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Кіріспе

Қазақ қолөнерінің өсу жолы, 
өзіне тән даму тарихы бар. Ол 
тарих сонау көне эамандардан 
басталады. Оған Қазақстан же- 
pi ндс бұрын-сонды жүргізілген 
археологиялык зерттеулердің 
нәтижесінде анықталған ежелгі 
мәдениеттің үлгілері далел бола 
алады. Мүның өзі казак өнері- 
нің республика жерінде мексн- 
деген сак, үйсін, қыпшак, гүн, 
карлұк және тағы баска көне 
түркі тайпаларыньщ мәдениеті- 
мен төркіндестігінің айғағы.

Қазак халқы — кең-байтақ 
республика жеріндегі ертеден 
калыптаскан көне мәдениеттің 
тікелей мүрагері және сол дзе
ту рді дамытушы, жаңғыртып 
байытушы. Бұл процеске әр ке- 
зеңде Қазакстан жеріне жан- 
жақтан келген көшпелі тайпалар 
мен халықтардың, сондай-ақ, 
Оңтүстік-Сібір, Орта Азия мен 
орыс халқының да мәдениеті 
эсер етті. Сайып келгенде, жер- 
гілікті көне мәдениет сырт- 
тан келген мәдениет элементте- 
рінің сан толкыиын бойына сіңі- 
ріп, үнемі жаксару, жаңғыру 
үстінде болды. Осындай толас- 
сыз дамудың нэтижесінде XIX 
гасырдың екінші жартысы мен 
XX ғасырдың басында казак 
халкынын дэстүрлі қолөнері өз 
дамуында айтарлықтай жоғары 
деңгейге көтерілді.

Революцияға дейінгі қолөнер- 
дің дамуына казак кауымының 
әлеуметтік-экономикалық жағ-

дайы, көшпелі емір, біртіндеп 
отырыкшылыкка көшу процесі, 
бүрын үстем болып келген тұйық 
шаруашылықтың ыдырай бас- 
тауы, көрші елдермен, эсіресе 
Россиямен, сауда қатынасының 
шаруашылық және мәдени бай- 
ланыстың арта түсуі, тағы да 
баска көптеген ішкі-сырткы 
факторлардың әсері айтарлық- 
тай ыкпал жасады. Ол кездегі 
казак ауылдарыньің көпшілігінің 
каламен байланысы болмады. 
Сондықтан, олардың езіне қа- 
жетті үй бүйымдарының басым 
көпшілігін калалардан сатып 
аларлыктай мүмкіндігі болма- 
ғандыктан, негізінен, халық ше- 
берлерінін қолына қарады. Ка
зак колөнер шеберлері, кә- 
бінесе, кедейлер эулетінен шык- 
ты. Олардыц белгілі бір ко- 
лөнер түріне мамандана кәсіп 
етуі шеберлердін негізгі күн- 
көріс көзіне айналатын. Соның 
өзінде колөнер шеберлерінің 
өнерлі еңбегі, тіпті ғажап туын- 
дыларының өзі де жете ба- 
ғаланбады. Сондықтан, қолө- 
нерді кэсіп етуші шебер жан- 
дардың өзі жокшылык зарда- 
бынан кол үзе алмады. Кейде, 
өнер иесі еңбегін алдын ала 
сатып, аукатты адамдардан, ай- 
талық: «Балаңа ер косып берем» 
немесе «Сыкырлауык жасал бе
рем»,— деп қарызға мал алып, 
кажетіне жүмсады. Нәтижесін- 
де, айтулы шеберлердің өзі мал- 
ды адамдарға карыздар болып

соны өтеу жолында өмірлері 
втетін-ді.

Казак колөнер шеберлерінің 
күнделікті еңбегінің тым ауыр- 
лығының бір себебі — олардың 
басым көпшілігінде жабдыктал- 
ған арнайы шеберханалардың 
болмауы. Әсіресе, ершілер, зер- 
герлер, етікшілер, тағы да басқа 
үсақ-түйек бүйымдар жасайтын 
шеберлер, йөбінесе, кысы-жазы 
езінің тұрғын үйінде немесе жа- 
сатушыньің мекен-жайында жа- 
тып істеді- Мұндай шеберлер- 
дің бүйым жасайтын шикізаты 
да, күрал-саймандары да көш- 
конға колайлы шагын, сыйым- 
ды болды. Сондыктан, олар 
жаздыгүні елмен бірге жайлау- 
ға көшіп, өзінің шағын киіз 
үйінде-ак істей берді. Ал енді, 
киіз үй сүйегін жасайтын үй- 
шілер мен арба-шана, жерағаш 
сиякты көлемді куралдар мен 
бүйымдар істейтін шеберлер, 
темір үсталары, тас өңдеуші- 
лер, көбінесе, кысқы мекенінен 
кете алмай жатакта қалады. 
Сондыктан, бүлардың кейбіреу- 
лерінде, эсіресе үсталарда, ар
найы карапайым дүкендер бол
ды. Ал, тастан там салып, 
күлпытас және баска бүйымдар 
кашайтын шеберлер мен үй- 
шілердің, арбашьілардың жүмыс 
орны кыстаудағы қора бұры- 
шында, шошалада немесе ар
найы жасалатын лапас астында 
орналасты. Мүндай шеберлердің 
жазда жайлауға көшуіне, бір
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жағынан, көліксіздік, кедейлік 
мумкіндік бермесе, екіншіден, 
олардын негізгі кәсібінің өэі 
кош-конга тым қолайсыздык 
туғыздьі. Айталық, ауыр тас- 
тарды былай койғанда, киіз уй 
сүйегі мен арба-шана, тагы да 
баска шаруашылық сайманда- 
рын жасайтын шикізаттарды, 
оларды өңдейтін кұрал-сайман- 
дарды көш-конның кезінде өзі- 
мсн бірге ала жүруге мүм- 
кіндік болмады.

Қазіргі уақытта революциям 
дейінгі казак халкының кол- 
онер табиғатын жан-жакты эт- 
нографиялык түргыда зерттеу- 
дің ғылым үшін де, өмірлік 
тәжірибе үшін де маңызы өте 
зор. Өйткені, қазактың қол- 
өнері жалпы халык мәдениеті- 
нің ішіндегі негізгі салаларыныи 
бірі. Маркстік-лениндік ілім ка- 
ғидалары бойынша, үлкенді-кі- 
шілі кай халык болсын ду- 
ниежүзілік мәдениет корына 
өз әлінше улес косады. Олай 
болса, казак халкьіның да үлт- 
тык мәдениеті. оның ішінде кол- 
онер шеберлсрінің дәстүрлі 
өнері де жан-жакты зерттеуді 
кажет ететін багалы мұра.

Партиямыз бен үкіметіміз 
халык колөнер дәстүрлерін мә- 
пелеп сактау және олардын 
сан алуан салаларын казіргі 
жағдайда творчестволық түрде 
дамыту мәселесіне удайы көңіл 
бөліп келеді. Мәселен, СССР 
Министрлер Советі 1966, 1968 
және 1986 жылдары халыктык 
көркемөнер кәсібін дамыту мә- 
селесіне арналған каулылар ка- 
былдады. Бұл каулыларда ха- 
лықтын күнделікті тутыну зат- 
тарын өндіру ісін одан әрі арт- 
тыру, жергілікті жұртшылыктын 
улттык ерекшеліктерін ескеру, 
әсіресе, колөнер кәсібінің өні- 
мін молайтумен бірге өнім түр- 
лерін де мейлінше көбейту мәсе- 
лесін көтерді. Сондай-ак, халык
тык колөнердің ағаш, тас, кера
мика, металл түрлерін көр- 
кемдеп өңдеу, кілем тоқу, кесте 
тігу сиякты сан алуан дәстүр- 
лі турлерін мүкият зерттеп, оны 
жаңа жағдайга ыңғайлап, дамы
ту шараларын белгілеп берді. 
Осы каулыларда көрсетілген

нускауларды орындау барысын- 
да Қазакстанда көптеген көр- 
кемөнер кәсіпорындары іске 
қосылды. Оның ішінде Алматы- 
дағы «Сувенир*, «Тұс киіз* фаб- 
рикалары мен «Экспериментті 
көркем керамика* заводын және 
баскаларын айтуға болады.
Осы, жоғарыда айтылған, көр- 
кемөнер кәсілорындарының шы- 
ғаратын өнімдерінде казактың 
дәстүрлі колөнер туындылары- 
нын үлгілері мұқият ескеріледі. 
Коммунист партия мен Совет 
үкіметінің халык өнерінің одан 
әрі дамуына әкелік камқорльі- 
гынын тағы бір айғағы ретінде 
КПСС Орталык Комитетінің ха
лык көркем колөнері туралы 
1975 жылғы 29 январьдагы кау- 
лысын атап айту кажет. Бұл 
қаульіда халықтык дәстүрлі көр- 
кемонер салаларын одан әрі 
дамытудың жолдарын корсету- 
мен бірге оны социалист мә- 
дениеттің маңызды саласы ре- 
тінде ғылыми түрғыда зерттеу- 
дің кажеттілігін ескертіп, барлык 
одактас республикаларға осы 
мэселені талкылап, нактылы ша- 
ралар белгілеуді тапсырды. 
КПСС Орталық Комитетінің бул 
каулысын Қазақстан Коммунис
т а  партиясынын Орталык Коми
тет! мен Қазак ССР Министрлер 
Советі талкылап, республика ко- 
лемінде көрксмөнер кәсібін да
мыту шараларын белгіледі. Бул 
каулыда халыктык колонер сала
ларыныи тарихы мен болмысын 
гылыми турғьіда зерттеудін ка- 
жеттілігі көрсетілді.

Жомрыда көрсетілген каулы- 
карарлардың алгашкы нәти- 
желері тез арада бой көрсетті. 
Қазакстанда халыктык колөнері 
негізінде маманданған он шакты 
ондіріс кэсіпорны, көптеген цех 
ашылды.

Партия мен укіметтің қаулы- 
ларындағы көрсетілген міндет- 
терді, шын мәнісінде, жоғары 
деңгейде орындау ушін, халык 
мәдениетінін откені мен бүгін- 
гісін ғылыми турғыда зерттеу ке- 
рск болды. Міне, осы жағдай- 
ларға байланысты казак хал- 
кынын колөнерін зерттеу қолға 
алынды.

Өмірдің кай саласында болма-

сын оның казірп калпын жаксы 
түсіну ушін өткен тарихын, те- 
гін тереңірек зерттеп білудің 
кажеттігі белгілі. Сондыктан, біз 
бүл еңбегімізде қазактың ха
лыктык колөнерін тарихи тұр- 
ғыда зертгеуді алдымызға негіз- 
гі максат етіп койдык. Револю- 
цияға дейін казак колөнерінің 
бірнеше салалары болды. Біз 
оның ішінде ағаш, металл, тас, 
сүйек, мүйіэ, тері мен былғары- 
дан әр түрлі уй бүйымдарын, 
шаруашылық курал-саймандарын, 
сан алуан ескерткіштер жа- 
сауға байланысты калыптаскан 
колонер түрлерін қарастыруды 
жон көрдік. Оның да өзіндік 
себептері бар. Жоғарыда көрсе- 
тілген табиғи заттарды өндеп, 
одан әр түрлі буйымдар жасау- 
мен революцияға дейін, негізі- 
нен, ер адамдар айналысты. 
Мұндай колөнер шеберлерінің 
копшілігінің кунделікті ісі олар
дын негізгі кәсібіне айналған. 
Дегенмен, әлі де болса, казак 
шеберлері жер өңдеп, мал өсіру- 
ден үзілді-кесілді мүлде кол үзе 
коймады.

Октябрь революциясынын 
женісінен кейін, әсіресе ауыл 
шаруашылығын коллективтенді- 
руге байланысты, казак журт- 
шылығы түгелге жуык коғамдык 
еңбекке белсене араласты да, 
колонер кәсібі, әсіресе, онын ер 
адамдар айналысатын түрлері 
күрт төмендеді, тіпті, олар өн- 
діретін буйымдар жаңа жағдайға 
байланысты өзінің қажеттілігін 
жойды. Өйткені, оларды күн- 
делікті халык тұрмысынан өн- 
дірістік товарлар онай ығыстыр- 
ды. Нәтижесінде ел арасында 
ер адамдар колонеріне байлан
ысты карекеттер үй кәсібі болу 
мәнін жойды деуге әбден бола
ды. Ал, киіз басу, тоқымашы- 
лык, тігіншілік, кесте тігу сияк
ты әйелдер үлесіне тиген кол
онер түрлері, керісінше жаңа 
жағдайға байланысты жаңғыра 
даму устінде. Сондыктан да, біз 
бул жумыста осы күні ел ара- 
сынан ізін жойып бара жаткан 
ер адамдар айналысатын кол
онер түрлерін тарихи тұрғыда 
зерттеуді каладык. Еңбекте 
«үйші», «ерші*. «зергер*. «ұста*,
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«көнші», «ысшы», «етікші*, «иі- 
ші*, «тамшы* сияқты халык ше- 
берлерінің онеріне, олардың ко- 
лынан шыққан сан алуан бүйым- 
дардың жасалу тәсіліне, коркем- 
дік сапасына, жергілікті ерек- 
шеліктеріне көңіл бөлінеді.

Бұл еңбек қазақ этнограф- 
тарының 1949—1980 жылдарда 
ел арасынан жинаған деректе- 
рін, Қазак ССР Ғылым акаде- 
миясымың археология, Қазак 
ССР-інің Мемлекеттік орталык 
және Ә. Қастеев атындагы Ка
зах ССР-інін өнер, СССР Ғылым 
академиясы Антропология және 
этнография музейлерінің қор- 
ларында сақталған қазак қол- 
өнер шеберлерінің сан алуан 
коркем туындыларын және жаз- 
ба деректерін кенінен пайдалану 
негізінде жазылды.

Рсволюцияга дейінгі жарық 
көрген көптеген этнографиялық 
жазба мүра ішінде тікелей ка- 
зактын қолөнерінс, әсіресе, тек 
қана ер адамдар айналысатын 
шеберліік болмысына арналған 
жүмыстар мүлдем болган жох. 
Әр уақытта, әр түрлі жағдайлар- 
ға байланысты Қазақстанда бо- 
лып, жалпы казах халкының 
түрмысы мен мәдениеті туралы 
жазған авторлар оз енбектерін- 
де жергілікті шеберлер жасаған 
бүйымдар туралы жалпылама 
мағлүматтар берумек ғана шек- 
теледі. Бүл жазбаларда, әсі- 
ресе, ел арасында оте жиі кез- 
десетін киіз басу, тоқымашылык, 
сырмак сыру, ою-өрнек сияқты 
әйелдер өнеріне байланысты 
жайларды баяндауға көп көңіл 
бөлінді.

XIX ғасырдың екінші жарты- 
сында Шокам Уәлиханов, Муса 
Шорманов, Мухамет-Салык Ба- 
бажанов, Құдабай Қостанаев 
сияхты хазах авторлары халых 
өмірін этнографиялык тұрғыда 
харастырып, біркыдыру еңбектер 
жазды. Оларда хазах колөнері- 
не байланысты біраз деректер 
берілді.

XIX ғасырдын соңында Ка
захстан мен Орта Азия елде- 
ріндегі колөнер кәсіптерінің 
жалпы капиталистік катынас- 
тардын дамуына хажетсіз түр-

лерін мүлдем жою керектігін 
уағыздаушылар да (С. А. Да
выдова) болды. Мұндай реак- 
цияшыл пікірді атахты орыс ға- 
лымы К. М. Обручев кезінде 
орынды сынға алды. Ол жергі- 
лікті холөнер кәсібініц маңызын 
Россия капитализмінің пайда- 
сына карай емес, оның онімі- 
нің, ең алдымен, жергілікті ха- 
лыхтын өз кажетіне сайлығы- 
мен байланысты харастырудың 
керектігін дәлелдеді.

Казах өмірін этнографиялык 
түрғыда зерттеудің жаңа кезе- 
ңі Октябрь революциясының 
жеңісінен кейін басталды. Бұл 
кезеңде жалпы хазах өмірін 
зерттеумен бірге колөнер мәсе- 
лесінен де деректер жинау Ка- 
захстанды зерттеу хоғамының 
үлесіне тиді. Коғамның 1922— 
1924 жылдардағы жылдык есеп- 
терінде біркыдыру материал- 
дар жарык көрді.

СССР Ғылым академиясының 
жиырмасыншы жылдардын со- 
нында Казахстан жеріне үйым- 
дастырган экспедицияларынын 
этнографиялык деректер жинау- 
дағы ролі айтарльіқтай болды. 
Бүл ретте біздің зер-rten. отыр- 
ган мәселеге хатысы бар жү- 
мыстар қатарына ең алдымен 
С. И. Руденконын Ойыл, Сағыз 
өзендерінін бойын және Казах- 
станның солтүстік-батыс өңірін 
мекендейтін казахтар тұрмысы 
туралы жазған сңбектері және 
С. М. Дудин мен Е. Шнейдер- 
дің хазах ою-өрнектері туралы 
жазған еңбектері жатады. Бүл 
еңбектерде, негізінен, киізден 
жасалатын үй бұйымдары мен 
кілем, алаша токуда колданы- 
латын оюлар болмысы соз бо- 
лады.

Казахстан жеріндегі архитек- 
туралых ескерткіштер түрлерін 
зерттеуде де согыстан кейінгі 
жылдарда біраз жұмыстар жа- 
салды. Атап айтканда, Т. К. Бә- 
сеновтің Батыс Казахстандағьі 
архитектуралык ескерткіштер 
туралы жазған еңбектері мен 
М. М. Меңдіхүловтың Мангыш
лак пен Батыс Үстірттегі архи- 
тектуралых ескерткіштер туралы 
жазган кітабынан тас өңдеу өне-

ріне байланысты кунды деректер 
табуға болады.

Казах халхының мәдениеті 
мен түрмысын, откені мен бү- 
гінгісін жүйелі түрде этногра
фиялык түрғыда зерттеу Үлы 
Отан согысынан кейін Казах 
ССР Ғылым академиясынык 
хүрамында этнографиялык бо- 
лімнің калыптасуына байланыс
ты жүргізілді. Казахстанның әр 
онірінде мекендейтін хазах 
жүртшылыгынын материалдык 
мәдениетін, шаруашылых мәсе- 
лелерін, жалпы мәдениеті мен 
түрмысын зерттеу негізінде 
И. В. Захаров, В. В. Востов, Р. Д. 
Ходжиева сиякты этнографтар- 
дыц бірнеше гылыми еңбектсрі 
жарык көрді. Бүл жүмыстар ха
зах колөнеріне толых арналмаға- 
нымен, олардың әркайсысынан 
колөнерге байланысты нактылы 
деректер табуга болады. 1950 
жылдардың соңында Казахстан- 
ның солтүстік облыстарында ме- 
кендейтін хазах жұртшьілығы- 
ның революцияға дейінгі кәсі- 
бін этнографиялык түріыда 
зерттеуге Э. А. Масановтың кан- 
дидаттых диссертациясы арнал- 
ған еді. Бірак, бул колжазба 
жеке кітап болып шыххан жок, 
тек оның кейбір бөлімдері бой- 
ынша бірнеше жеке макалалар 
ғана жарык көрді.

Казах халхынын киіз үйі ту
ралы академик Ә. X. Марғүлан- 
ның көлемі шагын еңбегі мен 
М. С. Мұкановтың альбом-кіта- 
бы, сондай-ах, хазах онері мен 
колөнсрі туралы Н. Нұрмұхаме- 
довтің ецбектері жарых корді. 
Бүл еңбектердің кай-хайсысын 
болмасын кезінде охушы хауым 
жаксы хабылдады, олардын әр- 
кайсысы онер тарихын зерттеу
ге айтарлыктай үлес хосты.

Охушы хауымга үсынылып 
отырган бүл еңбекте ағаш, ме
талл, сүйек, мүйіз, тері, былға- 
ры, әр түрлі тастар мен шыны- 
ларды өңдеп, олардан сан алуан 
үй бүйымдары мен мәдениет 
ескерткіштерін жасай білген 
казах шеберлерінің ғажайып 
онері нахтылы деректер негі- 
зінде сипатталады.
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Ағаш ұқсату

Қазақ халқының өмірінде ежелден бері ағаш- 
тан жасалатын үй бұйымдарынын алатын орны 
ерекше. Көпшелі мал шаруашылығымен неме- 
се жартылай отырыкшылдыққа ауысып, егіншілік- 
пен айналыскан казак қауымының күнделікті түр- 
мысына қажстті ағаштан жасалатын бүйымдар- 
дың түрі сан алуан. Агаш өңдеуді кәсіп еткен 
шеберлерді халық олардың өндіретін буйымдары- 
на карай «үйші», «ерші», «арбашы», «үста* деп 
даралады. Ал, бұл шеберлердің әрқайсысы өзінің 
негізгі кәсібінен баска да уақ-түйек бүйымдар 
түрлерін жасай білді. Әсіресе, «үста» атанған ше- 
берлер үй бүйымдарының көптегсн түрлерін жасау- 
мен бірге, әр түрлі металл және сүйек өңдеу ici- 
мен де айналысты.

Үйшілер өнері

Ағаш өндеу өнерінің ішіндегі аса іскерлік пен 
қыруар еңбекті, шынайы талғамды керек ететін 
түрі — киіз үй сүйегін жасайтын үйшілер ісі. Му
ны халык тілінде «үй басу» деп те атайды.

Киіз үй сүйегі, яғни керегесі мен уықтары, 
көбінесе, өзен жағасында өсетін әр түрлі талдан 
жасалады Мәселен, оған Қазақстанның әр өңір- 
лерінде өсетін сәмбі тал, көк тал, кара тал, боз 
тал, кұба тал сияқты турлері пайдаланылды. Тал, 
халык тәжірибесі бойынша, киіз үй сүйегін жасау- 
ға ең қолайлы ағаш түрі деп танылған. Бірінші- 
ден, жиі өсетін тал тоғайы ішінен кереге мен 
уыкка жарайтындарын таңдап алу киынга түспей- 
ді, екіншіден, өңдеуге өте колайлы және одан ба- 
бымен кептіріліп жасалған уык-керегелер өте же
ни! және берік болады. Сән-салтанат куруды көк- 
сеген ірі байлар, төрелер мен билер үйшілерге 
киіз үй сүйегін түгелдей қайыңнан жасатады. Әдет- 
те, қайьжнан жасалатын үйлердің көлемі үлкен бо- 
лумен бірге, оның сүйегі де салмакты және өте

берік. Қайыннан жасалған кереге-уыктарды мұкият 
өңдеген соң, оны боямайды. Өйткені, ағаштың жыл- 
тырата өңделген табиги түсі үй ішіне аса үнам- 
ды рең беріп түрады.

Киіз үй сүйегіне жарайтын ағашты, көбінесе 
үйшілердің өздері ерте көктемнен бастап әзірлеп, 
кемінде бес-алты ай, кейде, тіпті, жыл бойы кө- 
леңкеде кептіреді. Киіз үй сүйегіне арналып дайын- 
далатын ағаштың үзындығы мен жуандыгы керс- 
ге-уық жасауға жарамды болуы кажет, ал олар- 
дың кисыктыгына онша мән берілмейді. Шаңырак 
үшін дайындалатын кайын мүмкіндігінше түзу, 
бүтаксыз болуы кажет. Кейде мүндай ағаштар 
тым жуан болса, оларды кесіп, үзынынан жарып, 
ыңғайлап шауып қояды. Үй ағашын кесіп, бұ- 
тактап, кабығын сыдырады. Бүлай етудің өзін- 
дік себептері де бар. Біріншіден, жаңа кесілген 
жас тал мен кайыңның кабығы оңай сыдырыла- 
ды, көп еңбекті кажет етпейді; екіншіден, кабығы 
алынбаған ағашты көлеңкеге жиып қойса, ол жуыр- 
манда кеппей, қабық астында күрт пайда болыып, 
ағаш борсып, шіри бастауы ыктимал. Сондықтан, 
кесілген ағашты жылдам аршып, бас-аяғын тегіс- 
теп отап, керегеге жарайтындарын бір белек, уык
ка арналған әлдіректерін бір белек 20—30 ағаштан 
бір-бір бума жасап, көлеңкеге бірінің үстіне бірін 
жинай бсреді. Мұндай бумаларды, әдетте, сыдырыл- 
ған тал қабығының өзімен-ак буады. Үй ағашын 
бүлайша бумалап кептірудің де өэіңдік себебі бар. 
Біріншіден, тасымалдауға ыңғайлы, екіншіден, ке- 
леңкеге жиналған көп бумалардын бәрін дүрыс, 
біркелкі кептіру үшін оларды әлсін-әлсін аударыс- 
тырып, астын үстіне, ортасындағысын шетіне шы- 
ғарып козғап отырады. Ал, барлык бумаларды бір 
шамада жел қақтырып отыруға немесе шыжыған 
ыстықтарда ағаш тез қурап, жарылып кетпеу үшін 
оларға су бүркетіндей етіп бумалап жинау тым 
колайлы болады. Осындай әдіспен әбден кепкен 
үй ағашын үйшілер: «Қақсал кепкен ағаш»,— 
дейді және ол жоғары бағаланады.
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Үйшіге кажетті жабдыктар: тез, сықаурын, 
жонғы, қуыс жонгы, тісті жонғы (сызғы, ыруыш), 
тесе шот, шапашот, балта, қашау, қол ара, ою- 
пыиіақ, ускі сиякты саймандармен бірге кереге, 
уық және шаңырақ жасауға арналған әр түрлі 
карапайым қалыптар мен кепкен ағашты жібітуге 
арналған коз, мор, обын атанатын ыстық «пеш- 
тердіц» де болуы аса кажет. Осы айтылған сай- 
мандар мен жабдыктардың барлығык да тәжірибе- 
лі шебер уйшілер, көбінесе, талғамдарына сай етіп, 
өздері жасап алады.

'I' е з — үйшінін ең басты, негізгі құралдарының 
бірі. Тезді, көбінесе, сүйегі ауыр, тығыз және жа- 
рыла коймайтын мықты карағаш, кайың және 
жиде ағаштарының (ұзындығы 80—100 санти
метр) жуан кесінділерінен жасайды. Тез жа- 
сау үшін мүмкіндігінше ағаиітын катар өскен екі 
мықты бутағы бар тұсын таңдайды. Өйткені, бір 
метрдей жерінен кесілген екі бұтак сүйірлеу үш- 
тарымен жерге кіре тездің бір басындагы екі 
аяғының ролін аткарады. Ал, екінші басын кол- 
дан жасалған, жерге мыктап орнатылған арнайы 
аша ағашка жаткызады. Жерге бүлайша орнатыл- 
ған тез оның үстінен канша күш түссе де, мыз- 
гымайтын берік болады және үйшінің жұмыс істеу- 
іне жағдай туғызады. Бүтакты ағаш кесіндісі- 
нің жөні келмегенде тез агашты айыр ағаштар- 
ға жаткызады. Қайткен күнде де үйші іске кі- 
ріскенде тез солкылдамай, нык тұратындай болуы 
қажет. Үйші тез басканда ылғи түрегеп тұрып 
істейтіндіктен, оның биіктігі бір метр шамасын- 
да болуы керек.

Тез ағаштын үстіңгі жагынын дәл ортасыиа 
ені бір қарыс, терендігі сынык сүйемдей көлде- 
нең кертпек жасалады. Кертпектің екі басының 
оң және сол жағынан арнайы жасалатын тік те- 
сіктерге кертпек биіктігінен сәл асып тұратын екі 
кайың казыкшалар орнатылады. Қисьік агашты тү- 
зетуде немесе түзетілген ағашка иін жасап мүсін- 
деуде осы казыкшалардың аткаратын кызметі өзге- 
ше. Өйткені, ағаштың кисык түсы осы казык- 
шалардың бірімен сыкаурын алаканының арасын- 
да сығылудың нәтижесінде түзетіледі.

С ы қ а у р ы н  — міндетті түрде әбдсн кепкен, 
жуандығы білектей, үзындыгы 1,5 метр шамасын- 
дагы кайыңнан жасалады. Сыкаурынның бір жак 
тегістелген жуан басын «алакан», үйшінің жамба- 
сына дәл келетін орта түсын «жамбастык», ал, 
жіңішке үшын «тұткалык» деп атайды. Қандай ки
сык агаш болмасын оны октай етіп түзететін 
немесе түзу ағашты коңілдегідей етіп ию аркылы 
оған жана мүсін беретін аты шулы тездің кара- 
пайым көрінісі мен күрамы осындай ғана. 
«Қисық ағаш жатпайды тез касында» деген ха- 
лык макалы да киіз үй сүйегін жасаудағы кара- 
пайым казак тезінің орны бөлек екенін аңгарт- 
кандай.

Әбден кепкен үй агашын тезге салып түзету 
ушін, ен алдымен, оларды от кызуына кактап, 
балкытып алу керек. Ол үшін үй ағаштарын ар

найы жасалатын «мор», «обын», «коз» сиякты «пеш- 
терге» салады.

Қазакстанның солтүстік аудандарында м о р -  
деп аталатын псшті тақыр жерге ұзындығын 3,5 
метр, биіктігі мен көлденеңін 30—40 сантиметр 
етіп, екі кабырғасы мен төбесін кірпіштен не тас- 
тан қалайды, бір басынан 2,5 метр мойын шы- 
ғарады. Осы мойынға үй ағаштарын тігінен салып, 
пештің аузынан от жағады. «О б ы н» атты пеш жер
дей казылып жасалады. Ол үшін үзындығы 3,5 
метр, тереңдігі мен көлденені 40—50 сантиметр 
op казады. Ордын үстіне 3—4 жерден көл- 
денең шабақ агаштар орнатып, үстінен үй ағаш- 
тарын, үзыннан-үзак сүлата жаткызады да, шым- 
мен бүркей жауып, обынның бір жағынан от жа- 
ғады, екінші жагынан түтін шығады. Бұл ітеш- 
терге үй ағаштарьін салып .жібіту ісін үйшілер 
тілінде «мор салу* не «обын салу* дейді.

Казакстанның көпшілік аудандарында үй ағаш- 
тарын дайындау әдісі өте қарапайым келеді, яғни 
жағылған оттың козына жібітеді. Мұндай әдісті 
үйшілер тілінде «к о з с а л у» дейді. Қоз жасау 
ушін тездің жанынан мол етіп кой не түйе кұ- 
малактарынан немесе кидан от жагады да, кү- 
лін жинамай орнында калдырады. Ертеңіне сол 
күлдің үстіне тағы от жағып, әлі кебе коймаған 
дымкыл күмалак, тезск калап, лапылдатып жан- 
дырмай бықсытып қояды да, от астындағы ыстык 
күлге алдын ала су бүркілген үй ағаштарын сү- 
ғып, 20—30 минуттан соң бір-бірлеп суырып алып, 
тезге салып өңдей бастайды. Дымдау үй ағашта- 
рын козға салар алдында омың күймей, була- 
нып жылдам жібуіне жағдай гуты зады. Кейде коз- 
ды күмнан да жасайды. Ол үшін тездің жанына 
коп кылып ұсақ құм үйеді, оны біраз жаймалап, 
үстіне ки жағады. Қүм әбден кызған уакытта 
жоғарыда айтылгандай үй агаштарын балкытып, 
жібітетін қоз болып шыға келеді.

Ж о н ғ ы — үй ағаштарының сырткы кем-кеті- 
гін тегістейтін құрал. Мұны ұзындығы екі сүйем, 
ені екі елідей темірден согады. Екі шетінде ағаш 
саптары бар, өткір жүзді аспап. Мүның — түзу 
жонгы, куыс немесе ойыс жонғы, тісті немесе ыру 
жонғы деп аталатын үш түрі болады. Түзу жон- 
гының еткір жузі тузу болады. Үй ағашын алғашкы 
өңдеу кезінде және керегенің басын, уықтын алака- 
нын шығара тегістей жону үшін қолданады. Қуыс 
немесе ойыс жонғыны агашка жүмырлык бейне 
бере жону үшін пайдаланады, тісті жонгының 
жүзі иректеліп тіс тәріздсніп шығарылады, оны 
кереге басы мен уык алаканына ыру-сызыктар жүр- 
гізу үшін колданады. (Мүны сызғы деп атайды.) 
Түзу жонғының екінші жағына иректеп тіс жасауга 
байланысты оны екі бірдей процесті орындауға 
колданды.

Ү с к і — кереге желісінің кок откізетін коздерін 
және уык алақанындағы уық бау откізетін көзді 
тесу үшін арнайы жасалған күрал. Ел ара- 
сында ускінің бірнеше турі болған. Соның іш- 
інде ең көп тарағаны — араларын 20—25 санти-
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метр етіп жерге кагылған екі қазықтың бас жағын- 
да бір-біріне қарама-қарсы тесіктері болатын, оған 
темір үскі орнатылатын түрі. Үскінің жумырлан- 
ган ағаш бөлігінің өн бойына үсақ кертпектер 
жасап қояды. Ол кертпектер үскінің нык және 
жылдам айналуына себін тигізеді. Өйткені, үскіні 
айналдыратын үзын қайыс бау осы ағаш білікше- 
ден 2—3 рет шалынып алынады да, оныи екі 
ұшынан бір кісі екі қолымен кезек тартып отыра- 
ды, сонда үскі зыр кағып онды-солды айналады. 
Ал, үйші айналып турған үскіге кереге шыбыкта- 
рын тосып, оның алдын ала белгіленген көк ет- 
кізетін көздерін лезде тесіп шығады.

Үскінің екінші түрі қазықсыз жасалады. Сырты 
бүжырланған қысқа жұмыр ағаштың бір жағына 
үскі темір, екінші жағына кыска темір кіндік 
орнатылады. Кейде үскі темір ұзын етіп соғылады 
да, оның төрт қырланган орта түсына үзыннан- 
үзақ екі жарылған жүмыр ағаш бекітіліп, жоға- 
ры жағы кіндік, төменгі үшкір жағы үскі ретінде 
пайдаланылады.

Бүл үскілердің жоғарғы жағынан басып туруға 
арналған екі басты калақ ағаштың ортасындағы 
тесікке кіндік кигізіледі де, ыргак үстіне шалқа- 
сынан сүлата жаткызған кереге сағаналарының 
кок откізетін көздерін жогарыдан төмен қарай те- 
сіп шығады. Үскінің бүл түрлері де қайыс бау ар- 
кылы екінші бір кісінің күшімен жумыска косы- 
лады.

Үскінің бүрғы сияктанған түрі казак шебер- 
леріне кейінірек тарады. Бұл үскі 60—65 санти
метр жүмыр темірден жасалады. Оның томенгі ұшы 
куыс күлактандырылып шығарылады, ортасына 
айналдыруға арналган тутка, ал жоғарғы басына 
бір қолмен басып түруға арналған жүмырланган 
ағаш кигізіледі. Мүндай үскімен кереге тесіктерін 
жоғарыдан томен карай теседі.

Ы р ғ а к — кереге сағаналарының мүсін бір- 
келкілігін сақтау үшін арнайы жасалатын қалып. 
Ырғак жасау үшін үзындығы кереге сағаналары- 
мен шамалас жарыстырыла койылган екі сырғауыл- 
дын үстіне көлденеңінен узындығы 1 метрдей төрт 
ағаш шабактар кырынан бекітіледі. Бүл шабақтар- 
дың әрқайсысының биіктіктері мен орналасатын 
орындары кереге сағаналарының мүсініне байла- 
нысты болады. Сондықтан, мүндай ырғақ үстіне 
кереге саганаларын шалқасынан салғанда олардың 
біркелкілігінің немесе сәл гана үйлесімсіздіктерініц 
өзі үйшінің кырағы көзіне бірден шалынып, кем- 
шілікті дереу жөндеп отыруға мумкіндік береді. 
Керегенің әр канатын көктеп болған уакытта да 
оны осы ырғакка шалкасынан жатқызғанда, онын 
мүсіні ырғак калпымен үйлесетін болуы керек, мұ- 
нын өзі киіз үй сүйегінің орныкты, берік болу 
шарттарының сакталғандығын көрсетеді.

Уыкка арналған қалып, көбінесе, үш қазык 
аркылы жасалады. Ол үшін алғашкы уыкты әб- 
ден оңдеп болган соң (негізгі мәселе оның иінін- 
де) оны такыр жерге кырынан жаткызады да, 
уык алаканынын сыртынан, иін ортасының ішкі

жағынан және уық кырының сыртынан биіктігі 
бір метрдей түзу жоньілған үш мыкты қазык ка- 
ғылады, ал солардын арасына жасалған уьіқтар- 
ды ретімен бірінің үстіне екіншісін кырынан кыс- 
тыра береді. Мүндай казыктардан жасалған калыпка 
кыстырылган уыктардың иіндері сол қалпында 
катып, кейін су тисе де, жазылмайтын күйге түсе- 
ді. Уык иіні кобіректеу жасалатындыктан, оны 
дереу калыпка салып қатырмаса, балкып түрған 
уық иіні жазылып кетеді.

Керегеге арналған ырғақ болсын, үш казык- 
тан түратын уык калпы болсын үйші жүмысының 
өнімділігін арттыруға себін тигізеді. Уыктың иініне 
де, кереге сағаналарының мүсініне де көзі канығып, 
әбден дагдыланган тәжірибелі үйші жасап жаткан 
бұйымның белгілі үлгі деңгейіне дөп келді-ау деп 
ырғакка нс уык калыбына салғанда, көбінесе, жаза 
баспайды, ішінара үйлесіңкіремей калган жерлерін 
дереу жеріне жеткізе жөндеп жібереді. Осы айтыл- 
ған станоктар еңбек өнімділігін, сапасын арттыру- 
мен катар үй сүйегі болшектерінің біркелкілігін, 
формасының беріктігін камтамасыз етеді.

Үйші жүмыска кіріспес бүрын неше канат үй- 
дің сүйегін жасайтынын біліп, соған карай дайын- 
далган ағаштарының кажеттілерін іріктеп, ыңгай- 
лайды. Жүмыс орнын, саймандарын жөиге кел- 
тіріп алып, көбінесе, таң сәріден іске кіріседі. 
Әрине, шебер үйшілердің бос отыратын уакыты 
болмайды, негізгі күнкөріс осы кэсіппен байланыс- 
ты болгандыктан, олар, әдетте, бір үй сүйегін 
бітсе, екіншісін бастай береді. Соның озінде үй 
сүйегін әркімнің тапсыруы, алдын ала келісімі бой- 
ынша жасайтындыктан оның әркайсысын әркімге 
арнап, іске кіріседі. Өйткені, әркімнің қалауы әр 
түрлі болады. Айталык, біреуге —4, бірреуге —6, 
енді біреуге —8 канат не одан да үлкен үй керек 
болады. Біреулерге тым сәнді, әшекейлі үй кажет 
болса, енді біреулерге қарапайым баспана болса 
болғаны. Осы жағдайлардың бәрі үйші еңбегіне 
айтарлыктай әсерін тигізеді.

Киіз үй сүйегінің ең күрделісі де, қыруар ең- 
бекті кажет ететіні де кереге болғандыктан, үйші 
ең алдымен кереге саганаларын дайындауға кі- 
ріседі. Ол үшін алдын ала дайындалған козға 
немесе мор мен обынға, керегеге арналган ағаш- 
тардың он шактысын салып, әбден жүмсартады. 
Жаксы кепкен ағашты козға салар алдында суға 
малып алса, ол тез жүмсарып, бабында балкиды, 
ағаштың сырты күймейді де. Қозда жатқан ағаш- 
тарды біртіндеп алып өңдеуге кіріседі. Ең алдымен 
ағаштың кисык жерлерін тезге салып, түзетіп ала- 
ды. Ол үшін коздан шыккан ыстык ағашты биялай 
киген сол колымен ұстап, оның кисык жерін тез- 
дің кертпегіндегі казыкдіаның түсына апарып 
үстайды да, оны сыкаурын алақанымен жанши 
отырып түзетеді. Сыкаурынды оң колмен үстап 
тұрып, сабы жағын жамбасқа салып, бар дене 
салмағы.мсн бір басып, бір босаткан уақытта тү- 
зетілетін ағашты ретіне карай аударыстырып, 
козғап отырады. Оның ұзына бойындагы олпы-
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солпысын түзетіп шығады да, бас-аяғш шапашот- 
пен шауып, сағаналар үзындыктарын біркелкі етеді. 
Одан соң агаштың жуан басының екі жағын түзу 
жонғымен тегістейді, тісті жонғымен ыру сызық- 
тарын жүргізеді. Кереге сағаналарының қалған 
үзына бойын түгелдей қуыс не ойыс жонғымен 
жүмырлай жонады. Жону, түзеу жұмысы біткен 
соң тезге салу арқылы кереге сағаналарына ар- 
найы мүсін бере, әр жерінен белгілі мөлшерде 
иіндер жасайды. Осының нәтижесінде кереге саға- 
насынын басы сәл шалқақтау болады, мойын түсы 
ішке еніңкі, бүйірі сыртка теуіп шығыңкы келеді. 
Ал, бір жағы біртіндеп ішке тартып, төменгі ұшы 
тіп-тік келуі кажет. Кереге саганасын тігінен кой- 
ғанда оның басы мен етегінің ен төменгі үшы 
бір түзу бойында болуы шарт. Мүнын өзі киіз 
үй сүйегінің орныкты және берік, әсіресе, киіз 
үйдің салмағына керегенің шыдамды болуының бас- 
ты шарты. Кереге сағанасынын осылайша мүсін- 
делуі бүкіл қанатының әдемі болуына айтарлық- 
тай әсерін тигізеді.

Мүсінделген кереге сағаналарын көлеңкеде тү- 
ратын ырғақ үстіне қатарлап коя береді. Шал- 
касынан қатар жатқан кереге сағаналары ұзын- 
дығы, жуандығы жэне иіндерінін үйлесімділігі жа- 
гынан егіз қозыдай ұқсас, біркелкі болуы ка
жет. Мүндай біркелкілік болмаса, кереге канатын 
дүрыстап көктеу мүмкіндігі де болмайды. Ал, әуре- 
леніп көктеген күннің өзінде керегенің жиналып- 
жазылуынын өзі қиынға соғады, көрер козге де 
сиыксыз, олпы-солпы болумен бірге тым осал келе- 
ді, әсіресе, онын көгі шыдамай үзіле беретін бола
ды.

Киіз үйдің ең көп тараған негізгі түрі — алты 
канат үй. А л т ы  к а н а т  үй дегеніміз — алты 
керегелі үй деген сөз. Сонда үйдің үлкен-кішілігі 
оның канат санымен аныкталады. Канат санына ка
рай кереге бастарының саны, кереге басына карай 
уык саны әр түрлі болып келеді. Мұнымен бірге 
кереге көздерінің үлкен-кішілігіне карай т о р  к ө з 
к е р е г е  (жүдырык сыярлыктай гана) және ж е л 
к о з  к е р е г е  (кос жүдырык сыярлық кең көз- 
ді) болып екіге бөлінеді. Олай болса, тор көз 
және жел көз керегслі киіз үй сүйегінің кереге 
басы, оған карай уык саны да эр түрлі болады. 
Мэселен, Қызылорда, Алматы облыстарынан өзіміз 
ел арасынан жинаган деректерге Караганда, тор коз- 
ді 12 канат үйде— 180 бас. 8 канат үйде— 130 
бас, 6 канат үйде — 90 бас, 5 канат үйде —80 бас, 4 
канат үйде —60—65 бас болса, жел көз кере- 
гелі 6 канат үйде —72 бас, 5 канат үйде —60 
бас болады. Тор көзді керегенің біреуінде (яғни, 
канатта) 15—16 бас, 6 канат үй керегелері- 
нің үшеуі 15, калған үшеуі 16 басты болып кел- 
еді, яғни үйдің канат саны канша өскенімен, оның 
жартысы 15, жартысы 16 бастан тұратындығы 
заңдылык. Ал, жел көзді керсгенің біреуінде 12— 
13 бастан болады, ал онын жартысы 12, калған 
жартысы 13 бастан тұрады. Бүлай болу себебі, 
канаттарды бір-бірімен коскан, яки үйді тіккен

уақытта екі керегенің бір-бір басы бірігіп, бір бас 
болып шығады да, тігілген үйдегі керегелердің 
әрқайсысының басы тор көзді керегеде 15-тен, жел 
көздіде 12-ден шығады. Бұл арада айта кететін 
тағы бір заңдылык — киіз үй сүйегінің канат саны
6-дан арткан соң онын керегелері әрдайым тор коз- 
деніп жасалады, ал жел көз керегелі үйлер, әдет- 
те, 4, 5 және 6 канаттан аспайды. Көп қанат- 
ты үлкен үйлердің сүйегі салмақтырақ болады. 
Үйдің келемі үлкейген сайын жауын-шашын, 
дауыл, күйын кездерінде үй сүйегіне сырттан тү- 
сетін күш те көбірек. Сондыктан, өз салмағы мен 
сырттан түсетін табиғи күштердің тегеурініне үлкен 
үйлердің сүйегі төтеп беретіндей орныкты, элді бо
луы қажет. Top көзді үлкен үйлер сүйегінің жа- 
салуы күрделі, бағасы да қымбатқа түсетіндіктен, 
оларды кезінде ауқатты адамдар гана жасатты. 
Ал, жел көзді шагын үйлердің сүйегі жеңіл, жасалуы 
окай, багасы да арзан болғандыктан, орта шаруа- 
лар кауымынын басым көпшілігі осыны қанағат 
етті. Алты канат киіз үйдің бір тор көз кере- 
гесіне жұмсалатын сағаналардьің үлкенді-кішісін 
түгел коскандағы жалпы саны 42 шыбықтан тұрады. 
Оның ең ұзын ерісінің саны 18 болса, калган- 
дары сағанак атаиады да, кос-костан барған сайын 
кыскара береді. Оның жалпы саны 24-ке жете- 
ді. Кереге ерісінің үзындығы 2 метр болса, сағанақ- 
тың ең ұзындары 1,6 метр, ен қыскалары 30 сан
тиметр шамасында болады.

Жасалып жаткан киіз үй сүйегінің керегеле- 
ріне жетерліктей түгел сағаналар түзетіліп, жоны- 
лып, мүсінделіп, ырулар жүргізіліп болған соң, 
олардың барлығына да көк өткізетін көздер тесіп 
шығу кажет. Әрбір кереге сағанасына қанша тесік 
жасалатындығы керегенің тор көз не жел көз 
болып жасалуына байланысты. Керегенің басы кан
ша болса, кереге канатында жоғарыдан томен карай 
сонша коз бар, ал әрбір кереге ерісінің 
соншама кок тесігі жасалады. Айталык, 15 басты 
керегенің эр ерісіне 15 тесік жасалу керек. Шын 
мәнісінде, оның 13-і тесіледі де, екеуі тесілмейді. 
Тесілмейтін екі орынды « азат>  дейді. Көк тесік- 
тері арасынан азат калдырудьің өзіндік мәні болу
мен бірге, белгілі тәртібі де бар. Азат калдыр- 
май керегенің барлык коздерін коктесе, кереге 
канаты жиылып-жазылмайтын болады. Олай болса, 
бір канатының екі деңгейінен азат калдыру арқыльі 
оңай жиылып-жазылуын қамтамасыз етеді, әрі жи- 
науға да колайлы болады.

Кереге сағанасына жасалатын 15 тесіхтің ара- 
лары тең болуы қажет, бұл жағдай кереге көз- 
дерінің біркелкілігін камтамасыз етеді. Кереге 
ерісінің бас жағынан томен карай 5 тесік жа
салып, 6-сы тесілмейді, одан әрі 3 тесік жасалып, 
10-сы тесілмейді, одан әрі керегенің етегіне дейін 
тағы 5 тесік катар тесіледі. Кей уакытта 18 бас
ты тор коз кереге ерісіне 15 тесік жасалып, 4 азат 
калдыратын жағдай да кездеседі. Мүндай жағдайда 
әрбір үш тесіктен соң бір азат калдырып оты- 
рады. Керегедегі көз санының өсуіне байланысты
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азат саны да артады. Азат катары жиі кайталан- 
са, керсгеиің жиылып-жазылуын жеңілдетеді. Азат 
катары бір үй сүйегінің барлык канаттарында бір- 
дей болуы кажет.

Кереге сағаналарының көк өткізетін көзде- 
рі үскімен түгелдей тесіліп болтан соң ғана оның 
канатын көктей бастайды. Ол үшін, ең алдымен, 
көктслетін кереге астына арнайы төселетін жас- 
тык ағашты орныктырып, оның үстіне көкте- 
летін кереге сағаналарын орын-орнына қояды. Со- 
дан кейін кереге көктеу ісіне кіріседі. Кереге са- 
ганаларының ең үзын ерісін екі қатар етіп ки- 
ғаштап орналастырады да, үзынды-кыскалы сага- 
нақтар ерісінік екі жагынан, жоғарыдан төмен, 
төменнен жоғары келесі қанатқа дәл киысатын- 
дай болып көктеледі. Әдетте, керегенін бір ерісі- 
нен үзынды-кыскалы ек\ сағанак шығады.

Керегені көктеу үшін түйе сірісінен алдын ала 
тілініп дайындалған жалпак, ұзын таспаны су бүр- 
кіп жібітеді. Содан кейін бір үшын арнайы мүйіз 
ине көзінен өткізіп, екінші жагынан кішкене тесік 
ж|£ап, одан ине аркылы таспаны түгел өткізген- 
де, оның соңғы үшында туйін пайда болады. Түбі 
түйінделген ұзын таспаны екі кабатталған кереге 
саганаларының тесіктерінен төменнен жоғары ка
ра^ өткізіп, таспаны тартыңкырап тұрыл түбінен 
керегеге тигізе тесіп, одан таспаның инелі ушын 
кайта вткізеді де, киып алады. Екі жағы нық 
туйілген түйе сірісі аз уакыттын ішінде тас болып 
қатады да қалады. Мұндай көк тозып үзілмесе, 
вз бетімеи ешқашан шешілмейді, кереге сағана- 
ларын біріктіріп мыкты ұстайды, жуыр маңда тоз- 
байды да. Бір, үй сүйегіне қажетті кереге ка- 
наттарь/нын бәрін көктеп болған соң, оның баска 
бёлшектерін жасауға кіріседі.

