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ҚАЗАҚ МИФІ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК МИФОЛОГИЯ 

(Ізденістер мен болжамдар)

МӘСЕЛЕНІҢ ҚОЙЫЛУЫ

Жалпы мифологияны кең ауқымда, макролық тұрғыдан 
қа растырсақ, яғни әлемдік мифология үш сипатта болатынын 
көреміз. Бірінші – алғашқы қауымда пайда болған рухиелік 
мифтер. Олар, негізінен, адамды қоршаған жер бетіндегі әр 
алуан объектілердің, өсімдіктердің, жануарлардың, тіпті адам
дардың өздерінің пайда болу тарихы мен жекелеген аспан шы
рақтары жайында баяндайды.

Екінші – құлиеленуші мемлекеттер тұсында туып, қа
лып  тасқан мифтер. Олардың тақырыбы мен мазмұны бірін
шідегіден әлдеқайда кең. Мұнда екі процесс орын алады: 
бұрынғы миф тер өңделеді, әрі жаңа мифтер туады. Енді 
алғашқы қауымда шыққан рухиелік мифологияның ау
қы мы зорайып, тек жер бетіндегі объектілер ғана емес, 
күллі Космостың Хаостан рет телу тарихы әңгімеленеді. 
Сонымен қатар алғашқы қауымға тән рутайпалық қатынас 
жағдайындағы адамдардың азаматтық, әлеуметтік теңдігі, 
ру бірлігі, бауырластығы, кісілердің өза ра қайырымдылығы 
жойылып, олардың орнына қоғамда тап тық жіктелу пайда 
болып, әлеуметтік әрі мемлекеттік қа нау орныққан шақта, 
яғни құлиеленуші және феодалдық мемлекеттердегі деспотизм 
күшейген тұста, бұрынғы рутайпалық өмірді аңсаған, оны 
«алтын ғасыр» («қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған» 
деген сияқты) еді деп дәріптеген мифтер туады. Бұл мифтер 
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кейін, бірқұдайлық дін орнаған шақта, «жұмақ», «пейіш» 
туралы болып өзгереді.

Үшіншісі – феодалдық мемлекет кезінде қалыптасып, дамы
ған бірқұдайлық мифология. Мұнда алғашқы қауымдағы 
рухиелік мифология да, құлиеленуші мемлекет тұсындағы 
көп құдайлық мифология да қайта қаралып, рухиелер мен 
көп құдайлардың орнын енді әлемді бір өзі жаратып, бір өзі 
басқаратын жалғыз Құдай иемденеді, бұрындағы рухиелер 
мен құдайлардың барлық қасиеті жалғыз ғана Құдайдың 
бойына жинақталады. Сөйтіп, бірқұдайлық мифология адамзат 
қоғамының дамуындағы жаңа белес болып, жаңа дәуір пайда 
болғанын айғақтайды. 

Аталмыш үш сипатты мифологияның үшеуінде де көрініс 
беретін бір тақырып бар, ол – дүниенің жаратылуы мен күйреуі, 
яғни топан су мен одан кейінгі тіршілік туралы баяндайтын 
миф. Осы алуандас мифтерді зерттеу арқылы әлемдік мифо
логияның жалпы даму жолдары, оның жалпы адамзаттық 
(типологиялық) және ұлттық сипаттарын айқындауға болады.

Сонымен, топан су туралы мифтер. Мұнда дүниенің қира
уы мен ақырзаман жайында баяндалады. Түптеп келгенде, 
бұлар – эсхаталогиялық мифтер. Олардың қарапайым үлгілері 
сонау алғашқы қауымда пайда болған және космогониялық 
сипаттағы мифтермен араласып жүрген. Жалпы, заманақыр 
туралы мифтердің бізге жеткен классикалық үлгісі – топан 
су жайындағысы. Бұл мифтер алғашқы қауым тұсындағы 
эсхаталогиялық мифтердің негізінде туған, бірақ кейін діни 
мазмұнмен толығып, өзінің алғашқы «танымдық» сипа
тын діниге ауыстырған. Сөйтіп, ежелгі құлиеленуші мем
лекеттегі көпқұдайлық діннің негізгі тірегі болған миф кейін, 
бірқұдайлық дін кезінде, құдайдың адамдарды күнәлары үшін 
жазалағаны жайындағы мифке айналған.

Сонымен, біздің қарастыратынымыз – әлемнің жаратылуы 
мен күйреуі туралы мифтер, олардың өзгеру та рихы. Әлемнің 
жаратылуы дегеніміз – аясы өте кең ұғым, мұнда аспан мен 
жердің жаралуы, жер бетіндегі объектілердің және аспан 
шырақтарының пайда болуы, сондайақ жерде тіршілік ете
тін аңқұстардың, адамдардың дүниеге келуі қамтылады. 
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Ал әлемнің күйреуі туралы мифтерден, негізінен, то пан су 
жайындағылары талданады.

Әлемнің, адамдардың, жанжануарлардың, жер бетіндегі 
нәр селердің, аспан денелерінің пайда болған дәуірі әр 
халық тың мифінде әр түрлі аталады. Көбінесе «ерте заманда», 
«баяғыда», «жер кеппей түрғанда», тағы басқаша аталып, 
сипатталады. Этнографиялық еңбектерде осындай мифтік 
уақыт ты «Түс заманы» («Время сновидений») деп атау орнық
қан. Бұл орта лық Австралия түрғындарының мифтік уақытты 
атаған сөзі. Кейде бұл мифтік мезгілді «оу баста» деп те айтады. 
Бұл атаулардың бәрі фольклорлық түсінік тұрғысынан екені 
көрі ніп тұр. Гуманитарлық ғылым үшін мұның еш сөкеттігі 
жоқ. Дегенмен, дәл болу үшін мифтік дәуірді жаратылыстану 
не месе математика мен физика ғылымдарының ұғымдарымен 
де белгілеуге болатын тәрізді. Айталық, космос пайда болған 
мифтік дәуірді, яғни мифтегі адам өзі пайда болмаған заманды 
«минус І дәуір» деп, ал адам өзі пайда болған уақытты «нольдік 
дәуір», одан кейінгі мезгілді «плюс І дәуір» деп атауға болатын 
сияқты. Сонда аспандағы жұлдыздардың, Ай мен Күннің, 
Жердің жаралғаны туралы баяндайтын мифтер «минус І дәуір
ді» бейнелейтін болып табылады. Ал жердегі таутас, өзенкөл, 
алғашқы адамдар жайында айтатын мифтер «нольдік дәуірді» 
көрсететін болып саналмақ. Адамдар қауымының өмірі мен 
әдетғұрыптары, олардың реті жөніндегі мифтер «плюс І дә
уірді» бейнелейді деп есептелуге тиіс.

Міне, егер біз осы атауларды қолданар болсақ, онда біз
дің ғылымымыз мифологиялық түсінік негізінде туған атау
ларды пайдаланбас еді. Сөйтіп, біз мифтерді, «оу ба ста», «түс 
заманында» деген жалпылама анықтаудан гөрі ғылымға 
негізделген, әрі мифтік дәуір мен мифтік сананың стадиялық 
сатыларын да дәлірек бейнелейтін ұғымдарды фольклористика 
ғылымына енгізген болар едік. Бұл әдістің тағы бір ұтымды 
жағы – алғашқы қауымнан кейінгі қоғамдарда орын алған 
қайта мифологизация процесін, жаңадан туған мифтерді және 
ескі мифтерді жүйелеп, циклденген мифологияны да, оларда 
көрінетін уақытты, оларды тудырған мезгілді де анықтауға 
мүмкіндік туатындығы. Мәселен, алғашқы қауымнан соң 
пайда болған мифтердің уақыты – құлиеленуші мемлекет тұсы, 
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демек, бұл «плюс ІІ дәуір», ал бірқұдайлық дінге негізделген 
миф туатын феодалдық қоғам мезгілі – «плюс ІІІ дәуір» болып 
белгілене алады. Сонда біз күллі адамзат мифологиясының 
туып, даму мезгілдері мен сатыларын дәлірек анықтай аламыз.

Осы әдіспен қарайтын болсақ, аспандағы жұлдыздардың, 
Ай дың, Күннің, Жердің өзінің қалай пайда болғаны туралы 
баяндайтын мифтер ең көне болып табылады. Олардың бейне
лейтін уақыты – «минус І дәуір». Олай болса, мифтердегі ке
ңістік те, оқиғалар да, кейіпкерлер де бәрі – «минус І дәуір
дің» жемісі. Екінші сөзбен айтқанда, «жасампаздық туралы 
мифтер» түгелімен осы дәуірдікі болып есептеледі, ал бұл дә
уірдің өзі екі сатыдан тұрады.

Біріншісі – адам әлі өзін маңайындағы қоршаған табиғаттан 
бөлмеген уақытта, екіншісі – адам өзін ерекше сезінген заман. 
Бұл екеуі – мифтік сананың екі сатысы, әрі архаикалық 
мифтердің екі бөлігі. Алғашқысы – адамның аңға, жұлдызға, 
тасқа опоңай, өз еркімен айналып өтетіні, сондайақ керісін
ше – аңдардың, т.б. адамға айналатындығы туралы баяндайтын 
мифтер. Мұнда адам мен табиғат арасында алшақтық жоқ. 
Екіншісі – адамның басқа нәрсеге (немесе керісінше) айналып 
кетуі – біреудің зорлауымен яки бір қауіптің кесірінен болып 
көрінеді. Демек, мұнда адам өзін аңнан бөлек жан екенін біледі 
және аңға өзі айналғысы келмейді. Оны басқа бір күш мәжбүр 
етеді. Көп жағдайда жазадан қашу немесе бірдеңеден қорқу 
сияқты болып келеді.

Сонымен қатар мифтерде аспан шырақтары, басқа да нәр
селер біреудің (кейде көп құдайдың біреуінің) дене мүше
лерінен жасалады. Бұл да «минус І дәуірді» көрсететін 
«жасам паздық миф». Алайда, бұл мифтердің пайда болған 
уақы ты – құлиеленуші мемлекеттер, яғни, көпқұдайлық 
пай да болған тұс, демек, бұл мезгіл – «плюс ІІ дәуір». Сырт 
қарағанда, мұнда қайшылық бар: кейінгі заманда туған миф 
ежелгі, адамнан бұрынғы уақытты көрсетеді. Дұрысында, 
бұл – заңды. Мифтердің бәрі адам өзі туралы, аспан, жер, 
табиғат жайында ойлап, олар қалай және қашан пайда болған 
деген сұрақтар қоя алатын халге келгенде, соларға өзінше 
жауап бере алатын жағдайға жеткенде ғана туған. Олай болса, 
мифтер – адамзаттың өзі мен табиғат жайында кейінгі заманда 
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шығарған әңгімелер мен шежірелер, ырымдар жиынтығы. 
Олардың қайсысын қай кезде шығарды, не нәрсеге сүйеніп 
шы ғарды – міне, осы тұрғыдан келгенде, мифтерді тарихи
стадиялық әдіспен зерттеп, олардың ең көнесі қайсысы, олар 
қандай мақсатта айтылған деген сауалдарға жауап іздеуге тура 
келеді.

Адамдар әр дәуірде миф шығарып отырған. Алғашқы миф
тер ежелгі адамдардың тұңғыш рет өзін адам сезініп, табиғаттан 
бөлектенген кезде, топ болып қауымдаса бастаған тұста пайда 
болғаны күмәнсіз. Бұл кезеңнің мифтері өте қарапайым, 
онда айтарлықтай абстрактілік жоқ. Адам дар маңайындағы, 
көзіне көрініп жүрген, күнделікті тіршілігінде кездесіп, 
көріп, аңдап жүрген нәрселерін тілге тиек еткен, олар туралы 
ойланып, олардың ерекшеліктері жайлы ойға шомып, түсінуге 
тырысқан. Сонда оның ақылойы, түйсігі өзінің өмірі мен тә
жірибесінен аспаған, сөйтіп, ол өз өмірін соларға көшірген. 
Мұндай жағдай мифологияның барлық түрінде кездеседі, тіпті 
мифологияланудың екінші түрінде де айқын көрінеді. Екінші 
рет мифологиялану процесі құлиеленуші мемлекет тұсында 
болған. Мәселен, көпқұдайлық мифологияда құдайлар мен 
адамдардың, алыптардың фантастикалық өмірі мен бастан кеш
кендері сырт көзге ешбір реті жоқ хаос болып көрінеді. Бірақ 
жіті талдаған адам ондағы образдар мен жайттардың бірізді 
екенін байқайды, эпизодтар мен тұлғалар тізбегі жүйелі екенін 
аңғарады. Сөйтіп, ол ондай мифтерде табиғат пен қоғамның 
ақиқаттан алшақ мифологиялық тарихы баяндалатынын кө
реді. Бұл – екінші мифологияланудың нәтижесі. Ол – «плюс 
ІІ дәуірде», яғни, құлиеленуші мемлекеттер тұсында жүзеге 
асқан процесс. 

Осы кезеңнің өзінде де адамдар болмысты жаңа мифтік сана 
негізінде қабылдайды, тек мұнда алғашқы қауымдағы мифтік 
емес, жаңа сатыдағы мифологиялық ойлау бой көрсетеді, 
өйткені «ежелгі замандағы халықтар өзінің алғы (бұрынғы) 
тарихын өз қиялында, мифологиясы арқылы елестетеді»1. 
Ен деше, адам өзінің әлі ақылесі бар кісі, яғни, Homo Sapiens 
болмаған кезін миф арқылы білгісі келеді, ал оған бұл істе 
қиялы мен биогенетикалық жады (память, код) жәрдемге 
келеді.
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МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ АЛҒЫШАРТТАР

Дүниедегі халықтардың бәрі де өзінің фольклорында әлем
нің қалай жаралғаны, жер бетінде тіршіліктің қалай пайда 
болғаны, адамдардың қайдан шыққаны туралы әңгімелеп, 
алуан түрлі мифтер мен әпсанахикаяттар, аңыздар шығарған. 
Олардың көпшілігінде дүниенің адам нан әлдеқайда бұрын пай
да болғаны жайлы айтылады, аспан мен жер, көктегі жүлдыз
дар мен жердегі таутастар, өзенсулар, сондайақ жануарлар 
мен жәндіктер дүниеге қалай және қандай жағдайда келгені 
жайында баяндалады. Бір ғажабы, барлық елдің мифінде дүние 
ең әуелде түпсіз тұңғиықтан (зияющая бездна), шетсіз де шексіз 
ғаламнан (пустота), түбі жоқ, жағасы жоқ телегейтеңізден, 
қараңғылықтан, тұманнан жаралған болып келеді. Бірер мы
сал келтірейік. «Оу баста қаймағы бұзылмаған хаос, шымшы
тырық су – мұхит Нун (ең кәрі құдай) болған. Судан күн құдайы 
пайда болған. Ол – өзінөзі жасаған Атум, екінші есімі – Хепри, 
ең бірінші төбе. Ол төбе – мұхиттан шыққан алғашқы қатты 
жер еді, әрі әлем жаратылысының басы болатын»2. Египеттің 
барлық теогониясы мен космогониясында дүние пайда болғанға 
дейінгі заманда әлемді жауып тұрған мұхит болған делінеді3. 
Ең көне кітаптардың бірі – үнділіктердің «Ригведасында» бы
лай делінеді: 

1. Жоқ нәрсе де жоқ болатын ол кезде, 
     Бар нәрсе де жоқ болатын ол кезде,
     Ауа кеңістігі де, оның үстіндегі аспан да 

                                                                       жоқ болатын. 
    Не нәрсе әрі-бері қозғалды екен? 
    Қай жерде? Кімнің қарауында? 
   Қандай су еді бұл түпсіз терең?

2.  Өлім де, мәңгілік те жоқ еді ол кезде, 
     Түннің де, күннің де белгісі жоқ еді. 
     Әйтеуір, бір нәрсе дем алып тұратын 

                                                                  ауаны қозғамай, 
     Одан басқа еш нәрсе жоқ еді.
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3.  Қараңғылық басқан түнек еді оу баста, 
     Дүниенің бәрі айқындауға келмейтін 

                                                             түпсіз мұхит еді...4 

Ежелгі гректердің мифологиясында әлемнің алғашқы жағ
дайы, былай суреттеледі:

«Әуелі тек мәңгі шексіз, қапқараңғы Хаос болды. Өмірдің 
қайнар көзі сонда жатқан. Барлығы да бүкіл дүние мен мәңгі 
жасайтын құдайлар да шетсізшексіз Хаостан пайда болды...»5.

Әлемге әйгілі «Библияда» жаһанның алғаш қалай пайда 
болғаны жайлы былай деп жазылған: «Оу баста құдай кле пан 
мен жерді жаратты. Жер көрінбейтінді, әрі қуыс, әрі қараң
ғылық басқан түпсіз түңғиық болатын...»6. 

Қай елдің мифологиясын алсақ та, әлемнің алғаш пай да 
болғаны жайында осы мәнде әңгімеленеді. Біз ондай мысал
дарды зерттеу барысында көптеп келтіреміз.

Ал енді осындай бірізділікті қалай түсінуге болады? Елдер 
бірбірінен ауыстырып ала берген жоқ қой. Ауыстүйіс, әлбетте, 
болды, бірақ ол, көбінесе, тарихи және тегі жағынан жақын 
халықтар немесе көрші елдер арасында болатын құбылыс. 
Ендеше бұған басқа бір себеп болуға тиіс.

Жоғарыдағы мысалдарда айтылатын жайттарды еш адам 
көрген жоқ, тіпті көруі мүмкін де емес, өйткені ол кезде адам
заттың өзі жоқ болатын.

«Адам (Ноmо) – осыдан екі миллионнан астам жыл бұрын 
жануарлар дүниесінен бөлініп шыққан, ақылесі бар адам 
(Ноmо Sаріеns) – 80 мың жыл бұрын пайда болған»7. Демек, 
дүниенің қалай пайда болғанын адам көре алған жоқ. Олай 
болса, өзінен әлдеқайда бұрын болып кеткен оқиғаларды адам 
қалай біркелкі, ұқсас етіп баяндайды? Міне, бұл сұраққа жауап 
беру үшін жаратылыстану ғылымын көмекке шақыруға тура 
келеді. 

Атақты биологғалым Эрнст Геккельдің биогенетикалық 
заңы бойынша, адамның ұрығы ана жатырының ішінде жатқан 
9 айда адамзаттың миллиондаған жылдар бойы жәндіктен 
адам түріне дейін дамыған жолын өтеді екен де, адам кейпінде 
(Ноmо) дүниеге келеді екен...8 Туғаннан кейін бала алғашқы 
1 жылда адамзаттың еңбектеп жүрген кезінен тік тұра алатын 
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қалпына жеткенге дейінгі дәуірді қамтиды, ал одан кейінгі 2 
жылда бала адамзаттың ақылесі бар Ноmо Sаріеns болған за
манына дейінгі уақытты өтеді. Сөйтіп, ана құрсағында пайда 
болған күннен бастап дамып, қазіргі кейпіне келген эво
люциясын өтеді екен. Әрине, бұл – жедел даму.

Осы жедел даму барысында адам (бала) сол құрсақта өткен 
әр алуан түрдегі өз сипатына тән кейбір қасиетбелгілерді 
бойына сіңіріп, сақтап қалатын көрінеді. Осы күнгі адамның 
жан түкпірінде жатқан, сондайақ мінезқұлқындағы, сырт 
пішініндегі кейбір қасиетбелгілер – біздің бабаларымыз өткен 
әр дәуірдегі, әр сипаттың көріністері. Яғни, адам бойында 
та рихи ғана емес, сонымен бірге биогенетикалық та жады 
(память) белгі беріп тұрады екен. Олай болса, кейінгі заманның 
адам дары біркелкі етіп айтып жүрген әлемнің пайда болуы 
туралы мифтер – сол ежелгі эволюциялық дәуірдердің ізін 
сақтаған биогенетикалық жадының жемісі болуы да ықтимал.

Міне, мифтерді енді осы тұрғыдан қарастырып көрейік. 
Әуелі адамның пайда болуын биология негізінде сөз етелік.

Дарвин мен Геккель ілімдері бойынша, жанжануардың бәрі 
(адам да) о баста судан шыққан9. Су ішінде әр алуан сипаттағы 
жәндіктер түрінде дамып, біртебірте құрлыққа шығып, басқа 
кейіптерге түсіп, әрі қарай дами берген.

Адамзат та солай пайда болған. Ал дамыған, яғни Ноmо Sа
ріеns болған адамның ұрығы да жатырға түскеннен соң тоғыз 
ай бойы су ішінде дамып жетіледі. Басқаша айтқанда, кішкене 
ғана нүкте (ұрық) жатырдағы су ішінде пайда болады да, бірте
бірте үлкейіп, суға сыймайтын көлемге жетеді, сөйтіп басқа 
сипатқа көшеді.

Жердің судан пайда болғаны туралы мифтер де осы лай. 
Жер планетасын қараңғылық қоршаған судың, яғни түнектегі 
түпсіз мүхиттың ішінде пайда болған қатты нәрсе (нүкте) деп 
баяндайтын мифтерде таңғаларлық бір сыр бар. Ол – Жерге 
сыртынан, космостық биіктен қараған сияқты әсер. Ға
рыш – шетсіз де шексіз қараңғылық. Сол түпсіз түнек ішінде 
(күн сәулесімен) көрініп тұрған Жер – космостан қарағанда 
да кіш кентай ғана нүкте. Ғарыштан ұшып келе жатып, бірте
бірте жерге жақындаған сайын Жердегі құрылықтар – ұшан
теңіз судың арасында тұрған нүктелер болып көрінеді. Жерге 
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космос биігінен қарағандықтың екінші бір белгісі кейбір миф
терде, әсіресе Құранда көктің жеті қабаттан тұратындығы 
айтылады. Мәселен, Фұссилат сүресінің 1112аятында былай 
делінеді: «Оларды (аспан мен жерді – С.Қ.) жеті көк етіп, екі 
күнде жасады. Сондайақ, әр көктің міндетін өзіне білдіреді. 
Жақын көкті жұлдыздармен әшекейледік әрі қорғауға ал
дық»10. Демек, Космоста көптеген галактика бар екені, соның 
ішінде Күн системасына кіретін жеті планета (дұрысы тоғыз 
ғой) бар екені айтылады. Сөйтіп, бұдан біз жеті планетаның 
әрқайсысының өз орбитасы бар бір көк болып саналатынын 
көреміз.

Жерге алыстағы космостан қарағандықтың тағы бір айға
ғы сияқты нәрсе – біраз мифтерде жер жұмыртқа сияқты деп 
айтылатындығы. Жердің дөңгелек, жұмыртқаның форма
сындай екенін ежелгі мифті шығарушылар қайдан біледі деген 
сауал туады.

Бұл айтылғандардан жер бетінде адамдар космостан кел
ген деген түсінік тумасқа керек. Себеп басқада. Ол – жоға
рыда айтқан биогенетикалық заңның әсерінен. Нәресте ана 
құрсағында жатып дамыған кезде атам замандағы эволю
циялық дамудың іздерінен генетикалық информация алады, 
өйткені әр адамның бойында, ұрығында генетикалық код 
бар және жатырдағы қараңғылық пен су соған өте қолайлы 
жағдай жасайды. Соның арқасында адам өмір бойы өзі біл
мейтін, бірақ экстремалды жағдайда көрінетін жүк арқалап 
жүреді. Адам ның түрі, бетәлпеті, дене құрылысы атаанадан 
мирас болатыны сияқты, генетикалық жүк те бұрынғы ба
балардан келе жатқан қасиеттер. Олай болса, Жерге кос мостан 
қарағанның сыры – осы генетикалық жүкте жатыр. Сол себепті 
де оу бастағы, әлемнің, адамның жаралуы туралы мифтерде 
ешқандай бір таза этникалық сипат жоқ.

Генетикалық жүктің іздері, біздің ойымызша, топан су 
туралы мифтерде де байқалады. Әдетте, бұл тақырыптардағы 
мифтерді Библиядағы жер жүзін су басып, Нойдың (Нұхтың) 
аман қалғаны жайлы мифпен байланыстыру етек алған. Шын
дығында олай емес. Атақты Дж. Фрезердің дәлелдеуі бойынша, 
жер жүзін басқан топан су туралы мифтік әңгімелер әлемнің әр 
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түкпірінде тұратын, бірбірімен еш байланысы болмаған және 
әр түрлі мәдени сатыда өмір сүрген халықтарда бар екен11.

Әр жақта, әр қоғамда өмір сүрген елдердің топан су туралы 
мифінің де біркелкі, ұқсас болуының сыры неде? Осыған жауап 
іздеп көрелік.

Топан су туралы мифтің бір халықтан тарамағаны даусыз. 
Сондайақ бүкіл жер жүзін (аспанға дейін) түгел басып кеткен 
су тасқыны болмағаны да күмәнсіз. Олай болса, неліктен бар
лық халықта топан су жайлы әңгімеленеді?

Біздіңше, бұл жерде биогенетикалық заң мен Жердің плане
та түріндегі даму тарихына жүгіну керек секілді. Геология 
ғылымының дәлелдеуі бойынша, Жер бетін бірнеше дүркін 
қа лың мұз басып, қайта еріген. Мұз дәуірлерінде еріген судың 
деңгейі құрылықта бірнеше метр көтеріліп, жердің бетін 
қалың су басқан. Жылы жақ та біртебірте кеуіп, солтүстікке 
қарай жылжып отырған. Тірі қалған жануарлар мен жәндіктер 
қайтқан суды қуып, судан босап, кепкен жерлерде қайта өмір 
сүре бастаған. Соңғы мұз дәуірі ғылымда четвертичный немесе 
антропогендік деп аталады. Бұл дәуір 2 миллиондай жылға 
созылған. Соның аяғына қарай адам жетіліп, Ноmо Sаріеns 
қал пына келген. Адаммен бірге ол кезде жер бетінде алу ан 
түрлі ғажайып хайуандар мен жәндіктер де өмір сүрген: ма
монттар, мүйізтұмсықтар, алып кесірткелер, зор жыландар, 
айдаһарлар, т.т.

Бұл хайуандардың да бейнелері адамның генетикалық жа
дында сақталып қалған. Жер жүзі халықтарының фоль к
лорында неше түрлі фантастикалық хайуандар мен мақұлықтар 
образының кездесуі, бір жағынан, адам табиғатындағы сол 
баяғы заманнан қалған генетикалық жүктің ізі болса, екінші 
жағынан, сөз жоқ, кейінгі заман адамдарының көркем қия
лының жемісі. Сол сияқты топан су туралы мифтер де – адам ның 
Ноmо Sаріеns бола бастаған шағында болған мұз дәуірінің, сол 
замандағы қалың мұздың еріген орасан суының биогенетикалық 
жады арқылы жеткен ізі туралы әңгімелер. Кейінгі заман 
адам да рының санасына биогенетикалық код арқылы сақталып 
жет кен оқиғалардың және сол уақыттағы хайуандардың елесі 
фольклорда қиялғажайып мәндегі сюжеттер мен кейіпкерлер 
болып көрінеді. Әрине, оларға кейінгі дәуірлердегі кісілердің 
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қиялы қосылған, өйткені әлемнің жаратылуы мен адамның 
пайда болуы жайындағы мифтер өте кеш, бертінгі заманда 
туған. Адам өзін ақылесі бар, жанжағын қоршаған табиғаттан 
ерекше жан екенін сезіне бастаған мезгілде дүниенің, өзінің, 
ба сқа нәрселердің қалай, қайдан пайда болғаны жөнінде 
ойланып, неше түрлі миф шығарған. Сонда ол өзінің ақылды 
адам болғаннан бұрынғы өмірін, сол шақтағы оқиғаларды 
өз ойымен қалпына келтіруге тырысқан. Бұл істе оған екі 
нәрсе көмекке келген, бірі – өзінің еркінсіз көрініс беретін 
биогенетикалық коды да, екіншісі – өзінің нанымсенімі мен 
қиялы. Сөйтіп, ол өзі жоқта болған тіршілік пен қиялсенімнен 
туған өмірді бейнелеп, әңгімелейтін болған. Сонымен, әлемдік 
мифологияның басты тақырыбы – дүниенің жаратылуы мен 
күйреуі, басты кейіпкері – жасампаз қаһарман мен құдайдар, 
адамдар екен де, басты сипаты біркелкілігі болып шықты. Қа
зақ мифологиясы да осы тектес. Мұнда да әлемнің жаратылуы 
мен күйреуі баяндалады, жасампаз қаһармандар да, адамдар 
да, құдай да әрекет істеп жатады. Алайда, бұдан әлемдік 
мифоло гия барлық халықта, барлық уақытта бірдей болған, еш 
өзгеріске түспеген деген тұжырым тумайды. Керісінше, ол әр 
дәуірдің рухына сәйкес, әр халықтың өмір салты мен тұрмыс
тіршілігімен байланысты туып, қоғамның әр кезеңіне қатысты 
өзгеріп отырған. Сол себепті әлемдік мифологияны тарихи
стадиялық, әрі салыстырмалытипологиялық әдіспен зерттеу 
нәтижелі болмақ. Міне, осы шартты негізге ала отырып, 
әлемдік мифологияның әр замандағы, әр халықтағы нақты 
сырсипатын ашуға және жалпылық белгілерін айқындауға 
болады. Сөйтіп, біз қазақ мифінің әлемдік мифологияға 
қатысын, өзіндік ерекшеліктерін, сондайақ типологиялық 
қасиеттерін анықтай аламыз (Бірақ қазақ мифін жеке емес, 
әлемдік мифология аясында зерттеу керек). Ол үшін біз 
әлемдік мифологияны жоғарыда айтқан әдіс негізінде үш 
үлкен тарихи стадиялық топқа бөліп, алғашқы қауымдағы 
рухиелік мифология, құлиеленуші мемлекеттер тұсындағы 
көпқұдайлық мифология, феодалдық мемлекеттер кезіндегі 
бірқұдайлық мифо логия деп қарастырамыз.

Әрине, бұл топтаулар мен атаулар өте шартты, өйткені 
біздің негізгі критерий етіп алып отырғанымыз – әлемдік 
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мифологияның жалпы сипаты, яғни дүниенің жаратылуы мен 
күйретілуі. Ал оны жаратушы кім? Күйретуші кім? Міне, біздің 
топтауларымыз бен атауларымыздың негізінде осы жатыр. 
Екінші сөзбен айтқанда, дүниені жаратушы да, күйретуші 
де әр заманда өзгеріп отырған бір күш. Алғашқы қауым 
кезіндегі мифтерде ол – әр заттың рухиесі немесе жасампаз 
қаһарман (ілкіата, демиург), құлиеленуші мемлекеттер 
мифологиясында – құдайлар, ал феодалдық қоғам тұсындағы 
мифологияда – бір Алла, жалғыз Құдай. Міне, осы макролық 
сипат әлем мифологиясының басты ерекшелігі деп есептеліп, 
ол аталмыш атаулар мен топтауларға негіз болды.

