семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізілді. Іс-шаралар барысында түрлі баяндамалар оқылып, 
жастардың рухани құндылықтары мен тарихқа деген ынтасын, қызығушылығын арттыру мәселесі бой-
ынша жас буын өкілдерін ортағасырлық кесенелердің тарихымен танысуға шақырылды. Сонымен қатар, 
«Ежелгі Тараз шаһарының көмбесі» атты жылжымалы көрме қалалық оқу орындарында насихатталды. 
Әлемді дүр сілкіндірген 2020 жылдың коронавирус індеті бәріміздің жұмысымызды ерікті де, еріксіз түрде 
онлайн форматқа өтуге мәжбүрледі. Бұл формат бізге жат болған жоқ, десекте халықпен етене байланы-
ста жүрген музей жұмысына қолайсыздықтар тудырғаны рас. Дегенмен де жұмыс өз қарқынын жоғалтпай 
жаңа бағытта жұмыс жасап келеді. Мектеп оқушылары мен ЖОО-да білімгерлеріне тақырыптық танымдық 
50-ге жуық бейне айдарлар мен дәрістер оқылды. Республикалық және жергілікті БАҚ-өкілдеріне оннан 
астам тарихи нысандарымыз және мәдени іс-шаралар бойынша сұхбат берілді. Ағымдағы жылдың 2 қы-
ркүйегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты халыққа жолдауын жарияланды. Жолдаудағы «Әлеуметтік 
жаңғырудың жаңа кезеңі» бөлімінде басым бағыттардың бірі білім беру сапасын жақсарту болып табы-
лады. Осыған орай, ҚР Мәдениет және спорт министрлігіне қарасты Мемлекеттік «Ежелгі Тараз ескерт-
кіштері» тарихи-мәдени қорық музейі қыркүйек айынан бастап жасөспірімдер арасында тарихи-мәдени 
мұраны жаңғырту, сақтау және насихаттау, өскелең ұрпақты өзінің ұлттық құндылықтары мен дәстүрлерін 
құрметтеу рухында тәрбиелеу мақсатында «Өлке тарихы» атты тақырыптық үйірмелер ұйымдастырылды. 
Үйірме сабақтары барлық санитарлық талаптарға сай жүргізілді. Мектеп оқушыларына арналған дәрістер 
қатарында «Туған өлке тарихы: Көне Тараз қалашығының тарихы», «Туған өлке тарихы: Қарахан кесе-
несі»,  «Туған өлке тарихы: Ақыртас сарай кешені», «Туған өлке тарихы: Ортағасырлық шырағдандар» 
және т.б. сабақтар сериясы өткізілді.  Жамбыл облысының құрылғанына 80 жыл толуына орай, «Ежелгі 
Тараз ескерткіштері» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі «Музейге сый тарту» науқанын да жүзеге 
асырды. Бастаманың негізгі мақсаты – мәдениеттің асыл бөлшегі, тарихи маңызға ие болған, осы күндері 
жұрт қолында сақталған ескілік заттар, көне жәдігерлер, фотосуреттер, танымал тұлғалардың артынан 
естелік ретінде қалған заттай деректерді бір жерге жинау мен топтастыру. Қорық-музей өңірдегі тарихи 
жәдігерлер мен объектілері арқылы Ұлы Дала идеологиясын дәріптеу мен насихаттауды жалғастыра бер-
мек. Осы ретте жәдігерлерді тамашалауға ат басын бұратын келушілермен оңтайлы коммуникацияны ұй-
ымдастыра білу алдыңғы орында. Яғни, барлық іс-шараларды цифрландыруды, офлайн форматпен қатар 
онлайн форматты да кеңінен кірістіруді, әлеуметтік желідегі парақшаларда сапалы, қызығушылық туды-
ратын контентті әзірлеуді қорық-музей мамандары мен ғылыми қызметкерлеріні қолға алуы маңызды. Со-
нымен қатар, туризм түсінігі кеңінен дамыған әлем қалаларында тарихи орындарды келушілер арасында 
танытудың тың жолы бар, ол – супермаркеттерде, дүкендерде, әлеуметтік орындарда осы қаладағы тари-
хи-мәдени ескерткіштерге арналған ақпараттық-танымдық флаерлерді, жәдігерлердің бейнесі бар карта-
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ларды орналастыру. Бұл бастамада да ұлттық бірегейлікті білдіретін, символдық қалқан сипатындағы Ұлы 
Дала өркениеті аспектілері мен ерекшеліктері кірістірілген бағыт-бағдарды ұстану біздің мәдениетіміздің 
озық деңгейде дамығанынан паш етеді, хабар береді.  