Кереге сағаналарының кегі мен уык алакан- 
дары тесіліп болған соң, оның әркайсысы майда 
турпі, темір кырнауыш нсмесе шыны сынықтары- 
мен мүкият өнделіп, көбіиесе, жосамен боялады. 
Ал, шамасы келгендер кереге мен уыктар&ы. тү- 
гелдей кызыл, жасыл, көк түсті м^й^бо^улар- 
мен боятады, содан олар сырлы үуАтанады. Тек 
кайыннан жасалған киіз үй сүй^Л м^қият өң- 
дегеннен соң өсімдік майын неіі№* қайтара сіңі- 
ре жағады. Содан барып өт$ үнамды кайыц аға- 
uidWbiH өзіндік табиғи түсф саутайды. Мәсслен, 
XIX ғасырдың екінші жартысында Шокан Уәлиха- 
новқа әкесі арнайы жасздкан 10 канат киіз үй 
сүйегінің боялмағандығы/мұқият оцделгендігі, ке- 
регелерінін өте әдемі мүсінделгендігі туралы 1865 
жылы Шокан өлгеннен кейін Шыңғыс аулында 
болып, осы киіз үйде жатқан генерал А. К. Гейнс 
мүндай тамаша киіз үйді бүрын-соңды еш жерден 
кермегендігін баяндайды. Міне, дәл осы Гейнс көр- 
ген Шоқан үйінің кайыннан жасалғандығы туралы 
академик Ә. X. Маргүлан еңбектерінен де кө- 
реміз. Ал, енді сән-салтанат қуған, әсіресе, сауда- 
саттықпен, қаламен байланыста болған казак әкім- 
дері мен ірі байлары кейде сырлы уйлерді місе 
түтпаған. Олар кереге бастарын, уык алаканы мен

каламдарын күмістетіп, сүйектетіп те әшекейлете- 
тін болған. Мәселен, XIX ғасырдың екінші жар- 
тысында адай руынан шыккан Талпаков Қара- 
жігіт деген бай киіз үйінің сүйегін таза күміс, 
күмістелген темір және өрнектелген сүйек әше- 
кейлермен мейлінше мол безендірген екен. Сол 
туралы осы күнге дейін ел арасында тамсана сөз 
етеді. Қазақ әкімдерінің эр уакытта Россия пат- 
шаларына сыйлаған немесе әр түрлі көрмелер- 
ге жіберген киіз үй сүйектерін айтулы шебер- 
лерге жасаткан, сыр, күміс, сүйек сияқты әше- 
кейлермен түрлендіре безендірген. Осындай қымбат 
үйді XIX ғасырдың бірінші жартысында Бөкей 
ордасынын ханы Жәңгір бірінші Николайға сый- 
ға тарткандығы туралы П. Столянский жазса, XIX 
ғасырдың екінші жартысында Зайсан қазактары 
Бірінші Николайдын баласы Николайға сыйлаған үй 
де нағыэ өнер туындысы болғандығы туралы акаде
мик Ә. Марғұлан жазды.

Кереге мен шаңырақ арасын біріктіріл, киіз 
үйдін төбесін шыгарып түратын иінді үзьін ағаш- 
тарды у ы к деп атайды. Бір үй сүйегіне арнал- 
ған уық саны кереге бастарының жалпы санына 
тен болады/ Олай болса, уықтың саны да, э/ікай- 
сысынын үзындығы да, әлділігі де киіз үйдің кө- 
леміне, яки канат санына, керегенің тор коз не 
жел көзділігіне тікелей байланысты болады. Әдетте, 
киіз үйдің маңдайшасына алты уык байланады. 
Сонда кереге бастарының санына 6 маңдайша ұя- 
ларыН" қосып, жалпы уык санын есептеп шығару 
киынға түспейді. Орта есеппен 6 канат үйдің уы- 
ғының ұзындығы 12—13 карыстай болады. Эрине, 
әр жағдайда, әсіресе, шаңырақ көлеміне карай уык- 
тың ұзындығы жоғарыда көрсетілген мөлшерден 
не аздап үзарып, не кысқаруы да ыктимал. Ка
нат саны өскен сайын уықтың үзындығы да арта 
түсеДі. Мәселен, 8 канат үйдің уъіқтары 15—16 
карысқа дейін барады. Уық иіні нінділеу келсе, 
яғни І30°—135° доғал бүрыш шамасында болса, 
$й төбесі күмбезделіп шығады, ал иіні аздау бол
са, яғни 145°—150° догал бүрыш шамасында бо
лып, уык алақаны кыскалау келсе, үй төбесі ко
нус тәрізді шошактау болады. Біздің көп жылдар 
бойы ел арасынан жинаған деректерімізге Кара
ганда, Жетісу өніріиін киіз үй уыктары иін- 
сіздеу, шанырағы шағындау келеді де, үй тобесі 
калмақ үйі тәрізді шошактау болады екен, ал Қа- 
зақстанның калған өңірінде уық иіндірек, шаңы- 
рак колемділеу болады да, үй төбесі күмбез тә- 
різді жалпактау келеді. Академик Ә. X. Маргұлан 
дәл осындай талдау жасай келіп, төбесі конус 
тәрізденген киіз үй конструкциясын киіз үй сүй- 
егінің көне түрі ме деген болжам жасайды. Шы- 
нында да, жалпы киіз үйдін пайда болу, даму 
процестеріне ой жүгіртсек, бұл болжамның дұ- 
рыстығына шүбәлануға болмайды.

Уыктын ұзына бойын казак халқы төртке бө- 
леді: алаканы — кереге басына байланып бекітіле- 
тін жалпактау туоі; иіні — алаканға ^алғаса иі- 
летін түсы; кары — иіннен үшына дейінгі октығы;



14 Агаш үқсату

1, 3. Киіз үй шаңьірағы
2. Уық
4. Керегс. Барі де Маңқыстау этиоірафиллыц экспедиция 
сы материалынан **■

■
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қаламы — шаңырақ тесігіне еніп тұратын уықтын 
төрт қырлы ұшы. Уықтың алаканының бетін ту
зу жонғышпен тегістеп алып, тісті жонғышпен 
ыру жүргізеді. Уык түбін шапашотпен доғал- 
дап шауып, үскімен уық бау өткізетін тесік жа- 
сайды. Уықтың қарын ойыс жонгымен жұмырлап 
жонады. Уык иінінсн бастап қаламының дәл ұшы- 
на дейін біртіндеп жіңішкере бсреді. Уықтың 
мүндай конструкциясы, үйшілердің айтуынша, те- 
гін қалыптаспаған. Біріншіден, уықтын жеңілдеу 
болуына әсерін тигізсе; екіншіден, шаңырақ шең- 
бері дс онша жуан болмайтындықтан, оған жасал- 
атын коптеген тесіктер саусак сыятындай ғана бо- 
лып жасалатындықтан, уык үшына қарай жіңіш 
кере беруі керек; үшіншідсн, дөңгелене құрылған 
кереге бастарынан киіз уй аумағының 1 /3-дей 
көлемде болатын, донгелек шаныракқа карай жа- 
рыса ұмтылатын уыктардың керегс басына бекі- 
тілетін алақан аралықтары алшақтау болады да, 
уық каламдары сүгынатын шаңырак үяларының 
арасы 2,5-3 сантиметрдсн аспайды. Олай болса, 
уықтар аралығындағы кеңістік те, уықтардын өз- 
дері де төменнен жоғары қарай біртіндеп жіңіш- 
кере беріп, шаңырақ шеңберінде тыныштық тап- 
қандай келісті көріністі аңғаргады. Мұның өзі ха- 
лық шеберлерінің ғасырлар бойы эстетикалық тал- 
ғамы дамуының нәтижесі; төртіншіден, қаламының 
жуандығы оның алақанымен тек болса, олар шаң- 
ырақ шеңберіне сыймайды, ал уык иіні жіңішке, 
әлсіз болса, жоғарыдан түсетін салмақка шыда- 
майды. Сондықтан, уыктардың төменгі жағынын 
жуан, әлді болуымен қатар жогары қарай же- 
ңілдеп, жіңішкеруі занды кажеттіліктсн туған өнер 
үлгісі. Уықтын ең жогаргы жіңішке үшынан оның
7—8 сантиметрдей төрт қырлы каламын шығарадк. 
Уық қаламының төрт қырлы болуы мен түбінен 
үшына карай жінішкере беруі уыктың аунамауына 
және шаңырақ ұясына оның нык сүғынып, ор-

1. Кніз уй каңқасы. Қызы.юрда этниграфиялық экспеди- 
циясы материалынан
2. Кніз уй қаякасы Маңқыстау этнографиялық экспедиция- 
сы матерщіАыиан
3—4. Үй шілср жұмыс үстінде.3 —4-сурет Шыгыс Казахстан 
этнографиялъщ .жспедициясы материа.чынан
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нықты болуына ең қолайлы жағдай туғызады. 
Төрт қырлы уык қаламын шапашот және түзу 
жонгы аркылы теп-тегіс стіп шығарады, оның бір- 
келкілігіне мүқият көніл бөледі.

Уық ағаш керегеге арналған ағаштан гөрі 
үзындау, алділеу болуы кажет. Уық басу үшін 
оны да козға салып жібітіп алады, содан кейін 
тезге салып түзетеді. Одан соң жонғылармен әде- 
мілсп жонады, қырнауышпен не шыны сыныгымен 
кырып мүкият өңдейді. Уық иінін тезге басып 
иеді де, такыр жерге белгілі тәртіп бойынша ка
пал ған қалып қазыктар арасына кыстыра береді. 
Мұндай қалыптың болуы үйшінің уык біркелкілі- 
гін сактай отырып, жылдам істеуін қамтамасыз 
етумен бірге, жаңа иілген уык иінінің катпай 
жатып жазылыңкырап кетуіне мүмкіндік бер- 
мейді.

Уық алаканынын ішкі бетіне жүргізілетін ыру- 
дан баска басы артык ою-өрнектер жүргізуді 
уык ағашы көтермейді, сондыктан уықтар көбіне- 
се жосаланып, кейде сырланып немесе күміс, 
сүйек әшекейлермен көркемделеді. Әбден жасалып 
біткен уықтарды 20—25-тен біріктіріп, бас-аяғын 
жіппен байлап, коленке жерге ко яды, олар үй 
сүйегі түгел біткенше түрады.

Ш а ң ы р а к  — киіз үйдің төбесін шығарып 
түратын иіеңбер. Шаныракты, көбінесе, түтас не
месе 2—3 белек кайың кесіндісінен, кей жер- 
лерде кара талдан да жасайды. Шанырак- 
ка арналған ағашты да алдын ала дайындап, 
сырткы кабығын сыдырып, көлеңкеде кептіреді. 
Шебер үйшілер шаңыракты түтас ағаштан да, екі 
не үш белек кесінділерден де жымын білдір- 
мей, дөп-дөңгелек етіп иіп жасайды. Шаңырак 
ағашының диаметрі 7—8 сантиметр болатындык- 
тан, оны сындырмай дұрыс шеңбер етіп ию де 
оңайға түспейді. Дегенмен, казак үйшілері өзде- 
рінін тым карапайым калыптарына салып, ша- 
ңырак шеңберін, яғни тоғынын, шын мәнісінде, 
мінсіз етіп шығарады. Ел арасында ең жиі кезде- 
сетін шаңырактардын диаметрі 1 —1,8 метрдей, кей
де 2 метрге де жететін шанырақтар болады. 
Диаметрі белгілі болған шаңырак тоғынының 
(шецберінің) үзындығын табу киыи емес, яғни 
шаңырақ тоғынының үзындығы оның диаметрінен 
3 есе артык болады. Сонда шаңырак тоғыны- 
ның ұзындығы 3—5 метр шамасында болады десск, 
кателеспейміз. Шаңырак ағашын шаппа шотпен 
ыңғайлап, астыңғы бетін шығара шауып, жон
гы мен мүкият тегістеп болған соң, оны кұрым 
киізге орап, дымкыл жерге комеді, содан он так
ты тәуліктен соң, шаңырак ағашы өз бойына жет- 
кілікті ылғал тартып үлгерді-ау дегенде, оны қа- 
зып алады. Осыдан кейін үстіне себілген су бой
ына сіңген кезде дайын тұрған козға комеді. 
Ыстык козда бие сауым уакыт (1—1,5 сағаттай) 
жатып әбден жібіген шаңырак ағашын кірпіштен 
не ағаштан арнайы жасалатын калмпка салып 
иеді. Аиталық, жасалатын шаңырак диамегріне 
сай етіп жер бетіне дөңгелентіп кірпіш қалап

қатырып кояды. Немесе жуандығы женді білек- 
тей ағаш кесінділерін катарластырып койып, бір- 
бірімен кепіл ағаштар аркылы біріктіріп, онын шет- 
шетін арамен дөңгелентіп, шаңырақ диаметріне 
дәлдеп кеседі де, шаңырак калпы ретінде пайда- 
ланады. Мұндай арнайы шаңырак калпын - б а й -  
т е с  дейді. Арнайы калыптын болуы үйші жұмысын 
жеңілдетіп, көптеген колайлылыктар туғызады. Ша- 
ңырак тоғынының жалғасатын екі басын астастыру 
ісі де осы калыпка кигізіп койып жасағанда онай 
орындалады.

Шаңырак тоғынын екі не үш белек ағаш- 
тан күрастырғанда кейде оның әрқайсысына бел- 
гілі мөлшерде иін жасау үшін ішінара тезді де 
пайдаланады.

Шаңырак көздерінің саны киіз үй сүйегін- 
дегі уык пен керегелер басының санына байла- 
нысты жасалады. Оны тоғынның төменгі жиегімен 
жогары карай терт кырлап тесіп шығады. Бүл 
тесіктер уык каламдарының нык және бөгетсіз 
сүғынуына сай асқан дәлдікпен жасалуы тиіс. Сон
дыктан, шаңырактың сырткы және ішкі жиекте- 
рінің көз тесілетін жерлерін алдын ала бел- 
гілеп алып, үскімен тесіп алады, содан кейін 
оны жіңішке кашаумен терт қырлап кеңітіп шы- 
ғады. Одан соч көздердің біркелкі болуы үшін 
уык каламындай етіп соғылған «калам-темір» не 
«көзеу* деп аталатын аспапты отқа әбден кыз- 
дырып алып, шаңырак коздерін күйдіріп жөн- 
дейді. Бул куйдіру жүмысын үйшілер тілінде 
«к ө з е у* дейді.

Шанырақтың төбесін шығарғанда түндікті төмен 
түсіріп алмас үшін оған күлдіреуіш орнатады. Ша- 
ңырак шеңберінің диаметрімен бірге жоғары ка
рай кетеріле иіліп, бір-бірін дәл ортасынан кесе 
өтетін шыбықтарды к ү л д і р е у і ш  дейді. Күл- 
діреуіштің әр катарында 3-тен 8-ге дейін шыбык- 
тар орнатылады, оларды арнайы жасалған қ а р- 
ғ а ш а, немесе б а қ а л а к деп аталатын кепіл 
ағаш тесіктерінен өткізеді. Кепіл ағаш саны әр 
күлдіреуіштер тобында екіден не төрттен жа- 
салады. Кейде оларды күлдіреуіш шыбыктарының 
төменгі жағынан әркайсысына шегемен жапсыра 
бекітеді. Күлдіреуіштің бүлайша жасалу тәсілі — 
казак арасында ертеден келе жаткан дәстүрлі 
өнер.

Қазакстанның оңтүстік өңірінде шаңырак күл- 
діреуішін жасау тәсілінің кейінірек қалыптаскан 
баскаша түрі де болады. Оны халык т а б а к -  
т ы к ү л д і р е у і ш  дейді. Шаңырактың төбе- 
сін алакандай табак тэріэденген калың дөңгелек 
тактай шығарып тұрады, 5—6 имектеу күлдіреуіш- 
тер оны шаңырақ шеңберімен біріктіреді. Табактың 
төменгі бетінің ортасында шаңырақ көтергенде 
бақаннын басын тірейтін саяздау ұя жасалады, 
оның айналасына ою-өрнек ойылады. Күлдіреу- 
іштін мүндай түрін жасау оңай-ак, бірак коркем- 
дік және беріктік жағынан дәстүрлі күл. і^уіш 
түрінен әлдскайда төмен. Копшілік бұқар^ ар. 
налған шаңырақтарға ешкандай әшекей жас й-
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ды, тек жосалаумен гана шектеледі. Ал, сән қуған 
байлар шаңырақты да үіШің баска сүйектерімен 
косып сырлатады немесе шаңырак бөлшектерінің 
үй ішінен көрініп түратын беттерін мумкіндігін- 
ше саяз сызықтар жүргізу аркылы әр түрлі өр- 
нектермен коркемдетеді. Ою-өрнектер, негізінен, 
геометриялык, символдык, осімдік және зооморф- 
тык мотивтер элементтерінен түрады. Шаңырақка 
ою-өрнек жүргізетін кұралдың негізгісі үшкір пы- 
шақ сияқтанып темірден соғылатын арнайы аспап- 
ты к о б ы дейді.

Шаңырак бөлшектерін сырлау, оюлаумен бірге 
күмістеу, сүйектеу тэсілдерімен де көркемдейді. 
Әрине, күмістелген, сүйектелген шанырактарды сән 
куган аукатты адамдар гана жасатады.

Киіз үйге арналған дәстүрлі «сыкырлауық» 
агаш-есік: екі ашпалы есіктен, маңдайшадан, екі 
босагадан және табалдырыктан тұрады. Осы есік 
бөлшектері бөлек-бөлек жасалады, ксрек болған 
жағдайда арнайы жасалған тетіктері аркылы уй- 
лесе бірігіп, біртүтас «сыкырлауык» есік болып 
шыға келеді. Сыкырлауық есік болшектерінің 
бір-бірімен шегесіз біріктірілетіндігі көш-коңнын 
кезінде колайлылык туғызады. Киіз үй есігінін 
биіктігі тігілген үйдің керегесінің биіктігіндей, 
ягни орта есеппен 170—175 сантиметр, ал 
ені 120—122 сантиметр шамасында болады. 
Маңдайшаның ені 10—12 сантиметрдей, екі босаға 
мен табалдырық ендері 7—8 сантиметр. Мандай- 
ша, босаға және табалдырык ағаштары жарылмай 
кепкен, бүтаксыз қайыңнан шабылады. Мандай- 
шаның енділеу келетін себебі — оның жоғарғы 
жағынан уык байлайтын түзу бүрыціты 6 тесік 
қашалады, кейде маңдайшаның үстінен уыктың 
алаканы сыйып тұратындай тереңдігі 3—4 сан
тиметр шамасында үялар жасалады. Маңдайша- 
нын астыңғы жағының, табалдырыктың устіңгі жа- 
ғынын екі бастарынан қос босағанын бас-аяк- 
тары сүғынып түратын түзу бұрышты екі үя бо
лады. Ал, екі ашпалы есіктердің топсасы есе- 
бінде олардын босага жагынан, жоғарғы және 
төменгі шеттерінен маңдайша мен табалдырыкта 
ариайы жасалған дөңгелек үяларға кіріп тура- 
тын « с ы к ы р л а у ы к »  атты жүмыр дөңестер 
шығарылады. Бүл жүмыр дөңестер маңдайша мен 
табалдырық ұяларына кіріп тұрады, есікті ашып- 
жапканда сыкырлаған дыбыс шығарады. Киіз 
үйдің екі ашпалы ағаш есігінің «сыкырлауык» 
атануы, бәлкім, осыдан да болар.

Сыкырлауыктың ашпалы есіктері әр түрлі 
әдістермен жасалады. Бірде есіктің әр ашпасы тұ- 
тас кайын не тсрек ағаштарының жалпак так- 
тайларынан жасалса, енді бірде бірнеше жіңіиже 
қарагай тақтайлардан күрастырылып жасалады. 
Киіз үй есігі мен мандайша, босағаларыныц іші- 
не карайтын беттеріне ою-өрнектер ойылып, түрлі 
түсті бояулармен сырланып, сүйектеліп безендірі- 
леді. Кейде бәсекелес төрелер мен байлар киіз 
үй есіктерінің ішкі жағын түгелдей әр түрлі 
өрнекті сүйек, күміс әшекей және турлі түсті 
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асыл тастармен де сәндейтін болған. Әдетте, ман
дайша мен босағалардын сыртқы беттері, табал- 
дырыктын екі жағы да ешбір ою-өрнек, әшекей- 
лермен безендірілмейді. Оның есесіне ашпалы есік- 
тердіц сыртқа карайтын беттеріне ою-орнектер 
ойылып, түрлі түсті бояулармен сырланады. Әдет- 
те, ашпалы есіктердің ішкі және сырткы бетте- 
ріне жүргізілетін ою-өрнектер екі түрлі болады, 
ішкі беттеріндегі оюлар оте күрделірек келеді.

Кейде ашпалы киіз үй есігінің әр ашпасын 
узынды-кыскалы тактайлардан түзу бұрышты рама 
тәріздендіріп кұрастырады. Ортасына тактайдан 
шаршы не сопактау 2—3 табакшалар орнатады 
немесе есік ашпасының үстіңгі жағынын 1/3 
бөлігіне тактай табакша орнына жүмырланып 
безендірілген бірнеше таяныштар тігінен орнаты- 
лады. Ал, баска табакшаларға ою-өрнек нобайын 
үш кырлы саяз сызыктар жүргізу аркылы не
месе түрлі түсті бояулармен көркемдейді, кейде 
осы айтылған өрнектеу әдістері қатар жүргізіліп 
әсемделеді.

Киіз үй есіктерінің ішкі беттеріне ою-өрнек- 
тің сан алуан түрлерін бедерлеп оймыштау тә- 
сілі сирек кездеседі. Дегенмен, Қазакстаннын ба- 
тыс және оңтүстік-батыс өңірлерінде ішінара кез- 
десіп отырады. Мүндай есік беттеріндегі ою-ор- 
нектің өзі бедерленіп ойылады, оның түрі (фоны) 
әжептәуір терендікке дейін түгелдей кашалып, сән- 
ді орнек айқындала түседі. Бедерлі оймыштын 
әр өрнегі өте нәзік болады, бірімен-бірі астасып 
келеді, өткермеленіп жаткандай бейнсде орын- 
далады, ол өрнектердің әркайсысы фоны түрлі 
түсті бояулармен боялғанда бүйымның әсемдігі 
артып, нағыз өнер туындысы дерлік дәрежеге 
жетеді. Мұндай есік беттеріндегі ою-өрнектің өзі 
бедерленіп ойылады, сәнді өрнек айкындала тү- 
седі. Мүндай есік бөлиіектерінің ою-орнектер не- 
гізі өсімдік, символдык және зооморфтык мотив- 
тердің біте кайнасып араласуының нәтижесі деу- 
ге обден болады. Бедерлі ою-өрнекті кашау ар
кылы орындау тәжірибелі шеберлердің ғана ко- 
лынан келеді. Олар оз ісіне өте жауаптылыкпен 
карап, жасаған есіктерінің өте сәнді болуын көз- 
дейді.

Қалың бүкара киіз үй есіктерін ешбір ою- 
өрнексіз-ак жасата береді. Тіпті, кейбіреулердің 
ашпалы ағаш есіктері де болмайды ғой, оның 
орнына «есік-ергенек», «ит кірмес» атанатын ағаш 
шарбактармен-ак күн көреді. Оның есесіне, әр 
үйдің есігінің сыртынан жабылатын киіз есіктері 
болады.

Көшпелі елдің шаруашылык жағдайына карай, 
жорык немесе коші-қон кезінде уакытша тігіле- 
тін баспананың нсгізгі түрі — қос .  Оның канка- 
сын жасау киіз үй сүйегіндей киынга түспейді. 
Қос канкасынын күрамы үзындығы 3 метрдей 
30—35 уык пен диаметрі 1 метрдей шағын ша- 
ңырактан ғана тұрады. Қоска арналған кара- 
пайым шанырактың киіз үй шаңырағынан кіші- 
лігі болмаса, баска айырмасы шамалы. Ал, кос
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уықтары тіптен өзгеше болады. Олар көбінесе 
қарағай мен шырша ағаштарынан жасалады. Бұл 
ағаштар октай түзу жэне кепкен уақытга өте 
жеңіл болады. Қос уыгъжа үзындығы 3 метрдей, 
түп жағының жуандыгы 5 сантиметр шамасында 
болатын қарағай кесіндісі жарай берсді. Мүндай 
сырыктардың бүтақтарын шауып, қабығын жонып, 
жіңішке үшынан торт қырлы қалам шыгарса болды, 
коска арналған әлді уық шыға келеді. Осындай 
30—35 уықтың қаламдарын шағын шаныракка 
сыртынан көлбете суғындырғанда, конус тәрізді 
костың қаңқасы қалыптасады. Мұндай қостарға 
ағаш есік салынбайды, сыртынан жабылатын киіз 
есіктері ғана болады. Қостьің киіз жамылышы екі 
үзік пен бір түндіктен ғана түрады. Өзі жеңіл, 
жылы, жиюы мен тігуі де онай мундай костар- 
ды революцияға дейін, көбінесе, даладағы жыл- 
Кышылар баспана есебінде пайдаланған.

К.ИІЭ үй сүйегінің қүрамына тікелей енбегенімен, 
міндетті түрде шебер жасайтын кажетті бөлшск- 
тің бірі — а д а л б а қ а н .  Адалбақанды үйшілер 
ағаштан жасаса, ұсталар темірден жасайды. Кей
де ағаштан жасалған адалбаканды күмістелген 
темір ілгектермен, тағы баска әшекейлермен де 
безендіреді. Оның металдан жасалатын қосымша 
болшектерін, кобінесе, үйшілсрдін өздері-ак, кейде 
уста-зергерлер де істейді. Адалбақанның ағаш- 
тан жасалатын негізгі бөлігінің ішкі беггеріне 
ою-өрнек жүргізіліп көркемделеді. Кей жерлерде 
адалбақанды қызғылт түсті жеміс ағашынан не- 
месе кызыл кайыңнан жасайтын үйшілер оның 
үзына бойын мүсіндеп шауып, алдымен ою-өрнек- 
терін ойып алады. Содан кейін ағаш бетін мүкият 
өңдеп, бірнеше кайтара есімдік майын сіңдіре жа- 
гады, сөйтіп ағаштың өэіндік табиғи реңін енгізіл 
кана кояды. Мүның өзі оте үнамды болады. 
Аукатты адамдар жүмырланып шабылған адал- 
бақанның сыртын түгелдей былғарымен капта- 
тып, ілгектерін күмістеп, темірден салғызады.

Адалбаканның ұзындыгы киіз үйдің іргесіне 
тігінен койғанда, уықтың иінінен келетіндей биік- 
тіктс болу керек. Тігінен суйеп коятын адалба- 
кан бір жағына аунап кетпес ушін, онын бас жа- 
ғы екі айыр болып жасалады, бір уықтың иі- 
ніне ашасымен тірей сүйеледі. Әдетте, адал- 
баканның түп жағы коркемделмейді, өйткені оның 
түбін жерге көміп кояды.

Адалбакан, негізінен, киім, сртерскте қару- 
жарак ілу үшін колданылды. Жоғарыда айтыл- 
ған жалпы сипаттамалар дэлелді болу үшін, 
Қазакстаннын әр жерінен кездестірген адалба- 
каннын тамаша бірнеше түрінің нактылы сипат- 
тамаларын жеке-жеке келтірейік. Мәселен, 1952 
жылы Жамбыл облысындағы Мерке ауданы Жда
нов атындағы колхоздың тұрғыны Көкталов Әділ- 
байдың үйінен кездестірген адалбақанды сөз етсек, 
бүл мүлік, үй иесінің айтуынша, рсволюциядан 
бүрын жасалған скен, сөйтіп балага мұра болып 
келе жатса керек. Сондыктан, оған үй іші адам- 
дары аскан кұрметпен карайды. Адалбаканның

Адалбақан. Ә. Кастеев атындағы К&эац ССР-Інің Мемле 
кгттік онер музейінен

үзындьіғы 227 сантиметр, түп жағынын ені 10 
сантиметр де, бас жағының диаметрі 5 сантиметр. 
Адалбақаннын сырткы кескініне карағанда, ол екі 
бөлімнен түрады. Томенгі бөлімінің үэыны —91 
сантиметр, ені —10 сантиметр, калыңдығы —5,5 
сантиметр. Түзу бурыштанып жасалған, ең тү- 
бінен диаметрі 12 сантиметрдей домалак шар 
шыгарылған. Бүл шарда еш өрнск жоқ, тек ко- 
ңыр бояумен түгел боялған. Өзінің көк бояумен 
сырланган жоғарғы болігімен кысқа жүмыр 
мойын арқылы жалгасқан. Жүмыр мойынның 
үстіңгі жак беті тегістеліп жасалган, 91 санти- 
метрлік түзу бүрышты торт бұрыш. Оның бе- 
тіне үш жерден күмістелгсн үш дөңес темір коз 
орнатылған, айналасы дөңгелсніп, кок бояумен
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боялған, ондай көздердің ара-арасына күмістелген 
екі сопақша әшекейлер орналастырылады. Дөң- 
гелек және сопақ әшекейлердің шеттері ирек- 
теледі. Бұл күмістелген әшекейлердің арасында- 
ғы бос орындарға бедерлі ою-өрнсктер ойылган, 
жиегі түгелдей түрлі түсті бояулармен орнектел- 
ген. Адалбақанның осы біз сөз сткен томен - 
гі бөлігінің екі иығынан күміс шабылған темір 
ілгектер шегеленеді.

Адалбаканнын жұмырланған, томеннен жоғары 
қарай жіңішкере беретін бөлігінің ұзындыгы 136 
сантиметр. Мүның төменгі бөлігі буынтақталып, 
жогарыдан төмен карай жасыл, қызыл, сары бояу
лармен жолақтана боялған. Бунақтың жоғарғы жа- 
ғынан күмістелген төрт темір сакина кигізіледі. 
Сакина араларына үш-үштен қүстың басы секілді 
күмістелген темір ілгектер бекітіледі. Ең жоғар- 
ғы — төртінші сакинаның үстіңгі жағы жіңіиіке- 
леніп барып күмістелген темір ашаланып бітеді. 
Адалбаканның жүмырланған жоғаргы болігі де Кы
зыл, сары түсті бояулармен тігінен жолактана 
боялған. Ал, ең жоғарғы басы көгілдір аспан 
түсті реңде болады.

Сөйтіп, қазақтағы үйшілер өнері сонау көне 
замандардағы көшпелілік өмір салтына байланысты 
қалыптасып, ғасырлар бойы даму, жаксару про- 
цесінің нэтижесінде шынайы халықтық өнер дә- 
режесіне жеткен. Үйші өнері XIX ғасырдың екінші 
жартысы мен XX ғасырдын басында нағыз үй 
кәсібіне айналды, онда еңбек бөлісінің иышаны 
да бой корсете бастады. Э. А. Масановтың зерт- 
теулеріне карағанда, XIX ғасырдың соңында жәр- 
меңкесі жақын немесе калалар төңірегіндегі ел 
арасында, әсіресе, ағашы мол жерлерде киіз үй 
сүйегін жасаудын өзі — «керегеи.!*, «уыкшы» және 
«шаңыракшы» сияқты мамандықтарға бөлінген. 
Киіз үйдің жоғарыда көрсетілген негізгі күрам- 
дарын жасауда коп өзгешеліктер болмаған. Ал, 
мұндай еңбек бөлісінін бой көрсетуі онын өте 
сәнді екі ашпалы есік ағаш есіктерін (сыкырлауык) 
жасауда бой көрсеткен. Әрине, бұл пікірден Қа- 
зақстаннын барлық өңірінде үйиіілер кәсібінде 
түгелдей енбек бөлісі үзілді-кесілді женді деген 
ұғым тумаса ксрек. Өйткені, XX ғасырдын басын
да ел арасындағы үйшілердің басым көпиіілігі 
үй сүйегінің барлык күрамдарын түгелдей өз- 
дері жасай білді. Әр үйшінің шеберлік мүмкін- 
дігі, көркемдік талғамы әр түрлі болғандыктан, 
олардың колынан шыккан үй сүйектерінің сапасы 
бірдей емес-ті. Нағыз өнер иесінің жасаған кей- 
бір үй сүйектерінін ешбір ою-өрнегі, күрделі на- 
кышы, кымбат әшёкейлері болмаса да, ісінің жа- 
тыктығымен, бөлшектерінің үйлесімділігімен-ак 
көздің жауын алады.

Киіз үйдің үлкен-кішілігі ондағы кереге ка- 
наттарынын санына байланысты болады. Ел ара- 
сынан өзіміз жинаған деректерге Караганда, XIX 
ғасырдын екінші жартысы мен XX ғасырдың басын
да казак арасына ең коп тараған киіз үйдің тур- 
лер! 4 канаттан 12 канатка дейінгі үйлер болды. 
2*

Ал, академик Ә. X. Марғүланнын зерттеулерін- 
де 18—30 канатты үйлердің де бір кезде бол- 
ғандығы сөз болған. Тіпті, әріректе, орта ғасыр- 
ларда казак даласын мекендеген көне тайпалар- 
да торт аяк арба үстіне киіз күркелер тігіп 
жүрудің болғандығын орта ғасырлык тарихшы Руз- 
бихон өз еңбектерінде атап өткен-ді. Әрине, Руз- 
бихон айтқандай, арба үстіне тігілетін киіз күр- 
келерді біздің үғымымыздағы үлкен киіз үйлер 
деудіц кисыны келмейтін сиякты. Өйткені, ол уакыт- 
тағы жер бетінің рельефі казіргіден озгеше 
болмағанын, тегістелген кең жолдардың жоктығын 
ескерген жөн. Оған коса, ең шағын деген 4 қанат 
үй сиятын арбанын өзі кандай кең болу кажетті- 
гін және, ең бастысы, бірнеше күрамнан тұратын 
киіз үй каңкасыныи арба үстіне тігіліп, жол аза- 
бына төтеп беру мүмкіндігінің тым азлығын еске 
алу керек. Рузбихон айткан арба үстіндегі күр- 
келер бірлі-жарым адамдарға жол бойында жауын- 
шашыннан баспана, күннен көлеңке болған сияқты. 
Кейініректе арба үстіне күрке тігу дәстүрі үстем 
таптың кыз-келіншектеріне арналған күймелі арба 
ретінде сакталды. Мүндай күймелердің тамаша 
үлгілері «Қыз Жібек», «Қозы Корпеш — Баян 
сұлу», «Қамбар батыр* сиякты эпикалык жырларда 
сипатталған.

Ершілер өнері

Ежелден көшіп-конып, мал баккан казак хал- 
кы үшін көліктің негізгі түрі — салт ат болды, 
ал соған орай, ер-түрман жабдыктарының алатын 
орны да өзгеше еді. Халык басынан өткен сан 
килы уакиғаларға сай мүның да өзінше даму, өз- 
геру процесі жүріп жатты. Мүның өзі казак хал- 
кының қолөнерінің кандайлык дәрежеде болғанын 
аңғартты.

Ер-түрман жабдықтарын зерттеудің ғылыми ма- 
ңызын өнер туындысы ретінде бағалаумен катар, 
коне заманнан бері кошпелі халык өмірінің занды 
қажеттілігіне сай калыптаскан еңбек қүралы есе- 
бінде караған жен. Сонда ғана оның өмірдегі 
орны жан-жакты камтылады.

Ер-түрман жабдыктарын өндіру тәсілдері мен 
оны күнделікті омірде пайдалану жолдары казак 
қауымынын ежелден бергі әлеуметтік-экономика- 
лык карым-қатынас мәселелерімен де тығыз бай
ланысты. Сондыктан, бул жайларды этнография- 
лык түрғыда жан-жакты зерттеудің ғылыми мәні 
айрыкша дәлелдеуді керек етпейді.

Жұмыстың бүл бөлімінде Қазақстан жеріне 
тараған казак ер-турманынын сан алуан түр- 
лерін анықтаумен бірге, олардың жасалу техни- 
касындағы ерекшеліктерің нактылы деректер не- 
гізінде дәлелдеп, сол өзгешеліктердің калыптасу 
себебі мен оның халык арасына таралу мөлшерін 
әлеуметтік-экономикалык катынастармен байлан- 
ыстыра отырып талдау максатын коздедік.
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Ерші.іер күрал-сайманы

Аукатты казак семьясы өз бетімен салт жү- 
руге жараган барлық балаларына түгелдей ер-тур
ман дайындаған. Ал, кайсыбіреулері баласы туысы- 
мен-ақ атакты ершілер коскан тамаша ер, сәнді 
турмандарын дайындауга қамданатын. Сондыктан, 
қазақ даласының кай жерінде болмасын ер қосу 
ісі кен оріс алған. Сонымен бірге, олардың өнері 
жоғары бағаланды, тәжірибелі ершілерді кысы- 
жазы бірдей колдан-қолға тигізбей ер костырып 
отырды.

Қалаға жакын жердегі ершілер, әдетте, ер- 
турмандарын үйінде өз заттарынан жасап, базарға 
шығарып сатады. Ал, каладан жырак. көшпелі ха- 
лыктын арасындағы ершілер өз үйінде де, кісі 
үйінде де істей берді. Өз үйінде, көбінесе, ер- 
дің сока басын ғана косты, ал басқа жабдық- 
тарын тек ер істетушілердін өз заттарынан жа
сап беретін-ді. Эрине, будан ершілердің барлыгы 
ер косумен бірге, оның баска жабдыктарын да 
түгелдей жасай береді екен деген уғым тумайды. 
Өйткені, ер-тұрманды толығымен, коңілдегідей сән- 
ді етіп жасау тек агаш ісімен коса былғары, 
кайыс, күміс, темір заттарын оңдей білетін ха- 
лык шеберлерінің ғана колынан келетін. Бул арада 
алтын, күміс және әр түрлі асыл тастармен бе-

зендіріліп жасалатын ер-тұрмандар гана әңгіме бо- 
лып отыр. Ал, енді мұндай кымбат ер-тұрмандар- 
ды жасатуға шамасы келмеген кедейлер мен орта 
шаруалар ердің сока басын ғана алып, калған 
жабдықтарын оздері жасады.

Ешбір әшекейсіз, тек ағаштан гана ер қосу 
ісімен айналысатын ершілер, көбінесе, өз үйінде, 
ешкімнің тапсыруынсыз-ак жасай береді. Бұлар 
бірнеше ердің бөлшектерін катар шабатын да, 
дайын болғанын шетінен сатып отырды.

Ершілсрдің костырушы үйінде тұрып істеуі 
түрлі жағдайларға байланысты болды. Біріншіден, 
ершілердің ер косу шеберлігіне коса ердің баска 
жабдыктарын түгелдей жасай білуіне және олар- 
ды күмістеу, сүйектеу внерін толык меңгергенді- 
гіне байланысты болса; екіншіден, кымбат ерлерді 
жасауга көп уакыт керек және оған керекті зат- 
тарды ер жасатушынын озі тауып беретіндік- 
тен, сән іздеген әуеской шебер ершілерді өз үйіндс 
ұстап, басқа іске алаңдатпай жумыс істетуді 
тиімді көрді. Шынында да, мүндай жағдайлар ер- 
турман жабдыктарының көңілдегідей жасалуыныц 
басты шарты.

Базарға шығарған ер-турман жабдыктары кө- 
бінесе, акшаға сатылды. Ал, үйден косы Ын



Агаш үқсату 21

ердің өз басы бір бойдак (қой) деп бағалан- 
ды. Баска жабдықтарын күмістетіп жасатқан уакыт- 
та ершінің еңбегіне қүлынды биеге дейін бере- 
ді. Дегенмен, зергерлік өнермен безендіріліп жаса- 
латын ер-түрманға сіңірілетін еңбек қазақ даласын- 
да жете багаланбады. Олай детініміз, 5—6 ай бой- 
ына тапжылмай көз майык тауысып, шынайы 
өнер үлгісі боларлыктай етіп жасалған ер-түрман- 
ға төленген бір жылқы мен шебердің ішіп-жегені 
немесе базарға шығарыи сатканда алатын 20—30 
сом ақшасын онын өнерлі еңбегінің нактылы ба- 
ғасы деуге, тіпті, болмайды.

Ер-тұрман жасаушы шеберлердін қүрал-сай- 
маидарын, негізінсн, үш топка белуге болады. Ердің 
сока басын гана әшекейсіз қосу үшін ара, бал- 
та, шот, ойыс жүзді шот, қуысқүлак, үскі, ын- 
ғыру, пышак, түрпі, қашау, балга, тістеуік сияқ- 
ты күралдар қолданылса; оның жүмсак жабдық- 
тарын жасау үшін пышак, біз, мүйіз сызғыиі; 
былғары бетіне өрнек тусіру үшін темір талшық- 
тары мен орнекті агаш қалыптары пайдала- 
нылды. Ал, ердің темір және күміс әшекейле- 
рін жасау үшін темір үсталары мен зергерлер- 
дің саймандары толық жеткілікті болды.

Казак ершілерінің күрал-саймандарының бұ- 
лайша жіктелуі олардың арасындагы еңбек бе
лку мәселесінің болғандығын көрсетеді. Шынында 
да, көпшілік жағдайда бірсу ердің агашын тауып 
жатса, екінші біреу қайыс, былғарыдан істелетін 
жабдықтарын жасады. Ал, ұста-зергерлер күміс 
әшекейлерін жасап берді. Олай болса, мүнын өзі 
үш түрлі мамандықты керек етеді. Халық ара- 
сында осы үш мамандықты бірдей меңгеріп, ер- 
турман жабдыктарын түгелдей өз колынан шығара- 
тын шеберлер аз болган жоқ. Қазак ершілерінің 
шеберлік өрісінің соншалықты кеңдігіне дәлел бола- 
тын тағы бір жағдай, жалпы ер-түрмандарын жа- 
сауга: ағаш, темір, жез, алтын, күміс, түрлі асыл 
тастар мен түсті шынылар, сүйек, былғары, қайыс, 
көн, шұға, баркыт, киіз, кыл, тарамыс, желім, бояу 
және тоз сияқты заттардыц жұмсалатындыгы дау- 
сыз. Өйткені, осы- заттардың әркайсысы ертеден- 
ак әр түрлі шеберлікті, сан килы тәжірибе мсн 
білімді талап етті.

Қазақстанның жері өте үлкен, халқы сирек 
қоныстанғандықтан, қазақ омірінің қай саласын- 
да болсын айтарлыктай жергілікті ерекшеліктер 
қалыптасты. Мүндай жергілікті ерекшеліктер ер- 
түрмандарынан да байқалады. Бүлардын бір-бірі- 
нен негізгі айырмасы — олардың жасалу тәсілі мен 
сыртқы көрінісінде. Осы ерекшеліктеріне карай: 
«казак ері», «шошак бас ер», «үйрек бас ер», «кан 
бас ер» деген атаулар да калыптаскан. Бұлар- 
дың ішіндегі сл арасына кең тарап, Қазакстан-

ның көптеген аймактарын (Шығыс Казахстан, 
Семей, Талдықорған, Павлодар, Солтүстік Казак- 
стан, Көкшстау, Целиноград, Қостанай, Орал, 
Караганды облыстарын толык камтыса, Гурьев, 
Актөбе облыстарының солтустік аудандары мен 
Алматы облысының солтүстік-шығыс аудандарын) 
камтитыны — к а з а к  ері .

Казак ері кайыңнан шабылып, екі қас, екі каптал 
және орта ағаш деп аталатын бөлшектерден косы- 
лады. Ердің орта ағашы мен екі қапталына кайьің- 
ның бүтаксыз тузу кесінділері, ал екі касына, көбі- 
несе, жуандау кайыңның екі айырланған тұсы кол- 
данылады. Казакстанның орталык және солтүстік 
облыстарындагы ершілер ердің кастарын жуан 
кайыңның шірімеген түбірінен де шаб;.ды. Бұл 
үшін бірнеше қайын кесіндісінің кабығын аршып 
кептіреді немесе шірімеген кайың түптері кездессе, 
оны топырағынан арылтып, арамсн кескілеп, кас 
шығатын жерлерін таңдап алады. Біраз уақыт жел 
кағып, дегдігеннен кейін дайындалған кесінділер- 
дің барлыгын балтамен немесе салмактылау шот- 
пен жеңілдетіп алып тағы да кептіреді. Ер болшек- 
тері әбден нобайланып шабылып, тек өндеу жүмысы 
калған уақытта бір казан тұзды суға бие сауым 
уакыт кайнатады да, көлеңкеде кептіреді. Ершілер- 
дің айтуынша, түзды суға кайнатылған агаш еш- 
кашан жарылмайды, каңсымайды. Ердің барлык 
болшектері еңделіп, дайын болган соң, оларды ар- 
найы жасалған калыпка салып киыстырады да, 
кас етектері мен қапталдардың астасатын түстарын 
куыскұлақпен тесіп, шегелейді. Шегені, әдетте, 
каңылтырдан немесе жезден түтікше тәріздендіріп 
жасайды. Мүндай шеі^ердің бір жағын төске 
тіреп, екінші жагынан балғамен асықпай еппен 
ұрса, каңылтыр не жез түтіктер жазылынкырап 
жуандайды да, каптал мен кас тесігіне берік кеп- 
теледі, ал түтік үштарын тойтарудың нэтижесін- 
де пайда болған бүркеншіктер ердің мықтылығын 
арттыра түседі. Ердің орта ағашы әр уакытта тас- 
памен жан-жағынан көктеліп орнатылады. Кейде 
казак ерлерінің барлык бөлшектері бір-бірімен 
таспамен көктеу аркылы да біріктіріледі. Осылай- 
ша косылған ердің сыртын түрпімен, пышакпен 
тегістеп, шыны сыныктарымен кырнап өкдейді. 
Сөйтіп, казак ерінің жалпы косылу техникасынан 
жергыікті өзгешеліктер байкалмайды. Бірақ, онын 
сыртқы пішіні мен әшекейлеу тәсілінде айтарлык
тай ерекшеліктер бар. Бүл ерекшеліктер әр жерде 
калыптаскан ердіи жалпы кескіні мен әшекейлеу 
тәсілінен байкалады.

Казакстанның қай облысында болмасын әйел- 
ге арналган ер өзінің үлкендігімен де, әдемілігі- 
мен де көзге түседі. Әйел ерінің суйегі ауыр, әшекейі 
де мол болады. Сондықтан олар өте сирек кезде- 
седі. Өткен ғасырдың 70—80 жылдарының 
езінде әйел ер-тұрманы некен-саяк үшыраса- 
тын-ды.

Алматы, Караганды және Костанай музейлері 
мен ел арасынан табылған деректерге қарағанда, 
әйел ер-түрмандарын жасауға ершілер — өнерін.
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жасатушылар — қаржысын аямайтындықтары бай- 
калады. Мүндай ер-түрмандарға, негіэінен, алтын, 
күміс, асыл тас, сүйек, мүйіз, былғары, шүға және 
баркыт пайдаланылған. Бүл әшекейлер ердің сыр- 
тын түгелдей жауып түратын, сондықтан оның ағаш 
негізін жете өңдеуге көп көніл бөлінбеді. Ал, ердін 
сыртқы пішініне келсек, алдыңғы қасы өте биік, 
артқы касы жалпак келеді. Әйел ерлерінің оте 
кең және жайлы болатындығы туралы 1877 жылы 
В. Потто өзінін қазақ даласына келген сапары 
жайындағы жол жазбаларында көрсеткен бол- 
атын.

Әдетте, әйел ер-түрман жабдықтары (тоқым, 
үзенгі, күйыскан, омілдірік, жүген мен айыл, тарт- 
палары) түгелдей бір ғана шебердін колынан шыға- 
тындықтан, олардың ісі біркелкі, жатық болумен 
біргс өте мол әшекейленеді.

Әйелге арналған ердің алдыңғы және арткы 
беті түгелдей күміс шабылған темір пластинка- 
лармен немесе какталган таза күміс әшекейлермен 
безсндіріледі. Қолда бар деректерге қарағанда, 
әйел ерлерін әшекейлеудін бірнеше тәсілінің бол- 
ғандығы анықталды. Кобінесе, мундай ерлердің беті 
әр түрлі темір әшекейлерімен белгілі бір симметрия- 
лык тәртіпті сактап түтас жабылады. Ол үшін 
әр әшекейдін бегіне түтасынан күміс шауып, со- 
дан кейін арнайы жасалған откір бізбен түрлі 
орнектерді (қошкар мүйіз, сынар мүйіз, геомет- 
риялық фигуралар және өсімдік тәріздес бейне- 
лер) ойып алады. Мүндай жалған каралау әдісін 
кейде ою, кейде түр (фон) ретінде қолданады. 
Бүл т;кілдерді үқыпты орындаса, ердің әшекейі 
күміскс карала жүргізгендей әсем болып шығады.

Әйел ерін әшекейлеудің тагы бір кен тараған 
түрі — о й м а л ы  ө р н е к .  Ол үшін темір әшсксй- 
лердін ортасыиан әр түрлі өрнектерді немесе ор- 
нектің түрін ойып тастап, калған жеріне күміс 
шабады. Әдстте, мүндай әшекейлердің астынан түс- 
ті былгары (коксауыр), шұга немесе баркыт салы- 
нады, олар ойылған өрнектерден айкындалып көрі- 
ніп түрады. Күмістің өнін ашатын түсті былғары, 
шүға болмай калган кезде, ердің қасын эбден оң- 
деп ашык сэры бояумен бояп немесе бірнеше кай- 
тара өсімдік майын жағып, жылтыратып та кояды. 
Мүндай ердің бір данасы Қостанай өлкетану 
музейінде сактаулы. Кейде ер күмістелген темір 
әшекейлермен немесе әр түрлі қүйма бейнелер- 
мен ойыстыра безендіріледі. Осы тәсілмен жасалған 
казак ерінін бірі Казак ССР Ғылым академиясы- 
нын археология музейінде сактаулы түр. Мұнын 
алды-артында бірдей айшық тәрізденген бір-бір- 
ден ғана күмістелген темір әиіекейлер бар. Ердін 
әшекейленетін баска жсрлсріне түгелдей күміс жа- 
былған, үстінен белгілі тәртінпен күміс бейнелер 
(үшкан күс және үш бүрыш) орнатылады. Күміс 
әшекейлердің әр жерінен дөңгелектер ойылып, ай- 
нала шеттері доғал иректермен оймышталады. 
Күміс әшекейлердін барлығының беттеріне түгел- 
дей сызу аркылы (гравировка) әр түрлі оюлар 
жүргізіледі. Бүл ердін жалпы кескінінен, онын сыр-

тына жүргізілген оюлы өрнектерінен тым ертерек- 
те жасалгандығы байкалады.

