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Саяси тұрақтылық, һәм ішкі тыныштықты сақтап, барша қазақстандықтарды тәртіп пен бірлікке шақыруды мақсат тұтқан Ата Заңымыздың қабылданғанына биыл міне 19 жыл толды. Ел жұрттың талқысынан өтіп, таңдауына айналған Басты құжатымыздың авторы – бүкіл Қазақстан халқы. Ғасырлар тоғысында әлемдік өркениеттің шыңына ұмтылған Қазақстан халқы тарихы да тағдырлы шешім қабылдап, жасампаз жаңа дәуірге қадам басты. Біздің елімізде ең алғашқы Конституция негізін қалаушы – Қорқыт бабамыз. Бұдан кейін XIII ғасырда Шыңғыс ханның «Ұлы жосысы», XV ғасырда Қасым ханның «Қасқа жолы», Есім ханның «Ескі жолы», XIV ғасырда Тәуке ханның «Жеті жарғысы» болса, ал бүгінгі  қыраны көкке самғап, туы биікке желбіреген тәуелсіз еліміздің Ата заңы адамзат баласының жүздеген жылдар бойы қалыптасқан жалпы құндылықтарын бойына сіңірді. 

АТА ЗАң

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ БАСТЫ ҚҰЖАТЫ

Қазақстан Республикасының Конституциясы 
бабалардың даналығымен қазіргі заманның рухын 
бірлестіріп, үйлестірген, жүзден аса ұлттармен 
ұлыстардың тегіне қарамастан бекіткен құжат 
болды.  

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
өзінің «Қазақстан жолы» атты еңбегінде: 
«Конституцияны қабылдау қарсаңында ұзақ 
мерзімді қызу жұмыстар атқарылды. Көптеген 
конституциялар, әсіресе, XX ғасырдың екінші 

жартысында қабылданғандары мұқият 
сараптаудан өткізілді. 1995-жылғы конституция 
тақыр жерде пайда болған жоқ. Егемен 
Қазақстанда конституциялық құрылыс орнату 
үшін бұрыннан жинақталған тәжірибелер, 
сондай-ақ біздің жағдайымызға сәйкес келетін ең 
прогресшіл шетелдік тәжірибелер барынша толық 
пайдаланылған еді», – деп көрсетті.

Ата Заңымыз – мемлекеттің барлық арман–
мүддесін толық қамтыған, елімізде жүзеге асқан 
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АТА ЗАң

және жүзеге асатын саяси, экономикалық және 
әлеуметтік жаңарулар мен жетістіктердің 
құқықтық тұғыры болады. Қазақстан 
Республикасының жаңа Конституциясы өз 
күшіне енгеннен кейін кеңістік сипаттағы 
жалған демократия мен жалаң биліктің белең 
алуына жол бермей, әлемдік өркениетке тән 
рухани құндылықтар мен саяси-әлеуметтік және 
экономикалық өзгерістерге жол ашты. Сонымен 
қатар, еркіндік пен теңдік сезімдері терең, тарихи, 
мәдени, рухани дәстүрі бай ежелгі қазақ халқының 
өзіндік ұлттық даму ерекшеліктері де ескерілді.
Егемен еліміздің негізгі Заңы біздің қоғамымыздағы 
қайта құру кезеңінің өзекті мәселелерін шешумен 
қатар, сынды өткелдерден сүрінбей өткізетін бас 
құжат болды,  тәуелсіз жас мемлекеттің басқару, 
атқару және заң шығару орындарын, елімізде 
демократиялық қоғам құрудың принциптерін 
белгіледі.

Тарихқа үңілсек 1991 жылы Қазақ ССР-
нің егемендік алып, Қазақстан Республикасы 
аталуы, қазақ халқының тарихындағы 
маңызы зор елеулі оқиға болды. Қазақстан 
Республикасының тұңғыш Конституциясы 1993 
жылы қаңтар айының 28 қабылданып, өзінің 
саяси экономикалық және әлеуметтік құрылымын 
дамыта бастаған жаңа мемлекет қалыптасты. 
Қазақстан Республикасының Конституциялық 
дамуының екінші кезеңі 1995 жылы қабылданған, 
биылғы жылы қабылданғанына 19 жыл толған 
Конституциясы әлемдік стандартқа сәйкес 
келетін саяси экономикалық және әлеуметтік 
мәнге ие болды.

Конституция әлемдегі көшбасшы                          
елдер – Франция мен Германия мемлекеттерінің 
конституцияларының негізінде қазақ халқы мен 
Қазақстанды мекен еткен басқа да ұлттардың 
ерекшеліктері ескеріле отырып  жобаланған және 
көп ұлтты Республика аумағында ұлттардың 
бейбіт және өзара тату тұруына, өзге ұлт 
өкілдерінің дамуына жағдай жасау көзделген.

Конституцияда Қазақстан Республикасының 

ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, 
құқықтары мен бостандықтары деп бекітілген 
және тұңғыш рет адам мен азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтары және міндеттері 
нақты түрде жарияланды. 

Ұлттық рухымыздың адастырмас 
темірқазығына айналған Конституция аясында 
қабылданған көптеген заңдар қоғамдық өмірдің әр 
саласында тиімді қолданылып, ел тыныштығы мен  
ұлт бірлігінің бекуіне ықпал етті, экономиканың 
өрлеуі мен халықтың әл-ауқатының жақсаруына 
жол ашты.

Конституция – саяси, экономикалық, 
әлеуметтік жетістіктердің жаңа белесіне 
құқықтық негіз берген Ата Заңымыз болып 
табылады. Себебі, еліміздегі барлық болып 
жатырған саяси, экономикалық, құқықтық 
шаралар осы Ата Заңымыз негізінен туындайды. 
Өйткені, барлық қоғамдық қатынастар тиісінше 
заңдармен реттеледі. 

Конституцияда саяси-әлеуметтік  және 
құқықтық міндеттерді жүзеге асыруға 
бағытталған мақсаттар тәуелсіздіктің арқасында 
еңсесін тіктеген Қазақ елінде қай салада болсын 
жемісті жүзеге асырылуда. Бүгінгі таңда саясаты 
салмақты, экономикасы еңселі, әлеуметтік 
жағдайы әлді, халқы тату, қорғанысы бекем, 
болашағы жарқын еліміз Ата Заңның аясында 
өркениетті елдермен терезесі тең, кең тұғырлы, 
еркін өмір сүруде. 

«Күллі халықтың талқысынан өтіп, ел игілігіне 
айналған Ата Заңымыз біздің мемлекетіміздің 
басты төлқұжаты болып саналады.                   
Конституция – арайлы азаттығымыздың 
айғағы, жарқын болашағымыздың бұлжымас 
бағдары. Ол елдігіміздің алтын арқауы, толағай 
табыстарымыздың бастау қайнары», – деген елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзі әр қазақстандық 
үшін айнымас ақиқат.

Гүлжәмилә заЙыроВа 
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БОЛАШАҚҚА ЖОЛ СІЛТЕГЕН МҰРАЖАЙҚазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің 10 жылдығы
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі өз қызметінде тәуелсіз Қазақстанның тарихын зерттейтін және насихатттайтын жетекші білім беру, коммуникациялық, мәдени ақпарат және шығарамашыл инновациялық орталық ретінде республика мұражайларының арасынан лайықты орын алып келеді.  Аталмыш Музейдің 10 жылдық мерейтойы кең көлемде конференциялар мен дөңгелек үстелдер өткізілді. Соның аясында «Қазіргі қоғамдағы Музей. Жаңа даму жолдарын іздестіру» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның жұмысы.   Конференция мақсаты мұражайлар мен ғылыми орталықтар арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға, академиялық және мұражай қауымдастығын біріктіру. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық өкілдіктердің, мемлекеттік органдардың, алыс және жақын шет мемлекеттердің ғылыми және мұражай қауымдастығының өкілдері қатысты.Конференция барысында келісідей бағыттар бойынша секциялар жұмысы жүргізілді:– Музейлер, кітапханалар, мұрағаттар – мәдени мұраны сақтау институттары.

– Музей және ғылым: Серіктестік. Тәжірибе. Переспективалар. – Өскелең ұрпақтың тарихи санасын қалыптастырудағы музейлердің рөлі.Конференция аясында қазіргі кезеңдегі мұражайлардың дамуы, олардың ғылыми және оқу-ағарту әлеуеті; мұражай тәжірибесіндегі интерактивтік және ақпараттық технологиялар; мұражай педогогикасы; келушілермен жұмыс жасаудың жаңа формаларына байланысты мәселелер талқыланды.   Конференция аясында мұражай ісінің мамандарына арналған өзекті мұражай мәселелері және музей педогогикасындағы инновациялық әдістер туралы шеберлік-сыныптар өткізілді.  Сонымен қатар, «Серіктестер шоқжұлдызы» музейлік форумы өтті. Музей форумына музей серіктестері, дипломатиялық өкілдіктер, Қазақстанның барлық өңірлерінен 

ҚАЗАҚСТАн РЕСПУБЛИКАСЫ   
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕнТІнІҢ МУЗЕЙІ
МУЗЕЙ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕнТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАн
MUSEUM OF THE FIRST PRESIDENT
OF THE REPUBLIC RFZAKHSTAN
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БОЛАШАҚҚА ЖОЛ СІЛТЕГЕН МҰРАЖАЙ

Гүлжәмилә  ЗАЙЫРОВА

және Астанадан аймақтық мұражай және мәдениет мекемелері қатысты. Форум мини-экспозиялар форматында әрбір мұражай қызметіндегі қор жинақтарының ерекшеліктерін, олардың насихатталу әдістері мен тәсілдерін қысқаша әрі кең түрде көрсетуге мүмкіндік берді.«Серіктестер шоқжұлдызы» музейлік форумы Қазақстанның көптеген өңірлерінің шығармашыл топтарын біріктіріп, Ақтау, Атырау, Көкшетау, Қостанай, Қызылорда, Отырар, Павлодар, Петропавл, Тараз, Өскемен қалаларындағы музейлік жинақтардың ерекшеліктерімен танысуға мүмкіндік берді. Форум қонақтары әртүрлі қалалардың музейлік коллекцияларының жауһарлары болып табылатын бірегей жәдігерлерді тамашалап қана қоймай, театрландырылған қойылымның көрермені және іс-шараның интерактивті бөлімінің қатысушысы да бола алды. Келуші өзін энеолит дәуіріндегі тас диірменде жұмыс істеуші немесе Қазақстанның ұланғайыр даласын бағындыруға келген алғашқы тың игеруші адам ретінде сезінуге мүмкіндік алады. Форум бағдарламасы бойынша Астананың жас суретшілерінің планэрі өткізілді.Форумның мақсаты – Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президент Музейінің жетістіктерін еліміздің мұражай саласындағы негізгі нысандарын кешенді әрі кең түрде көрсету арқылы көрме, серіктестік және әдістемелік қызметі аясында мұражайаралық коммуникацияда көрсету.Музей мерейтойына арналған мерекелік іс-шаралар барысында қонақтар Күмбезді залда орналасқан «Бізге 10 жыл» фотокөрмесі материалдарымен таныса алды. Үлкен банкет залында белгілі мүсінші Н.Қалиевтың «Ағаш құдыреті» атты көрмесі ұсынылды. 
Қазақстан Республикасының Мәдениет 