РУХ-ИЕЛІК МИФОЛОГИЯ

Жалпы сипаты. Алғашқы қауым кезіндегі рухиелік ми
фологияда әлемнің тұтас түрде пайда болуы туралы баян
далмайды және дүние о баста Хаос болған деп те айтылмайды. 
Оның басты себебі – алғашқы қауым адамдары күллі әлем ту
ралы білуге, ол жайында тұтас мәлімет алуға әлі талаптанбаған. 
Ол дәуірде адамдар бірінші кезекке тамақ тауып жеуді алға 
қойған, сондықтан олардың әлем қайдан, қалай пайда болды, 
аспан деген не, ол қалайша құламай тұр, жерді кім жаратты 
деген сауалдар қойып, оларды шешумен шұғылдануға шамасы 
болған жоқ. Ол кездегі адамдар үшін маңайдағы дүниенің бәрі, 
аспан да, жер де, су да, тау да, жұлдыз да атам заманнан келе 
жатқан, өздері қалай өмір сүрсе олар да солай тірлік ететін бо
лып көрінген. Архаикалық мифтерде адам мен аңқұстың бірге 
«өмір сүріп, олардың әлі бөлінбей, бірбіріне опоңай айналып 
кете алатындығы жөнінде айтылатындығы сондықтан. Ал 
әлемнің пайда болуы туралы сөз еткен мифтерде тек жекелеген 
объектілер туралы ғана әңгімеленеді. Мәселен, Австралияның 
ежелгі тұрғындары Хаостан реттелген Космостың пайда болуы 
туралы мифтерді білмейді. Олар дүниенің бәрін өздерінің 
бұрынғы бабалары жасаған деп есептеген. Е. Мелетинский бұл 
туралы былай деп жазады: «Олардың мифтерінің ерекшелігі – 
дүниенің пайда болуы туралы түсініктердің бүкіл әлемінің 
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емес, оның бөлшектерінің қалай пайда болғанын баяндау арқы
лы білетіндігі...»12.

Алғашқы қауым адамдары ең алдымен өз маңайын шолып, 
төңірегіндегі, өзі көріп жүрген заттарды ғана танып білгісі 
келген (Бұл оның күнделікті тіршілігіне қажет еді). Міне, осы 
тұста олар өзінің өмір тәжірибесін пайдаланумен қатар алуан 
түрлі нанымсенімге, қиялға жүгінген, сөйтіп, өздері сенетін 
мифтер шығарған (Ал әлемді тұтас бір дүние деп білуге ұмтылу 
және сол тура лы миф тудыру тек алғашқы мемлекеттер тұсында 
орын алған).

Көне тарих пен ежелгі қоғам өмірін, алғашқы қауым 
мәдениетін зерттеген ғалымдар ол замандарда ғұмыр кешкен 
адамдардың аспанда патша, яғни, құдай бар деп түсінбегенін 
ғылыми тұрғыда дәлелдеп шыққаны мамандарға аян. Расында 
да, алғашқы қауым кезінде жердің өзінде әлі патша болған 
жоқ, сонда сол уақыттың адамдары аспанда патша бар, елдің 
өмірін басқарып, қадағалап отыратын құдай бар деп қалай 
айта алсын?! Өз тіршілігінде жоқ нәрсені ол кезде бар деп 
ойламайтын, себебі алғашқы қауым адамдары көп уақытқа 
дейін өздерін табиғаттан бөлмейтін де, өз өмір салтын табиғатқа, 
кейінірек аспанға көшірген.

XX ғасырға дейін алғашқы рулық қауым түрінде өмір 
сүрген Африкадағы, Австралиядағы, Океаниядағы, Қиыр 
Солтүстік Азия мен Америкадағы тайпалардың мифтеріндегі 
құдай рөлінде көрінетін кейіпкерлер, шын мәніндегі, біздің 
түсінігіміздегі құдай емес. Олар – рухиелер немесе тәңір
иелер, әлі құдай деңгейіне жетпегендер. Құдай туралы түсінік 
мемлекет пайда болған тұста ғана пайда болды, онда да ежелгі 
құлиеленуші мемлекетте – көпқұдайлық, ал орта ғасырдағы 
феодалдық мемлекетте бірқұдайлық болып қалыптасқан.

Ал жаңағы алғашқы қауым мифіндегі рухиелерге келсек, 
олар – тұлғаланған, яғни персонға айналған табиғаттың күш
тері, басқаша айтқанда, табиғаттың әр құбылысын иемденген 
кейіпкерлер. Олар, мәселен, тау иесі, жел иесі, күн иесі, су 
иесі, тас иесі, шөл иесі, көл иесі, т.б. болып дербестелген. 
Мысал үшін мына мифке көңіл бөлейік: «Батака деревнясының 
тұрғындары Баракуа тауының шыңында өсетін сиқырлы шөп
ке барады екен. Онда баспалдақ бар екен, ал шыңның басында 
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терең жарық бар екен... Сол жарықтың ішінде шыңның рух
иесі тұрады екен... Егер оны көріп қалсаң, жақсы болмайды, 
жақын бір адамың қайтыс болады. Шыңның дәл төбесінде неше 
түрлі сиқырлы шөп өседі екен. Кейде сол жерде өсетін жұпар 
иісті ақ гүлді табуға болады... Ол гүл сағат сайын ашыла ды 
екен де, бұрынғысы солып қалады екен. Егер ол гүлді тапсаң, 
оның көмегімен ойлағаныңның бәрін жүзеге асырасың. Гүлді 
алақаныңа үгітіп, қолыңды керек кісіге қарата көтеріп, оның 
атын атасаң болды, өзі жетіп келеді, қай жерден болса да. Осы 
гүлді іздеп шыңға баратын болсаң, өзіңмен бір ақ әтеш немесе 
бір атым үгітілген темекі ала жүр, шыңның рухиесіне сыйға 
тарту керек...»13

Тау иесі туралы бұл түсінік, сөз жоқ, ежелден келе жатыр. 
Таудың, шыңның рухиесі бар деген сенімге иландыру мақ
сатында әрі қарай бір әйелдің жеңілтек күйеуін тәртіпке салу 
үшін сиқырлы гүлге барғаны, оны тауып алғаны, сөйтіп, 
күйеуі нің жетіп келгені туралы айтылады.

Мұндай рухиелер бейнесі, олар туралы түсінік қазақ 
мифологиясында да сақталған. Мәселен, «Көл иесі – Қамбар
ау, Шөл иесі – Қамбарау!» немесе «Су иесі – Сүлеймен, Ал
ладан тілек тілеймін» деген эпоста жиі кездесетін поэ зия лық 
тіркес тер – қазақ елінің ежелден сақтап келе жатқан мифтік 
ұғымдары. Осы тектес әр алуан рухиелерді ертегілерден де, 
хикаялардан да кездестіреміз. Мысалы, әйгілі «Ер Төстік» 
ертегісіндегі Желаяқ, Таусоғар, Көлтауысар сияқты мифтік 
кейіпкер лер – сол баяғы дәуірдегі рухиелер. Олардың әр
қайсысы – әр нәрсенің иесі: Желаяқ – желдің иесі, Таусо
ғар – тауға қожа, Көлтауысар – көлдің иесі. Әрқайсысы – тек 
өз құбылысының қожайыны, басқа әлемге билік жүргізе 
алмайды, бөтен қожаның жеріне бармайды. Мұны ертегінің 
өзі де баян етеді. Жер астына түскен Төстікке жәрдем етіп 
болғаннан кейінгі олардың жағдайы мынандай:

«Сөйтіп, Ер Төстік жылап Бапа ханға қайтады. Қайтып 
келе жатқанда, жолдан ерген алты жолдастарының бәрі де 
өздерінің жерлерінен әрі жүрмейді (астын сызған біз – С.Қ.). 
«Бұдан әрі баруға біздерге жол жоқ!» – деп, олар Ер Төстікпен 
қоштасып, қала береді»14.
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Әрине, қазақ фольклорындағы бұл бейнелер – баяғы рух
иелердің мифологиялық сипатын сақтаған ежелгі кейіпкерлер 
емес. Олар көп өзгеріске ұшыраған. Дей тұрғанмен, мұнда 
көне мифтік ұғымдардың ізі бар екені күмәнсіз. Дәл осындай 
жайтты төрт түліктің иелері тура лы мифтерден де байқаймыз.

Ал көне мифологиядағы рухиелер алғашқы қауым мифінде 
дүниені жаратушы әрі күллі әлемнің иесі болып көрсетіледі. 
Мұндай кейіпкерлердің қалдығы кейінгі заманда қалыптасқан 
жанрларда да, мысалы, ертегіде, эпоста көрініс береді. Яки 
болмаса олар басқа сипаттағы кейіпкерлер болып бейнеленеді. 
Мысалы, бұл рухиелер құлиеленуші мемлекеттің жүйеленген, 
циклденген жаңа мифологиясында табиғаттың әр құбылысын 
билейтін құдайлар болып өзгереді. Сөйтіп, көпқұдайлықты 
қалыптастырады. Ал феодалдық мемлекет тұсында бұл рух
иелер бұрынғы күштен айырылады. Бұлар енді бұрынғы 
құдай қасиетінен ада болады, өйткені бірқұдайлық ресми 
дін байырғы көпқұдайлықты жоққа шығарады. Сөйтіп, енді 
ежелгі рухиелер алуан түрлі құбыжыққа айналады. Соның 
айғағы – қазақтағы албасты, жезтырнақ, үббе, т.б. осы сияқты 
кейіпкерлер. Бірақ осыған қарамастан, оларда ежелгі рух
иелік қасиет сақталған. Айталық, Үббе – өзен иесі, Сөрел – 
орман иесі, Жезтырнақ – қамысты дала иесі, т.т.

Бұл аталған рухиелер ежелгі атабабаларымыздың алғаш

қы рулық өміріндегі мифтерінде әлемді жаратқан күштер 
болғаны сөзсіз (өкінішке қарай, ол мифтер бізге жетпеген). 
Біз бұл жағдайды тарихитипологиялық әдіс бойынша қал
пына келтіруімізге болады, яғни, қазақ мифологиясының кө
не заманғы сипатын тарихистадиялық жағынан ұқсас мифо
логияны қарастыру арқылы аңдауымызға мүмкіндік бар еке
нін көріп отырмыз.

Сонымен, алғашқы қауымдағы рухиелік мифологияның 
басты сипаты мен ерекшелігі төмендегідей болып келеді.

Ең көне мифтерде жандыжансыз табиғаттың бірлігі, адам 
мен табиғаттың бірлігі, адам мен табиғаттың теңдігі туралы 
түсініктер айқын көрініс береді. Осы ұғымдардың нәтижесінде 
адам өзін қоршаған табиғаттан, жанжануарлардан бөлмейді. 
Соның салдарынан мифтерде адам аңға, құсқа, таутасқа 
опоңай айнала алады. Бұл – алғашқы қауым адамының 
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жер бетіндегі, яғни өзінің маңайындағы заттарды «тануға» 
ұмтыл ғанының белгісі. Сонымен қатар, бұл мифтер алғашқы 
қауым адамына тән мифологиялық сананың бірінші сатысын 
көрсетеді.

Мифологиялық сананың екінші сатысы – адам өзінің өлі 
табиғаттан, жанжануарлардан бөлек екенін сезінген жағдай. 
Бұл тұстағы мифтерде адамның басқа нәрсеге айналуы өз 
еркімен емес, біреудің күштеуімен, немесе бір жағдайға 
байланысты мәжбүрліктен болады. Бұл кезде адамдар жер 
бетіндегі заттар мен жанжануарларды «танып» болып, енді 
аспан шырақтарына назар аударады, сөйтіп Күн, Ай, Жұл
дыздар қалай пайда болды деген сауалдарға жауап іздейді. 
Оған жауап ретінде мифтер шығарады да, енді бұрынғы әдісті 
қолданып, маңайындағы дүние қалай жаралса, аспанда да 
солай деп түйіндейді. Өз өмірін аспанға көшіреді, әрі ежелгі 
мифтерді пайдаланады, оны өзгертеді. Соның нәтижесінде 
аспан шырақтары да адамның айналуынан пайда болған деген 
мифтер туады. Бірақ мұндағы айналу бұрынғыдан басқаша: 
адам әр түрлі себептен аспанға ұшып, жұлдыздарға айналады, 
көп жағдайда жазадан қашып немесе қорқып көкке ұшады.

Осы айтылғандарға сүйене отырып, рухиелік мифологияны 
мына ретпен қарастырғанды жөн көрдік. – Бірінші кезекте 
жер бетіндегі объектілер мен жануарлардың пайда болуын 
баян дайтын мифтер сөз болады. Мұнда алдымен адамдар мен 
аңқұстардың бірге өмір сүруін көрсететін, содан соң олардың 
бөлектенуін, яғни, маңайдағы таутастың, өзенкөлдің, жан
жануардың, әрі адам дардың пайда болуын баяндайтын мифтер 
талданады.

Екінші кезекте аспан әлемінің, жекелеген жұлдыздардың 
қалай пайда болғаны туралы мифтерге тоқталамыз. Ай мен 
Күн, Үркер, Жетіқарақшы, Шолпан, т.б. шырақтар жайлы 
әңгімелейтін және Темірқазық пен Топан су жөніндегі мифтер 
де қаралады.

Адам мен аңның, табиғаттың бірлігі. Алғашқы қауымның 
көне мифологиясында адам мен аңдардың әлі бөлектенбей, 
бірге өмір сүргені жайында айтылады да, содан кейін олардың 
қалайша бөлініп кеткені, қандай қасиеттерге ие болғаны ту
ралы баяндалады. Қазақ халқының өзгеріске ұшырап жеткен 



[  19  ]

көне бір мифінде былай делінеді: «Ең әуелі төрт адам мен төрт 
жануар жасалыпты: түйе, жылқы, сиыр және қой. Бүлардың 
бәрі де шөппен қоректенетін болыпты. Бірақ адамдар шөпті 
тамырымен жұлып алып, қойынқонышына тығып, өздеріне 
қор жинай бастапты. Мұны көрген жануарлар Құдайға шағым 
жасапты: «Мына түрімен адамдар шөпті тыптипыл етеді», – 
депті. Сонда Құдай олардан былай деп сұрапты: «Жарайды, 
мен адамға шөппен қоректенуге тыйым салайын, ал сендер 
өздеріңді союға, жеуге, сатуға келісесіңдер ме? Жануарлар 
келісім беріпті»15.

Жоғарыда айтқандай, бұл миф ежелгі классикалық сипа
тын өзгерткен. Мұнда алғашқы қауым мифологиясындағы жа
сампаз қаһарманның орнына құдай бейнесі енген. Әрине, бұл – 
бертінгі дәуірдегі бірқұдайлық діннің әсері. Соған қарамастан, 
бұл тексте көне мифке тән адам мен жануарлардың о бастағы 
бірлігі туралы түсінік сақталып қалған.

Енді Африка тұрғындарының мифіне назар аударайық.
«О баста жануарлардың барлығы да адамға тән қасиеттерге 

ие еді және сөйлей білетін. Сол заманда Хоккхиган есімді бір 
шатақ адам өмір сүріпті. Ол көзіне түскен аңмен ұрыса бе
ріпті де, оларға зияндық істеуге тырысып бағыпты. Содан бір 
күні жоғалып кетіпті. Бірақ жоғалардың алдында ол өз зы
мияндығын жүзеге асырып үлгеріпті: содан бері хайуандар 
адам дардың үйлерінен шығыпты да, осы күнгі қалпына 
келіпті»16.

Келтірілген текстің мазмұны алғашқы қауым кезіндегі 
көне түсініктің ізін сақтап қалған. Мұнда, біріншіден, аң мен 
жануар бір деп ұғынылса, екіншіден, олардың кейбір салты өз 
бетімен, яғни ешкімнің басқаруынсыз реттелген.

Ал мұндай түсінік алғашқы қауым адамының дүниедегі 
тіршілік, маңайындағы нәрселер, жанжануар, адам, бәрібәрі 
өзөзінен пайда болған, оларды ешкім жасамаған және ешкім 
басқармайды деген үғымға негізделген.

Тағы бір мысал келтірейік:
«Ерте заманда бүкіл ірі қара мал, қой, ешкілер орманда 

мекендепті. Бір күні Торорут: «Барлық жануар джунглидегі 
бәлен жерге белгіленген күні келсін», – деп, хабар жіберіпті. 
Өзі сол жерде үлкен етіп от жағыпты. Жануарлар отты көріп, 
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қайтадан ормандарына қашыпты. Оттан қорықпай тек ірі қара 
мал мен қой, ешкі қалыпты. Олардың қашпағанына риза болған 
Торорут: «Бұдан былай бұлар адамдармен бірге тұрсын, ал 
адамдар олардың етін жеп, сүтін ішсін», – деп жариялапты»17.

Бұл мифте адам мен үй жануарларының арақатынасын 
реттеуші жасампаз қаһарман бар. Ол отты бірінші жаққан, үй 
жануарларын адамдарға бағындырып берген кейіпкер ретінде 
бейнеленеді. 

Австралия тұрғындарының мифтерінде құстар да, жән
діктер де адамдар сияқты рутайпа болып өмір сүреді, олар 
да бірбірімен өшігіп, жауласады, үйленеді, балалы болады, 
т.т. Бір қызығы – құс пен аң үйлене береді, сол сияқты аспан 
шырақтары мен жер тұрғындары да қосыла алады... Ал аңдар 
отау құрып, үй болып, адам тәрізді тіршілік етеді. Олар алғаш 
от жағуды үйренеді. Міне, сондай мифтің біреуі: «Ол күндері, 
Бутулга тырна ағашқа өрмелегіш кенгуру Гунарға үйленген 
күндері, олардың елінде от дегенді білмейтін. Тамақты ши
кідей, әйтпесе күнге кептіріп жейтін.

Бір күні Бутулга бір ағашты екінші ағашқа үйкеп отыр еді, 
ұшқын мен түтін пайда болды.

– Мынаны қара, – деді ол Гунарға, – мен мына бір ағашты 
екінші бір ағашқа үйкеп едім, мынадай болды. Қандай жақсы 
болар еді, егер біз от жағып, тамақты пісіріп жесек, күнге кеп
кенін тоспайақ.

Гунар түтінді көрді де:
– Біз от жаға алсақ, ғаламат күн болар еді. Қолыңдағы ағаш

ты жар да, қуысына кабығы мен шөп сал, ұшқын от боп жануы 
үшін, – деді.

Бутулга әйелінің айтқанын істеді. Ұзақ үйкегеннен кейін 
қуыстың ішінен жалын көрінді. Гунар айтқандайақ, ұшқын 
шөпке тиіп, қабық тұтанып, түтін шықты. Сөйтіп, олар от жағу 
өнерін ашты...»18.

Адам мен аңның әлі бөлінбеген кезі бұл мифте өте айқын 
кө рінеді. Аңдар от жағуды үйренумен бірге тамақты пісіріп 
жеуге ұмтылады. Демек, алғашқы қауым адамының түсінігі 
бойынша, аңдар да кісілер сияқты «мәдени» өмірге құштар. 
Олар да өзара әңгімелесіп, ақылдасып отырады, тіпті армандай 
да алады. Мұндай көне ұғым көптеген халықтардың мифінде, 
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нанымсенімінде кездеседі. Сондықтан да кейбір елдерде құс
тардың әні, аңдардың әңгімесі, өлеңі болады, тек оларды 
тыңдай, түсіне білу керек деген ұғым бар және оған негіздеген 
неше түрлі фольклорлық шығармалар ән түрінде, өлең түрінде 
немесе аңыз, жыр түрінде айтылады. Осыған орай мына жағ
дайды да айту керек.

Сібір мен Қиыр Солтүстік халықтары миф пен ертегіні түнде 
ғана айтатын болған, әсіресе қыста, аңға барған уақытта. Ай
тушылар мен аңшылардың сенімі бойынша, андар да ертек 
пен мифті жақсы көреді, адам сияқты естіп, тыңдайды, тіпті 
сақтықты да ұмытып кетеді екен. Олар да жақсы аяқталатын 
ертекті ұнататын көрінеді. Сондықтан аңды алдаудың ең бір 
ұтымды әдісі – қызғылықты әрі «бақытты» ертегіні нанымды 
етіп айту деп ұғынылған.

Мифке, көне ертегіге мұндай магиялықсиқырлы күш телу – 
алғашқы қауым адамдарының бәріне тән. Бұл туралы арнайы 
этнографиялық еңбектерде көп айтылған. Ал аңдар да адам 
сияқты «эстетикалық ләззат» алуға әуес деген ежелгі түсінік, 
сөз жоқ, мифологиялық сананың жемісі екенін арнайы айту 
лазым. Көне мифтерде тіпті аңқұстар адамнан да ақылды 
болып бейнеленеді. Мысалы, Африканың мампруси елі өз 
мифінде былай дейді:

«Баяғы замандарда, жер бетінде адамдар жоқ кезде, аңдар 
үйде тұрады екен. Адамдар кейін пайда болыпты, бірақ олар 
үйді қалай салуды білмей, орман ішінде ін жасап, ағаш басына 
түнеп, күн кешіпті»19.

Бұл мифте адамдар аспанның, жұлдыздардың пайда болуы 
туралы ештеңе айтпайды. Ол жайында басқа мифтерде де ай
тыл майды. Ең әрі кеткенде жердің әлі қатпаған кезі деп айтады 
да, жердің өзі қалай пайда болғаны жөнінде ойланбайды да, сөз 
де қозғамайды. Міне, тағы бір мифте былай делінеді:

«Бұл баяғыдабаяғыда, жер әлі қатпай тұрған заманда 
болған. Сондықтан жер бетіндегі тірі нәрсенің бәрі өте ақырын 
әрі абайлап жүреді екен, өйткені жердің бір жерін бұзып 
ала мыз, сонан соң белгісіз бір жаққа құлдырап кетеміз деп 
қорыққан»20.

Текстен байқайтынымыз – жер, әйтеуір, бұрын пай да болған 
деген түсінік. Ал ол қайдан пайда болған, оны біреу жаратты 
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ма – мұндай сауалдар мампруси тайпасында еуропалықтар 
келіп отарлап, христиан дінін енгізгенге дейін болмаған жә
не оған олар жауап та іздемеген. Сол себепті олардың миф
терінде әлемнің жаратылуы жайында емес, маңайындағы 
жанжануарлардың сырт пішініндегі ерекше белгілер, мінез
құлқындағы айрықша қасиеттер туралы, не себепті олай 
екендігі жөнінде айтылады. Яғни, этиологиялық мифтер мен 
алғашқы ертегі тектес әңгімелер пайда болған.

Аңдардың пайда болуы. Этиологиялық сипаттағы мифтердің 
пайда болуы – мифологиялық сананың екінші сатысында 
жүзеге асқан процесс. Бұл тұста адамдар күнде көріп жүрген 
аңқұстардың өздерінен өзгеше жан иелері екендігін біліп, 
олардың сырт түріне, қимылына, ерекшелігіне көңіл бөлетін 
болған, сөйтіп, өзін қоршаған жанжануарды жақсырақ, 
жақынырақ «білуге» тырысқан. Бұл істе оларға баяғы мифтік 
ұғымдар мен ескі нанымсенімдер жәрдемші болады. Енді 
адамдар хайуандар мен үй жануарларының пайда болуы мен 
айырым белгілері жайында әңгімелейді.

Бір ғажабы – көне этиологиялық мифтерде аң мен құс кө
бінесе адамның азғындауынан, дәлірек айтсақ, әр түрлі себеп
пен хайуанға, жануарға айналуынан пайда болады. Айналудың 
се бебі әр алуан, ең бастысы – адамның кінәлі немесе күнәлі бо
луы. «Күнәлі» болуы, әлбетте, кейінгі бірқұдайлық діни сана
ның ықпалы.

Бірер мифті мысалға келтірейік. Қазақ арасында бұрын мы
нан дай әңгімелер айтылған екен:

«Бір байдың екі қызы, екі ұлы болыпты; ол заманда жер 
бетінде басқа адамдар болмапты. Әкесі бір жаққа кеткенде, 
үл кен қыз сіңлісіне: «Бауырларымыздан басқа еркек кіндік 
жоқ, солармен көңіл қосайық», – депті. «Қой, Құдай естіп 
қояды, күнә болады», – деп жауап беріпті сіңлісі. «Құдайдың 
құлағы жоқ», – депті үлкені. Сонан соң ол үлкен бауырын 
өзіне шақырады, ал анау бармайды. Қыз: «Өлтірем», – дейді, 
бірақ жігіт қорықпайды. Ашуланған қыз бауырының екі көзін 
ойып алып, өзін жерге көміп тастайды. Содан бері көртышқан 
соқыр және жердің астында тұрады. Әкесі үйге келіп, болған 
жағдайды білген соң, қызын қарғап, теріс батасын беріпті. 
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Құдай ол қызды мәлінге айналдырып жіберіпті. Екі аң да 
адамға ұқсайды, әсіресе көртышқанның алдыңғы екі аяғы 
адамның қолдары сияқты...»21. 

Тағы бір әңгіме. 
«Ертеде екі керемет мерген болыпты. Бірі – Дуай соқыр, 

екіншісі – Дондығұл мерген. Олар аңды көп қыра бергеннен 
кейін Құдай біреуін суырға, екіншісін құндызға айналдырып 
жіберіпті. Құндыздың көзі тым қысық екен, сол себепті ол 
мерген Дуай соқыр атаныпты»22. 

Осы тектес келесі мифте былай делінеді: 
«Баяғы заманда Жайық және Тоқтағұл деген елден асқан екі 

мерген болыпты... Жайықтан бірде бір аң, бірдебір құс құтыла 
алмайтын болыпты. Содан бүкіл аңдар мен құстар жиылып ап, 
Құдайға барып жалыныпты: «Жайық біздің бәрімізді құртып 
жіберетін болды», – деп. Құдай оны жерге көміп тастапты да: 
«Жер бетінде өмір сүре алмадың, енді жер астында ғұмыр кеш, 
түбіртамырлармен қоректен», – депті...»23

Міне, мысалға келтірілген қазақ мифтерінде адамдардың 
әр түрлі аңға айналуы – олардың ел алдында, Құдай алдында 
кінәлі болуының салдары. Алғашқы мысалда жер бетінде 
апалысіңлілі, ағалыінілі төртақ кісі өмір сүрген, олардан 
басқа адам болмаған деп, мифтік уақытқа меңзейді. Сонымен 
бірге бұл мифте алғашқы қауымға тән қан араласатын 
үйлену салтының ізі, сондайақ сол салтқа қарсылық бар, бұл 
қарсылық кіші қыздың сөзі арқылы көрсетіледі. Ол әпкесінің 
ұсынысын қабыл алмай, бірге туған адамдардың үйленуін күнә 
деп түсіндіреді, (ал бұл – кейінгі бірқұдайлық діннің ұғымы), 
сондықтан үлкен қыздың әке қарғысына ұшырауы, құдайдың 
жазасына тап болып, аңға айналып кетуі заңды деп табылады. 
Үлкен қыздың бірнеше күнәсі тағы бар: а) туған бауырымен 
көңіл қосайық деп ниет қылуы; ә) бауыры мен інісін көңіл 
қосуға үгіттеп, күнәға итеруі; б) Құдайға тіл тигізуі; в) көнбеген 
бауырына қастық істеуі.

Осыншама кінәсі бар қыз Құдай алдында күнәһар болады, 
демек, оның жер бетінде адам болып жүруге хақысы жок. Сол 
себепті әкесінің қарғысына, Құдайдың қаһарына ұшырайды, 
мәлінге айналдырылады.
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Екінші және үшінші текстерде де адамдар кінәсі үшін суыр
ға, құндызға айналып кетеді. Мұнда да оларды аңға айнал дыр
ған – Құдай.

Қазақ мифінде кінәсі бар немесе күнәға батқан адамдарды 
жазалаушы – Құдай. Сөз жоқ, бұл – бірқұдайлық ислам дінінің 
әсері.

Ал архаикалық мифтерде кінәлі адамдарды жазалау шы 
ретінде рухиелер немесе жасампаз қаһармандар, я болмаса, 
басқа бір күш (құбылыс) көрінеді. Мысалы, африкалықтардың 
мифологиясында баяғы заманда қорқау касқырлар адам бол
ған екен делінеді. Адамдар бір қыз үшін Хайнэні (Айды – 
С.Қ.)  өлтіреді. Бүған ашуланған Ишоко (Күн – С.Қ.)  адам
дарды қорқау қасқырға айналдырып жібереді, ал олардың 
жақтастарын адам кейпінен шығарып, біреулерін шиебөріге, 
енді біреулерін мәлінге айналдырып жібереді.24

Бұл мифте адамдарды кінәсі үшін аңға айналдыратын 
күш – Күн. Ол – жасампаз қаһарман дүниені жаратушы әрі 
билеуші болып бейнеленеді. Бұл кейіпкер – кейінгі замандар 
мифологиясында Күннің өзі емес, оның иесі, содан соң құдайы 
болып өзгереді. Мұны жоғарыда талдаған қазақ мифтерінен, 
сондайақ еуропалықтар отарлап, христиан дініне енген Афри
кадағы, Мадагаскардағы кейбір тайпалардың мифінен де кө
руге болады. Мәселен, мампруси жұртының мынандай мифі 
бар.

«Жер әлі қатайып үлгермеген болатын, белгілі бір формаға 
да келген жоқты. Оны мықты болсын деп Құдай жіппен тікпек 
болады. Барлық аңдарға көздерін жұмғызады, өйткені олар, 
оның қалай тіккенін көріп қойса, ашуланған кезде тігісін сөгіп 
жібереді деп қорқады. Аңның бәрі көзін алақанымен басып 
тұрғанда, Кунбунгу саусағының арасынан бір көзімен қарап 
тұрады. Мұны байқаған Құдай жаңағы Кунбунгу тышқан тұр
ған жерді екіге жарып жібереді. Содан бері Кунбунгу жердің 
астында тұрады»25.

Сонымен, аң мен құстардың пайда болуы, рухиелік мифо
логияның айтуы бойынша, адамдардың әр түрлі себептермен 
біреуге зияндық істеп, кінәлі немесе күнәлі болғандығы үшін 
жаза тартып, адам кейпінен айырылып хайуанға айналған
дығының салдары болып көрінеді. Жа залаушы – ежелгі мифте 
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дүниені жаратушы жасампаз қаһарман я болмаса, әр түрлі 
құбылыстың, заттың, т.б. нәрсенің рухиесі. Кейінгі замандарда 
көне миф өзгеріске түсіп, оның кейіпкерлері де басқаша болып 
өзгереді. Оның үстіне мифтердің көпшілігі бертінгі уақытта 
жазылып алынғандықтан, оларда мезгілдің әсері бар екенін 
ескермеске болмайды. Рухие мен жасампаз қаһармандардың 
орнына құдайдың пайда болуының себебі осында.