Ер әшекейлерін алтындау тэсілі күмістеудеи 
гөрі өзгешелеу болады. Күмісті темір бетіне шабу, 
кактау не күю тәсілдері аркылы жүргізсе, алтын
дау тек жалату аркылы орындалады. Әйел ерінің 
алтындаған бір түрі кдзір Қазақ ССР-інің 
мемлекеттік Орталык музейінде сакталуда. Бүл 
ер барлык жабдыктарымен коса Нәби Кәрібаев де
ген айтулы шебердің колынан шыккан. Сүйегі 
өте ауыр. Ердің сырты түгелдей ойылған темір 
әшекейлермен жабылған, олардың астынан кызыл 
барқыт төселген. Темір әшекейлердің бетіне күміс 
шауып, онын үстіне үшкір біз және дөңгелек 
бедерлі кадаубаспен әр түрлі гүл-жапырактың 
бейнесі жүргізіледі. Бүдан сок кейбір әшекейлердің 
бетіне алтын жалатады, ердін маңдайына кызыл 
түсті шыны орнатылады. Алдыңғы к асының 
жиектеріндегі күмістелген темір көмкерулерге араб 
әрпімен жазылған төмендегідей өлең жолдары бар:

«Қажекем бүйырған соң істеп бер деп, 
Кәрібаев Нәби үста соккан ері.

Накыштап неше түрлі бұтак гүлден,
38 ж. 20/1X— тамам.

Мүбарак құтты болсын Қажанға,
Көрген жан тамаша етіп калсын таңға.

Болғанын байкап білер 
Көзі ашык, көңіл зерек, милы адамға.

Нәби Кәрібаев.»

Жоғарыда баяндалған эр аймактын сан түрлі 
ерлерінің барлығында бірдей кездесіп отыратын 
әсемдеу әдісі — ердін маңдайына бірден үиіке 
дейін көз орнату. Әдетте, мүндай көздерді үлкен- 
ді-кішілі асыл тастар (акык. маржан) мен түсті 
шынылардан салады. Кейде асыл тас орнына кар
ала жүргізілген күміс көз де орнатылады. Енді 
бірде ердін маңдайына қойылатын тастың саны 
20—30-ға жетеді. Мәселен, Қазакстанның Орта
лык музейінде сақталған бір ғана әйел еріне 31 көз 
орнатылған екен. Мүнын 13-і сан түсті үлкен тас- 
тармен шынылар, калган 18-і кызыл маржандар. 
Алдыңғы қастың дәл ортасында үш бүрыштанып 
орналаскан үлкен-үлкен үш көк тастың әркайсысы- 
нын айналасында 6-дан үсақ маржандар орна- 
тылған, олардың араларына көгілдір эмаль қүйыл- 
ган. Осынша коптеген тастар үлкенді-кішілі жә- 
не түрлі түсті болып келеді, сондыктан да 
күмістелген түтас темір әшекейдің бетінде өте 
жарасымды-ак.

Еркектерге арналган казак ерлерінің сүйегі 
жүка және ыкшам болатындыктан, олар өте жеңіл 
келеді, оның ағаш ісіне көп көңіл бөлініп, жете 
өңделетін де. Күміс әшекейлері тым шағын, бірак 
өте үнамды болады. Әсіресе, Қазакстанның сол- 
түстік аудандарында ерді кайынның безінен шаба- 
тын ершілер баска әшекейлсрді көп колданбайды. 
Өйткені, бүйраланған кайың безінен қосылған ер- 
лерді мүкият өңдеуден кейін таза өсімдік майымен

Агаш үқс« гу
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бірнеше қайтара сіңіре майласа болды, ағаш реңі 
теңбілденіп, ешбір әшекейді керек етпейді. Мұндай 
жағдайда екі қас пен капталдын айнала шеттері- 
нен көмкеру тәріздендіріп жиек шыгарады да, оны 
қара бояумен бояйды. Мүндай ерлердің алдыкғы 
касының мандайына орнатылган айшык псн қап- 
талдың шеттік пен қанжыға өткізетін кос тесіктері- 
нің үстінен күмістелген темір әшексйлер шеге- 
ленеді. Мүндай әшекейлер күмістен соғылса, оның 
бетіне каралау әдісімен күрделі ою-өрнектер жүр- 
гізеді. Мысал ретінде Қазақ ССР-інің орталық 
музейінде сакталған Павлодар облысынын карт 
ершілері Әбдікәрім Есалин мен Қадыр Байжанов- 
тың жасаган ерлерін айтуға болады. Айшык орта- 
сына, көбінесе, түсті тастардан көз орнатылады. 
К ей уакытта сән иуған дала әкімдері мсн билерінс 
арнап косылган ерлердің әшекейлері әйел ерлері- 
нен кем болмаған. Бүлардың алды-арты бірдей 
оюлы өрнек жүргізілген әшекейлермен түтас 
жабылады. Темір әшекейлерге ойылатын оюлы өр- 
нек, кобінесе, осімдік бейнелес болады, беттеріне 
күміс шабылып, алтын жалатылады. Мүндай әше- 
кейлсрдің астына әдеттегідей түсті мата не был- 
гары төселініп, алдынғы қастын маңдайына түрлі 
тастар орнатылады.

Еркек ерлерін әшекейлеуге мүйіз бен сүйек те 
жиі қолданылады. Мүндай заттарды алдын ала 
дайындап алып, бетіне сан түрлі орнектер жүргі- 
зіп, көбінесе, ердің алдыңғы касына ойып орната- 
ды. Сүйек әшекейлері орнатылатын ерлер мүйіз 
түсін ашатындай басқа түсті бояумен боялады. Бү- 
лай жасалған ерлер өте сыпайылығымен көз тар- 
тады. Бұл туралы өткен гасырдын екінші жар- 
тысында казак даласын көп аралаған генерал 
А. К. Гейнс те этап көрсеткен еді. Жоғарыда 
баяндалган казак ерлерінің көлемі мен салмагында 
және әшекейінде ерекшеліктер болмаса, олардыц 
жалпы косылу тәсілі мен сыртқы пішінінде көп 
айырмашылык байқалмайды. Ал енді, өзінін сырт- 
кы пішіні жагынан аздап болса да ерекшелеу 
казак ерінің бір түрі — Алматы облысының оң- 
түстік-шығысы мен Семей облысында кездесетін 
ерлер. Бүлардың жалпы кескіні, әшекейлену және 
өнделу тәсілдеріне Караганда, кырғыз және Алтай- 
Саянда мекендейтін Сібір халыктарының ерлеріне 
ұксайды. Бүл ерлердін касы да етегінен жоғары 
карай кушия көтеріледі де, дәл тобесі дөңгеленіп 
бітпей, үсті түзуленіп, иығы бүрышталып шабыла- 
ды. Арткы қасы алдыңғысына Караганда кейін ка
рай сәл ғана көлбеу орналасады. Әдетте, мүндай 
ерлер төрт бөлек ағаштан шабылады, орта агаш 
капталдыгынан түтас шығарылады да, бір-бірімен 
кайыс таспа аркылы көктеліп біріктіріледі.

Жамбыл облысының оңтүстік-шығысы мен 
Алматы облысының онтүстігінде мекендейтін ка- 
зактар арасында коп тараган ердің бір түрі — 
hi о ш а к б а с ер  дел аталады. Қазактың баска ер- 
лерінен мұныи негізгі аймрмасы атауынан-ак көрі- 
ніп түр. Дегенмен, муның жасалу тәсілінде жалпы 
казак ерлерімен кейбір ортактык байкалады.

Шошақбас ерді 4—5 бөлек кайын, карағаш 
немесе емен сияқты берік ағаш кесінділерінен шау- 
ып косады. Ол үшін ен алдымен ердін әр- 
бір бөлшегіне — алдыңгы қасына ағаштың екі 
айыр түсын жинаса, екі капталы мен арткы касына 
әжептәуір жуан агаш кесінділерін дайындайды. 
Ердің орта ағашын, кобінесе, екі капталдын орта- 
сынан шауып шыгарады. Қапталга арналган ағаиі 
жіңішке болса ғана орта агашты бөлск шауып 
киыстырады. Ердің жеке бөлшектерін бір-бірімен 
шеге аркылы үстатады. Ал, Алматы облысының 
Еңбекшіказак ауданында мүндай ерлердін алдын- 
гы касы күранды ер сияқты екі айырланып та 
жасалады. Арткы касының бітімі әр ауданда әр 
түрлі жасалады. Мәселен, Жамбыл облысынын 
Мерке ауданында шошақбас ер күранды ердін 
артқы касы сиякты көлемді, кемерлене шабылса, 
ал Шу, Алматы облысының Еңбекшіказак аудан- 
дарында козыкүйрык ерінін арткы касы тәрізді 
шагын келеді.

Көпшілік жағдайда мұндай ерлердін сырты еш- 
бір баска затпен берік болу үшін капталмайды. 
Тек қана ерді сәндеу максатымсн оның алдыңғы 
касынын айнала шеттерін күміс, жез сиякты метал- 
дармен көмкереді, ал калак тәрізденіп шабылган 
ер басынын ортасына күмістен, сүйектен, мүйізден 
жасалған әр түрлі шағын әшекейлер орнатылады. 
Бүлар болмаған күндс шылбыр өткізіп коятын шы- 
гыршык кағылады. Мундай ерлердің үстіне был- 
ғарыдан немесе киізден көпшік шегеленеді де, 
алды-арты көк, кара бояулармен боялады.

Шошакбас ерлің кейбір түрі өзінің жасалу тә- 
сілімен де, сырткы пішінімен де, әдемі әшекейлері- 
мен де ерекше көзге түсетінін Алматы облысынын 
Кеген ауданынан жиі кездестіруге болады. Мәсе- 
лен, 1953 жылы Кеген селосынын түргыны Е. Қа- 
сымбековтін шошақбас ері бес бөлек ағаштан қо- 
сылып, сырты түгелдей көнмен капталган екен. 
Бүл ердің екі кастары да калақбастанып жасалган, 
беттері күмістелген темір әшекейлермен және жүл- 
дыз тәрізденген үлкенді-кішілі күміс бүркеншік- 
термен безендірілген.

Жамбыл және Алматы облыстарында шошак
бас ерді бір бөлек карагаш кесіндісінен түтас шауып 
шыгарады. Мүндай тәсіл кыріъіз ершілерінен де 
кездеседі. Бүл үшін ердін ұзындыгындай карагаш 
кесіндісін бірнеше күн суға салып жібітеді, содан 
откір балтамен нобайлап шауып алады, біраз уакыт- 
тан кейін әр түрлі шоттармен асықпай өңдейді. 
Әдетте, мүндай ерді бір күнде шауып болмайды. 
Сондыктан, агаш ылғи суда жатады. Оны жүмыс 
арасында, кол босаганда істейді. Өйткені, күннің 
көзінде калса, агаш тез кеуіп, жарылғыш келеді, 
өндеуге киындыктар туғызады. Әбден шауып, өң- 
деп болған соң, ерді бір казан түзды суға салыи 
бие сауым кайнатады. Бүдан кейін 2-3 күн бойы 
самалға койып дегдітеді де, түйе конімен каптап 
тастайды. Мүндай түтас шабылған ердің беріктігі, 
ең алдымен, түйе көнінің мыктылығына байланыс- 
ты. Түтас ағаштан шабылган ердін артыкшылығы
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сол, мунда қас, қаптал және орта ағашты белек 
шауыл, оларды киыстырып әуре болмайды. Көзі 
каныгып, қолы жатыққан іскер мұндай ерді тез 
шабады, ағашын жеткілікті өңдемей-ак көндей 
береді.

Қ ұ р а н д ы  е р  — кобінесе Оңтүстік Қазак- 
станда, Қараганды облысының шыгыс жағы мен 
Целиноград, Қостанай және Алматы облыстары- 
ның оңтүстік өңірлерінде кездеседі.

Ердің бұл түрі бірнеше белек ағаштардан косы- 
лады, сондыктан ол қуранды ер атанган. Жоғары- 
да көрсетілген облыстардың кайсысында болсын 
күранды ер бір үлгімен жасалган.

Біздегі жиналған деректерге Караганда, ауыл 
арасындағы казак ершілері күранды ерді 18—20 
белек ағаш кесінділсрінсн кұрастырганы байкал- 
ды. Ал, өзбек шеберлері осындай ерлерді 22—23 
белек агаштан кұрастырып жасайтындығы туралы 
Н. Габбин өткен ғасырдың соңында жазған екен.

Қуранды ердің мұншалыкты коп бөлшектер- 
ден қуралу себебі: біріншіден, ер косуды кәсіп ет- 
кен шеберлер колынан шығатын ерлерінің біркел- 
кілігін сактауды көздейді. Екіншіден, колла бар 
ағаш кесінділерінің қандайын болсын кажетіне 
жарата береді. Ал, ондай материалдын табылуы 
да оңайға түспейді. Бұл жағдай ағаш аз өсетін 
Шымкент, Қызылорда және Жамбыл облыстарын- 
дагы ершілерге үлкен мүмкіндіктер туғызатын-ды.

Қүранды ер жасау үшін Терек, жиде, тал сиякты 
жумсак әрі мыкты ағаштар колданылады. Мүндай 
ағаштарга желім де тез сіңіп, жаксы желімденеді.

Құранды бөлшектерінің тутас ағаш кесіндісі- 
нен шабылатыны тек екі капталдары гана. Олай 
болса, кұранды ердің кептеген негізгі белшектері 
оның екі касын курастыруға жумсалады. Сондык
тан, ең алдымсн, эр касты өз алдына жеке кұрасты- 
рып алады, содан кейін оларды қапталдарға орна- 
тып, ердін орта ағашын киыстырады. Бүдан соң 
ер мүсініндегі олпы-солпы артыгын алып, кем-кеті- 
гіне кондырма желімдеп өңдейді де, көленкеде 
біраз кептіріп алады.

Әдетте, мундай ердін толып жаткан бөлшек- 
терін бір-бірімен біріктіру үшін олардын астасатын 
жерлерін алдын ала мұкият тегістеп алып, содан 
кейін желім жағады, біраз дегдігеннен соң желім- 
ді тағы да кайта жағып біріктіреді. Осылайша же- 
лімделген бөлшектерін әбден кепкенше ауыр зат- 
пен бастырын немесе арнаулы кысқашпен кысып 
кояды. Қүранды ер жасауда негізгі материалдар- 
дын бірі — ж е л і м. Қазак ершілері желімді са- 
тып алумен бірге өздері де жасай білген. Сатып 
алатын кәдімгі ағаш желімін «сары желім*, колдан 
кайнатылған желімді «кара желім» дейді. Муны жа
сау үшін көтерем малдың сүйегінен сылынған еті 
мен түйенін кенін турап, бір казан суга ет езілгенше 
кайнатады да, ет йен көнді түгел сүзіп тастайды. 
Қалган суды суалғанша кайнатады. Муны ыстыктай 
баска ыдыска котарып, суыган соң желім орнына 
пайдалана береді.

Қуранлы ер бөлшектерінін өзіне тән атаулары

болады. Алдыңғы кастың негізі болып есептелетін 
о к п а н екі белек ағаштан күралады да, кастың 
оң жак және сол жак беті деп аталады. Окпаннын 
арт жагынан жапсырылып, екі бетті біріктіретін 
тутас ағашты желкебасар десе, алдыңғы кастың 
бүркіт кабактанған екі айыр басын к а с, ал арткы 
касты көбінесе к е р с е н  дейді. Оның ортасы бір 
белек шабылады да, екі шетіне к а н а т  деп ата- 
латын косымша кондырмалар желімдейді. Екі кас
ты капталдармен ұштастыру үшін ердің екі жагы
нан үзыншактау коспа ағаш киыстырады. Ал, ердің 
үстін жауып тұратын бөлшегін о р т а н  б е л  
а ғ а ш дсйді. Алдыңғы қастыи екі бетінің түбінен, 
каптал басының үстіңгі жағынан кішкене кепіл 
ағаштар жапсырылып, арткы кас пен капталдын 
екі аралығынан тіреуіштер қойылады. Қоспа, кепіл 
агаш. тіреуіштер екі-екіден болады.

Ердін негізгі сүйегі эбден кепкеннен кейін, оган 
түгелдей тарамыс-талшыктары араластырылған 
желім үш кайтара жағылады. Ер сүйегінің косылу 
ыңғайына карай тарамыс талшыктарын қолмен 
жагады. Алгашкы желім кабатын жүргізгенде, 
тарамыс-талшыктары агаш ынғайына көлденен 
түсіп отырса, келесісінде, керісінше, алғашкы та- 
рамы талшыктанып көлденен түседі. Ал, үшінші 
кабаты да осы тәртіппен жағылады, тарамыс-тал- 
шыктарының үш кабаты тор коздене түсіп, ердін 
желімделген болшектерін тырп еткізбей берік 
ұстайды.

Әрбір желім кабатын көлеңкеде ұстап, самал- 
да асыкпай кептіреді. Тәжірибелі ершілердің ай- 
туынша, ыстыкка, күнніц көзіне кептірілген желім 
кабаты жарылып кетеді де, ердің беріктігіне нұк- 
сан келтіреді. Сондықтан, қыстыгүні желім жағыл- 
ған ерді пеш кызуына жакындатпай, жылы үйде 
кептіреді. Алғашкы күндері ердің тұрған жерінін 
ыстығына карай күніне 2—3 рет су бүркіледі. Өйт- 
кені, жаңа жағылған желім кабаты устіңгі бетінен 
кебе бастаса, ол жарылгыш келеді де, сыдырылып 
түсіп калады, ал бетіне су бүркіп, әлсін-әлсін дым- 
дап отырса, желім кабаты астынан кеуіп, жарыл- 
майтын болады.

Үш кайтара желім жағылған ердің сыртынан 
бір түсті тоз кабатын жапсырады. Бұл үшін жука- 
лап сыдырылган тозды ер бетінін ынғайына карай 
мүйіз аспаппен сызып алып, кайшымен кияды да, 
тоз киындысына желім жагып, біраз уакыт оның 
с і н у і н күтеді. Бұл уакытта ердің тоз киынды- 
сы жапсырылатын жеріне ғана су бүркіп, отқа 
карып алады. Сөйтіп, ер бетіндегі желім кабаты 
су мен от кызуының әсерінен сәл жібінкіреген кезде 
тоз киығына желім жағып, оз орнына киюластыра 
жапсырып отырады. Осы тәртіппен ердің сыртына 
түгелдей тоз жапсырылып болган сон, киындылар 
арасынан шығып тұратын желімді жылы сумей 
жуады. Содан кейін ерді асыкпай кептіреді.

Түркістан, Шымкент калаларындағы ершілер- 
дің кейбіреулері өзбек шсберлерінін әсерімен тоз- 
далған ердің сыртын бояулармен әдемілеп бояп 
келді. Ел арасындағы ісмерлер ердін сәнділігінен
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гөрі мықтылығын көздеп, қүранды ердің өзін тара- 
мыс араластырған желімсіз-ақ жібітілген түйе кеш- 
мен тартып шегелейді. Кейде шеге орнына таспа- 
лап тігу тәсілін де қолданатындар кездеседі. Соза 
капталган көн кебе келе ер кірісін онан әрі кірік- 
тіре түседі. Әбден кепкен көн ылғалды да, ыстык- 
суықты да елемейді, өте берік болады.

Сән іздеген серілер мен ел әкімдері күранды 
ердің сыртын қалың былғарымен қаптатып, алдың- 
ғы кастың бетін түрлі әиіекейлермен безендіріп 
келді. Біздегі деректергс қарағанда, мүндай ерлер 
қүйма күміс бейнелермен, күмістелген оюлы темір 
әшекейлермен және түсті тастардан не күмістен 
көз орнату тәсілдерімен де көркемделеді. Тастан 
салынатын көз, көбінесе, окпанның дәл маңдайы- 
нан орнатылатын-ды.

Кейде қошкардың не бүркіттің басы тәрізден- 
ген қүранды ердің алдыңгы қасының екі шекесі- 
не күмістен немесе тастан екі кез орнатылады.

Бүл ерлердің қүйма әшекейлері геометриялык 
шаршы, дөңгелек не үш бұрыштардан түрады. 
Күмістелген темір әшекейлердің оюлы өрнектері 
қошқар мүйіз, жапырак бейнелес болып келеді.

Ердің үсті де сан түрлі тәсілдермен орнектеле- 
ді. Мәселен, қазіргі Панфилов ауданында мекенде- 
ген атакты ерші Ақтайлак Бозжігітовтын 1915 
жылы жасаган күранды ерінін үстіне қазақтың 
қошкар мүйіз өрнектері жүргізілген де, ердің 
мойнына әр түрлі геометриялык таңбалар түсіріл- 
ген екен.

Қарттардын айтуынша, күранды ердін бет ал- 
дын сүйек және мүйіз әшекейлермен безендіріп 
отырыпты. Бірақ, ел арасынан болсын, музейлер- 
ден болсын сүйектелген не мүйізделген күранды 
ерлерді кездестіре алмадык. Буған карағанда, кұ- 
ранды ерлерді сүйектеу не мүйіздеу ісі үстіміздегі 
гасырда мүлде сиреген тәрізді.

Құранды ерді безендірудің ерекше бір түрін 
Торғай, Ырғыз бойынан кездестірдік. Бүл ердің 
қосылу ісінде, сыртқы пішінінде, жогарыда баян- 
далган құранды ерлерден еш өзгешелік жок. Бірак, 
көнделген ердің сыртын қалың қара былгарымен 
қаптап, екі жак етегін қыска тоқым тәріздендіріп 
бос түсірген де бет жактарын оюлы-өрнектермен 
өте көркем безендірген. Бүл ердің баска тұрманда- 
ры да оте сыпайы орындалған.

Құранды ердің сүйегі өте жеңіл, сыртқы форма- 
сы тым сыпайы — атка да, адамға да жайлы болады. 
Сондыктан, Қазакстаннын кейбір аудандарында 
құранды ерлерді «эйел ері* деп, әйелдерге арнайды. 
Бұл аудандарда қүранды ерді кейде «коқан ері» 
деп те атайды. Мүнда біраз шындық та бар. Өйткені, 
қазактың қүранды ері мен өзбек ерінің жасалу 
іәсілінде де, сыртқы кескінінде де бірқыдыру ортақ 
жайлар бар. Бүдан, әрине, нағыз қокан ерлері 
казак даласына мүлдем тарамады деген үгым ту- 
майды. Бірак, Қазакстан жеріне кокан ерінен гөрі 
оңтүстіктегі казак ершілері коскан күрандьі ерлері- 
нің көбірек таралгандыгына күмәндануга бол- 
майды.

Қорыта келгенде, күранды ер Сырдария, Талас 
өзендерінін бойын мекендейтін халыктарда калып- 
таскан. Бұл өңірде, негізінен, казак, өзбек және 
кырғыз халыктары аралас қоныстанғандыктан, 
олардың түрмысы мен мәдениетінде де көптеген 
өзара уксастыктар болды. Сол үқсастыктыи бір 
көрінісі дәл осы арада сөз болып отырған күранды 
ер. Сөйтіп, казактың «күранды ері», озбектің «ко
кан ері» және кыргыздың «қүшбаш ері» әр улттың 
өзіндік ерекшеліктерінің негізінде. кең аймақта 
калыптаскан колайлы ер түрінің бірі. Олардың 
жасалу тәсілінде — біркыдыру ортактыктар бай- 
калумен бірге әр үлттың тек оздеріне ғана тән 
ерекшеліктері де бар екендігі айқын аңгарылады.

Маңкыстау түбегі мен Ембі бойында мекен- 
дейтін казак жүртшылығында калыптаскан ер 
түрі — « к о з ы к ұ й р м к  е р». Мұны кейде «акбас 
ер», «шошакбас казак ері» деп те атайды.

Қозыкүйрык ердін жасалу тәсілінде кұранды 
ермен әжептәуір ортактыктар да бар. Дегенмен, 
мүны күранды ердің бір түрі деуге болмайды. Өйтке- 
ні, оған койылган атау да, жалпы кескіні де оның 
казақ срлерінің ішіндегі өз алдына жеке калыптас
кан айрыкша бір түрі екендігін дәлелдейді.

Қозыкүйрык ер, көбінесе, өте жүмсак және 
женіл болатын жөке агашынан жасалады. Кейбір 
жагдайларда кайың ағашы да пайдаланылады. 
Жөке ағашы жөпшендігс жарылмайды, желімді де 
жаксы устайды. Муиын жеке болшектеріне узьж- 
дыгы екі тұтамдай ағаш кесінділері де жарай береді. 
Қозыкүйрык ер 6—7 белек ағаштан құралады. 
Алдыңғы касы екі белек, арткы касы 2—3 белек 
ағаш кесіндісінен жасалады. Бүған екі кагіталды 
косканда ер сүйегінің негізгі белшектерінің түракты 
калыптаскан қүрамы шығады. Қозыкүйрык ердін 
тағы бір езгешелігі: мүнда орта агаш болмайды, 
онын орнына көн не кайыс тартылады. Ердің сүйегі 
жеңіл, көлемі шағын келеді. Қасы алдына карай 
еккіштеу болып орнатылады.

Қозыкүйрык ердің сыртын түйенің көнімен кап- 
тайды. Кейде кон орнына тарамыс талшыктарын 
не.чссе кендір шүйкесін желімге араластырып 
жағады. Бұл әдісті халык с і ң і р л е у  деп те 
атайды. Шынында да, сіңірлеу деп атаған жөн 
сиякты, өйткені тарамыс дегеніміздің өзі тігін жұ- 
мысына пайдаланылатын кептірілген ірі мал сіңі- 
рінің талшыктарынан ширатылып дайындалады. Ал, 
сойылган ірі малдың арнайы алынған сіңірін ха
лык тарамыс деп атай береді.

Біздегі деректерге карағанда, көндеген ерді сі- 
ңірлемейді де, сіңірлеген ерді көндемейді. Сіңір- 
леу де, көндеу де ердің беріктігін арттыру үшін 
колданылатындықтан, бүлардың бірін пайдаланса, 
екіншісін керек стпейді. Кейде сіңір аз болып, 
ердін беріктігін толык камтамасыз ете алмай- 
тындай кауіп туса ғана, оныц сыртынан көндеу 
тосілін колданады.

Шамасы келген аукаттылар сіңірленген немесе 
кенделген ерлердің сыртын былғары, мүйіз, сүйек, 
темір және күміс әшекейлермен көркемдстеді. Сән-
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деудің ен оңайы да, арзаны да ердің сыртын 
түгелдей түсті былғарымен қаптау әдісі болған. 
Ал, мүйіз, сүйек, күміс әшекейлерімен ердін алды- 
арты гама әшекейленеді.

1962 жылы Ембі бойынан бүдам жарты ғасыр 
бүрын сүйектеліп жасалған өте сәнді козыкүйрық 
ерді кездестірдік. Бұл ердің казіргі иесі Байга ни н 
ауданы Калинин атындағы колхоздың аға шопаны 
Мәтжановтын айтуынша, мүны 1910— 1915 жыл- 
дары атақты ерші ПІырын жасаған көрінеді.

Ердің сыртқы пішінінде — ерші Қомпаев Има- 
ғамбеттің осы кездс жасайтын козыкүйрық ер- 
лерінен еш өзгешелігі жоқ. Онын негізгі ерекше- 
лігі сыртындағы өте сыпайы орындалган суйек 
әшекейлерінде.

Бірнеше бөлек жөке ағашынан киыстырылған 
бүл ердін сырты сіңірленіп барып көнделген де, 
алды-арты бірдей сүйектеліп әшекейленген. Жалпы 
ер кескініне сай дайындалған әр түрлі сүйек әше- 
кейлер шебер қиюласып, сүйек шегелермсн бскітіл- 
ген. Сүйек әшекейлердің беттеріне сан түрлі 
бедерлі өрнектер жүргізілген.

Өрнектердің көпшілігі пышак үшымен ойылған 
түзу сызықтар мен иректсрден және ортасында 
нүктесі бар шағын дөңгелек-шеңберлерден түрады. 
Оқпанның карсы алды мен екі жақ бүйірін- 
дегі көлемді сүйек әшекейлердін және артқы 
кастың үстіне айшык бейнесінде шегеленген екі 
бөлек сүйектін бсттері геометриялық өрнектермен, 
осімдік тектес оюлармен безендірілген. Мүндай 
оюларды сүйек бетіне түсіру үшін, алдымен, 
өрнектің түрін пышак үшымсн сызып алып, оны 
терендете түссе болтаны, бір-бірімен сабақтары 
аркылы жалгасқан жапырақ тәрізді оюлар, бедер- 
лер түсіп отырады.

Екі қапталдын алдыңгы алақандарынын орта- 
сына жасыл былғарыдан (көк сауыр) көз салынады, 
ал срдің үстіне күміс бүркеншікті шегелермен ка
лым кара былгары тартылады.

Сүйек әшекейлердін киысу тәртібі болсын, олар- 
дың бетіндегі ою-өрнектердің, шегелердін орнала- 
суы болсын, белгілі бір симметриялык тәртіпті 
сақтай орындалады. Ал, капталдың басындағы көк 
сауыр көз де, ер үстіне тартылган кара был
гары да сүйектелген ердің үстінен Караганда аскан 
шеберлікпен накышталған әшекейлердін шырқын 
бүзбай, кайта оның өңін ашып түрады.

Сойтіп, бүл ердің сәнді түрі ерші Шырын- 
ның көркемдік талғамының өте жоғары бол- 
гандыгын аңгартатын сиякты.

Өнерлі халык шеберлері әр түрлі бүйым бет- 
терін әшекейлеуге түйе және жылқы сүйекте- 
рін пайдаланған. Бүган малдың жак, жауырым жә- 
не кабырга сүйектері жиі колданылады. Қабыр- 
ганын етек жагын как жарып, кемігін жонып тас- 
тап, екі жак бетін әр түрлі бүйымдарды безен- 
діруге жаратады. Қабырга сүйектері жіңішке, 
жука болатындыктан, оны ер сиякты ыкшам бүй- 
ымдарды әшекейлеуге пайдаланады. Мүндай іске, 
әдетте, асылган еттін сүйегі жүмсалады, өйткені
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шикі сүйекте май көп болады. Кейдс семіз мал- 
дың сүйегі асылғанымен майынан әбден арыл- 
майтындыктан, оны біраз оңдеген сон, тагы да 
суға кайнатып алады.

Маңкыстау өңірінде калың кара былгарымен 
қапталган козыкүйрык ерді күмістен кұйьілған әр 
түрлі геометриялық бейнелермен немесе бүркен- 
шікті шегелермен әшекейлейтін-ді. Әсіресе, беттері 
бедерленген үш бүрыштар, шаршылар, тік бүрыиі- 
тар, төрт бүрыштар мен жарты дөңгелектер жиі 
колданылады. Буларды ердін жиектеріне, үстіңгі 
жагына әр түрлі тәртіппен орналастыру аркылы 
көркемдейді.

Жогарыда баяндалған козыкүйрық ердің әше- 
кейлену тәсіліндегі көзге түсетін ерекшеліктің 
бірі — арткы касыным үстіңгі беті ылги айшык 
тәрізденген сүйек әшекейлермен безендірілетін- 
дігі. Қазақстанның баска жерлерінен кездесетін 
сан алуан ерлерде мүндай эшекей кездеспейді.

Қозықұйрык ерді кейде бес болек кайың ке- 
сінділерінен де жасайды. Муның сырткы кескі- 
нінде жогарыда баяндалган козықүйрык ерлерден 
еш өзгешелігі болмаганымен, онын косылу және 
көркемделу тәсілдерінде біраз айырмашылықтар 
байкалады. Ер бөлшектері бір-бірімен желіммен 
емес, шегемен біріктіріледі, алдыңғы қостың бет 
жагына жеңіл-желпі геометриялык өрнектер ойыла- 
ды.

Торғай, Ыргыз бойында және Кокшетау өңі- 
рінде мекендейтін казактар арасында өткен ғасыр- 
дың сонында ү й р е к  б а с  деп аталатын ер 
болтан. Бүл ердің үйрек мойынданып, ілгері карай 
иіліп түратын алдыңгы касынан баска пішіні ку
ра нды ерге өте үксас. Ал, агаш сүйегі торт бе
лек кайыңнан шабылады да, бір-бірімен шеге 
аркылы үстатылып, сырты көнмен не калым был
гарымен каптала шегеленеді. Дәл осындай үйрек 
бас ердім бір тамаша үлгісін біз 1970 ж. Көк- 
шстау облысындагы «Сырымбет» совхозыныч түр- 
гыны Кемесбаев Қабдештіч үйінен кездестірдік. 
Осындай ердін тагы бір данасы казір Ә. Қастеев 
атындагы Қазак ССР-інім Мемлекеттік өнер 
музейініч корында сақтаулы. Бүл ерлердін алдым- 
гы және артқы кастарынын үстімгі жагына жез- 
ден ойылған ою-өрнектер күміс бүркеншікті ше
гелермен шегеленген. Ер пішіні ершінін көрксм- 
дік талгамыным жогарылыгын дәлелдей түскендей.

Қазакта ер косу ісінін жалпы зандылығы 
есебінде, еч а-здымен, ердін атқа тимеуі коз- 
деледі. Ол үшін, біріншіден, ердін окпаны жыл- 
кыным кыр аркасын, әсіресе, шоктыгын баспайтын- 
дай котерімкі болуы қажет; екіншіден, ердім 
екі капталы дүрыс мүсінделіп, олардыч екі арасы- 
нын алшактыгы мен эр капталдын ер каста- 
рыма дурыс киысуы кажет. Әдетте, ердім алды 
кысымкы болады да, арты енділеу келіп, екі кап
талдын алдынгы басы жогары карай сәл гана ша- 
лыстау каякая шабылады. Ал, капталдардым екі 
каска косылу бүрыштары да әр түрлі болады. 
Моселен, алдынгы каска ылги 45° шамасында
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косылатын болса, артқы каска қосылу бұрышы 
30—35°-тан аспауы керек. Осы көрсетілген ортак 
зандылықтарды бүлжытпай орындау ушін тәжіри- 
белі казақ ершілері ер косуга арнайы жасал- 
ған қалыпты кеңінен пайдаланған. Сондыктан, олар- 
дың ерлері атқа да, адамға да жайлы болады.

Ерге узеңгі бау, әкжіме, қанжыға, бүлдірге өт- 
кізетін тесіктер жасалады. Үзеңгі бау еткізіле- 
тін тесіктер алдыңғы қас етектерінің қапталмен 
астасатын тұсынан қашаумен тесіледі. Өмілдірік 
байланатын әнжімеге арналған тесіктер капталдар- 
дын алдыңгы алақанынан екі қатар болып, күй- 
ыскан байланатын бүлдірге мен қанжыға өт- 
кізілетін тесіктер капталдың артқы алақанына 
куысқүлақпен тесіледі. Тек күмістелген қымбат 
ерлерге қүйысқанды күмістелген әдемі айылбас 
арқылы тағады.

•  *  ♦

Ер-түрманның кұрамына ердің жеке басынан 
басқа токым, желдік, терлік, тебіңгі, үзеңгі, айыл, 
қүйысқан, өмілдірік, жүген, жабу, ат көрпе, түсау, 
шідер сияқты заттар да қосылады. Осылардың 
бәрін халық күнделікті өмірде ер-түрмандары 
демей, е р - т о қ ы м  деп атай береді.

Көпшілік халық т о к ы м д ы киізден сырып 
жасайды. Кейде киіз тоқымының айнала жме- 
гін шүға және барқыт сияқты кымбат мата- 
лармен көмкеріп, токымның сыртын түгелдей қа- 
лын бьілғарымен де жабады. Сырма тоқым 
мен көмкерілген тоқымдар, көбінссе, әйелдер ко- 
лынан шығады, ал былгары токымды шебер ер- 
шілер ғана жасайды.

Тоқымның көлемі де, пішілу кескіні де әр 
түрлі болады. Әйелдерге арналған ер токымдары 
көлемді болады (140-150 х 50-55 см), жаксы көр- 
кемделеді. Ал, ер адамдарға арналған ер-тоқым- 
дары көлемі жағынан ыкшамдау (90-100x50-55 см) 
келеді, әжептәуір әсемделеді.

Ортасынан екі бүктелген токымға көз сал- 
сак, төменгі екі ұшы бірдей тік бұрыштанып 
пішілгенін байкаймыз; екіншіден, алдыңғы бүрыш- 
тарының суйірленіп, артқы бүрыштарының дөң- 
геленіп жасалғанын немесе екі үшы да сүйірленіп, 
кейде ойып пішілгсндігін аңғарамыз.

Киіз тоқымдарды да түрлі ою-өрнектермен 
әдемілеп сыриды. Былғары токымдарға сан түрлі 
тэсілдермен жүргізілетін ою-өрнектерге коса кү- 
міс әшскейлер де жиі колданылады.

Өткен ғасырда мұндай тоқымды ылғи түтас 
және қалың былғарымсн тыстайтындыктан, олар- 
дың бетіне бедерлі ою-орнектер жүргізу тәсілі жні 
колданылған. Бедерлі өрнекті, көбінесе, арнаулы 
ағаш қалыптар арқылы түсіреді. Бүл ушін бедерлі 
өрнегі бар ағаш қалыптасып дегдігенше, қозға- 
май қоя тұрады. Бүдан сон токымға түскен бсдерлі 
орнектсрдің айнала жиектерін пышак тәрізденген 
мүйіз аспаппен сызып, айқындай туседі. Кейде 
орнек айналасын тарамыспен кайып тігеді. Мүн- 
дай бедерлі өрнек келе-келе жойылып кетпес 
үшін, былғарының теріс жагынан ойыстарына тол-
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нан

тыра желім қүйып кептіреді де, киізбен астарлап 
тігіп тастайды.

Токымға бедер тусіретін арнайы қалып бол- 
маған жағдайда кейбір шеберлер түрлі өрнектер- 
ді баска тәсілдермен де жүргізеді. Ол үшін был- 
гарыны жібітіп алған соң, бетіне муйіз аспаппен 
өрнектер сызады, содан кейін өрнектің астына 
темір сым немесе жүмырланып бұралған кайыс 
таспадан өзек салып, сызылған өрнек ізін тара
мыспен киіз астарға жапсыра тігеді. Темір тал- 
шықтары тек геометриялык өрнектер түсіруге қол- 
данылса, кайыс өзектер әр түрлі өрнектерді мүй- 
іздеп келтіру үшін пайдаланылады. Бедерлі өр- 
нектер темір бсзеубастармен батыра із түсіру 
әдісі аркылы да орындалады. Сөйтіп, мүндай әдіс- 
термен тоқым бетіне түсірілетін бсдсрлі ою-өр- 
нектері, көбінесс, қазактың кошкар мүйіз, сыңар 
мүйіэ оюлары мен түрлі геометриялык өрнектер- 
дің орынды тоғысуы арқылы орындалады.

Осы айтылган әдістермен калың былгарыға 
түсірілген бедерлі өрнектер тоқым тозғанға дейін 
жойылмайды, тіпті суға тигенде де. олар бастапқы 
оз калпын жақсы сактайды.

Жүқа былғарыдан жасалатын токымдарға бе
де рлі ою-орнектер түсіруге болмайды. Сондыктан, 
жүмсак және жүқа былғарымен тысталған токым- 
ның бетіне баска түсті бьілғарыдан дайындал- 
ған оюларды жапсырып немесе сызылған өрнек 
ізін тарамыспен қаю, яки түсті жіптермен кесте- 
лі өрнек тігу тәсілдері жиі колданылады. Бүған 
қосымша әр түрлі куміс күймалармен немесе кү- 
міс шабылған темір әшексйлермсн де көркем- 
деледі.

Өткен ғасырда токымның екі жагынан бірдей 
калын бьілғарыдан жасалатын жалаң қабат те- 
біңгі тагылатын-ды. Мүның бетіне бедерлі өрнек 
түсірумен бірге күміс әшекейлер де орнатылады. 
Тебіңгі, бір жагынан, әсемдік үшін тағылса; 
скінпііден, тоқым қысқа болғаи жағдайда аяқ киім- 
ді аттың терінен сақтайды, ал токым үзын болған 
күнде оны жылдам тоздырмайды.
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1. 5. Күмістелген ер. Шыгыс Қазақстан облысы
2. К у ранды ер. Жетісу өцірі
3. Қ ура иды ep. Оңтүстік Казахстан облысы
А. Үйрех бас ер. Кокшетау облысы. 1, 3-4-сурет Ә. Кас
теев атындагы Қазақ ССР-інің Мемлекепік өнер музейі 
нем; 2, 5-сурет Қазақ ССР-ініу Мелллекеттік Орталық 
музейінем
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Көпшілік жағдайда тебіңгі жеке істелмейді, тек 
киіз тоқымдарға жапсырыла тігіледі. Мүндай әдіс 
токымның үзеңгі бау тиетін түсынын тез тоз- 
бауын қамтамасыз етеді. Халық арасында мүның 
өзін токымның т е б і н г і с і деп атай береді.

Жалан токым өте жүка болатыидықтан, оның 
астынан терлік, үстінен желдік салынады. Терлік 
киізден не жабагыдан жасалады да, оным саны 
ердің атқа жайлылығы мен желдіктің болу-бол- 
мауына байланысты бірден үшке дейін болады. 
Егер ер жайлы болса, екі терлікпен, ал желдік 
болған жағдайда, бір терлікпен де қанағаттанады.

Желдікті, көбінесе, қүранды, козықүйрык жоне 
шошақбас ерлерге арнап жасайды, ойткені бұ- 
лардың қапталдарының көлемі шағын болады, 
тек арнайы жасалатын көлемді желдіктердің ар- 
касында ғана атка тимейді. Мүндай желдіктер 
екі кабат киізден сырылып, сырты былғарымен 
тысталады. Қаптал астындағы желдік ілгерілі- 
кейінді жылжымауы үшін оның екі басының 
үстіңгі жағы кагіталдың көлеміне сай кемеш- 
теліп тігіледі. Оны ж е л д і к т і ң  қ а с ы  деп 
атайды, жіптермен кестелеп не күміс әшекей- 
лермсн безендіреді. Екі желдікті бір-бірімен екі 
жерден жіңішке қайыспен байланыстыру арқылы 
олардың төмен сусуына мүмкіндік бермейтіндей 
етеді.

Ү з е ч г і темірден, қоладан және ағаштан 
жасалады. Ағаш үзеңгіні тек қайыңнан ғана иіп 
жасайды да, үзенгі бау өткізілетін жерден екі 
басы қосылып шегеленеді. Кейде мұндай үзеңгілер- 
ді мыктылык үшін темірмен қүрсаулайды. Темір 
қүрсаудын бетін күміспен әшекейлейді. Ағаш үзең- 
гіні кыстыгүні қолданады, өйткені катты аяздарда 
темір үзеңгі адамның аяғына да, атқа да жайлы ти- 
мейді. Қыстыгүні жылкы күзетіне баратын жылкы- 
шылар ағаш үзенгілерді көбірек пайдаланады.

Үзенгіні коладан сирек жасайды. Оның өзін- 
де арнайы қалыпка құю аркылы жасайтын-ды. 
Қоладан қүйылған үзенгінің бір түрі казір Қа- 
закстанның Орталық музейінде сақтаулы. Мүның 
сыртқы кескіні күмған тэрізденіп қүйылған. Үң- 
ғының екі бетіне күміс шабылып, дәл ортасына 
кызыл тастан көз салынған.

Темір үзеңгі сом темірдсн түтас соғылады, оның 
табаны ғана бөлек жасалып қондырылады. Ал, 
кейбір үсталар үзеңгінің ішін қуыстап соғып алады 
да, сыртын толығынан күміспен безендіреді. Күміс- 
телген үзеңгінің сыртына әр түрлі өрнектерді сан 
алуан тәсілдермен түсіреді. Бірде күміс бетіне нағыз

1. Күмістелген ер. Шыгыс Қамқстан облысы. Антрополо
гия және этнография музейінен. Ленинград
2. Ер-токым. Оргалыц Қаэаңстан
3. Сүйектелгвн ер. Маңгышлақ облысы
4. Күмістелген ер. 2, 4-сурет Ә. Қастеев атындагы Казақ 
ССР-інің Мемлекеттік өнер музейінен

карала жүргізілсе, екіншіде өрнекті темір бетіне 
шабылған күмістен ойып алып, жалған карала жаса
латын, яғни темірдің табиғи реңі карала тәрізденіл 
көрінеді. Үзеңгіге шабылған күміс бетіне безеу әдіс- 
терімен түрлі өрнектер жасалып, оған алтын жалату 
тәсілі де колданылады. Көпшілік жағдайда темір 
үзеңгіні ешбір өрнексіз, сол калпында таға береді.

Үзенгіні ерге тағу үшін калын кайыстан не 
былғарыдан екі кабаттап а й ы л б а с т ы  ү з е ң -  
г і б а у жасайды. Әдетте, үзеңгі баудың айыл- 
басын күмістеп те жасайды.

Ер-токым күрамына кіретін айылдар ежелден 
бері жіптен не кайыстан жасалады. Жіптен жа- 
саған айылды халык к ұ р а й ы л дейді. Му
ны жасау үшін түйе шудасынан не ешкі кылы- 
нан есілген жіңішке жіптердің бірнешеуін катар- 
лап, оларды бір-біріне коса жуан шуда жіппен 
тігіп, жалнактьіғы 2—3 елідей күр дайындай- 
ды. Мұның бір үшына айылбас, екінші жағына 
жылкы кылынан жалпак етіп өрілген жырым ті- 
гіледі. Қайыстан жасалатын айылдын да бір ба- 
сына айылбас тағып, екінші үшын таспалап ті- 
леді де, жырым етіп өреді. Мүндай айылды кей- 
де түгелдей қайыс таспалардаи да өреді, оны ө р- 
м е а й ы л дейді. Өрме айыл кайыс айылға К а
раганда әлдекайда төзімді келеді.

Бір ерде екі айыл болады. Бірі — т ө с 
а й ы л, екіншісі — ш а п  а й ы л  делінеді. Шап 
айыл төс айылға Караганда үзындау келеді де, 
жалаң ердің үстінен тартылса, төс айыл ат көрпе- 
нің устінен тартылады.

Халык арасында осы күнге дейін сакталып 
келе жатқан айылдың көне түрі — т а р т п а. 
Мүны күрдан да, қайыстан да еріп жасай береді. 
Мұның айылдан айырмасы оның екі ұшына да 
арнайы жасалғаи темір догабастар тігіліп, бір үшы- 
на үзын кайыс бүлдірге тағылады. Бүлдіргені 
екінші доғабастан іліп алып тартып байлау 
аркылы бекітілетіндіктен, айылдын бүл түрі тартпа 
деп аталады. Тартпаның ер үстіне келетін жа- 
ғын калың былгары тігіп, күмістен әшекейлейді. 
Доғабастарының бетіне де күміс шауып, геометрия- 
лык бейнелермен өрнектейді. Кей уакытта тартпа- 
ның өрімі 2—3 бөлек өріледі. Қазіргі күнде 
тартпа төс айыл есебінде колданылады.

Ер-токым аттың мойнына кетпеу үшін оған 
күйыскан тағылады. Қ ү й ы с к а н  кайыстан не 
қалың былғарыдан жасалады. Мүндай күйьіскан- 
дардың бетіне түгелдей күйма күмістен, күмістел- 
ген не алтындалған темір әшекейлерден, түрлі 
түсті тастардан коздер салынып безендіріледі. Мү- 
нымен катар, өрме күйыскандар да жиі кездесе- 
ді.

Ө м і л д і р і к — сән ушін тағылатындыктан, 
қалың былғарыдан жасалып, мол әшекейленеді. 
Мұны әшекейлеу әдісі кұйысканды әшекейлеумен 
толык үйлеседі. Өмілдіріктің екі ұшы ердің алдың- 
ғы қасынын екі жағына бекітіліп, ортасы ат- 
тың омырауында түрады. Өмьтдірік ердің кейін 
сырғымауына да себін тигізеді.
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Қазақ шеберлері ж ү г е н жасауга да көп көңіл 
бөлген. Жүген қайыстан, былғарыдан жасалады. 
Күнделікті шаруаға арналған қайыс жүгендер 
көп әшекейленбейді. Қайыстан өрілетін өр- 
ме жүгендер әсем де мықты болады. Былғары 
жүгендер, әдетте, алтын, күміс, темір және түр- 
лі шынылар, асыл тастармен молынан әшекейле- 
неді.

Оңтүстік Алтайдағы Пазырык қорғандары мен 
Орталық Қазакстанда жүргізілген археологиялык 
қазбалардан табылған жүген калдықтарына кара- 
сак, бүл бүйымның да даму тарихын аңғаруға 
болады. Дегенмен, жүгеннің кейбір бөлшектері 
болмаса, жалпы кескіні, негізінен, көп өзгерме- 
ген. Енді сол жүген бөлшектерінің қүрамын 
аныктайык.

Жүген негізінен н о к т а ,  а у ы з д ы к  және 
т і з г і н ,  ш ы л б ы р  сияқты төрт бөлімнен тұра- 
ды. Алдымен нокта шығып, кейін оған ауыздык 
салудың нәтижесінде жүген қалыптаскан. Н о к 
т а  — екі жақ, бір-бірден милык, кеңсірік және са- 
ғақ сияқты бөлшектерден түрады. Екі жақтын 
үзындыгы екі түрлі, яғни камшылар жағында- 
ғысы екіншісінен едәуір ұзын болады да, жоғар- 
ғы ушы жылқынын желкесінен асып, аттанар 
жағындағы жактың жоғаргы үшындағы айыл- 
баспен нсмссе түзақпен ұштасып бекітіледі. 
Ұзын жақтың жоғарғы үшын жүгеннің ж е л 
к е  л і г і дейді. Желкелікті кейде белек те жа- 
сайды. Мұндай жағдайда екі жақтың да жоғар- 
ғы үштарына айылбас тігіледі. Желкелік ар- 
кылы жүгенді үлкейтіп, не кішірейтіп отыра- 
ды.

М и л ы к т ы кейде к е к і л б а с а р  деп те 
атайды. Мүның екі үшы екі жактың жо- 
ғарғы үштарына тігіледі де, жылкының милы- 
ғын басып түрады.

Жүген аттың басынан өз бетімен сыпырыл- 
мауы үшін оған с а ғ а қ жасайды. Сағақ ми- 
лықтын түсынан жүгеннің астына карай тігіледі. 
Бүл да екі бөлек болуымен бірге бірі ұзын, 
екіншісі кысқа келеді. Үзыны жүгеннің оң жа- 
ғына, кыскасы сол жағына тағылады. Қысқа- 
сының ұшына айылбас тігіледі немесе түзакта- 
лып (өрме жүген де) жасалады.