министрі А. Мұхамедиұлы: – Құрметті достар! Мәдениет министрлігі атынан Сіздерді «Қазіргі қоғамдағы мұражай. Жаңа даму жолдарын іздестіру» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның ашылуымен құттықтаймын. Құрылғанына небәрі он жыл толғанына қарамастан Тұңғыш 

Президент мұражайы кең жұртшылыққа танымал ірі ғылыми-зерттеу және мәдени-ағарту орталығына айналды. Мұражайда жас қазақстандықтарға эстетикалық тәлім-тәрбие беретін, отансүйгіштікке баулитын сан алуан тақырыптағы көрмелер, мәдени-ағарту іс-шаралары тұрақты түрде өтіп тұрады. Бүгінгі осы мұражайдың бастамасымен ұйымдастырылып отырған іс-шара да соның айғағы деп білемін. Форумға Ресей, Қырғызстан, Әзірбайжан және т.б. елдердің ғалымдары, мұражай саласының жетекші мамандары қатысып отыр. Конференцияның күн тәртібіне енген өзекті мәселелерді  қызықты пікірсайыстар негізінде талқылап, сындарлы шешімдерге  қол жеткізесіздер деген сенімдемін. Сіздерге шығармашылық табыс, береке-бірлік, шалқар шабыт тілеймін!
Алма Сағынғали, ҚР Тұңғыш Президенті 

мұражайының директоры:                                      – Аталған ғимарат Елбасымыздың Астанадағы ең алғашқы резеденциясы қызметін атқарды. Мемлекеттік маңызы бар көптеген кездесулер мен келісімдер дәл осы жерде жасалған. Сондықтан біздің бұқара үшін музейдің мәні бөлек. 
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не оставляют работу и в праздникИтак, начали праздновать свой первый юбилей в музее с проведения научно-практической конференции с весьма красноречивой темой: «Музей в современном обществе. Поиски новых путей развития». На этой диалоговой площадке  участники 

К своему 10 году с момента основания в этом храме культуры и истории независимого государства готовились с особым усердием и старанием.Как напомнила предысторию создания Музея Первого Президента страны заместитель директора этого культурного учреждения Ботагоз Каипова, «ровно 10 лет назад Глава государства подписал Указ о создании музея, который посвящен истории независимости Казахстана». По ее информации, «так и было обозначено, что «новому Казахстану, новой Астане нужен музей, который бы повествовал о страницах становления истории независимого государства». Он разместился в бывшей резиденции Главы государства и соответствовал своему статусу. Здесь все организовано, как и подобает, на самом высоком уровне.
Высокая планкаОб этом также засвидетельствовала в своем выступлении на юбилее директор музея А. Сагынгали.– С самого начала создания музея нами была установлена высокая планка во всех направлениях деятельности, – говорит руководитель музея.И в настоящее время, по ее информации, визитная карточка музея – это достойный уровень всех аспектов деятельности, начиная от качественно построенных экспозиций, включая проводимые в его стенах мероприятия культурного и научного плана, заканчивая конструктивным диалогом с партнерами и коллегами.– И все это, в конечном счете, работает на имидж музея, – говорит директор Музея Первого Президента республики.При этом А.Сагынгали не сомневается в том, что успехи музея – «это не только результат активного поиска и творческого подхода к работе, но и неизменный итог всестороннего анализа опыта работы отечественных и зарубежных музейных учреждений, плодотворного сотрудничества с коллегами по цеху». 

Первый юбилей отпраздновал Музей Первого Президента Республики Казахстан

У Музея особая рольВ унисон министру высказался и председатель Конституционного совета РК Игорь Рогов. По его мнению, «глобализация и интеграция заставляют музеи пересматривать и обновлять методы и способы работы». – Они становятся не только научно-образовательными, но и общественно-культурными центрами. Существенно меняется и миссия музеев, содержание которой тесно увязывается с запросами общества, – говорит Рогов.Он назвал Музей Первого Президента «музеем новейшей истории Казахстана», потому что «в его экспозициях запечатлено становление государственного суверенитета Республики и историческая роль в строительстве независимого демократического государства Первого    Президента – Лидера Нации Н.А. Назарбаева». – Богатый фонд музея не может не восхищать. Здесь посетители получают полное представление 

были единодушны в своем стремлении наладить более тесное взаимодействие, которое сложилось ранее между музеями и научными центрами, объединениями академического и музейного сообщества, что работают в  ближнем и дальнем зарубежье.А в своем выступлении на пленарном заседании конференции министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы порадовал новостью о том, что в Казахстане собираются открыть филиал Государственного Эрмитажа Российской Федерации».– Мы хотим, чтобы наши музеи стали центрами научно-исследовательской работы. Есть многие международные образцы. Особенно хотел бы отметить в этом направлении роль и значимость Государственного Эрмитажа России, потому что  это действительно  образец музейного дела, –сказал министр.Далее он напомнил, что «в ближайшее время, 7 декабря весь мир будет отмечать 250-летие этого уникального заведения». – И у нас тоже в Казахстане разрабатывается вопрос об открытии филиала государственного Эрмитажа, – поделился информацией Мухамедиулы.     При этом глава Минкультуры и спорта РК сделал акцент на том, что в Казахстане государство уделяет самое пристальное внимание музейному делу.  – Буквально недавно по поручению Главы государства Министерством культуры и спорта была разработана концепция культурной политики, где особое внимание уделяется развитию музейного дела, – сказал министр, добавив, что «Музей Первого Президента Казахстана идет по верному пути». – Мы должны учитывать и перенимать опыт крупнейших международных организаций в области музейного дела, при этом найти свой значимый путь, – резюмировал глава Министерства культуры и спорта страны.   
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Татьяна Казанцева

Далее он восторженно поделился впечатлением от Музея 
Первого Президента РК.

Символ обновленияА прибывшие на юбилей многочисленные гости не скрывали своих позитивных эмоций от увиденного в Музее-юбиляре, а также своего восторга от красавицы Астаны.– Менее четверти века понадобилось, чтобы в самом центре огромного континента волею многоуважаемого Нурсултана Назарбаева была создана Астана – красивейший город, новая столица большой и сильной страны. Создавая новую Астану, он видел сильную, динамичную и открытую всему миру страну. Он открыл Казахстан для мира и мир для Казахстана. Астана становится символом будущего государства и его решительного обновления, - сказал на конференции Николай Буров, профессор, директор Государственного музея-памятника «Исаакиевские соборы» из Санкт-Петербурга. 
– Музей замечательный. Он молодой, но, с другой стороны, он очень умный и целеустремленный. В нем есть замечательная энергетика. Мне понравились те уникальные предметы, подарки Казахстану от ряда государств. Думаю, очень уместно было начать собирать сразу, не потеряв ничего, – высказал свое мнение гость из Санкт-Петербурга. К слову сказать, у этого музея весьма обширные международные связи по всему миру.– Особой популярностью среди наших отечественных и зарубежных коллег пользуется проект «Диалог посредством культуры».  Все великолепие культуры народов мира представлено в  проектах нашего музея. И все они  нацелены на будущее, – поделилась информацией Ботагоз Каипова. По ее словам, в них во всем великолепии 

об этапах становления государственности Республики Казахстан.Конституционный Совет тесно сотрудничает с Музеем Первого Президента Казахстана. За эти годы совместными усилиями проведен ряд мероприятий. Музей является одним из постоянных мест посещения зарубежных делегаций, совершающих визиты в Конституционный Совет, - рассказал председатель Конституционного совета страны.

п р е д с т а в л е н о искусство Индии, Японии, Германии и других стран.– В рамках г е н е р а л ь н о г о с о г л а ш е н и я О р г а н и з а ц и и объединенных наций «10-летие сближения культур» мы говорим о признании во всем мире такого понятия как «единство в многообразии», –говорит заместитель руководителя музея.А генеральный директор объединения «Экокультура» из Санкт-Петербурга Галина Зайцев, которая в рамках юбилея проводила мастер классы по музейному делу, в интервью журналу заявила о том, что «тесное, дружеское  взаимодействие музейного сообщества – это очень важная вещь». – Пространство культуры должно всегда быть пространством доверия, - уверена Зайцева. Тем временем праздничные мероприятия продолжились  форумом «Созвездие партнеров». На этой площадке  музейные и культурные учреждения Астаны и ряда областей Казахстана - партнеры Музея Первого Президента РК -  представили свои мини-экспозиции. Это была демонстрация достижений Музея Первого Президента РК в межмузейной коммуникации сквозь призму выставочной, партнерской и методической деятельности музеев республики.Плюс к этому к юбилею была приурочены фотовыставка «Нам 10 лет!» и первая персональная выставка известного мастера по дереву Нурсултана Калиева «Магия дерева». Этот партнерский  проект Музея Первого Президента РК и  Атырауским областным музеем изобразительных искусств им. Ш. Сариева в рамках партнерского выставочного проекта Музея  приурочен  празднованию 10-летнего юбиле Музея Первого Президента РК.Надо сказать, что работы Нурсултана Калиева как продолжателя лучших традиций декоративно-прикладного искусства Казахстана много раз были участниками республиканских коллективных выставок. И неизменно  находили благодарного зрителя. На юбилейной экспозиции представлены 59 работ. В них отражена эволюция художественного таланта  автора.Также был организован пленэр для юных художников Астан и мастер-классы для специалистов музейного дела.  Праздник, как и подобает любому культурному событию такое уровня, получился ярким и насыщенным позитивными эмоциями. Отметив свой первый значимый юбилей, музей продолжит свое динамичное и стремительное развитие, как и наш суверенный Казахстан. Здесь все только начинается...
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ҚҰРМЕТТІ ЛЕГИОННЫҢ 
ҮЛКЕН КРЕСТІ ОРДЕНІ

	 Мемлекет	 басшылары	 арасындағы	
іс-сапар	 кезіндегі	 сыйлық	 алмасу	 дәстүрі	
ежелгі	 заманнан	 бері	 қалыптасып	
келеді.	 Бүтіндей	 бір	 мемлекеттің	 бетке	
ұстар	 азаматтарының	 бір-біріне	 деген	
сыйластығы,	 қарым-қатынасының	
нәтижесінде	 бұл	 үрдіс	 жүзеге	 асқан.	 ҚР	
Тұңғыш	 Президенті	 Музейінде	 сондай	
жәдігерлердің	неше	түрлерін	кездестіруге	
болады.	 Елбасы	 Нұрсұлтан	 Әбішұлына	
әртүрлі	 мерекелік	 күндер	 мен	 оқиғаларға	
байланысты	 салтанатты	 қабылдау	
рәсімдері	 кезінде	 және	 кездесулер	 мен	
келіссөздер,	 ресми	 сапарлар	 барысында	
табыс	етілген	сыйлықтар,	кескіндемелер,	
мүсіндер,	 сонымен	 қатар,	 қолданбалы	
өнер	 туындылары	 соның	 айғағы.		
Солардың	ішінде	біз	бүгін	сіздерге	Француз	
мемлекетінің	 сыйға	тартқан	 «Құрметті	
легионның	 Үлкен	 кресті»	 ордені	 жайлы	
айтқалы	отырмыз.	