Тау-тастың, басқа объектілердің пайда болуы. Рухиелік 
мифологиядағы аңдардың пайда болуы, негізінен, адамдардың 
азғындап, күнәлі немесе кінәлі болғанымен байланысты болса, 
таутастардың, тағы баска объектілердің жаратылуы адамды 
жазалаумен ғана емес, басқа да жағдайлармен байланысты 
болып келеді. Олардың ішінде таудың немесе басқа объектінің 
ешбір қарғаусыз, ешбір жазасыз пайда болатыны бар, ал бұл – бір 
нәрсенің екіншіге опоңай әрі өзөзінен айнала алады деген 
мифологиялық сананың бірінші сатысына тән түсінік екені 
белгілі. Мысалы, қазақтағы Бөрітастаған тауы туралы мифті 
алуға болады. «Бұрынғы заманда бір үлкен ұрғашы алып 
Тарбағатай тауында ешкі бағып жүріпті. Бұл ұрғашының 
зорлығы сонша екен – қашан Тарбағатайда отырғанда, мұның 
аяғы кіші Тарбағатайда жатады екен. Күндердің бір күнінде 
бұл алып ұрғашы ешкілерін бағып, жіп иіріп отырғанда, 
мұның ешкілеріне қасқыр шауыпты. Бұл ұршығын қасқырға 
лақтырғанда, ұршығы барып Сары даланың ортасына түсіп, 
сол арада тау болып қалыпты»26.

Міне, мұнда таудың пайда болуы ешбір қарғыссыз, жазасыз 
жүзеге асады. Иесі лақтырып жіберген ұршық өзөзінен тауға 
айналып кетіп отыр. Таудың бұлай пайда болуы туралы миф 
көп жұртта бар. Мәселен, Африка бушмендерінде мынандай 
миф айтылады екен.

«Ерте заманда Гиау атты агамакесіртке бір ежелгі халық 
ішіндегі адам болған екен. Бірде ол сапарға шығыпты. Жолдағы 
таулардан секіріп өтпек болғанда, таулар оны ұстап алыпты да, 
екіге бөліп тастапты. Сөйтіп, оның кеуде жағы домалап барып, 
кілт тоқтапты да, Гхуру деген тауға айналыпты, ал, бөксе жағы 
Гцегцваи деген тауға айналыпты»27.

Бұл мифте алғашқы қауымның мифологиялық санасына 
тән адам мен аңның, адам мен табиғаттың біртұтастығы 
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туралы түсінік айқын көрінеді. Қазақтардың сары ала қаз 
неме се көкек бұрын адам болыпты деген мифінің ең бір көне 
варианты екені күмәнсіз. Адам мен хайуанның бірбіріне 
опоңай айналып кететіні – анимистік көзқарас тұрғысынан 
өте заңды нәрсе, өйткені мифтік сананың бірінші сатысында 
адам мен табиғат теңдігі заңы бойынша адам да, табиғат та бір 
нәрсе, бір құбылыс деп ұғылған. Сондықтан да алғашқы қауым 
мифтерінде оларды бөлу жоқ. Мысалы, африкалық бушмендер 
мифтерінің кейде «Ерте уақытта ағаштар да, жануарлар да 
адам болған»28 деп басталуы біздің ойымыздың дұрыстығын 
дәлелдейді.

Ал енді жоғарыда келтірілген кесірткенің адам кезіндегі 
дене сінен екі таудың жаралуы алғашқы қауым кезіндегі миф
тер кейін құлиеленуші мемлекет тұсындағы мифологияда 
өзінің дамыған жалғасын тапқан. Көне Египет, Шумер, Вави
лон, т.б. елдердің мифологиясындағы әлем бөлшектерінің әр 
түрлі құдайлардың денесінен пай да болуы – осының айғағы.

Таутастың адамнан пайда болғаны туралы қазақ мифология
сында да айтылады. Мәселен, атақты «Келіншектау», «Қырық 
қыз», «Жеке батыр» деп аталатын таутастардың пайда болу 
тарихы осылай әңгімеленеді. Рас, олардың пайда болу себебі 
әр түрлі. «Қырық қыз» тауы адамдарға төнген қауіптен пай
да болса, «Жеке батыр» адамның қатты шаршап, ұйықтап 
кетуінен пайда болады. Ал «Келіншектау» – әке қарғысынан 
тауға айналған адам, яғни, мұнда рухиелік мифологияға тән 
кінәлі адамды жазалау әдісі көрініс береді.

Адамдардың пайда болуы. Осы уақытқа дейін біз жер 
бетіндегі объектілер мен жанжануарлардың пайда болуы тура
лы мифтерді сөз қылдық. Енді адамдар қалай жаралғаны жайлы 
мифтерді қарастырамыз. Алғашқы қауымның архаикалық 
мифтерінде адамның пайда болу жолы (әдісі) әр алуан: адам
дар өзөзінен пайда болған, олар ағаштан (бамбуктан), т.б. зат
тардан немесе аңнан адамға айналған, яки болмаса, оларды 
жасампаз қаһармандар әр нәрседен жасаған. Мына бір көне 
мифке көңіл бөлейік:

«Бушмендердің бабалары жердегі тесіктен шыққан. Тесік 
бүкіл елді басқан алып ағаштың тамырларының арасында екен. 
Адамдардың артынан ілешала жануарлар да шығыпты: екіден, 
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үштен, төрттен, кейбірі – топтобымен. Бәрі жанталасып, бірін
бірі итеріп, жаншып аласұрыпты. Біртебірте топтар көбейіп, 
енді аңдар ағаштың тамырларынан ғана емес, бұтақтарынан 
да шыға бастапты. Күн батқан кезде хайуандардың шығуы 
тоқтапты. Жер бетіне шыққан аңның бәрі алып ағаштың асты
на, маңайына орналасыпты. Аңдар адамша сөйлейді екен...»29.

Текстен байқалатын нәрсе – алғашқы адамдардың өзөзінен 
пайда болғаны. Оларды ешкім жасамаған Жердің астында олар 
аңдармен бірге өмір сүрген, яғни аңдар мен адамдардың өмір 
салты, тілі бірдей, олардың карымқатынасы да адам қауы
мындағыдай...

Екінші мысалға тоқталайық:
«Бір замандарда Сангаста демалар (керемет нәрселер, ілкі 

жандар – С.Қ.)  жер астына түсіп, үлкен мереке жасапты да, 
содан кейін батысқа кетіп қалыпты. Дәл осы шақта Гиури 
деген ұзын жүнді демаит жер бетінде екен. Ол жердің астынан 
шыққан шуды естіп, демалар тойлап жатқан жаққа бет алыпты. 
Андасанда бір иіскеп қойып, қажет дегенде, алдыңғы аяғымен 
құмды қазып, тың тыңдап жүріп отырыпты.

Осылай жүріп отырып, Биа мен Кумба өзендерінен жүзіп 
өтіпті де, Кондо деген жерге жетіпті. Осы жерде шу қатты 
шығып жатыпты.

Марио бұлағына келгенде, ит тағы да құмды қазыпты. Ке
неттен жердің астынан су атқылапты да, соңынан бамбуктан 
жасалған түсініксіз бір нәрселер шығыпты. Олар – жартылай 
балық, жартылай адам секілді, бірақ қолаяқтары денесіне 
жабысқан, саусақтары мен башпайлары да сондай, ал басында 
не көзі жоқ, не құлақ жоқ, не ауыз жоқ.

Жердің астынан аист дема Уар шығып, суда қалқып жүрген 
нәрселерді көріп, балық екен деп тұмсығын созып, жеуге оң
тайлана беріпті. Сол кезде:

– Не істеп жатырсың, бұл балық емес, адамдар ғой! – депті 
оған тағы да жерден шыққан бір дема.

Содан соң ол аистқа жаңағы түсініксіз нәрселерді судан 
шығарып алып, құрғату керектігін айтады. Күн суық екен, 
әлгі нәрсежандар қалтырап тоңыпты. Дема от жағып, бамбук 
адамдарды отқа салыпты. Олар шыртылдап жана бастапты. 
Кенет ыстыққа шыдамай, кішкентай бам бук шарт етіп жары



[  28  ]

лыпты. Сол сәтте барлық нәрселердің басында құлақ пайда 
болыпты.

– Поо! – деп, жуанырақ екінші бамбук жарылыпты. Сол 
шақта барлық нәрселерге көз пайда болыпты.

Үшінші бамбук жарылыпты. Нәрселердің мұрындары пай
да болыпты. Сәлден кейін ең жуан бамбук жары лыпты. Сол 
мезетте барлық нәрселер: «Уааах!» – деп айқай салыпты. 
Сөйтіп, бәріне ауыз пайда болыпты.

Содан соң дема олардың жабысып тұрған дене мүшелерін, 
саусақтары мен башпайларын бірбірінен ажыратыпты. Ажы
ратқан кезде кесілген шандырларды суға лақтырып жіберсе, 
олар кейін сүлікке айналыпты.

Енді осыдан кейін жаңағы түсініксіз нәрселер түгелімен 
адамға айналыпты.

Итдема екінші апанды қазыпты. Бірінші қазған апаннан 
маринданим тайпасын туған демалар шығыпты да, екінші 
апаннан – бөтен адамдарды, икаманим тайпасын туған демалар 
шығыпты...»30

Үзінді келтірілген бұл миф, зерттеушілердің айтуынша, 
жалпы тайпалық мифке жатады екен. Ал тайпа бірнеше 
рудан тұратыны белгілі. Ендеше, тайпаға айналғанға дейінгі 
рулардың мифінде адам қалай пайда болатынын аңдап көрейік.

Ондай мифтерде адамдар керемет демалардан, рухиелерден 
туады екен. Ал демалар кез келген аңға, жануарға, адамға 
айнала алады. Олар кейде әйелдерді алып қашып, соларға 
үйленеді немесе өздері адамға айналады. Жоғарыда келтірілген 
мифтің соңында екі тайпаның екі түрлі демалардан тарағаны 
айтылады. Мұндай адамдардың демалардан пайда болғаны 
жайлы баяндайтын мифтер тотемдік нанымға негізделгені 
байқалады. Жал пы, папуастар мифінде алғашқы қауым 
санасына тән түсініктің бәрі көрініс береді. Соның ішіндегі ең 
бастысы – адам мен табиғат арасындағы тұтастықтың бұзыл
мағаны, яғни, анимизмге негізделген сана бойынша адам  ның 
аңға, аңның адамға оңай айналуы – табиғи деп қабыл дануы.

Тағы бір мифте былай делінеді:
«Ертеде хадзапилер маймыл екен. Бір күні Ишоко оларды 

суға жұмсапты. Маймылдар су жағасында ойын қызығына 
түсіп, Ишоконың тапсырмасын ұмытып кетіпті.
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Ишоко көп күтіпті. Ақыры болмаған соң, ол өзі барыпты. 
Ойнап жүрген маймылдарды көріп, Ишоко ашу шақырыпты 
да, былай депті:

– Мұнда келіңдер! Мен сендерді бөлемін!
Сөйтіп, ол маймылдарды екі топқа бөліпті. Бірінші топ

та ғылар хадзапи болыпты, екіншілер маймыл күйінде қа
лыпты...»31

Бұл мифте хадзапи тайпасының қалай және қайдан пайда 
болғаны тағы да көне мифтік сана бойынша баяндалады. 
Мұнда да айналу арқылы бүкіл бір тайпа ел дүниеге келеді. 
Бұрынғы маймылдар енді жаза ретіндс саваннада ғана өмір 
сүретін адамдарға айналады. Өздері айналмайды, оларды 
айналдыратын – тағы да сыртқы күш. Ол – баяғы Ишоко.

Адамның қайдан пайда болғаны белгісіз, ол баяғыда әйтеуір 
дүниеге келген, өзөзінен жаралған деген түсінік, жоғарыда 
келтірілген мифтегідей, біртебірте өзгеріп, енді адамды біреу 
бірдеңеден жаратқан деген ұғым орнығады. Оны біз адамды 
дема деген рухиелердің бамбуктан жаратқаны туралы мифтен 
көрдік. Кейін, құлиеленуші мемлекет тұсындағы мифологияда 
бұл мотив сәл кеңейе түседі, онда адамдарды құдайлар әр түрлі 
заттардан жаратады, ал бірқұдайлық мифологияда Адам ды 
құдай топырақтан жаратып, оның әйелін адамның қабыр
ғасынан жасайды...32

Сонымен, адам оу баста өзөзінен пайда болмаған, оны 
біреу жаратқан деген ұғым – мифологиялық сананың біршама 
дамыған тұсында қалыптасатынын байқауға болады. Осы 
тектес, бірақ бірқұдайлық діннің әсерімен өзгерген түсінік 
қазақ мифологиясында да сақталған. Айталық, Г. Потанин 
жазып алған «Алғашқы адамдар» деген мифтегі жағдай. Онда 
ең әуелі төрт адам, төрт жануар жаратылған болатын делінеді. 
Адамдар да, жануарлар да шөппен қоректенеді екен. Алайда, 
адамдар шөпті түбірімен жұлып, өздеріне қор жинай бастапты. 
Шөп қалмайтын болған соң, жануарлар құдайға шағым етіпті. 
Құдай адамдарға шөп жеуге тыйым салыпты да, жануарларды 
сойып жеуге рұқсат беріпті. Жануарлар оған келісіпті33.

Осы мысалды Австралия тұрғындарының мына мифімен 
салыстырып көрелік:
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«Оу баста аспан әміршісі Байаме жерде жүрген кезінде 
қызыл топырақтан екі еркек пен бір әйел жасай ды. Олардың 
жаны бар екенін көріп, Байаме адамдарға аштан өлмес үшін 
жейтін шөптерін көрсетіп, өз жөнімен кетіп қалады.

Адамдар ол көрсеткен шөптерді жеп, қоректеніп жүреді. 
Бірақ қуаңшылық болады да, шөп азаяды. Еркектің біреуі 
қалталы қосаяқты өлтіріп, әйел мен екеуі әлгінің етін жейді. 
Екінші еркек етті жеуден бас тартады34.

Көріп отырғанымыздай, мұнда да адам өзі пайда бол
майды. Алғашқы екі еркек пен бір әйелді біреу жасай ды. 
Ол біреу – аспанға көтеріліп кеткен, көктің әміршісі Байаме. 
Рас, Байаме адамдарды жерде жүргенде жасаған, демек ол – 
бір кездегі ілкіата, демиург, жасампаз қаһарман. Бұл мифтің 
ескі заманда туып, кейін өзгеріске түскенін көрсетеді. Оның 
көнелігін дәлелдейтін тағы бір айғақ – адамдар мен аңдардың 
бірлігі. Адамдар да шөп жейді. Сонымен қатар бұл мифте біраз 
ерекшіліктер де бар. Байаме аспанда тұрады, бірақ ол әлі 
құдай емес, тек аспан әміршісі. Яғни, аспан иесіне айналған 
ежелгі демиург. Ол адамдарды жерде жүрген кезінде жасайды, 
ал құдай аспанда жаратады. Байаме адамдарды топырақтан 
жасайды, бірақ оларға жан бітірмейді, ал құдай жанды өзі 
салады.

Тағы бір айтатын нәрсе – Байаме жасаған адамдар ет жеуге 
өздері көшеді, ал қазақ мифінде адамдарға шөп жеуге тыйым 
салатын да, ет жеуге рұқсат беретін де Құдай.

Бұл айтылғанның бәрі нені көрсетеді? Ең алдымен ол мынау: 
австралиялықтар мифінде де, қазақ мифінде де адамдар өз
өзінен пайда болмайды, оларды басқа бір күш жасайды. Ол – 
Австралия мифінде аспан әміршісі Байаме, ал қазақ мифінде 
әлемнің әміршісі – Құдай. Екеуінің де арғы негізі – жасампаз 
қаһарман, демиург, ілкіата.

Жасампаз қаһарман жерді, таутасты, өзенкөлді, жанжа
нуарды – бәрін жасайды, оларға ат қояды. Адамдарды өмір 
сүруге, аң аулауға, от жағуға, балық ұстауға үйретеді. Міне, То 
Кабинана ағаштан балық жасап, суға жіберіп еді, балыққа жан 
бітіп, жүзіп кетті. Ал Тагаро қолдан теңіз жасайды.

Ол ол ма, жасампаз кейіпкер адамды да жасап, оған өмір 
береді. Мысалы, Гауа аралы тұрғындары мынандай миф айтады 
екен.
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«Кват пен Марава Матан деген жерде тұрған екен. Ол Гарат 
деген таудың қасында екен, тауда жер астынан от шығып жа
тады екен.

Бір күні олар қолдан адам жасауға ұйғарыпты. Кват ағаштан 
алдымен адамның қолдарын, аяқтарын, денесін, содан соң 
құлақтары мен көздерін жасапты да, соңынан бәрін бірбіріне 
қиыстырып қосыпты. Бұл іспен ол алты күн шұғылданыпты. 
Содан кейін ол жасаған адамдарын үш күнге тығып қойыпты, 
одан кейін үш күн бойы жан кіргізіпті. Осыдан кейін адамдарды 
тұрғызып қойып, олардың алдын да билеуге кірісіпті. Біраздан 
кейін адамдар қимылдай бастапты. Мұны көрген Кват бара
банға ұра беріпті, сөйтсе, әлгі кісілер де жылдамырақ қозғала 
бастапты. Осылай бұл адамдар өз бетінше тік тұратын болыпты.

Содан соң ол адамдарды еркектер және әйелдер етіп екіге 
бөліпті де, әрбір еркекке бір әйелден беріпті. Сөйтіп, Кват үш 
еркек пен үш әйел жасапты...»35

Бұл мифтен көретініміз – жасампаз қаһарманның аздап 
өзгере бастағаны. Ол енді бұрынғыдай тек өлі табиғатты 
жасап қоймайды. Оның бұл ролі келешектегі құдайларға 
жақын, адамды қолдан жасап, оларға жан бітіріп, өмір сүруді 
үйретеді. Тағы бір айтар нәрсе – адамдарды ағаштан алты 
күнде жасап бітуі (Кейін Құдай, Алла да алты күн істейді). 
Біртебірте жасампаз қаһарманның тұрағы да өзгереді, ол енді 
өз ағайындарынан оқшаулана бастайды.

Океаниядағы кейбір аралдар тұрғындарының мифтерінде 
жасампаз қаһарман аспанда тұрады. Оны ас пан тұрғыны дейді.

Бірақ ол әлі құдай емес. Құдай туралы түсінік Океанияның 
кейбір аралдарында бар, бірақ ол кейінгі христиандардың әсері 
болуы мүмкін. Мұны Туамоту аралдары тұрғындарының мына 
мифінен көруге болады.

«Танете – ВанОро, Су төгуші Тане, біздің әлемді жаратқанда, 
әлем ТеВанПуне Арикидің суларында пай да болған. Пуне – 
судың әміршісі. Дүниеде ештеңе болмаған – құм да, тау да, 
мұхит та, аспан да. Тұңғиық толқыған суда қараңғылық қана 
бар болатын. Су төгуші Тане қараңғылық ішінде айғай салып:

– Жарық пайда болсын! – депті. Жарық пайда болыпты. 
Тане жарықтың жақсы екенін көріпті. Сонсоң жарықты Күн, 
ал қараңғылықты Түн деп атапты. Су төгуші Тане түпсіз 
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қараңғылықта әлемді жаратуға кірісіпті. Аспан кеңістігі 
жара тылған кезде, төмендегі сулар да, толқындардың көбігі 
де – бәрі де өз мекендеріне орналасқан шақта қара құм, ақ құм, 
қы зыл құм, көшпелі құм, қатпарлы құм, тағы жабысқақ құм 
пайда болыпты. Сол уақытта таулар, қара шыңдар, ақ шыңдар, 
бас шыңдар, шыңдардың сынықтары жаралыпты.

Содан соң жерлер пайда болыпты. Жердің негізі жасалыпты, 
жердің жылжымалы бөлігі, жердің көрінетін бөлігі, жарылған 
жер, жердің суығы, жердің шеті, жердің табиғаты, жердің 
жазықтығы, жердің қаттылығы, жердің тірегі, жердің жылуы, 
жердің бөлшегі, жердің баяндығы, жердің даналығы – бәрі де 
пайда болыпты.

Тане құдай әлемді жаратып болған соң, кеңістік Атсаны 
шақырыпты. Аспанды көтеріп тұру үшін. Сонымен Атса өзінің 
жүзін төменге, Таненің аспанына бұрыпты.

Ал келесі бір мифте былай делінеді:
«Хувеане аспан мен жерді жасап болған соң көкке көтеріліп 

кетіпті»37.
Осы типтес мифтерде аспанға көтеріліп кеткен кейіпкер

лер – кейінгі замандарда жердегі адамдардан қашып кеткен 
жа сампаз қаһарман немесе құдай болып келеді. Сол кеткеннен 
олар аспанда тұрып қалады. Міне, бұл – кейінгі заман мифо
логиясындағы көп құдайлар мен бір ғана құдайдың аспанда 
тұратындығының алғашқы сатысы. Демек, алғашқы кауым 
мифінің өзіндеақ керемет кейіпкер жердегі адамдардан бөлек, 
аспанда тұруға тиісті деген ұғым пайда бола бастаған тәрізді.

Рухиелік мифологияда дүниеде ең бірінші кезекте жасал
ғаны нақты емес. Бірде ең алдымен адамдар десе, енді бірде аң 
мен құстар делінеді. Енді бірде ең әуелі жер бетіндегі заттар 
пайда болып, тірі нәрсенің бәрі содан шықты деп әңгімеленеді. 
Ал енді бірде алғаш рет жер, ас пан жаралды, жандыжансыз 
нәрсенің бәрі содан пайда болған деп айтылады. Демек, 
әлемнің пайда болуы жүйелі емес. Бұл заңды, өйткені алғашқы 
қауымда ол мүмкін емес еді. Әлемнің жүйелі түрде пайда 
болғаны жайлы көпқұдайлық мифологияда тұңғыш рет сөз 
болады. Мұның себебі құлиеленуші мемлекеттер заманында 
мифологиялық және діни ойлаумен қатар ғылыми ойлау да 
қалыптасып, дамыған. Соның нәтижесінде адамдар дүниенің 
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қалай пайда болғаны, өздері қайдан жаралғаны, жер беті 
қалай және қашан пайда болғаны туралы ойланып, толғанған. 
Олар бұл сауалдарға жауап беру жолында сол кездің ғылыми
техникалық жетістігіне сүйенумен бірге ескі мифологияны 
пайдаланып, оны жүйелеген, жаңаша дамытқан.  Алғашқы 
қау ым адамында мұндай мүмкіндік жоқ еді. Оның әлемді 
«тануы» жүйелілікке негізделмеген болатын, сол себепті 
рухиелік мифологияда дүниенің, адамның, аспанның, күллі 
космостың жаралуы түгелімен аралас болады. Сондықтан біз
дің шартты түрде жүйелеп, жанды нәрселердің, жансыз зат
тардың пайда болуын жекелеп қарастырған мифтерімізде 
аспан шырақтары мен адамдардың пайда болуы немесе жалпы 
табиғат пен адамның жаралуы қатар келеді, тіпті табиғаттың өзі 
адамнан жаралған болып көрсетіледі. Мұндай жағдай алогизм 
болып көрінбеуі тиіс. Мифологиялық сананың ерекшелігі де 
осында.

Ал енді біз әлемнің, аспан шырақтарының, Күн мен Айдың 
пайда болуын баяндайтын мифтерге көшеміз.

Әлемнің, аспан шырақтарының пайда болуы. Қиыр Солтүс
тік халықтарының көбісі өз мифтерінде әлемнің жаратылуын 
жердің әлі қатпаған, сұйық қалпын, әлі суымаған жағдайын 
бейнелеу арқылы көрсетеді. Мәселен, орочтар дүниенің, бүкіл 
табиғаттың пайда болуы туралы мифтерін «жер әлі суымаған, 
қатаймаған заманда» болған оқиғалардан бастайды.

«Біздің жеріміз әлі суымаған, қатпаған кезде Хадау жер 
бетінде бүркіттің бір жұбын, қарғаның бір жұбын жасапты. 
Жер енді суи бастаған шақта, біздің жер түгел су екен. Бірте
бірте мезгіл өткен сайын су тартылып, құрғақ жер көбейе 
беріпті...»38 Міне, бұл «жер енді ғана суйи бастағанда» деген 
миф тің оқиғалары өтетін мезгіл.

Енді «Үш Күн» деп аталатын мифті келтірейік: «Оу баста 
Күн үшеу болыпты. Ол кезде жер енді ғана қатая бастаған 
екен. Жер әлі су сияқты сұйық екен. Үш Күннің үшеуі де 
жарқыраған кезде, су азая бастапты да, жер құрғай бастапты. 
Жерде өте қатты ыстық болыпты. Таутастар қайнапты. Ол 
заманда жер бетінде адамдар әлі жоқ екен, ешқандай тайпа, 
ешқандай тірі нәрсе болмапты. Тек Хадаулар ғана болыпты. 
Жер қатайған кезде, Хадау күннің екеуін – үлкен әпкесі мен 
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кіші сіңлісін – садақпен атып өлтіріпті. Ортасында тұрған күн
ді ғана қалдырыпты... Содан кейін Хадау бүркіттер мен қар
ғаларды дүниеге келтіріпті... Осыдан кейін ғана адамдар әр 
жерде пайда бола бастапты...» 39 

Тағы бір мысал:
«Біз қазір өмір сүріп жатқан жер бұрын су болған да, су 

жер болған. Эндури келген де, бәрін өзгерткен – жерді де, суды 
да. Жерден жерді, судан суды бөлген. Сонан соң үйіне кеткен. 
Үйіне барған соң Хадауды шақырыпты. Хадау келіп: «Мені 
неге шақырдың?» – деп сұрайды Эндуриден. «Е, мен сені тегін 
шақырамын ба? Мен орта жерге барсам, су мен жер араласып 
кетіпті. Мен оларды ажыраттым. Жерді жерден, суды судан 
айырдым. Сені сол жаққа жіберу үшін шақыр дым!» – депті. 
«Ендеше жарайды. Мен барайын», – деп жауап беріпті Хадау»40.

Мысалға келтірілген мифтерде әлемнің судан жаралғаны 
айтылады. Мұндай ойдың дамыған әрі жүйеленген түрі кейін 
көпқұдайлық мифологияда кездеседі. Ал ороч сияқты XX ға
сырға дейін алғашқы рулық қауымда өмір сүрген елдердің 
мифологиясында әлі әлемді, яғни Космосты Хаостан реттейтін 
құдайлар жоқ. Мұндағылар – тек жасампаз кейіпкерлер, олар 
дүниені бірден реттеп жасамайды. Алдымен бір бөлшекті, 
содан соң басқа бөлшекті жасайды, сөйтіп, дүниенің ең басты 
бөлшектерін жаратады да, солармен қатар, кейде бұрын, 
кейде кейін адамдарды дүниеге келтіреді. Жалпы, әлемнің 
пайда болуын әңгімелейтін рухиелік мифологияда, кейінгі 
құдайлық мифологияда да эпикалық масштабта баяндалатын 
мотивтер бар екені аңғарылады. Айталық, баяғыда күллі әлем 
су болған, жер әлі қатаймаған, әлі суымаған, жер мен аспан 
бөлінбеген, жер мен су ажыратылмаған, т.т. Демек, дүние әлі 
Хаос күйінде, ол енді ғана ретке келтіріле бастаған. Ал бұл 
процесс кейінгі құдайлық мифологияда кеңінен көрсетіледі.

Рухиелік мифологияда әлем әлі Хаос болумен бірге адам 
мен табиғаттың өзі әлі толық бөлініп бітпеген. Тіпті кейде адам 
табиғаттан бұрын пайда болады да, табиғаттың жаралуына 
куәгер болады. Ойымызға айғақ ретінде орочтардың төмендегі 
мифін келтіруге болады.

«Бұрын, бұрын, табиғат әлі пайда болмай тұрғанда, бір әйел 
өмір сүріпті. Бір күні ол жүкті болыпты. Содан ол: «Балам 
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мезгілі келгенде бір туар!» – депті де, жүре беріпті. Туатын 
уақыты келіпті, бала тумайды. Анасының құрсағында 
жатқан бала шешесінен сұрапты: «Табиғат туып болды 
ма?» – деп. «Табиғат әлі туып болған жоқ!» – деп жауап беріпті 
анасы. Ол замандарда жылдың жартысы – қыс, жартысы 
жаз болады екен. Ал табиғаттың толық туып бітуі үшін 
қыс мүлде болмауға тиіс. Содан бала құрсақта жата беріпті. 
«Енді сұрағанда, табиғат туып болды!» деп жауап берейінші» 
деген шешімге келіпті анасы. Көп жылдар өтіпті, бір күні 
құрсақтағы бала шешесінен тағы сұрапты: «Табиғат туып 
бітті ме?» – деп. «Туып бітті!» – деп жауап беріпті анасы. 
Бала дүниеге келіпті. Туа салып, оңтүстікке қараса, расымен 
табиғат туып болыпты. Оңтүстікте жаз екен. Солтүстікке 
қараса, табиғат әлі туып болмапты. Мұздар мен қарлар әлі сол 
қалпында жатыр екен. Әлгі бала сосын айтыпты: «Солтүстікте 
табиғат толық туып болған соң, ана, дүниеге келуім керек еді. 
Ал мен болсам табиғаттың жартысы әлі туып болмаған кезде 
туыппын. Жарайды. Енді осыдан бастап жаз бен қыс болса 
дүниеге келетін адамдар енді жазда балық аулап, оны кептіріп, 
қысқа дайындасын, ал қыстыгүні аң ауласын!» – деген екен»41.

Бұл жерде мынаны айтпасқа болмайды. Орочтар осы ғасырға 
дейін аналық рудың аталыққа көше бастаған жағдайында өмір 
сүрген. Сондықтан жоғарыда келтірілген Ашсалда әйелдің 
табиғаттан да бұрын пайда болып, дүниеге болашақ жасампаз 
қаһарманды әкелуі – заңды нәрсе.

Күн мен Айдың пайда болуы. Сонымен, алғашқы қауымның 
рухиелік мифологиясында әлемнің әр бөлшегі жеке жаралып, 
әрқайсысы өз қызметін атқарады. Ең әуелі, ал ол қайдан 
пайда болғаны беймәлім, миф шын айтпайды. Судың бөлшегі 
сияқты жер судан бөлінеді, жерден аспан ажыратылады, 
солармен қатарлас Ай мен Күн жаратылады. Жарататын, көп 
жағдайда, жасампаз қаһарман. Ол Күн мен Айды жаратып қана 
қоймайды, «сонымен қатар олардың қызметін де анықтап, 
Күн күндіз жарық беруін, Ай түнде жарық болуын белгілейді. 
Демек, рухиелік мифологияның аясында әлемді алғаш 
реттеудің бастамасы аңғарылады. Шынын айту керек, Күн мен 
Айды ылғи да жасампаз қаһарман жасай бермейді. Әсіресе, 
олардың өзара және жұлдыздармен арақатынасы сөз болған 
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тұста жасампаз қаһарман көрінбейді. Рас, көне мифтерде ол – 
бас кейіпкер, Ай мен Күн де, адам да, хайуандар да соның әре
кетінен пайда болады.

Мысалы, африкалықтардың мына бір мифін алайық: 
«Ункулункулу жердің астынан шыққан. Ол қоғаны жарып 

шығып, оның ішіндегі барлық елді шығарып жіберіпті.
Ункулункулу Күнмен және Аймен бірге шығыпты да, олар

ды аспанға орналастырыпты. Сонсоң: «Күн күндіз, ал Ай кешке 
көрінетін болсын!» – депті.