К е ң с і р і к жүгеннің қарсы алдынан екі 
жактың төменгі ұштарына жакын арадан тігі- 
леді де, одан томен ауыздық тағылады. Ауыз
дык жакқа шығыршык аркылы ұштасады. Мүны 
с у л ы к дейді. Шығыршық сулыктың жаңар- 
ған түрі, ал оның скиф заманындагы немесе 
Қазакстан жеріндегі алғашкы көшпелілер дәу- 
іріндегі ескі түрі коладан, мүйізден не ағаштан 
кайкы кылыш сияктанып жасалған. Оны ар- 
хеологтар п ы с а л д а р  дейді. Мүндай сулықтын 
өзгеріңкірегсн түрін біз Орталык Қазақстаннан 
және Қазак ССР Орталык музейінен кездестір- 
дік. Сулықтың кандай түрі болсын аттың басын 
оңай бүрып, оны кажет болған бағытпен жүргізу 
үшін жасалатындығы туралы ғылыми тұрғыда дә-

лелденумен бірге, халық тәжірибесімен де дәлел- 
денген жай.

Т і з г і н мен ш ы л б ы р қылдан есіліп, 
кайыстан ызылып не өріліп жасалады. Тізгін 
жіңішке болады, оның екі үшы сулыктарға оңай 
шешілмейтіндей шиеленіп байланады немесе мүл- 
дем тігіледі. Ал, шылбыр тізгінге Караганда 
жуан және үзын болады. Оның тұзакталған үшы 
жүгеннің сол жақ сулығына бекітіледі. Тіз- 
гін аттың басын алып жүру үшін тағылса, шыл
быр атты байлап қою үшін тағылады. Үзын шыл
быр, әсіресе, жылқышылар үшін өте кажет, өйт- 
кені олар түнгі күзетте ұзын шылбырды бел- 
беуіне байлап, үйыктаған кезде ауыздығы алын- 
ған ат иесін айналып жайыла береді.

Салт мінілетін атка қыскы және жазғы ж а- 
б у л а р жасалады. Қьіскы жабулар Қазакстанның 
солтүстік облыстарында киізден жасалып, суыты- 
латын немесе таң асырылатын аттарга жабыла- 
ды. Жазғы жабу, әсіресе, Қазақстанның оң- 
түстік облысында атты күндізгі ыстықтан сақтау 
үшін ак матадан, колдан токылған бір түсті 
шекпеннен немесе биязы басылған ак киізден жаса
лып, ерттеулі атқа жабылады. Жабудың алдыңғы 
жағын ердің үстінен, кейде токым мен ердің 
арасынан келтіреді, арт жағы жылкынын сауырын 
жауып түрады. Мүндай жабулар, көбінесе, әше- 
кейленбейді.

Жүйрік пен жорға ұстаған адамдар ат жабуын, 
мүмкіндігінше, әдемілеп, қызылды-жасылды шұға 
мен макпалдан кестелеп, оюлап, шашақтап әше- 
кейлейтіндігін XX ғасырдың басында Маңқыстау 
өңірінде болған неміс ғалымы Р. Карутц та этап 
өткен.

Бүрын ірі байлардын үзатылатыи қыздарынык 
мінетін аттарына арнап тігілетін жабулар жоға- 
рыдағыдай кымбат матадан жасалумен бірге, олар- 
дың айнала шеттеріне ока, қүндыз тігетіндер де 
болған. Мұндай жабулар әрі әдемі, әрі аттың 
мойнына дейін жауып, жан-жағына дейін төгі- 
ліп түратындай көлсмді болады.

Қыздар мен жас келіншектерге арналып ер- 
токымның үстін түгел жабатындай үлкен ат көр- 
пелер жасалады. Бұлар түрлі түсті баркыт, шуға 
сияқты кымбат маталардан тігіледі де, киізбен ас- 
тарланады. Дәл осындай ат көрпенің бірі казір 
Қазақстаннын Орталық музейінде сактаулы тұр. 
Мүның жалпы узындығы — 1,5 метр, көлденеңі — 
0,5 метр. Онын оң жагы үш шаршыдан тұрады. 
Екі шетіндегі шаршылар қызыл баркыттан, орта- 
сындағысы кара баркыттан жасалган, беттеріне 
кошқар мүйіз оюлары ойылып жапсырылған, ал 
Кызыл шаршыларға екі катар оқа жолактары мен 
окалы шашақтар тігілген және жұка ак киіз- 
бен астарланған. Мүндай ат көрпелер, әдетте, тарт- 
памен бастырылмай, ер үстінен бос салынады, 
тек пыстанмен ғана бекітіледі.

Салт ат түрмандарынын құрамына к а м ш ы 
да кіреді. Мүны кейде а т ж ү р г і ш деп те 
атайды. Керек болған жагдайда камшы кару есе-
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бінде де пайдаланылган. Сондықтан, Ш. У эли- 
ханов кдмшыны қазактың ертедсгі қару-жарақ жаб- 
дықтарының қатарына қосады. Қару есебінде жаса- 
латын камшының сабы салмақты, орімі жуан жэ- 
не ұзын болған. Ксйдс өрімге темір талшыгынан 
өзек салып та дайындаған.

Қамшы сабын тобылғыдан, ырғайдан, тау еш- 
кісі мен ақбөкен мүйіздерінсн немесе елік сирағы- 
нан жасайды. Оның қолға ұстайтын үшын был- 
ғарымен қаптап, қайыстан бүлдірге тағады. Кейде 
қамшы сабының сыртын түгелдей былғарымен кап
тал, куміспен де әшекейлейді. Сабы күмістелген 
қамшыны, көбінесе, әйелдерге арнап жасатады. 
Еркектерге арналатын камшының сабына темірден 
бауыр салып, қайыс-таспамен немесе жезбен орап 
тастайды. Мұндай қамшыны халық арасында с а- 
р а л а  қ а м ш ы  деп те атайды. Қамшының 
алақаны бірыңғай қалың былғарыдан екі кабат бо- 
лып жасалады. Жалпак жағынан орім үштасады 
да, екінші жіңішкергеи ұшы саптың бауырына 
бекітіледі. Алақанды сап пен өрімнің арасында- 
ғыны дәнекер деп қарауға да болады.

Қ а м ш ы  ө р і м і і р і  қараның терісінен илеген 
қайыс таспалардан өріледі. Оны әр түрлі 
етіп өру үшін таспа санын 4-тен 32-ге дейін 
өзгертіп отыралы. Таспа саны аз болса, өрім- 
ге өзек салынбайды, өрім жіңішке, төрт қырлы 
болып өрілсді. Ал, көп таспадан өрілетін өрімге 
қайыстан өзек салынса, өрім өте әдемі және 
жуан боп шығады. Бұған, көбінесе, бүзау терісі 
қолданыладЫ. Өзекті қамшы арнайы жасалган 
аспаппен өріледі. Ол үшін садақ тәрізденіп иіл- 
ген ағашқа өзекті керіп қойып, оның сыртынан 
әр түрлі тәсілмен таңдайлап өре береді.

Кейде қамшынын өріміне коса, оның сабын да 
таспадан өріп шығарады. Мүндай қамшылар, әдет- 
те, үшынан сабына карай жуандай береді де, са
бына темірден өзек салынады. Сап пен өрімніц 
үштасатын жерінен шашақ шығарады. Қамшы 
өрімі жалкы болғанмен, кейде үшке дейін жетеді. 
Үш өрімді камшының бір данасы казір -Қазақ 
ССР-інің Мемлекеттік орталык музейіндс сак- 
таулы. Салт ат түрмандарының тағы бір қажет- 
тілері — отқа қойылатын аттардың аягын түсауға 
арналган: түсамыс, кісен, өре және шідер.

Түсамыс пен кісен тек алдыңғы екі аякка са
лынса, ө р е аттанар жак алдыңғы және арткы 
аяктарға салынады. Ал, шідер алдыңгы екі аяк 
пен аттанар жак арткы аякка салынады.

Т ұ с а м ы с т ы ,  көбінесе, жіптен, кайыстан, 
шынжырдан жасайды.

К і с е н — дегеніміз кілттеніп салынатын темір 
түсау. Мұны үсталар соғады. Кісен аттың колды 
болуынан сактану үшін салынады, әр кісен ар
найы жасалған өз кілтімен ғана ашылады.

Ш і д е р кылдан, қайыстан, кейде шынжырдан 
да жасалады. Ол үш балақ, түсау және вре
ден тұрады. Тұсаудың жылкы жіліншігіне бекі- 
тілетін екі ұшы мен өренің жылқы тілерсегінс 
бекітілетін кейінгі ұшын б а л а к дейді. Әр ба- 
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лакта бір-бір алакан, тиек және балак баулар 
болады.

Қ ы л  ш і д е р д і н  т ү с а у ы н ,  ө р е с і н  
жлне б а л а  қ б а у л а р ы н  жылқы қылынан 
жекс-жеке дайындап алып қүрастырады. Ол үшін, 
ен алдымен, қылдан жіңішке үзын тілдер есі- 
леді де, олардан төрт кабатталып, шідердін тү- 
сауын және өресін өз алдына болек бұрайды. Гү_ 
саудыц екі басы мен өренің кейінгі үшына ағаш- 
тан, мүйізден не сүйектен жасалған тиектер 
өткізіледі. Өренің алдыңғы ұшын тұзактап алады 
да, түсаудың орта түсынан бір-біріне өткермелеп 
бекітеді. Мүндай байлаудын артыкшылығы 
оның оз бетімен шешілмейтіні, беріктігі және ке- 
рек болған жағдайда жылдам шешілетіндігі. Бұ- 
дан кейін шідердің әр балағына кылдан есілген 
жіңішке балак баулар өткізіледі.

Қ а й ы с  ш і д е р  де сиыр терісінен илен- 
ген калың кайыстан екі кабатталып жасалады. 
Қос кабатталған кайыс таспалап тігіледі. Мұн- 
дай шідердің түсауы мен өресі шыгыршық ар- 
кылы жалғасады. Қалған бөлімдерінің кыл шідер- 
ден еш өзгешелігі болмайды.

Шідердің ең тәуірі о р м е  ш і д е р л е р .  
Мүны шебер өрмешілер жұмсак иленген жүка 
кайыстан ғана жасайды.

Өрме шідерлердің үш балағы бөлек өріліп бі- 
ріктірілсді. Бүл үшін алдыңғы екі балақтың әр- 
кайсысынын бір үшынан тұтас кайыс алақан кал- 
дырады да, екінші жағынан өрме алакан жұп-жұка 
боп шығарылып, екеуі беттеседі. Арткы балак та 
дәл осындай болып бөлек жасалады, содан кейін 
шідердің жүмырланып бөлек өрілген ересіне бе- 
кітіледі. Ал, өренің алдыңғы үшын түзақтайды, 
сөйтіп алдыңғы екі балақтың тұйықталған үш- 
тарымен бірінен-бірін откізіп бекітеді. Байланысты- 
рудың мүндай тәсілі оңай орындалумен бірге, өз 
бетімен еш уакытта шешілмейді, ал жылкышылар- 
дың өздері, керек болған жағдайда оны өте жыл
дам шешіп алады. Кейде шідердің бұл арасын 
темір шығыршыктармен де үштастырады.

Өрме шідердің балак баулары кос кабат жіңіш- 
ке кайыс таспалардан жүмырланып өріледі. Олар 
өте әдемі және мыкты болумен бірге, ыстык 
пен суықка да, ылғал мен суға да тым төзімді 
келеді. Оның төзімділігін сақтау үшін анда-санда 
майлап отырады.

Ш ы н ж ы р  ш і д е р д і ң  балактары кайыс
тан, түсауы мен өресі шынжырдан жасалады.

Өре өз алдына жасалмайтындықтан, шідер- 
дің алдыңғы екі балағын да жылкының аттанар 
жақ аягынан байлап, өре есебінде пайдалана бе- 
реді. Немесе атты орелеу үшін жай жіп пен 
шылбыр да қолданылады.

Сонымен, жоғарыда баяндалған деректерге 
карағанда, казақ халқының ер-түрман жабдыктар- 
рын жасаушы халык шеберлерінің көркемдік тал- 
ғамының жоғары болғандыгын байқаймыз. Ер-түр- 
мандардың барлык жабдыктарын ойдағыдай етігі 
түгел дайындау ершілерден әр түрлі өнер түр-
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лерін меңгеруді талап етеді. Ердің өзін ғана 
қосу ершінің ісі делік, ал түрлі металдардан 
жасалатын әшекейлерін дайындау үшін ұста, зер- 
гер болу керек. Ал, қайыс немесе былғары жаб- 
дыктарын жасау үшін токымшылык, тебіңгі- 
шілік және орімшілік өнерлерін меңгеру қажет. 
Мундай жан-жакты онер, көбінесе, бір кісінің қо- 
лынан келе бермейді, ендеше қазақ сршілерінің 
арасында ежелден-ак енбек бөлісінің болғандығы 
анық. Бүдан, әрине, осы айтылған қыруар өнер 
түрлерінің бәрін бір өзі меңгерген, ер-тұрмандарын 
түгелдей өзі жасайтын ершілер казак арасында 
мүлдем болмады деген ұғым шыкпаса керек. Өйт- 
кені, ондай он саусағы өнерге толы шеберлер ел 
арасында жиі кездеседі.

Қазақ халкының ер-түрман саймандарында 
жергілікті ерекшеліктердіц де болғандығы анык- 
талды. Бүл, әсіресе, ер қосу ісіне тән. Қазак- 
станда, негізінен, ердің төрт түрі калыптасқан. 
Қазак ері республика жерінің орталығы мен сол- 
түстік шығысынан батысына дейін қамтыса, кал
ган үшеуі Манкыстаудан бастап Жетісу өңіріне 
дейінгі оңтүстік шетін алып жатыр. Буған Кара
ганда, бул үшеуінін, яғни козыкұйрык. куранды 
және шошақбас ерлердін қалыптасуьінда Орта Азия 
халыктарымен іргелестіктерінің де белгілі мөл- 
шерде әсері болуы мүмкін. Будан, әрине, жоғары- 
да көрсетілген ерлер түгелдей көрші халыктар- 
дан сол күйінде алынган деген уғым тумауы тиіс. 
Булардың бәрінде де кездесетін Орта Азия ха- 
лыктарының ер-турмандарымен кейбір жеке ортак 
уксастық бар десек те, негізінен, бул ерлер ка
зак халқының колөнерінің гажайып үлгісі және 
улттык талғамынын туындылары деп карау ксрек.

Мебельдер мен ыдыс-аяқ 
жасау өнері

Революцияға дейінгі казак халкынын омір жолы 
көшпелілік, жартылай кешпелілік және отырык- 
шылык жағдайда отті. Осыған орай, олардың күн- 
делікті тұрмыста пайдаланған ағаштан жасалатын 
үй іші жиһаздары (мебельдері) мен ыдыс-аяк- 
тары да көш-конға немесе отырыкшылықка бейім- 
деліп жасалады.

Ағаштан жасалган үй іші жиһаздарынын кү- 
рамына төсек ағаш, жастык ағаш, жүкаяқ, кебе- 
же, сандык, әбдірс, жағлан, кант шаккыш токпак, 
саба аяк, піспек, астау, табак, тегене, шара аяк, 
тостаған, ожау, касық, күбі, ағаш шслек, келі, 
келсап және баска да көптеген буйымдар кірді. 
Қазакта бул буйымдардың әркайсысын дербес жа
сайтын арнайы маманданған шеберлер болмаган. 
Олай болса, әр шебер өзінің мүмкіндігіне карай 
үй буйымдарынын кайсысын болсын жасаған. Аса 
шебер ұсталар агаштан жасалатын үй буйымдары
нын беттеріне ою ойып, түрлі түсті бояулармен

орнек салып, әсемдеумен біргс сүйекпен, әр түрлі 
металдармен, түрлі түсті тастармен, шынылармен 
көркемдей білген. Ендеше, мундай усталар темір, 
мыс, жез, күміс устау ісін де меңгерген шынайы 
өнер иелері болған. Қазак арасында он сауса- 
ғынан өнер тамған колөнердін сан-саласын жаксы 
меңгерген ісмерлер аз болмаған. Кейде ағайынды 
жігіттердің бірі ағаш ісін мсңгерсе, екіншісі 
темір, үшіншісі күміс ісін дегендей, колөнер- 
дің бірнеше саласын игерудің нәтижесінде олар 
бірігіп, үй буйымдарынын сан алуан түрін аса 
коркем етіп шыгарды, еңбектері де өнімді болды. 
Мәселен, XIX гасырдын екінші жартысы мен XX 
ғасырдың басында бурынғы Шымкент уезінде ме- 
кендеп, «Бес уста» атанған агайынды бес жігіт 
(Қүлжан, Батыркүл, Байлар, Айдарқұл, Қүрман- 
кұл) әкелерінен жастайынан жетім калып, сол 
өңірдегі үсталарға кол бала болып жүріп, өнер 
үйренеді. Батыркұлдың баласы 70 жасар Нартай- 
дың айтуынша, «Бес уста», негізінен, ағаш 
өңдсу, ұсталык, зергерлік өнерді түгел менгерген 
адамдар. Булардын әркайсысы өмір бойы, ягни 
XX ғасырдың 20—30 жылдарына дейін үсталыкты 
кәсіп еткен. «Бес уста»— отырықшы жагдайда 
түрған шеберлер. Олардың әркайсьісы жылына 5— 6  
жас шәкірт устап, оларға өз өнерлерін үйретіп 
отырған. Шәкірттеріне акы толемеген, шәкірттер де 
ұстаздарына жалданбаған. Үстазына көмектесе 
жүріп, іс үйренгені мен ішкен-жеген дәм- 
тузына риза болатын да бір жылдан соң өз 
алдына бөлініп, үйренген шеберлігі бойынша кәсіп 
етеді. Қолы жеткенде ғана ұстазын қонакка ша- 
кырып, сый-сияпатын көрсетіп, батасын алады екен. 
«Бсс устаның» әркайсысынан бір-бір ғана бала бол
тан. Олар: Қулжаннан — Ахмет, Батырқұлдан — 
Нартай, Байлардан — Пердебек, Айдаркүлдан — 
Асылбек, Құрманкұлдан — Сейіт. Осылардың Сей- 
іттен баскасы түгелдей әке жолын куып, ағаш, 
темір және күміс зерлеу істерін меңгерген. Бул 
өнерлі жандар 1930 жылдың басынан бастап 
колхоз қурылысына белее не араласып, пенсияға 
шыкканша коғамдык еңбекпен шугылданған, яки 
колхоз шеберханаларында, дүкендерінде усталық 
қурған.

Нартай аксакалдың айтуынша, бес үстаның 
өнсрлі еңбегінін акысы мардымсыз болса керек. 
Олардын агаштан жасайтын үй іші жиһаздарының 
бір парасы — киіз үйдің сыкырлауығы, шкаф, 
жүкаяк, піспек, төсек ағаш,, кебеже, адалба- 
каннан турды. Осы буйымдардың бәріне бір ат 
не қулынды бие беретін-ді. Комплектінің мундай 
құны ешбір әшекейсіз, тек ағаш ісіне ғана төлене- 
тін, ал әркім өз жағдайына карай оюлы, сырлы 
немесе сүйектетіп, күмістетіп жасатам десе, ол 
үшін берыетін толем молырак болатын да, оны 
алдын ала келісім бойынша орындайтын.

Шымкент оңірінде ну орман болмағандыктан, 
үй бұйымдарын жасайтын ағаш табу онайға 
түспеген, сондыктан Батырқул бастаған бес ағай- 
ынды уста жігіттср казіргі Алғабас ауданынын
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«Алғабас* совхозына карасты шағын бұлак басына 
коныстанып, түрақты үй, шеберхана салған, айнала- 
сына әр турлі ағаш еккен, ол Батыркұл бағы 
атанган. Сол бақтьін жұрнағы осы күнге дейін 
сақталған. Айтулы бес шебердің бір жерде тұрып, 
бірігігі кәсіп етуінің нәтижесінде олардың барлығы 
бес ұста атанып, жасаған үй бүйымдары осы күн- 
ге дейін ел арасында көптеп сакталған. Бес үста 
жасаған үй бүйымдарының жоғарыла көрсетілген 
комплекстісінен бізге кездескендері — асадал, ке- 
беже, жүкаяк, төсек ағаш және адалбақан. Бүлар- 
дың бәрінін де ісі біркелкі, негізінен, түрлі түсті 
бояулармен өте жақсы өрнектелген нагыз өнер 
туындылары деуге эбаен болады. Ол бүйымдарга 
сәл кейінірек жеке-жеке токталамыз.

Көпшілік жағдайда қазақ үсталары бірікпей- 
ақ, әрқайсысы жеке-жеке кәсіп еткен. Кей жер
ле рде мекендейтін шағын рулар ішінде усталар- 
дың көп болуыньж нәтижесінде олар сол рудың 
атымен де аталған. Мәселен, Баянауыл төңірегін- 
де мекендейтін Айдабол руының Қошетер деген 
атасынан шыкқам көптеген үсталарды «Қошетер 
үсталары* дейді екен. Бүлар «бес ұста* сияқты 
бірігіп істемегенмен, қолонердің сан алуан түрін 
жете менгерген жандар еді. Олар ағаш, темір, 
күміс, сүйек оңдеу істерін менгерген. Бұлардың 
ішінде аттары атырапқа жайылған өнерлі ұсталар 
катары на Есалы (XX ғасырдын 20-жылдарында 
дүние салған), онын баласы Әбдікәрім (60-жыл- 
дардың ортасында 90-ға келіп дүние салған) 
сияқты айтулы шеберлер де аз болмаған. Қол- 
өнерді арнайы кәсіп етпей, бос уакытында өзі үшін 
үй бүйымдарының кейбір түрлерін агаштан жасай- 
тын әуесқой шебсрлер де қазак арасында жиі 
кездесті. Мәселен, Баянауыл төңірегінен Қақабай 
Мырзабекулы (1861 — 1946 ж.) ағаштан үй бүйым- 
дарын жасауды өзінін қартайған шагында бастал, 
1932—1946 жылдар арасында, өз балалары мен 
келіндері үшін ер косу мен ыдыс-аяк және 
домбыра жасауды машыктаған адам. Бүл кісі- 
нің жасаған бүйымдары атақты Макат срші мен 
Есалы ұстаның үлгісімен мінсіз шабылатын, еш- 
бір косымша әшекейсіз-ақ қайыц безінің өнін 
мүкият өңдеу, өсімдік майын бірнеше кайтара 
үстемелеп сіңіре жагу аркылы гана ағаш буйымы- 
ның әдемілігін қамтамасыз етіпті. Арнайы шебер- 
ханасы болмаган екен, үйде отырып-ак қарапайым, 
көнілге қонымды, көздің жауын алатын әдемі 
бүйымдарды асыклай, баппен істей білген.

Қаэақстаннын солтүстік агашты аудандары мен 
Жетісу оңіріндегі калаларда, казак-орыс станция- 
ларында және орыс деревняларында көп жылдар 
бойы жалда жүрген казак жігіттері балташылық 
өнерді үйреніп, казак арасында орыс үлгісімен 
ағаштан үй салды, ағаш төсек, асадал, сандық 
сиякты бүйымдар жасаған. XIX ғасырдын екінші 
жартысында карағай бөренелерінен киыстырып, 
ағаш үй салатын маманданган балташылардын ка
зак арасында көп болғандьпын М. Шорманов ең- 
бегінен де көреміз. Онын айтуынша. Баянауылдан

шықкан балташы казак жігіттері, тіпті, Павлодар 
қаласында орыстарға үй салумен де айналысқан 
екен.

Мүндай шеберлер Семей, Өскемен төнірегінде 
де болған. Мәселен, 1956 жылы Шығыс Казак- 
стан облысынын Үлан ауданынан біз кездестір- 
ген 96 жасар карт балташы Рахымбай Кеген- 
баев (ел арасында Қоңыр-Ақай атанған) өткен 
ғасырдын 70-ж  ь іл  да рында Өскемен каласындағы 
орыс балташыларының артелінде 15 жылдай істеп, 
ағаштан үй салу, көптеген үй бүйымдарын жасау 
енерін үйренген соң, 30 жасында еліне кайтып, 
Сібе болысында казак байларына ағаш үй салу
мен көп жылдар бойы айналыскан. Р. Кеген- 
баев ағаш үй салумен бірге, стол, асадал, күбі, 
арба, шана, тісағаш, тырма, төсек агаш, жүкаяк, 
кебеже жасапты. Р. Кегенбаевтың киыстырып сал- 
ған ағаш үйі де, ыдыс-аяктары, үлкенді-кішілі 
жиһаздар үлгісімен жасалған. Мүндай шеберлер 
Зайсан, Жетісу өңірлерінде де болған. XIX ғасыр- 
да Торғай, Акмола және Семей облыстарынан ағаш 
шеберлерінің көптеп кездескендігі туралы Э. А. Ма- 
санов зерттеулерінде де айтылған.

XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасыр- 
дың басында казак арасында кең тараған агаш
тан жасалатын жиһазынын бірі — төсек ағаш. (Ел 
арасында «тесек ағаш» атауы «төсағаш», «ке- 
реуст» деп те аталатын болған. Бүдаи кейін- 
гі жерде көпшілік арасына кең таралған «төсағаш* 
атауын қолдануды макул көріп отырмыз.) Жазба 
деректер мен музей коллекцияларын және ел 
арасынан өзіміз жинаған деректерді салыстыра 
отырып жүргізген зерттеу негізінде Қазақстан же- 
ріңде кездесетін төсек ағаштардын сыртқы кес- 
кініне карай жіктегенде, оның бірнеше түрінін бол- 
ғандығы анықталды. Қазақстанның солтүстік, 
оңтүстік-шығыс және орталык аймақтарына кең 
тараған төсек ағаштың ен коне түрінің екі басы 
тым шалкак және жайдак болады, төрт аяғы іш- 
ке карай кіріңкі не тік келеді; екінші түрі — өт- 
кен ғасырда Қазакстанның шығыс жэне оңтүстік 
аймактарында кездесетін бастары тым шалкак ал- 
ты не сегіз аякты төсек ағаштар; үшінші түрі — 
А. И. Якоби деректері бойынша, Омбы мен Пав
лодар төңірегінде кездесетін бір жақ басы тым 
шалқак, аяк жағында мүлде сүйеніші болмайтын 
кушетка тәрізденген төсектер; төртінші түрі Тор- 
гай өңірінде кездеседі. Оның тіп-тік торт аяғы 
және екі басы әлдекайда кыска болумен бірге, 
сәл ғана шалкактанып барып жоғарғы жағы имек- 
теу келеді; бесінші түрі — Актөбе атырабынан кез- 
десетін бастары тузу ағаштан жасалып, сәл ғана 
шалкак орналасатын төсектср, алтыншы түрі — 
Семей, Өскемен төңірегінде кездесетін торт аякты, 
үсті жазык, екі басында бір сүйемдей ғана тік 
орнатылган сүйеніші бар төсек агаш; жетінші ту- 
pi — Қазакстанның солтүстік-шығысында кездесе- 
тін орыс үлгісімен жасалған төсек ағаштар.

Қолда бар деректерге Караганда, төсек агаш- 
тың осы айтьшған түрлерінің әркайсысында жер-
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гілікті және әлеуметтік ерекшеліктер анық байка- 
лады. Жергілікті ерекшеліктер, негізінен, жалпы 
жасалу тәсілінде, шеберлер ісінің әдісіне байланыс- 
ты болса, әлеуметтік ерекшеліктер оның бет жа- 
ғьіның оюланып, сүйектеліп, күмістеліп безенді- 
рілуімен бірге, көксауыр, шүға, асыл тастар- 
дың, түсті шынылардың да кеңінен колданы- 
луына немесе ешбір әшекейсіз жасалуына байла- 
нысты болған. Жоғарыда айтылган коркемдік ерек- 
шеліктеріне карай сырлы төсек, оюлы төсек, 
сүйектелген төсек, күмістелген төсек немесе жай 
ағаш төсек делініп те атала береді.

Төсек ағаштыц барлык түріне тән ортак 
ерекшеліктіц бірі — олардын бет жағы ғана 
көркемделетіндігі мен калган бөліктерінің коркем- 
делмейтіндігі және барлык бөліктерінің өмірге бей- 
імделіп алмалы-салмалы болып жасалатындығы.

Енді жоғарыда сипатталған төсагаш түрле- 
ріне жеке-жеке токталайык.

Қазакстанда өте кең тараған төсағаштың бі- 
рінші түрі жасалу тәсіліне, бет жағына жүргізі- 
летін ою-өрнек, әшекейлеріне карай әркелкі келе- 
ді. Мүның ең көне түріне зер салсақ, оның 
үш болек ағаштан, екі басы мен ортасын коса- 
тын жалпак тактайдан, ал арткы беті екі бас пен 
арасын қосатын екі үзын шабактан түрады. Екі 
беттіц арасын 6 —7 шабакпен косады. Колденең 
шабактар үстіне үзыннан бірнеше бос тактай 
салады. Ал, көлденең шабақтар санын молайткан 
жағдайда үзыннан төселетін тактайлардын керегі 
болмайды, бірақ бірнешс кабат киіз төсеумен ғана 
шектеледі. Мұндай тосагаштың екі басы кисык 
біткен төрт ағаш кесіндісінен тұрады. Олардың 
төменгі жағынан төрт аяқ шығарылады. Жогаргы 
бастары колденең шабактармен косылып, тосектің 
шалкактау келген екі басына айналады. Тесек бас- 
тарының иіні 135—145° шамасындағы доғал бу- 
рыштанып, төрт қырлана немесе жүмырлана ша- 
былады. Түтас шабылған тосек бастары тым шал- 
қак болса, аяктары ішке карай кіріңкі, ал аяктары 
тік болған жағдайда жогарғы сүйеніштері де тік- 
теу келеді. Бір-біріне қарама-карсы орналасатын 
екі бастың арасын төсектің беті біріктіреді. Бізге 
кездескен тосағаштың бет жағына кейде ою-өрнек 
ойылса, енді біреулері түгелдей сүйектеліп, күміс 
әшекейлермен безендірілсді. Осылардың ең тәуір- 
леріне арнайы токталайық.

Қазакстанның солтүстік-шығыс атырабынан біз 
корген үш ағаш төсектің беттері түгелдей сүй- 
ектеліп жасалған екен, соның сипаттамасын бере 
кетелік. XIX ғасырдың сонында Аягөз төңірегін- 
де үсталык күрған атакты халык шебері Игілік 
жасаған төсекті оның 70-тен асқан баласының үиі- 
нен 1955 жылы көрдік. Бұл төсек ағаштың бет 
жагы казір Қазак ССР Ғылым академиясыныц 
археология музейінде сактаулы. Төсағаштың екі 
басы кисык кайыңнан, ал бет жағының тақтайы 
жалпак карагайдан шабылған. Онын үстіңгі жағы- 
нын үзын түркы 176 сантиметр де, ең томенгі аяк 
жағының түркы 115 сантиметр, биіктігі 80 сан

тиметр шамасында. Төсектің бет жагы түгелдей 
сүйек, күміс, түсті былғары, асыл тастармен бе- 
зендірілген. Соншалыкты оюластырылған зергер- 
лікпен сүйек және күмістелген темір әшекейлер 
ағаш бетіне ойылып орналастырылған, араларынан 
жиек калдырылған. Жиектср үстінен күмістен 
стильденіп күйылған қос мүйіз фигурасы, яғни 
шеберлер тілінде жиек басар өрнегі шегелен- 
ген. Жиек басар орнегі екі бастың айнала жие- 
гіне түгелдей орнатылған. Төсек бастарының жо
гаргы және төменгі шеттеріне, тірсек тәрізден- 
ген орта түсына бір-бірден жәие төсек бетінің 
ендірек орта жолағының үзына бойына күмістел- 
ген бес оюлы тсмір текшелер ойыстырылған. Олар
дын астына көксауыр төселген де төсек бетін- 
дегі бес текшенің орталарына түрлі түсті тастар- 
дан көз орнатылған. Күмістелген темір текше
лер стильденген қошқар мүйіз орнегімен ойылып- 
ты. Темір текшелер араларына киыстьірьілған 
сүйек текшелердің беттеріне негізімен түйіскен төрт 
басты қошкар мүйіз өрнегі ойылып, кызғылт ко- 
ңыр бояумен сырланады, сөйтіп төрт жак кол- 
тыкдпаларынан торт кошкар мүйіз өрнегі шы- 
ғарылған. Орта жолақтың екі жағындагы тутас- 
кан үзын сүйек жолактар мен төсектің екі басын- 
дағы сүйек эшекейлердің беттеріне осімдік тек- 
тес өрнектер ойылып, кызғылт бояумен бояған.

Сөйтіп, бүл төсағаштың бет жағы түгелдей 
сүйек, күміс, әр түсті тастар, көксауыр былғары 
және кызғылт, күрең бояу тустерінің орынды 
алмасуы аркылы өте көркем безендірілген.

Сүйектелген ағаш төсектің тағы бір тамаша 
үлгісі Өскемен қаласындағы облыстық олкетану 
музейіндс сакталган. Мүның өзі өте жатык, жалпы 
кескіні көз тартарлык әдемі мүсінделген. Екі басы 
түгелдей тік бүрышты сүйек әшекейлермен то- 
лык жабылған. Сүйек әшекейлердің бәрі күміс 
бүркеншікті мыс шегелермен шегеленген. Әр әше- 
кей бетіне дөцгелектер, спиральдар мен стиль
денген өсімдік тектес өрнектер сызылган. Сүйек 
бетіне сызылган орнектер де, әшекейлердің орна- 
ласу тәртібі де, күміс бүркеншікті шегелер де 
төсағаш бетіне ерекше корік беріп тұрғандай. Ал, 
мүны жасаған белгісіз шебердің көркемдік тал- 
ғамының айтарлыктай жогары болгандыгы акикат.

Сүйектелген тосағаштың ендігі бір үлгісі 1960 
жылы геологиялык барлау экспедициясы кезінде 
Балкаш көлінің солтүстік жағындағы Қараүңгір 
тауындағы ескі қыстаулардан табылды. Бұл төсек 
ағаиітын көлемі шагын — узын түрқы 170 санти
метр шамасында. Олай болса, мұндай шагын ке- 
реует жасөспірім кыз балаға арналған болар, сірә.

Тосектің біраз тозынкыраганына карамай, кезін- 
де оның өте сәнді болғандығы көрініп-ақ тұр. То
сек беті түгелдей әр түрлі әшекейлермен безен- 
дірілген. Сүйек әшекейлерді көркемдеуде дәстүр- 
лі кошкар мүйіз оюы мен өсімдік текті және геомет- 
риялык өрнектердің аралас қолданылуы, ағаш 
төсек бетіне ерекшс рең беріп, көздің жауын 
алады.
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Қазак ССР Орталык музейінде XX ғасыр- 
дың басында қызғылт жеміс ағашынан жумыр- 
ланып жасалған өте сәнді төсск ағаш сақтаулы. 
Ол Жамбыл облысы шеберлерінің қолынан шық- 
кан. Мүның бст жағы 7 белек ағаштан шабылып, 
әрқайсысы ою-өрнектермен жеке-жеке безендірі- 
ліп барып киыстырылган. Екі басы жумырланып 
шабылып, бетіне өсімдік тектес ою нүсқасы жүргі- 
зілген, бас жағы мен аяқ жағында бірнеше буын- 
тықтар жасалған, бас жақтарының үсті жалданып, 
оюлана жонылған да олардың іш жақ беттері өр- 
нектелген жүмыр ағашпен жалғасқан. Мүның асты- 
үстіне дөңгелекпен сыңар мүйіз бейнслері оюлан- 
ған. Бұған қоса ойылған тұстарға күміс бүркен- 
шікті шегелер қағылған. Қагты, кызғылт жеміс 
ағашынан мұқият өңделіп, өзіндік ою-ернекпеи 
безендірілген осы төсағаштың бет жағы еш бояу- 
сыз-ақ көздің жауын алғандай.

Және бір түрінің негізгі белгісі — төсағаштың 
бас жағы белек жасалып, ылги тік орналасуымен 
сипатталады. Мәселен, 1956 жылы Шығыс Қа- 
зақстан өңірінен кездескен бірнеше төсағаштың бет 
жағы сүргіленіп жасалған терт бүрышты аякты 
рамадан тұрады екен, ал оның ортасына бірнеше 
ағаш табақшалар қиыстырыпты. Екі басы белек 
жасалып, раманың жоғарғы жағынан шалқайта бе- 
кітіпті. Шалқақ сүйеніштер мен раманын қосыла- 
тын бүрышына тіреуіш қолтыкдиалар шегеленіпті. 
Бұлардың беттері түрлі түсті бояулармен өрнек- 
теліпті.

Тесағаштың екі басы мен бет жағы тұтас 
агаштан шабылып, тік аяқтары белек дайындалып 
орнатылған түрлері Қазақстанның солтүстік-батыс 
аудандарынан кездеседі. Бүл төсағаштың шалқак 
бастары қыздың мойнындай иіле шабылыпты. Түтас 
ағаштан шабылған бүл төсағаштын бастары мен 
орта тұсьінын беттеріне тұтасынан өсімдік текті 
өрнектер мен геометриялық фигуралар бедерленіп 
ойылган.

1959 жылы Жамбыл облысынан сүйеніштері мен 
сйрактары белек жасалып құрастырылган, бет жағы 
түгелдей нұсқалы ою жүргізіліп көркемделген тө- 
сағаштарды жиі кездестірдік. Бұлардың үзын түрқы 
200—205 сантиметр, биіктігі 60—70 сантиметр ша- 
масында болып келеді. Төсектің ешбір бөлшегін 
оңдеуге сүргі қолданылмағаны көрініп-ақ тұр. Со- 
ның өзінде шеберлер ісі өте жатық, талғамы 
жоғары екендігі анық байқалады. Сүйеніштері тым 
шалқак, сирақтары тік орнатылған. Олардың ор- 
ныктылығын арттыру үшін тіреуіш-колтықшалар 
қойылған. Мүндай тесағаштардың бет жағына 
түгелдей геометриялык фигуралар, стильденген 
қошқар мүйіз, сыңар мүйіз, өсімдік тектес ою- 
өрнектер жүргізілген. Кейбірлерінде түрлі түсті 
бояулармен әсемдеу де ксздеседі.

Жоғарыда айтылған төсағаш түрінің енді бір 
тамаша үлгісін 1958 жылы Шымкент төңіре- 
гінен коптеп кездестірдік. Бүл тосек ағаш үлгісін 
атақты «Бес үста» үлгісі дейді халық. «Бес үста» 
үлгісінің негізгі ерекшеліктері: біріншіден, шалқақ

екі сүйенішінің белек жасалып, төсағаштың жо- 
ғарғы жағына темір топса арқылы бекітілетін- 
дігінде; екіншіден, бетініи үзына бойы мен сирақ- 
тарының үзына бойы жүмырланып, бунақтала жо- 
нылған оілеу ағаштардың жапсырыла шегеле- 
нетіндігінде; үшіншіден, екі сирактың да тіктігі, 
сирақ араларын косатын 1— 2  катар жіцішке так- 
тайлардың асты-үстінен кертпе тістер, үш бүрьіш- 
ты не толкынды иректер жасалуында; төртінші- 
ден, бүл төсектің бет жағы мукият сүргіленіп, 
өнделумен бірге әрдайым түрлі түсті майлы бояу
лармен өте сәнді етіліп сырланатындығында. Ою- 
өрнектің мотиві де сан алуан. Көбінесе, стиль
денген өсімдік тектес өрнектер мен геометриялык 
фигуралар, әсіресе, дөңгелектер, үш бүрыштар, ром- 
былар, әркелкі иректер төсағаш бетіне жарасым- 
ды рең береді. «Бес үстаның* көп колданатын 
бояу түрлері — ак, кызыл, қара, сары, жасыл, ко
пир түсті бояулар. Әсіресе, алтын түсті сары бояу 
кызыл, кара бояулармен катар колданылғанда 
бүйымның керкін енгізеді.

Торғай өнірінек кездескен бір тесағаш үлгі- 
сі жоғарыда айтылған кереуеттін төртінші түрі- 
не жатады. Оның сүйегі жеңіл, ісі жатык ке- 
луімен бірге, жоғарғы сүйеніші мен сирағы бір- 
түтас кисык агаштан шабылады. Мүндай төсағаш- 
тардын бет жағы, көбінесе, нүскалы оюлар жүр- 
гізу аркылы безендіріледі. Енді бірде мүндай тө- 
сектердің бет жағына түрлі түсті бояулармен әр 
түрлі ою-өрнектер салынады. Көбінесе, ак, Кызыл, 
сары, көк, жасыл түсті бояулар жиі қолданыла- 
ды.

Қазакстанның батыс аудандарында төсағаштың 
беті түгелдей бедерлі оюлармен көркемделіен өте 
әдемі түрі кездеседі. Мүндай тосағаштардың бет 
жағы: түзу ағаштан мүсінделе шабылып, сырты- 
на сәл шалқая орналасатын екі басы меи олар- 
дың арасын жалғастьіратын үзын, жалпақ тактай- 
дан тұрады. Ал, екі бас пен бет тактайдың киы- 
сатын жоғарғы бүрыштарына мүсіндей жонылған 
милык ағаштар сәндік үшін шегеленеді. Олардың 
екі басындағы тактай бетіне ойылатын бедерлі ою- 
лар бірдей болып келеді. Ендігі екі милыкка ойыла
тын оюлар бірдей болып келеді. Енді мына ми
лыкка ойылатын оюлар сиякты, орта ағаш беті- 
нің оюлары да өз алдына дербес композиция 
күрайды. Әдетте, төсектің бет тактайының ортасына 
үлкен доңгелек гүл ойылады. Ойылган оюлар мо
тив! негізінен өсімдік тектес болып келеді де, стиль
денген кошкар мүйіз, сыңар мүйіз және әр түрлі 
геометриялык фигуралармен толыктырылады. Ою- 
лы өрнектер кызыл, кара бояумен боялған.

Осы типтес төсағаштың ең бір жетілген тама
ша үлгісін 1972 жылы Ақтөбе облыстык өлкетану 
музейінен кездестірдік. Төсектің үзын туркы —2 
метр, ені —115 сантиметр, ал басының биіктігі — 
60 сантиметр. Мүның екі басындагы тактайлары- 
ның ішкі жактары өте шебер оюланган. Төсек- 
тің екі басындағы ағаштың бет жагына өсім- 
дік сабағындай ойылган өрнек, ал оның үш же-
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рінен кысқа сабакты гүл шоқтары өрбіген. 
Орта агаш пен екі бастағы сүйеніштердің ішкі 
беттері торт басты кошкар мүйіз оюы, ромбы 
және ссгіз бөлекті дөңгелек жүлдыздармен безен- 
діріледі. Ағаштын табиғи түсіне үқсас ақ сары 
бояумен боялған мінсіз бедерлі оюлар кара түр- 
дің бетінде тым әсем жарасымдылык табады.

Қазакстанның солтүстік-шығысыида кездесетін 
тесагаштың бесінші түрін дәстүрлі қазак төсе- 
гінің жаңарган үлгісі деуге болады. Олай дей- 
тініміз, оның 2  метрдей келетіи үстіңгі турқы 
түгелдей жазық болады да, екі басынын жоғар- 
ғы жағынан биіктігі 10  сантиметрдей ғана тік 
сүйеніш жасалады. Төсектің бет жағы сүргіленіп, 
үзындықтары әр түрлі, ені — 10 сантиметр — торт 
тақтайдан оюластырылған торт бүрышты рама жа- 
салған. Онын ортасына орнатылган жалпақ тақ- 
тайдын бетіне нұсқалы оюлар ойылып, түсті бояу- 
лармен өте үнамды безендірілген.

Бізде бар деректерге Караганда, Ақмола, Семей, 
Жамбыл, Алматы төңіректерінде төсек ағаштың — 
кейде ағаш кереует — деп аталатын түрі жасалады 
екен. Оны ел арасынан осы күнге дейін кездесті- 
руге болады. Бүлардың жалпы кескініне Караган
да, оның үлгісін казак шеберлері көрші тура- 
тын орыс агайындардан үйренген бе деп топшы- 
лайымыз. Ал, жасалу тәсілі мен бет жагын бе- 
зендіру ісінде казак шеберлсрінің дәстүрлі әдістері 
анық байкалады. Мұндай ағаш кереуеттердің ұзын 
түрқы 2 метрден кем болмайды. Екі басы тік бол- 
лумен бірге, сүйеніштері толык тактайланады. Жал- 
пақ тактайдан жасалып, әр түрлі тәсілдермен бе- 
зендірілген. Кейде мұндай кереуеттердің екі басын 
бунақтап, мүсіндеп те жасайды.

Төсек ағаштың осы түріне косылатын енді бір 
тамаша үлгісін 1959 жылы Шу өзені бойынан 
кездестірдік. Мүның үзын туркы —200 сантиметр, 
екі басының биіктігі —90 сантиметр, ал ортасы- 
ның биіктігі —60 сантиметр, кереуеттің бст жағына 
агаштан белек жонылган оюлар мен геометрия- 
лык фигуралар жапсырыла шегеленген. Екі баста- 
рының жоғарғы және томенгі жагы бунактала 
мүсінделген, орта түстарына жогарыдан томен ка
рай тізбектеле бірнеше стильденген кошкар мүйіз 
бейнелері шегеленген. Бүл кереует әбден тоз- 
ған көрінеді, нәтижесінде бүрынғы бояулы орнек- 
терінің ізі де қалмаған, тек ағаш ою-өрнектері 
ғана сакталған. Соның өзінде оны жасаган ше- 
бердің көркемдік талгамы жоғары, нағыз опер 
иесі екені байкалады.

Осындай ағаш кереуеттің бүктемелі үлгісін 1958 
жылы Шымкент облысынан үшырастырдык. Оның 
екі басы орыс кереуетінің үлгісіндей тік, аркалары 
тактайдан ойылып жасалған. Ал, арткы беті ор- 
тасынан а шпалы кесек тәрізденіп жасалган да ор- 
тасы бос калган. Алдыңгы беті ортасынан топса 
аркылы бүктемелі болып келеді, екі шетіндегі 
оймышталған үзын казыктары топсамен кереует 
бастарына бекітілген. Үзын түркы —2 метр, көлде- 
неңі мен биіктігі 1 метрдей кслетін кереуетті тез

арада бүктестіріп жиып, бөлек мүлік есебінде арба- 
га болсын, көлікке болсын артып алып жүре беруге 
өте колайлы жасалған дүние. Алдыңгы бетінің не- 
гізі екі белек жасалган және әркайсысының ор- 
таларына екі-екіден шаршы табақшалар жапсырыл- 
ған. Екі бастын бетіне стильденген кошкар мүйіз 
оюы ойылса, беттегі табакшалар геометриялык 
фигуралардан қиыстырылган. Арт жагындагы бос 
рамалардың да, алдынгы беттерінің де косылатын 
түстарынан сирактар шыгарылгандыктан, кереуетті 
қүрган уақытта оның алдыңгы және артқы жақ- 
тарында үш-үштен аяк пайда болып, кереует 
6  аякты болып шыга келеді. Кереует түгелдей 
күрең түсті бояумен сырланған. Кереует иесі- 
нің айтуына Караганда, ол XX гасыр басында 
жасалса керек. Сонымен, біз Қазакстанның әр 
өнірінде жасалган тесек ағаштың бірнеше түрлері 
туралы біраз сөз еттік. Бүлардың басым көпші- 
лігі XIX гасырдың соңы мен XX гасырдын 
басында жасалған дүниелер. Кейінгі 30 жыл 
ішінде ел арасынан жинаған дсректер мен муЗей- 
лерде көптеген төсек ағаш үлгілері бар, олар- 
дың ішінде бір-біріне егіз козыдай үксастары да 
аз емес. Сондыктан, біз сол деректерді топтап, 
жергілікті ерекшеліктерін аныктай отырыл, жасалу 
және безендіру тәсіліне карай муқият сұрыптау 
негізінде тосек агаштың жаксы жасалган тур- 
лер! мен үлгілеріне ғана токталдық. Осынын өзі 
казак шеберлерінің өнер деңгейін жеткілікті түрде 
корсетумен бірге, олардың өмір сүрген ортасына 
карай казак халкының әлеуметтік-экономикалық 
даму дәрежесін де, корші халыктармен аралас- 
кұраластыктың эсерін де аныктай түседі.

Казакстанның батыс оңірінде казак устала- 
р ы ж а с т ы қ  а ғ а ш т а р д а  жасаған. Қус жас- 
тықтың астынан төсейтін жастық агаштарды, көбі- 
несе, он жакта отырган қыздарына арнап жаса- 
татын-ды. Сондықтан, олардың сыртын түгелдей, 
сүйенішінін ішкі жагын да оюлап, сырлап көр- 
кемдейді. Қолда бар деректерге Караганда, жастык 
ағаштың екі түрі болган. Оның ішінде Манкыс- 
тау, Гурьев, Орал, Актобе облыстарын мекендей- 
тін казактар арасыида кенінен тараган түрі — 
агаш кереуеттің басы тәрізденіп жасалатындары. 
Оның биіктігі —60—70, көлденеңі —90—100 сан
тиметр шамасында болады. Мундай жастық агаш- 
тың барлық бөлшсктерін біріктіріп тұратын екі 
казык бар, ал оның араларын 2 —3 немесе бір 
ғана жалпак аркалык тақтай қосып түрады, ол 
жастык ағаштың бас жагы атанады. Оның ішкі 
жагынан көлбей орналаскан жастык тақтай мен 
бас аралығында пайда болган доғал бүрышка үш 
бурышты колтыкша тіреуіштер орнатылады. Осы- 
лайша кұрастырылатын жастык ағаштардың сырт 
жағы тутас және арка тактайдың ішкі беті де 
әр түрлі эдіспен коркемделеді. Нүсқзлы оюлар

1. Төсск агаштын бір жагы. Жамбыл облысы. Қазақ ССР-
інің Мсмлекетхік Оргалыц музейінен
2. Оюланган тосек агаштын бір бвлігі. Лқтөбг облыстық
музейімен
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Оюлангаи төсек ағаш. Батыс Қаэақсган облысы

жүргізіліп, оған қосымша әр түсті бояулармен 
өрнектеледі. Кейбір жастық ағаштың іші-сырты 
түгелдей бедерлі оюлармен безендіріледі, ол оюлар 
эмаль тәрізденген қызғылт сэры, терец ойылған түрі 
ақ, кара түсті бояулармен боялады. Ою-өрнек мо
тив! зооморфтык, геометриялык фиғуралар мсн 
өсімдік тектес өрнектердің әдемі тоғьісуы арқылы 
жасалады.