	 Француз	 «Құрметті	 легионның	 Үлкен	
Крест	 Ордені»	 ұлттық	 марапаттаулардың	
ішіндегі	 әлемдегі	 танымал	 ордендердің	 бірі	
болып	 табылады.	 Үлкен	 крест	 –	 Құрметті	
легион	орденінің	жоғары	құндылығы,	әскери	және	
азаматтық	 еңбегі	 үшін	 ел	 Президенті	 беретін	
Францияның	 ең	 құрметті	 марапаты.	 Орденді	
1802	жылы	19		мамырда	мемлекеттік	қайта	құру	
барысында	 Құрметті	 легионның	 негізін	 салған	
Наполеон	 Бонапарт	 болатын.	 1804	 жылы	 15	
шілдеде	 5000-ға	жуық	 адамдарға	 алғашқы	 орден	
табыс	етілді.	
	 Алғашқы	 үлгісінде	 ақ	 жылтырмен	
қосарланған	 сәулелі	 жұлдыздар	 бейнеленді.	

Жұлдыздарды	мөлдір	де	жасыл	жылтыр	түстер	
жауып,	емен	және	хош	иісті	жапырақтар	шеңбері	
қоршап	тұрды.	Орденнің	ортасында	Напалеонның	
көк	жылтыр	түсті	 сақинасы	 ішкі	жағына	 қарай	
орайластырып,	 ал	 сақинаның	 жан	 жағында	
«NAPOLEON	 EMP.	 DES	 FRANCAIS»	 деген	 жазу	
бар.	 Арғы	 бетінде	 император	 бүркітінің	 суреті	
ортасына	қарай	орналастырылған	және	сақинада	
мынадай	сөз	жазылған:	«HONNEUR	ET	PATRIE».	
«Құрметті	 легионның	 Үлкен	 Крест	 Орденінің»		
Орденнің	 үш	 дәрежесі	 бар:	 кавалер,	 офицер,	
командор;	 екі	 құндылығы:	 жоғары	 офицер	 және	
Үлкен	крест	кавалері.
1962	 жылдан	 бергі	 нұсқасына	 байланысты	
бессәулелі	 күміс	 және	 алтын,	 	 ақ	 жылтырмен	
қосарланған	 сәулелі	 жұлдыздар	 бейнесімен	
ерекшеленеді.	 	 Жұлдыздарды	 мөлдір	 де	 жасыл	
жылтыр	түстермен	жабылған.	 Сонымен	 қатар,	
емен	 және	 хош	 иісті	 жапырақтар	 шеңбері	
қоршап	 тұрды.	 Таңбаның	 ортасында	 алтын	
медалмен	 көмкерілген	 әйел	 бейнесінің	 қырынан	
қарағандағы	 пішіні	 көрсетіліп,	 сақинаның	
жан-жағында	 көк	 жылтыр	 түспен	 қоршалған	
мынадай	 жазу	 бар:	 «REPUBLIQUE	 FRANCAISE».	
Ал,	 төменгі	 жақтарында	 бес	 жұлдызбен	
бейнеленген.	 Медалдың	 шет	 жағында	 жалаулар	
мен	 байрақтардың	 суреттері	 бейнеленіп,	 ал	
көк	 жылтыр	 түсті	 сақинада	 орденнің	 ұраны	
жазылған:	«HONNEUR	ET	PATRIE»	(жоғарысында)	
және	 мекеменің	 мезгілі	 көрсетілген:	 «29	
FLOREALAN	X»	(төменде).
 «Құрметті	 легионның	 Үлкен	 Крест	
Ордені»	 2008	 жылы	 11	 маусымда	 	 Елбасы	
Нұрсұлтан	 Әбішұлына	 Франция	 мемлекетіне	
ресми	 іс-сапармен	 барған	 кезінде	 достық	 қарым-
қатынасты	 дамытуға	 үлес	 қосқаны	 үшін	
берілді.	

Зылиха САЛИХ
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БАС РЕДАКТОР БАғАНЫ 

Қадірлі  оқырман  қауым!

Ғасырлар	 тоғысында	 адамзат	 қоғамы	 дамудың	 жаңа	
сатысына	 көтеріліп,	 озық	 мәдениеттің	 қанат	 жайып	 келе	
жатқаны	белгілі.	Қалың	жұртшылықты	көптеген	пайдалы	әрі	
қызықты	 ақпараттары	 мен	 экспонаттарымен	 тартымды	
етуі	үшін	күні	кеше	ғана	ашылған	ҚР	Ұлттық	музейінің	жұмыс	
жасай	 бастағанына	 да	 көп	 бола	 қойған	 жоқ.	 Артынша	 бір	
жарым	ай	өтісімен	енді	міне	Қазақстан	Республикасы	Тұңғыш	
Президентінің	он	жылдығын	республика	деңгейінде	атап	өттік.	
Өскелең	ұрпақты	тәрбиелеу	кезінде	мұражай	жөніндегі	білімін	
толықтырып	 қана	 қоймай,	 іс	 жүзінде	 пайдалануға	 мүмкіндік	
беретін	 бүгінде	 мұражайлардың	 қызметі,	 мағынасы	 мен	
сипаты	тұрғысынан	 өзара	тығыз	 байланыста.	 Сол	 себептен,	
оқырмандарымызға	 журналымыздың	 бұл	 жолғы	 нөмірінде	
мұражайларға	 қатысты	 өзекті	 әрі	 танымды	 материалдар	
ұсынылып	отыр.

Халық	 игілігіне	 айналған	 Ата	 Заңның	 мемлекетіміздің	
басты	 төлқұжаты	 саналғалы	 қашан.	 Елбасы	 Нұрсұлтан	
Әбішұлы	айтып	өткендей,	елдігіміздің	алтын	арқауы,	толағай	
табыстарымыздың	бастау	қайнары	болып	қала	бермек.

Әлемдік	мәдениеттер	 өркениеті	 қай	 халықтың	 болсын	
қол	жеткен	табыстары	мен	қызметі,	өзіндік	ерекшеліктерінің	
жетілу	 деңгейінің	 негізінде	 ұзақ	 дамудан	 өтті.	 Сол	 себептен	
мәдениет	 ұғымы	 тарихи	 қалыптасу	 жолында	 қоғамдық	
өмірдің	сипатына	ие	болды.	Жеке	адамның	өмір	сүру	мақсатына	
айналды	 және	 оның	 қоршаған	 ортамен	 қарым-қатынасының	
нәтижесінде	 ерекше	 құбылыс	 ретінде	 танылды.	 Әлемдік	
мәдениетке	 қатысты	 	 жазылған	 мақала	 да	 осы	 жолғы	
журналдан	 орын	 алды.	 Қазақстан	жерінде	мекендеген	 	 Ботай	
мәдениеті,	 қазақтың	 ұлттық	 аспабы	 жетіген,	 ұлы	 ойшыл	
бабамыз	Қорқыт	ата,	мұражайлар	қызметі	мен	ерекшеліктері	
және	т.б.	қажетті	мәліметтерді	журналымыздан	оқуға	болады.	

Қадірлі	оқырман	қауым!	Сіздерді	алда	келе	жатқан	ұлық	
мерекеміз	 30	тамыз	 –	 Конституция	және	 1	 қыркүйек	 –	 Білім	
күнімен	шын	жүректен	құттықтаймын!	

Құрметпен,			
Әсем	САҒИҚЫЗЫ
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Кеудеден төгілген кәусәр 
жырларымен, артына қамшы 
салдырмай құйындай шапқан 
қазақтың аузы дуалы ақындары 
қашанда жүйріктердің жүйрігі 
екені даусыз. Шабандоз шыңына 
шығып, бұрқанған сезімге ерік 
берген ақындарға қандай мақтау 
айтсақ та жарасып-ақ тұрады. Кей 
кездері олардың көзімізге үнемі 
бітімі бөлек сәйгүлік тұлпарларды 
мініп жүргендей елестейтіні тағы    
бар...

 Біз бүгін сол небір 
жүйріктердің ізін қуып, 
тарландай оза шапқан ақындар 
әулетінің ұрпағымен әңгіме 
құрмақпыз. Белгілі айтыскер 
ақын, филология ғылымдарының 
кандидаты, республикалық 
айтыстардың жеңімпазы Серікзат 
Мақсұтұлы Дүйсенғазымен болған 
сұхбатымызды назарларыңызға 
ұсынамыз, ендеше.  