Ункулункулу жердің астынан шыққан мезетте қара адам
дарды, ақ кісілерді, малды, ешкі мен қойды, итті, құсты жара
тыпты. Ол бәрін жаратыпты...»42

Рухиелік мифологияда кейде Күн мен Ай жасампаз қа
һарманның әрекетінен емес, басқа бір заттан немесе адамнан 
пайда болады. Заттан пайда болғанда, ол бір оқиғаның нәтижесі 
ретінде жаратылады. Ал адамның Күнге айналуы, әдеттегідей, 
бір қауіптен немесе жазадан, ұяттан қашу, яки басқа бір 
себептің салдары. Міне, бір миф.

«Адамдар пайда болғанға дейін жер бетінде құстар мен аңдар 
ғана болыпты. Ол кезде тек Ай мен жұлдыздар ғана жарқырап 
тұрады екен. Күн болмапты.

Бірде құстың ең үлкені Диневанэму мен Бролга деген 
тырна алдымен ұрысып, соңынан төбелесіп қалыпты. Әбден 
ашуланған Бролга Диневаның ұясындағы үлкен жұмыртқаны 
алыпты да, аспанға атыпты. Жұмыртқа аспанда үюлі тұрған 
отынға соғылып, жарылыпты, оның сарысы ағып кетіпті, ал 
отын өртке шалыныпты. Өрттің оты бүкіл әлемді жарық етіпті. 
Бұрын алакөлеңкеге үйренген мақұлықтар енді жарыққа көзі 
шағылысыпты...»43

Бұл мифте Күннің пайда болуына адамның қатысы жоқ. Екі 
құстың араздығынан пайда болады. Сырт формасына сәйкес 
Күнді жұмыртқадан жаралды деу – заман үшін орынды. Осыған 
орай мына бір жағдайды ескеру керек.

Аспан шырақтарының, әсіресе Күн мен Айдың пай да болуы 
мифтерде көбінесе екеуінің араздасып немесе ұрысып қалуы
мен байланыстырылады. Олар бұрын адам болған делінеді, 
кейде екеуі де әйел, кейде бірі еркек, бірі жұбайы болып еді деп 
те айтылады. Олардың аспанға шығып кетуі қалай да бір оқыс 
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жағдайлармен байланысты болып келеді. Мысалы, қазақтың 
бір мифінде былай делінеді. «...Ай мен Күн егіз туған керемет 
сұлу екі әйел екен. Әсіресе, Ай сұлуырақ болып мақтанып, Күн 
оны қызғанып, Айдың бетін тырнап, оған дақ түсірген. Кесірлі 
Ай жазасын осылай тартқан. Ай бетіндегі қарауытқан дақ 
«аламыш» содан екен деседі.

Айдың кеш туғанын және кемігенін ел Ай «қорғалады» 
дейді. Күнге жақындап барғанда Ай «қорғалап» бетін жасыра
ды, ал қашықтаған Ай толып, Күнді қызықтырып, бетін түгел 
көрсетіп, ереуілдейді»44. 

Әрине, бұл текст – таза архаикалық мифтің өзі емес, бірақ 
мұнда көне мифке тән мазмұн мен мифологиялық ұғым бар. 
Тек қана екі сұлу әйелдің қалай аспанға орналасқаны айтыл
майды. Алайда, бұл келтірілген текстің олқылығы емес, ол 
мотив не ұмытылып қалған немесе жинаушы оған мән бермей, 
қалдырып кеткен. Қалай болғанда да, анық нәрсе сол – Күн 
мен Айдың бұрын адам болғаны және екеуінің араздасуы. Ал 
алғашқы қауымға тән ежелгі мифологияда Күн мен Айдың, 
аспан шырақтарының тарихы былай баяндалады: «Күн – өте 
қорқынышты дема. Ол бұрын Комолома маңындағы Дарамби 
деген жерде болатын. Бірде Комоломада тұратын бір бала, 
өзі жұқпалы тері ауруына шалдыққан, балық аулауға келе 
жатып, күтпеген жерден бір терең шұңқырға тап болыпты. 
Шұңқырдан өте бір ыстық жалын шығып тұр екен. Шұңқырда 
күннің демасы жатыр екен, өзі Қызыл түсті баланың кейпінде 
екен. Аты Бунау екен.

Жаңағы балық аулауға кетіп бара жатқан бала қайтадан 
деревняға (ауылына) жүгіріп барып, адамдарға су жағасында 
бір шұңқырда ыстық жалын атқан қыпқызыл бала отырғанын 
айтыпты.

Ер адамдар найзасын, садағын, оғын, таяқтар мен тас бал
таларын алып, бала айтқан жерге барыпты. Келіп шұңқырда 
отырған оттай қызыл баланы көріпті. Шүңқырдың түбінде 
неше түрлі жыландар мен бақашаяндар бықып жатыр екен.

Адамдар күннің демасын шұңқырдан шығарып алып, ауыл
ға алып келіпті. Оны ерлер үйіне орналастырып, неше түрлі 
заттармен, қауырсындармен безендіріпті. Содан кейін оны қа
лың жынысқа апарып, өздерінің ісіне пайдаланыпты.
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Ретін тауып, бала қашыпты. Ол шырмауықтың бойымен 
өрлеп, аспанға шығыпты, алайда шырмауық жіңішке болған
дықтан үзіліп кетіп, бала қайтадан жерге түсіпті.

Бала бәрібір құтылыпты. Ол биік ағашқа өрмелеп отырып, 
аспанға жетіпті. Оның қауырсындары – Күннің сәулесіне айна
лып кетіпті. Олар, әсіресе Күн батар кезде жақсы көрінеді»45.

Міне, бұл мифте Күн тікелей адамнан пайда болады. Ол 
жерде жүргенде, Күннің иесі (демасы) түрінде өмір сүреді, 
оның аты – Бунау. Оның аспанға қашуының себебі – жерде 
адамдар оны жәбірлегені. Сөйтіп, ол аспанға орналасып, Күн 
болады.

Енді бір мифті қарастырайық. «Күн мен Ай бір кезде жерде, 
біздің бабаларымызбен бірге тұрған екен. Олар ерлізайыпты 
болыпты да, есімдері Кран және Кра екен. Сол бір алыс заманда 
әйелдер мейрам өткізу үшін үлкен үйге жиналып, көңіл көте
реді екен. Еркектерді онда жібермейді екен. Күрке үйге рухтар 
(аруақтар) жиналады дейді екен еркектерге. Әйелдерді Ай 
басқарады екен, олар оның айтқанына көніп, күйеулерін 
алдай ды екен. Күйеулері бұл күндері үйде қалып, балаларын 
ба ғады екен.

Бірақ Күн өте қу шаман болыпты. Ол әйелдердің оларды 
алдап жүргенін біліп қойыпты. Еркектер ашуланып, әйелдер 
жиналған күркеге шабуыл жасапты. Шайқас қатты болып, 
біраз ғана әйел аман қалыпты.

Ай да шаман екен, сондықтан оны еркектер иілдіруге бат
папты. Бірақ оны күйеуі Күн бірнеше рет қатты соғыпты. Әр 
соққан сайын жер сілкініп, күн күркірепті. Содан кейін күйеуі 
соғуын тоқтатыпты. Осы уақытқа дейін Айдың бетінде тыртық 
бар. Ол Кра аспанға қашып шығыпты, Кран соңынан қуыпты. 
Бірақ осы күнге дейін ұстай алмай жүр»46.

Мысалдан көретініміз Күнді де, Айды да ешкім жасамаған, 
олар ештеңеден де жасалмаған. Олар – атам заманда өзөзінен 
пайда болып, жерде өмір сүрген адам дар. Ерлізайыпты. 
Қауыммен бірге тұрады. Олардың өмір салты, әйел қауымы, 
ерлер қауымы болып бөлінуі – индейліктердің алғашқы қауым 
кезіндегі өмірі. Олар өздерінің діни, тағы басқа мейрамдарын 
өткізгенде әйел, еркек болып, екі қауымға бөлінген. Әйелдер 
орман ішінде өз күркелерін, еркектер өз күркелерін істеп, 
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неше түрлі ырымдар, ісәрекеттер істеген. Мифте сол көрініс 
тапқан. Тағы да бір айтатын нәрсе – мұнда әйелдер мен 
еркектердің соғысы. Аналық (матриархат) рудың өз құқылары 
үшін күресінің бір елесі бар. Ру басылары шамандар болуы 
да шындық. Ал олардың аспанға көтеріліп кетуі – шамандық 
қасиеті бар ерекше адамдар елден оқшау тұру керек деген ежел
гі түсінік.

Адамдардың аспанға көтеріліп кетуі – олардың ерекшелі
гінен ғана емес, сондайақ олардың кінәлі болғандығынан. 
Көне мифтердің бәрінде дерлік Ай мен Күн бұрын адам болған 
делінеді. Ал олардың аспанға көтеріліп кетуі – әр себепті. 
Бірде олар жер бетіндегі ең күшті шамандар болғандықтан 
көк ке көтерілсе, енді бірде араздасып, бірінбірі қуып аспанға 
шығады. Тағы бірде Ай мен Күн жерде кінәлі болып, жазадан 
қашады немесе ұятты болып, елден безеді. Соңғысы, әсіресе 
Оңтүстік Америкадағы тропикалық ормандарда тұратын 
индейліктердің мифінде жиі кездеседі. Сондай мифтің біреуі 
Ай мен Күн туралы былай баяндайды:

«Ерте, ерте заманда бозбалалар мен бойжеткендер бөлек 
тұрады екен, әрі бірбірінен қорқады екен. Сондықтан бірге 
өткізетін бірінші түнді қорқақорқа қарсы алыпты. Әбден 
қараңғы түскеннен кейін қыздар күркеге (хижинаға) кіріп, 
жерге жатыпты, ал жігіттер далада қалып, от жағып, көп 
уақытқа дейін ән салып, би билепті. Ақыры, олар күркеге 
кіріпті. Әрқайсысы бірбір қызды иемденіпті. Қараңғыда кімді 
алғанын ешқайсысы білмепті.

Жігіттердің ішінде біреуі пысық екен, ол қай қызға ие 
болғанын білгісі келіп, қыздың атын қанша сұраса да, бой
жеткен жауап бермепті. Жігіт саусағына түкірігін жағып, оны 
топыраққа былғап алып, қыздың бетіне жағып кетіпті. Таң 
атпай жігіттер үйден шығып, отқа жиналыпты, әрқайсысы 
өзінің қызын әңгіме етіпті, бірақ нақты кім екенін біле 
алмапты. Тек бір жігіт қана қыздың бетіне топырақ жағып 
қойғанын айтып, таңертең оны тауып алатынын айтыпты.

Таң атыпты, бәрі қараса, жігіт өзінің туған қарындасының 
бетіне жағыпты. Содан бері ағасы мен қарындасы аспанда 
жүреді екен, біреуі – Ниандеру – Күн болыпты, екіншісі – 
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Жаси – Ай болыпты. Ниандеру беті былғанған қарындасы 
көрінген кез де тығылып қалады екен»47.

Сол жұрттың екінші мифі:
«Ай – бетаузы былғанған адам. Баяғыда бір қыз жүкті болып 

қалыпты. Оның сүйікті жігіті түнде келеді екен, сондықтан 
қыздың өзі де жігіттің кім екенін білмейді екен. Қыздың 
шешесі аңдуға кірісіпті. Бірде ретін тауып, ол жігіттің бетіне 
күйе жағып жіберіпті. Ертесінде қызға келіп жүрген жігіт 
өзінің туған ағасы екені білініпті. Жұрт мазақ етіп, күліпті. 
Ұялғаннан жігіт аспанға шығып кетіпті».

Жұлдыздардың пайда болуы. Сонымен, аспан шырақта
рының ішінде Күн мен Айдың пайда болуы туралы баяндай
тын мифтерді қарастырып болдық. Енді көктегі кейбір жұл
дыздардың пайда болу тарихын әңгімелейтін мифтерге көше
міз. Көне мифтердің айтуында Күн мен Ай көбінесе адамнан 
ғана емес, сонымен бірге аңқұстардан да, тағы басқа бір заттан 
да пайда болады. Жұлдыздардың аспанға көтеріліп, адам 
кейпінен айырылу себебі де әр басқа. Алдымен Үркер туралы.

Қазақта Үркер жайында әр түрлі миф бар. Соның бірі – 
мынау. «Үркер, негізінде, жеті жұлдыз екен, бұлардың жыл
тылдап көрініп тұратыны – алтау. Жетіқарақшы келіп шап
қанда, бұлар үркіп, содан Үркер атаныпты. Оның ортасында 
бәрінен жарығы қыз болған соң, Үркер қызын қорғаймын деп, 
оны көрсетпей, бір жерге жиналып, топталып тұрады, әйтпесе 
Жетіқарақшы ұрлап әкетеді»49.

Бұл тектес, жалпы Үркер туралы, қазақ мифтерінде ол 
жұлдыздар бұрын адам болған деп тікелей айтылмайды. Бірақ 
Үркердің қызы – жұлдыздардың ішіндегі ең жарығы деген 
сөзге қарағанда, ол жұлдыздар – ертеде адам (әйелдер) болғаны 
кү мәнсіз. Үркердің бәрі қыз екен деп айтылатын да миф бар50. 
Оның үстіне Г. Потанин өткен ғасырда Тарбағатайдан жазып 
алған текстердегі «Үркер – Айдың ұлы, Шолпан – Айдың қы
зы» деген сөздер де біздің ойымызды дәлелдей түседі51. Демек, 
Үркер – қауіптен қорқып, аспанға ұшып кеткен қыздар, ал 
оларды қорқытқан жеті ұры да – қыздардың соңынан қуып, 
көкке көтерілген жандар деуге толық негіз бар.

Қазақ жұртында Үркер жайында тағы бір миф сақталған.
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«Бір қыста жер жүзін мұз басып, мал қырылып, қалғандары 
сіңірі шығып, әупірімдеп жазға зорға жетіпті. Ауыр қыстан 
әбден запы болған жануарлар есін жия келе ақылдасып: «Пәле 
Үркердің жерде жатпай, көкке шығып кетуінен болды. Ендеше 
Үркерді көкке шығармай, кезеккезек басып тұрайық», – деп 
олар пәтуа жасап, пәлен жерде Үркер жатыр дегенді естіп, 
іздеп шығады.

Жылқы, сиыр, түйе өзара: «Мен жүйрікпін, мен жүйрік
пін», – деп бәстесіп, жарысып келе жатса, алдарында шөптің 
ара сында бірдеме жылтырап жатыр. Сөйтсе, ол Үркер екен. 
Бұрын жеткен жылқы Үркерді басайын десе, сиыр мен басамын 
деп, мүйізін шайқап, оны жолатпайды... Үркер басында 13 жұл
дыз екен. Сиыр Үркердің алтауын ғана басып қалып, қалған 
алтауы тұяғының арасынан шығып, аспанға ұшып кетеді. Міне, 
қыстың алты ай, жаздың алты ай болып қалғаны сондықтан. 
Егер жылқы тұяғымен басса, онда Үркер жерде жатар еді де, 
мәңгі бақи жаз болар еді деседі. «Үркерден неге айырылып 
қалдың?» – деп сұрағанда, сиыр басқа хайуандарға: «Ыстықта 
оқыралап шауып жүргеннен де сықырлаған сары аязда сықыр
сықыр басып жүргенім жақсы», – деп, жауап беріпті»52.

Ал Үркерді қуып, аспанға көтерілген Жетіқарақшы туралы 
басқа бір миф былай дейді. 

Жетіқарақшы бара жатқанның балтасын, келе жатқанның 
кетпенін ұрлаған баукеспе ұры болыпты. Халық болып со
ңы нан түскен соң, қылмысы басынан асқан жеті ұры жет
кізбей аспанға қашып шыққан. Бастаған алдыңғы төр
теуі, ана артындағы үшеуі – ерерермес болып жүрген олар
дың құйыршығы. Ана екі бүйірдегі екі жұлдыз – Ақбозат 
пен Көкбозат – батырлардың аттары. Олар Темірқазыққа 
арқандаулы. Шұбатылған арқаны да әне, көрініп тұр. Аттар 
Те мірқазықты айналып оттайды. Оларды аңдыған жеті ұры 
да түнімен төңіректеп, айналып жүреді. Ұрылар қайтсе де 
осы аттарды түсіріп алмақшы. Сақ күзетші алдыңғысынан 
көз жазбайды. Сөйтіп жүргенде таң атады. Таң атысымен 
Жетіқарақшы көзден тайып, тасаланады. Ертеңінде тағы да 
солай болады.

Ұрылар жетеу ғана емес, қалың жау – қырық қарақшы 
алыс та торуылдап жүр. Анау Босаға мен Жетіқарақшының 
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арасынан көрінген ұсақ жұлдыздар – Қырыққарақшы жұл
дызы. Жеті қарақшы – олардың барлаушысы. Алдымен батыр
лардың мық ты аттарын қолға түсіріп алып, Қырық қарақшы 
содан кейін елді шаппақшы»53.

«Қырыққарақшының жетеуі көрініп тұрады, өзгесі майда, 
көрінбейді. Жетеуі Ақбозат, Көкбозатты аламын деп оларға 
тақау тұрады. Қырыққарақшы – Жетіқарақшы маңында, ол 
да батпайтын жұлдыз...

Жетіқарақшының «құйрығындағы» үш жұлдыздың бі
реуінің қасында бір бәсең жұлдыз зорға көрініп тұрады. Аңыз 
бойынша, бұл – жігіт (ұрылардың бастығы) алып қашқан 
Үркердің қызы.

Елге мәлім осы аңыз өлең түрінде де тараған...

Сұлу қыздың басында қара құндыз, 
Тексермей сұлуларды неғып тұрмыз? 
Үркердің жалғыз қызын ұрлап алып, 
Қарақшы мына тұрған жеті жұлдыз...

Аңыздың аяқталуында, егер Жетіқарақшы Ақбозат пен 
Көкбозатты ұстап мінсе, Үркердің қалған алты жұлдызын да 
(оның бәрі қыз екен) ұрлап алады дейді...»54

Ары қарай жалғастыратын тағы бір мысал:
«Үркер – алтау ғана, артындағы Сұлусарымен жетеу. Сұлу

сары – Үркерден әлдеқайда жарық. Өзінің түсі сары. Алты Үр
керді көрсетіп тұрған – Сұлусарының жарығы. Ақбозат пен 
Көкбозатқа мініп алып, Жетіқарақшы содан кейін Сұлусарыны 
алмақшы...

Сұлусары Үркердің артынан бөлек тұрады. Ол Үркерден 
кейін туады. Жетіқарақшы енді Сұлусарыны тартып алмақшы. 
Сұлусарыны оның жанындағы Қырлыжігіт сақтап жүр. Сұлу
сарыға ол өзі ғашық»55.

«Жетіқарақшы Сұлусарыны ұрлаймын деп, Үркерді қуып 
жүр. Үркер қашып жүр. Үркер қашып барып, қырық күн жерге 
қонақ болып жатады, жылына бір қара қойдың етін жейді»56.

Сонымен, қазақтың космогониялық мифологиясында 
Үркер, Темірқазық, Жетіқарақшы – бәрі бірбірімен тығыз 
бай ла нысты екен. Осылардың ішінде, біздің ойымызша, Үркер 
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туралы миф – ең көнесі. Әсіресе, Үркердің сиыр тұя ғының 
арасынан сытылып шығып, аспанға қашып кеткені жайын
дағысы. Мұнда шоғырланып тұрған бір топ жұлдыздың пайда 
болуы адамдардың алғашқы қауым тұсындағы мифтік санасы 
бойынша түсіндірілген жер мен көктің бөлінбей тұрған тұсы, 
жұлдыздар жерде жатқан кез, адамдар әлі пайда болмаған 
шақ, тек хайуандар бар мезгіл. Сонымен қатар, адам өз өмірін 
аспанға әлі көшіріп үлгермеген уақыт.

Үркердің жерде жеті қыз болып, олардың Жетіқарақшыдан 
қашып, аспанға шығып кетуі туралы баяндайтын миф те көне 
замандағы мифтік сананың жемісі. Біріншіден, мұнда адам 
өзін қоршаған әлемнен бөлек екенін сезінген жағдай белгі беріп 
тұр, соның нәтижесі ретінде, екіншіден, адамның жұлдызға 
айналып кете алуы; үшіншіден, оның жұлдызға айналуы өз 
еркімен емес, тыс күштің қыспағынан болуы, яғни, қорқудан 
болғаны; төртіншіден, оның аспанға көтеріліп кетуі, сөйтіп, 
басқа сипатқа ауысуы. Міне, мұның бәрі – алғашқы қауым 
мен кейінгі классикалық рутайпалық қоғам тұсында дүниеге 
келген мифтердің бастыбасты белгілері.

Енді аспандағы Үркердің қыздарын аңдып, Ақбозат пен 
Көкбозатты торып жүрген Жетіқарақшы туралы мифке 
келер болсақ, ол да ежелгі мифологиялық құбылыс. Алдымен 
Жетіқарақшы жөнінде. Жеті адам жердегі істеген күнәсі үшін 
жаза тартуы керек еді. Алайда, олар жазадан қашып, аспанға 
көтеріліп кетеді. Бұл – архаикалық мифке тән әрекет. Олар 
аспанға кеткенде, жай ғана емес, жұлдызға айналып кетеді. 
Яғни адамның жұлдызға айналуы – тағы да сырт күштің, дә
лірек айтсақ, елдің ашуының қыспағы. Бұл да алғашқы қауым 
мифінде бар.

Жетіқарақшы аспанға барғанда да жердегі кәсібін таста
майды, онда да ұрлық істемек. Бұл жерде мифтік сананың 
кейін гі сатысы айқын көрінеді: адам өз тіршілігін аспанға 
көшірген, ал бұрын ол маңайындағы табиғатқа телитін. Жер
дегі үйреншікті өз ісін аспанға көшірудің әдемі көрінісі біздің 
Кемпірқосақ туралы мифте орын алған.

Қазақтың Үркер мен Жетіқарақшы және Темірқазық туралы 
мифтері бірбірімен байланысты, демек, олар біршама жүйелік 
сипатқа ие. Жұлдыздардың әрқайсысын жекелеп қарасақ, олар 



[  44  ]

көне мифтік қасиеттерді де сақтап қалғанына көз жеткіземіз. 
Мәселен, Үркерді алайық. Ол – жерде жатқан бір топ жұлдыз. 
Оның саны – бірде 12, бірде 7, бірде 6. Он екі жұлдыздың ал
тауы аспанға ұшып кеткен де, алтауы жерде қалған. Жерде 
алты ай жаз, алты ай қыс болуының себебі осы. Олай болса, 
Үркер – жыл мезгілін реттеуші, әрі ол – жылылықтың иесі. 
Егер 12 жұлдыз түгел жерде қалғанда, мәңгі бақи жаз болып 
тұрар еді.

Үркер жеті жұлдыз деп те айтылады. Оның біреуі – қыз, 
есімі – Сұлусары. Жетіқарақшы соны ұрламақ. Алты жұлдыз 
әлгі қызды ортаға алып, көрсетпей тұрады. Жасырмаса, қа
рақшылар ұрлап әкетеді.

Үркер – кейде біреуақ. Ол – Айдың ұлы, ер адам.
Сонымен, Үркердің саны әр түрлі болды. Ал енді ол неге 

аспанға ұшып кетеді? Оның себебі екі түрлі: бірі – малдардың 
үркітіп жіберуі, яғни, олардың тұяқтарымен жаншуынан қор
қады; екіншісі – Жетіқарақшыдан қашады. Олардан үнемі 
қашып жүреді, тіпті жазда қашып, 40 күн жерде жатады.

Үркердің қорғаушылары – екі батыр, олардың екі тұлпа
ры – Ақбозат пен Көкбозат бар. Қарақшылар, бір жағынан, 
соларды ториды. Атынан айырылса, батырлар жаяу қалады 
да, қарақшылар Үркердің барлық қызын ұрлауға мүмкіндік 
алады.

Қарақшылардың жалпы саны – қырық, ал жетеуі – бар
лаушылар. Егер екі атты қолға түсірсе, Қырыққарақшы 
бүкіл елді шабады. Алайда, екі ат Темірқазыққа байлаулы. 
Егер Темірқазық босап, орнынан жылжып кетсе, қазақ мифо
логиясы бойынша, дүниенің астанкестеңі шығып, заманақыр 
болады57.

Жетіқарақшының аспанға орналасуының басты себебі – 
жердегі күнәлары үшін жаза тартудан қашу (Кейде олар Үркерді 
қуып, көкке көтеріледі). Жерге қайтадан түсуге қорқады, сол 
себепті де Үркер олардан қашып жерге түседі, сөйтіп, қырық 
күн бойы алаңдамай тынығады.

Осы айтылғандардың бәрі Үркер мен Жетіқарақшы туралы 
мифтер де өте ерте заманда туып, көптеген архаикалық сипа
тын сақтап қалғанын көрсетеді. Айталық, адамдардың опоңай 
басқа кейіпке ауысуы, аспанға қауіптен, күнәдан қашып кетуі, 
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жұлдыздардың жыл мезгілін реттейтін қасиеті, сондайақ 
әлем нің кіндігі болып, дүниені сақтап тұруы.

Сөзіміз дәлелді болу үшін осы ғасырға дейін алғашқы қауым 
түрінде өмір сүріп келген кейбір елдің аспан шырақтары жа
йын дағы бірекі мифін келтірейік. Міне, маринданим папуас
тарының Шолпан жұлдызы туралы мифі.

«Манди (Венера) мен Арап (Юпитер) – апалысіңлілі екі қыз. 
Бұрынғы заманда олар Явим мен Тораси өзендерінің ортасында 
орналасқан бір деревняда тұрыпты. Ол жердің аты Сарападо 
Ави екен. Кең дала екен. Қыздар жұмысты көп істейді екен.

Бір күні үлкені Манди шешесі мен сіңлісіне ештеңе айтпай, 
үйден кетіп қалыпты. Содан ол Имо деген жерге келіпті. Сол 
жерде банан ағашы өсетін тоғай бар екен, оны жергілікті 
адам дар отырғызған екен. Манди бананның жапырақтары
нан төсеніш жасап, жатып қалыпты. Келесі күні Имоның тұр
ғындары банан жапырақтарының кесілгенін көріп, кескен 
кісіні іздепті. Көп ұзамай, олар банан жапырақтарының үстін
де ұйықтап жатқан сұлу қызды көріпті. Оны деревняға алып 
келіпті. Еркектер қызды Имоның ырымды мерекесіне пай
даланғысы келіп, оны сан түрлі бояумен бояп, кокос майымен 
денесін сылап, қосқа қамап қойыпты.

Таң қылаң бергенде, Манди қашып шығыпты. Сол шықаннан 
ол аспанға жетіпті де, жұлдызға айналып кетіпті»58.

Жоғарыда қарастырылған мифтерде Үркер де, Жетіқарақшы 
да адамның аспанға ұшып, басқа кейіпке түсуінен пайда болса, 
төменде келтірілген мифтерде жұлдыздар құстан және жансыз 
заттан пайда болады. Бірде жұлдыз, әдеттегідей аспанға қашу 
арқылы пайда болса, енді бірде жұлдызды адамдар қолдан өз 
қалауымен жа сайды. Текстерге жүгінейік. Австралияның 
байыр ғы тұрғындары Шолпан жұлдызының пайда болуын бы
лай әңгімелейді екен.

Муллиан деген сұңқар адамды жей берген соң, ел оның күр
кесін өртеп жібереді. Өрттен қашып Муллиан аспанға көте
ріледі. Сөйтіп, ол таңертеңгілікте көрінетін Муллиан жұл
дызына айналып кетеді59.

Ал жердің екінші шетінде – Қиыр Солтүстікте тұратын 
орочтар Құс жолының қалай пайда болғаны жайында мына 
мифті айтады екен.
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«Манги шаңғымен аңда жүріп, бір бұғыны бұзауымен кез
дестіреді де, соңына түседі. Ұзақ қуыпты, ақыры бұзауын ұс
тап ты да, өлтіріпті. Содан кейін бұғының өзін қуыпты. Қуа
қуа жердің шетіне жетіпті. Сол кезде бұғы теңіз тұңғиығына 
секіріпті. Сөйтіп, Манги бұғыны өлтіре алмапты, бірақ оның 
ізі аспанда қалыпты»60.

Келесі текст – африкалықтардың мифі.
«Ежелгі бір елдің тұңғыш жаратылған қызы ағаштың күлін 

көкке шашып: «Осы ағаштың күлі құс жолы болсын. Ол бүкіл 
аспанға созылып жатсын, ал оның айналасында жұлдыздар 
орналассын!» – депті.

Содан күл Құс жолы болыпты...»61

Сонымен, енді космогониялық мифтер туралы ойымызды 
түйін дейік. Алғашқы қауымға тән рухиелік мифологияда 
аспан дағы Күн мен Ай, Үркер, Жетіқарақшы, Шолпан тәріз
ді жұлдыздар көкке көтеріліп, аспанда орнығып қалған 
адамдар екен. Олар жердегі кезінде алуан түрлі ісәрекет 
істеп, ел алдында кінәлі болғандықтан немесе бір қауіптен 
қаш қандықтан аспанды паналайды, кейпін өзгертеді. Соған 
қарамастан, жұлдыздар адам қауымы сияқты өмір сүреді: 
өзара ұрысып, араздасып жүреді я болмаса, ғашық болады, 
үйленісіп, балалы болады. Қысқарта айтқанда, адам өз өмірін 
аспанға көшіріп, аспан шырақтарын өзінше таныпбіледі.

Архаикалық мифтерден байқалатын басты заңдылық – 
алғашқы қауым адамы ең алдымен маңайындағы заттар мен 
жануарлардың, содан соң ғана алыстағы аспан шырақтарының 
пайда болуын әңгімелеуі. Тағы бір мәнді заңдылық – адам 
жандыжансыз табиғатты, жұлдыздарды, Ай мен Күнді «та
ныпбілуде» оларды өзіне ұқсататындығы. Сөйтіп, аңдар да, 
таутастар да, жұлдыздар да адамның өзі сияқты. Сондықтан 
да олар о баста адам болған делінеді, тіпті адам кейпінен 
айырылғаннан кейін де олар адамша өмір сүреді.

Топан су туралы. Рухиелік мифологияда әлемнің жаралуын 
баяндайтын мифтермен бірге дүниенің күйреуі мүмкін деген 
идеяны айтатын мифтер де бар. Жоғарыда Темірқазық туралы 
қазақ мифінде Темірқазық орнынан жылжыса, дүние бұзылады 
деп айтылатынын ескерттік. Ал ежелгі рулық қауымда өмір 
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сүріп келген біраз жұрттың мифінде жерде жойқын тасқын 
болып, ел қырылғаны жөнінде айтылады.

Алғашқы қауым мифтеріндегі топан су – әлемді қайта 
жасаудың бастамасы емес, сондайақ жанжануардың қай
тадан көбеюі де, адамдар өмірінің жаңадан басталуы да емес. 
Бұл мифтерде космостық сипат жоқ. Топан су әлемді басып 
кетпейді, ол – тұрғындардың өз маңайына қаптап кеткен 
жойқын тасқын. Адамдар тасқын суда жүзіп құрғақ, жерге 
жетеді, демек, тасқын бүкіл жер жүзіне жайылмаған.