Жастық ағаштың екінші карапайымдау түрі 
бізге 1956 жылы Торғай өнірінен кездесті. Мүның 
жасалу тәсілі дәстүрлі тосағашқа ұқсас. Бас жағы 
бөлек доцгеленіп біткен, астына биіктігі 12—13 
сантиметрдей аяк орнатылган. Жастықтың астына 
келетін тұсы имектеле сүйірленіп жасалған. Мұ- 
ның үзындығьі 60—70 сантиметрдей, көлденеці — 
80 сантиметр. Екі жақ бетіне ою-өрнек жүргі- 
зілген. Ал, қарама-қарсы беттерінің арасы 3—4 
көлденен шабақтармен косылған. Бетіне жүргі- 
зілген ою-өрнек мотиві зооморфтык оюлар мен 
геометриялық фигуралар. Бсдерлі оюлар қоныр, 
ал түрі қара бояулармен боялған.

Қолда бар деректерге қарағанда, жастық 
ағаш тек Қазакстанның батыс аймактарында 
ғана жасалып, оның өзге өнірінде болмаған сияқ- 
ты. Мұндай пікірдің дүрыстығын әдеби деректер 
де растайды. Мәселен, откен гасырдың сонында 
шаруашылык зерттеушісі В. В. Кранихфельд Орал 
уезінде жастық ағаштардыц көптеп кездесетінді- 
гін айтса, үстіміздегі ғасырдың басында Маңқыстау 
түбегінде болған неміс саяхатшысы Р. Карутц онда 
төсагаштар мен жастық ағаштардың жиі кез- 
дескендігі туралы жазған.

Революцияға дейін Қазақстанның барльіқ об- 
лыстарында көп жасалған қажетті үй жиһаздары- 
ның бірі — ж ү к а я қ. Қысы-жазы бірдей, киіз 
үйде болсын, жер үйде болсын іргеде үйіліп жат-. 
атын жүк атаульіның бәрі аласа жүкаяқтарға 
жиналады. Жүкаяқ ылги ағаштан жасалады. Онын

үзындығы, негізінен, 90—130 сантиметр, биіктігі 
25—30 сантиметр, ені 45—50 сантиметр шама- 
сында болады. Бізде бар деректерге қарағанда, 
жүкаяқтың жасалу тәсіліне қарай бірнеше түрі 
болған. Жүкаяқтын да тек бет жағы ғана көр- 
кемделеді. Бірде оның бетіне әр түрлі сүйек әше- 
кейлер ойыстырылып, күміс бүркеншікті шегелер- 
мен шегеленеді, ою да ойыглады немесе түрлі 
түсті бояулармен де орнектелетін түрлері де бол
тан. Ал, Торғай өңірінен үш аяқты сырлы жүк- 
аяқты да кездестірдік. Бұлардың аяктары әркелкі 
болып мүсінделген.

Мундай жүкаяқтың біреуін 1959 жылы Арыс 
ауданынан кездестірдік. Жүкаяқ 4 бөлшектен қү- 
растырылған. Оның үстіңгі үзын ағашы да, аяк
тары да жалпақ. Аяқтары үстіңгі агаштың екі 
шетіне қиыстырылған. Екі аяктын арасы төменгі 
жағынан жіңішке тақтаймен қосылган. Жүкаяқтыц 
бет жағы түгелдей түсті бояулармен әдемі өрнек- 
телген. Әр бөлшек бетіне жүргізілген ою-өриектер- 
дің композициялары оз алдына бөлек орындалған. 
Ою ерекшеліктеріне келсек, екі аяқ беттерінде 
кошқар мүйіз — геометриялық фигуралар тоғыса 
орындалған. Үстіңгі жалпак және астыңғы жіңіш- 
ке ағаштардың беттерінс өсімдік тектес әдемі ою- 
өрнек жүргізілген. Ою-өрнектері — жасыл, түрі — 
кок, жиектері — кок жэне сары, өсімдік сабағы- 
ның үштарынан шығарылған гүлдер — сары, кызыл 
бояулармен орындалған. Аяктарының төменгі жақ- 
тары түяк тәрізденіп мүсінделіп жонылған да Кы
зыл бояумен боялған. Жүкаяктың ұзын түркы 
104 сантиметр де, биіктігі 50 сантиметр шама- 
сында жасалған.

Жүкаяк Қазакстаннын барлык облыстарында 
жасалған. Ағаш үсталары оны жасауда кыруар 
еңбек сіңірген. Әрқайсысы өз әлінше көркемдеп 
жасауға ұмтылған. Әр шебер оны өрнектеп, әдемі- 
леу максатымен өзінің таусылмас қиялына да ерік
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беріп, өз ісіне көптеген ерекшеліктер бсре, жүк- 
аяқтың сан алуан үлгілерін калдырды. Қазіргі 
күнде оның басым копшілігі, орине, сактал- 
маған, сакталған үлгілерінің өзіне түгелдей ток- 
талу да мүмкін емес. Сондыктан, осы арада сөз 
болған жүкаяқ үлгілерінің өзі қазак шеберлері- 
нің өнер деңгейін анықтауда жеткілікті мағлү- 
мат бергендей.

Киім-кешек, әр түрлі уақ-түйек бұйымдар сак- 
тау үшін үлкенді-кішілі қ о л  с а н д ы к ,  әб- 
д і р е жэне ж а ғ л а н пайдаланылған. Үлкен 
әбдіре-сандықтардың үзындығы 90—100, биіктігі 
мен ені 45—50 сантиметр шамасында жұқа кара- 
гай тактайлардан жасалады. Олардың сырты тугел- 
дей кызыл, жасыл немесе кара бояулармен бояла- 
тын да бет жағы жез, күміс, түсті тастармен 
безендіріледі. Мұндай әбдіре-сандыктардың бір ше- 
бердің қолынан шықкан тамаша екі үлгісін 1953 
жылы Кеген ауданы «Көлбастау» колхозынан көр- 
дік. Бүлардың жалпы жасалу тәсілі бірдей бол- 
ғанымен, коркемдеу стилінде, беттерінде жүргі- 
зілген ою-өрнектер мен күміс әшекейлердің айтар- 
лыктай өзгешеліктері байкалады. Екеуіне де ор- 
так көрініс — әбдіре-сандыктардың бет жак жиек- 
теріне айнала жүргізілген дөңестеу жіңішке жез 
және күміс жолактар. Мұның біреуінің беті екіге 
бөлініп, олардың әркайсысына шеңбер жасалған. 
Шеңбер ортасына кызыл тас орнатылып, айнала- 
сына күйма күміспен ұшкан қүстың, ашылган 
кітаптың, жорғалағаи қоцыздыц бейнелері салын- 
ган. Ал, екіншісінің беті үш үлкен текшеге 
бөлінген. Екі шеткі текшеніц ортасына жүрек 
тәрізді кызыл түсті тастардан көз орнатылған. 
Ортадағы текше үшке бөлініп, ен ортасына 8 
гүлді дөңгелек күміс жүлдыз орнатылған. Қалған 
үш бүрышты, төрт бүрышты дөңгелек қүйма күміс 
әшекейлер жоғарыда айтылған көздер мен дөнгелек 
жүлдыз төңіректеріне симметрия заңдылыгын сак- 
тай әдемі орналастырылған. Екеуіне де күлып салу- 
га арналған күмістелген темір ілгектер ориатылған. 
Олардың әдемі жасалғаны сондай, сандық бет- 
теріндегі әшекейлердіц композициялык түтасты- 
ғын бүзбайтын бөлінбес бөлшегі ретінде орындал- 
ған. Әбдіре-сандыктың тағы бір тамаша үлгісін 
1959 жылы Жамбыл облысы Сарысу ауданы 
«Жайылма» совхозынан көрдік. Шебер Есболов 
Сабдснбек осы сандыкты согыстан кейінгі жылдары 
кызына арнан жасапты. Ол жастайынан колонерді 
хәсіп етксн және дәл осындай әбдіре-сандыктарды 
революция қарсаңында да жасаған көрінеді. Мүның 
ұзыны —1 метр, ені мен биіктігі —48 сантиметр. 
Ағаш ісі де жатык, жүка қарағай тактайлар 
мүкият сүргіленіп, сырты жасыл бояумен түгел 
боялған, бет жағы түтас кызыл шүғамен тыстал- 
ған, бетіне алтындай жарқыраған сары жезден 
кошкар мүйіз оюлар жүргізілген. Сандык бетінің 
әр жерінде күмістен 15 доңгелек квз және дәл 
ортасына үлксн бес жүлдыз бейнесі жасалған. 
Осы түйме тәрізденген көздердің бірнешеуін бел- 
гілі тәртіппен бүрау аркылы әбдіре-сандық ашы-

лып-жабылатын етіп, оныи ішкі жағынан күпия 
күлып жасалған. Әбдіре бетіндегі күміс түймелер 
мен ашық сэры жез, кызыл шүга түстері бір-бі- 
рімен әдемі үйлесім тауын, ерекше рең беріпті.

Ж а ғ л а н — Қазакстанкың оңтүстік өңіріне 
XVIII—XIX гасырларда кең тараған, киім-кешек 
салатын сандыктың көне түрі. Жағланның кей- 
бір тамаша үлгілері казірге дейін Шу бойын 
мекендейтін елдерде кездеседі, Түркістан, Алматы 
музейлерінде де сакталған. Негізінен, жағландар 
әбдіре-сандык сиякты үлкен емес. Оның ұзын- 
дығы 60—70 сантиметр, ені мен биіктігі 30— 
35 сантиметр шамасында болады. Жағланның не- 
гізі жука тактайлардан қурастырылын, сырты тү- 
гелдей калын былгарымен қапталады, тек бет 
жағы ғана әр түрлі әдіспен коркемделеді. Жағ- 
ланның ең коне түрлерін біз 1959 жылы Шу бойы- 
нан кездестірдік. Оның агаш негізі бір-бірімен 
кайыс таспа аркылы біріғіп, сырты оюланған 
калың қара былғарымен капталған. Қошкар мүйіз, 
кос мүйіз, сынар мүйіз оюлары жүргізіледі. Жағ- 
лан бетінің дәл ортасынан дөңгелек, екі шетінен 
жапырак тәрізді дөңес коздер көксауыр былға- 
рыдан ойыстырылады. Төрт бүрышындагы дөң- 
гелек жұлдыз тәрізденіп бастырылған өрнектің 
ортасында күміс коздер болады.

Осы тектес тағы бір жағлан кызғылт былга
рымен қапталыпты. Сыртқы беті ромбыланьш 
торланған, екі үлкен текшелердің ортасына күміс 
көздер орнатылган. Әр ромбынын қиылысатын 
бүрыштарына күміс бүркеншікті кішкене шегелер 
кағьілып коркемделген. Осы екі жағлан каклак- 
тары эбдіре қаклағы сиякты емес, кебеже как- 
иагы тәрізденіп жасалган. Соған Караганда, бүлар 
кемінде бұдан 100—150 жыл бүрын жасалган 
болу керек. Жағланның суретін 92-беттен караңыз.

Жағланның XIX ғасырдың соңы мен XX ға- 
сырдың басында әбдіре-сандык үлгісімен жасалған 
түрін Мерке, Жамбыл аудандарынан кездестірдік. 
Дәл осындай жағландар Қазакстанның Орталык 
және Ә. Қастеев атындагы Қазак ССР-інің Мем- 
лекеттік өнер музейлерінде сактаулы. Бүлар ке- 
зінде Талдыкорган, Жамбыл облыстарынан табыл- 
ған бұйымдар. Осы жағландардыц жасалу тәсілі, 
колемі, материалы мен коркемдеу тәсіліне Караган
да, бәріне тән ортак уксастыктар коп. Сондык
тан да, оларды белгілі бір шебердің қолынан шык- 
қан нагыз онер туындысы деуге әбден бола
ды. Бул жағландардын сүйегі к арағай тактай 
екен, тек колдан жасалган шегелер аркылы ку- 
растырылган. Сырты түгелдей калын коныр түс- 
ті былгарымен капталып, бет жагына стильден- 
ген кошкар мүйіз, К0 9  мүйіз оюлары бедерлен- 
ген. Оган косымша үш жерден ортасында кызыл 
тастары бар үлкен-үлкен үш доңгелек күміс гүл 
шоктары бейнеленген. Жиектері мен бүрыштары 
әр түрлі күміс әшекейлермен безендірілген. Жағ- 
ланды күлыптауға арналган темір ілгектің бет жа
ты күмістеліп, торт жерден кызыл тас орнатыл
ган.
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Жағлан жасайтын казак шеберлері XVIII— 
XIX ғасырларла Қазакстаннын оңтүстік және 
Жетісу өңірлерінде көп болған. Жағланга кажет- 
ті сапалы былғары мен күміс табу онай бол- 
маған, оларды тек сән куған аукатты адамдар 
ұзатылатын қыздарына арнап, өз материалдарынан 
жасатқан.

Қазакстанның барлык аудандарында ежелден 
бері көп жасалған буйымның бірі — қол сандык. 
Қол сандықтарды бой жеткен кыздарға арнап жа- 
сататын, ол үзатылғанда жасау кұрамына ене- 
ді. Олай болса, кол сандыктар бой жеткен кыз- 
дар мен жаңа түскен жас келіншектердің енші- 
сіндегі өте сәнді бұйымдардың бірі. Онын көле- 
мі де шагын (ұзындығы 45—50 сантиметр, ені 
25—30 сантиметр, биіктігі 15—20 сантиметр шама- 
сында) болатындыктан кыз-келіншектердін ине- 
жіп, айна-тарак, әтір, сабын сиякты уак-түйек 
бүйымдарын сақтауға арналады.

Көпшілік кауымнын жасататын кол сандыктары 
тек ағаштан ғана мүқият өңделіп, бір түсті бояу- 
мен сьфланып жасалады. Сән қуған кісілер кол 
сандық беттеріне нүсқалы, бедерлі оюлар ойғызып, 
түрлі түсті бояулармен сан қилы ою-өрнектер сал- 
ғызады. Бүған коса неше түрлі шүға, асыл 
тастар, сүйек пен күміс әшекейлерін кеңінен 
пайдаланатын болған. Әрине, қазіргі күнде қа- 
рапайым кол сандыктар сирек үшырасады. Ел 
арасында да, музейлерде де кол сандыктын өте 
әсем көркемделген кымбат үлгілері ғана сактал- 
ған. Сондықтаң, біз бұл арада бетіне жүргі- 
зілген ою-өрнектері, әшекейлері бір-біріне үкса- 
майтын нағыз өнер туындысы ретінде танылатын 
кол сандыктардың бірнеше үлгісіне кыскаша си- 
паттама беруді жөн кордік.

Қолда бар алты қол сандықты көркемдеу 
ерекшеліктеріне карай торт топка бөлуге бола- 
ды. Бүлардың ішіндегі бірінші топқа жататын 
ең тәуірі — сырты түгелдей сүйектеліп көркемдел- 
ген Актөбе олкетану музейінде сақталған кол 
сандык. Онын төрт жағы түгелдей, какпактын 
торт жиегі мен төбесі толығымен түйе сүйегі- 
нен кесілген әр түрлі әшекейлермен өрнектелген. 
Қол сандык жиектеріне қиыстырған сүйек әшекей- 
лердің бетіне кос мүйіз оюлары жүргізілген. Ал- 
дыңғы бетіне үш үлкен шаршы ойыстырылған. 
Олардың араларында, астыңғы жагында шебер кию- 
ластырылған әшекей беттерінде әдемі оюлар бар 
және астына жез немесе шұға төселген. Қол 
сандык ішкі кұлыппен ашылып-жабылады. Ондағы 
әр түрлі сүйек әшекейлердің киысу тәртібі де, әше- 
кей беттеріне жүргізілген ою-орнектер де сим
метрия заңдылығын муқият сактай орындалган.

Екінші топка бет жағы түрлі түсті бояулар
мен әдсмі өрнектелген кол сандык жатады. Мүны 
біз 1956 жылы Ақтобе облысының Темір ауданынан 
кездестірдік. Мүндағы ою ерекшеліктері өсімдік 
тектес орнсктер мен стильденген зооморфтык ою- 
лардын етене тоғысуымен сипатталады. Қол сан
дык бетіне жүргізілген ою-өрнектер симметриялы

екі белек суреттен түрады. Олар бірін-бірі то- 
лықтырып, бірлікте жасалған. Ою-өрнектер, олар- 
дың ішкі-сырткы түрлері, айнала жиектері коныр, 
жасыл, көк және кара бояулармен аскан үқып- 
тылыкпен боялган.

Үшінші топка жататын екі кол сандыктың ал- 
дыңғы беттері ғана өте күрделі. Өсімдік тектес 
және геометриялык фигуралар бейнесінде бедерлі 
оюлар ойылып, түрлі түсті бояулармен нақыштал- 
ган. Қол сандықтың айнала жисгіне өсімдік тек
тес ою нұскалары ойылған. Ол ақ, кызыл, жасыл 
бояулармен боялса, ою арасынан көрініп түратын 
терең түр кара бояумен боялған.

Төртінші топка жататын екі колсандыкты ал- 
дыңғы беттеріндегі өсімдік тектес және зооморфтык 
оюлар әр түрлі геометриялык фигуралар бір-бірі- 
мен айкасып жатады да, ак, Кызыл, жасыл, сары, 
коныр түсті бояулармен бояу аркылы бір жазык- 
тықта ойылған оюларды 2—3 катар денгейде 
ойылғандай етіп көрсетеді. Біреуінің алдың- 
ғы бетінің төменгі және жоғарғы жиектеріне 
төрт-төрттен өрнектелген сүйек әшекейлер орна- 
тылса, екіншісінін жогарғы екі бүрышы мен ор- 
тасына дөкгелек айна койылады. Жалпы, бұл 
қол сандыктардың үксастығын аңгартатын ерек- 
шелігі сол — олардың ою-накышының ортактығы, 
оюлардың ірі көлемде орындалуы және жалпы 
көрінісінің жогарыда сипатталған баска кол сандык- 
тарға Караганда карапайым келетіндігі.

Осы сипатталған кол сандыктардың бэрі де 
Батыс Қазакстаннан табылған өнер туындылары. 
Бүдан, әрине, Қазакстаниын өзге аудандарында 
қол сандыктар жасалмады деген үғым тумауы ке- 
рск. Қол сандыктың алуан түрі Қазакстанның 
барлық аудандарында жасалган, көрксмделуінде 
айтарлыктай ерекшеліктер де болған. Оған 
Қазак ССР-інің мемлекеттік Орталык және Ә. Кас
теев атындағы Қазак ССР-інің мемлекеттік өнер 
музейінде сакталған кол сандык түрлері дәлел 
бола алады.

Қазақ ежелден азық-түлік сактауға к е б е ж е- 
н і пайдаланган. Ол Қазакстаниың барлық ай- 
мактарында кеңінен тараған. Бір кызыгы, кебе- 
женін жалпы кескіні мен жасалу тәсілі барлык 
жерлсрде бірдей деуге болады. Бірақ, олардың бет 
жағын көркемдеу тәсілі әр түрлі, бірсыпыра ке- 
бсжелерден жергілікті ерекшеліктер анык байка- 
лады. Кебеже — кімге болсын өте кажет бүйым. 
Сондыктан, ағаш үсталары оны, көбінесс, еш- 
кімнің тапсыруынсыз-ак көптеп жасап, шетінен 
алушыға сата береді скен. Мүндай кебеже- 
лерді онша көркемдемейді. Өйткені, ою-өрнекпен 
безендіріліп, көркемделген кебежелер қымбат бо
лады, оны сатып алуға көпшілік халыктың мүм- 
кіндігі де бола бермеген. Ал, сән қуған аукат
ты адамдар ел ішіндегі ең айтулы үсталарға ар- 
найы тапсырып, тіпті, акысын да алдын ала 
беріп, кейде шеберді өз үйіне шакырып, кебе
же ні оюлатып, сүйектетіп, күмістетіп те жасататын 
болған.
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Орта есеппен кебеженің узындығы 70—90, 
биіктігі —40—50, ені 40—45 сантиметр шамасын- 
да жасалады. Кебеженің төрт қабырғасы, түбі мен 
кақпағы төрт кырлы төрт қаэық аркылы бірік- 
тіріледі. Мүның тек бет жағын ғана әсемдейді, 
ал артқы беті мен екі жанын кейде қызыл, жа- 
сыл бояулармен бояп койғаны болмаса, басқаддй 
әдіспен көркемделмейді. Кебежекің бет жағына 
келетін екі қазық беттері, оның басы мен аяк 
жағы да мүсінделе көркемделеді. Қолда бар де- 
рсктерге Караганда, Қазақстанның орталык, сол- 
түстік-шьіғыс аудандары мен Сырдарияның төмен- 
гі ағысын мекендейтін қазак жұртшылығында 
сүйектелген кебсжелер жиі кездеседі. Бүлардың 
өзі көркемдеу әдісіне карай өзара ерекшеленеді.
Сырдария бойында кездескен сүйсктелген кебеже- 
лердің беттері түгелдей әр түрлі геометриялык фи- 
гуралар формасында жонылып, өрнектелген сүйек 
әшекейлермен жабылған.

Сүйектелген кебеженің тағы бір түрін Торғай 
өңірінен көрдік. Мүндай кебеже бетінің үстіңгі 
және астыңғы жиегіне, екі басына 12  тік бұ- 
рышты сүйек әшекейлері зергерлікпен киюлас- 
тырылған. Бүлардың астына қызыл шұға тесел- 
ген. Кебеже бетінің ең ортасына үш жерден 
төрт-төрттен біріктірілген сыңар мүйіз тәрізденіп 
жонылған сүйек эшекейлер орнатылған. Әрбір 
сүйек әшекейдін беттеріне ортасында нокаты бар 
шағыи шеңберлер сызылған.

Сүйектелген кебеженің тағы бір әдемі турін 
Семей облысынан ксздестірдік. Бүл кебеже беті- 
нің айнала жисгінс нәзік ойылган сүйек эше
кейлер түтас жүргізілген. Кебеже бетінің ортасына 
стильденген қошқар мүйіз, сыңар мүйіз, өсім- 
дік тектес, үшқан құс бейнесіне үқсас оюлар- 
ды сүйектен ойып, кебеже бетіне күміс шегелер- 
мен шегеленген. Мүкият өңделіп, бірнеше кайтара 
өсімдік майы жагылған кайыңның табиги түрі 
мен ак сары сүйек түстері оте жаксы үйлесім 
тауыи туруының өзі оны жасаған шебер тал- 
ғамының жогары болғандығын танытады.

Кебеже бетін оюлап, сырлап көркемдеуде 
Қазақстанның батыс аудандарындағы халык ше- 
берлерінің өнері өз алдына бір төбе. Бұл кебе- 
желердін ою-орнек мотиві, негіэінен, өсімдік тек
тес болғанымен, геометриялык және стильденген 
зооморфтык орнек элементтерімен де толық- 
тырылады. Әдетте, ою-өрнектер көк, ак, кызыл, 
жасыл бояулармен боялады. Ал, түрі, көбінесе, 
коңыр, ашық коңыр түсті бояулармен боялып, 
ою-өрнек жүйесі айкын көрінетіндей болып жаса
лады. Кейбір кебежелердің ағаш ісі мүқият өң- 
деліп, оның беттері сырланбай, тек мінсіз ойыл
ган ою-өрнек куйінде калдьірылады. Осы кебеже- 
лердің кай-кайсысының болсын ою-өрнектерін 
орындауда.симметрия зандылыгы мен композиция 
тұтастығы берік сақталған.

Кебеженің бетіне түгелдей ою ойылып, бірак 
боялмайтын түрі де Қазакстаңда жиі кездеседі. Кеб€же.іер. Шу бойы 
Бізде мүндай кебеженің бірнешеуі туралы нактылы Сүйектелгеи кебеже. Семей облысы
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деректер бар. Олардын әрқайсысы Казакстанның 
әр өнірінен кездесті. Бұлардың бәрінің сырты тү- 
гелдей мүкият өңделіп, бет жағына симметрия 
заңдылығын сақтай отырып. өсімдік тектес, гео- 
метриялық және символдық бедерлі оюлар ойылған. 
Бірінің бет жагына түгелдей әр түрлі бедерлі 
геометриялық фиіуралар ойылса, екіншісінің беті 
түгелдей тек үш бұрыштап оймышталған.

Кебеже беттеріне сырмақ, текемет оюларын 
ойып жасайтын шеберлер де болған. Мүндай ке- 
бежелердін ою-өрнегі, негізінен, стильденген кош- 
кар мүйіз, кос мүйіз болып келеді, кейде өсімдік 
тектес өрнектер де үшырасады.

Кебеженің бетін түгелдей түрлі түсті бояулар- 
мен безендіру әдісі Манкыстау, Шымкент және 
Жетісу өңірлерінде жиірек кездеседі. Шымкент 
оңірінен атакты «бес үста» жасаган кебеже- 
лердің сан алуан үлгілерін козімізбен кордік. Бұ- 
лардың кейбіреулерінін бетіне жүмырлап мүсін- 
делген жиектер шегеленіп, ортасына 2 —3 төрт 
бүрышты табакшалар орнатылып немесе кебеже 
бетінің жоғарғы және төменгі жиектеріне кос 
мүйіз оюлары ойылып безендіріледі екен. Ал, 
түрі ак, Кызыл, жасыл, кок, коныр, кара, сары 
түсті бояулармен көркемделеді. Ою зооморфтык, 
геометриялык және символдык өрнектердін орыңцы 
тоғысуы аркылы әдемі орындалган, XX ғасырдың 
басында жасалган кебежені Алматы облысынын 
Енбекшіказак ауданынан ксздестірдік. Бұл кебе- 
женің araxu ісі өте жаксы жасалган екен. 
Оны ондеуде сүргінің колданылғаны көрініп тұр. 
Мүның бет жағы алты көзді терезе кәсегі тәріз- 
деніп жасалған. Көз деп отырганымыз бөлек ор- 
натылатын төрт бүрышты табакшалар. Табакша
лар көк, Кызыл, жасыл бояулармеи боялыи, бет- 
теріне гүл жапырактары салынған, олардың ай- 
иаласына нүктелі символдык дөңгелектер жүргі- 
зілген. Кебеже бетінің айнала жиектері мен орта 
ағаштарының бетіне сыңар мүйіз, кошкар мүйіз 
және геометрнялык фигуралардан түратын өрнек- 
тер түсті бояулармен салынған. Жалпы, кебе
же ісі жатык, симметрия заңдылығы берік сак- 
тал ған.

Жогарыда сипатталған сан алуан кебежелер- 
дің ішінде дәстүрлі сипаты, жасалу ерекшелігі, 
көркемдік стилі жагынан болсын озгеше орын 
алатын кебеже Казак ССР Ғылым академиясы- 
ның археология музейінің корында сакталған. 
Бүл кебеже 1959 жылы Шу бойындағы ел арасы- 
нан табылды. Мүның бет жағы тутас өриектел- 
ген. Төрт бүрышында күмістелген төрт дөңгелек 
дөңес жұлдыз бар. Олардың арасы кебеже бе- 
тінің жиегін кұрайды. Жүмырлана жонылып, тұтас 
жал шығарылған беттің ортасына үлкен иірімді 
донгелек жүлдыз ойылган. Енді оның ортасына 
күмістелген дөңес дөңгелек темір жүлдызша орна- 
тылған. Кебеже беті бедерлі оюлармен өрнектеліп, 
түсті бояулармен коркемделген. Ою мотиві зоо
морфтык, өсімдік тектес және символдык орнек- 
тердің араласа, бір-бірін толыктыра орналасуымен

сипатталады. Ортадағы үлкен иірімді жұлдыздың 
екі жағындағы бір-біріне ұксас оюлар, айнала жүр- 
гізілген жиектер, оның боны на жасалган шағын 
жүлдыздар кебеже бетіндегі ою-өрнсктін компо- 
зициялық түтастыгын камтамасыз етіп түр. Кебеже 
иесінің айтуына Караганда, бүл кебеже XIX ға- 
сырдың соңында жасалса керек. Оны жасаған ұста- 
ның шеберлігі мен талғамының жоғары болған- 
дығын кебеже ісінің өзі-ак көрсетіп түр.

Сөйтіп, жоғарыда сипатталған кебежелсрдін 
жалпы жасалуы мен кескін-пішінінде көп үксас- 
тьік бар. Сондай-ак, олардың көркемделу тәсілде- 
рінде де айтарлыктай жергілікті ерекшеліктердің 
болғандығы байкалады. Кебеже жасауда да Қа- 
зақстанның әр өңірінде калыптаскан дәстүрлі өнер 
мектебінің болғандығы шындық.

Ыдыс-аяк сақтау үшін ағаштан жасалатын 
бүйымның бірі — а с а д а л (шкаф) Қазакстанның 
барлык өңірінде кездеседі. Қолда бар деректер- 
ге Караганда, асадалдың дәстүрлі бірнеше түрі 
болған. Оның ең көнесі казіргі тумбочка тә- 
різденіп енінен биіктігі артык болып жасалса, 
екінші түрінік ені мен биіктігі шамалас келеді. 
Үшінші түрінін биіктігі кебежедей ғана болады. 
Ал, ені биіктігінен 1,5—2 есеге жуык артык, ұзын- 
ша болып жасалады. Енді төртінші түрі қазіргі 
буфет торізденіп жасалатын асадалдар.

Тумбочка тәрізді биіктеу асадалды онын ең коне 
түрі деуіміздің себебі бар. Біріншіден, олардың 
колемі көш-конга колайлы келеді, онша үлкен бол- 
майды (100—100 смХбО—70 см), екіншіден, оны 
көркемдеу тәсілінде нұсқалы ою, күмістеу, сүйек- 
теу дәстүрі жиі кездеседі. Мәселен, кезінде Се
мей, Павлодар, Караганды облыстарында мекен- 
дейтін ел арасынан табылып, казір Қазак ССР- 
інің Мемлекеттік орталык, Ә. Қастеев атындагы 
Қазақ ССР-інің Мемлекеттік өнер және Қазак 
ССР Ғылым академиясынын археология музей- 
лерінде сакталган асадалдардын беттері түгелдей 
сүйектеліп, күмістелген. Олардың екі не бір аш- 
палы есігі, көлденең суырмалары болады. Іші 
бірнеше сореге бөлінеді. Осындай асадалдардын 
енді бір үлгісін Оңтүстік Қазакстаннан тапкан едік. 
Атақты «бес ұста» жасапты. Аталмыш асадалдар- 
ға сырткы кескіні үксағанымен, көркемдеу тәсілі, 
тіпті, өзгеше. Ең алдымен, бұлардың есігі алдың- 
ғы жагында емес, бір жақ жанында. Бір аш- 
палы. Біркелкі бояумен сырланған. Ал, алдыңғы 
беті түгелдей түсті бояулармен өрнектелген. Қос 
мүйіз, өсімдік тектес, геометриялык фиіуралар, 
символдык өриектеу коз тартады. Кызыл, сары, 
кара, коныр бояулар алмасып отырады.

Сырткы кескіні торт бүрышты асадалдын ко
лем! 1 0 0 ХЮ 0  сантиметр. Екі ашпалы есігі, жо- 
ғарғы жагында суырмасы бар.

Мүндай асадалдардын нүскалы оюлар ойылып, 
сүйекпсн коркемделген үлгілерін Жамбыл облы- 
сынан, ал бетіне өсімдік тектес орнектер салы- 
нып, боялган үлгілерін Казакстаннын батыс аудан- 
дарынан кездестірдік. Тұрқы үзын әрі аласа аса-
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дал үлгісін Семей, Орал облыстарынан, Қазақ 
ССР-інің Мемлекеттік орталык музей корынан 
көруге болады. Бұлардын арасынан бет жагы бе- 
дерлі оюмсн оюланған, бірнеше суырмалы түрі 
де кезігеді. Алдыңғы екі аяғы мүсінделе жоны- 
лып, бет жагьжда қондырма ою-өрнегі бар, темір 
әшекейлері күмістелген түрін Семей төнірегінен 
ушырастырдық. Мұның бір ашпалы кақпағы бар, 
топсалы есік сияқты ашылып-жабылады.

XX гасырдың басында Көкшетау өңірінде жа- 
салған буфет тәріздес асадалды «Сырымбет» 
совхозынан таптық. Мұның ені—113, көлдене- 
ңі —60, биіктігі —ПО сантиметр. Бұл асадал үш 
бөліктен турады деуге болады. Ең асты кебеже 
сияқты, бар ыдыс-аяк коятын жабық сөрелер ор- 
наласкан, ал оның үстіне ашык сөре жасалыпты. 
Түрлі түсті бояумен ою-орнек жүргізілген. Асадал 
иесінің айтуынша, астыңғы жагына азық-түлік сақ- 
талып, кебеже ролін атқарса, үстіңгі екі бөлі- 
гі ыдыс-аяқ сақтау үшін иайдаланылады екен. Аса- 
далдың арқалығы калындау тақтайдан жасалған. 
Сол арқалықтың ен үстіңгі — қыр арқасы және 
асадалдык жоғарғы бөліктерінің екі қаптал ағаш- 
тары толқынды өрнскпен бітеді. Ал, асадалдын 
бет жағы, екі жаны төрткілденген. Және бір 
зер саларлык жай: төрткіл ішіне қауазын жар- 
ган гүл тәріздес ою бедерленіп, айналасына кошқар 
мүйіз өрнек жүргізілген. Ал, астыцғы және екінші 
ортаңғы бөліктің екі жанындағы төрткіл ішіндегі 
шеңберге сегіз бұрышты жулдызша сабақтары түй- 
істірілген алты жапырак ақ фонға әр түрлі бояу
мен салынған.

Асадалдың ең үстіңгі ашық бөлігіндегі ою-өр- 
нектер де кеңіл аударарлық. Маңдай бстіндегі 
кос мүйіз оюлар түрлі түсті бояулармен өз 
реңкін, өз накышын тапкан. Асадалдың жасалу 
формасына карағанда, қала шеберлерінің әсері, 
ыкпалы анык байкалады.

Ағаш усталары ыдыс-аяқ жасауға да айрық- 
ша ден койған. Соның ішінде қымызға арнал- 
ган түрлері казар аудартады. Негізінен, бұл ыдыс- 
тарды қайыңнан, табылып жатса, оның безінен жа- 
сауға тырысатын. Өйткені, қайың мыкты келеді. 
Мүқият өңдеген қайың, әсіресе, оның безі қара 
шұбарланып, қосымша әшекейсіз-ақ әдемі болады. 
Шеберлердің айтуынша, әбден кепкен қайыңда бө- 
тен иіс те, шайыр да болмайды, сондықтан 
оған қуйылған қымыздын дәмі де бұзылмайды.

Қымызға арналған ағаш ыдыстар: тегене, 
ожау, шара, сапты аяк, тостаған, күбі, піспек. 
Ел ішінде бұл ыдыстардың түрлері күнделікті емір- 
де кеңінен пайдаланылса, оның сәнделіп жасал- 
ған ғажайып түрлері де аз болмаған.

Т е г е н е — үлкен дөнгелек, шунгыл ыдыс. 
Сабадағы қымыз осы ыдысқа құйылады. Сыйым- 
дылығы да мол, орта есеппен 10—15 литр еркін 
кстеді, әрі қуйылған қымызды сапырып отыруға 
ыкгайлы. Әдетте, тегенелердің іші-сырты муқият 
өңделіп, сыртына ою-орнск ойылады. Сүйек не 
күмістелген темір әшекейлермен әр түрлі асыл

Кубі. Ақтөбе об.чыстық музейіиен

тастармен безендіріледі. Кейбір тегенелердің қак- 
пағы агаштан жасалып, күміс әшекейлермен көр- 
кемделеді. Тегенеге кұйылған қымызды сапырып. 
аяқ-аяққа құю үшін ағаш ожау қолданылады. 
Қазақ арасында кымыз сапыратын ожаудың екі 
түрі жасалды. Онын ішінде Қазақстан жеріне 
ен көп тараған түрі — узы н сапты а ғ а ш  о ж а у .  
Мүндай ожаудың сабын сүйектеп, күмістеп, оюлап 
безендіретін болған. Қазакстанның солтүстік, сол- 
түстік-шыгыс аудандарында ожаудын қысқа сапты 
түрі де кездеседі. Ожаудың қай түрі болсын, мү- 
кият өнделіп, сырт пішіні әркелкі жасалады. 
Қымыз ішуге арналатын үлкенді-кішілі шара, 
сапты аяк, тостаған сиякты ыдыстарды да кайың- 
нан шауып, кейде сыртына ою ойып, күмістеп 
безендіреді. Баянауылдың атакты үстасы Әбді- 
кәрім Есалинов жасаған күмістелген тостағанның 
тамаша үлгісі казір Қазак ССР-інің Мемлекеттік 
орталык музейінде сактаулы.

Қазақстанның кай өңірінде болса да. ағаш 
шеберлерінің көптеп жасайтын ыдыстары ет тарта- 
тын ж а й п а к  т а б а к т а р  мен сопакталып 
шабылатын ш у н ғ ы л  а с т а у л а р .  Бул ыдыс- 
тардың көлемі әр түрлі. Оларды әдемілеп көр-
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Күбі. Шыгыс Кдэақаоч т инрвф иллщ  жсгидицилсы 
материалынан

кемдеуге онша мән берілмейді. Жоғарыда сөз бол
тан ыдыс-аяк жасауга арналған қайың кесін- 
ділері мен бездерін нобайлап шауып, келеңкедс 
кептіреді. Содан кейін түзды суға кайнатып алып, 
тағы да көлеңкеде дегдітіп барып, асыкпай шауып, 
үңтып өндеуге хіріседі. Шеберлердіч айтуынша, 
тұзды суға кайнату аркылы пісіріліп жасалған 
ыдыстар ыстык-суыкка төзімді, жопшендіге жа- 
рылмайды.

Қазақстанның барлық өңірінде ағаштан әр 
түрлі к ү б і л е р жасалады. Негізінен, күбі жа- 
саудьің екі түрі болтан. Бір жерде, яғни қайын 
мол өсетін өңірде түтас қайын кесіндісінің езе- 
гін уңғып, кеңейту аркылы жасалса, енді екін- 
шГ бір жерде әр турлі агаштардан дайындалған 
бірнеше белек жіңішке тақтайшалардын темір 
құрсаулармен біріктірілуі арқылы жасалады. Қы-

мызга арналған күбілер әдетте аласалау және 
жуандау келеді. Оның да сыртына ою-өрнектер 
жүргізіледі. Мүндай күбінің бір тамаша үлгісін 
Ақтобе өлкетану музейінен кездестірдік. Оның 
түп жатынан ағаштың өзінен үш қыска аяк, 
қақпағы орныкты болу үшін жоғарғы шетінен үш 
құлак шығарылған. Мүның биіктігі —80, диа- 
метрі —30 сантиметр. Күбі сыртындағы оюлар 
жасыл фонда кызыл бояумен боялған. Аташ 
күбілердің кандайы болсын, түп жаты жуандау 
келеді де, жоғарлаган сайын жіңішкере береді.

Тұтас қайың кесіндісінен ағаш қақпаклен 
жабылатын шағын шынықап, аяқ қаптар да жа- 
салды. Ертеректе бүлар кешіл-қону кезінде ыдыс- 
аяктыд сынбауын қамтамасыэ ететін болтан. ІІІы- 
нықап, аяқ каптардың ою-орнек жүргізілген тур- 
лер! де жиі үшырасады.

Әр түрлі ағаштардан кунделікті үй шаруасына 
арналған ш ү м е к т і және ш ү м е к с і з  ше-  
л е к т е р  жасалады. Кейде мұндай шелектердін 
тубі белек салынса, енді бірде ағаш кесіндісі- 
нің өзінен түп қалдырады. Кебінесе шелектің 
түп жағы мен аузына темірден қүрсау салынады. 
Әсіресе, шелек тубі белек тақтайдан орнатылса, 
темір құрсау міндетті түрде кажст.

Қазақ үсталары тұтас агаш кесіндісінен ішін 
үңгіп к е л і жасайды. Келі-келсап жасау үшін, 
көбінесе, жөпшендіге жарыла коймайтын қайын 
агашын колданады. Келі-келсап Қазақстанның бар- 
лык аудандарында біркелкі болып жасалғанын ан- 
тардық. Тек Ертіс бойындаты елдер келісі биік- 
теу келеді. Сол сиякты, ресиубликамыздын оң- 
түстік еңірінде қүрама келілер жиі кездеседі. 
хМуның сыры: тұтас агаш бұл өнірде бола бер- 
мейді. Сондықтан, екі не үш агаш кесіндісін қию- 
ластырып, түйе терісімен тартып, қаптап тастайды.

Октябрь революциясына дейін аташтан қант 
шағуға арналған шағын қ о л  т о қ п а қ т а р  мен 
с а б а  п і с п е г і  көбірек жасалатын-ды. Қол 
токпақ тұтас, ал саба піспегінің жотарты жаты 
нақыштала оюланады. Күмістелген не сүйектелген- 
дері де, түрлі түсті бояулармен өрнектелгені де 
бар. Өкінішке орай, бүл күндері аталмыш бүйым- 
дар өте сирек. Жалпы, «Ел іші — өнер кеніші* 
деген сез тегін айтылмаған. Небір агаштан түйін 
түйген шеберлер халык қазынасына айналган га- 
жайып өнер туындыларын жасай білумен бірге, 
домбыра, кобыз тартыл, талантымен тамсандыр- 
ған ісмерлср аз болмаған. Күмбірлетіп куй төк- 
кен, әуелетіп эн салған шеберлер колынан 
шыккан музыкалық аспаптар да сөйлеп түрса 
керек. Тегінде, музыкалық аспап жасаута жарай- 
тын аташ түрін таңдау, оларды дүрыстап кептіріп, 
жаксы дыбыс шыгаратындай етіп шауып, мүкият 
өңдеу көрінген агаш устасының колынан келмейді, 
отан қол шеберлігіне коса сол аспалтардын аздап 
болса да табнғатын, ерекшелігін білетіндсй кабілет 
те керек.

Қазақ арасында ежелден бері ағаштан жаса- 
латын музыкалык аспаптардын казірге дейін ең
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көп тарағандары домбыра мен қобыз болса, 
шертер, жетіген, асатаяқ, данғьіра, сыбызғы сияқ- 
ты өте көне түрлері де болган.

Д о м б ы р а н ы ,  көбінесе, шайыры аз қарағай- 
дан жасайды. Тоғыз немесе он торт пернелі ка
зак домбырасы, әдетте, онша үлксн болмаған. 
Жалпы үзындыгы 1 метр шамасында. Домбыра- 
ның мойны шанағынан екі есеге жуық ұзын 
келеді де, түтас ағаштан шабылады. Шанақтың 
ортасы кашаумен кеуленіп ойылады да, беті 
жұка карағай тактаймен жабылып, ағаш шеге- 
лермсн шегеленеді. Қазак домбырасы, негізінсн, 
скі не үш ішекті болған. Оның басына ішек бұ- 
райтын екі күлак, кіші тиек орнатылды. Шанак 
бетіиің ортасынан әр түрлі — дөнгелек не уш бү- 
рышты дыбыс ойығы жасалады. Домбыра шана- 
ғының сыртын оюлап, сүйектеп те көркемдейтін 
болған. Кейде домбыра мойнынын бет жағы, 
күлактары түгелдей сүйектеледі. Домбыра шанағы 
әр түрлі формада: бірде сопак, бірде үш бүрыш- 
ты, енді бірде түзу бүрышты болып шебердін 
киялына карай жасала берсді. Көпшілік жағдайда 
домбыраның сыртын мүқият өңдеп, бірнеше қай- 
тара өсімдік майын сіңіре жағу арқылы ағаш- 
ка өң береді.

Қазактың өте көне музыкалық аспабының 
бірі — түтас ағаштан жасалатан қ ы л қ о б ы з .  
Қобыздың революцияға дейін үлкенді-кішілі әр 
түрі болған. Әсіресе, баксы кобыздарының көлемі 
үлкен болумен бірге шанак ішіне, мойнына, ба
сына кобыз үніне ерекше үн косып тұру үшін, 
металдан жасалған әр түрлі сылдырмактар, жез 
коңыраушалар ілініп безендіріледі. Қара қобыздың 
шанагы дөңгелек не кос дөңгелек боп келеді, 
беті ашык жасалады. Шанактын төменгі жағынан 
үзынша қорапша ойылып, оныц беті ссркенің не 
бүзаудык иленген такыр терісімен тартылады. 
Ыскышы жіңішке имек ағаштан жасалып, жыл- 
кынын күйрык кылының бірнеше талшыктарымен 
тартылады. Қобыздың екі не үш ішегі аздап есіл- 
ген бірнеше қыл талшыктарынан тағылады. Қара 
кобыздын бір тамаша үлгісі Ленииградтағы антро
пология және этнография музейінде сақталған. Оны 
XIX ғасыр соңында Жетісу өңірінен тауып, му- 
зейге тапсырған. Бұл кобыздың ең басты ерек- 
шелігі — оның тым үлкендігінде. Оның ұзын түр- 
кы —96, шаиагының диаметрі —40 сантиметр. Көп- 
шілік жағдайда, ел арасынан кездесетін кобыз- 
дар бүдан екі есеге жуық кіші.

Осы күнгі жетілдірілген жаңа кобыз түрлерін 
тек арнайы шеберханаларда маманданған шеберлер 
гама жасайды. Қазіргі екі ішекті кылкобыз болсын, 
үш не торт ішекті кобыздар болсын, барлығыныңда 
шанактарына карағайдан мүкият жүкартылған бет 
салынады, ал шанактың төменгі куыс кобдишасы- 
ның беті көнмен тартылады. Қазіргі кобыздарға 
бүрынгыдай ор түрлі сылдырмактар тағылмайды, 
ал ішектері диаметрлері әр түрлі өзекті, өзексіз 
болат сымдардан тағылады.

Ш е р т е р  — үш ішекті коне аспап. Онын мойны

кыска, шанагы какпаксыз, ішектері жылкы кылы- 
нан тагылады. Мүны өнер зерттеушісі Болат Сары- 
баев поляк суретшісі Б. Залесскийдің 1865 жылы. 
Парижде бастырған альбомындағы казактың му- 
зыкалык аспап нүскасының негізінде дүниеге кайта 
келтіріп кана коймай, оның жетілдірілген түрін де 
жасатты.

Ж е т і ге н — жеті ішекті коне аспап. Ішектері 
жылкы кылынан тағылатын. Мүның баска ішекті 
аспаптардан негізгі айырмашьілығы оның бүрауы- 
ның болмауында, сондыктан оның қүлак күйі әр 
ішек аныты кондырылатын асыктардың ілгерілі- 
кейінді жылжытылуы аркылы орындалатын. Ел 
арасынан жиналған аңыз негізінде жетігеннің 
коне түрінің нүскасын калпына келтірумен бірге 
оның жетілдірілген он үш ішекті жаңа түрін де 
жасаткан Болат Сарыбаев еді.

Д а ң ғ ы р а  мен  а с а т а я қ — үрып, сілкіп 
ойнайтын, с ы б ы з ғ ы  — үріп ойнайтын казактың 
коне музыкалык аспаптары. Бүларды да кайта жаң- 
гыртып дүниеге келтірген Болат Сарыбаев.

Қазіргі таңда шертер, жетіген, даңғыра, аса- 
таяк жэне сыбызғы аспчптарының жетілдірілген 
түрлері Қазақстандағы көптеген халык оркестрлері- 
нің күрамында кеңінен колданылуда. (Б. Сарыбаев. 
Қазактын музыкалык аспаптары, Алматы, 1978 ж.)

Ел ішінде ежелден бері кен тараған халык 
ойьінының бірі — тоғызкумалак. Қазак шеберлері 
тоғызкүмалақ тактасын агаштан жасайтын болган.

Агаш үсталарының ішінде арба мен шана түр- 
лерін жасауға машыктанғандары да болған. Өйткені 
арба Қазақстанның қай өңірінде болсын кеңінен 
тараған бүйым, ал шана, әрине, ең алдымен Қа- 
закстанның солтүстік, солтүстік-батыс, солтүстік- 
шығыс және оңтүстік-шығыс өңірлерінде, яғни 
кысты күнгі қар мол болатын аудандарында көп 
болатын.

Арба жасау өнері коне замандардан бері бізге 
дейін жеткен кәсіл. Қазакстан жерін Рузбихан 
заманында мекендеген коне тайпаларда төрт 
аяк арбаның айтарлыктай үлкен түрлерінің бол- 
ғандығы туралы, оның үстіне киіз үй тігіліп, 
бірнеше огіздер жегілгендігі туралы тарихи мәлі- 
метті Рузбихан еңбектерінен табуға болады. Ал, 
XIX ғ. соңы мен XX ғ. басында казак үста- 
ларынын жасаған арбаларының: «екі аяк арба» жэ
не «торт аяқ арба» деп аталатын екі түрі болды. 
Бұл арбалардың кай түрін болса да, түгелдсй 
мүмкіндігінше кайыңнан жасайтын. Өйткені, ка- 
бығын алып мүкият кептірілген кайың өңдсуге 
де колайлы, өте берік те болады. Арба бөлшек- 
терінің ішінде үстадан асқан шеберлікті талап 
ететіні оның доңғалактары. Доңгалактың шеңберін 
(кимасын) түтас қайың кесіндісінен ию не бірнеше 
кисык кайың кесінділерінен киыстырып жасайтын. 
Доңғалактын күпшегін жуан кайын кесіндісінсн 
шауып, ішін үзыннан үңгіп, білік сыярлыктай 
етіп куыстайтын да, айнала сыртының ортасынан 
доңғалактың каламдарьіның жоғарғы жуандау бас- 
тары суғынатын үялар кашалады, ал каламдардын
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1. Сүйектелген тисек ағаш. Антропология ждне этнография 
музейінен. Ленинград
2. Сүйскгелген твсек агаш
3 . Ж ү к а я к ,

4. Ж астык агаш. 2-4-сурет  Қазақ ССР-гнің Мемлекеттік 
орталық музейінсн
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1. Сырлы асадал. Оңтүстік Казахстан згнографиялыц 
экспедицилсы материалынан
2. О юла итак асадал. Антропология жоне этнография 
музгйінен. Ленинград
3. Оюлангак суырмалы а сад ал

4, 5. Оюланган сандыхтар
6—9. Оюланган хебежелер. 3, ■ 8-сурет Казақ ССР-інің 
Мемлекеттік орталық музейінем; 4~7-сурет Ә. Қастеев атын- 
дагы Қазақ ССР-інің Мемлекеттік өнер музейі мен Қазақ 

ССР-інің орталық музейінен; 9-сурет Антропология 
жене этнография музейінен. Ленинград
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1. Ожау мен тостагакдар
2. Саіггы аяк псн ожау
3. Ожау, сапты аяқ, қасык жәкс тоста гандар
4. Күмістелгсн тегсне. 1, 4-сурет Каэац ССР-інің Мемлекет ■ 
тік ортллық муэейінен; 2, 3-сурет Антропология жоне 
этнография музейінен. Ленинград
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төменгі біртіндеп жіңішкере беретін бастары доң- 
ғалактың кимасындағы ұяларға суғынатын. Дон- 
ғалак бөлшектерінің (қималар, күпшек және ка- 
ламдар) бір-бірімен дәлме-дәл және өте берік 
қиысуына ұста әрдайым баса көңіл бөлетін де, 
доңғалак шеңберінің сыртынан айналдыра шентемір 
кигізетін. Нық кигізілген шентемір доңғалактың 
кірісін енгізіп, оны дынылдатып жібереді. Темір- 
дін жетпеуінен мұндай доңғалақтарды шентемір- 
сіз пайдаланатындар да аз болмаған. Әрине, мүндай 
доңғалактардың беріктігі шамалы болатын, жоктың 
күні ғой. Доңғалақ саны «екі аяқ арбада*— екеу 
болса, «торт аяқ арбада*— төртеу болатын. Екі 
доңғалакты бір-бірімси біріктіретін арба бөл- 
шегін «білік* дейді. Білікті, көбінесе, кайың ағашы 
нан шабатын, темір көбейген кезде темір біліктер 
де шыкты.