МӘДЕНИ МҰРА

Серікзат ДҮЙСЕНҒАЗЫ
филология ғылымдарының кандидаты, республикалық 

айтыстардың жеңімпазы –	 Серікзат	 Мақсұтұлы,	 әңгіменің	төркінін	 күрделі	 ой	 еңбегіңіздің	 жемісі	 саналар	шығармашылық	 турасынан	 бастағанды	 жөн	 көріп	отырмыз.	 Өзіңіз	 білесіз	 жырмен	 сусындатып,	 отты	өлеңмен	 халықтың	 жүрегіне	 жете	 білу	 оңай	 емес.	Дегенмен,	 оқырмандарыңызға	 өлеңдеріңіздің	мазмұны	мен	идеясын	жеткізуде	басты	кезекте	нені	көздейсіз?–	 Менің	 түсінігімде	 өлең	 деген	 ерекше	 бір		тылсым	 нәрсе.	 Ол	 ешқандай	 	 түсіндіруді	 қажет	етпейді.	 Өлең	 ол	 –	 бір	 сәттік	 көңіл	 күйдің	 көрінісі,	кісіге	 Алла	 Тағаланың	 құдіретімен	 адам	 бойынан	төгілетін	 шығармашылық	 күй.	 Егер	 жүрегіңнің	түбінен	 шыққан	 өлеңді	 халық	 жылы	 қабылдап	жатса,	 ақын	 ретінде	 одан	 үлкен	 құрмет	жоқ.	Менің	өлең	жазған	өлеңдерім	келесі	бір	жанға	ұнап	жатса,	демек	ол	да	дәл	мендей	күйді	басынан	кешкені	деп	түсінемін.	Мәселе	осында.		Оқырмандардың	талғамы	әртүрлі.	 Кейбір	 оқырмандар	 махаббат	 лирикасын,	ал	 бәзбіреулері	 философиялық	 лириканы	 және	 т.б.	оқығанды	ұнатып	жатады.	Көпшіліктен	не	себептен	мұңды	 өлеңдер	 жазатыным	 туралы	 жиі	 сұрақтар	қойылады.	 Негізі	 бұл	 менің	шығармашылығымның		бір	 бағыты	 ғана,	 басқа	 тақырыптарда	 да	туындыларым	 дүниеге	 келіп	 жатыр.	 Жалпы	лириканы	 жақсы	 көрем.	 Көп	 жағдайларда	 табиғат,	

«КӨКДӨНЕН КӨҢІЛ ЗАУЛАЙДЫ 
АҢСАРЫМ АУСА»

махабат	 лирикаларына	 тән	 өлеңдер	 жазатыным	содан	болар.	Өмірдің	болған	соң	ақынның	мұңайған	сәтте	 туған	 шығармаларының	 болуы	 заңды.	Тіршілікте	 барлығы	 соншалықты	 жақсы	 болып,	жайнап	 тұрса	 кезінде	 ұлы	 Абай	 философиялық	 ой	қозғамас	 еді,	 Мағжандай	 қайсар	 ақын	 «Сұм	 өмір	абақты	 ғой	 саналыға»	 деп	 зарламас	 еді	 ғой.	 Бірде	ақын	досым	Қалқаман	Сариннен	жастар	жалғыздық	туралы	мұңды	өлеңдерді	неліктен	көбірек	жазатыны	жөнінде	білгілері	кеп	сұрапты.	«Сіз	өмірде	жалғызсыз	ба?»	 дейді	 ғой	баяғы.	 Сөйтсе	Қалқаман:	 «Жоқ,	 өлең	жазып	 отырған	 сәтте	 ғана	 жалғызбын»	 деп	 жауап	беріпті.	
–	 Сіз	 бір	 сөзіңізде	 поэзиямен	 діңгегі	 бір	болғанымен,	жапырағы	бөлек	өнерге,	яғни	айтысқа	кеттім	 депсіз.	 Бүгінде	 қазақтың	 табиғатымен	біте	 қайнасқан	 айтыс	 өнері	 жайлы	 бұлай	 ой	қорытуыңызға	 себеп	 неде?	 Әлде	 халықтық	 дәстүр	болғандықтан	ба?	–	 Қоғамда	поэзия	мен	айтысты	бақталастырып,	салыстыратындар	 	 бар.	 Поэзия	 әлемдік	 деңгейдегі	бекзат	өнер,	саф	өнер,	ол	адам	жаралғаннан	бері	келе	жатыр.	 Абай	 айтқандай,	 «дүниенің	 есігін	 ашқан»	өлең.	Ал,	айтыс	өнері	түркі	халықтарына,	оның	ішінде	қазақ	 пен	 қырғызға	 ғана	 тән.	 Біздің	 қанымызбен	
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жаралып,	рухымызбен	таралған	дәстүрлі,	 синкретті	өнер.	 Айтыс	 –	 ақындықтан	 	 бөлек	 театрмен	 тығыз	байланыста,	 яғни,	 үлкен	 сахналық	 шеберлікті	талап	 етеді.	 Оған	 қоса	 домбырашылық	пен	 әншілік	қасиетті	қатар	игеруің	қажет.	Енді	осыларды	қалай	салыстыруға	 болады?	 	 Поэзия	 мен	 айтыс	 өнерін	салыстыруға	 өз	 басым	 қарсымын.	 Екі	 өнерді	 алып	қатар	жүргеніммен,	көп	уақытым	айтысқа	арналды.	Себебі,	 айтыскер	 ақындар	 әулетінің	 жалғасымын,	ата-бабаларым	 айтыс	 ақындары	 болған.	 Айтыс	жанрына	 жазба	 поэзия	 арқылы	 келдім.	 Ал	 поэзия	«махаббатпен	 басталып,	 парасатпен	 аяқталады»	деген	ұстанымның	мен	үшін	орны	бөлек.		Ұлттық	өнердің	аса	құнды	мәйегі	саналған	айтыс	өнері	 жайында	 көптеген	 ғалымдарымыз	 зерттеп	келді.	 Кейбір	 деректерге	 сүйеніп	 қарайтын	 болсақ,	айтыс	өнері	 	есте	жоқ	ескі	замандарда	қалыптасқан	және	 халық	 ауыз	 әдебиетінің	 бір	 саласы	 болған.	Заманының	 дүлдүлдері	 Сүйінбай,	 Біржан,	 Жанақ,	Шөже,	Кемпірбай,	Құлмамбет,	Сара	сынды	саңлақтар	кезінде	қоғамның	келелі	мәселелерін	ашып	айтқан.	Осылайша	 атадан	 балаға	 мұра	 боп	 жеткен	 айтыс	жайындағы	 бүгінгі	 кейбір	 зиялыларымыздың	түсінігі	төмен	болғанына	қынжыламын.	Кеңес	Одағы	кезінде	 құлдыраған	 өнер	 тәуелсіздігімізбен	 бірге	қайта	түлеп,	халықпен	қауышып	жатқан	тұста	арзан	ойдың	жетегінде	кету	меніңше,	дұрыс	емес.	Қазіргі	 айтыстың	 	даму	деңгейі	жайлы	айтсақ,	технология	 дамыған	 заманда	 айтыс	 әлі	 баяғы	қалпынша	өмір	 сүріп	жатыр.	Баяғы	ақындар,	баяғы	көрермен,	 өткір	 өлең,	 қоғамның	 қордаланған	мәселелері	 	 ешқашан	 таусылмайды.	 Бір	 атап	айтарлығы	 бұрынғы	 заманның	 айтыстарына	қарағанда,	қазіргі	заманның	айтыстарының	таралуы	оңай.	 Өйткені	 қазір	 эфиден	 жылт	 еткен	 айтыстың	барлығын	 ел	 бағып	 отыр.	 Өрімдей	 жас	 ақындар	кешегі	 алпауыт	 шайырлардан	 да	 танымал	 болып	жатыр.	 Тек	 тағы	 бір	 қынжылтатын	 тұс	 –	 аға	 буын	өкілдерінің	айтыстан	шеттеп	қалуы.	Кемеліне	келген,	білім-білігі	толысқан,	парасат	биігінен	сөйлейтін	аға-апаларымыздың	 айтыстың	 додаларына	 атсалысып	жүргені	 дұрыс	 еді.	 Кезінде	 Нартай,	 Кенен	 ақындар	сексен,	 тоқсанға	 келгенше	 солай	жүрді	 емес	 пе?	 Ал	қазіргі	 айтыс	 өнеріне	 бет	 бұрған	 жас	 ақындардың	көпшілігінде	 әлі	 	 албырттық	 басым.	 Сол	 себептен	кей	 жағдайларда	 олардың	 адуындап	 айтқан	өлеңдері	 айтыстың	 ары	 қарай	 ұйымдастырылуына	зияны	 тиіп	 кетіп	 жатады.	 Шындықты	 айтудың	 да	жөні	бар.	Шындық	айттым	екен	деп	шектен	шығуға	болмайды	 ғой.	 Кейде	 айтыстың	 жолы	 жабылып,	кемшіліктері	 көрініп	 жатса,	 бұл	 мәселе	 өзіміздің	ақындарға	да	тікелей	байланысты	ма	деп	ойлаймын.	Айтылар	 шыншыл	 ой	 асқан	 шеберлікпен,	 «майдан	қылшық	 суырғандай»	 астармен	 жеткізілгенде	 ғана	тыңдарман	 көңілі	 марқайып,	 тұщымды	 ой	 түйеді.	Кезінде	 Абай	 ақын	 қоғамның	 теріс	 қылықтарын	үлкен	 парасат	 пен	 мәдениеттің	 	 биігінен	 жеткізіп	кетті	 емес	 пе?	 	 Міне,	 тапқырлықтың,	 айта	 білудің	үлгісі	 сол	 болуы	 тиіс.	 Ел	 ішіне	 іріткі	 тудырмайтын,	