Бұған қоса бір ескеретін жайт: мұндай мифтерде тасқын 
судан адам біткеннің бәрі құрып кетпейді, кейбір рулар аман 
қалады, олар тау ішіне немесе басқа жерге барып тығылады. 
Ал тасқыннан қашып, ағашты, тасты паналаған адамдар май
мылға айналып немесе басқа бір кеңістікке түсіп кетеді.

Бұл айтқандарға қоса тағы бір мына жағдайға көңіл ау
дармасқа болмайды. Кейбір мифтерде топан су әлемді жапқан 
емес, жай тасқын болып көрсетіледі де, оны ауыздықтау мүм
кіндігі бар екені айтылады. Мұндай топан суды тоқтататын 
күш тек сиқыры зор шамандар екен.

Маңайды түгел басып кеткен жойқын тасқын туралы көне 
рулық миф кейін көпқұдайлық және бірқұдайлық мифологияға 
циклденіп енген кезде, әлемді жапқан топан су жайындағы 
мифке айналады. Оның жүйеленген үлгісі шумерлер мен вави
лондықтар мифологиясында, ал классикалық түрі Библия 
мен Құранда кездеседі. Ойымызға дәлел ретінде алдымен 
алғаш қы қауым мифологиясындағы топан су туралы бірнеше 
шытырмаларды талдаймыз да, кейінірек, оларды көпқұдайлық 
және бірқұдайлық мифологиядағы текстермен салыстырамыз. 
Сонда біз рухиелік мифологиядағы жасампаз қаһармандар 
мен шамандардың кейпін құдайлар, содан соң бір құдай ауыс
тыратынын көреміз.

Сөзді мифтердің өзіне берейік:
«Бұрын, бұрын, есте жоқ заманда, жер бетінде жойқын тас

қын болыпты. Көп адам опат болыпты. Су бүкіл жерді басып 
кетіпті. Тек Крижижинбе тауының ең биік шыңы ғана аман 
қалыпты. Каинганги, Кайюрукре және Каме деген үш тайпа ел 
сол шыңды паналау үшін сумен жүзіпті.



[  48  ]

Әрбір адам малтып келе жатып, аузында тұтанған бұ тақ
ты тіспен ала жүріпті. Олар осы оттың жарығымен қайда 
келе жатқанын байқайды екен. Бірақ Кайюрукре мен Каме 
тайпаларының кісілері шаршап, су түбіне кетіпті, ал олар
дың жандары таудың ішіне кіріп, сонда орналасыпты. Каин
гангілер мен тағы бірнеше Курупондықтар жаңағы Кри
жижинге тауының шыңына жетіпті. Олардың бір бөлшегі 
шың ның қапталдарына, қалғандары ағаш бұтақтарына орна
ласыпты. Олар бірнеше күн дәм таппай, енді аштан өлемізау 
деп отырғанда, саракур деген құстар корзинкамен топырақ 
әкеліп, ән салғанын көріпті. Құстар топырақты суға тастай 
беріпті. Содан су аздап шегініп, кішкене құрлық пайда бо
лыпты. Каингангілер құстарға: «Жылдамырақ істеңдер», – 
деп жалыныпты. Саракурлерге көмекке үйректер келіпті. Бәрі 
жабылып, топырақты төге беріпті. Содан бір үлкен жазық пайда 
болыпты. Каингангілер соған көшіпті. Ал, ағаш бұтақтарына 
жайғасқан Каингангілер маймылға айналып кетіпті...»62

Бұл – рулықтайпалық миф. Әр ру адамдарының сырт піші
ніндегі, мінезіндегі ерекшеліктердің, тіпті тайпаның өзінің 
қайдан шыққанын баяндайтын мұндай мифтер кейінгі ру 
мен тайпаның, яғни, классикалық типтегі рулық қоғамның 
толық қалыптасқан тұсында пайда болады. Мұнда бұрынғы 
екі ағайынды адамның жасампаздығын енді шамандар ауыс
тырған. Бүкіл пайдалы аң мен құсты бір рудың шаманы 
жасаса, зиянды аңдарды екінші рудың шаманы жаратады. Екі 
ағайындылар туралы миф шаман дар мифіне ауыса бастаған. 
Демек, миф қоғам дамуымен бірге жаңа сатыға көтерілген. 
Мұны осы мифтегі, сондайақ Латын Америкасының басқа 
жерлеріндегі индейліктердің топан су туралы мифінен 
байқау ға болады. Рас, бұл мифтерде топан су Библиядағы, я 
болмаса, басқа көне жазбалардағы классикалық топан судай 
емес. Мұнда мемлекет пайда болғанға дейінгі сана мен мифо
логияның заңдылығы білінеді. Ол – көне мифтің әлі жаңаша 
циклденбеуі, екінші мифологизациялау процесінің әлі бол
мауы. Сол себепті мұнда құдайлар жоқ, олар адамдарды топан 
су қаптатып жазаламайды. Мұнда су тасқыны болады, ал оның 
себебі айтылмайды. Бұл да рулықтайпалық мифтің тағы бір 
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сипатының көрінісі. Сөзіміз дәлелді болу үшін осы тектес басқа 
мифтерді қарастырайық.

«...Сонда өте қатты жаңбыр жауды, ол түнімен құйды. Су 
жоғарылай берді, жоғарылай берді. Сол түні көп адам суға ағып 
кетті. Бірнеше кісі ғана пальма ағашына шығып аман қалды. 
Тасқараңғы, ештеңе көрінбейді. Олар су кетті ме, жоқ па білу 
үшін пальмаларды жерге лақтырумен болды. Пальмалар суға 
күмпілдеп түсе берді. Қараңғыда адамдар бірбірімен бақа 
құсап бақылдап хабарласып отырды. Бірақ су толастамады. 
Ұзақ бақылдағандықтан адамдар бақаға айналып кетті»63. 

Тағы бір мысал:
«Баяғы заманда бір күні су ернеуінен шығып кетіп, біздің 

жерімізді түгел басып кетіпті. Су көтерілекөтеріле келіп, тау
ларды да жауып кетіпті.

Елдер бір сұмдықтың болғанын көріпті. Олар биік жартас
тарға шығып тығылыпты. Көбісі итбалық (тюлень) және 
құс болып кетіпті. Су кейін шегініпті. Итбалықтар мен теңіз 
құстары әлі күнге дейін жартастарда, жағалауда отырғанды 
ұнатады.

Ол ғаламат судың бізді басып кеткен себебі – біздің шамандар 
оның келгенін байқамай қалыпты. Олар суды ұстап алып, кері 
қайтаруы керек еді, бірақ олай істей алмапты.

Бір күні су қайтадан көтеріле бастапты, ол тағы да біздің 
жерді басып кеткісі келіпті. Бірақ бұл жолы шамандар оны 
дер кезінде сезіпті. Олар бәрі жиналып, сиқырларын түгел 
біріктіріпті. Ғаламат су мұндай құдіретті шамандарға шамасы 
жетпей, кері қайтыпты. Сол себепті адамдар мен жануарлар еш 
зиян шекпепті. Содан бері жер бетінде өмір сүріп жатыр»64.

Мысалға келтірген текстерде әдеттегі түсінікке саятын топан 
су жоқ. Мұндағы су – көп жаңбырдың яки тасқынның салдары. 
Яғни, Дж. Фрезер айтқандай, әр жерде болатын су тасқыны 
болуы да ықтимал. Ал күллі жаһанды басып, тірі жанның 
бәрін жоятын топан су туралы идея мен миф көпқұдайлық 
мифологияда пайда болады. Онда топан су – құдайлардың ісі. 
Құдайлар сол арқылы күпірлік істеген адамзатты жазалайды. 
Ал рухиелік мифологияда тасқынға құдайлардың еш қатысы 
жоқ. Сондықтан оны шамандар қайтара алады, тіпті суды 
бөгеуге де адамдардың мүмкіндігі болады. Ендеше рухиелік 
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мифологияда тасқын су туралы миф бүкіл әлемдік сипатқа ие 
емес, онда эсхаталогиялық ой толық айтылмайды.

Мифтердің ең көнесінде әлемді, адамды, дүниенің бәрін 
жасаушы – аса бір жарқын қасиетімен көріне қоймайтын жа
сампаз қаһарман. Кейін рулықтайпалық кезеңнің мифтерінде 
жасампаз қаһарман қызметін ша мандар (бақсылар) атқарады. 
Мысалы, Латын Америкасының тропикалық ормандарында 
тұратын индейліктердің «Тасқын және өзендер мен адамдардың 
жаралуы» деген мифінде тасқын судан таудың ішіне кіріп, 
аман қалған тайпалардың екі шаманы бүкіл жанжануарды 
жасайды: Кайюрукр шаман өшкен оттың көмірі мен күлінен 
ягуарды, одан соң құр күлден тапир деген аңды, құмырсқа же
гішті, т.б. аңқұстарды жасайды... Ал Каме шаманы, керісінше, 
Кайюрукр жасаған аңқұсқа зиянды аңдар мен құстарды, т.б. 
жәндіктерді жаратады...»65

Бұл шамандар кейінгі замандардың мифологиясында жақ
сылықтың құдайына және жамандықтың қүдайына айналып, 
ізгілік пен зүлымдықтың таусылмас күресін туғызады. Бұл 
жағдай бергі дәуірде қалыптасқан бірқұдайлық мифологияда 
да сақталған. Ислам мифологиясында ізгіліктің иесі Алла 
болса, зұлымдықтың өкілі – Шай. Христиан мифологиясында 
да солай: Бог пен Сатана – бітіспес жау. Осы күрес кейін көркем 
әдебиет пен фольклорда, өнерде кең тыныста суреттеліп, адам 
өмірі – ақ пен қараның шайқасы ретінде түсіндіріледі.

Жалпы, рухиелік мифология тудырған көптеген түсініктер, 
идеялар, сюжеттер мен кейіпкерлер өзгерген, дамыған түрде 
қазіргі заманның әдебиеті мен өнерінде жаңғырып, жалғасын 
табуда. Бұл істің бастамасы көпқұдайлық мифология қалып
тасқан кезде етек алған болатын.
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МИФ ПЕН ӘПСАНАНЫҢ ТАРИХИЛЫҒЫ

Фольклордың тарихилығы деген ұғым өте кең мағынаға 
ие. Біріншіден, бұл – фольклордың өзі тарихи құбылыс 
деген сөз. Яғни, фольклорлық ойлау, фольклорлық дәстүр, 
фольклорлық шығарма, міне, осының бәрі тарихта болатын 
нәрсе, оны аттап кету мүмкін емес. Бұлардың бәрі –тарихтың 
белгілі бір кезеңінде болуға тиіс, сол дәуірдің жемісі, адамзат 
мәдениетінің бір сатысы деп танылуы керек. Екіншіден, 
фольклор – адам тіршілігімен тікелей байланысты, оның 
бол мысының бір бөлшегі. Сондықтан ол адам өмірінің бар
лық жағын бейнелейді, шаруашылығынан, тұрмысынан, 
әдетғұрпынан, салтсанасынан толық мәлімет береді, 
үшіншіден, фольклор та рихи оқиғаларға тікелей де, жанама 
да байланысты бола ды. Екінші сөзбен айтқанда, фольклор 
халық тарихындағы маңызды оқиғаларды қамтып, солардың 
негізінде жаңа шығармалар туындатып, тарихи қайраткерлер 
жайында әңгімелейді. Төртіншіден, фольклор халықтың 
өзінің тарихқа қатынасын, көзқарасын танытады, маңызды 
оқиғалар мен көрнекті тұлғаларға берген халықтың бағасын, 
қарымқатынасын көрсетеді. Бесіншіден, фольклор әр дәуірге, 
қоғам өміріне сәйкес өзгеріп, тарихи циклизациядан өтіп 
отырады. Соның нәтижесінде жанрлардың трансформациясы 
жүріп жатады. Әрине, бұл айтылғандар фольклордың барлық 
жанрында бірдей емес. Әр фольклорлық жанрдың өзіндік 
қасиеттері оның тарихилығына әсер етеді. Көрсетілген бес 
белгі түгелімен дерлік, негізінен, дамыған көркем жанрларға, 
яғни ертегіге, әпсанахикаятқа, эпосқа тән.

Ал мифке келетін болсақ, онда жағдай сәл өзгеше. Миф – 
фольклордың ең көне жанры, тіпті, фольклордың төркіні десе де 
болады. Ол адамзаттың алғашқы қауым болып өмір сүрген 
шағында пайда болған. Онда сол кездегі адамның өзін қоршаған 
табиғаттың, аспан мен жердің, әлемнің қалай пайда болғаны, 
әр түрлі құбылыстар мен жанжануардың сыры мен алғашқы 
адамдардың дүниеге келуі, адамның өмірі, жаны, өлімі, т.б. 
жаратылыстың түсініксіз жайттары туралы ойлары мен 
түсініктері көрініс тапқан. Міне, мифтің тарихилығы деген 
осы. Демек, мифтік сана мен ойлаудың өзі – тарихи заңды 
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кезең. Оны аттап, айналып өту мүмкін емес. Ол барлық елдің 
тарихында болған жағдай. Олай болса, мифтік сана, мифтік 
ойлау дегеніміздің өзі – тарих, яғни фольклордың алғашқы 
дәуірі. Мифтік сананың өз даму кезеңдері бар. Бірінші кезеңде 
мифтік сана табиғат пен рухты, адам мен затты, өлі мен тіріні 
бөлмейді, мұнда теңдік заңы негізге алынады. Екінші кезеңде 
адам мен табиғаттың теңдік заңы (закон рождества человека 
и природы) бұзылып, адам өзін табиғаттан, маңайындағы 
әлем нен, жанжануардан бөлек сезінген. Сөйтіп, осы айырма
шылықтың сырын түсінуге тырысқан. Мифтің ең көп туатын 
мезгілі – мифтік сананың осы екінші кезеңі.

Адамзат қоғамы дамып, сана жетілген сайын, мифтік сана 
да, миф те өзгеріске түсіп отырған. Демек, мифтің өзгеріп, 
жаңғыруы да оның тарихилығының белгісі. Ендеше, осы 
заң дылықты біз қазақ фольклорында сарқыншақ түрінде 
сақталып, қазіргі дәуірге жеткен көне шамандық мифтің 
өзгеру жолын көрсету арқылы дәлелдемекпіз. Ол үшін Қор
қыттың өлімнен қашқаны мен Асан Қайғының құтты мекен 
Жерұйықты іздегені туралы екі әңгімені аламыз.

Қорқыт туралы қазақ әңгімеаңыздары дүние жүзінде, әсі
ресе Шығыста кең тараған сюжетке құрылған. Ол – адамның 
ажалмен айқасы жайында: 

«Қорқыт бір күні түсінде көр қазып жатқан кісілерді көріп, 
олардан көрдің өзіне қазылып жатқанын біледі. Оянғаннан 
кейін ол өлімнен қашып құтылмақ болып, дүниенің төрт бұ
рышын аралайды. Бірақ барлық жерде өзіне көр қазып жатқан 
адамдарды көреді. Ажалдан қашып құтылмасына көзі жеткен 
Қорқыт енді жер ортасы – Сырдарияға, өзінің мекеніне қайтып 
келеді. Ажал кенеттен келіп қалмасын деп, ол өзеннің ортасына 
кілем төсеп, өзі жасаған қобызды тартып, өмір сүре береді. Бір 
күні әбден қалжыраған ол қалғып кетеді. Сол мезетте ажал 
жылан түрінде келіп, оны шағып өлтіреді».

Бұл сюжет өте ерте заманда пайда болған. Мәселен, ол әзірше 
ең көне деп саналатын, тіпті әйгілі «Илиада» мен «Одиссеядан» 
бір жарым мың жас үлкен «Гильгамеш туралы жырда» 
философиялық тұрғыда өлім мен өмірдің күресі, адамның 
ажалдан құтылу жолдарының мәселесі ретінде, көркем түрде 
әңгімеленген.
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«Бұл мәселе, – деп жазады шумераккад эпосының көрнекті 
зерттеушісі И.М. Дьяконов, – ежелгі Шығыс әдебиетінде үл
кен орын алады. Вавилон әдебиетінде Адап туралы жырды, 
«Кінәсіз қудаланған» поэмасын және «Мырзаның құлмен 
әңгімесін», көне еврей әдебиетінде «Экклесиаста» мен «Ио ва
ны», Египет әдебиетінде «Түңілген адамның өз рухымен әң
гімесін», «Арфашының жырын» және «Арфашының жы рына 
жауапты» («Жазбашыларды мақтау») мысалға келтіруге 
болады. Аталған шығармалардың барлығы өмір мен өлім 
мәселесін екі түрде шешеді, бірі – Алланың өзі біледі деген 
шарт бойынша болса, екіншісі – «Ішже, ойна да күл, бәрібір 
ертең өлесің» деген ұғымға саяды. Ал Гильгамеш жайындағы 
поэма бұл шығармалардан жоғары екендігі күмәнсіз. Өзінің 
трагедиялығына, қаһарманның жеңіліске ұшырағанына қара
мастан, аталған поэма пессимистік әсер қалдырмайды. «Оның 
негізгі айтар ойы – жақсы істің өлмейтіндігі»1.

И.М. Дьяконов атаған шығармалар түгелімен көркем туын
дылар болып саналады. Олар ежелгі Вавилон мен Египеттегі 
құлиеленуші мемлекеттердің әдебикөркем творчествосын 
си паттайды. Ол кезеңдегі әдебиет алғашқы қауым мифтерін 
жинақтап, топтап, өңдеп, өзінше құлиеленушілік дәуірдегіден 
басқа мақсатқа пайдаланған, сапарды көркем дүниеге айнал
дырып, эстетикалық мәнге ие қылған. Сөйтіп, алғашқы 
қауым мифтерін себептісалдарлы (этиологиялық) сипатынан 
аластатқан. Сондықтан ежелгі Египет пен Вавилон, Үнді мен 
Қытай, Иран мен Грекия, Рим жерлеріндегі құлиеленуші 
мемлекеттердің әдебиетінде, дәлірек айтсақ, жоғарыда атал
ғандай шығармаларда кездесетін «мифологиялық мотивтер 
енді бұрынғыдай айналадағы әлем құбылыстарын түсіндіру 
емес, керісінше, жаңадан пайда болған соны қоғамдық түсі
ніктерді бейнелейтін материал еді»2. Демек, Гильгамеш, 
Адап кінәсіз қудаланғаны туралы, тағы басқа шығармаларда 
адамның ажалмен айқасы хақындағы сюжеттің көп оқиғалы, 
көп кейіпкері, күрделі композициясы, бейнелеу құралы бар 
көркем туынды ретінде әңгімеленуі өте орынды. Олай бол
са, адамның ажалдан құтылу үшін күресі туралы сюжет 
құлиеленуші мемлекеттердің әдебиетінде нағыз көркем 
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шығармаға айналды, сөйтіп, сол заманғы қоғамның мәдениеті 
мен идеологиясына сәйкес болды деп айтуға толық негіз бар.

Адамның ажалмен айқасы туралы сюжет феодализм дәуі
рінің де фольклоры мен әдебиетінде әңгімеленген. Белгілі 
фольк лорист М.Я. Чикованидің зерттеуіне қараған да, бұл 
сюжет жапон, грузин, венгр, итальян, орыс халықтарының 
фольклорында кездеседі, сондайақ ертегі сюжеттерінің халық
аралық көрсеткіштерінде де бар3. Әрине, аталған халықтардың 
бұл сюжетке құрылған ертегілері мен әпсаналары күрделі 
құрылысы, поэтикасы бар көркем дүние екендігі даусыз және 
олар бертінгі заманда хатқа түскен. Сол себепті оларға кейінгі 
феодалдық дәуір әдебиеті мен мәдениетінің әсері аз болмағанын 
ескермеске болмайды. Бірақ солай бола тұрса да, мынаны 
мойындауға тура келеді: адамның ажалмен айқасы тура
лы феодализм дәуіріндегі ертегілер мен әпсананың тұрақты 
сюжеттік ұйытқысы (ядро) бар және олар көркем творчествоның 
басқа түрлерімен қандай байланысқа түссе де өзгермейтін 
дербестік сипатқа ие. Сондықтан жоғарыда көрсетілген венгр
лердің, итальяндықтардың, грузиндердің, жапондардың, орыс
тар дың адам өлмейтін жерді іздеген жігіт туралы ертегілері 
архаикалық мифтің көркем түрде әңгімеленген түрі болып 
саналады. Бұл ертегілерде көркем жанрға тән белгілердің бәрі 
бар: биографиялық топтау (циклизация), кейіпкерді дәріптеу 
(идеализация), ғажайып көмекшілер, басқа әлемге сапар, әр 
түрлі қиыншылықтарды жеңу, композициядағы (бастама және 
аяқтама) шарттылық, ситуациялардың үш реттен қайталануы; 
тыйым салу, тыйымды бұзу, бұзғаны үшін жапа шегу, бақытты 
аяқталып, мұратқа жету, т.т.

Бұл ертегілердің бір бөлшегі таза қиялғажайып та, енді 
бір қатары – ғибраттық. Ғибраттық болу себебі әдебиеттің 
әсерінен деп ойлауға болады. Айталық, гру зин ертегісі. Мұнда 
классикалық ертегінің барлық белгісі бар: мұнараға қамалған 
ханзада, оның тыйымды бұзып, қамаудан шығып кетуі, басқа 
әлемге сапар шегуі, ол жақтағы патшаның қызына үйленуі, 
еліне қайта оралуы. Дегенмен де, мұнда классикалық ертегіден 
өзгешелік бар, ол ертегінің аяқтауында: еліне оралған кейіпкер 
қайтадан басқа жаққа жол тартады, ол жақта патша әйелге 
үйленеді де, өлмейтін болады.
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Алайда, ертегілердің көпшілігі басқаша аяқталады: өлім 
болмайтын әлемде болған кейіпкер еліне қайтып оралады. 
Келгеннен кейін ол өзінің үйінен кеткелі көп ғасыр өткенін 
біледі, ал ана әлемде бұл уақыт оған бір сәт қана уақыт болып 
көрінгеніне көзі жетеді. Басқа сөзбен айтқанда, қаһарман 
өлмейтін әлемде қалмайды, ол мәңгі тірі болу үшін туған 
жерінен айырылғысы келмейді. Бұл идея – ертегіге феодализм 
дәуіріндегі ертекшілердің қоспасы, өйткені ол заманда ішкі 
соғыстар жиі болғандықтан туған жерге, өз еліне адалдық, 
сүйіспеншілік деген өте зәру, актуальды мәселе болатын.

Орта ғасырлық феодализм тұсында адамның ажалмен айқа
суы туралы сюжет іріірі, көлемді әдеби шығармалар туғызды. 
Мысалға, «Балавардың даналығы» атты жырдың араб, грек, 
грузин версияларын4, сондайақ Ескендір Зұлқарнайынның 
өлмес суды іздегені жайындағы Шығыс даналықтарындағы 
хикаяттарды айтуға болады5. Бұл шығармаларда көне сюжет 
мүлде басқа сипат алған, өйткені олардың мақсаты енді таза 
идеялықэстетикалық болды, ал қаһармандары автордың 
неме се халықтың идеал мен жауыз туралы түсініктерін бойы
на сіңірді. Аталмыш әдеби ескерткіштер ел арасына кең 
тарап, көптеген фольклорлық шығармалар, яғни ертегілер, 
әпсаналар, тіпті, аңыздар да туғызды. Қазақ елінде де мұндай 
шығармалар болды. Мәселен, Ескендірдің өлмес су іздегені 
жайындағы сюжет кітап түрінде, фольклорлық хикаяттар 
түрінде де ел арасында тарағаны аян. Рас, бұл хикаяттар 
сюжеттіксемантикалық тұрғысы жағынан ажалмен айқасқан 
Қорқыт туралы аңыздаулардан өзгеше. Өлмес су іздеп Зұлмат
қа барған Ескендір хақындағы хикаяттар көркемдігі жоғары 
дамыған жанрға жатады және идеялықэстетикалық қызмет 
атқарады. Сол себепті де кейбір зерттеушілер бұл хикаяттарды 
новеллалық ертегі мен тәмсілдің аралығындағы нұсқа деп 
есептейді6.

Ал өлімнен қашқан Қорқыт туралы аңыздауларға келе тін 
болсақ, олар семантикалық мазмұны мен сюжеттіккомпози
циялық құрылымына қарағанда, таза көркем туындылар бола 
алмайды. Өте кеш хатқа түскеніне қарамастан, оларда әлі 
күнге дейін алғашқы қауымға тән мифологиялық ойсананың, 
творчествоның ізі байқалады. Дәлірек айтқанда, шаманның 
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(немесе неофиттің), тотемнің, бабаның, зиянды жынның жанын 
іздеген басқа әлемге сапары, я болмаса ғарышты шарлағаны 
туралы көне мифтің сұлбасы айқын сезіледі7.

Бұл сөзімді қуаттайтын тағы бір нәрсе – кейінгі замандар 
ша ңынан да көрініп тұратын әлемнің құрылысы туралы ми
фологиялық түсініктердің белгісі мен архаикалық мифтегі 
жасампаз қаһарманның кейбір қасиеттерін бойына сіңірген 
Қорқыттың өз образы.

Қазақ аңыздарындағы Қорқыт, мифтегі шаман мен неофит 
сияқты, дүниенің төрт бұрышын шарлап, ақыр аяғында 
өз мекеніне, Сырдария жағасына оралады. Бірақ мұндағы 
саяхат басқа себептерге байланысты жасалады: өлімнен құ
тылу үшін. Бұл себеп кейінгі дәуір адамдарының өмір мен 
өлім туралы түсініктері негізінде қалыптасқан. Яғни, егер 
алғашқы қауым адамдары өлімді адамның басқа әлемдегі 
өмірі, осы өмірдің жалғасы деп санаса, кейінгі заман адамдары 
өлім адам өмірінің жалғасы емес екенін сезе бастап, осы 
түсінігін фольклорға енгізген. Одан бертінгі кезеңде адамның 
өлмеуінің амалын іздеп, жер жүзін шарлауы – тәңірге, құдайға 
қарсылық ету сипатында қабылданады. Мұны құлиеленуші 
және феодалдық қоғамдар фольклорынан көруге болады. Ал 
қазақ фольклорындағы Қорқыттың саяхаты – құлиеленуші 
қоғамның эпосынан да, феодализм дәуірінің ертегісінен де 
көне, яғни архаикалық мифтен кейінгі ста дия және одан 
кейінгі дәуірлердің фольклорына апаратын саты.

Қазақ аңыздарында Қорқыт өлімнен қашып, бүкіл кос
мосты аралайды. Мысалы, ең алғаш хатқа түскен тексте былай 
делінген: «Түсінен шошынған Хорхут ажалдан құтылу үшін 
ертеңінде дүниенің екінші шетіне көшіп кетеді. Мұнда ол баяғы 
түсті тағы көреді. Таң атысымен ол тағы да жолға шығады. 
Не керек, әулие осылайша түсінен шошып, дүниенің төрт 
бұрышын түгел аралап шығады. Не істерін білмей түңілген 
ол жердің ортасына бармақ болады. Айтылды – бітті. Жердің 
ортасы Сырдың жағасы екен, қазірде Хорхуттың моласы 
тұрған жерде екен»8.

Ал 1899 жылы жарық көрген әңгімеде бұл жағдай былайша 
баяндалады: «Хорхут ертемен өзінің желмаясына мініп 
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алып, дүниенің бір бұрышына – батысқа (мағрибқа) сапар 
шегеді. Ондағы үміті – өлімнен құтылу. Хорхут желмаясын 
кері бұрып, дүниенің басқа бұрышына – жүнібке тартады. 
...Хорхут желмаясын дүниенің үшінші бұрышына – шығысқа 
(машриққа) бұрады... Онан шығып, дүниенің төртінші 
бұрышына – солтүстікке (шамалға) бет бұрады. Онда да сол 
өзіне мола қазып жатқан кісіге ұшырасады.

Енді оған жоғарыдан мынадай хабар келеді: «Кері қайт, 
ақымақ, өзің шыққан жерге бар, егер де менен құтылам десең! 
Сол жерде мәңгілікке тыныш табасың! Өзің бұрын тұрған 
мекенің – дәл жердің ортасы, басқа жерден гөрі сонда саған 
жақсы болады...»

Сонымен Хорхут бұрынғы жеріне, Сырдарияның жағасына 
оралуға мәжбүр болады. Сол жерде әзірейілге өз еркімен жанын 
берді»9.

Бізге мәлім деректердің бәрінде де осылай: Қорқыт өлімнен 
қашып, дүниенің төрт бұрышын шарлайды, бірақ құтыла 
ал масын білген соң жердің ортасы деп Сырдарияға қайтып 
келеді10.

Міне, осы дүниенің төрт бұрышын шарлау, жердің ортасы 
болуы, оның Сырдарияда орналасуы, кейіпкердің осы жер 
орта сына келуі және Сырдарияда тыныштық табуы, судың ор
тасында ұзақ уақыт өмір сүруі, оның тұңғыш қобыз жасауы, 
күй тартуы – осының бәрі ежелгі рулық қауым адамдарының 
Космос төрт бұрышты болады, оның ортасы болады, сондай
ақ Космос үлкен өзен түрінде болады, өзен бірнеше әлемді 
біріктіріп тұрады және өлімнің біраз нәрсесін, өмір салтын 
жасампаз қаһарман жасап, қалыптастырған деген өте көне ми
фологиялық дүниетанымы мен түсініктерінің қалдықтары, 
бұлыңғыр іздері.

Мифтердің поэтикасын зерттеген ғалым Е.М. Мелетинский 
былай деп жазады: «Тегіс жатқан горизонтальдық космос 
мо делінде әдетте ортамен байланысы бар төрт бұрышқа яки 
дүниенің төрт жағына орналасқан төрт (кейде сегіз) баға
на, діңгек, немесе ағаш болады (полинезиялықтардың, сібір
ліктердің, америкалықтардың, африкалықтардың, үнділердің, 
т.б. мифтерінде).
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Төрт бұрышты горизонтальды Космос моделі Кассирер 
айт қан әлемнің құрылысына меңзейді. Осы модель көне кос
могониялық мифтерден келе жатқан жер әлемдік мұхиттан (су 
хаосынан) көтеріліп шыққан, сол себепті ол барлық жағынан 
сумен қоршаулы деген түсінікке жалғасады.

Соған қоса, әлемнің әр тұсына сәйкестенген горизонтальдық 
бағыт белгілі бір жолдармен вертикальды Космос моделімен 
бай ланысады да, солтүстік (кейде шығыста) – төменді, ал 
оңтүстік – жоғарыны білдіреді11».