Екі аяқ арбаның білігінің ортасынан жасык ағаш 
шыгарылып, оның үстінен екі ұзын арыс бекітіледі. 
Екі арыстың білік үстінс бекітілетін жағының 
1,8 — 2 метрдей тұсына көлденең шабақтар орна- 
тып үстінен жүк салатын не адамдар отыратын 
қорапша жасайтын. Арыстардың ұзындығы оған 
жегілетін түйе не жылкынын түркына сай келетін- 
дей болады. Екі аяқ арбаның шагындығы бол- 
маса, өте жаксы, көш-қонға ынғайлы, нагыз кедей 
қауымнын колы болатын. Торт аяқ арбаның 
жасалуы күрделірск. Онын артқы скі доңғалағы, 
білік пен оның үстінен белек орнататын не бірге 
шауып шығаратыи жастык ағашы екі аяқ арбаны- 
кінен ерекшелігі болмайды. Ал алдыңгы скі доңға- 
лакты қосатын білі к пен тос ағаиіы боле к лайын- 
далады. Біліктің екі басынан доңғалақтар сүғын- 
дырылып, біліктің ортасының үстіңгі жағынан төс 
ағаш орнатылып, темір кіндікпен жалғасады. 
Темір кіндік торт аяқ арбаның алдынғы доңға- 
лақтарының онды-солды бұрылуына жағдай жа- 
сайды. Ал, тос ағашпен арткы біліктің үстінен 
шығарылатын жастық ағаштың арасын жүмыр 
үзын кайыннан жасалатын «оқтық» жалгасты-

рады. Октык төс ағашпен артқы жастық ағаштын 
дәл ортасынан өткізіледі. Төс ағаш пен арткы 
жастык ағаштың үстінен бірнеше калың тақтай- 
лар үзынынан салынып бекітіледі. Торт аяқ арба- 
нын екі арасы не жетектері оның алдыңғы 
білігіне бекітіледі.

Арбаның ағаш ісін жетік меңгерген шеберлер 
онын темірден жасалатын бөлшектерін де өздері 
дайындайтын. Сондықтан болар, арба жасайтын 
шеберлерді ел арасында, көбінесе, үста деп ата- 
ған. Әсіресе, доңғалақтарды шентемірлеу, арбанын 
алдыңғы төсі мен білігін темір кіндікпен байланыс- 
тыру, же те к түптерін алдыңғы білікке бекіту және 
күпшектердің екі жағынан олар жарылмас үшін 
салынатын темір дөңгелектерді жасаудың өзі арба 
жасаушьілардың темір ісін меңгерген шебер- 
ұста болуын кажет етеді.

Арба жасайтын үсталар шана да жасай 
білген. Шананың да екі түрі болган. Оның халык 
арасына коп тараған түрі шаруашылыкка арнал- 
ған үлкен жайдақ шана. Ал каламен байланысы 
бар, сән қуған аукатты адамдардың жасататын 
жақсы, екі-үш адамдық шагын қорапты шанасын 
қазақ «кашауа» атандырған. Шананың кай түрін 
болсын кайыңнан жасайтын. Оны, негізінен, 
отырыкшылыкка кошкен, қаласы жақын солтүстік 
аудандарды мекендейтін ел жасататын. Кашовка- 
ның «кашауа» атануы сияқты, орыс халқынын 
«саня» деген атауынан «шана* деген қазақ атауы- 
ның да калыптасуы ықтимал. Олай болса, бэлкім, 
жалпы шана жасау, оны өмірде пайдалануды да 
көрші орыс халкынан үйренуі де шындыкка жакын 
сияқты.

Ағаштан жасалатын шаруашылык және үй 
жиһаздары жоғарыда сипатталған түрлерімен ғана 
шектелмейді. Қазақ арасындагы агаш ұсталары 
бүлардан баска да көптеген кұрал-сайман, әр түрлі 
жабдыктар және баска да үлкенді-кішілі үй жиһаз- 
дарын жасаған.

1 — 2. Қылкобыэдар
3. Күмістелген піспек бастір
4. Аса га я к.; / —4-сурет түгелімен Антропология ж вне 
этнография музейінен. Ленинград





Металл өңдеу

Үсталық өнер

Ұсталық пен эергерлік өнер әр түрлі метал- 
дардан сан алуан уй бұйымдары, сэндік әше- 
кейлср жасаумен оайланысты. Қазақстан же- 
рінде мыс, жез, темір және күміс сиякты метал- 
дардан бүйымдар жасау ісі өте көне замандар- 
дан басталады. Содан бері үсталар мен зергер- 
лер ісінде сан қилы жағдайларға байланысты 
даму және токырау кезеңдер де болды. Соған ка- 
рамай, ұсталар мен зергерлердін дәстүрлі өнері 
біздің эаманымызға дейін жетіп отыр.

Кошпслі өмір жағдайында қазақ ұсталары мен 
зергерлерінің арнайы дүкендері болмаған. Кейде 
ескі киіз үйде немесе қысы-жазы өздері түратын 
түрғын үйлерде жүмыс істеген. Жаздыгүні есік 
алдындағы үй көлеңкесінде немесе әдейі жаса- 
лтгын лапастар мен күркелерде отырып, усталык 
қүрды. Мүндай жағдай зергерлер ісіне онша киын- 
дық туғыза қоймады, бірақ темір үсталары үшін 
өте қолайсыз болды.

XIX ғасырдың соны мен XX ғасьірдың басында 
қазақ халкынын отырыкшылыкка не жартылай 
отырыкшылыкка көшу процесінің дамуы нэтиже- 
сінде ұсталар өз кыстауларының бір бұрышынан 
немесе тошала ішінде дүкен жасап, сонда кысы- 
жазы бірдей жүмыс істеуге мүмкіндік алды.

Қазаі; ұсталарьі мен зергерлері құрал-сайман- 
дардың көпшілігін өздері жасап алушы еді. Әсі- 
ресе, темір үсталарьіның саймандары зергср сай- 
мандарына Караганда шагын және қарапайым ке- 
леді. Олай дейтініміз, әдетте, зергерлердің көбі 
үсталық өнерді де толық меңгергендіктен, колда- 
рында темір өңдейтін саймандарды ұстаған. Ал, 
усталардын бәрі бірдей зергерлік өнермен айналыс- 
пады. Өйткені, зергерлік кәсіп өте шеберлікті 
талап етеді ғой. Аса шебер зергерлердің көбі-ақ 
істеріне кажет болган темір белшектерді өздері 
жасай алатын-ды.

Үста мен зергерге бірдей қажетті құрал-сай- 
мандар — көрік, төс, балға, шапкы, сапты шапқы, 
тескіш, кыскаш, кесеу, кайшы, mere жасайтын 
калып, металл балкытатын бакыраш не о ж ay, 
қалайылау қүралы, т. б. Буларға коса зергерлер- 
ге алтын, күміс өңдеуге арналған шағын төс, әр 
түрлі кішкене балғалар, бірнеше егеулер, іскенже, 
күміс үретін тутік, үлкенді-кішілі шапқылар мен 
тескіштер, сым созатын, mere жасайтын темір 
калыптар, үшында сан түрлі бедерлері бар көп- 
теген темір кадаубастар, неше алуан күміс әше- 
кейлерді кептеп не күйып жасайтын темір ка
лыптар, үшкір пышак, өткір біз, алтын-күміс ол- 
шейтін кішкене бізбен сиякты саймандар болды.

XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ға- 
сырдың басында казак усталары негізінен шаруа- 
шылық саймандары — жер ағаш тісі, орақ, тырма 
тістері, кетпен, күрек, қырыктык, арбаның темір 
бөлшектері, кақпан, балта, шот; ер-түрман әбзел- 
деріне арналған әшекейлер мен ауыздық, айылбас, 
үзеңгі, таға, кісен; әр түрлі үй бүйымдары — 
темір адалбакан, ошак, мосы; кару-жарақ тур- 
лер! — пышак, семсер, сапы, кылыш, найза үшы, 
айбалта мен білтелі мылтык сиякты заттарды жа
сай білді.

Темірден соғылатын заттарды көрік-пеште кыз- 
дырып, тоске салу аркылы жасаса, мыс, жез, ко
ла, калайы буйымдарды, негізінен, балкытып, ар
найы калыпка күю аркылы орындады. Темірді 
кыздыру, баска металдарды балкыту үшін үсталар 
кызу-қуатымен сексеуіл шоғын пайдаланды. Мүн- 
дайда, әсіресе, сексеуіл өте колайлы болады. Көмір- 
ді, көбінесе, үсталардың өздері іздеп табатын.

Көп ретте орыс көпестерінен сатып алатын 
сүймендерден неше түрлі темір заттар жасады. 
Кейде суймендерді ұстаиьің өзі сатып алса, кө- 
біне-көп темірді жасатушылардын өздері тауып 
беретін. Күнделікті түрмыска пайдаланатын бұйым- 
дардың ішінде тек темірден ғана жасалатындары 
онша көп болмады. Өйткені, казак даласында темір
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1. Тенор адалҒакакдар
2. Мылтық
3— 4. Айбалі-j tap. Антропология жвне этнография музей!ней. 
Ленинград-

табу қиынға түсті. Оны, көбінесе, қалалар мен 
орыс поселкелерінен сатьш алды. Сондықтан XIX 
ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында 
қазақ үсталары, көбінесе, ауыл шаруашылық құрал- 
саймандарын жөндеумен айналысты. XIX гасыр- 
дың екінші жартысынан бастап найза, айбалта, 
қылыш, мылтық сияқты соғыс кару-жарақтарын 
жасату күрт сиреді. Өйткені, қазақтардьш керші 
елдермсн достығы нығая түскен-ді, феодалдық ала- 
уыздыққа ру-улыстык қақтығыстарға тыйым салы- 
иуына байланысты көпшілік халыкқа қару-жарақ- 
тың қажеті болмады. Оның өзінде сән қуған 
ірі байлар, төрелер қазақ үсталарына болат хан- 
жар, қайқы кылыш, сармойнак пышақ, кумісте- 
ген айбалта сияқты қару-жарак түрлеріи айнала 
жүртқа сес көрсету мақсатымен, мактаныш үшін 
жасататын болған.

Жоғарыда көрсетілген соғыс қару-жарақтарын 
1916 жылы үлт-азаттык козғалысы кезінде Қазак- 
станның әр өңіріндегі көтерілісшілер көптеп жа- 
сатты. Қара темірді қамырша илейтін қазақ ус
тала рының қару-жарақ соғудағы ролі айтарлық- 
тай болды.

Халық шеберлері темірден жасалган кейбір 
үй бүйымдарын да әдемілеп көркемдеуге тырысты. 
Мәселен, үш аяқты дөнгелек темір ошақ аяк- 
тарынын сырт жағынан шығыршыхтар, ішкі жа- 
ғынан кішкентай алакандар орнатылды. Шығыр- 
шыктар ошақты көтеру үшін, ішкі алақандар шағын 
қазан үшін жасалды. Кейде жүмырлап соғылған 
темірден үш бүрышты ошақтар жасады, ал аяк,- 
тарынын өн бойын мусіндеп, өрнектеп көркемдеді. 
Ұсталар ағаш адалбақаннин ілгектерін түгелдей 
темірден жасап, куміспен безендірді. Әдетте, 
мүндай темір адалбақандарды көш-қонға ың- 
ғайлы болу үшін, екі не үш бөлектен алмалы- 
салмалы етіп те жасады. Мүндай адалбақанның 
он бойы иілген темір өрнектермен көркемделді, 
оның бетіне кейде күміс, алтын, жез жапсыры- 
лып осемделді. Осындай темірден жасалған тамаша 
адалбаканнын бір үлгісі Ленинградтағы Антрополо
гия жзне этнография музейінде сақталган. Оны XIX 
ғасырдың орта шенінде Омбы уезін мекендеген 
қазақ үсталары жасаған. Ол үш бөліктен түрады. 
Үстіңгі бөлігінің жоғарғы басы ашаланып жасал- 
ған да, астыңғы бөлігінін төменгі жагынан үш 
аяк шығарылған. Әр бөлімінің төменгі жағы сүй- 
ірленген, сыртыка алтын қапталған. Бақанның үш 
жерінен беті алтындалған өрнекті коргасык әше- 
ксйлер жапсырылған.

Зергерлік өнер

Қазақ зергерлері, негізінен, түсті металдар- 
дан сан алуан эсемдік бүйымдар жасады. Әсіресе, 
күмістен соғылатын көптеген сәндік бүйымдар — 
сәукеле әшекейлері, сырға, шолпы, шекелік, алқа, 
өңіржиек, холтыкдіа, түмарша, білезік, сакина,
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жүзік, белбеу, қапсырма, туйме, тана, тіс шүкы- 
гыш ертеден-ак кең тараған заттар. Сондай-ақ, 
ерлерге арналған — кемер белбеу, кісе, ер-тұрман- 
дарының күмістелген, алтынданған әшекейлердіц 
неше түрлісі өте эдемі жасалды. Ал, жағлан, ке- 
беже, сандық, асадал, төсағаш, адалбақан, піспек, 
те гене, ожау сиякты үй жиһаздары мен ыдыс-аяк 
бетіне орнатылатын күмістелген әшекейлер мен 
түрлі түсті шыныдан не болмаса асыл тастардан 
орнатылған көздері бар заттарды кез келген 
үйден кездестіруге болатыи еді. Қару-жарақ бет- 
терін күмістеу сияқты істермен де айналыс- 
ты. Жоғарыда көрсетілген сәндік бұйымдар, не- 
гізінен, орыс немесе қытай күмісінен жасалды. 
Шетелдермен сауданың дамуына байланысты ка
зак даласына жайылған Россиянин күміс және 
алтын ақшасы, қьітайдың қой түяк, тай туяк жам- 
былары, поляк күмісі іскерлердің қолына түсісі- 
мен, олардан сан түрлі сәндік бұйымдар жасалды. 
Күмісті, әсіресе, алтынды, асыл тастарды, көбі- 
несе, сәндік бүйымдар жасатушылардың өздері

тауып берді. Кейбір қала маңында мекендейтін 
зергерлер өз күмісінен де сәндік бұйымдар жасап 
сататын болған.

Халық шеберлері сәндік күміс бұйымдарды жа- 
сауда коптеген зергерлік тәсілдерді қолдана біл- 
ді. Соның ішінде, ең кең жайылған тәсілдер: 
отка кыздырып соғу, балқытылған металды ка- 
лыпка күю, кептеу, тыныкелеу, каралау, темір 
бетіне күміс шабу, сымкәптеу, сіркелеу, жұқа 
күміс әшекейлердің астынан бедерлі қадаубастар- 
мен батыра үрып бедерлеу, бізбен безеу, күмістеу, 
алтындау, дәнекерлеу, оймалау, асыл тастардан 
көздер орнату жәнс тағы басқалары.

Зергер теңгелер мен жамбыларды балкытып 
қүю арқылы өзіне қажетті мөлшерде күміс ке- 
сектерін дайындап алатын-ды. Оны отқа кыз
дырып, төс үстінде балғамен жайлап соғу аркы- 
лы әр түрлі зергерлік бүйымдар жасауға немесе 
күміс кесегін әбден кақтап, жүқартқан соң киын, 
темір әшекейлер бетіне күмістеуге болады. Қүйма 
бұйымдарды жасау үшін күміс кесектерін шойын 
ожауда балкытып, арнайы қалыптарға қүяды, содан 
ол суыған соң, өңдеуге кіріседі. Қалып, әдетте, иі 
канған балшыктан жасалып, алдын ала мұқият 
кептіріледі. Құю әдісімен тек күміс бұйымдар ғана 
емес, сонымен бірге мыс, жез, қола, калайы және 
қорғасыннан неше түрлі заттар жасалады. Күміс 
бүйым бетіне түрлі түсті тыныке жүргізу әдісі 
Қазақстанның орталық, оңтүстік және оңтүстік- 
шығыс аудандарында жиірек кездеседі. Зергерлер- 
дің айтуынша, тыныкені кобінесе шыны үгіндісін 
еріту арқылы алады екен және оны күміс бұйым 
бетіндегі бізбен безенген іздерге құйып, суыған- 
нан кейін егеумен өңдейтін болған.

Күміс бетіне карала жүргізуді казак зер
герлер! ертеден білген. Әсіресе, Қазақстанның ба- 
тыс, солтүстік, солтүстік-шығыс және орталык 
өңірлерінде қаралау тәсіліне көп мән берген. 
Күміс бүйым бетін қаралауды «кара бағдар», 
«кара алтын» кейде «карала кавказ* жургізу 
деп атайтын болған. Бүлай деудін мәні, әрине, 
кавказ зергерлерінің әсеріне байланысты болса ке- 
рек. Жазба деректерге Караганда, Батые Казак- 
стан өңіріне Кавказ зергерлерінің өнері XIX ға- 
сырдың бірінші жартысында келе бастағанға 
уқсайды. Бүған косымша казак этнографы Э. А. Ма- 
сановтьің зерттеулері бойынша, күміс бетіне кар
ала жүргізу өнері Орта Азия зергерлеріне XIII— 
XVI ғасырдан бері белгілі екен. Автор содан 
бері зергерліктің бұл тәсілі казак даласына 
XIX ғасырға дейін беймәлім болып келуі шын- 
дыкка үйлеспейтіндігін ескере келіп, қаралау 
тәсілін зергерлердін кавказдыктар әсерінен, яғни 
XIX ғасырдан, әлдекайда бұрын білгендігін дәлел- 
дейді. Оның үстіне, казак зергерлерінің айтуынша, 
олар қараны өздері жасапты. Оның кура
ми — күміс, мыс, қорғасын және кукірттен 
түратын көрінеді. Бүл кұрамдардың арасалмағы 
әр түрлі болады. Мәселен, күміс пен мыс 
бір-бір есе болса, қоргасын мөлшері күмістің жар-
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тысына тең болады, күкірт металдардың балқуы- 
на байланысты көз мөлшерімен қосылады. Осы 
қүрамды шойын ожаушаға салып ерітіп, әбден 
араластырған уақытта қап-қара коймалжың пайда 
болады. Мұны көбінесе осы күйінде қара жүр- 
гізетін күміс бүйымкың бетіне жағып, суытады. 
Артык қалған кара коспаны суытып алып, май- 
далап үгіп қояды да, керек болған уақытта қара 
үнтақты күміс бұйымның бетіне жүргізілген ою- 
өрнек үстіне ссбеді. Ал, отқа кыздырғанда ол 
қайта еріп, күміс бетіндегі іздерге жабысып қа- 
лады. Оны әбден суып, кепкен соң егеумен өңдеп, 
былғары және киіз ысқыштармен жалтырата ысады. 
Қарала жүргізілетін куміс бүйымға түсірілетін ою- 
ды алдын ала сызьш алып, еткір біз үшімен безей- 
ді, содан кейін оның үстіке карала жүргізеді.

Қараланы, көбінесе, әйелдерге арналган 
күміс білезік, қапсырма, сырға, жүэіх, белбеу, 
еркектердің кіселеріне, кейде ер-түрман эбзел- 
леріие, тағы басқа да үй бүйымдарын көркем- 
деуге де жиі пайдаланады. Темірден соғылатын 
әр түрлі әшекейлер бетіне күміс шабу тәсілін, 
көбінесе, ер-түрман әбзелдерін көркемдеу үшін 
қолданады. Мүнымен бірге белбеу, ісісе және 
ағаштан жасалатын көптегсн үй бұйымдарын бе- 
зендіретін оюлы темір әшекейлердің беттеріне, ко- 
бінесе, күміс шабылады. Ол үшін темір әшекей- 
лердің бсттері өткір шапқымен өте жиі шекіліп, 
оның бетіне белек кақталған жука күмісті же- 
ңіл балгамен жайлап, кіріктіре соғу аркылы орын- 
далады. Бұл тәсіл Қазақстанның барлык ай- 
мақтарына ежелден бері кеңінен таракан. Күміс 
шабылған темір әшекейлердің бетінен әр түрлі

ою-өрнектер ойылып, онын бетіндегі күміс қабық 
сыпырылғанда ар жағынан қара темір керініп 
тұрады. Оны жалған каралау дейді. Күмістелген 
темір әшекейлердің бсттері бізбен безеу, алтындау, 
қаралау, тас орнату тәсілдерімсн де косымша 
көркемделеді.

Сымкәптеу тасьтімен әйелдерге арналған кап- 
сырма, шолпы, түйреуіш, білеэік сияқты шағын 
күміс әшекейлер жасалады. Ол үшін таза ак кү- 
містен жіңішке сымдар арнайы темір калып ар
кылы созылып, сол сымдардан жоғарыда көр- 
сетілген әшекенлер жасалады. Әдетте, күміс сым- 
дарды төске салып жазады, содан кейін олар- 
ды арнайы жасалған куміс шецбердің ішінде, ара- 
сынан санылау қалдыра кырынан қатарластыра ор- 
наластырыл, үштарын шеңбердің ішкі жиегіне дә- 
некерлейді. Мундай әшекейдің дәл ортасына асыл 
тастардан кездер орнатылады. Әдетте, сымкәп- 
теу тәсілімен жасалған әшекейлер кызылды- 
жасылды бағалы тастармен үндесіп, әсем көрі- 
неді. Сымкәптеу тәсілімен жасалатын әр түрлі 
күміс әшекейлер Қазақстаннын барлық өңірлерін- 
де кеэдеседі. Соған Караганда, бүл бүйымның 
орындалуы аскан шеберлікті кажет еткенімен, оны 
казак зергерлерінін көпшілігі-ақ жаксы меңгср- 
гендігі байқалады.

Қазакстаннын батыс, оңтүстік-батыс және он- 
түстік аймақтарында әйелдерге арналып жасалатын 
алтынданған үлкен білезік, жүзік, сақина, алқа, 
өңіржиек, қолтықшалар беттеріне сіркелеу тәсілі- 
мен геометрижлық өрнектер жүргізіледі екен. Қүй- 
ьілған нс какталған күміс бетіне сірке түсіру үшін, 
темір калып аркылы күмістен жінішке сым жүр-
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гізіп созып, оны өткір пышакпен ұсактап турай- 
ды, содан оларды тегіс бетті екі жалпак те- 
мірдін арасына салып, айналдыра домалатудың 
нәтижесінде күміс кесінділерін біркелкі домалак 
сіркеге айнаддырады. Күміс бүйым бетіне «бура* 
деп аталатын ақ үгінді — дәнекер — себеді. Оның 
үстінен белгілі тәртіппен кажетті әр түрлі өрнек 
жасайды. Күміс сіркелер отка кыздырған уакыт- 
та себілген орнында дәнекерленіп, бұйым бетіне 
біте кайнасып, жабысып калады. Сірке түсіріл- 
ген бүйым бетіне үлкенді-кішілі асыл тастар, 
маржандар, түсті шынылар орнатылып көркемде- 
леді. Сонымен бірге, көпшілік жағдайда бұйым- 
ның бет жағы түгелдей алтынмен буланады, оны 
«алтындау», «алтын жалату* деп те атай береді.

Күміс тана, сырға саллыншактары, түйме 
және үй бұйымдарының бетіне шегелейтін күміс 
әшекейлерді жасау үшін, көбінесе, ақ күмісті 
жүкартьіп кактайды, оны арнайы жасалған ка- 
лыпка корғасын кесегімен коса балғамен соғу 
аркылы, яғни кептеу тәсілімен дайындайды. Қа-

лыптын озін екі түрлі етіп темірден жасайды. Бір 
түрі — қыздырылған қалың темір кесегіне бел- 
гілі күміс бүйым формасын бере темірді батыра 
соғып, куыс қалып жасау болса, екінші түрі — 
дәл осы тәсілмен корғасын кесегіне белгілі форма- 
ны батыра үрып, қалып жасау. Кейде қорғасын 
кесегіне қойылған қақталған күмістің устінен жү- 
мыр басты кадаубастармен батыра соғып, күміс 
әшекейлердің бетіне бедерлі ою-ернсктер де жасай
ды. Мұндай әдіспен, кебінесе, күміс таналар мен 
шашбау шолпыларын дайындайды. Төске салу нс 
қүю аркылы жасалатын білезік, жүзік, сырға, тана 
сиякты күміс бұйымдардың бетіне кішкене шап- 
қы немесе ұшында әр түрлі өрнектері бар кадау
бастармен шеку тәсілімен де оюлар түсіріледі. 
Кейбір үй бұйымдарының, әсіресе, ердің алдың- 
ғы және артқы қастарының бет жақтары қақтал- 
ған таза күміспен каптала коркемделгенде, оған 
оймалы оюлар ойылумен бірге сызу, безеу ар
кылы да ою-өрнектер жүргізіледі.

Қазак зергерлері таза алтыннан білезік, сырға, 
сақина, жүзік сокқан, сонымен қатар күю ддісі- 
мен де жасаған. Бірак, таза алтыннан жасала
тын сәндік бүйымдар өте қымбатка түсетіндік- 
тен, оны тек ірі байлар ғана жасатқан. Қазақ- 
станның батысы мен оңтүстігіндегі күміс әшекей- 
дердің бетіне алтын жалату, аптынмен булау неме
се какталған жүқа алтынмен көркемдеу жиірек 
кездеседі. Зергерлердін айтуыілиа, күміс бетіне 
алтын жалату мен алтын булаудын айырмашылы- 
гы болмаған. Бұл тәсілді «алтынмен аптау* деп 
атаған. «Аптау, булау, жалату* деген үғымдар бір- 
бірімен үйлеседі. Бстіне сынаппен араластырылған 
дәнекер себілген күміс бүйымға алтын үнтағы коса 
себіліп, отка кыздырылғанда, алтын жылдам 
ериді. Алтын ерітіндісін түтікиен үріп, күміс бе- 
тінс түгел жаюды алтын жалату, алтынмен ап
тау не булау дейді. Алтынмен булау деудің де 
жаны бар. Өйткені, кыздырылған сынаптан бу 
шығарады да, алтынның күміс бетінс берік жабы
сып калуына жағдай жасайды. Күміс бетіне ал
тын жалатудың тек қана отқа кыздыру арқылы 
орындалатындығы туралы бүдан бүрын жарық квр- 
ген әдебиеттерде де деректер бар. Күміс бетіне 
жағылатын алтынның жүкалығы сондай, оның ас- 
тындағы күміс бетіне сызу, безеу арқылы жүр- 
гізілетін өрнектер анык көрініп түрады. Ал, темірден 
не шойыннан жасалатын үй бүйымдарының бетін 
жалату тәсілімен алтындауға болмайтындык- 
тан, оларды тек қакталған алтынмен ғана көр- 
кемдейді екен. Онда да какталған алтынның бу- 
ына корғасын кұю аркылы темір бетіне дәне- 
керленеді.

Кез келген күміс бүйымдардың беттеріне әр 
түрлі асыл тастар мен түсті шынылар орнату 
тәсілін казак зергерлері жиі колданды. Ол былай 
жасалады: көз ссебінде орнатылатыи дөңгелек, со- 
пак не төрт бүрышты тастарға күмістен жүргі- 
зілген жиектер арқылы дәнексрленіп орнатылады. 
Казак зергерлері жиектерге орнатылатын тастың
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түсіп қалмауын ойластырумен бірге, оиың әсем- 
дігін де мүкият ескеріп отырған.

Әр түрлі буйымдарды коз салып әсемдеу үшін 
қолданатын асыл тастардың түрі көп. Оның ішін- 
де гауһар, лағыл, інжу, сутас (хрусталь) сиякты 
аса бағалы тастармен коса, ел ішіне кеңінен та- 
раған ақық, маржам, меруерт, сыңғыр, перезе және 
түрлі түсті шынылар, көгілдір тыныке жиі кол- 
данылды. Бүл тастардың көпшілігін сатып алып 
отырған, ал кейбіреулері казак даласынан да табы- 
лып жатты. Әшекейге көз салатын асыл тастар 
мен түсті шынылар болмай қалганда жай түссіз 
шыньжың астына кызылды-жасылды мата төсеп, 
немесе көзді күмістен жасап, оның бетіне карала 
жүргізген көрінеді.

Негізінен, қазак зергерлерінің ісі әйел әшекей- 
лерін жасауга байланысты болса, сол әшексйлер- 
дің ен бастыларына жеке-жеке токталуымыз ар- 
тык болмас.

Әйел әшекейінің ең кымбаты үзатылатын кыз- 
дын үйінен киіп шығатын бас киімі — с ә у к е л е .  
Онын негізін ак киізден биік конус тәрізден- 
діріп жасайды. Сыртын кызыл шұга немесе қам- 
камен тыстап, алтыннан, күмістен, әр түрлі асыл 
тастардан, түсті шынылардан әшекейлер тагып күн- 
дызбен жиектеледі. Сәукеле ұзатылатын қыз әке- 
сінің тапсыруы бойыиша алдын ала дайындалады. 
Алтын, күміс әшекейлері, гауһар-інжу тастары 
мол сәукелелердің күны тіпті кымбат болады. 
Мәселен, осындай қымбат сәукелелердің Бөкей ор- 
дасында кездескен бір түрінің күны күміс акшамен
1 000 сомға бағаланған екен. Ал, Семей твңірегінде
2 000 сомға жеткен корінеді. Өткен ғасырдың орта 
шенінде Жетісу атырабында жасалып, Ленинград- 
тағы Антропология жэне этнография музейіне сый- 
ланған бір сәукеле жүз жылкының қүнына баға- 
ланғаны да белгілі. Әрине, мүндай кымбат сәуке- 
лелер сирек кездеседі.

Сәукеленің жалпы кескінінің, жасалу принцип- 
терінің біркелкілігін колда бар деректер дәлелдей- 
ді. Негізгі айырмашылык — олардың әиіекейленуін- 
де ғана.

Әйелдерге арналатын әшекейдің ең көбі — 
б і л е з і к. Оны кыз-келіншектер де, орта жастағы 
әйелдер мен үлкендер де салады. Білезік көбі- 
не күмістен, кейде таза алтыннан да жасалады. 
Тек күмістен соғылган білсзіктердің өзі Қазақстан- 
нын әр өңірінде әр түрлі болады. Жергілікті өз- 
гешеліктер оның жасалу, эшекейлеу тәсілінен де, 
көлемінен де, сыртқы мүсінінен де байкдлады. Мә- 
селен, Қазакстаннын шығыс, оңтүстік-шығыс ау- 
дандарына, негізінен, жұмырланып және төрт кыр- 
ланып соғылатын білезіктер тән болса, солтүстік 
және орталык Қазакстанға жұкартыла соғылған 
жіңішке білезіктер тән, оңтүстік өніріне қүйма сом 
білезіктер, ал батыс пен онтүстік-шығыска өте 
көлемді сырты алтынмен буланатын көзді білезік- 
тер тән. Эрине, осы келтірілген білезік түр- 
лерінің әркайсысының ішінде айтарлык- 
тай өзгешеліктер байкалады. Ол, негізінен, әр аты-

рапта көптеген шеберлер мектебінің болгандығы- 
ның айғағы. Бүған коса бірнеше асыл тастардан тү- 
ратын үзбелі білезіктер де кездеседі. Олардын 
негізі күмістен жасалады да, сырты алтындалып, 
эр үзбенін үстіне әр түрлі тастардан көздер ор- 
натады. Мұндай білезіктерге жиі колданылатын 
тастар — акык, перезе, ағат, т. б. Қазакстанның 
батысы мен оңтүстік-батысында жасалатын көлем- 
ді білезіктерге арнайы тагылатын шынжырлар үшы- 
на 2—3 сакина, жүзіктер ілінеді. Мұндай біле- 
зіктердің сыртына сіркелеу әдісімен, негізінен, гео- 
метриялык өрнектер жүргізіледі.

Білезіктің бауыры топса аркылы ашылып- 
жабылатын да түрі болған. Мүндай білезіктерді 
білекке салу да окай, олардың көркемділігі де 
айтарлықтай әдемі болады. Қаралаған топсалы бі- 
лезіктерді біз Манкыстау, Көкшетау және Қазак 
ССР-інің Орталық музейлерінен кездестірдік.

Қазак зергерлерінің өте көп жасайтын эше- 
кейінің бірі — әйелдерге арналатын әр түрлі с а- 
к и н а мен ж ү з і к т е р. Сакинаны, көбінесе, 
күмістен, кейде алтыннан жасатады. Сакинаның 
жасалуы жүзікке қарағанда онай. Өйткені, онын 
сыртына шапкымен шеку, бізбен безеу әдісі- 
мен орындалатын карапайым ою-өрнектерден баска 
ештеңе жүргізілмейді, кейде тіпті, ешбір ою-өрнек- 
сіз жасалатындары да аз емес. Ал, жүзік жасау 
анағүрлым күрделі және онын сан алуан түрлері 
болады. Жүзіктің үстіңгі бетіне әр түрлі асыл тас
тардан, түсті шынылардан немесе күмістің өзінен 
көз, балдак, отау, күс түмсык орнатылады. Бүл 
косымша мүсіндер жүзік сакинасьіның үстіңгі жа
ты на дәнекерленеді.

Қазақстанның батысы мен оңтүстік-батысында 
қүдаги жүзік деп аталатын өте көлемді және аса 
сәнді жүзік жасалады. Мұның бауырында екі сау- 
сакка бірдей кигізетіндей косарланған екі сакина- 
сы болады. Ал, жүзік беті колемді келеді. Со- 
нымен бірге асыл тас, түсті шыныға коса, мін- 
детті түрде, алтындалып эсемделеді. Мүның күдағи 
жүзік аталу себебі дс бар. Әдетте, оны ұзатьіл- 
ған кыздың енесіне, яғни күдағмларына бір жыл- 
дан сон тарту ету үшін арнайы жасатады. Бірак, 
барлык кұдагиларға бірдей мұндай дәстүрлі тарту 
жасалмайды. Қүдағи жүзік жаңа түскен келіиіне 
аналык мейірім шуагын төге білген парасатты қүда- 
ғиларға ғана сыйға тартылатын дэстүрлі сыйлық. 
Оны, әдетте, он қолынын ортаңғы екі саусығына 
кигізгенде, торт саусак сыртын түгелге жуык 
жауып түрады.

Әйелдердін құлакка са-іатын с ы р ғ а л а р ы  
әркелкі болып жасалады. Сырғаны бой жеткен 
кыздар, жас келіншектер тағады. Ал, жасы кел- 
ген әйелдердін сырғалары болғанымен, оны кұ- 
лактарына тақпайды. Өйткені, революцияға дей- 
інгі казак әйелдері жаулык тартып, кимешек ки- 
ген. Кимешек күлакты жасырып түратындыктан, 
сьірға тағудың кажеті де болмаған.

Сырғаның айшыкты сырға, ай сырға, тұмар- 
ша сырға, салпыншакты сырға, қозалы сырға,
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тасты сырға, алтын сырта, күміс сырта, қарала 
сырта, иықты сырта, конырау сырта, күмбезді 
сырта, сояу сырра деп аталатын түрлері бар. Сыр- 
талардың атаулары, негізінен, олардың сырткы ке- 
рінісіне, қандай металлам жасалғандыгына немесе 
жасалу тәсіліне карай қалыптасқан.

Бой жеткен кыздар ш о л п ы  тататын болған. 
Шолпыны күміс теңгеліктердің бірнсшеуін бір-бірі- 
не кішкене иіыгыршықтар арқылы жалтастырып 
жасайды, ең үстіқгісіне күміс шынжырдан немесе 
матадан ызылган бау тағады. Бауды, әдетте, бү- 
рыммен коса өріл қояды. Кейде шолпыны сым- 
кәптеу тәсілімен ортасыка тас орнатып немесе кол- 
дан соғылган дөңгелек куміс таналардың бетіне 
тыныке, карала жүргізіп, шекіп-өрнсктеп жасай
ды.

Казак эйелдерінің сәндік бүйымының бір та- 
маша үлгісі — а л қ а. Алканың аса көркем әрі кур- 
дел! түрі Қазакстанның батыс және оңтүстік-ба- 
тыс өңірінде кездеседі. Окы өңіржмек деп те 
атайды. Бүл алқалар бір-біріне шығыршык аркылы 
жалтасады және бірнеше терт бурышты әшекей- 
лерден қүрастырылады. Әр әшекейдін ортасына, 
жиектеріне асыл тастар орнатады. Мүндай әше- 
кейлер әбден жүкартылтан және іші қуыстал- 
ғак күміс кабатынан жасалады, арасына ақ бал- 
шык толтырылады.

Мойынга татып жүретін әшекейдін бірі — т у- 
м а р ш а .  Оны шебер эергерлер күмістен не бү- 
рыштап, не жүмыр түтікше тәріздендіріп жасай
ды және мойынга іліп журетін асем шынжыр бау 
татады. Булардын іші куыс болады, онда дуга 
сақталады. Мүның езі ерте кездегі қараңғы ха- 
льіктың дінге деген нанымынан туған. Тумар 
адамды пәле-жаладан, тіл-көэден сактайды деп 
білген. Сондыктан, түмаршалардың осындай «ка- 
сиетіне* табыкған жұрт оны күмістен жасатып, 
сыртына нешс түрлі зер жүргізіп, алтынмен бу- 
латкан. Мүндай түмаршалардын өте есем тур- 
лер! Қазак ССР-інің Мемлекеттік орталык және 
Ә. Қастеев атындаты Қазак ССР-іиІн Мемлекет- 
тік өнер музейлерінде сакталуда.

Казак айелдерінін киімге тагатын куміс әшс- 
кейлері де мол болтан. Бүлардың катарына: 
капсырма (каптырма), тана және ар түрлі түй- 
мелер жатады. Қапсырма екі белек жасалады да, 
бір-бірімен ілгек аркылы жалгасады, түйме орнына 
колданылды. Қапсырманын өңірге тағылган екі бө- 
лігінің сырткы формасы да, бетіне жургізілетін 
ою-өрнегі де, ортасына орнатылатын тастары да 
бірдей. Олардың ішінде карапайым, бір үлгіде 
жасалтан түрлері өте көп кездеседі. Мәселен, Ка
зак ССР-інің Мемлекеттік орталык музейінде сак- 
талған куміс каптырма. Өсімдік тектес ою-ернек- 
термен карала жүргізу аркылы эсемделген. 
Осы музей қорында Қазақстанның онтүстік-баты- 
сында жасалтан бүдан баска да өте көркем 
капсырмалар сақталған. Бұлар үш белек акык тас- 
тарын жеке-жеке күміс негізге орнатып, өзара 
ілгектермен бірігетін етіп жасалтан. Әркайсысынын

Соукслелер. Антропология ждне этнография музсйі. Л енин■ 
град

астынгы ілгектерінен шынжырлы саллыншактар 
және екі шеткісінің жанынан кос шынжыр ілін- 
ген. Мүның бәрі әдемілік үшін жасалтан. Қап- 
сырманың сымкәптеу тәсілі аркылы оймалы ор- 
нектермен сәнделіп, ортасына асыл тастар орнаты
латын ете курделі және әдемі түрі болтан. Мүн- 
дай капсьірманың үлкен талтаммен жасалтан да- 
насы Ленннградтагы Антропология жэне этногра
фия музейінің корында сактаулы түр. Қапсыр- 
манын бүлардан баска да кескінде жасалатын- 
дары аз емес.

Әйелдер үшін зергерлердің көп жасайтьін әше- 
кейлерінік бірі — үлкенді-кішілі т у й м е л е р .  Оны, 
көбікесе, ішін куыстап, әр түрлі кескін бере кү- 
містен жасайды, сыртына зер салады. Мүндай түй- 
мелерді торсылдак түйме деп атайды. Шағын түй- 
мелерді, кебінесе, асыл тастарды тесіп, отан күміс 
еткізу аркылы, кейде тусті жүмыр тастарды кор- 
шауларга орнатып та жасай береді.

Зергерлердің өйелдерге лайыкты дөңгелек кү- 
міс тана, күміс оймак, тіс шұкығыш, күлак та- 
залауыш, колтыкша сиякты әшекейлерін кептеп 
кездесгіруге болады. Ендігі бір зергерлік өчер 
туындылары — nice, кемер белбеу. К і с е — ж . м
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келген еркектерге арналып жасалады. Оны эдетте 
сырт киімнің сыртынан буынады. Сондықтан, олар- 
дың үзындьіғы 1,5—1,8 метр, ені 4—5 сан
тиметр шамасында болады. Мұндай кіселердің не- 
гізі калың былгарыдан екі қабатталып жасалады 
да, сыртына күмістен, алтыннан жэне асыл тастар- 
дан сан алуан эшекейлер орнатылады. Кісеге 
былғарыдак жасаган үлкен қалта (кісе) пышақ 
тын кыны және бірнеше жалған калталар, 
ягни шағын салпыншақтар ілінеді. 1733—1737 
жылдары жасалған осындай кісенің бір тамаша 
данасы СССР Ғылым акадсмиясынын Ленинград- 
тагы Антропология жэне этнография музейінің 
корьшда сактаулы. Бүл кісе музейге бүрынгы Қос- 
танай уезінен келіп түскен. Оны тапсырушынын 
айтуынша, кісе Уалихан балаларының бірінікі бол- 
са керек. Осы тэрізді кіселер Қазакстанның бар- 
лык аудандарынла жасалды. Олай дейтініміз, мүн- 
дай кіселер түрін біз Қазақстанның барлық об- 
лыстык музейлерінен және этнографиялық экспе- 
дициялар кезінде ел арасынан да жиі үшырастыр- 
дык.

Орта жастагы не жігіт ағасы болган сал- 
серілер кезінде камзол сыртынан к е м е р  б ел - 
б е у л е р буынған. Кемер белбеу адам белін бір

ғана орайтындай кыска болады, екі басына те- 
мірден капсырма орнатылады, сырт жағының он 
бойы күміс, асыл тас әшексйлерімен безен- 
діріледі. Мүндай белдіктерді эйелдер де пайдалан- 
ды. Еркектерге арналған кемер белбеулердің 
негізі жібек, баркыт немссс шүғадан жасалды.

Үзатылатын кыздарға арналган үзбелі күміс 
белбеудің бір тамаша үлгісі Қазак ССР-інің Мем- 
лекеттік орталық музейінде сактаулы тұр. Ол бел- 
беудің бастарына, яши капсырмасына өте көркем 
өрнектер жүргізумен бірге үш бірдей акык тастар 
орнатылған. Қапсырманың екі жағынан күміс шын- 
жырлармен жалғастырылған 14 дөцгелек күміс 
таналардын орталарына перуза тастары орнаты- 
лып, күміс сыртына алтын жалатылған.

Кісе болсын, кемер белбеу болсын, олардын 
өн бойына орнатылатын күміс әшскейлердің бет- 
теріне ою-өрнектер безеліп, карала, тыныке жүр- 
гізіледі, кейде алтынмен де апталады.

Жоғарында келтірілген деректерге Караганда, 
революцияға дейінгі казак зергерлерінің ісі нағыз 
өнер деңгейіне көтерілгендігі байкалады. Ендешс, 
олар жасаған бүйымдардың ен тәуір үлгілерін бү- 
гінгі зергерлер өз творчествосында жиірек пайда- 
ланса, қүба-кұп.

5 - 8 6 0
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1—2. Түймелер 
3—4. Куміс түймслер

5. Ллқаныи бір болшегі
6. Күміс оймак,
7. Күміс білезік. 1—2, 4, 5, 7-сурет К,амц ССР Ғыяым ака 
Лсмиясы археология музейінен; 3, 6-сурег Ә. Қасгеев атын 
дагы Казақ ССР-інің Мемлекегтік өнер музейінен
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1. Карала жүчік
2. 5. Қус түмсык жүэіктер
3. Кулаги жүзік
4. Отау жүчік
6. Куміс жүзік
7. Топсалы білсзік 
Н. Ж умыр білезік
9. Түмарша. 1—3, 7 -9-сурет  Ә. Қастеея атындагы Казак, 
ССР-імің Меммкеттік анер музейінен; 4 -6-сурет  Қ аіиқ  
ССР Ғылым академиясычың археология музейінен
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1—4. Күміс таналар. Қазақ ССР Ғылым амгдемиясының 
археология музешнен
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5. Tic шуқығьіш. Қазац ССР-інің Мемлекетгік оргалық 
музсйінен
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1. Ллка
2. Шашбау
3. Тумарша
4. Тумарша. Қазещ ССР-інің Мемлекеттік орт алы қ музе Ог
нен; I, 3-сурет с>. Кастеев атындапл Казак, ССР-інің Мем.те 
кеттік өнер музейінем, 2-сурет Қазақ ССР Ғылым акаде 
миясының археология музейінен
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Металл ендеу

1—2. Шашбаулар. Екеуі де Казақ ССР Гылым академия - 
сының археология музейінен
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1. Шашбау
2. Шолпы. Екеуі де К,аэач ССР-інің Мемлекеттік орталыц 
музейінен



/8 Металл еңдеу



Металл өңдеу 7‘»

I— 9. Қапсьірмалар мен алқа. Бэрі де Ә. Кастеев атын- 
дшы Казақ ССР-інің Мемяекеттік өнер музейі мен Қаэақ 
ССР-інің Мемяекеттік орталыц музейінең
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Сүйек пен мүйіз ұқсату

Қазақ колөнеріндс суйек пен мүйіз өндеу 
ісі өз алдына жеке кәсіп ретінде бөлінбеген. Ер- 
теректе сүйектен кейбір еңбек қүралдары мен 
қару-жарақ бөлшектерін жасаған. Ағаштан жаса- 
латын үй жиһаздары мен ыдыс-аяқтарды көркем- 
деу үшін мал сүйегін кеңінен пайдаланған.

Үй бұйымдарын әсемдеуге жылқы мен түйе 
сүйектері ғана жараған. Онын озінде, ең алды- 
мен, олардын жауырын сүйектері мен кабырғала- 
ры қолданылса, кейде әсемдеу үшін жіліктің қақ 
сүйегі іске аскан. Әдетте, қыстыгүні соғымға сой- 
ылатын ірі жылқы мен туйе суйектерінің жарам- 
дыларын тастамай, жинай беретін-ді. Шеберлердің 
айтуынша, шикі сүйектерден гөрі асылған еттің 
сүйегі оңдеуге қолайлы болады. Семіз соғымның 
сүйектері тым майлы болған жағдайда, оларды 
артық майдан арылту мақсатымен өндеу алдын- 
да тағы да бірнеше сағат суға кайнатып ала- 
ды. Сүйекті іске қосу алдында суға қайнатудың 
тағы бір себебі, ксуіп түрған сүйектен гөрі қай- 
натылған сүйекті өңдеу оңайга түседі.

Алдымен жылкы және түйе жауырындарының 
кеміксіз қақ сүйегінің екіге жаруға келе- 
тін жалпақ етек жақтары мен кабырғаларының 
жалпактауын қол арамсн кесіп, кесінділерді шапа- 
шотпен кеміктен әбден арылтып алады, содаи кейін 
іске кіріседі.

Әсемдейтін бұйымдардың ыңгайына карай, лай- 
ындалған сүйектерден мүмкіндігінше көлемі жа- 
ғынан біркелкі тік бұрышты, төрт бүрыш, шаршы 
үш бұрыш, ромбы тәрізденген әшекейлер кесі- 
ліп алынады, олардың беттері тегістеледі, мүқият 
өңделеді. Суйек бетін өңдеу үшін пышақ, шапа- 
шот, егеу, шыны сынықтары колданылады. Сүйек 
әшекейлерді ағаш бүйым бетіне шеге аркылы 
ұстататындықтан, олардың шеге кагылатын түста- 
рын жіңішке куыскүлакпен алдын ала тесіп алады. 
Сүйек әшекейлердің бетіне бедерлі ою-өрнек ойылу- 
мен бірге сызу әдісімен әр түрлі геометриялық 
өрнектер де жүргізіледі. Сүйек бетіне жүргізіл-

ген бедерлі оюлардын түрі кызыл, коныр, жасыл 
бояулармен боялады. Кейде сүйек әшекейлердің 
өзін мүсіндеп, оймалаумен бірге ағаш бетін ойып 
орналастырады. Сүйек әшекейлерімен әсемделетін 
үй бұйымдарының түрлері коп-ақ. Оның ішін- 
де, әсіресе, жиірек көркемделетіндері — кебеже, 
төсағаш, сандық, ер, піспек басы, адалбақан, қант 
тоқпақ және домбыра сияқты музыкалык ас- 
паптар. Жылқы мен түйенің асық жіліктерінің 
жіңішкс жағынын қақ сүйектері пышақ, қылыш, 
қанжар, ожау саптарын әсемдеуге кеңінен пайдала- 
нылады.

Сүйекті түзетіп, жонып, тегістейтін құралды 
б а с т ы р ы к  не қ ы с қ ы  дейді. Жалпы, сүйек- 
ті жону, орнектеу, шегелеу, сүйекке күміс қактау 
жұмыстары — асқан шеберлікті талап ететін өте 
нәзік өнер.

Ірі кара, серке, аркар, ақбөкен және таутеке 
мүйіздері мен түяқтарын хас шеберлер өте тиім- 
ді пайдаланатын болган. Мәселен, сиыр, серке 
мүйіздерінен шақша, тарақ; ақбөкен мүйізінен 
қамшының сабы, шиті мылтықтың сирақтары, ар
кар және таутеке мүйіздерінен кымыз ожау, касык 
сиякты заттар жасалады.