МӘДЕНИ МҰРА

айшықты	ой,	саналы	сөз	суыра	отырып	әдемі	әзілін	де	айта	білетін	ақындарымыз	көп	болса	екен	деймін.	Ал,	 ақиқат	 деген	 тек	 Алланың	 тарапынан	 болатын	абсолютті	 ұғым.	 Ақиқаттың	 биігіне	 адам	 талмас	ізденіспен,	кемел	біліммен	ғана	жетеді.	
–	 Кез	 келген	 шығармашылық	 адамның	жүрегіне	жақын	шоқтығы	биік	туындылары	болады.	Сіз	 шығармаларыңыздың	 қайсысын	 атар	 едіңіз?	Болашақта	 әлемдік	 поэзияны	 жаулап	 алатындай	жауһар	дүниелер	тудыру	да	ойыңызда	бар	шығар.Қазіргі	 уақытта	 ХІХ	 ғасырдағы	 қоғамның	шындығын	 өзінің	 уытты	 жырларына	 арқау	 еткен	ақын	 Дулат	 Бабатайұлының	 шығармашылығын	зерттеп	 жүрмін.	 Бұл	 да	 шығармашылығымның	 бір	парасы.	 Поэзияға	 келсек,	 менің	 балалық	 шағымды	суреттейтін:	 «Түсімде	 түгіл	 өңімде	 бәйгені	 көрсем,	Көкдөнен	көңіл	заулайды	аңсарым	ауса»	деген	өлең	жолдарымен	аяқталатын	«Көк	дөнен»	деген	өлеңім	бар.	 Осы	 өлеңіммен	 республикалық	 мүшәйрада	жүлделі	 болдым.	 Балалық	 шағым	 суреттелетін	болғандықтан	 	 осы	 өлеңім	 жүрегіме	 жақын.	 Ал,	айтысқа	 қатысты	 айтсақ,	 1996	 жылы	 Жамбыл	атамыздың	 150	 жылдығына	 орай	 өткізілген	облыстық	 айтыста	 жеңімпаз	 болғаным	 есімнен	кетпейді.	 Сол	 жолы	 Алла	 оңдап,	 бас	 жүлдеге	 ие	болдым.	Одан	кейін	талай	республикалық	айтыстарда	жеңімпаз	болдық	қой.	Бірақ	сол	облыстық	айтыстың	мен	үшін	орны	бөлек.Жалпы	әлемдік	деңгейге	көтерілуді	аңсамайтын	шығармашылық	 адамы	 кемде-кем	 шығар.	Поэзияның	 биігіне	шығуды	 аңсап,	 әлемде	 қаншама	небір	дүлділ	ақындар	бұл		дүниеден	өтіп	кетті.	Бірақ,	олардың	біразының	бүгінде	аттары	да	аталмай,	сол	күйінде	ұмытылып	қалып	қойды.	Өмірден	өткен	соң	мойындалған	ақындар	да	бар.	Өз	заманында	Қасым	да,	Мұқағали	да	лайықты	мойындалған	жоқ.	Мен	сол	абыздардан	 артық	па	 екем?	Бірақ	 «үмітсіз	шайтан»	деген	 тағы	бар.	 Бәлкім	 бір	 биікке	жетермін,	шамам	келгенше	тырысырмын...	Оны	уақыт	көрсетеді.	
–	 Ақындық	 ортаға	 қалыптасу	 үшін	 не	 қажет	деп	ойлайсыз?–	 Акындық	 орта	 қалыптасу	 үшін	 алдымен	ақындар	арасында	ауызбірлік	қажет.	Шығармашылық	адамдардың	ортасында	осы	мәселе	қиындау.	 	Қазір	Астанада	 ақындардың	 бір	 шоғыры	 қалыптасып	келеді.	Бұл	қуанарлық	жайт.	Ауызбіршілік	бар	жерде,	бақ-береке	 де	 қатар	жүреді.	Шығармашылығы	 елге	жетіп	жатқан	ақынға	одан	артық	қазына-байлықтың	керегі	жоқ..
–	 Сүбелі	сұхбатыңызға	рахмет!

СұхбаттасқанӘсем	САҒИҚЫЗЫ	
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ТУғАН ТІЛІМ – ТІРЕГІМ

Тіл – тек қарым-қатынас құралы ғана емес, ол – ұлттық діліміздің көрініс табатын әлеуметтік құбылысы, мәдениетіміздің биік тұғыры да. Сондықтан тіл әлемдегі ұлттық мәдениеттің ара қатынасында аса маңызды рөлге ие. Бұл ретте Қазақстан Республикасының тіл саясаты мемлекеттік тілді дамытуға және республикада қолданылатын өзге де тілдер үшін жағдай жасауға бағытталған.  Қазақ тілінің тағдыры, болашағы кеудесіндегі жүрегі қазақ деп соққан әрбір азаматты алаңдатары айдан анық. Бүгінде Елбасының Қазақстан халқына жолдауында белгіленген басым бағыттардың бірі – барлық қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы ретінде мемлекеттік тілді жан-жақты дамытуға басты назар аударылып отыр. Осы орайда қазақ тілінің даму сатысына байланысты түрлі бағдарламалар жасалып, оңды нәтижелер шығуда. Аталмыш іс-шаралардың басы қасында жүрген, ана тіліміздің өсіп өркендеуіне біршама атсалысып жатқан ұйымдар да жетерлік. Солардың арасында Астана қаласының Тілдерді дамыту басқармасын айтуға болады. Басқарма басшысы Ербол Тлешов пен жүздесіп, атқарылып жатқан жұмыстармен танысып қайтқан болатынбыз. 

«МЕМЛЕКЕТКЕ ҚАЗАҚ 
ТІЛІНІҢ ТҮЙІНДІ МӘСЕЛЕЛЕРІН 

ОҢТАЙЛЫ ШЕШУ ҮШІН 
БЕТБҰРЫСТЫ ЖОСПАР ҚАЖЕТ»

– Қазіргі таңда тілдерді дамыту мәселесіне байланысты қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр?
Ербол Тлешов 

Астана қаласының Тілдерді дамыту 
басқармасының басшысы

– Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде 
қолданыс аясын кеңейтудің басты бағыттары 
мен міндеттері «Тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында» қарастырылып бекітілген. Осы 
бағдарламаға сай қалалық іс-шаралар жоспары да 
бекітілген. Осыны өз жұмысымызда басшылыққа 
аламыз. Жұмысымыздың негізгі бағыттарының 
қатарында мемлекеттік тілге деген қажеттілікті 
арттыру, мекемелерде қазақ тілінің қолданыс аясын 
кеңейту, насихаттық және танымдық шаралар 
ұйымдастыру, тіл үйрету әдістемесін жетілдіру, 
ересектерге тіл үйрету курстарын ұйымдастыру 
сияқты жұмыстар жатады. 
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Сұхбаттасқан

Гүлжәмилә ЗАЙЫРОВА

ТУғАН ТІЛІМ – ТІРЕГІМ– Басқарма тілдерді дамытуда басты назарға нені қоюда? 
 – Әлбетте, ең басты назарда мемлекеттік 

тілдің қолданыс аясын кеңейту мәселесі 
тұрады. Әсіресе, мұндай жұмыстар 
қаламыздағы мемлекеттік мекемелер 
мен басқа да ұйымдар, кәсіпорындарға 
байланысты жүргізіледі. Олардың құжат 
айналымы, күнделікті жұмыс барысындағы 
тілдік қатынасқа ерекше мән беріледі. Ол 
үшін арнайы құрылған жұмысшы тобы тоқсан 
сайын мекемелерге барып сараптама жүргізеді. 
Соның нәтижесі комиссия отырысында 
қаралып, кемшіліктерге байланысты шешім 
қабылданып, оларды түзетуге тапсырма 
беріледі. Мұны нәтиже берерлік жұмыс деп 
есептеуге болады. Сонымен бірге, баршамыз 
жақсы білетіндей, нарықпен бірге бізге 
көрнекі ақпарат та келді. Әр алуан көрнекі 
ақпараттар, жарнама мәтіндері, негізінен, 
орыс тілінде дайындалады да содан соң 
ғана барып қазақ тіліне аударылады. Осы 
арада көптеген қателер мен жаңсақтықтар 
жіберіледі. Оларды түзеу, ретке келтіру 
басқарманың күнделікті жұмысы. Осы арада 
кейбір қиындықтар туындайды. Жарнама 
мәтінінің алдымен орыс тілінде дайындалып, 
қазақ тілінің аударма тіл деңгейінде 
қалуында. Әрбір тілдің өзіндік мағыналық 
өрісі, яғни құбылысты, затты бейнелеуінің 
ерекшелігі болатыны белгілі. Тұжырымдап 
келтірсек, онда әрбір тіл белгілі бір 
логикалық жүйе. Осы реттен келгенде орыс 
тілінің семантикалық ауқымында жасалған 
жарнамалық мәтінді қазақшаға аударғанда 
не бастапқы семантикалық тұтастыққа, не 
мәтінде қамтылған мақсатқа нұқсан келеді. 
Сондықтан, орыс тілінде түсінікті, бейнелі, 
мағыналы мәтінді қазақ тіліне аударғанда 
оның бастапқы мағыналық тұрпаты 
солғындайды. Орыс тіліндегі жарнамалық 
мәтіндердің тез қабылданып, ал қазақ тіліндегі 
мәтіндердің мейлінше баяу қабылданатыны 
осыдан. Осыларды ретке келтіру үшін біз 
күнделікті дерлік жарнама агенттіктерімен 
жұмыс істеудеміз, сонымен қатар олармен 
семинарлар, әдістемелік шаралар да өткізіп 
жүрміз. Басқарма тіл үйрету әдістемесіне 
де барынша назар аударады. Себебі, әр 
алуан жаңалықтар алмасып жатқан қазіргі 
зымыран дәуірде әдістемелік ізденістер де 
жетерлік.

– Қазақ тілін одан әрі дамыту үшін не істеу қажет деп ойлайсыз? 
– Әрине, қазақ тілін дамыту дегеннен де, 

тілдің қолданыс аясын кеңейту деген жөн болар. 
Қазақ тілінің стильдік тармақтары сараланған, 
сөздік қоры жеткілікті. Мұндағы мәселе тілдің 
барлық салалардағы қолданыс аясын қазіргіден 
де әлдеқайда күшейту қажет. Бұл бағытта 
билік тарапынан да, көпшілік тарапынан да 
атқарылар шаруалар әлі де көп. Ең алдымен 
қазақ тілінің қоғамдағы мәртебесі мен беделін 
бүгінгіден әлдеқайда арттыруға қажетті 
шараларды  орындау керек дер едім. Олар: 
мемлекеттік мекемелерде қазақ тілін шынайы 
түрде жұмыс тілі ету; қазақ балаларының ана 
тілінде білім алуына толық жағдай жасау; өзге 
ұлт өкілдерінің балаларын қазақ мектебінде 
оқытуына насихат жұмыстарын күшейту; 
мемлекеттік тілдің заң дайындаудағы үлесін 
арттыру; бизнес саласындағы қазақ тілінің 
үлесін арттыру; БАҚ саласында мемлекеттік 
тілдің басымдылығын қалыптастыру; 
балаларға арналған әдебиеттерді, фильмдерді, 
мультфильмдерді, танымдық құралдарды 
көбейту және т.б.

 – Болашаққа қандай жоспарларыңыз бар?  
– Тіл саласында жүрген азаматтардың да, 

бұл салаға қатысты мекемелердің де жоспары 
көп деп ойлаймын. Өйткені, атқарылған істен 
атқарылмаған жұмыстар көп. Ағымдағы 
жоспарды айтсақ, ілгеріде айтылған 
мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қажетті 
жұмыстарды атқарудамыз, ал тіл мәселесін 
шешуге тиісті жоспарларға келсек, онда жалпы 
мемлекетке қазақ тілінің түйінді мәселелерін 
оңтайымен шешу үшін бетбұрысты жоспар 
қажет. Оған да қол жететін уақыт келер деп 
ойлаймын.– Әңгімеңізге рахмет.
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И опыт – сын ошибок 
трудных…

Во время своей первой экс-
педиции, как отмечают мо-
лодые ученые Национального 
музея страны, им удалось ос-
воить довольно не простую 
технологию вскрытия куль-
турного слоя, но и основы ти-
пологического и статистиче-
ского анализа артефактов. 