Мұндай жағдайда төрт бұрышты Космостың ортасы – кіндігі 
(жер кіндігі) болады. Ол Қорқыт жайындағы миф бойынша, 
Сырдария болып табылады. Ал өзгеріске аз ұшыраған архаи
калық мифтерде жердің кіндігі болып Хаостың реттелген 
Кос мосқа айналуы барысында әлемдік мұхиттан бөлініп 
(көтеріліп) шыққан алғашқы төмпешік есептеледі. Осы орайда 
Г. Потаниннің Қорқытқа байланысты айтқан мына сөзін кел
тіруге болады: «Осы әпсанахикаяттың, – деп жазады ол, – 
негізінде бір факт (мүмкін астрономиялық) жатуы ықтимал. 
Онымен жердің немесе мұхиттың ортасы (жердің кіндігі) 
туралы, сондайақ қозғалмайтын табыт туралы түсініктердің 
байланысы болуы мүмкін»12. Өлімнен қашқан сюжеттің өте 
кең тарағаны жайында айта келіп, Г. Потанин бұл сюжетке 
бас қа да қырынан қарайды. Ол көп халықтың фольклорында 
кездесетін кейіпкерлердің табытқа ұшырасуын аталмыш 
сюжетке параллель деп санайды. Мысалы, ол былай деп 
жазады: «Святогор өзіне өлшеу үшін табыттың ішіне жа тады, 
сол кезде табыт мүлде жабылып қалады... Ақкөбелек қазылып 
қойған көрге тап болады, көрге сауытын тастаса дәлмедәл 
келеді. Көр өзіне қазылғанын көріп, ол көрге өзі түсіп жатады 
да, ел оны көміп тастайды... Күні бұрын қазылып қойған көр 
туралы әпсанахикаят қазақтарда Хорхутқа байланысты ай
тылады. Кейбір тұста ол – әулие, енді бірде – бірінші ша
ман»13. Демек, адамның лажсыздығы мен өмір үшін ажалға 
қарсы күресі – өте кең тараған тақырып екенін, бірақ оның 
әр халықтың әлеуметтікмәдени өміріне сәйкес өзгергенін 
және сол тұрғыдан пайдаланып, бағаланғанын көреміз. Бұл 
тақырып қазақ фольклорында ең алғаш шамандық тұрғыда 
әңгімеленген. Сондықтан да Қорқыт жайында аңыздауларда 
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мұсылманнан бұрынғы, тіпті, алғашқы рулық қауымның 
мифологиялық сипаттары көп ұшырысады. Осыған дәлел – 
жоғарыда айтылған космостық мифтік түсініктердің сақталуы.

Шоқан Уәлиханов былай деп жазады: «Өлімнен қашудың 
өзі – исламда жол берілмейтін нәрсе. Бірақ ол – шамандықты 
ұстанатын халықтардың әпсанахикаяттарындағы тұрақты 
мотивтердің бірі. Қазақ бақсыларының арасындағы қобыз 
тарту мен сарын айтуды үйреткен бірінші шаман Хорхут 
жайында әпсанахикаят бар. Тіпті, мұсылмандықты әжеп
тәуір қабылдаған түрікмендерде Көрұғлы аз уақытқа болса 
да өлім нен қашып кетеді. Шындықтан, шамандық түсінік 
бойынша, Көк Тәңірдің өлім беретін билігі жазмыш деп қа
былданған. Солай бола тұрса да, ертедегі адамдардың fatumнан, 
мұсылмандардай үрейлі Тағдырдан құтылғысы келгені тәрізді, 
мұнда да жұрт жазмышқа бағыну емес, қайта одан құтылуды 
көксеген»13.

Шоқанның бұл сөзіне қарағанда, Қорқыттың өлімнен қа
шуы туралы сюжеттің төркіні көне шамандық миф болуы 
ықтимал, ал толық күйінде ол шамандық мифология аясында 
қалыптасқан болуы керек. Оған бір дәлел ретінде Қорқыттың 
өлімнен қашып, Сырдарияға келуін, судың ортасында ұзақ 
уақыт өмір сүруін, яғни су бетінде өлімнен аз уақытқа болса 
да құтылуын айтуға болады. Мұның өзі космостың моделін 
үлкен өзен түрінде бейнелеген көне шамандық түсінікке 
саяды. Мәселен, осындай түсінік шамандықты ұстанатын 
халықтардың бәрінде бар. Ол тура лы Е. Мелетинский былай 
дейді: «Солтүстіктегі халықтардың шамандық мифо логия
сында (функциясы жағынан әлемдік ағашқа, шамандық 
ағаштарға жақын) шамандық өзен болады деп түсініледі, ол 
өзен жоғары мен төменді, аспан мен жерді байланыстырып 
тұрады деп есептеледі; осыған сәйкес өзеннің басы жоғары, ал 
аяғы – төменгі әлемге сәйкес келеді де, оның тылсым сипатын 
қабылдайды деп саналады. Сөйтіп, өзеннің аяғы (сағасы) 
төменгі әлем жатқан жақты (көбінесе солтүстікті) бейнелейді 
деп саналады»14. Осындай түсінікті қазақтың «Су аяғы – ер 
Қорқыт»15 деген сөзінен де көруге болады. Бұл тіркесте үлкен 
өзен әлемнің моделі, оның басы – аспан, ортасы – жер (жердің 
кіндігі), аяғы – жер асты (өлілер әлемі) деген ескі шамандық 
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түсініктің ізі жатыр. Айтпақшы, шумер эпосындағы Гигель
маш те өлімнен қашып судың сағасында, яғни о дүниеде тұра
тын бабасы Утнапиштиге барады ғой16. Ендеше, Қорқыттың 
Сыр дарияда, дәлірек айтқанда, суда өлуі бұрынғы заманда 
суды, әсіресе оның астын және аяғын – о дүние, өлілер патшасы 
деп түсінген мифологиялықшамандық санаға меңзейді17. 
Бақсы сарындарында «Су аяғы – ер Қорқыт» деп аталуы осы
дан болса керек. Басқаша айтқанда, Қорқыттың тұрағы – 
өлілер әлемі ретінде қабылданатын судың сағасы. Яғни, ескі 
шамандық түсінік бойынша, Қорқыт өлілер әлеміне кеткен, 
сонда тұрып жатыр және өзіне сыйынатындарға жәрдем беріп 
жатыр, әсіресе бақсыларға. Бақсылар өз сарынында Қорқытқа 
мінажат етіп, «Өлі десем – өлі емес, тірі десем – тірі емес, Ата 
Қорқыт әулие»18, – деп оның ерекше екенін айтады.

Осы айтылғандардың бәрі Қорқыт туралы қазақ аңыз
дарының сюжеті және кейіпкердің өз бейнесі стадия жағынан 
құлиеленушілік дәуірде туған Гильгамеш туралы ежелгі 
шумер эпосынан да, феодализм тұсында қалыптасқан өлмеудің 
амалын іздеген адам жайындағы ертегі, әпсаналардан да көне. 
Олай болу себебі, Қорқыт жақындағы әпсанахикаяттар пайда 
болып, тіпті, хатқа түскен кездің өзінде қазақ халқы ескі рулық 
қауымнан мүлде қол үзе қоймаған, оның көп сипатын сақтап 
келген патриархалдыфеодалдық қоғам болып өмір сүрген еді. 
Сондықтан феодализмге дейінгі қоғамдарда болған байырғы 
мифтер мен мифологиялық түсініктер, алуан түрлі нанымдар 
мен шамандық сенім өзгерген түрде болса да, феодализмге 
көшкен қазақ қоғамына, оның мәдениеті мен идеологиясына 
сіңіп, өзіндік орынға ие болған еді. Соның нәтижесінде сол 
шақтағы қазақ халық ижатында, бір жағынан, рулық қауымда 
туған архаикалық фольклордың өзгерген түрлері, екінші 
жағынан, феодализм қоғамына тән жаңа фольклор үлгілері 
қатар өмір сүріп жатты. Міне, осындай өзгеріске ұшыраған 
көне фольклордың ішінде Қорқыт туралы да шығармалар бар 
еді. Бұл шығармалар тұңғыш қобызды жасаушы, алғашқы 
күйді шығарушы, қобыз тартуды үйретуші және музыка 
таратушы, бақсылардың пірі, бабасы – бірінші шаман туралы 
рулық заманда пайда болған архаикалық мифтің өзгеріп, 
мұсылманданып кеткен сарқыншағы. Әрине, ұзақ уақыттың 
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ішінде көне мифтердің танымастай өзгеріске ұшырағаны 
заңды. Мәселен, Қорқыт туралы миф қазақтардан жазылып 
алынған уақытта бұрынғы мифологиялық семантикасынан 
арылып, адамның ажалмен айқасын суреттейтін әпсана
хикаятқа айналған. Дәл осындай процесті ежелгі Грекияда, 
Римде, Египетте, Үндістанда, Қытайда болған құлиеленуші 
мемлекет тұсында архаикалық мифтер де басынан кешірген. 
Бұл мемлекеттердің мәдениеті мен идеологиясы өзінен бұрынғы 
рулық қауымның мәдениетін, мифтерін, бір жағынан, жойып, 
екінші жағынан, өзгертіп, өз мақсаттарына пайдаланған. Міне, 
осындай жағдайда архаикалық мифтер қасиетті және құпия 
сипатынан айырылып, топталған, өңделген, сөйтіп, көркем 
дүниеге айналған. Сол себепті олардың мифологиясы біздің 
(яғни кейінгі заманның) ертегіміз сияқты болып көрінеді. 
Сондықтан антикалық мифологияда бұрынғы шаманның 
өлім нен қашуы өзгеріске ұшырайды, ол енді титандардың 
(Прометей) бас құдайға қарсы күресі болып бейнеленеді. 
Құдайға қарсылық Қорқыт туралы әпсанахикаяттарда да 
бар, бірақ бұл кейінгі заманның әсері, яғни қазақтың мұсыл
манданған патриархалдыфеодалдық қоғамы тұсындағы сана
сезімнің, идеология мен мәдениеттің ескі сюжетті де, образды 
да қайта қарауының нәтижесі. Ал, шындығына келсек, қазіргі 
хикаяттардағы әулие атанып жүрген Қорқыт исламның өзінен 
әлдеқайда үлкен.

Қорқыт өзінің алғашқы түрінде – құлиеленуші мемлекетте 
бас құдайға қарсы шығатын титандардан көне образ, олар
дың алдындағы тип, ол архаикалық мифтерде тұңғыш адам
дарды дүниеге келтіретін, алғашқы еңбек құралдарын, му
зы ка аспаптарын жасайтын, адамдарға от жағуды, күн кө
руді үйрететін ілкі атадемиургке, жа сампаз қаһарманға 
ұқ сайды, соларға сәйкес келеді. Архаикалық мифтердегі 
жа сампаз қаһарманның «мәдени қызметі» жоғарыда айтқан
мен шектелмейді. Ол тауды да, көлді де жасаушы, аңдар 
мен құстарды да жаратушы, үйді де салушы, аспанды да 
орнатушы, т.т. Оның қолынан бәрі келеді: күннің қозғалуын 
да баяулатады, желді де тоқтата алады, отты да өшіре алады. 
Кейде өз мақсатына жету үшін ол қулыққа да барады, ақыл
айламен өз қарсыласын жеңіп шығады19.
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Осындай «мәдени қызмет» қазақ Қорқытының да кейбір іс
әрекетінен көрінеді. Мысалы, ол өлімнен қашып Сырдарияға 
келгеннен кейін желмаясын сойып, оның терісінен алғаш рет 
қобыз жасайды. Ажалды өзіне жолатпау үшін қобызбен күй 
тартады, сөйтіп бірінші күй ойлап шығарады. Басқаша айт
қанда, Қорқыт – тұңғыш қобызды жасаушы және күй шыға
рушы. Ал қобызды ұзақ уақыт бақсылар иемденіп келді. 
Сондықтан олар Қорқытты пір тұтып: «Әуелі бақсы пірі – Қор
қыт ата»,20 – деп, оған сыйынып, көмекке шақырған. Қорқыт 
туралы әпсанахикаяттар жайында пікір айтқан адамдардың 
бәрі де бақсылар оны баба деп пір тұтатынын, оның бірін
ші шаман, яғни бақсылардың атасы екенін, қобызды, күйді 
бірінші ойлап тапқанын айтады. Мәселен, Қорқыт жай ында 
соңғы кезде жазылған еңбектердің бірінде былай деп жазылған: 
«Қорқыт (Хорхут) – қазақ мифологиясында бірінші шаман, 
бақсылар мен абызжыраулардың пірі, «қобыз музыкалық 
аспабын ойлап шығарушы. Исламды қабылдағанға дейін 
Қорқыт өлмейді деп саналған Бүркіт «баба образына жақын 
тәңір (мұны оның шамандыққа жуықтығынан да көруге 
болады). Исламның орнауына байланысты Қорқыттың өлімі 
туралы айрықша бір миф пай да болды».

Қорқыттың не себепті өлмейтіні туралы академик В. Бар
тольд өте қызықты пікір айтады. Бақсылардың: «Өлі десем – 
өлі емес, тірі десем – тірі емес, Ата Қорқыт – әулие», – деген 
сөзіне сүйене отырып, ол былай дейді: «Демек, Қорқыт тірілер 
арасынан аласталған әрі өлмейтін қасиетке ие болған деген 
сенім болған, яғни Қорқыт ту ралы әпсанахикаят исламның 
батыстан (Қазақстанға – С.Қ.) әкелген Хызыр (түрікше – 
Қыдыр) пайғамбар хақындағы хикаятқа ұқсайды...»20

Сонымен, қазақ аңыздаулары бойынша Қорқыт – ең 
бірін ші бақсы, қобызды ойлап табушы және бірінші күй 
шығарушы. Бақсыларға қобыз үйретуші де сол. Сонымен 
бірге, Қор қыт – әрі абыз, жырау және ақын21. Г.Н. Потаниннің 
бұл ойын біздің кезімізде Әлкей Марғұлан қолдап, былай 
деп жазады: «Сонымен Қорқыт дәстүрін берік ұстап, оны 
қадірлеген, әсіресе, қобызбен күй, сарын тарататын бақсы, 
жыраулар, Қорқыт аңыздары бойынша, Қорқыт қазақ жырау
ларының атасы, олардың пірі болып айтылады:
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Жыраудың үлкен пірі Қорқыт ата, 
Бата алған тәмам бақсы асқан ата. 
Таңғалып жұрттың бәрі тұрады екен, 
Қобыз алып Қорқыт ата күй тартқанда.

Осы қалыптас өзге әпсана бойынша, Қорқыт – ең алғаш қо
бызды шығарған атақты күйші, барлық әнкүйдің атасы, қазақ 
күйшілерін бірінші рет қобызға үйреткен ұстазы»22. Тіпті, 
«Қорқыт жұрттан асқан ақылды, алдағыны болжағыш адам 
екен», – делінеді қазақтың бір әпсанасында23. Қорқыт баш
құрттың көне сарнауларында да сәуегей бақсы, емші, сиқыршы 
ретінде көрінеді. Мыса лы, олардың бір сарнауында мынадай 
сөздер бар:

Ей, жын, ей, жын,
Шақырғанда келе ғой.
Мұңлы мен науқастың
Иесін тауып келе ғой.
Менің жыным әрі
Қорқыт ата жанының әмірімен
Қарымқұрт ата, сен емде,
Түлек ата, сен емде
Сен емдемесең – мен мұнда24.

Немесе:
Қарымқұрт ата, сен емде,
Қорқыт баба, сен емде...
...Менің жаным әрі
Қорқыт ата жанының әмірімен...
...Ата-бабаларымның қасиетті иесі, сен,
Қорқыт атаның қасиетті иесі, сен,
Пәлекетті қуып шық!25

Міне, бұл жолдар қазақ бақсыларының «ойын» кездегі 
Қорқыттың аруағын шақырып, пірі ретінде сиынатын жағда
й ын түсіндіреді. Сонымен қатар бұл жолдар Қорқыт туралы 
ежелгі мифтің башқұрт халық ижатында да бар екенін көр
сетеді. Ендеше, Қорқыт туралы фольклорлық шығармалар, 
соның ішінде оның өлімге дауа іздегені туралы сюжет те ерте 
кезде, дәлірек айтқанда, Түрік қағанаты тұсында белгілі 
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болған және кейін бірнеше түркі халқына жайылып кеткен 
деуге болады. Башқұрт, түрікмен, әзірбайжан, қазақ елдерінің 
фольклорындағы Қорқыт бейнесі – осының айғағы.

Сонымен көзіміздің жеткені – қазақ әпсанахикаяттарын
дағы Қорқыт, түптеп келгенде, қолынан келмейтіні жоқ 
зор бақсы (шаман), жасампаз қаһарман екендігі. Оның мә
дени қызметі жайында ел арасындағы кейбір әпсаналар да 
баяндайды. Мә селен, бір әпсанада Қорқыт «Моншақты», ал 
екінші әпсанада «Домбыралы» деген жер аттарын ойлап та
бушы болып бейнеленеді26. Мұнда Қорқыт белгілі бір жердің 
не себепті солай аталғаны туралы баяндайтын мекендік 
әпсананың кейіпкері болып көрінеді, бірақ, соған қарамастан, 
оның ойынан көне мифтегі жасампаз қаһарман – ілкі атаның 
қасиеті көрінеді. Осы айтылғанға қосымша дәлел ретінде 
мынаны да көруге болады. Архаикалық мифтегі ілкі ата 
(жасампаз қаһарман) кейде өзінің мақсатына жету үшін 
қулыққа да барады, өзінің қарсыласын алдап та жеңеді. Мұндай 
әрекет Қорқытта да кездеседі. Мысалы, Мұхтар Омарханұлы 
Әуезовтің айтуынша, екінші бір «қазақ әңгімесі Қорқытты 
Әзірейілге кездестіреді. Әзірейіл мұның жанын салып алатын 
сандық істеп әкелген. Қорқыт Әзірейілмен жауаптасып тұрып, 
сандықтың ішіне Әзірейілдің өзін алдап салады да, сандықты 
бекітіп суға ағызып жібереді»27. Міне, мұнда Қорқыт көне 
мифтегі өз қарсыласын алдап, санын соқтырып кететін 
трикстерді еске түсіреді. Мұндай әдісті Қорқыттың ажалдан 
қашқаны туралы әпсанадан да көруге болады. Мәселен, ол түс 
көрген соң ажалды алдамақшы болып, дереу басқа жаққа көшіп 
кетеді, тіпті болмаған соң өзеннің ортасына жайғасады. Алайда, 
Қорқыттың бұл «қулығы» жүзеге аспайды. Демек, бұл жерде 
образдың бұрынғы семантикасы өзгерген, өйткені бізге жеткен 
шығармалар – көне миф емес, оның әпсанахикаятқа айналған 
түрі, ал олай болса, Қорқыттың бейнесіне де кейінгі жанрдың 
әсері болған. Солай болғанмен тағы бір көңіл аударатын жайт 
бар. Ол – Қорқыттың есіміне міндетті түрде «ата» («деде») 
сөзінің қосылатындығы. Осы жағдайды арнайы қарастырған 
профессор Халық Короғлы «ата» мен «деде» сөздері бірдей 
және «әке» мағынасын береді, ал тарихи тұрғыдан кең аяда 
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қарастырғанда, «атабабалар», «әкелер» деген мағынаға ие деп 
тұжырымдайды28. Бұл пікірдің дұрыс екеніне еш күмәнданбай, 
осы құбылысқа мифологиялық семантика тұрғысынан да қарап 
көруге болады. Сонда байқалатыны – қыпшақ (қазақ, башқұрт) 
тіліндегі «ата» сөзі мен оғыз (әзірбайжан, түрікмен) тіліндегі 
«деде» сөзі түптеп келгенде «баба» («бұрынғы заманда өмір 
сүрген ата») деген мағына беретіндігі. Ендеше, «Қорқыт ата» 
мен «деде Қорқут» тіркестері ежелгі мифтік баба, ілкі ата ту
ралы түсініктердің қалдығы емес пе екен деген ой келеді. Оның 
үстіне, қазақ бақсылары мен қобызшылары көп жағдайда 
Қорқытты тікелей өздерінің бабасы деп санағанын да ескерсек, 
Қорқыт образының архаикалық мифтегі ілкі ата бейнесімен 
тамырластығына тағы да көзіміз жеткендей болады. Әрине, 
Қорқыт туралы әпсанахикаяттар хатқа түскен шақта «ата», 
«деде» сөздері байырғы мифологиялық семантикасынан айы
рылып, қазіргі «әке», «ата», ақсақал» («үлкен кісі») деген ма
ғынада түсінілетін болған.

Қорқыта айтқанда, өлімге дауа іздеп жер жүзін шарлаған, 
Қорқыт туралы қазақ аңыздауларының шығу тегі мен сюжеттік 
және семантикалық тұрғыдан талдағанда анықталған нәрсе 
мынау: өлмеудің амалын іздеген адам тура лы сюжет өте ерте 
заманда, рулық қауым тұсында реофиттің сапары немесе ұлы 
шаманның о дүниеге саяхаты туралы әңгімелейтін архаикалық 
құпия миф түрінде пайда болған29.

Адамзат қоғамның ұзақ тарихимәдени даму барысында, 
әсіресе ескі құлиеленуші мемлекеттер мен орта ғасырдағы 
феодалдық мемлекеттер заманында бұл миф көркем дүниеге 
айналған. Ал Қазақстанда патриархалдықрулық қауымнан 
бірден феодалдық қоғамға көшкен жағдайда шаман туралы 
рулық миф өзінің біраз өзгеріске түскеніне қарамастан ескі 
кейбір белгілерін сақтап қалған. Сондықтан оны кейінгі дәуір
дің адамдары қиял демей, шындық деп қабылдаған, оның 
негізі – шын деп ойлаған. Демек, Қорқыт туралы шығармалар 
жанрлық жағынан қарағанда, аңыз емес, әпсанахикаят бо
лып табылады. Өйткені, әпсанахикаятта кереметтілік те 
бо лады (бірақ ол қиял деп түсінілмейді) және әңгімеленген 
оқи ғаға сенушілік те орын табады. Сол себепті кейбір қазақ 
ғалымдарының Қорқытты VIVIII ғасырларда жасаған тарихи 
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адам деп есептеуі тегін емес. Бірақ оғыз тайпаларының тарихы 
мен мәдениетін зерттеушілер Қорқыттың тарихи прототипі 
жоқ деп санайды30. Біздің ойымызша, М. Жирмунский дұ
рыс айтады: «Қорқыт – Орта Азия көшлелі халықтарының 
патриархалды өмірі тұсындағы әлеуметтік жинақтау түріндегі 
халық аңызы туғызған нақты образ»31. Бұл образ өлімге дауа 
іздеу сюжеті тәрізді өте көне бейне. Ол алғашқы кезеңде Қорқыт 
деген есімге де ие болмаған. Қорқыт эпонимі әлдеқайда кейін, 
оғыз бен қыпшақ тайпалары бір тұрған кезде пайда болған 
сияқты және ол уақытта кісі аты есебінде кең қолданылмаған 
болу керек. Егер бұл сөздің этимологиясына келсек, онда оның 
«қорқу» сөзіне еш қатысы жоқ. Сөздің тарихына үңілсек, көне 
түркі тіліндегі «сор» және «құт» сөздеріне барып тіреледі. 
Көне түркі тілінде «қор» сөзі «зиян», «қор болды», «жапа шек
ті» деген мағына береді, ал «құт» – «жан», «бақыт», «өмір 
күші», «рух» деген мәнде айтылады32. Сол заманда бұл екі сөз 
бірігіп, «қор болған құт», «зиян шеккен жан», яғни «өлген 
жан», «өлген адам» деген мағынада айтылуы мүмкін33, өйткені 
шамандық түсінік бойынша, «адамда үш құт болады екен: жер 
құт, ауа (көк) құт және ана құт. Егер зиянкестер осы үш құттың 
бірін ұрлап әкетсе, әйтеуір қолға түсірсе, адам өледі»34.

Міне, осы тұрғыдан келгенде, қазақ Қорқытының түс көруі 
мен өлуі еш түсіндіруді қажет етпейді: оның құтын (яғни 
жанын) жаулары қолға түсірген. Олай болса, ертеде «қор 
болған құт», яғни «өлген жан» («адам») деген мағына берген 
«қорқыт» тіркесі уақыт өте келе бір сөз болып, біртебірте 
есімге айналған, сөйтіп о дүниені шарлайтын шаман туралы 
мифке шаманның аты болып енген. Қазақстан жағдаятында 
бұл миф барабара исламның әулиесі Қорқыт жайында баян
дайтын әпсанахикаят сипатын қабылдаған. Әрине, бұл 
процестің үстінде мифтің көптеген көне атрибуттары жоғалған, 
әрі өзгеріске түскен, ал сюжеттің өзі көркем түрде баяндалып, 
қазақ фольклорында шоқтығы биік шығарма болып шыққан. 
Демек, ежелгі шамандық миф басқа жанрға ауысып, ескі 
идеяны жаңа тұрғыда, оған адам мен ажалдың, өмір мен 
өлімнің күресі деген терең философиялық мән бере ба яндайтын 
көркем туынды болып шыққан.
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Мұхтар Әуезов дұрыс айтады: «Қазақ музыкасының атасы 
Қорқыт туралы әпсананың философиялық мазмұны өте терең. 
Ажалды тоқтату мүмкін еместігін мойындағысы келмеген 
Қорқыт жұрттан безіп, айдалаға, табиғат аясына кетеді, бірақ 
таулар да, жазықтар да, ормандар да оған өлім күтіп түрғанын 
айтады; содан қорқып шырғайдан бірінші рет қобыз жасап, жер 
бетінде бірінші болып күй тартады. Сөйтіп, өлмеудің амалын 
өнерден табады»35.

Қазақ әпсанахикаятындағы Қорқыттың бейнесі бұрынғы 
мифтен мүлде басқа мағынаға ие болған. Енді ол о дүниені немесе 
әлемді шарлайтын шаман емес, жер бетіндегі тіршілік үшін 
алысатын ұлы күрескер болып реттеледі. Ажалмен айқасқан 
ол өлімнен құтылуды; неше түрлі қасиетті нәрселерден немесе 
керемет жәрдемшілерден, я болмаса жан сауғалап қашудан 
емес, қажымас еңбектен, өнерден іздейді. Қорқыттың алғашқы 
музыкалық аспап жасауын, қобызда күй тартуын хикаяттың 
өлімге бұдан басқа дауа таппағанынан деп сендіреді. Шынында 
да, Қорқыт оған дейін дүниенің төрт бұрышын шарлап шықты 
ғой, бірақ қазылған көрден құтыла алмағаны тағы да аян. 
Енді бұдан былай жан сауғалаудың жөнсіз екенін біліп, ол 
тағдырдың өзімен айқасуға тәуекел етеді. Өзінің жасампаздық 
еңбегімен ол тағдырға айбат көрсетеді және өнердің арқасында 
ажалға қарсы ұзақ уақыт төтеп береді. Оның күйі он сегіз 
мың ғаламды түгел, тіпті, ажалдың өзін де балқытып, баурап 
алады. «Қорқыт күйлерін бүкіл дүние, жан иесі түгел ұйып 
тыңдайды. Аспандағы құс ұшуын, жел есуін тоқтатып, Қорқыт 
күйін тыңдапты. Сарыарқа аңдары да Сырдарияның жағасына 
шұбырып келіп, Қорқыт күйін тыңдайды. Сырдария ағысын 
тоқтатыпты, үстіне төселген Қорқыттың кілемі суға не ағып, 
не батып кетпей, көп заман су ортасындағы кемедей қалқып 
тұрып алып, Қорқытқа өлім келтірмейтін арал болыпты»36, – 
делінеді әпсанада.

Қорқыт күй тартып отырғанда, ажал оған жақындай ал
майды, ажал күйден, күй тартушыдан өзін әлсіз сезінеді. 
Сондықтан ол Қорқытқа ашық келе алмайды. Қорқыттың 
шаршап, әлсіреген шағын күтеді. 

«Көп замандар бойы үздіксіз қобыз тартқан Қорқыт шаршап, 
қалғып кетеді. Қорқытты ізіне түсіп аңдыған сол кезде қай
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рақ жылан күйінде жорғалап кілемге ілініп шаққанда, 
Қорқыт осыдан ауырып өледі»37, – дейді халық сөзі. Соның 
өзінде де ажал ашық келмей, жылан кейпінде келеді. Бұдан 
халықтың өлімге деген көзқарасын, «өлім айтып келмейді» 
деген философиялық тұжырымының негізін көреміз. Әпсана
хикаяттың аяқталуы, жалпы мазмұны қайғылы болғанмен 
оның идеясы, рухы жарқын әрі оптимистік. Қорқыт өлгенмен, 
жеңілген жоқ дейді әпсана. Өйткені, ол, біріншіден, ашық 
күресте мұқалған жоқ, екіншіден, оның күйі әлемге тарап, 
өлмес қасиетке ие болды. Демек, халық өзінің әпсанасы арқылы 
«дүниеде өлмейтін нәрсе – адам еңбегі, оның өнері» деген ойды 
тұжырымдайды. Бұл әпсана адамның қабілетін, адамның 
талантын дәріптейді, адамның адалдығын, әділеттілігін 
ардақтайды. Ел мүддесі үшін жасалған жасампаздық іс қана 
адам өмірін ұзарта алады деген ой ай тады халық шығармасы. Ал 
өмірдің өзі де адамға лайықты, Қорқыт ойлап шығарған күйдей 
мазмұнды да әсем болуға тиіс. «Бұл әпсанада қазақ халқы өмірге 
тек өнер ғана сән береді, тек өнер ғана біздерге ерте үйірілетін 
сары уайымнан құтқарады деген ой айта ды»38, – деп, Г.Н. 
Потанин өте орынды жазған. Міне, көне мифтен дамып шыққан 
Қорқыт туралы әпсананың қазақ халқымен бірге жасасқан 
уақытында атқарған идеялық және эстетикалық қызметі 
осындай. Жанрлық жағынан алғанда Қорқыт жайындағы бізге 
жеткен шығармалар әпсанаға жатады, бірақ олардың ертегіге 
айнала бастағандары да бар. Соңғыларын ертегіге жақындатып 
тұрған нәрсе – оларда бас кейіпкердің ғұмырын баяндау, яғни 
ғұмырнамалық (биографиялық) циклизацияның орын тебуі 
Қорқыттың (ерекше жағдайда) туу тарихының әңгімеленуі. 
Мысалы, Ахмет Жұбанов мынадай бір варианттың мысалын 
келтіреді. Қорқыт дүниеге келген сәтте оның анасының жа
нындағы әйелдер жаңа туған нәрестенің бала емес, белгісіз 
бір нәрсе екенін көреді де, бәрі шошып, бейшара ананы жал
ғыз қалдырып, үйден қашып шығады. Анасы өзінің тапқаны 
мақұлық емес, адам екенін жүрегімен сезіп, үнсіз жатқан 
нәрсені қолына алады да, абыршағынан тазалайды... Кіш
кентай нәресте пайда болып, ақырын үн шығарады. Анасы 
оны емізе бастағанда, ол жылап жібереді. Тек сонда ғана зәресі 
ұшқан адамдар үйге қайта енеді де, баланың атын бәрімізді 
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қорқытты ғой деп, анасынан «Қорқыт» қоюды өтінеді»39. Басқа 
бір варианттарда, мәселен, Қорқыттың туу тарихы былайша 
әңгімеленеді: Қорқыт дүниеге келген кезде жер мен көкті үш 
түн, үш күн қара түнек басып, нөсер жауып, боран болады. 
Сырдария мен Қаратау көрінбей қалады, ел ештеңені айыра 
алмай, дүрлігіп шошыған. Сондықтан жаңа туған баланың 
атын «Қорқыт» деп қояды40.