Сүйеккс Караганда, мүйіз жонуға, июге, калып- 
ка салуға, тесуге, шегелеуге өте ыңғайлы. Және 
оны оюлап өзге заттарға қиюластыру да жеңіл.

Жоғарыда айтылған үй жануарлары мен тағы 
аңдардың мүйіздерін іске жарату үшін, оларды 
жастай жинап, ылғи көлеңкеде сақтау қажет. 
Өйткені, далада коп жатып, кабыршактанып, әб- 
ден кураган мүйіздер іске жарамайды. Мүйіз- 
ден жасалатын бүйьімнын ыңғайына карай, бабы- 
мен кептірілген мүйізді қол арамен көлденсң ке- 
сіп, дайындап алады да, ыстык қоламтаға бие 
сауым уақыт көміп, әбден жүмсартып, балкыта- 
ды, одан кейін гана шебер іске кіріседі. Айталык, 
шақша жасайтын болса, мүйіз кесіндісінің сырткы 
пішінін қалауынша өзгертіп, суығанша арнайы 
қыскашпен кысып қояды. Суыған мүйізді пы-
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шаішен, егеумен, шынының сынығымен және киіз- 
бен мұкият өңдейді. Сосын сүйектен, ағаштан, 
күмістен, не мүйізден түп, қақпақ салып кейде 
сыртын күмістеи, көздің жауын алатындай етіп 
әсемдейді.

Сиыр мүйізінің түп жақ кесіндісінен т а р а қ  
жасайды. Ол үшін арнайы жасалған әлді темір 
пышақпен мүйіз кесіндісінін бауырынан жара тіле- 
ді, алдымен мүйізді түзетіп, содан соң қысқаш- 
пен кысып қойып суытады. Суыған мүйізге тарақ 
кескінін нобайлап, мүқият өңдеген соң оны қысқаш- 
қа қысып қойып, бір жақ шетінен «еркск тістер* 
деп аталатын ірі тістер, екінші жағынан «үрғашы 
тістер* деп аталатын жінішке тістер шыгара 
жуқа қол арамен тілетін. Болмаса екі түрлі — бірі 
қалың, екіншісі жұқа иышақпен тарак тісін тіледі. 
Дайын тарақтар егеліп, ыспаланады, боялып 
әдеміленеді.

Ақбөкен мүйіздерінің қуысы жоқ жіңішке уш- 
тарын қоламтаға салып түзетіп, бірнешеуін жал- 
ғастыру арқылы қамшының сабын жасайды. Оның 
сыртын да әдемілеп өңдеугс болады. Оны жез 
не күміс әшекейлермен коркемдейді.

Арқар не таутеке мүйіздсрін қоламтаға көміп, 
балқытып барып, түзетуге болады. Ал, сыртын- 
дағы кедір-бүдырын шаппа шотпен шауып, пы
ша клен жонып тастайды. Сойтіп барып, шагын 
кымыз ожаудың басы мен сабын түтастыра шы- 
ғарады. Бүл аңдардым мүйізінен пышақ, семсер, 
канжар, қылыш саптары да жасалған.

Ерте замандарда сүйек пен мүйізден жебе, ине, 
пыіиақ жасағандығы археологиялык зертгеулерден 
белгЫі. Келе-келе халық өміріне металл түрлері- 
нін енуіне байланысты сүйек пен мүйізден, жоға- 
рыда көрсетілген, күрал түрлерін жасау сирей бас- 
тады. Өйткені, қару-жарақ, құрал-сайман ретінде 
сүйек пен мүйіз металл түрлерінің кайсысымен 
болсын бэсекелесе алмайтыны айрықша дәлел- 
деуді, әрине, кажет етпейді ғой.

Осы корсетілген үй бүйымдарының ішінде 
сүйекпен көркемделетін беттері көлемдірек келетін 
кебеже, төсек ағаш сияқты бүйымдардың беттерін 
әдетте бірнеше торткүлге бвліп, олардың әр- 
қайсысының беттеріне ою-өрнек ойылган көлсмді 
келген сүйек тақтайлар күміс бүркеншікті шеге- 
лерлеи қиыстырылатын. Әр төрткүлдің ортасына 
күмістелген бедерлі темір әшекейлер орнатылатын. 
Ажурлы әшексйдің астына төселетін кызыл не жа- 
сыл шүға, көксауыр былғары, дәл ортасына акық не 
перу за тастарынан, яки түрлі шынылардан орна
тылатын көэдер сүйек түсімен үйлесім тауып, 
безендірілгсн бүйым бетінің реңін енгізетін.

Мүқият өңделген сүйек эшекейлермен мейлін- 
ше үкыпты безендірілетін ~ үй бүйымдарынын 
бірі үзатылған қыздарға арнайы дайындалатын 
кол сандыктар. Бүлардың хас беттері, екі жаны жә- 
не какпактарының төбесі түгелдсй сүйектелстін.

1. Вілеу агаш. Қази^ ССР-інің Мемлекеттік орталық музейі 
нен
2. Мүйіч шяқшалар. Антропология жене этнография
музейінен. Ленинград
3—4. Сүйектелген «садалдар. Ә. Кастеев атындагы Қазақ 
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Тері ұқсату мен етікшілік

Үй жануарлары мен әр түрлі аң терілерін 
өңдеу қазақ өмірінде ежелден-ақ үлкен орын алды. 
Өйткені, революцияга дейінгі қазақ жұртшылыгы 
иленген мал, аң терілерінен сан алуан киім түр- 
лерін тігіп киген-ді. Сонымен бірге, өздері илей- 
тін немесе сатып алатын былғары түрлерінен 
қазак шеберлері киімнен басқа көптеген үй буйым- 
дарын да жасады.

Қазақ шеберлерінің ішінде ел арасында тұрып, 
тері илеуді кәсіп еткендері де аз болмаган. 
Ондай ісмерлер, негізінен, Өскемен, Семей, Омбы, 
Орынбор, Орал, Гурьев; оңтүстігіндегі: Верный 
(Алматы), Әулнеата (қазіргі Жамбыл), Ақмешіт 
(казіргі Қызылорда) қалаларында тері илеп, 
былғары жасауды үйренген қазактар кейіні- 
рек ел арасына шығып, өз алдына осы кәсіп- 
пен айналысты. Осындай адамдарды біз 1956 жылы 
Шығыс Қазакстан облысы Үлан ауданы Амангел- 
ді атындағы колхозда кездестірдік. Олар ағай- 
ынды Сағади мен Арын Тоқаевтар болатын. Бұлар 
XX ғасырдың басында Өскемендегі былғары 
заводында істеп, былғары жасау өнерін меңгер- 
ген соң, Өскемен уезінің Сібе болысындағы еліне 
оралып, өз алдына осы кәсіппен айналысқан. Олар 
жасаған сапалы былғарыларды сол атыраптағы 
орыс және қазақ жұртшылығы бірдей сатып алып 
отырыпты. Мұндай кәсіптегі адамдар Қазакстан- 
ның баска өңірлерінде де болған.

Мал терісін илеудің ел арасына кек тара- 
ған екі түрі бар. Біріншісі — ағаш күбіге немесе 
баска кең ағаш ыдыска айранның сары 
суына, ашыған іркітке, ұн, кебек, тұз салып 
ашытады да, теріні соған салады. Екіншісі — 
тері бетіне ұн, түз араластырылған іркіт жағу 
аркылы орындалатын. Мұны иі жағыгі илеу дейді.

Мал терілерін оңдеу тәсілдерінде көптеген өз- 
гешеліктер бар. Ол өзгешеліктер қай түліктің те- 
рісінен қандай бүйым жасайтынына байланысты. 
Мәселен, сырт киім, бас киім тігуге арналған ко
зы, лак, кұлын терілерінің немесе әр түрлі аң

терілерінің жүнін алмай илейтін-ді. Ол үшін әлі 
кеуіп үлгірмеген жас терілерге немесе су бүр- 
кіліп жібітілген терілердің өң жағына іркіт жа- 
ғып, ұн не кебек, туз сеуіп алып, тері бетін- 
дегі иді араластырып, терінің шеттерін үстіне 
карай кайырып, жылы жерге бүктеп қояды. Мун- 
дай әдіспен иленетін терілердің иі кану, яғни дайын 
болу мерзімі тері түрлеріне байланысты. Қозы, 
лак және аң терілері жылдам иі болса, үлкен 
кой-ешкінің, әсіресе, қулын, жабағы не тай тері- 
лерінін иі болу мерзімі әддекайда узақтау келеді. 
Орта есеппен 3—5 күн ішінде кандай теріге бол- 
сын иі сіңіп үлгіреді. Иіден шықкан теріні кө- 
леңкеде кептіріп, талқыға салып жумсартады, содан 
соң қырғышпен кырып, ондейді, жаксылап уқалай- 
ды. Елтірі мен аң терілерін талқысыз-ак укалап 
жумсартады.

Көбінесе, бас киім немесе ішік тігетін аң 
терілері мен елтірі, сеңсеңдерді боямай-ақ мата- 
мен тыстап тіге береді. Ал, кыс киетін тон, шал- 
бар тігуге арналған кой терілерін томар бояу не
месе кара тал кабығының кайнатындысымен бояй- 
ды. Жарғақ және тайжакы тігуге арналған қулын, 
жабағы немесе тай терілерінің жүні сыртына ка- 
ратылгандыктан, оларды боямай-ак матамен астар- 
лап тігеді. Ешкі терісінен такыр шалбар; серке 
терілерінен кестелі жарғак шалбарлар тігу үшін 
немесе ірі кара терілерінен үй шаруасына қа- 
жетті кайыс, аяк киім тігуге арналған көн илеу 
үшін теріні суык суға салып, әбден жібітіп алып, 
жүнін устарамен кырып тастайды. Кейде жас тері- 
ні бүктеп жылы жерге 2—3 күн кою аркылы 
жүнін жндітіп те түсіреді. Жүні алынған те- 
рілерді агаш күбіге салып үстінен иі куяды. Мун- 
дай терілер и і г е түгелдей батып турады да, 
бір жстінің ішінде иіге қанады. Иіден шыккан те- 
рілерді көлеңкеде кептіріп, талкыға салып жум
сартады. Қайыска арналған теріні талқыдан кейін 
өңдемей, сол күйінде кептіріп кояды да, керек 
болғанда шетінен таспалап, тіліп алып отырады.
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Етікші жумыс үстінде. Антропология жене этнография 
музейінен. Ленинград

Ал, а як киім нс боямаса баскадай уй буйымын 
жасауға немесе оларды көркемдеуге арналатын 
теріні талкыдан соң қолымен укалап, кырып өңдей- 
ді де қара, коңыр түсті бояулармен бояйды.

Түрлі ас қуятын ыдыс жасауға арналған жыл- 
кы, түйе, сиыр, серке терілерін, әдстте, илемейді. 
Өйткені, илекген тері су тисе болды тез жібіп, 
былжырап кетеді, оған қуйылған сұйық тағамға 
иінің дәмі шығып турады. Сондықтан саба, тор
сык, жан торсык, сүйретпе, көнек жасауға ар- 
налған жылкы терісінің жүнін ұстарамен қырып, 
кейде, тіпті, жүнімен аязга тастайды да, көктемде 
қайта жібітіп, жунін алып ыстауға кіріседі.

Қазак арасында тері ыстауға маманданған 
ысшылар болған. Саба жаңарткысы келгсндср те- 
рісін жинап, ысшыга ыстататын-ды. Мәселен, 
Көкшетау төңірсгінен (1970), Сыр бойынан (1971), 
Жетісу өңірінен (1974) жииалған деректергс қа- 
рағанда, революцияға дейінгі ысшылар кыстау жа- 
нында бірнеше жылқы терілерін бірден ыстау мақ- 
сатымен жертөле қазып, оның төбесін топырак- 
псн түтін шыкпайтындай етіп жауып отырыпты. 
Тек бір шетінен аздап леп шығып, ауа кіріп 
туратын саңылау қалдырады. Жертөле ішіне бір- 
неше жылқы терілерін кырынан ілу үшін эр те- 
ріге екіден узын сырғауыл дайындап, біреуін 
жертөле төбесінің астынан орнатып, оған жіңіш- 
ке жіптермен терінің әр жерінен ілстін де, тө- 
менгі жак шетінін әр жерінен жіцішке жіптер 
аркылы астыңғы сырғауылга байлап, сырғауылды 
жерге тимейтіндей етіп салбыратып кояды. Сыр- 
ғауылдың салмагымен тері жаксы керіліп турады. 
Теріні ыска ілер алдында суға салып, жібітіп, 
мұқият шелдеп, жүнін тегіс қырып тастайды. Осы- 
лайша ілінген терілер бір-біріне тимей, әбден 
сорғып, дегдуді кажет етеді. Жертөле есігі дс

түтін шыкпайтындай болып жабылады. Будан, әри- 
не, Қазақстанның барлык өңірінде тері ыстау 
үшін тек осындай жертөлелер казылады екен деген 
ұғым шықпаса керек. Мәселен, кейбір ауылдар 
терілерін ысшыға бермей-ак, ені I метр ұзын ор 
казып, оған әркім белгі салыиған терілерін іле- 
ді де, төбесін шыммен жауып, арнайы муржа аркы
лы тобылғы, кайың түтінін жібсреді. Тері ыстаушы- 
лар отты кезекпен жағады. Кейбіреулер жалғыз- 
жарым тсрілерін шыммеи не құрым киізбен жа- 
былған шағын күркелерде де ыстай береді.

Тасы көп таулы жерлерде, эсіресе, оңтустік 
Алтай атырабында ысшылыкты кәсіп еткен адамдар 
ысты тастан да салатын-ды.

Ыстың жанынан беті жабык жерошақ казы
лады да, одан шығатын түтін арнайы жасалғак 
ұзындығы 2—3 метрдей муржамен жертөле 
ішіне тоқтаусыз баруы қажет. Жертоле мен жеро- 
шак арасының мүншалықты қашыкболатындығы — 
от жалынының тікелей жсртөле ішіне жетпеуін 
көздегендіктен. Өйткені, ыстық жалын лебі тері- 
лерді бырыстырып, күйдіріп жіберуі мүмкін.

Жерошакта бықси жанған қайынның не тобыл- 
ғының түтініне жертөле толғаниіа от жагылады. 
От күн сайын, кейде күніне екі рет жағылады. 
Оның өзі жертөлеге толтырылған түтіннің қанша- 
лыкты сакталуына баиланысты. Тері ыстау үшін 
қайың мен тобылғыдан баска ағаштың, әсіресе, 
май карағай немесе қи, тезек сиякгы отын тур- 
лер! еш уакытта колданылмайды. Мұндай отын- 
дардың майы сіңген сабань.н кыммзынан оның 
жағымсыз кышкыл дәмі шьч ыи турады.

Жогарыда айтылған әдіспен күн сайын ыс са
лып отырғанда, бір ай шамасында тсрілер дайын 
болады. Теріге ыс сіңуі барысын үнемі бақылап 
отырады. Терілерді күйдіріп алмай, әбден бабына 
келтірген уакытта тері жұқарып, тығыздалып, артык 
майы шыгып шыңылтырланады. Ар жағынан кун 
көрінгендей жағдайға жсткенде ыстау жұмысы ток- 
татылады. Кейде терінің тілген жері ак жолактан- 
бай, кара кошкылданып жылтырап туруы керек. 
Жеріне жете ысталған теріден тігілген сабанын 
ішіндегі кымыз деңгейі сабаға жарык түскенде 
анык көрініп туратыидай болуы керек. Сабаны, 
көбінесе, 1—3 жылқы терісінен жасатады. Бұрын 
атаккұмар байлар үлкен астарға көп кымыз апа- 
рып, атын шығару үшін 10 жылқының терісінен 
саба жасататын болса керек. Сабаның түбі шар- 
шыланып, жоғары жағы кусырыла келіп, мойнына 
піспек басы еркін сыятындай болып пішіледі де. 
шуда жіппен сырт жагынан жөрмей тігіледі.

Кейде жүні қырылған теріні бірер күн кара 
тал қабығының не томар бояудың жылымшы кай- 
натындысына салып, бояу сіңіріп алады да, біраз 
дегдіген соң, одан саба тігіп, дайын сабаны ыстай- 
ды.

Сабадан калған тері кесінділерінен үлкенді-кі- 
шілі торсык, жан торсык, сүйретпе сияқты ас 
кұятын ыдыстар да тігеді. Сүйретпеге түйенін мой-
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нағы да жиі колданылатын болған. Жан торсыктын 
колемі шағын, сыйымдылығы 2—3 литрлік болатын 
да, әр түрлі тәсілдермен көркемделеді екен. Жы- 
лымшы томар бояу қайнатындысынан шыққан тері 
біраз дегдіген соң, одан бірнеше жан торсык 
пішіліп, өрнектеліп барып тігіледі, сосын ішіне 
ыстық құм толтырып кептіреді. Торсык кепкен соң 
күмды төгіп, ыска іледі. Мүндай әдіспен жасалған 
жан торсық өз пішінін еш уақытта жоймайды.

Жол жүргенде қымыз қүйып алып жүру үшін 
жасалатын қолайлы ыдыстың бірі — м е с. Месті 
бітеу сойылған семіз серкенің терісінен жасайды. 
Ол үшін жібітілген серке терісінің жүнін үстара- 
мен алып, тазалап шелдейді. Будан соң оны тал 
кабыгынын тұздалған кайнатындысына бірер күн 
үстап, түбін шуда жіппен тігіп, біраз дегдітеді, одан 
кейін укалап, созғылап жұмсартады. Жел кақты- 
рып кептіргеннен кейін. местің мойнынан тобыл- 
ғы түтінін жіберіп, 2—3 күн бойы ыстайды. Сөй- 
тіп, оны дайын ыдыс ретінде керегіне жарата бере- 
ді. Қымыз құйған месті көлікке артып, бір жерден 
екінші жерге жеткізерде леп шығып туру үшін, 
местің аузына іші қуыс қой жілігі коса байла- 
налы. Өйтпесе мес жарылып кетеді. Жолшыбай 
местен кымыз құйып алғысы келгенде, оны кө- 
ліктен түсіріп жатпайды, бітеу сойылған серке 
терісінің алдыцгы аяғыныц біреуінін ушын тікпей, 
шүмек есебінде қалдырады, ол жерді ағашпен мык- 
тап тыгындап кояды, соны ашып, местен кымыз 
куйыл алады. Жасамалы серкенің терісінен жақ- 
сылап істеген мес көпке шыдайды. Қымыз біт- 
кеннен кейін, оның ішін сумей шайкам, көленкеге 
іліп, жел кактырады. Қатырмай керіп-созып, 
майлап отырады.

Жылкы, сиыр және серке терілерінен өздері 
илейтін кдлын былғарыиы халык к ө н дейді. 
Одан т о к ь і м , тебіңгі, белбеу, жағлан жасаумен бірге 
етік, мәсі тігіледі. Бүрын ауқатгы адамдар мун- 
дай заттарды, көбінесе, саудагерлерден сатып 
алынатын қалын былғарыдан, хромнан (жука был- 
ғары) жасататын болған.

Токым, тебіңгі, жағлан жасауға арналатын көн- 
ді де, қалын былғарыны да ою-өрнектермен көр- 
кемдейді. Оның озі әр түрлі әдістермен орындала- 
ды. Қалын кон мен былғарының бетіне ою түсі- 
ру үшін, оны, ең алдымен, суға салып, жібітіп 
алады. Аздап дегдігеннен кейін оның бетіне мүй- 
ізден не сүйектен жасалған сызғышпен жүргі- 
зетін оюдың ізін түсіреді. Енді бірде тактай үсті- 
не жайылған былғары бетіндегі өрнек бойымен 
ушында кішкене шенбер ізі бар темір кадаубасты 
ағаш тоқпакпен ұру аркылы болмаса калын жүз- 
ді жалпақ шапкымен терең із қалдырып көркем- 
дейді. Көн не калын бьілғары бетіне бедерлі ою- 
өрнек жургізу ушін ағаштан арнайы кдлып жаса- 
лады. Қалыптың бетіне бедерлі ою ойылады, онын 
үстіне жібітілген көннің не былғарының оңі астына 
каратылып тоселеді. Сойтіп, балғаның жіңішке ба- 
сымен былғарыны таптай уру аркылы оған бедер 
түсіреді. Мұндай бедерлі оюдың кепкеннен кейін

жойылып кетпеуі үшін, астына желімге иленген 
балшык коймалжыңы толтырылады. Желім ара- 
ласқан балшық былғарыға жабысып катып калады 
да, былгары бетіндегі бедерлі орнектің ұзақ уақыт 
сақталуына жағдай туғызады. Кейде осындай ка- 
лып аркылы жүргізілген бедерлі оюлардың ай на
ла жиегі астармен косыла, жінішке тарамыспен 
кайылып тігіледі. Бул әдіс ою-өрнектін былғары 
бетінде айкын туруымен бірге, оның көпке дейін 
жойылмауына көмектеседі. Мүндай бүйымдардың 
бет жағы әр түрлі тәсілдермен жүргізілген ою- 
өрнектерге коса куміс, тас, сүйек әшекейлсрмен де 
безендіріледі.

Қазак арасында жылкы терісінен көн илеп 
немесе сатып алатын калың былғарыдан бедерлі 
ою-өрнек жүргізілген тұс киіздер жасайтын шебер- 
лер де болған. Әрине, мұндай бұйымдарды, 
көбінесе, аукатты адамдар сонау 18—19 ғасьірда 
жасата алатын. Мұндай бұйымдарды жасау тәсілі 
казіргі күнде ел арасынан мүлдем ізін жойған. 
Осы үлгідегі былғары тұс киіздің бір тамаша 
үлгісі Қазак ССР-інің Мемлекеттік Орталык му- 
зейінің корында сакталған. Оным көлемі 2X1.5 м 
шамасында. Мөлиіермен 18 ғасырда жасалған 
бұл дүниенің ісіне, көркемделу стиліне Караганда, 
Жетісу оңірдегі айтулы өнер иесінін колынан 
шыккан туынды деуімізге болады. Музей дерек- 
тері де соны куаттайды.

Тус киіз өніне түсірілген өрнектің композиция- 
лык кұрылымы әдеттегі киіз, мата, тус киіздерді- 
кіндей дәстүрлі бөліністерден тұрады: ортасы, 
шеті, жиегі бір-бірімен кестеленіп бөлінген де 
әркайсысы озінше оюланып безендірілген. Ою 
мотиві, негізінен казактың дәстурлі кошкар мүйіз, 
сыңар мүйіз, ернектерінін унамды үйлесімі аркылы 
өз көркемдік шешімін тапкаи. Тус киіз бетіне 
жүргізілген бедерлі ою-өрнек ыңғайына карай, 
симметриялық зацдылыкты сактай орналастырыл- 
ган 107 әр түрлі күміс розеткалар бар. Олардың 
басым көпшілігі күн символы тәрізді дөңгелек 
розеткалар да, калғандары ушкан кус бсйнесін 
не жарты ай кескінін танытатын эшекейлер.

Сөйтіп, бедерлі ою-өрнекпен безендірілген кара- 
қошкыл былғарыдан жасалған тұс киіз негізінің 
бетіне тігілген ак, Кызыл жібек кестелер, ак 
күмістен орнатылған әр түрлі әшекейлер тұс киіз 
бетінде үйлесім тауып, оныи реңін енгізіп тур.

Мұның өзі казак шеберлерінің жоғары тал- 
ғамдылық дәрежесін аңғаруға мүмкіндік берген- 
дей. Олай болса, бұл бұйым бұрынғы өткен казак 
шеберлерінін өнерлі еңбегінің бізге жеткен тама
ша үлгісінін бірі екені даусыз.

Казак өмірінде ірі кара терісінен иленетін 
к а й ы с та үлкен орын алды. Иленген теріден 
қайыс жасау ушін малмадан иі қанып шыккан 
теріні көлеңкеде дегдітіп, талкыга салып, жумсар- 
тып алады да, керегіне жарата береді.

Қазакта ағаш талкының екі түрі болады. Бірі 
ағаштың екі айыр жерінен жасалады. Ол үшін айыр 
агаштың үстіңгі бетіне кертпе бедер жасалады.
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Ж агландар. Ө. Кастеев атындагы Казақ ССР-інің Мемле- 
кетпк музеШ мен Қаэақ ССР-інің Мемлекеттік 
чртилыц музейінен

Айыр ортасынан келетін білектей қайыңның бір 
басын топсалап орнатып, онын астыңғы кырынан 
кертпе бедерлер түсіріледі. Қайысты осы кертік 
ағаштардың арасына салып жүмсартады. Талкы- 
мын екінші, кейінірек калыптасқан түрі мынадай: 
оның ұзындығы 40—50 сантиметр, жуан ағаш ке- 
сіндісінің ортасынан биіктігі 50—60 сантиметр екі 
тактай (арасы 25—30 сантиметр) тігінен орнаты- 
лады.Тақтайлардын жоғарғы қырлары жүқартылып 
жонылады. Иленген теріні осы талқынын үстіне 
көлденең салып, тіземен басу аркылы кайысты 
жұмсартады. Кейде қайысты ағаш жаңғырык үс- 
тіне салып, кол токпақпен үру аркылы да жүм- 
сартатын болған.

Қайыстан камыттың күлақ бауы, айыл, шілия, 
жүген, тізгін, шылбыр, қанжыға, қамшы, божы, 
түсамыс, шідер, нокта, тағы басқа да үлкенді-кі- 
шілі бүйымдар жасалады.

Қазак арасында ежелден бері етікшілік өнері 
де кең дамыған. Семья мүшелеріне түгслдей аяк 
киім тіккізгісі келген адамдар, әдетте, етікшіні өз 
үйінде бірнеше ай бойы үстайды. Етікшілердің қу- 
рал-саймандары онша көп болмайды, олардың бәрі 
шағын аіаш кобдиға сыяды. Олар — балға, шапа- 
шот, шагын тес, пышақ, түрпі, кергіш агаш, тіс- 
теуік, ине, қаю біз, жуан қайкы біз, шеге біз, эр түр- 
лі калыптар және баска да саймандар.

Аяк киім тігуге қажетті көн, былгары, кайыс, 
ултан. dpi, тоз, тарамыс сияқты заттарды, әдет- 
те, аяк киім тіккізушінің өзі табады. Тек, ағаш 
mere жасайтын кепкен кайың кесіндісін, усак темір 
шегелерді, үлкенді-кішілі кглып түрлерін етікші 
әрдайым озімен бірге ала жүреді.

Өзіне керекті саймандардың бәрін, сондай-ак, 
аяк киім түрлеріне арналған калыптарды етікші- 
нін өзі жасап алады. Аяқ киім түрлеріне арнап 
калып шабудың бір ерекшелігі — түзу табан болып 
шабылган бір калыптын екі аякка бірдей жарай 
беретіндігінде.

Ертеректе казак етікшілері ер адамдарға арна- 
латын етіктің бірнеше түрін көннен не кайыстан 
жалаң кабат етіп тігетін. Жаздыгүні ат үстінде 
жүргендс киетін көн етіктердің басы кайкы, ултаны 
ішінен тігілетіндей жумсақ келеді. Мундай етік- 
терге өкше мүлдем салынбайды немесе өте жүка 
болады. Қыста ерлер киетін узын қонышты, киіз 
байпакты етікті с а п т а м а  е т і к  дейді. Киіз 
байпакпен, кейде. тіпті, аякка шүлғау орап не 
мәсінін сыртынан киетіндіктен саптама етіктердің 
басы да, конышы да кең болады. Мундай етік- 
тердің байпағы, әдетте, тізеден асады.

XIX ғасырдың екінші жартысынан бастап казак 
даласына сырттан келетін былғарынын тарауына 
байланысты, саптама етік пен жеңіл етіктерді 
қалың кара былғарыдан тігу epic алды. Сонымен 
бірге, орыс үлгісімен кисық табан жеңіл етік тігу 
де біртіндеп берік орын ала бастағандығы белгілі. 
Әйелдерге арналган женіл етікті кара, қызыл, жа- 
сыл түсті жүка былғарыдан сәндсп тігеді. Олардың 
екшесі биік келеді, конышы түсті жібек барқыт-
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гармен көркемделеді, сонымен бірге сәнді кесте- 
ленеді.

Ер адамдарга арналган к е б і с т і көннен немесе 
калың былғарыдан тузу табан етіп тігеді. Бұлардың 
өкшесі биік болмайды. Әдетте, еркек етіктері мен 
кебістерінің өкшесіне темірден нәл қагады. Әйел- 
дерге арналган кебістер түрлі түсті жүка былка- 
рыдан тігіліп биік өкше қағылады, зр түрлі жібек 
жіптермен кестеленіп көркемделеді. Әрине, мұндай 
әсем кебістерді ұзатылатын қыздарға арнап жаса- 
татын болған.

Кебісті, эдетте, ерлер де, әйелдер де мәсі- 
мен киеді. Мэсіні көннен, калын былгарыдан, ал 
әйелдерге арналатын мәсілерді сатылып алынатын 
түрлі түсті жүқа хромдардан тігеді..

Мәсі тігудің exL тәсілі болган. '*6нын ішінде 
ең коп тараганы —̂Зкалан қабат үлтанды мәсініц 
басын ішінеіЛігу әдісі. Ол үшін ійәсінің қонышына 
басын, намаздыгын тігіп алып, теріс айналдырады, 
сосын қалыи былғарыдан үлтан шегеленген қалып- 
ка тартылады, үлтан мен мәсінің басын жуан 
тарамыспен қайып тігеді, онан кейін қалыпты суы- 
рып алып, мәсіні айналдыра салады.

Мәсі тігудің күрделірек тәсілі — кос үлтандап 
тігу. Ол үшін конышына басы мен намаздыгын 
тігіп болган соң, ішпектелген калыпқа тартылады. 
Содан кейін сыртынан ағаш шегелермен қалын 
үлтан шегеленеді, оған бір қабат аласа өкше ка- 
ғылады. Мұны халық ш е т і к м ә с і деп те атайды.

Етікшілер етік тігуде олардың өкше сірісін 
мыктап жасауга көбірек коңіл бөледі. Ол үшін

окшелікті былгарыдан екі кабаттап тігеді, арасына 
сіріден немесе қайын тозынан өкше сірі салады.

Етік, шетік мәсінін үлтанын шегелеу үшін 
қолданылатын ағаш шегелерді әбден кепкен кайьің- 
нан жасайды. Әдетте, етік шегесі ірірек, мәсі шеге- 
сі кішірек келеді.

Етікші ісінде орын алатын заттын бірі — т а ра -  
мыс.  Тарамысты соғымга сойылатын ірі караның 
сирагындагы сіңірінсн дайындайды. Сінірді кесіп 
алысымен күлге бір аунатып кораның құмдыгына 
іліп кояды, сөйтіп ол жазға дейін катып. кеуіп 
қалады. Кепкен сіңір еш уакытта бұзылмайды. 
Одан тарамыс жасау үшін, алдымен, ағаш токпак- 
пен соғып жүмсартады, содан кейін талшықтарға 
боле тарамдайды. Міне, осы тарамдалған сіңірдін 
жіңішке талшыктарынан жіңішке және жуан та
рамыс тар ширатылады.

Сонымен, революцияга дейінгі казак өмірінде 
аң, мал терілерін үксатып, одан әр түрлі киім ті- 
гу, үй бүйымдарын, ер-түрман әбзелдерін, ыдыс 
түрлерін жасау үлкен орын алғаи. Көрші елдермен 
сауда-саттыктың артуына байланысты, көптеген 
дайын былгары түрлерінің казак даласына жайылуы 
кон илеуді азайтып жіберді, сойтіп одан жасалатын 
бүйымдар да азая бастады. Дегенмен, сауда-сат- 
тықтың күрт өсуі былгары түрлерінің казак өмі- 
ріне берік енуіне қолайлы жағдай тугызды. Бүдан 
былай казак шеберлері көннен, сіріден, такыр жар- 
ғактан, былгарыдан тігілетін киім түрлерін, жасала
тын үй бұйымдарын оюлап, кестелеп, күмістеп 
көркемдеуге көп көніл боле бастады.
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Тас өңдеу

Тастан жасалған қандай бүйым болсын ұзак 
уақыт бойы сақталатьіндыгы белгілі. Өйткені, тас 
шірімейді, мұжылу, тозу процесі оте баяу жү- 
реді, тіпті, сыну каупі кездескенімен, ондай буйым- 
дардың бастапқы қалпының қандай болғанын 
болжау қиынға түспейді. Қазақстан жерінде тас 
түрі көп.

Археологиялық зерттеулерге Караганда, Казах
стан жерінде тас өңдсу дәуірі неолит дәуірі- 
нен басталған. Сондай-ақ, қола дәуіріндегі Қазақ- 
станның көне түрғындарынын сан ғасырлық мол 
тәжірибесі болғандығын ғалым, академик 
Ә. X. Марғұлан 1979 жылы Алматыда жарық 
көрген «Бегазы-Дандыбаевская культура Цент
рального Казахстана» деген еңбегінде егжей- 
тегжейлі айта келіп, кварц, халцедон, яшма жэне 
баска да осындай берік тастарды мұкият өң- 
деп шагын құрал-саймандар жасағанын, тас кү- 
пиясын меңгере түскендігін баяндайды. Эрине, бұл 
кезеңде тас өңдеу үшін металл түрлерін пай- 
даланудың озі-ак жасала?Ш~ө1имнТң сапасын ана- 
ғүрлым арттыратындығы даусыз. Келе-келе ха- 
лықтың күнделікті өміріне кажетті кейбір еңбек 
кұрал-саймандарын өте берік көкшіл не кызғылт 
граниттен де жасайтын болды. Олар — әр түрлі 
пішіндегі дән жарғыштар, жер өңдейтін кетпен- 
шот, тау-кен өндірісіне кажетті кен үккіштер, 
тас балға, келсап. Бұдан кейінгі замандар- 
да тас өңдеу ісі одан әрі дами түсті, әсіресе, 
түркі қағандығы заманында (біздін заманымыздьің 
XII ғасырына дейін) Орталық және Шығыс Казах
стан, Жетісу өңірінде дүние салған адамның 
басына ескерткіш есебінде оныи мүсіндік бейнесін 
қашап коятын болған. Мұндай ескерткіштерді 
«кемпір тастар* (каменные бабы) дейді. Оларды 
мұқият қашаудын аркасында өлген адамның жас, 
жыныс ерекшеліктерімен коса марқұмның бет- 
әлпет кескінін үқсас бейнелегендігі ғылыми түр- 
ғыда дәлелденген жағдай. Мундай тас ескерт- 
кіштердің басым көпшілігі жауынгер-сарбаздар

зиратына койылады. Көпшілік жағдайда олар 
жалаң бас, мүртты болумен біргс, жағалы киім 
киген, оң қолында ыдыс не кұс, сол қолы белін- 
дегі канжар сабында болады. Бүлардың ішінде 
әйелдер зиратына койылатындары да аз болмай- 
ды. Олардыц кейбіреулерінің басында кимешек тә- 
різді бас киім, екі қолдап көтеріп үстаған ыдыс 
бейнеленеді. Ендігі бірі жалаң бас, ерілген бұ- 
рымды болумен бірге, алқа, сырға сияқты әшекей- 
лер де тағады. Кейде, тіпті, жаланаш әйел мү- 
сінін бейнелсйтін «келіншек тастар» да кездесе- 
ді. Осы айтылған тас мүсіндердің бәрін, әрине, 
сол уакыттын талантты шебер мүсіншілері жасады. 
Бүлар біздің заманымыздыц VII гасырында пайда 
болып, далалы атырапта оныц кейбір өзгерген тур- 
лер! XI—XII ғасырға дейін сакталып келді. Ал, 
Казахстан жерінде ислам дінінің үстемдік етуіне 
байланысты зират басына мүндай адам бейнесі 
мүсінделген тас ескерткіштер кою салты мүлдем 
жойылғандығын көптеген зерттеушілер сөз етеді. 
Өйткені, шариғат бойынша тек адам ғана емес, 
тіпті, барлык тірі жануарлардыц суретін салудың 
өзі кешірілмес күнә болып есептелген. Олай болса, 
Казакстанда ислам дінінің таралуы бейнелу өне- 
рінің дамуына қырсығьін тигізгендігі даусыз.

Жауынгер-сарбаздарға арналган мүсіннің шы- 
ғыс жағынан бірнеше шагын тас бағаналар кой- 
ылатын болған. Оларды ғылымда б а л б а л  т а с 
т а р  деп атайды. Балбал тастарды жүмырлап, 
торт қырлап, аздап нобай бере ыңғайланганы- 
мен, артыкша өңделмейді, оның бетіне ешкандай 
ою-өрнек, бейне,таңба салынбайды. Ғылымда ка- 
былданған пікір бойынша, жауынгер-сарбаздар 
мүсіннің жанына койылатын балбал тастардың 
саны оның өз колымен өлтірген жауының саны- 
на тең болатын көрінеді. Ал енді, әйелдер басына 
койьілған тас мүсіндер (кемпір тас) жанына жо- 
ғарыда айтылған тас бағаналар (балбал тас) 
койылмаған. Бұған Караганда, балбал тастардың 
жауынгер-сарбаз мүсіндерінің жанына койылу се-
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бебі туралы жоғарыда айтылган пікірдің дүрысты- 
ғына сенуге болады.

Түркі дәуірінде өлген адамдардың басына тас 
мүсіндер, балбалдар қойылды. Сонымен бірге 
түркі хандарының басына оның кім скснін, кей- 
де, тіпті, өмірбаян тарихын жазған тақтай тас- 
тар қойылатындығын белгілі совет ғалымы С  Е. 
Малов өз енбегінде дұрыс дәлелдеген. XIX ға- 
сырдын соңында мұндай көне жазулы тақтай тас- 
тардың бес данасы Жамбыл облысындағы Талас 
өзенінің бойынан табылды. С. Е. Малов зерт- 
теулері бойынша, бүл тастар V—IV ғасырда ту
рю хандарының басына койыдған ескерткіиггер 
екен. Ал, дәл осы тзрізді ескерткіипср сонау Монго- 
лиядан бастап Батыс Казакстанға дейінгі байтақ 
өлкеден көптеп табылғандығын айта ксліп, Э. А. 
Масанов дәстүрлі қазақ кұлпытасының тарихын 
бсйнелі тас мүсіндерден гөрі осы көне жазу
лы тақтай тастармен орынды байланыстырады.

Казахстан жерінде, қазақтың халык болып 
қалыптасқанынан бергі дәуірде, әр түрлі тау жы- 
ныстарынан салынған үлкенді-кішілі бейіттер мен 
жеке зираттар көп-ак. Бұлардың ішіндс ешбір оң- 
деу ізі жоқ табиғн жұмыр тастар үйінділері- 
нен, яғни көптеген обалардан түратын үлкен 
бсйіттер де кездессді. Мүндай бейіттер, негізі- 
нен, Қазақстанның солтүстік аудандарында жиірек 
үшырасады. Мәселен, «Молалы қуыс» деп атала- 
тын осындай бейітті біз Баянауыл-Қызылтау аты- 
рабынан кездестірдік. Ал, енді, ар түрлі табиғи 
жалпак тастардан төрт құлақты аласа шаршы кор- 
ган там салу дәстүрі Қазақстанның таулы аудан- 
дарының бәріне де тараған. Мүндай тас зират- 
тарды, әдетте, олген адамның артында калган 
туыстары мен үрпақтары өздері-ақ сала береді. 
Өйткені, мүндай там салу үшін артык шебер- 
ліктін де керегі болмайды. Өңделмеген табиғи 
жалпак тастардан кейбір атакты адамдарға XIX 
ғасырда салынған үлкен тамдарды тас қалаушы 
шеберлер жасайды. Олардын көлемі 4Х ^ метрдей 
шамасында болды, ал қабырғасының биіктігі 4— 
5 метрге жетті. Әдетте, мүндай төрт кұлақты, 
есігі бар, төбесі ашық, үлкен тамдарға бірне- 
ше адам жерленді. Мұндай тамдар қатарына XIX 
ғасырдын екінші жартысында Баянауылдағы Қы- 
зылтау салаларына салынган Әкімбек, Бейіс 
зираттары жатады.

Казахстан жерінде өңделмеген тақтай тастардан 
салынган еңселі күмбіздер де бар. Олардың қата- 
рына Орталық Қазақстандагы Домбауыл батыр 
мен Семей облысындағы айтулы Қозы Көрпеш — 
Баян сұлудың күмбездері жатады. Сірә, бұл күм- 
бездерді рулы ел болып, бірігіп салған болар. Өйт- 
кені, тым ертеректе, техниканың жок кезінде 
қыруар ауыр тастарды бір жерге жинау, оларды 
калауға ыңгайлап сындыру, одан соң алып күм- 
без салу жалғыз-жарым шебер мен оның шағын 
көмекшілерінің ғана қолынан кслер іс еместігі 
даусыз. Бул құрьілыстарды салуда көпшілік кауым-

Қулпытастір. Маңқыстау эгнографим.%ыц якспгдицимсы 
материа.шнан

ды ұйымдастырушы басшылар мен тікелей кұры- 
лыс жүмысын жургіэетін сәулетші өнерпаздардың 
да болғандыгы айрықша дәлелдеуді қажет етпей- 
ді. Өйткені, сан гасырлар бойы уақыт пен таби- 
ғат қүбылыстарынын қатал сынынан втіп, осы 
күнге дейін сақталып келуінін өзі оларды салушы 
шебердің ісінің беріктігін, сәулетшілік ессбінің дәл- 
дігін дәлелдейді. Енді осы екі ескерткішке жеке- 
жеке кыскаша гана тоқталайык,

Д о м б а у ы л  к ү м б е з і  — қазіргі Жезказ- 
ган облысындагы Қара Кеңгір өзенінін бойында 
VIII—IX ғасырда огыз-хылшақ замаиында салын
ган ескерткіш. Ел арасынлағы аныз бойынша, ол 
Домбауыл батырдың басына салынган. Әдебиетте 
Домбауыл күмбезін Д о м б а у ы л  к е ш е н і  
деп те атайды. Оның түп жағы ортасына дейін 
шыршаланып келеді де, тебе жағы дөңіе- 
леніп күмбезделіп шығарылған. Сыртынан Караган
да киіз үйге үксайды. Ескерткіштің жалпы биік- 
тігі —6 метр, табаны—9X 9 метр, кабыргасының 
қалыңдығы —2,5 метр шамасында. Күмбездің есігі 
оның оңтүстік-шығысынан шығарылған. Жел мен 
жауын-шашынның әсерінен есіктін жоғарғы жағы



Тас өцдеу 107

күлап, біраз бүлінгендігі болмаса, 10 ғасырлык 
жасына қарағаида, жаксы сақталғак.

Қозы Көрпеш — Баян сұлу басына қойылған 
ескерткіш туралы жазгандар көп-ак. Бул күмбез 
Семей облысы Аягөз ауданындағы «Таңсық» 
совхозынын жанындағы шағын тобе басына та- 
биғи калак тастардан төрт кырланып салынған. 
Ә. X. Марғүлан өлшемі бойынша, мүның биікті- 
г і—12 метр, табанының көлемі—6X0 метр, есі- 
гі онтүстік жағынан шығарылган. Өтхен ғасыр- 
дың ортасында 111. Уәлихановтың айтуынша, 
мұның жанында үш әйел, бір еркектің тас мү- 
сіндері болған. Кейін ол мүсіндер жоғалған. Дәл 
қазір ол мүсіндердің Қозы Көрпеш — Баян сұлу 
ескерткішіне қандай байланысының болғандығын 
кесіп айту қиын. Адам бейнесіндегі тас мүсіндер 
түркі заманына байланысты, ал «Қозы Көрпеш — 
Баян сүлу» дастаны әлдеқайда ксйін пайда 
болғандығын еске алсақ, бүлардың тікелей өза- 
ра байланысы, сірә, болмау керек. Олай болса, 
бүрыннан түрган тас мүсіндердін жанына сөз болып 
отырған алып ескерткіш кейін орнатылған немесе 
ол жерге мүсіндерді баска жактан әкеліп ор- 
натуы да мүмкін ғой. Бүлай деуімізге, бірінші- 
ден, Қозы Көрпеш — Баян сүлу күмбезінің жаны- 
нан 1856 жылы Ш. Уәлиханов көрген мусік- 
дердің белгісіз жағдайда жоғалып кетуі; екінші-

ден, Қазакстанның баска жерлерінде кездесетін 
тас мүсіндердін жанында мүндай зәулім зират- 
тың кездсспентіндігі дәлел болғандай. Бұл ескерт- 
кіштің кай уақытта салынғаны осы күнге дейін 
анықталмай келеді. Әдебиет зерттеушілерінің жо- 
рамалы бойынша, «Қозы Көриеш — Баян сүлу» 
дастаны мөлшермен XIII—XVI ғасырларда пайда 
болса, олардын атымен аталатын ескерткіш, шама- 
мен, сол кезеңге тап болар, сірә. К.азір бүл ес- 
керткіш әжептәуір жөнделіп, мемпскет карауына 
алынған.

Өлген адамның басына жүмсак тастан оте 
сәнді және күрделі ескерткіштер қою дзстүрі 
Қазакстанның батысында ежелден бар. Әсіресе, 
Манкыстау түбегі, Үстірт атырабы. Сам күмы, 
Жем, Сағыз, Жайык озендерінің бойында жұм- 
сақ бор тас, сүр күм тас, кызғылт кабыршык 
үлу тастардан көркемдік сапасы өте жоғары сан 
алуан ескерткіштер койылады. Жоғарыда көрсетіл- 
ген тастар өте жүмсак болады, оларды арамен 
кесуге, шотпен шауып, пышакпен жонып, кыр- 
ғышпен қырып, түрпімен түрпілеп тегістеуге, ар- 
найы аслаппен ою ойып, жазу жазып, көркем- 
fleyi'e әбден болады.

Мүндай жүмсак тастардын таусылмас коры 
Каспий теңізінің шығыс жағалауында, Манкыстау 
түбегі мен Үстіртте өте коп. Теңіз жағалауы-
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1—6. Құлпытастар. Бэр* де Маңқыстау этнографияльщ 
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I—2, 5—6. Құлпытастар
3— 4. Койтастар. Бәрі де Маңқыстау эгнографиялық 
зкспедициясы материалынан
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Кулпытастар. Бэрі де Маццыстау этнографы я аық экспеди- 
циясы материалынан

нын су жуып, жарқабактанган түстарында қабыр- 
шык ұлу тастың ірі-ірі кесектері көрініп жатады, 
іске жарайтынын арамен кескілеп ала береді. Ал, 
Үстірт, Маңқыстаудын жазық жерлеріндс 1 —1,5 
метр топырақтан сон түтасқан бор тас, құм тас 
немесе қабыршық тастың көлемді қалың қабаты 
жатады. Мұндай жерлерден ариайы кеніш (карьер) 
жасайды да, үлкенді-кішілі тас кесектерін керегінше 
кесіп ала береді.

Батыс Қазақстаннын әр жерінде, әсіресе, 
Маңкыстау өңірінде, Жем бойында ертеректе ме- 
кендеген көптеген кедей жатақтарьінда жеті ата- 
сынан бері карай тас кашап, өлген адамға әр

түрлі ескерткіштер жасауды кәсіп еткендер көп 
болған. Тек бүл араларда ғана емес, өткен ға- 
сырдьің 70-жылдары Орынбор манмнда да тас 
ескерткіштерді көрксмдеп жасайтын кедсй ауыл- 
дар болған.

Қазақстан жерінде тас ескерткіштердің сан 
алуан көнелері де, жаналары да бар. Олай 
болса, сол көне эамандарда тас кашағыш шебер- 
лердің де болғаны хақ. Бірак, олардың жасаған 
өнерлі ісі осы уакытка дейін сақталып жсткені- 
мен, шсберлер есімдері біздер үшін қүпия. Ал, енді 
XIX ғасьірдың аяк кезі мен XX ғасырдьін ба- 
сында Маңқьістау өңірінде коптеген ғажайып
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ескерткіштер жасаған әйгілі тас шеберлерінің есім- 
дері елге кенінен мәлім. Манкыстау тас кескіш- 
тері мен тамшыларынын онері атадан балаға 
мүра есебінде беріліп, бірнеше ұрпақка созылып 
келеді, әйгілі шеберлер әулстін қалыптастырған. Бұл 
өңірлерде тас шеберлерінін көп болгандыгы сон- 
дай, ксйде әйгілі шеберлер есімінің алдында оның 
пірі болған кісі атын коса айтады. Мәселен, Ү. Қы- 
дыралин деректері боймнша, Жары руынан шықкан 
Қаражүсіп XIX ғасыр ортасында Түпкараған 
бекінісінің манына қоныстанып, Т. Г. Шевченко- 
мен достаскан атақты шебер. Ал, оның балала- 
ры — Оңгалбай, Игібай, Дүйсенбай, Қарақул, Өмір- 
бай, Қосмәмбеттер де түгелдей әке кәсібін куып, 
тас кашау өнерін жете менгерген. Халык олар- 
ды «Қараның алтауы* атандырған; Жаңай-Қалам- 
бет тамшы, онын балалары — Боранбай, Тұрақ- 
бай, Ізбасар, немересі — Нұрнияз; XVIII ғасырдың 
соңы мен XIX ғасырдың бірінші жартысында өмір 
сүрген атакты тамшы Шалданбай, оның бала
лары — Байжанақ, Есгелді, Тәжі, Есентемір, Дүт- 
бай, Қара немерелері — Өмір, Темір, шеберелері — 
Назар, Базар; Сақи тамшы, оның балалары — 
Енсе, Қозыбақ, Ордабай, Дүйсенбай, немереле- 
рі — Шаншар, Мұқан, Ерғали, т. б. осылар сияк- 
ты өнерлі жандарға қазақ елі кенде болмаган. 
Батыс Қазакстанда кездесетін толып жатқан тас 
ескерткіштердін ішінде қай турғыдан алсаң да, мін- 
сіз, нағыз көркемөнер туындысы қатарына косы- 
латын ескерткіштердің жасалуына қарағанда, тас 
шеберлерінің курал-саймандары оте күрделі болған 
деуге әбден негіз бар. Ал, шынына келсек, тас 
шеберлерінің өздері жасайтын қүрал-саймандары 
©те қарапайым, саны да шағын болды. Ол құрал- 
саймандар қатарына — ара, балта, сүймен, шот, 
балға, токпақ, қашау, қырғыш, сүргіш, түрпі, шер
пе, қалак, біз, сызғыш, кескіш, шапқы, пышақ, 
кез, үш бұрыш, қылкалам, оймыш төгетін үлгі 
жатады.