Однако ученые не 
собираются ограничиться 
лишь освоением практических 
навыков ведения раскопок. 
Эти исследования, по их 
единодушному мнению, 
помогут сделать 
выбор – определиться с 
индивидуальными темами 
будущих научных работ, 
чем они смогут внести свой 
посильный вклад в успешное 
развитие казахстанской 
археологии. 

Необходимо также 
сделать акцент на том,что 
перед членами экспедиции 
стоит непростая и довольно 
ответственная задача 
по изучениюуникального 

НАУчНАя ДЕяТЕЛьНОСТь

ЗАГАДКИ  БОТАЯ
Археологи Национального музея Казахста-

на начали свои исследования с поселения Бо-
тай. Впервые научная деятельность молодых 
ученых-исследователей нового Национального 
музея Казахстана началась 1 августа сего года с 
раскопок на древнем поселении Ботай в Северо-
Казахстанской области. Этот уникальный памят-
ник истории в последнее время все больше при-
влекает внимание археологов, интерес которых 
распространяется на изучение проблематики 
древней степной цивилизации.

памятника эпохи энеолита – поселения Ботай. А помогает 
им практическими советами во время экспедиции довольно 
известный в своих профессиональных кругах профессор 
археологии, доктор исторических наук Виктор Зайберт.

Для своих молодых коллег он прямо на поселении Ботай 
устроил мастер-класс, где делился своим богатым опытом, 
в частности,методикой раскопок энеолитических поселений  
Ботайской культуры.

Ко всему этому члены экспедиции проявили самый ис-
кренний интерес и активно занялись раскопками древнего 
памятника.А польза от этой работы очевидна уже сейчас: они 
заметно расширили свои познания в области первобытной ар-
хеологии, вникая во все детали и тонкости этой кропотливой 
работы.
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And experience - the son of 
hard errors ... 

During his first expedition, 
as noted by the young scientists 
of the National Museum of the 
country, they were able to learn 
quite a simple technology is 
not opening the cultural layer, 
but also the foundations of 
the typological and statistical 
analysis of artifacts. 

However, scientists are not 
going to limit ourselves to the 
development of practical skills in 
the excavations. These studies, 
in their unanimous opinion, 
will help to make a choice - to 
decide on individual topics for 
future scientific work than they 
can make a contribution to 
the successful development of 
Kazakhstan’s archeology. 

It is also necessary to 
emphasize the fact that the 
members of the expedition faces 
a difficult and quite responsible 
task of studying the unique 
monument of Late Stone Age 
- Botai settlement. A practical 
advice to help them during the 

M YSTERIES BOTAYA
Archaeologists of the National Museum of 

Kazakhstan began their studies with the settlement 
of the bot. First scientific activity of young scientists 
and researchers of the new National Museum of 
Kazakhstan began on 1 August this year with the 
excavations at the ancient village of Botha North 
Kazakhstan region. This unique monument of history 
in recent years increasingly attracted the attention 
of archaeologists, whose interest extends to the 
study of the problems of the ancient civilization of 
the steppe.

expedition is quite famous in their professional circles archeology 
professor, doctor of historical sciences Victor Seibert. 

For their young colleagues, he right on settlement Botay 
arranged master class, where shared his wealth of experience, 
in particular, the method of excavation Eneolithic settlements 
Botayskoy culture. 

To all this, members of the expedition showed the most 
sincere interest and actively engaged in the excavation of the 
ancient monument. A benefit of this work is evident even now they 
significantly expanded its knowledge in the field of prehistoric 
archeology, going into all the details and subtleties of this hard 
work.
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Необходимо также сказать, что 
повышенный интерес ученых-археоло-
гов в последнее время к этому древнему 
памятнику объясняется тем, Ботай-
ское поселение взято под охрану ЮНЕ-
СКО. Случилось это в 1983 году, когда 
ученые впервые на Всесоюзном симпози-
уме придали огласке данные о поселении 
Ботай.

И сегодня ученые всего мира 
единодушны в том, что Ботайская 
культура имеет мировое значение для 
изучения коренных проблем древней 
истории степного и лесостепного 
пояса Евразии.

Об этом же факте 
свидетельствует и заместитель 
директора по научной работе 
Национального музея Республики 
Казахстан, кандидат исторических 
наук Олжас Шариязданов.

Ученый не сомневается в том, 
что выбор поселения Ботай в качестве 
первого памятника для научного иссле-
дования Национального музея вполне 
закономерен. 

По мнению Олжаса Шариязданова, 
«традиционное  казахское общество 

Мировая сокровищница
испокон веков вело подвижный образ жизни, а его хозяйственно-культурная 
жизнедеятельность неизменно была связана с бескрайними степными 
просторами». 

Ученый утверждает, что началось освоение степей казахами с одомаш-

нивания лошади ботайцами, а также  формирования принципиально новой эры, 
так называемой «конно-транспортной коммуникации».

Более того, как утверждает заместитель директора по научной работе 
Национального музея РК, «именно с ботайцев начинается культурогенез казахов 
и формирование степной цивилизации Евразии». 

И поэтому выглядит вполне естественным тот факт, что ботайская 
культура сегодня – один из важных брендов в истории Казахстана. По этой 
же причине она занимает достойное место в экспозиции Национального музея 
республики. 

А о том, какие перспективы открывают новые сведения о поселении Бо-
тай, которые надеются получить отечественные ученые-археологи во время 
раскопок, рассказал Виктор Зайберт.

По его глубокому убеждению, Ботай – это сокровищница, которая принад-
лежит  культуре всего мира. 

Далее ученый пояснил, что сегодня Ботайское поселение открыто для 
научных, образовательных, туристических организаций, а также для всех тех, 
кто проявляет живой интерес к уникальной в своем роде древней истории 
Казахстана. 

К слову сказать, научнаяработа на этом древнем поселении ведется 
Национальным музеем Республики Казахстан совместно с филиалом Института 
археологии им. А.Х. Маргулана Министерства образования и науки РК, Академией 
«Көкше» и Университетом Эксетера (ExeterUniversity, Великобритания). 

Тема комплексных исследований – «Образ жизни ботайского человека». Но-
вые находки и открытия, которые, как предполагают ученые получить в ходе 
экспедиции, пополнят собой экспозиции Национального музея.

А теперь более подробно 
поговорим о том, что же представляет 
собой древнее поселение Ботай. 
Это уникальное поселение ранних 
коневодов Евразии, аналогов которому 
в мире не существует. Оно занимает 15 
гектаров земли на правом берегу реки 
Иман-Бурлук. На поверхности четко 
видны впадины, которые оставлены 
многочисленными жилищами. К 
настоящему времени на этом древнем 
памятнике учеными вскрыто более 10 
тысяч квадратных метров грунта. Плюс 
к этому, изучено порядка  сотни жилищ, 
что расположены по всей территории 
поселения, а также обнаружено  более 
трех сотен тысяч артефактов.

Но и это еще не все находки ученых. 
На Ботае найдено  большое количество 
хозяйственных построек, очагов, 
котлованов, костей, самых разных 
орудий труда. Все это объясняется тем, 
что древние жители в этих местах 
у самой воды занимались выделкой 
шкур.Как говорят ученые-археологи,  
в основном ботайцыразводили 
лошадей.А также параллельно с этим 
охотились, ловили рыбу, обрабатывали 
кости животных, дерево, камень, 
изготавливали керамику. 

Также, по версии ученых,ботайцам 
было известно колесо. А сами 
их поселения формировались на 
150-200-километровом удалении друг 
от друга. Причина в том, что каждому 
из них требовалосьсобственное 
жизненное пространство, на котором 
можно было беспрепятственно 
контролировать свои табуны. 

Работа приносит результат

В ожидании сенсаций
Уместно также напомнить, что казахстанские ученые исследуют это 

уникальное поселение уже более четверти века. И самое первое их открытие 
было настоящей сенсацией не только в отечественной, но мировой археологии. О 
поселении Ботай заговорили ученые всего мира.  

Что так сильно поразило ученых-археологов?  Они обнаружили большое 
количество останков лошадей. По этим ценнейшим для археологической науки 
артефактам ученые сделали очень смелое заявление о том, что именно на 
Ботайском поселении впервые была одомашнена лошадь. Однако эта версия 
требовала того, чтобы подвести под нее научную подоплеку. И, как выяснилось 
после проведенной научной экспертизы, 4-я часть всех исследованных лошадиных 
зубов имела следы от удил. Кроме того, археологи нашли на поселении застежки 
от пут. 

Исследования Ботайского поселения позволили археологам сделать выводы 
о датировке этого древнего памятника.Обнаруженные при раскопках изделия 
позволяют ученым заключить, что он относится к промежуточной эпохе, где-то 
между каменным и бронзовым веком. 

Этой теме видный археолог Виктор Зайберт, спустя несколько лет после 
открытия посвятил свою монографию«Энеолит Урало-иртышского междуречья». 

Интерес кБотайскому поселениюпостоянно растет. И сколько бы научных 
экспедиций не снаряжалось к этому древнему памятнику,  археологи находят 
здесь все новые и новые артефакты, проливающие свет на историю этого 
удивительного места.К настоящему времени ученые обнаружили на поселении 
более двухсот тысяч древних предметов и около ста тонн костей. 

Помимо всего, здесь не прекращаются работы по реконструкции древних 
жилищ. 

К слову сказать, зодчество Ботая – это тоже уникальное явление, 
заслуживающее самого пристального изучения. Ученые доказали, что именно 
древним ботайцампринадлежит авторство первых шатровых сооружений. 

По мнению археологов, их жилища, можно назвать самыми прочными и 
долговечными. Секрет в том, кровлю и накат они изготавливали древесины. А 
лишь потом все это  уже потом всю эту конструкцию покрывали дерном. 

Открытий хватит на всех.
Развивать тему Ботайского поселения можно бесконечно долго. И нет 

никаких сомнений в том, что ученые еще долго не потеряют интереса к этому 
уникальному памятнику эпохи энеолита. А поэтому сюда будут снаряжаться 
все новые и новые научные экспедиции.  А по их  завершении музейные фонды 
пополнятся новыми артефактами, а ученый мир получит сенсационные 
открытия.

Ведь на Ботае еще так много неразгаданных тайн.
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It is also necessary to say that the 
increased interest archeologists recently 
this ancient monument due to the fact 
Botayskoe settlement brought under 
the protection of UNESCO. It happened 
in 1983, when scientists first All-Union 
symposium to publicize data on the 
settlement of the bot. 

Today, scientists around the world 
are unanimous in saying that Botayskaya 
culture has global significance for the 
study of the fundamental problems of 
the ancient history of the steppe and 
forest-steppe zones of Eurasia. 