Кейбір текстерде Қорқыт перінің қызынан, көрден шыққан 
диюдан, аққу құстан туған болып көрсетіледі41.

Қорқыттың тууына байланысты бұл айтылғандардың бәрі – 
матриархат заманында тотемизмге негізделіп қалыптасқан 
адам ның керемет болып тууына сенімнің өзгерген түрлері42. 
Бұл көне сенім кейінгі замандарда фольклорлық мотивке 
айналып, дамыған фольклорда кейіпкерді дәріптеу үшін 
пайдаланылатын көркем тәсіл болған. Мұны Қорқыттың 
керемет жағдайда тууынан да көруге болады. Оның адамдарды 
шошытып, өзгеше бір мақұлық сияқты болып туылуы, немесе 
ерекше ситуация, я болмаса періден, диюдан, т.б. тууының өзі 
жас нәрестенің келешекте керемет адам болатындығына, оның 
тіршілігі мен ісәрекеті де ғажайып болатындығына меңзейді. 
Ал бұл – көркем жанрдың белгісі. Алайда, қазақ әпсанасы 
кейіпкер өмірін баяндауда көркем фольклордан ауытқиды. 
Мәселен, көркем ертегіде керемет болып туу қаһарманның 
бүкіл өмір жолын көрсетіледі: ол сағат сайын өсіп, тез ержетеді. 
Ержеткен соң қалыңдық іздеп, басқа әлемге сапар шегеді. Осы 
жолда ол көптеген қиыншылықтарды басынан кешіріп, алуан 
түрлі зиянкестерді жеңеді. Ақыр аяғында ол өзіне лайық жар 
тауып, еліне қайтады.

Қорқыт туралы әпсанада бұлай емес: керемет болып туған 
ол әйел іздеп сапар шекпейді. Керісінше, ол өлімнен қашып, 
дүниенің төрт бұрышын шарлайды. Бұл сапарында ол ертегі 
қаһарманы көрген бірдебір қиыншылықты көрмейді, ешқан
дай ерлік көрсетпейді. Міне, осы айтылғандардың өзіақ 
Қорқыт жайындағы шығармалардың ертегіге айна лып үлгер
мегенін көрсетсе, Қорқыттың жасампаздық, мәдениет шілдік 
әрекеттері, сондайақ бұл шығармаларда космос тура лы 
көне мифологиялық түсінік іздерінің сақталуы Қорқыт ту
ралы қазақ әпсаналарының архаикалық фольклорға жа
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қындығын дәлелдейді. Бұл ойымызға қосымша айғақ ретінде 
Қорқыт эпонимінің тарихи семантикасын келтіруге де 
болады. Қорқыт сөзі мен есімі шамандық миф пен дүниетаным 
аясында пайда болып, қазақ халқы ислам дініне енгеннен 
кейін ислам мифологиясына кірген бұрынғы Қорқыт бақсы 
(шаман) енді Қорқыт әулие болып бейнеленген. Бірақ соның 
өзінде исламның діни қағидаларын, оның тағдырға, Алла 
ісіне мойынсыну принциптерін бойына дарытпаған. Керісін
ше, ол «мұсылманшылық ұғымына, құдай бұйрығына, тағ
дырға қарсы шыққан...»43 Оның бұл қылығы – шамандық 
түсініктердің белгісі. Қорқыт «әулие» деп аталғанмен, оның 
бейнесінде, ісәрекетінде мұсылман әулиесіне тән ештеңе 
жоқ, ал ол туралы шығармаларда исламға бой ұратын, оны 
уағыздайтын ешқандай діни сарын кездеспейді. Қайта бәрі 
керісінше: «әулие» бола тұра Қорқыт бұрынғы шаман сияқты 
ажалмен алысып, алла әміріне қарсы шығады.

Әпсана – қазақ фольклорының ертегіге жатпайтын көне 
жанр ларының бірі. Ол аңыз бен ертегінің аралығындағы 
жанр, қарапайым халық прозасының көркем фольклорға ай
нала бастаған түрі. Сол себепті ол мифтің де, хикаяның да, 
аңыздың да жанрлық қасиеттерін бойына сіңірген, оларды 
қорытып, көркемдеген, сөйтіп ертегі жанрына жақындаған. 
Демек, әпсана дегеніміз – көркемдігі біршама дамыған, қиял 
мен кереметтік элементтерін мол пайдаланатын және кейде 
бір шындық оқиғаны, кейіпкерді, мекенді қамтитын, бірақ 
мұсылмандық діни түсінікке негізделмеген ауызекі әңгіме. 
Әпсаналық шығармалар әр дәуірде туып отырады. Сондықтан 
олардың ішінде өте көнелері де, кейін пайда болған жаңалары 
да болады. Олар әр дәуірге сәйкес өзгеріп, түрленіп отырады. 
Соның салдарынан кейбір шығармаларға кейінгі заман бол
мысының оқиғалары, тарихи тұлғалары, сол қоғамның әлеу
меттік ойпікірлері енеді, сөйтіп, ол шығармаларға сонылық 
сипат беріп, кейде басқа жанрдың қасиеттерін дарытады. 
Сондай әпсаналардың бір алуаны – Асан Қайғыға байланысты 
айтылатын әңгімелер.

Асан Қайғы туралы шығармалардың басым көпшілігі 
әлеуметтікутопиялық әпсана болып келеді. Әдетте әпсананың 
бұл түріне қанаушылық қоғам тұсында жүзеге асуы мүмкін 
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емес, сол қоғамды түбірімен өзгертпейінше халықтың бақытқа 
жету, дәулетті өмір сүруі мүмкін емес деген сенімін көрсететін 
шығармалар жатады44. Мұндай утопиялық мазмұндағы әң
гімелердің бір түрі бұрынғы заманда болған өте бақытты, 
«қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған» өмірді аңсау болып 
келсе, енді бір түрі Жерұйық, немесе Жиделібайсын деген 
аса құнарлы, малға да, жанға да жайлы, рахат өмір кешуге 
болатын шұрайлы қоныс іздеу болып келеді.

Мұндай екі түрлі баяндалатын шығармалар көптеген 
елдердің фольклорында ежелден бар. Әлеуметтік ойпікірдің 
тарихын зерттеген ғалымдардың айтуынша «өткен заманда 
рахат өмір болған» деген идея белгілі бір қоғамдық даму ке
зеңінде барлық халықта пайда болуымен, қоғамдық жеті
лудің алғашқы қадамдарымен тікелей бай ланысты. Онда 
қаналушы төменгі таптардың қоғамның өзгергеніне, қоғам
дағы әділетсіздікке деген алғашқы, әлі айқындала қоймаған 
көзқарасы, реакциясы көрініс тапқандай. Жаңа таптық 
қоғамдағы қиыншылықтар – енді ескі, бұрыннан келе жат
қан қоғамдық өмірге, өмір салтына енген жаңалықтардың сал
дарынан болды деп қабылданып, бұрынғы өмірді дәріптеуге 
әкеледі45.

Өте ерте заманда туған бұл идеялар мен сюжеттер халық
тардың ұзақ тарихи өмірінің қиынқиын сәттерінде (айталық, 
шапқыншылықтар, елдің үркіп, үдере көшкен уақытында 
немесе бұқара, қарапайым халықтың қатты езгіге түскенінде, 
т.т) қайта жаңғырып, өзгеріп, толысып отырған. Олар қоғам 
дамуының деңгейіне, оларды туғызатын себептерге байланыс
ты әр түрлі сипатта болады. Мәселен, утопиялық идея мен 
сюжет бірде өткен замандағы рахат өмір, енді бірде алыстағы 
бақыт ты мекен, ал тағы бірде елді бақытсыздықтан құтқаратын 
пат ша (әмір, хан) туралы әпсана түрінде баяндалады. Түптеп 
келгенде, бұл үшеуі – халықтың әлеуметтік утопиясының үш 
түрі, үш сатысы десе де болады. Біріншісі, яғни «қой үстінде 
бозторғай жұмыртқалаған» заман туралы идея – ең бірінші 
саты. Онда әлеуметтік утопияның кешіп жатқан өмірге деген 
наразылықтың бастамасы, алғашқы элементтері бар. Бұл уто
пия мен наразылық өткен заманды дәріптеу, мадақтау түрінде 
көрінеді. Екіншісінде, яғни құтты мекен туралы армандауда, 
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бұрынғы өмірді дәріптеу емес, өз тұсындағы болмысқа, кешіп 
жатқан өмірге деген наразылық басым. Мұнда әлеуметтік уто
пия тұрақты жерден, сол қоғамнан қашып, басқа жаққа көшу 
формасында айтылады. Ал үшінші сатыда халық өзі өмір сү
ріп отырған қоғамды өзгерту идеясын ұсынады. Бұл идея 
фольклорда қиналған елді сордан құтқаратын пат ша туралы 
әңгіме болып баяндалады.

Қазақ фольклорында халық әлеуметтік утопиясының алғаш
қы екі түрі (сатысы) байқалады. Бірақ олар ашық жіктеліп, 
бөлін бейді. Соған қарамастан, орнаған қоғамға, өмірге немесе 
әміршіге деген наразылық (протест) пен қарсылық (оппозиция) 
қазақтардың «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған» заман 
мен құтты мекен – Жерұйықты іздеу туралы әпсаналарында 
айқын сезіледі. Кезінде Шоқан Уалиханов былай деп жазған: 
«Қазақтар өздерінің ноғайлармен көрші болған дәуірін ал
тын ғасыр деп есептейді. Олардың эпостары «Ноғай мен қазақ 
бақытты заманында» деп басталады. Ноғайлар (үлкен но
ғайлар) XV ғасыр мен XVI ғасырдың басында Жем мен Ордан 
оңтүстік шығысқа қарай («Книга Большому Чертежу» кітабын 
қараңыз) қазақтармен араласа, қазіргі қазақ даласында көшіп
қонып жүрген болатын»46.

Осы жерде бір айтатын нәрсе – Шоқан Уәлиханов алтын 
ға сырды айтқанда, XV ғасырды тегін көрсетіп отырған жоқ. 
Өйткені XIV және XVI ғасырлар арасы қазақ тарихында аса 
маңызды қоғамдық және этносаяси тұрғыдан алғанда өте 
мән ді кезең еді. Бұл уақытта қазақтың ру, тайпалары бірігіп, 
Қазақ хандығы құрылған. Бірақ бұл процесс өте ұзақ әрі қиын 
болған еді.

Тарихтан белгілі: Шыңғыс ұрпақтары Дешті Қыпшақта 
Жәнібек пен Керей сұлтандар өздеріне қараған рутайпаларды 
XV ғасырдың 5060 жылдарында тұрақты мекендері Еділ мен 
Жайықтан Оңтүстік Жетісу мен Моғолстанға көшіріп әкетіп, 
сонда Қазақ хандығының негізін құрады. Он жылға созылған 
осы қозғалыс қарапайым халыққа, әрине, оңай тиген жоқ. 
Бұл бұрынғыдай жай ғана көшу емес еді. Бұл сұлтандарға 
берген байфеодалдармен қатар, бір жағынан, тақталасынан 
туған жаугершіліктен мезі болған, екінші жағынан, байлар 
мен сұлтандардың езгісі мен қысымынан қашқан мыңдаған 
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адамдардың үйішімен, малымен ауа жөңкуі еді. Және бұл 
бірнеше жыл бойы, алысқа, танымайтын, білмейтін жерге 
азапты сапар шегуі еді. Жөңкіле көшкен елге жол бойы да 
көшіп келген жерде де тауқымет аз болған жоқ. Оның үстіне 
Моғолстанда болып жатқан ағайынды Есен Бұға мен Жүніс 
арасындағы тартыс та босқындардың жағдайын қиындата түсті. 
Мұндай саясиәлеуметтік жағдай елдің наразылығын туғызбай 
қойған жоқ, халық енді бұл дағда рыстан құтылудын жолын 
іздеді. Оны қиялдан, әлеуметтік утопиядан тапты. Өйткені 
қиыншылықтан, қоғамдық езгіден құтылудың басқа жолын 
халық білмейтін. Ал мұндай ел күйзелген мезгілде әр түрлі 
қиялдың, арманның, утопиялық идеялар мен әңгімелердің 
пайда болып, ел арасында тарайтыны белгілі47. Міне, XIV
XVI ғасырларда орын алған қоғамдық, әлеуметтік, саяси 
оқиғалар, елдің басынан кешірген азабы ежелгі утопиялық 
түсінік пен сюжетті жаңғыртып, оны Асан Сәбитұлының 
есіміне байланыстырып, жаңаша әңгімелеп, әпсана түріне 
айналдырған. Сөйтіп Асан Қайғының Жерұйықты іздегені 
жайын да әпсаналар туып, ел арасына тарады48. Құтты қоныс 
іздеу туралы утопияның Асанға телінуі тегін емес еді. Асан 
Сәбитұлы Жәнібек пен Керей сұлтандардың елді атамекені – Еділ
Жайықтан көшіргеніне, қазақтар мен ноғайлардың бөлгеніне 
наразы болды. Ол қазақ пен ноғай ұлысының бірлігін жақтады, 
Орманбет ханның дәстүрін сақтап, елді ыдыратпауды қалады49. 
Өзінің осы ойын ол толғауларында айқын айтады:

Қырында киік жайлаған, 
Суында балық ойнаған. 
Оймауыттай тоғай егіннің 
Ойына келген асын жейтұғын, 
Жемде кеңес қылмадың, 
Жемнен де елді көшірдің. 
Ойыл деген ойыңды, 
Отын тапсаң тойыңды. 
Ойыл көздің жасы еді, 
Ойылда кеңес кылмадың, 
Ойылдан елді көшірдің... 
. . .Еділ менен Жайықтың 



[  78  ]

Бірін жазға жайласаң, 
Бірін қысқа қыстасаң, 
Ал, қолыңды маларсың 
Алтын менен күміске,50 –

дейді Асан елді үдере көшірген Жәнібек сұлтанға. Мұнда бұ
рынғы атамекенді, Еділ, Жайық, Арал айналасындағы өмірді 
дәріптеу, ондағы тіршілікті мұндағы күйзеліске қарсы қою 
бар. «Нәлет біздің жүріске!» – деп, жұрттың бастан кешірген 
бейнетіне, сұлтанның ақылдаспай халықты әуресарсаңға тү
сір геніне налу, наразылық көрінеді.

Осындай қатты қиналыс кезінде Еділ, Жайық, Жем жа
ғасында өткен өмірді аңсап, оны рахат өмір еді, мынадай жағ
дайға қалай тап болдық деген ой күйзелген елдің көкейінде 
жүрген еді. Сондықтан бұл ойды жалғыз Асан ғана емес, сон
дайақ Қазтуған жырау да кейбір толғауларына өзек еткен:

Салп-салпыншақ анау үш өзен
Салуалы менің ордам қонған жер.
Жабағылы жас тайлақ
Жардай атан болған жер.
Жатып қалған бір тоқты
Жайылып, мың қой болған жер,
Жарлысы менен байы тең,
Жабағысы менен тайы тең,
Жары менен сайы тең,
Ботташығы бұзаудай,
Боз сазаны тоқтыдай,
Балығы тайдай тулаған
Бақасы қойдай шулаған,
Шырмауығы шөккен түйе таптырмас,
Балығы көлге жылқы жаптырмас,
Бақасы мен шаяны
Кежідегі адамға
Түн ұйқысын таптырмас.
СҚайран да менің Еділім,
Мен салмадым, сен салдың,
Қайырлы болсын сіздерге
Менен қалған мынау Еділ жұрт!51 –
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деп, Қазтуған Еділ бойында, Жайық жағасында өткен өмірді 
әсірелеп, оны «алтын заман», «рахат өмір» етіп бейнелейді.

Сонымен, өте қиын жағдайда пайда болған Қазақ хан
дығының көп қасірет шеккен бұқара халқы мұндағы тіршілік 
пен болмысқа, қиын жағдайға налып, өздерінің бұрынғы тұр
мысын, үйреншікті тірлігін аңсап, жаңа жерге келгеніне 
өкі  ніп, ежелгі атамекенін мадақтап сағынған күйде болды. 
Халық  тың осы халін жақсы сезініп, түсінген ақылгөй жырау
лар елдің тілеуқоры ретінде сұлтандарға халық жағдайының 
мүшкіл екенін ашық айтады, сөйтіп әміршілерге жек көрінішті 
болады. Бірақ соған қарамастан жыраулар халық көңілкүйін 
дәл танып, оның ойын, көңіліндегі үмітін жырлайды, халық 
тілегіне сәйкес бұрынғы, Еділ жағасындағы өмірді дәріптеп, 
оны қазіргі жағдайға қарсы қояды.

Рас, жыраулардың толғауларында бұрынғы «алтын заман» 
туралы түсінік әлі әлеуметтік сипат ала қоймаған. Бұл шы
ғармаларда әлеуметтіктен гөрі тұрмыстық, шаруашылық 
мәселелер басым. Ал мұның өзі «алтын заман» туралы ой
пікірлер мен әңгімелер елдің өз өміріне деген наразылығын 
өткен өмірді әсірелеп көрсету түрінде берілетін әлеуметтік 
утопияның бастапқы жолы ғана52 деген тұжырымның дұрыс
тығын дәлелдесе керек.

Дәріптелген бұрынғы өмір қиналған, күйзеліске түскен ха
лыққа шынында да «алтын заман», «рахат өмір» болып көрін
ген. Сондықтан ел сол рахат өмірді аңсаған, соған оралуды 
көксеген, бірақ оны қалай жүзеге асыруға болатынын, қайтіп 
сол «рахат өмірді» қайтадан туғызу керектігін білмеген. Ал 
мұндай жағдайда халық өзінің қиялына сүйенетіні белгілі. 
Өз қиялына ол жақсы өмірді алыстан, тұрған мекенінен басқа 
жақтан іздейді, шұрайлы қоныс бар, сонда бақытты өмір сүруге 
болады деп армандайды. Сөйтіп, шалғайдағы Жерұйық немесе 
Жиделібайсын деген құтты қоныс туралы әр түрлі аңыздар мен 
әпсаналар пайда болады. Бұл әңгімелердің Асан Сәбитұлына 
теліну себебі – елге қадірлі, ақылгөй жыраудың Жәнібекпен 
араздығы болу керек. Оның бұл позициясы халыққа ұнап, 
әпсананы туғызушылар оны халықтың да жоғын жоқтап, мұ
ңын айтушы қаһарман етіп, ол туралы алуан түрлі аңыздар, 
әңгімелер таратқан. Бұл әпсаналардың кейбіреулерінде Асан
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ның Жәнібекке наразылығы да көрініс тапқан53. Мысалы, 
мұнда Асан Жәнібек ханды: «Атабабалардың салтын бұзып, 
қала салдың, қарадан қатын алдың, зорлықпен құладынға 
аққу алдырдың», – деп сынайды. Кейбір текстерде хан кеме 
жа сатып, елді басқа жаққа күштеп көшіреді, жуандық қылып, 
«қарауындағы қызметшінің сұлу әйелін тартып алады», т.т.

Әпсаналарда Асан өте дәріптеле суреттеледі, тіпті, ол әулие, 
алдағыны болжайтын сәуегей ретінде көрсетіледі... Хан одан 
ылғи ақылкеңес сұрап отырады. Мәселен, бір әпсанада былай 
делінеді: Жәнібек хан үш рет үлкен той жасайды да үш ретінде 
де Асанды шақырады. Бірақ Асан үш ретінде де бармайды. Бір 
жағы қапаланып, бір жағы ойға қалған Жәнібек, төртінші рет 
Асанға кісі жұмсап, мынадай сәлем айтып жібереді: «Асанға 
менен үлкен сәлем де, келсін деп айт. Халық күйзеліп отыр. 
Ақылдасу керек. Асансыз халық жағдайын түзету мүмкін емес 
екен»54. Осы жолы Асан келеді де, Жәнібекке: «Мен желмаямен 
елге құтты қоныс болатын жер іздеймін. Осы жерде күтіңдер 
мені!»55 – дейді. Содан ол он жеті жыл сапар шегеді.

Бұл жерде бір айта кететін нәрсе, сол – әпсананы шыға
рушылар мен айтушылар Асан бейнесін дәріптей отырып, 
халықтық және халыққа жат нәрселерді, сондай қиындықты 
және арманқиялды шатастырып алған, ара жігін ашпай бі
рыңғай баяндаған. Айталық, Жәнібекті «қала салдың, қа
мал тұрғыздың, кеме жасаттың, қарадан әйел алдың» деп 
кінәлайтын Асан жайындағы әпсаналарда үстем тап санасының 
әсері байқалады. Бұл жағдайды Мұхтар Әуезов жақсы бай
қаған. «Ал бірақ, осымен қатар, Асан Қайғы жайындағы әңгі
менің екінші бөлек саналы бір түрлері тағы бар екенін де ескеру 
керек», – деп жазады ол.

«Қазақ фольклорында Асан туралы сондай бір әңгімелер 
және ілесе жүреді. Ол аңыздағы Асан халық мүддесімен 
қаты сатын Асан емес, хан сарайының ақылшы сыншысы, са
нашылы болған Асан... Мұндағы Асан кертартпа феодалдық 
заңның санашылы болып шығады. Хан мен халық арасындағы 
қайшылықты айтқанда, ол хан жағынын таптық мүддесін 
жоқтап, жақтап сөйлейді...

Бұл фольклор болмысында ғажап хал емес. Үстем тап сана
сының анық халықтық аңызға қосқан қосымшасы. Халық 
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ортасына аса даңқты, абыройлы болған адам атына хан мен 
билер ортасы өз үгітін, таптық санасын, мүддесін қосып 
әңгімелеп, Асанның тұлғасын өз жағына бұрып айтады»56.

Ал енді шындық пен қиялдың араласына келетін болсақ, 
бұл да жалпы фольклорға тән құбылыс. Бұл, әсіресе, әлеу
меттікутопиялық әпсанада айқынырақ. Бұған таңдануға 
болмайды, өйткені фольклордың басты шарты – нақты, жүріп 
жатқан тіршілікті емес, осындай болса екен деген, көңілдегі, 
ойдағы шындықты, қалаулы өмірді бейнелеу, сондайақ кә
дімгі, өмірдегі адамды емес, идеалды көрсету. Идеал, И. Кант 
айтқандай, болмыстағы емес, қашанда болуға тиісті деп 
есептелетін құбылыс, яғни идеал – утопия, себебі ол өмір
де болуы мүмкін емес57. Идеалға тек қиял арқылы жетуге 
болады. Мұндай жағдай, әсіресе, фольклорда кең тараған. 
Соның айқын бір көрінісі – әлеуметтікутопиялық әпсаналар. 
Асанның дәріптеліп, әсірелеуге түсуінің сыры осында. Ел 
арасында ол туралы тек әпсана мен аңызәңгімелер ғана емес, 
сонымен қатар күйлер де бар. Оларда да Асан дәріптеліп, 
елдің тағдырын ойлайтын, халықтың қамын жеп қиналатын, 
бақытты да ырысты жер іздеп, шарқ ұратын адам болып 
суреттеледі58. Сонда Асан Қайғының іздеген жері – қандай 
жер?! Асан мен әпсананы туғызған халықка ол қандай болып 
көрінеді? Басқаша айтқанда, Асан Қайғы іздейтін құтты 
мекенді әпсана қалай сипаттайды, оның ерекшелігі неде? Ол 
жай шұрайлы жер ме, әлде онда тағы да басқа қасиеттер бар 
ма? Я болмаса, ол бір елді мекен бе, жоқ, әлде мемлекет пе? 
Онда не бар? Енді осы сұрақтарға жауап іздейік. Бір әпсанада 
былай делінеді: «Асан Қайғы жеті жыл бойы жер іздеді. 
Оның іздегені – ешкім мазаламайтын, ел қорқыпүрікпейтін 
жер еді»59. Екінші әпсанада: «Асан Қайғы желмаяға мініп, 
жиһан кезіп, «Жерұйық» дейтін ну орманды, көкорай 
шалғынды, сулы жер, қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын 
қоныс іздейді»60, – деп айтылады. Енді бір тексте Жерұйық 
былай суреттеледі: «Дүниеде Жерұйық деген бақытты ел бар 
деп естиді Асан Қайғы. Онда жер шұрайлы, су мол екен. Ел 
онда жоқшылықтың, қайғының, қанаудың, жауласудың не 
екенін білмейді. Онда қой үстіне бозторғай жұмыртқалайды 
екен»61.

6279
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Көріп отырғанымыз: әпсаналарда ырысты, құтты мекен деп 
шөбі шүйгін, суы мол, қанау мен кедейшілік жоқ, ел тыныш 
тіршілік ететін жерді айтады. Мұнда белгілі бір қоғамның, яғни 
халық өмір кешіп жатқан болмысқа қарсы қойылған немесе 
қоюға болатын, идеал қоғамның сипаты жоқ. Өйткені бұл әп
саналарда әлеуметтік утопияның алғашқы сатысы көрініс 
тапқан: утопияның бұл түрі бойынша, адам (халық) бақытқа 
өмір сүріп отырған қоғамды өзгерту арқылы емес, сол қоғамнан 
басқа жаққа қашып құтылғанда ғана жете алады. Бақытты 
мекенді дәлдеп суреттемеу, ондағы қоғам, қоғамдық өмір 
жайында ештеңе айтпау – қазақтың утопиялық фольклоры 
үшін әдетті шарт. Мәселен, тіпті, Асан Қайғыға қатыссыз 
шығармаларда бақытты жер былай сипатталады: «Таудың ар 
жағында керемет бір жазира бар, онда алуан түрлі хош иісті 
гүлдер, шөптер, миуалы ағаштар өседі, жердің суы әйнектей 
мөлдір, күмісше жарқырап ағады. Жазира рахат өмірге керек 
нәрсеге толы: хордың қызындай хас сұлулар ән салып, би 
билеп, өзіне тартады, олардың сұлулығы соншалықты – тіпті, 
адам қасынан кеткісі келмейді»62.

Міне, мұнда да нақты бір қоғамның моделі жоқ. Бақытқа 
толы жер ғажайып арал болып суреттеледі. Ол аралға жеткен 
кейіпкерлердің көретіні – жаңағы нәрселер. Ғажайыпқа толы 
Барсакелмес аралы да кейіпкерлердің өз жерінен басқа жақта. 
Демек, бұл әпсанада да бақытқа жету үшін, өз ортаңнан қашып, 
құтты қоныс іздеу керек деген идея айтылады. Осындай ба
қытты арал туралы К.В. Чистов былай дейді:

«Аралға орналасқан бақытты елдің көркем бейнесі көптеген 
халықтың фольклорында кездеседі. Өзінің шығу тегі жағынан 
бұл бейне өлген бабаның жаны басқа бір аралға кетеді деген 
түсінікпен немесе өзара байланысып тұратын екі, үш тағы да 
басқа әлемдер бар деген ұғыммен байланысты болуы ықтимал. 
Әрі қарай даму барысында «арал – басқа әлем» деген түсінік 
кей бір жағдайда әлеуметтікутопиялық әпсаналарға негіз 
болады (Офир, Венета, Туле, Рунольд, Антлантида, т.т.)»63.

Осы жерде үлкен мәнісі бар бір нәрсені айта кету керек. 
Ол Асан Қайғы іздейтін Жерұйықтың көне замандағы үш 
әлем (көкте, жерде, жер астында) туралы шамандық ұғыммен 
байланысы. Бұл түсінік бойынша, жер асты – өлілер патшалығы 
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деп саналған. Осыған сәйкес, өлген кісінің жаны (құты) сол 
жаққа барып, рахат табады деп есептелген. Өлілер әлемі, бір 
жағынан, зұлымдық, зиянкестік мекені, екінші жағынан, 
өлген адамның жаны жай табатын жер деп қабылданған. 
Сондықтан Қорқыттың жаны су сағасы – өлілер тұрағына (жер 
астына) кеткен. Кейінгі замандарда ежелгі үш әлем, оның 
ішінде жер асты жұмаққа айналып, оған басқа сипат берілген. 
Мұсылман мифологиясында жұмақтың сипаты фольклордағы 
Жерұйық немесе бақытты арал сияқты. Онда да, яғни жұмақта 
да, адам рахат ғұмыр кешеді. Бірақ қоғам мен сана дамып, 
болмыстың қайшылығы, өмірдің қиындығы өскен сайын, адам 
баласы сол жұмақты енді жер бетінен іздей бастайды, ол рахат 
өмірді өлгеннен кейін емес, тірі кезінде көргісі келеді, сөйтіп, 
алуан түрлі аңыздар, әңгімелер, әпсаналар ойлап шығарады. 
Егер бұрын мифте ша ман зиянкес жындармен соғысып, үш 
әлемді шарласа немесе өлімнен қашып, дүниененің төрт 
бұрышын кезсе, енді кейіпкер (ол көбінесе тарихи адам) 
жұмақты, құтты мекенді, Жерұйықты іздеп, жиһан кезеді. 
Егер мифте ша ман ажалсыз жер таба алмай жердің кіндігі – 
өз отанына оралса, енді әпсананың кейіпкері де іздеген құтты 
қонысын таба алмай, өз мекеніне қайтып келеді. Бірақ мифке 
қарағанда, әпсанада тарихтық сипат, реалдық белгі басым. 
Әпсанада қоғам болмысы, белгілі бір дәуірдің оқиғасы, санасы, 
адамдары көрініс табады. Тіпті, кей жағдайда кейіпкердің 
іздейтін құтты қонысы да реалды топоним болып келеді. 
Айталық, Жиделібайсын.

Жиделібайсын – Өзбекстан ССРінің Сухан дария облысында. 
Ол құтты қоныстың символы болып Асан Қайғы жайындағы 
әпсанаға кейін, XVIII ғасырда, енген. XVIII ғасырда жоңғар
лар шапқыншылығының нәтижесінде халық қатты күйзеліске 
түсіп, басқа, бақытты жер іздеу идеясы қай та етек алып, 
бұрынғы әпсана жаңадан жырланған еді. Енді бұл әпсаналарда 
құтты қоныс болып, жаудан қашқан бі раз ел барып, көріп 
қайтқан Жиделібайсын, ал жер іздеуші Өте ген батыр болып 
әңгімеленеді. Біртебірте, бертін келе Жиделібайсын Асан 
туралы әпсанаға еніп, кейбір текстерде Жерұйықтың орнында 
сол аталып жүреді.
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Ал Жерұйыққа келетін болсақ, оның жайы басқаша. Геог
рафияда ондай атау жоқ. Демек, бұл – орыстың «Беловодьесі» 
сияқты көркем образ, символ. «Жерұйық» деген сөздің 
этимологиясын екі түрлі түсіндіруге болады. Айталық, оны 
көне түркі тіліндегі «ыдуқ суйер» («қасиетті жерсу») сөзімен 
формалық та, семантикалық та жағынан байланыстыруға бо
лады. Мұндай жағдайда Жерұйық ту ралы әпсананың сюжеті 
өте ерте заманда туған және көне мифпен сабақтас деп айтуға 
негіз бар. Ол сюжеттің Асанға таңылуы – бертінгі дәуірдің 
жемісі. Дәл осы тұста, мүмкін одан да бұрын, «Ыдұқ» сөзі 
«ұйық» болып қалыптасқан да, оған қазақтың «ұйық – тау» 
(«ты ныш табу»), «ұйысу» («бірігу»), «ұйытқы», «ұйып тың
дау» секілді сөздеріндегі «ұйа» («ұя») түбіріне «жер» сөзін 
қосуы арқылы жасалған. Сонда «Жерұйық» деген сөз «ұя жер» 
(салыстырыңыз: «қасиетті жерсу»), «атамекен», «шыққан 
жер», сондайақ «елді біріктіретін, ұйытқы жер» деген мағына 
беруі ғажап емес. Олай болса, қазақтар армандаған жерін 
«Жерұйық» деп атап, оған өздерінің сондай болса екен деген 
тілектерін сыйдырған. Осыған байланысты зерттеуші Е.В. За
вадскаяның мына бір сөзін еске алуға болады: «Ықпал ету» 
утопиясы ежелден бар, – деп жаза ды ғалым. – Атау процесінде, 
«есімдерді жөндеуде» атаудың түрлендіретін және өзгертетін 
қасиеті бар деген сенім керініс тапқан. Елді «Аспан астындағы», 
«Ортадағы мемлекет» деп атаудың өзі оны ойлағандай ең жақсы 
мемлекет етуге тиіс»64. Дәл осындай ұғымды «Күн астындағы 
Күнікей» деген қазақтың атауынан да көруге болады. Күннің 
астындағы елде тұрған соң ол қыз міндетті түрде күндей сұлу 
болуы керек те, Күнікей аталуы тиіс.