Батыс Қазақстанда тас ескерткіштердің улкен- 
ді-кішілі көптегеи түрлері бар. Осылардың шағын 
турлеріне қажетті тастарды тас шеберлері алдын 
ала дайындап қояды, шанырақ иелсрінін арнайы 
тапсыруы бойынша оларға олген адамнын кім еке- 
ні туралы араб графикасымен жазулар жазып бере- 
ді. Ал, енді жеке адамдарга жасалатын ескерт- 
кіштердің күрделі түрлерін тек арнайы тапсырма- 
лар бойынша алдымен оған қажетті тастарды ке- 
ніште дайындап алады, содан жасатушының көлі- 
гімен бейіт басына жеткізіп алып, іске кірісе- 
ді. Әдетте, мундай ескерткіштерді бірнеше шебер 
бірігіп жасайды. Онын өзіндс ескерткіш салуда- 
ғы ауыр, кара жүмысты аткару үшін жасатушы 
жағынан бірнеше көмекшілер бөлінеді, шеберлер 
оларға басшылык ететін болган.

Батыс Қазақстанда ылғи тас ескерткіштерден 
туратын толып жатқан үлкенді-кішілі бейіттер бар. 
Олардың көпшілігінін аттары осынау орта ғасыр- 
ларда осы атырапта мусылман дінін тарату- 
шы адамдардың аттарымсн аталады. Халық олар-

ды әулие атандырып, көптеген ғажайып аныз- 
әңгімелер калыптастырган. Мундай бейіттер ката- 
рына Маңқыстаудағы, Үстірттегі Шопан ата, Сейсен 
ата, Шақпак ата, Қараман ата, Қошкар ата, Ма- 
сат ата, Бекет ата, Үшкан ата, Сислям ата сияқ- 
ты көне қорымдар жатады.

Кейбір бейіттердің аттары бір кезде жерлен- 
ген атақты адамдардың аттарымен де аталып 
кеткен. Бұлардың қатарына Уяли, Қамысбай, Қул- 
барак, Демеу, Сагындық-Бейсембай сиякты шағын 
бейіттер жатады.

Бұл өңірде әр түрлі жер аттарымен атала- 
тын үлкенді-кішілі бейіттер де аз емес. Олардың 
катарына Сазды, Тасастау-Қайнар, Қарашуң- 
ғыл, Қарағаш, Жоласкан, Қараған сиякты ко- 
рымдар жатады. Бул бейіттердегі тас ескерткіш- 
тердің сакталу дәрежесіне, олардын жалпы сипа- 
тына, түрлеріне Караганда, әр түрлі жер аттарымен 
немесе белгілі кісі аттарымен аталып (Сазды, Тас- 
астау-Қайнар, Қарашұңғыл, Қамысбай, Уәли, т. б.), 
оған «ата* деген эпитет косылмай айтылатын- 
дардыц кейбіреулері кейінірек шамамен XVIII- 
XIX ғасырда пайда болуы ыктимал. Өйткені, бу- 
лардағы ескерткіштер жаксы сакталған, басым 
көпшілігінде араб әрпімен жазылган жазулар өііі- 
пеген. Және Қарашүңғыл, Тасастау-Қайнар сияк
ты бейіттерде куйдірілмеген кірпіштен салын- 
ған мешіттер бар, ал Қамысбай, Уәли, Құлба- 
рақ, сиякты бейіттерде мешіт жок. Ел арасынан 
жинаған деректерге карағанда, Тасастау-Қайнар 
бейітінің басына XIX ғасырдың бірінші жартысын
да табын Досеке ишан көп бөлмелі үлкен мешіт- 
ті кірпіштен салдырған. Досеке кезінде Мекеге 
барып келіп, табын ішінде ишандык күрған, бала 
окыткан адам. Бұған 1962 жылы Тасастау-Қай- 
нар мешітінен көптеген арабша жазылған діни 
кітаптар беттерін тапканымыз косымша дәлел 
болғандай.

Ал, енді жоғарыда келтірілген коне бейіттер- 
дің біркыдыруында жер астындағы калың тас каба- 
тын үңгіп-кашап жасаған үлкенді-кішілі жер асты 
мешіттері де бар. Олардын ішіндегі ен күрделі- 
лері Бекет ата, Шопан ата, әсіресе, Шакпак ата 
бейіттеріндегі жер асты мешіттері. Кезінде бүл 
мешіттерді де жасаған жергілікті тас шебер
лер екені даусыз. Бул мешіттерді көне архи- 
тектуралық ескерткіштср катарына косуга ябден 
болады. Ескерткіштерді жасаған шеберлердің аты- 
жөні, әрине, бізге дейін жетпеді, бірақ олар кал- 
дырған сәулет өнерінің галамат туындылары сак- 
талып отыр.

Көне ескерткіштер ауа райы күбылыстарының, 
уакыт талкысынын әсерімен бузылып, кирап, өзі- 
нің алғашкы калпын жоюының нәтижесінде, олар
дын кай ғасырда жасалғандығын айыру өтс қиын. 
Дегенмен, бул атыраптың көне тарихына үніл- 
сек, ондағы тастан жасалатын кұрылыстар мен 
ескерткіштердін тарихы сонау X ғасырға дейін 
кететіндігін белгілі казак архитекторы М. Мсң- 
дікүлов өз еңбегінде дурыс көрсеткен.

8—650
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Тас ескерткіштердің орта гасырлардан бері 
жасалып, кейбіреулері казірге дейін қабір басына 
койылып келген шағын түрлеріне — қүлпытас, үш 
тас, бес тас, арқар тас, кошкар тас, койтас және 
сагана жатса, кейінірек пайда болған күрделі 
архитектуралық ескерткіштер қатарына — сагана 
там (кереге там), төбелі күмбез там сияқты 
күрылыстар жатады.

Енді біз осы айтылған ескерткіш түрлеріне же- 
ке-жеке тоқталайық. Бұлардың ішіндегі тек қана 
Қазакстанның батысы емес, сонымен бірге оның 
басқа аудандарынан, сирек болса да, кездес- 
етіні — қ ұ л п ы т а с .  Өлген адамның басына 
күлпытас орнату салтының ежелден бері Қа- 
зақстанның барлык өңіріне тән екендігі белгілі. 
Әрине, Батыс Қазакстандагы құлпытастар рес- 
публиканың өзге оңірінде, тек солтүстікте, әсіресе, 
Көкшетау атырабында гранит және известняк 
тастарынан жасалып, бетіне араб әрпімен жазу- 
лар жазылған құлпытастар кездеседі. Олардын 
биіктігі 1 —1,5 метрден аспайды, өндеу дәрежесі 
де төмендеу.

Маңқыстау, Үстірт, Жем бойындағы қойылатын 
құлпытастардың жалпы кескіні бір-біріне үқсас 
болғанымен, біраз ерекшеліктері де бар. Ол ерек- 
шеліктер қүлпытастың қойылған уақытына, шебер- 
лер мектебінің стиль, талғам еркешеліктері мен 
шеберліктеріне, ескерткіш койылған адамның тур- 
мыс жагдайы мсн қоғамдағы орнына, жынысына, 
омірдегі кәсібіне, тағы баска да толып жатқан 
жағдайларга байланысты сипатталады. Бүл өңір- 
дегі қүлпытастардың биіктігі мөлшермен 80 сан- 
тиметрден 2,5 метрге дейін жетеді. Сырткы кес- 
кіні жалпақтау және төрт кырланып жасалады. 
Қүлпытас кабір басына жеке де, ескерткіш- 
тің басқа түрлеріне коса да койылады. Олардың ең 
карапайым түрлеріне ру таңбасы ғана кашалады, 
енді біреулеріне араб әрпімен жазу ойылып, ру тан- 
басы кашалады. Уәли бейітіндегі коне кұлпытас 
бетіне адам бейнесі кашалган, ал Қараган бейітінен 
стильденген оюмен мүсінделіп жасалған күлпытас 
түрлерін дс кездестірдік. XIX ғасыр мен XX ға- 
сыр басында қойылған күлпытастар, адетте, жаксы 
оңделіп, сыртына ою-өрнск жүргізілумен бірге, 
сырткы кескіні мүсінделіп те жасалатын бол
тан. Әдетте, төрт кырлы күлпытастардың үшар 
басы стильденген адам басы тәрізденіп келтіріле- 
ді, одан томенгі бөліміне бірнеше дөнгелек гул- 
дер, ең негізгі баганасына жазу жазылын, ою- 
өрнек ойылады. Жалпактау кұлпытастардың бір бе- 
тіне жазу жазылса, екінші бетіне егер ер адам- 
ға орнатылса — кылыш, найза, айбалта, кісе, 
тартылган садак немесе тіршілігінде ол адам 
үсталыкпен айналысса, оның күрал-саймандары, 
бір қолына кылыш, екінші колына айбалта уста- 
га н кісінің бейнесі, аттың суреті де салынады. 
Ал, айелдерге койылған қүлпытас бетіне әр 
түрлі алка, сырга сиякты күміс әшекейлер, үкі- 
лі сәукеле, кайиіы және баска да заттар салы
нады екен.

XIX ғасыр мен XX ғасыр басында койыл- 
ган кұлпытастар мұкият өңделіп, жазу және ою- 
өрнектермен мейліншс көркем безендірілетіндіктен, 
оларды нагыз көркемонер туындысы деуге әбден 
болады. Бүл өңірдегі кабір басына койылатын 
және коне карапайым ескерткіштердің бірі — 
ш а г ы н  с а г а н а .  Ол, әдетте, үзыншақтау 
торт бүрышты, төбесі жабылган тас корап тәріз- 
деніп жасалады. Мүндай сағаналар тоңксрілген 
бітеу қорап тәрізді болады. Бұлардың биікті- 
гі —1 —1,5, ені —1, ал ұзыны —1,5—2 метр шама- 
сында болады. Сағанага арналған тастарды мүқият 
оңдейді. Кейде керегелердің сыртына ою-орнектер 
де жүргізеді. Әдетте, сағананын бас жағына күл- 
пытас койылып, кейбіреулерінің төбесіне кошкар 
тас, әсіресе, стильденген кой тастар коса койыла
ды. Қой тас койылған сағаналарды Маңкыстау, 
Үстірттің барлык бейіттерінен кездестірдік. Қошкар 
ата бейітінде бүзылып, қираган сағананың устін- 
де кошкардын мүсіндік бейнесі сомдалган. XVIII 
гасырдын екінші жартысы мен XX ғасырдың 
басында сомдалган. XVIII ғасырдын екінші жарты
сы мен XX гасырдын басында жасалган сага- 
налардың көлемі де үлкенірек, сыртынын эше- 
кейі, алдына койылған күлпытас, үстіндегі кой тасы 
да коз тартарлык әдемі келеді. Мүндай ескерт- 
кіштер, әсіресе, Сейсен ата, Үшқан ата бейіт- 
терінде молырак кездеседі.

Маңкыстау мен Үстіртте XIX гасырдың соңы 
мен XX гасырдын басында пайда болған ескерт- 
кіштің өте көркемдігімен көз тартатын түрі — 
ү ш т а с және б е с т а с немесе ү ш м і н, 
б е с м і н деп аталады. Бұлардың бір-бірінен 
айырмашылығы — тас санына байланысты. Ескерт- 
кіштін бүл түрінің бір ерекшелігі, бұларга коса 
не кой тас, не кұлпытастар коса қойылмайды. 
Бес тастың ең төменгісінің ен і—1, үзындығы—2 
метр шамасында, жогаргыларының колемі барған 
сайын кішірсйс беріп, бес катар пирамида тә- 
різденіп жасалады, ал үш тастың көлемінде, 
жасалу техникасында айтарлыктай өзгешелік бол- 
мага нымсн, әр кабатынын қалыңдыктары бес тас 
болшектерінен калындау жасалады. Екеуіне де тән 
бір ерекшелік бар — ең үстіңгі тастары астынгы- 
ларына Караганда көлемі жагынан кіші, бірак 
калыңдықтары томенгі тастарға Караганда екі есеге 
жуык биік етіліп кашалады. Үш тастың да, бес 
тастың да жан-жагы түгелдей бедерлі ою- 
лармен өрнектеліп, кара, жасыл, қызыл бояулар- 
мен боялады.

Ою-өрнек мотиві, негізінен, стильденген сыңар 
мүйіз, осімдік жапырактары мен геометриялық 
фигуралардың үнамды түрде тоғысуымен сипат
талады.

1. Қойтас пен күлпытас
2. Қулпьітас
3. Сандыктас пен қүлпытас. К»рі де Маңқыстау зтно- 
графимАық лкспедициясы материыыиан
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1. Домбауыл кеш«ні. Орталыц Казахстан этнографиялық 
экспедициясы материалынан
2. Күмбел тамдар. Маңцыстау этнографиялыц экспедиция
сы материалынан

Үш тас, бес тас ескерткіштерінің ен тәу- 
ірлері Қамыспай бейітінде қойылған. М. Мең- 
діқулов көрсетксн қылыш суреті бар үш тастың 
көне турі уш тастан гөрі сагана үстіне қойыл- 
ган кой тасқа ұқсайды. Оның үстіне сыртына 
қылыш салынған үш тасты түрікпендердікі деуі 
де қисынға келмейтін сиякты. Өйтксні, Маңқыс- 
тау мен Үстірттегі сыртына казак руларының 
таңбасы салыкган көптеген тас ескерткіштерге қару 
түрлерімен бірге, қайкы кылыш та кашалған 
ғой. Қайкы кылыштың казак журтшылығына ежел- 
ден бері белгілі болғандығы дәлелдеуді керек ет- 
пейтін тәрізді.

Манкыстау мен Үстірттегі Сейсен ата, Масат 
ата, Қошкар ата бейіттерінде арқар бейнесін дәл 
мүсіндеп сомдаған ескерткіштер бар. Бұларды жер- 
гілікті халык а р к а р  т а с  деп те атайды. 
Қазак арасында төре түкымын «арқар ұранды 
төре» деп те атаган. Соған Караганда, мусыл- 
ман дінін кабылдамай турғандағы төре тұкымы- 
на қойылған ескерткіш болуы да мүмкін. Арқар 
тастарды кейде к о ш к а р  т а с  деп те атайды. 
Шынында, бұл дурыс емес. Өйткені, қазакы кой- 
дың қошқарында арқар тастағыдай салбыраған 
күйрык болмайды. Ал, аркар бейнесін дәл мү- 
сіндеп жасай білген тас шеберлері койдың қош- 
карына аркардың күйрыгын қашап шығаруы 
нанымсыз нәрсе. Оның үстіне бұл пікірдің дүрыс- 
тыгына тағы бір дәлел — Бейнеу мен Бекет ата 
деп аталатын үлкен бейіттерде аздап стильден- 
ген нағыз қазакы кой кошқарының мүсіні кез- 
дескендігі. Олай болса, халык шеберлері арқар 
мен қошкар бейнесін ажырата да білген. Сондық- 
тан, сан гасырлар бойы сакталып келген көне 
ескерткіш аркар тастар мен қошкар тастарды 
ажырата зерттеу дұрыс болар. Аркар тастардың 
екі жағына да қару түрлері кашалады. Айталык, 
бір жагына кылыш ойылса, екінші жағына мыл- 
тык, айбалта сиякты карулар бсдерленіп түсірі- 
леді. Осындай арқар тастардың екі тамаша да- 
насы 1968 жылм Масат ата бейітінен әкелініп, 
бірі Қазак ССР-інің Мемлекеттік орталык музейіне, 
екіншісі Ә. Қастеев атындағы Қазак ССР-інің 
Өнер музейіне тапсырылды. Масат атада қазір- 
дің өзінде бес аркар тас бар. Басқа бейіттерде 
көп емес. Мәселен, Қошкар ата мен Сейсен ата 
бейіттерінде бір-бірден ғана арқар тас ескерткіш- 
терін кездестірдік. Ал, нағыэ қой қошкарыныц мүсі- 
ні Бей неуде ғана бар, онда да біреу-ак. Арқар тас 
болсын, кошкар тас болсын қабір үстіне койылады, 
ал оған косымша құлпытас койылмайды. Тек Кош
кар ата бейітіндегі Арқар тас қана кезінде са
гана үстіне қойылған тәрізді. Қайткен кунде де 
бұл ескерткіштер осы оңірге ислам діні ене кой- 
маған кезде жасалған болар, сірә.

Маңкыстау, Үстірт, Сам өңіріндегі бейіттердің 
бәрінде де көптеп кездесетін шагын ескерткіш- 
тің түрі стильденіп жасалган к о й т а с .  Стиль- 
денген кой тастардың коркемделуі де, сырткы кес- 
кіні де, жалпы көлемі де әр түрлі болады. Қой
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тастың өзін жеке қойып, оған ру таңбасын сызу 
да жиі кездеседі. Не.чесе кой тасты сағана үсті- 
не қойып, жанына құлпытас орнату барлық бейіт- 
терде бар. Әсіресе, Сейсен ата бейітіндегі (XVIII— 
XIX ғ.) сагана үстіне койылган қой тастардың 
сырты түгелдей бедерлі ою-өрнектермен көр- 
кемделген. Оюдың негізгі мотиві өсімдік тектес 
күрделі өрнектер мен геометриялық фигуралардың 
аралас орындалуымен сипатталады.

Қой тастарды әр шебер өзінше кашап, оған 
әр түрлі кескін бергендіктері байқалады. Кейбір 
кой тастарга алдыңғы және артқы аяқтарынын 
символы есебінде өрнекті аяктар кашаса, енді бі- 
реулерінің астына бірден тортке дейін астынан үсті- 
не карай көлемі кішірейе бсретін жалпак тастар 
кояды. Мүндай тастарды т ө с е к  т а с  деп атай- 
ды. Арқар тастар мен қой тастардың иегінің асты
нан шағын тостаған қашап шығарады. Ел арасында- 
ғы діни сенім бойынша, ол тостаганга жиналган 
жауын суын аркар мен қой, яғни аруак шөлдеген 
кезде ішеді-мыс, бүл өлген адамға үлкен сауап бола- 
ды дсп есептеген. Ал енді, бізге кездескен ар
кар тастар мен кой тастардағы тостағандардың 
көбісінде шырак жағу дәстүрінің де ізі байкалады. 
Олай болса, ол тостагандарды, шын мәнісінде, 
шырақ жағу үшін де жасауы ықтимал.

Қой тастың мүндай стильденген түрлерінен 
өлгсн адамға ескерткіш коюдың өзі ислам дінінін 
бұл өлкеде кеңінен таралуына байланысты. Аркар 
мен кошкарлардың шынайы мүсінін жасауға ислам 
діні карсы болғандықтан, олардың стильденген тур- 
лер! дүниеге келгендігін М. Меңдікұлов жазды. 
Манкыстау, Үстірт, Сам өңіріндегі өлген адамға 
койылатын ескерткіштердін ең күрделілері с а г а 
на  т а м  (кереге там деп те аталады) мен 
т ө б е л і  к ү м б е з д е р .  Бұл ескерткіштер ки- 
малы архитектуралык күрылыстар катарына жа- 
тады.

Сағана тамдар, негізінен, XIX гасырдың аягы 
мен XX ғасырдың басында салынған ескерткіш- 
тер. Олардың негізі, көбінесе, шаршыға жакын, 
орта есеппен 4,5X4 метр шамасында болады. Биік- 
тіктері 2—2,5 метрден аспайды. Сыртқы көріні- 
сі Қазакстанның баска аудандарында кірпіштен, 
табиғи тастан салынатын торт күлакты тамға 
уксас болады, есігі, әдетте, оңтүстікке багыт- 
талады. Керегенің ортасы табиғи жүмсак тас сы- 
ныктарынан каланып, іші-тысы бірдей мүкият 
оңделген бор тас не кұм тастардан жымы білін- 
бестей теп-тегіс болып киылыстырылады. Есік ман- 
дайшасына, көбінесе, бедерлі ою тігіліп, тамның 
іші-тысына бірдей әр түрлі ою-өрнек кескіні сы- 
зылып, ою кара бояумен боялады да, түрі сол 
бастапкы калпында калады. Тамның ішкі кереге- 
леріне түгелдей ою-өрнектермен безеніп, кебіс-мәсі, 
шыны-аяк, кару түрлері, самаурын сиякты үй бұй- 
ымдарының суреттері кара, кызыл, жасыл бояу- 
лармен салынады. Ою-орнектер стильденген зо- 
оморфтык, өсімдік тектес өрнектер мен геометрия- 
лык фигуралардын үнамды тоғысуы аркылы орын-

далады. Осындай тамаша сағана тамдардын талай 
үлгісі Маңкыстау, Үстірт бейіттерінің кайсысында 
болсын баршылык. Олардын салынғанына ғасырға 
жакын уакыт өтсе де, әлі күнге дейін өзінін алғашкы 
коркемдік кейпін жоймагандары көп-ак. Мәселен, 
М. Меңдікүлов деректері бойынша, XX гасыр ба
сында салынган оте көрікті сағана тамдар катарына 
Қамысбай бейітіндегі әкелі-балалы Өмір мен Назар 
сиякты әйгілі шеберлердін бірнеше туындылары; 
Шопан ата бейітіндегі Молдаш Мұратовка, Мүрат 
Ниязбековке (шебер Бекмүхамбетов); Сейсен ата 
бейітіндегі Ахмет Жаналинге, Сүгір Ахметжанов- 
ка; Уәли бейітіндегі Жамираға (шебер Жолы- 
бай Қосымбаев) койылган сагана тамдар жата- 
ды.

Маңкыстау, Үстірттегі сагана тамдар, негізінен, 
XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдын басын
да салынгандыктан, олардың сырткы кескінін- 
де көп өзгешелік жок. Ою-өрнектер мен көр- 
кемдеу стилінде әрбір шеберлер мектебінің өзін- 
дік қолтаңба ерекшеліктері корініп-ақ түрады.

Батыс Қазакстанда, әсіресе, Маңқыстау, Үстірт, 
Сам және Жем төңірегінде жүмсак тас түрлері- 
нен салынган төбелі күмбездер де көп кездесе- 
ді. Жогарыда аталған үлкен-үлкен бейіттердің бә- 
рінде де өз алдына жеке түрған күмбездер де 
толып жатыр. Тобелі күмбездер — кабір басына 
койылатын ең күрделі архитектуралык курылыс. 
Олардың томенгі керегелсрі, көбінесе, төрт, алты 
бүрышты сагана там сияктанып салынады да, то- 
бес! күмбезделіп шығарылады. Күмбез кабыргала- 
рыныц ортасы табиги тас сыныктарымен толты- 
рылады, іші-тысы бірдей мүкият өңделген жука 
сур кум таспен не кылаң бор таспен киыстыр- 
ылып қаланады. Төбелі күмбездерді, әдетте, өте 
аукатты, беделді адамдардың басына тургызган 
жане оларды нагыз хас шеберлер салған.

Көбінесе күмбез сырты бедерлі оюлармен кор- 
кемделсе, ішкі жағы түгелдей түрлі түсті бояу- 
лармен өрнектследі. Ою-өрнектерде стильден
ген кошқар мүйіз, өсімдік жапырақтары мен са- 
бактары жэне геометриялык фигуралар унамды 
тогысады. Онымен бірге күмбсз керегесінің ішкі 
жактарына самаурын, шыны-аяқ, ожау, құман, те- 
гене, найза, кылыш, мылтык, кебіс-мәсі сияқты 
тұрмыс бұйымдарының суреттері салынады.

Манкыстау, Үстіртте XVIII гасыр мен XIX 
ғасыр басында салынган төбелі күмбездердің 
колемі де үлкендеу, ісі де карапайымдау келеді. 
Мундай күмбездердің көпшілігінің күмбезделген 
төбесі табиғи тастардан қаланып шығарылады, 
сырты қапталмайды, ал төменгі торт керегесі- 
нің сырты онша көп коркемделмейді. Бүған мысал 
ретінде Үстірттегі Қос мола, Маңкыстаудагы Ак 
шора, Қамысбай бейітіндегі бірнеше төбелі күм- 
бездерді келтіруге болады.

Ал енді, XIX ғасырдыц соны мен XX гасыр- 
дың басында салынган төбелі күмбездердің кө- 
лемдері шағындау болумен бірге ісі де жатык, 
көркемделу стилі де өзгеше келеді. Бұларды сал-
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ған шеберлердің аттары әлі хунте ел арасында үмы- 
тылмаған.  Мұндай жа қс ы сақ та лған , 
өте көркем төбелі күмбездер катарына Үстірттегі 
Иманбай, Айтжан, Артық, Омар; Маңхыстаудағы 
Нұрберген, Демеу; Сейсен ата бейітіндеп Қожа- 
назар, Ағатай сиякты нағыэ өнер туындыларын 
жатқызуға болады.

Маңқыстаудағьі Сенек аулының ортасында 
тұрған Нұрберген мавзолейінің салынғанына жуз 
жылдай етсе де, ол өте жақсы сакталған. Ауыл 
ақсақалдары ол кумбезді салған Дүтбай, Нұр- 
нияз сияқты шеберлерді де жаксы біледі.

Осы атыралтағы тамшылар өнерінің шығар шы- 
ңы іспеттГ Үстірттегі Омар мавзолейін нағыз өнер 
туындысы деуге әбден болады. Оны 1924 жылы 
Дүйсенбай мен Өмірбай Қаражүсіповтер бүкіл Маң- 
кыстау еңіріндегі сәулет енерінің барлық жетістік- 
терін пайдалана отырып, кылан бор тастан салған. 
Ел арасынан жинаган деректерге қарағанда, Омар 
онша дәулетті дс болмаған. Бірақ, бүкіл ел құр- 
метіне бөленген қадірлі қарт екен. Сондықтан да, 
жергілікті халык оның басына күмбез тұрғьізып, 
оны «Омар ата* күмбезі атап кеткен.

Тамшы Еңссев Шаншардын (1898 ж. туған)

айтуынша, төбелі күмбез тамдарды 2—3 шебер 
бірігіп, 2—3 айда салып бітеді екен, ақысына, 
шамамен, 100 қой алып отырса керек. Маңқыстау- 
да койылатын тас ескерткііитердің ең курделісі — 
төбслі күмбез үшін 100 қой, ең шағыны — 
құлпытас үшін 1 ат төленсе, басқа әр түрлі 
ескерткіштер ақысынын канша екенін ангару киын- 
га соқпайтын тәрізді.

Жоғарыда сөз болған көптеген көне бейіт- 
тердегі сан алуан ескерткіш түрлері бұл атырап- 
та әр уақытта өмір сүрген халық шеберлерінін, 
талғамды өнср ислерікін балғандығына бүлтарт- 
пас дәлел. Бұл көне дәстүр осы уақытка дейін 
ел арасында сакталып келеді. Қазақстан жсрін- 
дегі архитектуралык ескерткіштердін басым кепші- 
лігі, әсіресе, Маңкыстау, Үстірттегі көне бейіт- 
тердің барлығы мемлекет камқорлығына алынып, 
олардың ен тәуірлерін қалпына келтіру жұмыстары 
жүргізіліп отыр.

Қазақстанның қай өнірінде болсын, гранит та- 
сынан су диірмен, қат диірмен тастарын, орыл- 
ған астықты бастыртатын мала тас жасауды кәсіп 
еткен шсберлер қазақ арасында да болған. Бүл 
заттардың қай-қайсысы болмасын, егініиілікке бай-
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ланысты қалыптасқаи. Коне замандарда дән үккіш 
тастардын болғандығы туралы осы жұмыстык ба- 
сында айттық. Осы көне дәстурдің жалғасы рс~ 
тінде казақ арасында шағын гранит тасынан 
дөңгелентіп қашалатын кол диірмендер көптсп жа- 
салған. Су диірмсндер мен мала тастар жасау 
ісі қазақ жерінде орыс жүртшылығының келуінс 
байланысты пайда болса керек. Осылардың ішіндегі 
сң жиі жасалатыны — қ о л  д и і р м е н д е р .  
Қол диірменнің қашалу принципі бірдей. Тек, әр 
шсбердің өнер деңгейі мен жасатушьшың жағдай- 
ына байланысты ғана ерекшеліктері болуы мүмкін. 
Қол диірмен тастардьиң диаметрі 30—50 сантиметр 
шамасында болады, астыңгы және үстіңгі тастар
дын кальіңдығы 5—6 сантиметрден аспайды. Астың- 
ғы төсек тасының астьі-үсті бірдей теп-тегіс еті- 
леді, бет жағының дәл ортасынан темір кіндік 
орнатылатын тесік кашалады. Ол тесікке әуелі 
ағаш орнатылады, ал агашқа ушкірленгсн темір 
кіндік кағылады. Үстіңгі тастың ортасынан диа
метр! 4—5 сантиметрдей дөңгелек тесік жасала- 
ды. Оның негізгі қызметі — біріншіден, айналдыр- 
ған уакытта үстіңгі тастың ауытқып кетпеуін 
қамтамасыз етсе; екіншіден, сол тесіктен тартыла- 
тын дән салынып турады. Үстіңгі тастың жо- 
ғарғы жақ шетінен тсреңдігі 2—3 сантиметрдей 
тесік қашалады, содан кейін оған ағаш can 
орнатылады. Сол ағаш саптан үстап қол диір- 
менді козғалысқа келтіріп, дән тартады. Кейде 
кол диірмен тастары ағаш қорап ішіне орнатыла
ды, сөйтіп дән тартуға әжептәуір қолайлылық 
туғызады. Мүнымен бірге ел арасынан аса шебер 
тас үсталары жасаған керкем қол диірмендер- 
ді де кездестіруге болады. Мәселен, астыңғы 
тасы мұқият өнделіп, ортасына үстіңгі дөңгелек 
тас сыйып түратындай тсреңдікке дейін ойылып 
жасалатын шағын қол диірменді Орталық Қазақ- 
станнан кездестірдік.

Қазақ арасында әр түрлі асыл тастарды ви
де п, оларды зергерлік бұйымдарды әсемдеуге пай- 
далану ісі де кең тараған. Мүны, негізінен, 
зергерлер орындайды.

Сөйтіп, казак арасында тас өңдеу өнерінің 
негізгі түрлері кабір басына түрғызылатын әр 
түрлі тас ескерткіштер мен шаруашылыкка кажетті 
кейбір күралдарды, үй бүйымдарын жасауға бай
ланысты калыптасты. Оның ішінде нагыз өнер 
деңгейіне көтерілген кәсіп түрі Қазакстанның ба- 
тысында калыптасқан әйгілі тамшылар онері 
екені даусыз. Маңкыстау, Үстірттегі тамшылар вне- 
pi ғасырлар бойы атадан балаға беріліп келген 
дәстурлі твл өнер.

Батыс Қазақстанда кабір басына ескерткіш 
кою дәстүріне байланысты калыптасқан тас өндеу 
өнсрікің сан жылдарға созылған үзак тарихы,

Сдғдна там 
Бес тас
Кошдар т»с. Үшеуі де Маңқыстау лтмографиллық экспеди
циям* материалыпан
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Мала тас
Тутадлы қол днірмен. Кокіисгау лнографиялық эхспеди- 
циясы матершмынан
Кол днірмен. Алғаищы cyprt пен соңгы сурех Шыгыс 
Каэацстан этнографы н.іык, экспедициясы материалынан

езіндік архитектуралық стиль, көрксмдік ;рекше- 
ліктері бар. Бұл арада «Батыс Қазақстан» атанды- 
рып отырған кек атырапқа — қазіргі Маңгыстау, 
Гурьев, Орал және Актөбе облыстарының терри- 
ториялары түгелдей кіреді. Өйткені бұл облыс- 
тардын кай-қайсысының болмасын террритория- 
сында қаб ір басына койылатын сан алуан 
сскерткіштердің түрлері кездеседі. Дегенмен, жо- 
ғарыда көрсетілген кең алкаптың ішінде өңдеуге 
колайлы жүмсак. қабыршык тастардан ескерткіштер 
дайындайтын орталықтар болды.
Мүндай орталыктар, ең алдымен, қүрылыска, 
ескерткіш қашауға қолайлы шикізаты мол, яғни 
жүмсақ қабыршықтардын сарқылмас қоры бар 
Маңғыстау түбегі, Үстірт жазығы. Сам қүмы, 
Жем, Ойыл, Темір өзендерінін бойы болатын. 
Қаб ір басына қойылатын алуан түрлі белгілердің 
де көп шоғырланған аймақтары осы аралар. 
Бүл өңірдс мекендейтін жергілікті казақ жұртшы- 
лығынын ішінде сан үрпакқа созылган көптеғен 
тасшьиіар мектебі болды. Мұндай мектептердің 
тек өздеріне ғана тән ерекшеліктері де аз болған 
жоқ. Ол ерекшеліктер, негізінен, жеке иіеберлер- 
дің дарынына, қиял үшқырлығына, еңбекқорлығы- 
на, өз өнеріне жауапты карау деңгейіне, т. б. 
қасиеттеріне байланысты болатын. Тамшылар мск- 
тебінің, оларға біріккен шеберлер санының қан- 
ілалықты көп болғанымен олардың бәріне ортақ 
бір типтес шикізат, бәрінс ортақ көне архитекту- 
ралык стиль, көркемдік дәстүр болды. Мүнын 
өзі Батыс Қазақстанда көптеп кездесетін үлкен- 
үлкен көне бейіт-корымдарға сыртынан қарағанда 
бәрі де бірдей сияқты корінеді. Ал, әр қайсысының 
ішіне кіріп, асықпай араласаңьм ондағы бір 
типтес ескерткіштердің өзінде қыруар өзгешелік- 
тер мен көркемдік ерекшеліктерді бірден байқау- 
га болады. Мұндай ерекшеліктерді әр бір тамшылар 
мектебінің, кала берді, жеке дарын иелерінің 
өнерлі ісінің натижелі көрінісі деп карау керек.

Батыс Қазакстанда ежелден бері қалыптасып 
дамыған тас өндеу кәсібі, оның ішінде тамшылар 
өнері, басқа шалғайлары мен бүкіл Орта Азиянын 
ешбір оңірінде кездеспейді. Олай болса, Батыс 
Қазақстандағы мүіщай дәрежедегі тас өңдеу өнері 
жергілікті көне архитектуралық және көркем- 
өнер дәстүрінде қалыптасып, өзінше дамыған 
бірегей қүбылыс.

Батыс Қазақстаидагы көптеген бейіт-корымдар- 
Да кездесетін үлкенді-кішілі барлық ескерткіштер 
типтерінің салыну, орнатылу техникасындағы ежел
ден бергі келе жатқан ерекшеліктер бар. Олар: 
біріншідсн — ескерткіш бөлшектерінің мұқият өн- 
делетіндігі; екіншіден — сол бвлшектердің бір-бірі- 
мен ешбір дәнекерсіз киюластырып орнатыла- 
тындыгы, тіпті күрделі сағана тамдар мен 
тобелі тамдардың кабырғалары, күмбезделген 
төбесі де ешбір дәнексрсіз өріліп иіығарыла- 
тындығы; үшіншіден — сағана там және тобе- 
лі тамдардың шаршыланып шығарылатын биік 
қабырғалары іші-сыртынан мүкият өңделген сұр
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нс ақшыл сары қүмтас табақтарымен өріліп, ка- 
бырғаның арасы ылаймен араластырылған тас 
сыныктарымен толтырылатындығы; төртіншіден- 
шагын ескерткіштерді былай қойғанда, ірі сагана 
тамдар мен төбелі тамдардың өздері ешбір 
фундаментсіз салынатындығы; бесіншіден — сага
на тамдар мен төбелі тамдардың қасбеттері, үш 
тас, бес тастардын үстінгілерінің өн бойы, кой 
тастар мен қүлпытастардың он бойы бедерлене 
қашалган оюлармен мейлінше мол және өте сәнді 
етіп безендірілетіндігі; алтыншыдан — сагана там
дар мен төбелі тамдардын ішкі кабырғаларына 
әр түрлі кару-жарак, үй бүйымдары ыдыс-аяқ, 
суреттері түрлі-түрлі киім-кешек түрлері, т. б. зат- 
тардың суреттері түрлі түсті бояулармен салына- 
тындығы; жетіншіден — үш тас, бес тас және 
сагана сияқты ескерткіштердін сыртын бедерлі 
оюларға қоса түрлі-түсті бояулармен безендіру 
дәстүрі; сегізіншіден — ескерткіштер сыртына са- 
лынатын бедерлі оюлар болсын, бояумен орында- 
латын өрнектер болсын бәрінің негізгі мотиві 
стильденген жазулар және өсімдік тектес ою- 
өрнектердін геометриялық фигуралармен үнамды 
үйлесім табуымен сипатталатындыгы; тоғызыншы- 
дан — ескерткіштерді бояумен безендіру үшін не- 
гізінен қызыл, кара, сары және жасыл түсті бояу- 
лардың қолданылатындығы; оныншыдан — ескерт-

кіштерді түрлі түсті бояулармен безендіру үшін 
түрлі бояуларды әр түрлі өсімдіктер мен жергілік- 
ті минералдарды пайдалана отырып, тамшылар- 
дың өздері жасайтындығы.

Тамшылардың өздері жасайтын түрлі түсті 
өсімдік тектес бояуларының ыстык-суыкка да, 
жауын-шашынға да, жүздеген жылдармен есеп- 
телетін уакыт сыны на да төтеп беріп, оңбай, 
қаз-қалпында қалуы таңданарлық құпия. Қазіргі 
күнде түрлі түсті осімдік тектес бояу кайнату 
сырының ұмытылгандығы өкінішті-ак.

Мінеки, Батыс Қазакстандағы кабір басына 
тастан койылатын алуан түрлі ескерткіштердің 
техникасындағы біз байкаған осы ерекшеліктер- 
дін өзі-ақ бұл атыраптағы ескерткіштердің олке 
табигатына бейімделе салынатындығын және жер- 
гілікті тамшылардын биік талғам, сергек ой, 
үшкыр киялға коса, шебер орындаушы деңгейіне 
көтеретіндігінің анык айғағы іспеттес.

Сондыктан Казахстан жеріндегі кабыр басы
на тастан койылатын үлкенді-кіші ескерткіштер- 
дің бәрҺі тарихи-этнографиялык тұрғыда жан- 
жакты зерттеудің ғылыми-тәжірибелік мәні өте 
зор. Мүндай зерттеулер казак халкының этник- 
тік тарихык анықтай түсуге, оның материалдык 
және рухани мәдениетін жете түсінуге көмек- 
тесетіні даусыз.
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Бұл кітапта Ұлы Октябрь 
революциясына дейін ер адам- 
дар айналыскан колөнер түрлер- 
інің болмысы қарастырылды. 
Осы еңбек ел арасынан көп 
жылдар бойы жинаған кыруар 
жаңа материалдар, сондай-ақ, 
Алматы» Ленинград қалаларын- 
да және кейбір облыстық музей- 
лерде сакталған нағыз онер 
туындыдарын, бурын-соңды бас- 
па жүзін корген жазба мура- 
ны мүкият зерттеу негізінде 
жазылды.

Революцияға дейінгі қазактың 
қолонер кәсібі, шын мәнісін- 
де, шаруашылықтың негізгі тур- 
лер! болған егіншілік пен мал 
өсірушіліктен түбегейлі түрде өз 
алдына дербес кәсіп болып бе- 
ліну процесі аяқталмаған еді. 
Өйткені, қазақ колөнер шебер- 
лерінін қай-кайсысы болмасын 
жер өндеп, мал бағудан үзілді- 
кесілді қол үзе қойган жок. 
Олардың басым көпшілігінің ар- 
найы шеберханалары да болған 
емес. Оның устіне олар көп- 
шілік қауыммен жаз жайлау- 
ға, қыс кыстауға бірге көшіп, 
бір жагынан, аз ғана малын 
багып-қағумен де айналысты.

Біз карастырған қолөнер түр- 
лерінін қайсысында болмасын 
белгілі бір дэрежеде жергілікті 
ерекшеліктердің орын алган- 
дығы аныкталды. Мундай ерек- 
шеліктер, ең алдымен, хал- 
кымыздың көрші елдермен эко- 
номикалык байланысына, мэ-

дениет саласындағы бір-біріне 
тигізген игі әсеріне, ертеден қа- 
лыптаскан өнер дәстүріне және 
жергілікті жсрлерде жиі кезде- 
сетін шикізат түрлеріне де тіке- 
лей байланысты болды. Мәсе- 
лен, үй бұйымдарының коп- 
шілігін Қазақстанның солтүстік, 
солтүстік-шығыс өңірлері мен 
оңтүстік Алтай, Алатау төңіре- 
гіндс кайын, шырша, қарагай 
сияқты ағаштардан жасағанын, 
оңтүстікте бұл агаштарға коса 
терек, әр түрлі жеміс ағаш- 
тары, ал батыс және оңтүс- 
тік-батыста қарағай, кайыңға 
коса жөке, тал жиірек колданыл- 
ғанын байкаймыз.

Ағаштан жасалатын үй бүй- 
ымдарының бетін безендіру тә- 
сілінде де жергілікті ерекшелік- 
тер бар. Айталык, Қазакстанның 
оңтүстігінде түрлі бояумен сән- 
деу, нүскалы оюлар жүргізу ба- 
сымырак болса, Солтустік, Орта- 
лык және Шығыс Қазакстанда 
сүйекпен, күміспен, асыл тастар- 
мен, түсті маталармен әсемдеу 
жиі үшырасады. Ал, Қазакстан- 
ның батысында ағаш түрлері 
аз болғандыктан, әйтеуір, одан 
жасалатын үй бұйымдарының 
бәріне дерлік өте әдемі, бедерлі 
ою ойылып, оған косымша түр- 
лі түсті бояулар жағылып, үй- 
лесімді коркемделеді. Ағаштан 
жасалатын бүйымдардың бетіне 
жүргізілетін ою-өрнектердің мо- 
тивінде жергілікті өзгешелік- 
тер байкалады. Оңтүстік Қазак-

станда, негізінен, стильденген 
кошқар мүйіз окм.1 мен геомет- 
риялык фигуралар араласа кол- 
данылса, Солтүстік, Орталык 
және Шығыс Қазакстанда 
стильденген зооморфты оюлар 
басым. Сондай-ак, Батыс Қа- 
закстанда стильденген зооморф
ты оюлар өсімдік тектес өрнек- 
термен жаксы үйлесім тапкан.

Қазактык ағаш өңдеу кэсібі- 
нің ішіндегі ең күрделісі де, көш- 
пелі халыкка ең кажеттісі де 
киіз үй сүйегін жасайтын үйші- 
лер өнері екені даусыз. Киіз үй 
сүйегінін әр түрлі әлеуметтік 
ерекшеліктерін былай койганда. 
оның жергілікті ерекшеліктері 
де болған. Соның ішінде, ең бас- 
тысы, Қазақстаннын онтүстік- 
шыгыс өңірінде киіз үйдін, 
шаңырағының кішірек. уыктары- 
ның төменгі ійіндері шамалы 
болуына байланысты киіз үй 
сүйегінің төбесінің тік, яки шо- 
шактау болуына мүмкіндік бс- 
реді, ал Қазакстанның калған 
өңірінде киіз үй шаңырактары 
көлемдірек, уык іиіні молдау 
келеді де, киіз үй төбесінің 
жатағандау болуына жағдай 
туғызады.

Ершілер өнеріиде де жергілік- 
ті озгешеліктер бар. Ол ерек- 
шеліктер Қазакстанның әр өңі- 
ріне тән ер түрлерінін жасалу 
тәсіліне, сырткы кескініне, 
кандай агаш түрлерінен жаса- 
латындығына және көркемделу- 
інс тікелей байланысты. Буған
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мысал ретіндс Қазакстанның оң- 
түстігінде, негізінен, қүранды ер, 
батысында козыкүйрык ер, сол- 
түстігінде, орталығында, шығы- 
сы мен оңтүстік-шығысында ка
зак срлерінің әр түрлі түрле- 
рі жасалган екен.

Жсргілікті ерекшеліктер ка
зак зергсрлерінің ісінде де анык 
байкалады. Оның ішінде зер- 
герлік өнсрде Орта Азия ык- 
палы байкалатын батыс және 
оңтүстік-батыс аудандар. Әйел- 
дерге арналған әшекейлердің бүл 
өңірдегі кең тараған алка (оңір- 
жиек), білезік, колтыкша, тү- 
марша, жүзік, күдаги жүзік, 
сырга, белбеу, тағы басқа түр- 
лерінің жасалуында айтарлық- 
тай негізгі ерекшелік бар. Мұн- 
дай әшскейлердің Қазакстанның 
баска аудандарымсн салыстыр- 
ғанда өте колемді болуымен 
бірге, олардын көпшілігінің мү- 
кият какталган күмістің екі ка- 
батының арасына ақ балшык 
толтырылып жасалуында. Сон- 
дай-ак, онын айтарлықтай тагы 
бір ерекшелігі — бұл әшекейлер- 
дің сыртын сіркелеу, алтын- 
дау, асыл тастардан коз орнату 
тәсілдерімен көркемделуі болып 
табылады.

Қазакстанның солтүстік-ба- 
тыс, солтүстік, орталык және 
солтүстік-шығыс атыраптарында 
күмістен жасалатын эйел әше- 
кейлері, негізінен, көлемі жағы- 
нан шағын, жүқа, жіңішке бо
лып соғылады екен. Ал, олар- 
дың бетіне, көбінесе, карала 
жүргізіледі, тастар орнатылады. 
Республиканың оңтүстік, оңтүс- 
тік-шығыс өңірлерінде жұмыр- 
лап соккан білезіктер, козалы 
сырғалар, әр түрлі шағын күйма 
әшекейлер жиі кездеседі. Күміс 
әшекей бетіне түсті шынылар 
мен асыл тастар орнату, түрлі 
түсті тыныке (эмаль) жүргізу 
дәстүрі де бұл атырапта айтар- 
лыктай кең тарады.

Үй жануарлары мен аң теріле- 
рін илеу, былғарыдан әр түр- 
лі бүйымдар тігу Қазакстанның 
кай өңірінде болсын халык өмір-

інде айтарлыктай орын алды. 
Ал, казактың оте көне үй ыдысы 
жағланды республиканың оң- 
түстік, оңтүстік-шығыс өңірле- 
рінде гана жасайды. Жағланның 
негізі ағаш болғанмен, оның 
беті бедерленген калың был- 
ғарымен капталып, күміс эше- 
кейлер мен асыл тас орнату ар- 
кылы көркемделетін.

Қазак шеберлері мал сүйегі- 
нен жеке бүйым жасамағаны- 
мен, оны әр түрлі үй бүйым- 
дарының (төсагаш, кебеже, 
сандык, ер, жастык ағаш, т. б.) 
беттерін әсемдеуге жиі кол- 
данды.

Табиғи тастан әр турлі кү- 
рылыстар тұрғызу, шаруашы- 
лык күралдарын жасау Қазак- 
станнын бар өңірлерінде де бол- 
ран, ал кабір басына жұмсак 
тастардан сан алуан ескерткіш 
түрлерін кою (кұлпытас, үш 
тас, бес тас, кой тас, аркар тас, 
сағана, сагана там, кереге там, 
күмбсз, т.б.) Қазакстанның 
батысында нағыз өнер деңгейіне 
көтерілген. Бүл өлкелерде бұ- 
рын-сонды әйгілі халық шебер- 
лері жасаған сан алуан ға- 
жайып ескерткіштер осы уакыт- 
ка дейін сакталып келеді. Тіпті, 
осы дәстүрлі өнердін мүрагер- 
лері болған халык шсберлері 
казірге дейін ел арасынан та
былады.

Жоғарыда карастырылган 
колөнер түрлері Қазакстанның 
барлык шалгайларында түгелдей 
орын алды. Әр өңірдегі кол- 
онердің қалыптасып дамуына 
көрші халыктардын да ыкпалы 
айтарлыктай болды.

Эрине, казак колөнер шс- 
берлерінің ішінде орта кол іс- 
мерлермен бірге, аса өнерлілері 
де болды. Сондыктан да, ре
волюция га дейінгі жасалған 
бұйымдардын осы күні ел ара- 
сында болсын, музейлер корын- 
да болсын, ең тәуірлері ғана 
сакталып отыр. Ендеше, біздің 
жұмыска, негізінен, аркау бол
тан нағыз өнер иесі деңгейіне 
көтерьіген шеберлердің колыхан

шыкан әр түрлі туындылар десек 
кателеспейміз. Мүндай заттар- 
ды казіргі күнде жасайтын ха
лык шеберлері де некен-саяк, 
оны күнделікті омірге қажет 
етіп жасатушы да аз. Өйткені, 
казіргі казак жүртшылыгының 
күнделікті кажетін өтеуде өн- 
дірістік онімнің алатын орны 
вте зор. Сонымен бірге, өн- 
дірістік заттар халыктың эсте- 
тикалык талғамына да сай емес 
ле! Солай болғаиның өзінде де, 
халыктың дәстүрлі мәдениетінің 
көптеген салаларын жандандыра 
түсуде, колөнердің дәстүрлі 
элементтерін өндіріске енгізу 
мәселесінде партия мен үкімет 
үлкен камкорлық жасап отыр. 
Сол қамқорлыктың нәтижесінде, 
республикамызда киіз үй сүйегін 
жасайтын фабрикалар ашылды, 
сувенир фабрикаларында қа- 
зактын дәстүрлі үлттық бүйым- 
дарының көптеген үлгілері жа- 
салып, түрі ұлттык, мазмұны 
социалистік мэдениетіміздің 
дамуына ссбін тигізіп отыр. 
Міне, осы міндеттерді жоғары 
дәрежеде орындау ісіне бұл 
ецбегіміз, аздап болса да, сеп- 
тігін тигізер деп ойлаймыз.

Әрине, бүл кітапта казак 
колөнерінің ер адамдар айна- 
лыскан түрлерінің өзін толық, 
егжей-тегжейлі зерттеп, жан- 
жакты терең талдап жазып шык- 
тык деуден мүлдем аулакпыз. 
Өйткені, Қазақстан жері өте кен 
ғой. Онда өткен ғасырларда, 
үстіміздегі ғасырдың басында 
өмір сүріп, колөнердің әр сала- 
сында еңбек еткен онер иеле- 
рі — шеберлер де, олар жаса- 
ған ғажайып өнер туындылары 
да мол. Сондыктан, сол мол 
дүниенің ішінде біздін көзімізге 
шалынбай, колымызга түспе- 
гендері қаншама? Олай болса, 
қазактын үлттык колөнер са- 
лалары бойынша бүл жүмыста 
ескерілмеген мәселелердің бо- 
луы ғажап емес. Оның бэрі жүре 
түзелер, жылдан-жылга толыға 
түсер деген үміттеміз.
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