The same fact is evidenced by 
the Deputy Director for Research of the 
National Museum of the Republic of 
Kazakhstan, Ph.D. Olzhas Shariyazdanov. 

Scientists do not doubt that the 
choice of settlement Botay as the first 
monument to the scientific research of 
the National Museum is quite natural. 

According Olzhas Shariyazdanova, 
«traditional Kazakh society for centuries 
led sedentary lives, and its economic 
and cultural livelihoods always been 

Wor ld t r ea sur e  ches t  
associated with the boundless expanse of the steppe.» 

Scholar argues that began with the development of Kazakh steppes horse 
domestication botaytsami, and build a whole new era, the so-called «horse-
transport communication.»

Moreover, as the Deputy Director for Research of the National Museum 
of Kazakhstan, «it begins with botaytsev cultural genesis and formation of the 
Kazakh steppe civilizations of Eurasia.» 

And therefore seems quite natural that botayskaya culture today - one of 
the most important brands in the history of Kazakhstan. For the same reason, 
it occupies a prominent place in the exhibition of the National Museum of the 
Republic. 

And what prospects are opening up new information about the settlement 
bot that are hoping to get our scientists, archaeologists during excavations, said 
Victor Seibert. 

He was convinced, Botay - is a treasure trove, which belongs to the culture 
of the world.  

Next, the scientists explained that today Botayskoe settlement is open to 
scientific, educational, tourism organizations, as well as for all those who have a 
keen interest in one of a kind ancient history of Kazakhstan. 

By the way, the scientific work on this ancient settlement is conducted by 
the National Museum of the Republic of Kazakhstan together with the branch of 
the Institute of Archaeology. AH Margulan Ministry of Education and Science, the 
Academy «Kөkshe» and the University of Exeter (Exeter University, UK). 

Comprehensive research topic - «Lifestyle botayskogo man.» New findings 
and discoveries that are supposed to get scientists during the expedition, will add 
a display at the National Museum.

And now let’s talk in more detail 
about what exactly is the ancient settlement 
of the bot. This unique settlement early 
breeders Eurasia, unique in the world does 
not exist. It occupies 15 acres of land on 
the right bank of the river Iman Burluk. On 
the surface are clearly visible depression 
that left many homes. To date, this ancient 
monument scientists excavated more than 
10 thousand square meters of soil. Plus, 
studied the order of hundreds of dwellings 
that are located throughout the territory of 
the settlement, and found more than three 
hundred thousand artifacts.

But that’s not all the findings of 
scientists. At Botha found a large number 
of farm buildings, hearths, pits, bones, a 
variety of tools. All this is explained by the 
fact that the ancient inhabitants of these 
places by the water involved in reindeer 
skins. Scientists say archaeologists, mostly 
botaytsy bred horses. And parallel to this 
hunted, fished, processed animal bones, 
wood, stone, making ceramics. 

Also, according to the scientists, 
it was known botaytsam wheel. And do 
their settlements were formed at 150-200 
kilometer distance from each other. The 
reason is that each of them took their own 
living space, where you can freely control 
their herds.

The work brings results 
May also be recalled that the Kazakh 

scientists are exploring this unique habitat 
for more than a quarter century. And the 
first of their discovery was a sensation not 

In ant icipat ion of t he sensat ions 
only in this country but the world of archeology. Settlement Botay talking scientists 
around the world. 

What is so amazed archeologists? They found the remains of a large number of 
horses. For these valuable artifacts for archaeological science, scientists have made 
a very bold statement that it is on Botayskom settlement was first domesticated 
the horse. However, this version is required in order to bring it under the scientific 
underpinnings. And, as it turned out after scientific tests, 4th of all investigated horses 
had teeth marks fished. In addition, archaeologists have found in the settlement from 
the shackles of the fastener. 

Studies Botayskogo settlement allowed archaeologists to draw conclusions about 
the dating of this ancient monument. Discovered during excavations of products enable 
scientists to conclude that it refers to the intermediate age, somewhere between the 
Stone and Bronze Age. 

This topic prominent archaeologist Victor Seibert, a few years after the opening 
of dedicated his monograph «Chalcolithic Ural-Irtysh interfluve.» 

Interest in Botayskomu settlement is constantly growing. And no matter how 
many scientific expeditions do not fit to this ancient monument, archaeologists find 
here all new and new artifacts that shed light on the history of this amazing place. To 
date, scientists have discovered in the settlement more than two hundred thousand 
ancient objects and about a hundred tons of bones. 

Above all, do not stop here work on the reconstruction of ancient dwellings.
By the way, Botaya architecture - it is also a unique phenomenon that deserves 

the most careful study. Scientists have proven that it is an ancient botaytsam authored 
the first tent structures. 

According to archaeologists, their homes, can be called the most durable and 
long-lasting. The secret is the roof and reel they were made of wood. And only then it’s 
all then the whole structure was covered with turf. 

Discoveries enough for all 
Develop the theme Botayskogo settlement can be infinitely long. And there 

is no doubt that scientists have long lost interest in this unique monument of the 
Eneolithic. And so here will be equipped more and more scientific expeditions. And 
upon completion museum funds extended with new artifacts, and the scientific world 
will get a sensational discovery. 

After all, the bot still so many unsolved mysteries.
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Об этом красноречиво 
свидетельствуют итоги 
первой экспедиции ученых 
Национального музея 
Казахстана, которые были 
получены,  когда верстался 
этот номер журнала.

Уч е н ы е - и сс л е д о в а т ел и 
этого храма культуры при  
раскопках обнаружили крупные 
двухсторонне обработанные 
ножи из кремня, а также 
шлифованные и полированные 
каменные топоры, наконечники 
для копий, стрел и дротики, 
гравированные фаланги. Эти 
артефакты не что иное, как 
классический пример орудий 
труда и  образцов оружия, 
которое использовали  древние 
коневоды казахских степей.

Примечателен и тот факт, 
как утверждает профессор 
Зайберт, все артефакты 
довольно хорошо сохранились до 
наших дней. По его словам, они 
датируются IV-III тыс. до н.э.

Кроме того, при раскопках 
культурного слоя жилища 
на поселении Ботай найдено 
огромное количество костей 
лошадей. Это было для древних 
жителей материалом, из 
которого впоследствии они 
изготавливали орудия труда, 
оружие, предметы быта и 
культа.

Плюс ко всему, были найдены 
утилизированные кости, 
которым не нашлось применения 
в домашнем хозяйстве. Но зато 
их использовали в качестве 
арматуры глиняных стен 

Вернулись не с пустыми руками

жилищ и других хозяйственных конструкций. 
Помимо всего, ученые исследуюттонкости архитектурных 

приемов, которые  использовали ботайцы для строительства 
своих жилищ.Так, чтобы лучше понять эту архитектуру, научные 
сотрудники Национального музея изучили реконструкцию двух 
ботайских жилищ в натуральную величину.Они соединялись 
между собой переходом, расположенным на озереШалкар. 

Наряду с этимпри исследовании поселения сотрудниками 
Нацмузея  проведена кустовая разведка новых объектов 
археологии. К примеру, на 11-километровом расстоянии 
восточнее поселения Ботай, на правобережье реки Иман-Бурлук, 
в 2 километрах западнее села КутузовкаАйыртауского района 
на краю третьей террасы удалось найти две погребальные 
конструкции. Одна из них – земляной курган диаметром 26 метров 
и высотой  80 сантиметров от уровня подошвы насыпи. 

Принимая во вниманиеогромную научную ценностьвсей 
территории Ботайской культуры, которая  послужила мощным 
импульсом для развития культур последующих эпох, можно буть 
уверенным в том, сведения, полученные при этих раскопках, 
пополнят новой информацией в историко-культурную концепцию 
Казахстана. 

Работы на поселении Ботай будут продолжены.

Татьяны КАЗАНЦЕВА
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Scientific activitieS 

This is clearly evidenced by 
the results of the first expedition 
of scientists of the National 
Museum of Kazakhstan, which 
were obtained when the layout is 
this issue of the magazine. 

Research scientists of the 
temple culture during excavations 
found large bi-treated knives 
of flint, as well as ground and 
polished stone axes, spearheads, 
arrows and darts, engraved 
phalanx. These artifacts are not 
nothing but a classic example of 
the tools and models of weapons, 
which was used in ancient 
breeders Kazakh steppes. 

Also noteworthy is the fact, 
as Professor Seibert, all artifacts 
fairly well preserved to our days. 
According to him, they date back 
to the IV-III millennium BC. 

In addition, during the 
excavation of the cultural layer of 
dwellings in the settlement Botay 
found a huge number of bones 
of horses. It was for the ancient 
inhabitants of the material 
from which they subsequently 
produced tools, weapons, 
household and ritual objects. 

Plus, recycled bones were 
found, which were not used in 
the household. But they were 
used as reinforcement mud walls 
of houses and other business 
structures. 

Above all, scientists are 
exploring the intricacies of 

Ret ur ned empt y-handed

architectural techniques that are used botaytsy to build their 
homes. So, to better understand the architecture, researchers have 
studied the reconstruction of the National Museum botayskih two 
dwellings in full size. They were connected by a passage located on 
Lake Shalkar.

Along with this, the study of the settlement staff Natsmuzeya 
held bush exploration of new archaeological sites. For example, at 
11 km distance to the east of the settlement bot on the right bank 
of the river Iman Burluk, 2 kilometers west of the village Kutuzovka 
Aiyrtau area on the edge of the third terrace was able to find 
two funerary structures. One of them - an earthen mound with a 
diameter of 26 meters and a height of 80 inches from the edge of 
the sole mound. 

Taking into account the enormous scientific value of the whole 
territory Botayskoy culture that served as a powerful impetus for 
the development of the cultures of subsequent ages, lists you can be 
sure that the information obtained from these excavations will add 
new information to the historical and cultural concept of Kazakhstan. 

Work on the settlement Botay will continue. 

Mariika Iezely
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ӨРКЕНИЕТТІ ӨМІР

ӘЛЕМДІК МӘДЕНИЕТ 
ИКЕМДІЛІГІ

Әлемдік мәдениеттер өркениеті қай халықтың 
болсын қол жеткен табыстары мен қызметі, өзіндік 
ерекшеліктерінің жетілу деңгейінің негізінде ұзақ дамудан 
өтті. Сол себептен мәдениет ұғымы тарихи қалыптасу 
жолында қоғамдық өмірдің сипатына ие болды. Жеке адамның 
өмір сүру мақсатына айналды және оның қоршаған ортамен 
қарым-қатынасының нәтижесінде ерекше құбылыс ретінде 
танылды. Халықтың шығармашылығынан туындаған 
таңбалы тастағы кескіндер, Микеланджелоның мәңгілік 
туындылары мен атақты суретші Пабло Пикассолардың 
әлемдік мәдениеттің дамуында қалдырған шығармалары 
алтын қазына болып тбылады. 