ҚР тұңғыш Президентінің 2018 жылдың қараша айында жарық көрген «Ұлы Даланың жеті қыры» мақала-
сында тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану тақырыбында өзекті мәселелер қозғалып, 
ұсыныстар сөз болды. Нақтырақ айтсақ, Елбасының Ұлы даладағы ежелгі металлургия, «аң стилі» фено-
мені, 1969 жылы Қазақстанның Есік қорғанынан табылған, өнертанушы ғалымдар арасында «қазақстан-
дық Тутанхамон» деген атқа ие болған «Алтын адам» мен оның алтынмен апталған киімдеріндегі ежелгі 
шеберлердің алтын өңдеу техникасы туралы ойлары материалдық тарихи жәдігерлерге Дала мәдениеті мен 
өркениеті көзқарасынан қарауға жол сілтейді. Сонымен қатар, мақалада кейінгі жылдары табылған тари-
хи жәдігерлер біздің бабаларымыздың өз заманындағы ең озық, ең үздік технологиялық жаңалықтарға 
тікелей қатысы бар екені де айтылады. «Бұл жәдігерлер Ұлы даланың жаһандық тарихтағы орнына тың 
көзқараспен қарауға мүмкіндік береді», – дейді Елбасы өз сөзінде. Ал, Қазақстан аймағындағы материал-
дық тарихи мұраны бір идея төңірегінде топтастыру турасында тарихи сананы жаңғырту бөліміндегі «Ұлы 
даланың ежелгі өнер және технологиялар музейі» абзацы айқын мысал бола алады: «Ұлы дала» атты ежелгі 
өнер және технологиялар музейін ашуға толық мүмкіндігіміз бар. Оған озық өнер мен технология үлгілерін 
– аң стилінде жасалған бұйымдарды, «Алтын адамның» жарақтарын, жылқыны қолға үйрету, металлургия-
ны дамыту, қару-жарақ, сауыт-сайман дайындау үдерісін көрсететін заттарды және басқа да жәдігерлерді 
жинақтауға болады. Онда Қазақстан жерінен табылған құнды археологиялық ескерткіштер мен археоло-
гиялық кешендердің экспозициялары қойылады. Бұл заттар тарихи дәуірлердің қандай да бір кезеңіндегі 
әртүрлі шаруашылық салаларының даму үдерісін көрсетеді. Сонымен қатар, «Ұлы даланың ұлы өркени-
еттері» атты жалпыұлттық тарихи реконструкциялар клубын құрып, соның негізінде Астанада және Қа-
зақстанның өзге де өңірлерінде ежелгі сақтар, ғұндар, ұлы түркі қағандарының дәуірі және басқа да тақы-
рыптар бойынша фестивальдар өткізуге болады. Бұған қызығушылық білдірген адамдарды тарта отырып, 
осы тақырыптар аясындағы жұмыстарды бір мезгілде жүргізуге болады. Ежелгі Отырар қаласының бірқа-
тар нысандарын – үйлері мен көшелерін, қоғамдық орындарын, су құбырларын, қала қамалының қабырға-
лары мен тағы да басқа жерлерін ішінара қалпына келтіретін туристік жоба да қызықты болмақ. Осының 
негізінде білімді дәріптеуге және туризмді дамытуға баса мән берілуі қажет (Назарбаев, 2018, электронды 
ресурс).  Сөз жоқ, «Ұлы Дала елі» атауы біздің ұлттық болмысымызды айқындап, идеологиялық бағыттағы 
іс-шараларымыздың қазығы болуға тиіс. Бұл тақырып тегіннен тегін қозғалып, өзектілікке ие болмаса ке-
рек, яғни әлемдегі жаһандану процесінде сыртқы күштерге төтеп беру, бірегейлікті сақтау, бірізділікті қа-
лыптастыруда өз септігін тигізбек. Аталмыш бастама бір күнде іске асатын жоба емес, тыңғылықты жоспар-
ланған іс-әрекетті, мемлекет, жеке кәсіпкерлер, өзге елдік инвесторлар, сондай-ақ тарихи мұраға бей-жай 
қарамайтын қарапайым халықтың қолдауын, белгілі бір уақыт аралығын қажет етеді. Бірыңғай идеология 
Ұлы Даланың материалдық тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану жөніндегі іс-шара-
ларды жүзеге асыру, оларды қайта жаңғыртуға қаржыландыру, тарих және мәдениет ескерткіштерін мем-
лекеттік есепке алу сынды мәселерде анықтыққа, нақтылыққа қол жеткізуге жол ашады.
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