Адамзат ғасырында әлемдік өркениеттің даму үрдісі бірнеше 
кезеңге бөлінді. Мәселен, Ортағасыр мәдениеті элитарлық және 
таптық бөлінушіліктің негізінде өмір сүріп, мәдени туындыларының 
өзі жан-жақты жетілген адамдық мұратттықа жетелеп отырды. 
Ғалымдардың пікіріне сүйенсек, Ортағасыр мәдениеті Антикалық 
және Жаңа дәуір болып екіге бөлінеді. V-X ғасырларды қамтыған 
алғашқы кезеңде еуропалықтардың христиан дінін қабылдауымен 
байланысты болды. Екінші кезең X-XІV ғасырларды қамтып, қайта 
өрлеу дәуіріне бет бұрды. XІV-XV ғасырларды қамтыған соңғы кезең 
Еуропалық мәдениеттің қалыптасу процестерін жалғастырды. 
Ортағасырлық мәдениеттің ерекшелігі адамзат тұрмысы қатты 
өзгеріп, христиан дініне сөзсіз берілгендігінде болып отыр. 

Бұл ғасырда өмір сүрген тайпалардың арасында екі тап 
қалыптасты: феодалдық табы мен шаруалар табы. Феодалдар мал 
мен жердің негізгі иесі болып саналып,  ал феодалдық қатынастардың 
орнауы Қазақстанның оңтүстігінде басқа өңірлерге қарағанда 
жедел жүрді. Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихының дамуында 
феодалдық-патриархаттық қатынастар орнады. 

Орта ғасырдағы Қазақстанның материалдық мәдениеті де 
жеткілікті түрде өркендеді. Қазақ жерінде VI–XII ғасырларда қоныс 
тепкен түрік, батыс түрік, түркеш, қарлұқ, оғыз, қимақ, қыпшақ 
және қараған хандықтарының  өздеріне тән дамыған материалдық 
мәдениеттері болды. Археологиялық жұмыстардың нәтижесі 
көрсеткендей түркі тілдес тайпалардың VI–XII ғғ. тұрақты 
мекен-жай салып отырықшыланған өмірлерінің бары анықталды. 
Қазақстанның оңтүстік және шығыс аудандарында отырықшылық 
өмір басым болғандағы дәлелденді. Түркі дәуіріндегі киімдерімен 
жерленгендер адамдар қазақ жерінде көптеп табылып жатты. 
Мәселен, Солтүстік, Шығыс Қазақстан жеріндегі зираттардан 
былғары қамзолдар, жүннен токылған көйлектер, теріден жасалған 
тон, ішіктердің қалдығы кездеседі. Табылған аяқ киімдердің 
ішінде өкшесі биік емес, қайқы бас етіктер және кебіс қалдықтар, 
белдіктер, тамаша безендірілген кеселер де болды. Ал, кеселер алтын, 
күміс және қымбат бағалы тастармен безендірілген.

Материалдық мәдениеттің көрінісінің бірі сәулет өнеріне 
десек, Тараз жеріндегі Бабаджа – хатун кесенесі сол орта ғасырдағы 
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сәулет өнерінің ең ертедегі ескерткіші болып табылады. Осыған 
жақын орналасқан Айша бибі және Қарахан кесенелері де көне заман 
ескерткіштері болып саналады.Ұлы Жібек жолында Батыс пен 
Шығыс арасында қолөнер, сауда және байланыс орталықтары орнап, 
тарихи-әдеби шығармалардың болғаны расталды. Материалдық 
мәдениетті өркендету ісіне байланысты Қазақстанның Оңтүстігі 
мен Жетісуды халифаттың, Саманилер, Қарахандар мемлекеттерінің 
саяси экономикалық және мәдени қарым-қатынастары маңызды рөл 
атқарды.  

Өмірге икемділігі мен қабілеттіліктерінің арқасында жан-
жақты қалыптасқан гректер мәдениетінде сирек кездесетін білім 
беру жүйесін жасап шығарған. Соның негізінде грек халқы адамға 
қажет гуманистік құндылықтың әсерінен мәдени процестер 
дамыды. Айтса айтқандай, кезінде атақты ғалымдардың бірі грек 
мәдениетінің идеясы болмаса адамзат тарихы өмір сүре алмас 
деген қорытындыға келген болатын. Яғни, гректердің түсінігінде 
білім жолы адамды басты мақсатқа итермелеп отырған. Египет 
мәдениеті сан-салалы болғаны соншалық, халықтың мәңгілік өмір 
сүруге талпынысы күшті болды. Бұл үрдіс гректердің санасына 
уақыт өте тереңдей түскен. 

Ал, Қытай мәдениеті өзінше дамып жатты. Даосизм адамды 
табиғат пен бірлікке шақырады деп түсінген олар жер бетіндегі 
тіршілік атаулының негізі, бүкіл заттық дүние мен табиғат 
құбылыстарының қайнар көзі деп санаған. Бұған қарап, қытай 
мәдениетінің философиялық қағидалары мәдениет ұғымын терңірек 
түсінуге себін тигізеді. 

Адамзат өркениеттілігінің ең басты ошақтарының бірі – 
Антикалық мәдениет болып саналынды. Антикалық мәдениеттің 
архаикалық, классикалық, эллинистік және римдік кезеңдері болды. 
Антикалық дәуір кезінде мәдениеттің  қарыштап дамығаны 
Ғарыштық үйлесімдік тән болды. Классикалық грек мәдениетінің 
дамуы да осы дәуірде қалыптасты. Дәл осы кезеңде ежелгі грек 
түсінігінде адамдар өз бойына білімділік пен ізгілікті, өздеріне тән 
сұлулықты ұштастыра білді. Сондай-ақ, бұл дәуір ежелгі Грек 
және Рим мәдениеттерінің дәстүрлерінің, құндылықтарының, 
идеяларының, өнерінің, мұраттарының тұтас жүйесі болып 
есептелінді.

Антикалық мәдениет 4 кезеңге бөлінеді. 1. Крит-Миной 
мәдениеті; 2. Ежелгі Эллада мәдениеті; 3. Классикалық грек 
мәдениеті; 4. Эллинистік мәдениеті. 

Антикалық дәуірдегі философиялық дамуда таным 
процесіндегі қаруы – ақыл болса, ал құралы – байқау болып есептелінді. 
Ал, маңызды мәселе адам қатынасын орнату мен оны қалыптастыру 
еді. Оның ішінде субъективтік болмыс арқылы субъективтік ілім 
адамдардың барлық өлшемі ретінде қарастырылды. 

Тарихи оқиғалар еуропалық мәдени бетбұрыстың жүзеге 
асыру процесін одан әрі жылдамдастырып, адамзат тағдырының 
өзгерістерге ұшырауына тікелей байланысты болды. Сонымен 
қатар жаңа дүниенің қалыптасуы үш факторға негізделді. Олар: 
демократия, тәжірибелік ғылым және индустрияландыру. Бұл 
факторлар осыдан екі ғасыр бұрын пайда болды да, XIX ғасырда 
қоғамдық өмірдің барлық салаларына еркін енді. Өнер туындылары 
мыңдаған таралыммен шығарылып, халық арасына кеңінен тарай 
бастады. 

Осылайша әр кезеңнің тұсында дамыған әлемдік мәдениеттің 
өркениеттілігі заманның басты идеяларымен байланысып жатты. 
Өнер адамдары  музыка, әдебиет және т.б. өнер салаларындағы 
асқан үздік шығармаларында қоғамдық өмірге бір жағынан сыни 
көзбен қарай отырып, екінші жағынан философиялык, эстетикалық 
тұжырымдар мен теориялар жасады.
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В руках  Коркыт ата 
оживали волшебные струны.

Казахская народная 
музыка тесно переплетается  
с именем Коркыт-ата. А 
по одной из древних легенд, 
создание кобыза еще в 
IX веке приписывается 
именно этому великому 
сказителю степей. Еще его 
по вполне заслуженному 
праву называют признанным 
родоначальником музыки и песен тюркских народов. Великолепную красоту мира Коркыту 
удавалось гениально передавать с помощью тонких струн кобыза. 

ЛЕГЕНДАРНАя ЛИчНОСТь

Певец из глубины веков

Что  еще  мы  знаем  о  легендарной   личности  Коркыт-ата? 

Это был великий мыслитель, кюйши, герой 
многих легенд. Он жил в IX веке на берегах 
Сырдарьи. 

А древние предания и легенды описывают 
Коркыта как человека, который бросил вызов 
смерти и посвятил свою жизнь  поиску счастья для 
всего человечества. 

О жизни, наставлениях героя народных легенд 
рассказывается литературном произведении 
«Книга моего деда Коркыта». В ней, в частности, 
говорится о том, что еще во времена расцвета 
государства Огуз-кипчаков (8 - 9 века) на берегу 
Сырдарьи жил знатный государственный муж 
по имени Коркыт. Его явный авторитет среди 
соплеменников был настолько велик, что все его 
советы и повеления исполнялись беспрекословно. 

В знак признания его заслуг перед казахским 
народом на берегу Сырдарьи установлен памятник 
– фигур кобыза. Это дело рук великого архитектора 
Бека Ибраева. Это своеобразная дань памяти 
Коркыту. 

По преданию, в ветреную погоду  со стороны 
этого памятника доносятся звуки, которые очень 
похожи на мелодию кюев. 

К слову, сегодня  известны такие кюи, как 
«Коркыт», «Акку», «Коркыттын сарыны», 
«Желмая» и ряд популярных народных напевов.  

О заслугах Коркыта перед своим народом 
писал академик В. Бартольд. В его трудах 
говорится, что по казахскому народному преданию, 
святой Коркыт выступает как создатель кобыза и 
как первый народный музыкант и певец. По мнению 
ученого, игра на кобызе, которую приписывают 
мусульманскому святому, – это наследие 
среднеазиатского шаманства. Еще Коркыта 
называют «Күй атасы» – отцом кюев. 

Его культурное наследие бережно сохранили 
до наших дней благодарные потомки. По 
существующей легенде, первым шаманом, к 
которому достался кобыз Коркыта, был его ученик 
– баксы-жырау Койлыбай.

Понять значение кюев как разновидного 
казахского народного творчества нетрудно, если 
принять во внимание тот факт, что для казахов 
владение музыкальным искусством – это сродни 
тому, как умение оседлать коня. Это может любой 
житель степи. 