Сонымен, Асан Қайғы Жерұйықты іздеп елінен шығады. 
Сонда ол құтты қонысты қай жақтан және неше жыл іздейді? 
Осы саяхат кезінде ол қандай оқиғаларды бастан кешіреді – 
міне, осы мәселелерді қарастырып көрелік.

Әпсаналардың айтуынша, Асан Қайғы Жерұйықты ұзақ 
іздейді, бірде жеті жыл, бірде он жеті жыл, тіпті, кейбір 
варианттарда өмір бойы. Ол құтты қоныс таңдап Қазақ
станның барлық жерін аралайды, бірақ бірдебір жер оны қа
нағаттандырмайды. Қайда барса да, сол жерден кемшілік 
тауып, ол жерде неге тұруға болмайтынын түсіндіріп отырады. 
Осы Асанның жерге айтқан сындары әпсана сюжетін дамытып 



[  85  ]

отырады: бір жерді ұнатпаған Асан тағы да басқа жаққа жол 
тартады, сөйтіп, әңгіме жалғаса береді...

Мысалы, әпсанада былайша баяндалады: «Жүрген жерінде 
(Асан – С.Қ.)  жақсы қонысқа да, жаман қонысқа да баға беріп 
отырады.

Түркістанның қасында ескі қорған қала Сауранды көргенде:
«Әттегенай, қорғанды тақырдың бетіне, шөлстанның өтіне 

салған екен. Сақырлап аққан суы жоқ, жайқалып тұрған нуы 
жоқ – түбі тұрақты қала бола алмас», – деген екен.

Асан Қайғы Маңғыстауға үш рет барып, үш рет қайтыпты, 
Асанның екі баласы: «Маңғыстау малға жайлы қоныс бола 
алар ма?» – дегенде, Асан Қайғы: «Түбінде мал баққан шаруаға 
Маң ғыстаудан жақсы жер болмас», – депті.

Жетісуды көргенде: «Мынау Жетісудың ағашының басы 
сайын жеміс екен, шаруаға жақсы қоныс екен», – депті.

Баянауыл тауын көргенде: «Баянға жаймай, қой семір
мес», – деп, Асан қазіргі Баянауылды өзіне қоныс жайлау 
етіпті.

Қаратал өзенінің өлкесін көргенде: «Ей, сарқырап аққан 
Қаратал, артың кең, алдың тарау!»– депті. Өйткені бұл өзен 
құмға сіңіп жатады екен»65.

Міне, осылайша қазақ даласын түгел аралап шығып, Асан 
Қайғы барлық өлкеге сын айтады. Ол неге сынайды көрген 
жерін? Оның себебі, біріншіден, бұл – утопия, барлық жағынан 
жақсы, ойлағандай жерді табу мүмкін емес. Асан қайда 
бармады? Қазақ сахарасын қойып, ол Ауғанстанға, Қытайға, 
Ресейге сапар шекті. Алайда, бар лық жерде де ол көксеген 
қоныс жоқ болып шығады. Екіншіден, біз қарастырып отырған 
әпсаналар көркем жанрға жатады. Сондықтан мұнда мақсатты 
композиция бар, ол шығарманың идеялық және эмоциялық 
мәнін ашуға бағытталған. Осы себепті Асан Қайғы көрген 
жерлерінің бәрінен бір мін тауып отырады. Басқаша айтқанда, 
бір жерден мін тапқан соң, Асан екінші жерді көруге аттанады. 
Демек, оның сыны мен мін табуының өзі әпсана сюжетін 
дамытуға қызмет етеді. Айталық, Асан іздеген Жерұйықты 
қолмақол немесе біраздан кейін тауып алды делік. Мұндай 
жағдайда әңгіме бірден бітіп қалар еді де, оған деген елдің 
назары, ынтасы азайған болар еді. Шындығында олай емес 
қой. Себебі әпсананың құрылымы өте қызғылықты: кейіпкер 
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өзінің көрген жерлерінен мін тау ып, бір өлкеден екіншіге 
жол тартып, тыңдаушысын өзіне тартып отырады. Тіпті, 
әпсаналарда Асанның керек мекенді таба алмай қайтуының 
өзі және әпсаналардың осылай аяқталуы көркем жанрдың 
тұрғысынан алғанда өте орынды. Өйткені мұнымен, бір жа
ғы нан, кейіпкердің «Асан Қайғы» аталу себебін ақтау, 
екінші жағынан, кейіпкер іздеген бақытты мекеннің өмірде 
жоқ екенін объективті түрде көрсету, ал, үшінші жағынан, 
тыңдаушыға эмоциялық әсер етіп, оның көңілінде өкініш әрі 
Жерұйықтың болуы мүмкін, іздесе табыладыау деген сенім 
тудыру көзделген.

Демек, Асан Қайғының Жерұйықты іздегені туралы әпса
налар көркем жанр шығармаларына тән қасиеттерге ие 
болған, яғни олар фольклорлық циклизацияға түсіп, қара
пайымдылықтан көркемдікке ауысу процесін өткен, сөйтіп 
дамыған көркем фольклор түрін қабылдаған. Бұл ойымызды 
қуаттайтын нәрсенің бірі ретінде кейбір варианттарда ертегілік, 
ғажайыптық жағдаяттарды, мәселен, жиһанкез Асанның 
сапар шегіп жүріп, перінің қызына үйленген тарихын айтуға 
болады.

Міне, енді Асан Қайғының ұзақ сапар кезінде қандай оқи
ғаларды басынан кешірді, не көрді, не білді деген мәселеге 
келдік. Бір қызығы – Асанның Жерұйықты іздегені туралы 
таза әпсаналарда оның жаһан кезіп жүргендегі тағдыры, көрген 
оқиғалары мен ісәрекеттері жөнінде ештеңе айтылмайды. 
Мұның себебі әпсаналарда әңгіме әр өлкені сипаттауға көңіл 
бөліп, кейіпкердің өз тағдырына мән бермеуінде болу керек. 
Мүмкін, әпсананы шығарушылар мен айтушылар үшін Асан өз 
тағдырын күйттемей, елдің қамын жегені маңыздырақ болып, 
оған басқа ісәрекет, қимыл бермеген болар. Қалай болғанда да, 
әпсанада оқиғалар тізбегі жоқ.

Оның есесіне Асанның жер шарлаған шақта көрген, басынан 
кешкен оқиғаларын эпикалық шығармалар баяндайды. Мұның 
басты себебі – эпос жанрының заңы болса, екіншісі – құтты 
қоныс іздеу туралы эпостың әпсаналардан кейін шығарылуы 
деп ойлауға болады. Жалпы, бақытты мекен іздеу жайындағы 
сюжет қазақтарда XVIIIXIX ғасырдан бастап эпикалық түрде 
баяндалады. Мысалға «Өтеген батыр», «Мырзаш батырларды» 
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атаса да жеткілікті. Әрине, бұл – қазақ фольклорында эпикалық 
дәстүрдің үстем болғандығының нәтижесі.

Асан Қайғының Жерұйықты іздеп жүргенде басынан 
кешіретін оқиғасы мынау: «Асан алысқа барады, тауларды, 
шөлді, далаларды, өзендарияларды кезіп өтіпті. Ақырында 
жақсы жайлаулы жерге қонған бір ақ боз үйге кез болыпты, ақ 
боз үйдің сыртында желіде биелер байлаулы екен, үйдің иесі 
әйел Асанды алдынан шығып, күтіп алады. Үйде асқан бір 
сұлу қыз бар екен, әйел мал сойып, Асанды құрметпен қонақ 
етеді. «Мынау сенің көптен күткен жарың еді, Асанжан, екеуің 
қосылып бақытты өмір сүріңдер, мынау жатқан кең дала 
жайлау, еркін қоныс, мынау өрістегі қаптаған мал – бәрі де 
сенікі. Енді бақытты болыңдар», – деп әйел қызы мен Асанды 
қосыпты. Асан қызбен сырласқанда, қыз айтыпты: «Сенің 
іздеген бақытың, бақытты жерің – міне, осы ара, міне, мен. 
Тек сол бақытың қолдан ұшып кетпес үшін, бүгін түні бойы 
ұйықтамай шығуың керек, – дейді. Алыс жол жүріп, шаршап 
келген Асанның таңға жақын көзі ілініп кетіп, ояна келсе, 
үйде бірге жатқан қызы да, кең жайлау бай қоныс та жоқ, құп
қу боп шөл дала жатыр. Сонан кейін зар жылап, сол қонысты, 
сол жерді, сол қызды іздеп, тағы да жержиһан кезіп кетіпті, 
бірақ таба алмаған»66.

Асан Қайғының басынан кешірген бұл оқиғасы – кәдімгі 
көне хикая. Мұндай хикаялар аңшымергендер туралы, 
олар дың айдалада жүріп, неше түрлі оқиғаларға кездесетіні 
жайында әңгімелейді. Әсіресе, Еділ, Жайық, Қарамерген, 
Сұрмерген хақындағы хикаяларды айтуға болады. Мәселен, 
сондай хикаялардың бірі «Мамай батырда» дәл осы Асанға 
байланысты айтылатын тарих қайталанады. Мамай батыр 
қартайған шағында өзінің басынан өткен үш хикаяны айтып, 
сол кезде арманда қалғанын сөз етеді. Міне, сол хикаяның бірі 
мынау:

«Екінші арманым, – деді Мамай батыр, – осы көктырнақты 
өлтіріп, әкелерімнің өшін алып, көңіл жайланып, сонымен 
үйден шықпай он бесжиырма жыл жаттым. Содан кейін 
бір күні ой түсіп, Құбажон деген жоным бар еді, маңайы 
көк самал соғып тұрушы еді, жотасынан шығып қарағанда, 
аржағында Шыңырау деген құдығым бар еді, суы көк мөлдір 
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зәмзәм суындай еді, осыларды сағынып, сейілге бір шығып, 
көңіл көтеріп келейін деп, Жайдақкер деген бәйге атыма 
мініп, Құбажоныма шығып, жанжаққа көз салып қарасам, 
баяғы Шыңырау құдығымның басында ақ қостар тігулі тұр... 
Шыңырау құдыққа қарай желе жортып келе жатырмын. Құ
дыққа тақағанда, құдық маңында ойнап жүрген көп қыздар 
алдымнан шығып, келе аттың шаужайынан алып, «күйеу 
келді» деп жабылып, мені аударып алып қалды. Қалған қыздар 
бірі сақалымнан жұлып, бірі қойғылап, жұлмалап, «күйеу, 
күйеу» деп әкеп, бір үлкен ақ қосқа кіргізіп, астыүстіме 
көрпе төсеп, неше түрлі тағамды алдыма әкеп қойды. Өздері 
бір ге отырып, «күйеужан, іш» деп, барлығы қойғыштап, 
есімді шығарды. Бір өңкей сұлу қыз. Мұның қайсысы менің 
әйелім екені белгісіз. Әйтеуір, «күйеу» дейді. Сол кезде отыз 
бестегі қалпыма түстім. Сөйтіп, күн батты, түн болды. Бір
екі қыз келіп, үйдегі қыздарға: «Күйеу үлкен үйге кіріп отқа 
май құйсын, тамақ ішсін дейді», – деп келді. Солақ екен, 
көп қыз қол аяғымды жерге тигізбей жұлқылап, «күйеу» деп 
жұлмалап әкеп, үлкен ақ қосаққа кіргізіп, қолыма май құйған 
бақыр беріп: «Отқа май құй, күйеу!» – деді. Мен бақырды 
алып, күйеу ырымын жасап, отқа май құйдым. Төрге шығарып 
алтын тақтың үстінде үлде мен бүлдеге бөленген ай мен күндей 
бір сұлу қыздың қасына әкеп, маған да алтын орындық беріп 
отырғызды. Е, менің жарым осы екен деп, сол кезде жиырма 
бестегі қалпыма түстім. Бір уақытта неше түрлі тамақ әкеп 
қойып, сусын құйды. Басыма ақ жастық мамық қойып, 
шынтақтап отырып, сусын ішуге айналғанда, әлгі алтын 
тақтағы қыз да келіп, менің қасыма шынтақтап келіп отырып, 
сусын ішті. Көп қыздар «күйеу» деп, жұлқылап жатыр. Мен 
жасаңғырап баяғы жас қалпыма келдім. Шайды ішіп болған 
соң қасымда шынтақтап жатқан қыз құрбыларына: «Барыңдар, 
жақсылап төсек салыңдар!» – деп бұйырды. Қыздар барып, 
төсек салып келіп: «Тақсыр, төсек дайын» деп, патша қызға 
хабарлады. Пат ша қыз: «Ал, олай болса!» деп, барлығымыз 
сонда бардық. Барсақ, төсекті белден ғып салыпты. Әлгі патша 
қыз: «Барыңдар!» – деп, қыздардың бәрін таратып жіберіп, өзі 
менің қасымда қалды. Сонымен екеуміз оңаша қалдық. Мен 
шешініп, төсекке жаттым. Қыз отырды. Сонан кейін еркектік 
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етіп көрейін деп, қызды қолынан тартып едім, маған қыз айтты: 
«Жоқ, қазір болмайды, саған серт қоямын, сен таң атқанша 
мына шамға қарап, ұйықтамай отырасың», – деді. Сонымен 
«Жарайды», – деп, таң атқанша кірпік қақпай, қарап отырып, 
бір кезде талып ұйықтап қалыппын. Таң атқанда шошып ояна 
келсем, басымда атым байлаулы, мылтығым қасымда, басқа 
түк жоқ, түгел көшіп кетіпті»67. 

Бұл сюжет қазақ хикаясында дәстүрлі. Ол, көріп отыр
ғанымыздай, әпсанаға да енген. Демек, әпсана жан ры өз бойы
на көне мифтің де, хикаяның да белгілерін, сюжеттері мен бей
нелерін сіңірген.

Осы хикаялық сюжет қазақтың ертегілерінде де, жырла
рында да ұшырасады, яғни бұдан хикая аталған жанрларды 
қалыптастыруға атсалысқан деген қорытынды шығаруға бо
лады. Сөзімізге дәлел ретінде Едіге туралы жырда осы типтес 
хикаялық сюжеттің болашақ батырдың ерекше адам екенін 
көрсету үшін, батырды дәріптеу мақсатында қолданылғанын 
келтіруге болады. Бұл жағдайға кезінде А.С. Орлов, В.М. Жир
мунский тәрізді білгір ғалымдар көңіл бөлген. Мысалы, 
«Едіге» жырын талдай келіп, академик А.С. Орлов жаңағы 
хикаяны түгел баяндап шығады: «...Баба Түкті Шашты Әзіз 
Ағон деген үлкен өзеннің жағасында алтын тарақпен шашын 
тарап отырған қызды көреді. Қыз сезіп қалады да, суға сүңгіп 
кетеді. Баба Түкті де қыздың соңынан суға сүңгіп, судың 
астында тізіліп тұрған алпыс ақ үйді көреді. Әлгі қыз сонда 
болады. Ай десе аузы, күн десе көзі бар ғажап сұлу. Баба Түкті 
күнәкар болмайын деп қашуға ыңғайланады, бірақ сол кезде 
қыз оған: «Егер маған үйленбесең, одан да зор күнәға бата
сың!» – дейді. Содан Баба Түкті әлгі қызға үйленеді. Келіншегі 
күйеуіне үш түрлі шарт қояды: аяқ киімімді шешкенде, аяғыма 
қарамайсың, шешінген кезімде қолтығыма қарамайсың, 
басымды жуғанда, төбеме қарамайсың, – дейді. Баба Түкті 
сертін бұзады да, әйелі ешкі тұяқты екенін (Соломон туралы 
хикаяттағы Савская ханымның аяғымен салыстырыңыз. – 
С.Қ.),  қолтығынан оның ішкі өкпебауырын, ал сүйегін алып 
тастаған төбесінен әйелінің миын керіп қояды. Мұны сезіп 
қойған әйелі күйеуіне: «Ішімде алты айлық бала бар. Туғаннан 
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кейін оны Ніл өзенінің жағасындағы Құмкент шаһарына тастап 
кетем, сол жерден ауып ал!» – дейді де, аспанға ұшып кетеді»68.

Академик А.С. Орлов дұрыс айтады: «Мұндай әйелінің 
қойған шартын күйеуі бұзғандықтан, ол әйелдің ұшып кетуі 
мотиві көптеген халықтың фольклорында кездеседі»69.

Осы тектес мотив Асан Қайғы туралы әпсананың кейбір 
вариаттарында да бар. Онда Асан перінің қызына үйленеді. 
Перінің қызы: «Менің өзім айтпағанша, мені сөйлетпе!» – деп 
шарт қояды. Бірақ әйелінің бір күні үш рет күлгенін көріп, 
Асан оған неге күлесің деп, әйелін сөйлемеске қоймайды. Әйелі 
не себепті үш рет күлгенін айтып береді де, ұшып кетеді»70.

Сонымен, көзіміздің жеткені Асан Қайғының Жерұйықты 
іздегені жайындағы әпсаналарда оның әлемді (тіпті бүкіл 
ғарышты болуы мүмкін) шарлаған ұзақ сапар кезінде басынан 
кешіретін негізгі оқиға болып адамның тылсымға толы, жай 
елге көрінбейтін басқа әлем өкілімен кездесуі туралы көне 
заманғы хикаяны пайдаланатындығы. Әрине, ол хикая көркем 
түрде баяндалады, оған ғажайыптық сипат беріледі: адам емес, 
басқа бір қоғам мүшесіне, пері қызына үйленудің өзі жұмбақ 
жағдайда болады, осының өзі кейіпкердің тегін адам емес 
екенін дәлелдеуге тиіс. Алайда, қанша керемет болса да, ол 
да «сынақтан» өте алмайды: не «ұйықтап қалады»71, не сертті 
бұзады. Осының кесірінен әйелінен айырылып қалады. Бір 
қызығы, ертегіде кейіпкер сол әйелін қайтадан тауып алады, ал 
хикаяда және кейін әпсанада ол ұшып кеткен әйелінен мүлде 
айырылады. Эпоста – әйелінің орнына баласын тауып алады.

Тағы да бір көңіл аударатын жайт – бертінгі дәуірлерде 
туған әлеуметтікутопиялық әпсаналарда кейіпкерлердің құт
ты қоныс іздеу жолында басынан кешіретіндері де бірнеше 
хикая болып келеді. Мысалға, Өтеген батыр жайындағы 
әп саналарды айтуға болады. Өтеген батыр да Асан Қайғы 
сияқты, бақытты мекен іздейді, бірақ ол Асан ұқсап жалғыз 
шықпайды. Оның жа йында әрқашан өзімен бірге жүретін 
жасағы болады. Әпсаналардың айтуына қарағанда, Өтегеннің 
Жиделібайсынды іздеу себебі – оның Абылаймен араздасуы 
және малға жайлы жердің болмауы. Ол Жиделі Байсынды көп 
жылдар (16, 17, 18, 30) іздейді. Ұзаққа созылған сапарында 
батыр Еділ мен Жайыққа, Ресейге, Қытайға, Бейжіңге, Мек
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кеге барады, жол бойы алуан түрлі оқиғаларды бастан кеші
реді: айдаһармен ұшырасады, жезтырнақпен кездеседі, т.т. 
Олар дың кейбіреуімен айқасып, енді біреулеріне жәрдем етеді. 
Ақыр аяғы, Өтеген жасағымен Жиделібайсынға жетеді, бірақ 
ол жердің шөбі жылқы малына қолайсыз екенін көріп, кері 
қайтады72.

Мінеки, Өтеген мен жолдастарының айдаһарға, жезтыр
наққа, тағы басқа бір мақұлықтарға кездесуінің әрқайсы
сы – жеке бір хикая. Демек, қазақ әпсанасының (тіпті, эпосының 
да) қалыптасуында хикая жанры өзіндік роль атқарған. Ол 
мазмұны жағынан қиялды, ғажайыпты болғанмен, халық 
хикаяға сенген, сондықтан оны тарихта болған адамдарға 
теліген. Жамбылдың «Өтеген батыр» жырын хикая деуі тегін 
емес.

Өтеген Өтеғұлұлы – тарихта болған адам. Ол 1669 жылы 
туған, жас кезінен қазақтардың бас бостандығы мен жерін 
қорғап, жоңғарлықтарға қарсы жүргізген ұзақ та қиын 
күресіне белсене қатысқан. 74 жасында қайтыс болған. Өзінің 
ұрыстарда көрсеткен ерлігімен, батылдығымен және дауларды 
шешкенде жасаған әділеттігімен Өтеген ел арасында үлкен 
беделге ие болған, батыр деген атақ алған. Қадірлі де атақты 
би ретінде хан ордасында қаралған көптеген мәжілістерге 
қатысып, күрделі мәселелерді шешуге атсалысқан. Кейбір 
мәселелер бойынша, Абылай хан мен Төле бидің шешімдеріне 
келіспей, наразы болған. Ақырында осы келіспеушіліктің 
салдарынан 1756 жылы Абылаймен араздасып, хан ордасынан 
біржола кетеді де, өзіне қараған рутайпаларын ертіп, басқа 
жақтан қоныс іздейді73.

Міне, XVIII ғасырдағы халық басына түскен ауыр жағдай 
мен Өтегеннің Абылай ханға деген наразылығы бұрынғы Асан 
Қайғының Жерұйықты іздегені туралы әпсананың қайта 
жаңғырып, енді сол сюжетті Өтегенге телуге негіз болды. 
Әрине, Өтеген батыр жайында әр түрлі аңызәңгімелер оның 
Абылаймен араздасуына дейін де болғаны күмәнсіз, өйткені ол 
халық арасында ержүрек батыр, әділ би, қамқор ру басы деп 
әйгілі болатын. Ал енді Абылай ханмен араздасқаннан кейін 
оның беделі мен атағы бұрынғыдан да арта түсті. Сөйтіп, Өтеген 
батырдың бейнесі де фольклорда дәріптеледі, әсіреленеді. 
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Ол біртебірте өз ру тайпасының бостандағын қорғаушы ғана 
емес, бүкіл кедейкепшіктің, кемтардың қамқоршысы болып 
бейнеленеді74. Ал образдың бұлай өзгеруіне толық негіз бар еді.

Өтеген Өтеғұлұлы өмір сүрген тұста, яғни XVII ғасырдың 
соңы мен XVIII ғасырдың бірінші жартысында Қазақстанда 
өте маңызды тарихи және әлеуметтік процестер, бір жағынан, 
Қазақ хандығын сақтап қалу үшін күрес жүріп жатты. Ал 
мұның өзі қазақ рулары мен тайпаларын біріктіріп, ханның 
билігін күшейтті. Екінші жағынан, қазақ қауымы феодалдану 
процесін бастан кешіп жатты. Бұл таптық жікті аша түсті де, 
қанаушылықты күшейтті. Мұндай жағдай бұқара халықтың 
наразылығын, тіпті, қарсылығын да туғызды. Халық күйзе
лістен құтылудың жолын іздеді. Ол басқа жаққа қоныс аудару 
болып көрінді. Ел енді тауқыметке толы мекенді тастап, 
бақытты жер табуды армандады. Сөйтіп, бұрынғы Асан Қай
ғының Жерұйық іздейтіні туралы әпсана жаңа жағдайда 
Өтегеннің атына телінді (Өтеген болса, ол елдің және өзінің 
қалаған жері – Жиделібайсынды шынымен іздеді). Бірақ Асан 
туралы әпсанадан өзгешелігі – мұнда бұрынғы елдің өзі тұрған 
мекенін дәріптеу жоқ. Оның себебі халық қиыншылықты өз 
жерінде, атамекенінде көріп отыр. Сондықтан ел қиямет жерден 
қашқан. Зерттеушілердің ойынша, елдің өз жерінен қашуы – 
феодализм тұсындағы бұқара халықтың наразылығының кең 
тараған формасы75.

Сонымен, Өтегенге байланысты айтылған әпсаналарда ел
дің жерін тастап, басқа жақтан қоныс іздеуінің себебі өзгер
ген. Өтегеннің ханмен араздасуының да себебі бас қа. Егер 
бұрынғы әпсаналарда Асан Қайғы Жәнібек ханға атамекенді 
тастағаны және елді қиыншылыққа душар еткені үшін 
наразы болса, мұнда Өтеген батыр Абылай хан мен оның 
жақтастарының жоңғар феодалдарын жақтағандарына наразы 
болады. Мәселен, Абылай Жетісуды жоңғарлықтарға беру 
туралы шешім қабылдағанда, Өтеген бұған қарсы болады да, өз 
тайпаларын ертіп, ба сқа жақтан жаңа қоныс іздемек ниетімен 
хан маңынан көшіп кетеді76.

Кейбір әпсаналарда Өтеген кедейлердің мүддесін қорғап, 
Абылаймен араздасады. Мысалы, «Өтегеннің Абылайды 
сынауы», «Қазына не?», «Өтегеннің хандарды жек көруі», 
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«Сұңқар шашып жейді» деген әпсаналарда Өтеген ханмен, 
байбилермен кедейлерді қанап, қинап, қуғындағаны үшін 
ұрысады77. Бұл шығармаларда Өтеген қарапайым халықты 
қанауға қарсы шыққан ел қамқоршысы, өз рутайпасындағы 
жарлыжақыбайларға жаны ашитын рубасы, батыр, кедей
кепшіктің сөзін сөйлейтін, еңбек адамын жақтайтын әділетті 
би, басшы болып суреттеледі. Сөзіміз дәлелді болу үшін бір 
ғана мысал келтірейік. «Өтегеннің нашарға жәрдемі» деген 
әңгімеде былай делінеді:

«Өтеген Жаныстың қысқы жайылымында жұт болады де
генді естіп, өз руластарын малды аман алып қалу үшін өзімен 
бірге қоныс аударуға шақырады. Бірақ Жаныс руының ақса
қалдары көшкісі келмейді де, Өтеген өз аулымен көшіп кетеді.

Жол жүргелі жатқанда батырдың қасына бір жас келіншек 
келіп:

– Атаай, ерім өлген, бала жас, өзімнен басқа естияр адам 
жоқ. Қолымда аздаған малым бар еді. Оны қайтем, ақылыңызды 
айтыңызшы? – деп жалынады. Өтеген жесір әйелдің малын өз 
малына қосып алады да:

– Бір малыңды шығын қылмай, көктемде айдап келіп, 
қолыңа беремін, – деп әлгі келіншекке уәде береді. 

Қары аз, жылы жақта қыстап, малын жұттан аман алып 
шыққан Өтеген еліне қайтады.

Елге қайтып келе жатқанда жұттан қырылған Жаныс 
руының бір ауылында ол біреулердің жұртқа тастап кеткен, 
жылап тұрған төрт жас шамасындағы баланы көреді. Өтеген 
баланы өзіне шақырып, алдына көтеріп, атқа мінгізіп алады. 
Ол баланы алдынан жолыққан адамның бәріне көрсетіп:

– Мына баланы тауып алдым, танығандарың алып қа лың
дар... Әйтпесе, менің балам болады, – дейді. 

Әлгі жесір әйелге оның малының бәрін көктемгі төлімен 
түгел әкеліп береді. Баланы өзі асырап алады»78.

Бұл мысалдан біздің көретініміз – Өтеген өте қайырымды, 
рахымды, мейірбанды адам, нашарларға жәрдемші, ақылшы, 
жетімжесірлерге жанашыр, қамқоршы. Жалпы, әлеуметтік
утопиялық әпсаналарда Өтеген бейнесі барынша дәріптелген. 
Ол тіпті әлеуметтік әділеттілік үшін күресуші болып бей
не ленеді. Міне, мұның өзі – утопия, өйткені үстем тап өкілі 
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ешқашан әлеуметтік әділетті, теңдікті қаламайды, ол үшін 
күреспейді. Ал бұл қаналған бұқара халықтың өмірде «әділ 
патша» бар немесе сондай болуы мүмкін деген «монархиялық 
иллюзиясы» еді. Халық сондай патшаны армандаған және ол 
болады деп сенген. 

Рас, Өтеген патша да, хан да емес. Солай болғанмен де, ол жай 
ғана рубасы емес, елді құтқарушы басшы болып көрсетіледі. 
Демек, Өтегеннің бейнесі қазақтың әлеуметтікутопиялық 
әпсанасында «құтқарушы» образының пайда бола бастағанын 
көрсетеді. Бірақ бұл орыс әпсанасындағы «құтқарушыпат
шадан» өзгеше. Егер орыс әпсаналарында «құтқарушыпат
ша» өмірдегі патшаны тақтан құлатуды көздесе, қазақ әпса
наларындағы «құтқарушы», рутайпасын бақытсыз жерден 
алып кетіп, азаптан құтқарғысы келеді. Олай болса «құтқару
шыпатша» туралы әпсаналар «алыстағы бақытты жер» жа
йындағы әпсаналардан кеш туады деген тұжырым дұрыс 
болып шығады. «Құтқарушыпатша» жөніндегі әпсаналар 
дамыған феодалдық мемлекетте толық қалыптасып бітетін 
болу керек, өйткені мұндай мемлекетте қатты қанауға тү
сіп, езілген бұқараның наразылығы мен толқулары жиі бо
лып тұрған, сондайақ тақта отырған патшаға деген елдің, 
соның ішінде ақсүйектердің де наразылығы күшті болған. 
Сол себепті «құтқарушыпат ша» болып көбінесе көтерілісті 
ұйымдастырып, басқарған адамдар есептелген. Олар халық 
арасында «сарайдан қуылған заңды патша» деп қабылданға 
Мәселен, Емельян Пугачевті ІІІ Петр патша деп лақап тарап, 
ел соған сенген, сөйтіп, өз фольклорында оны халықты азап
тан «құтқарушыпатша» етіп бейнелеген. Сондықтан да 
«құтқарушыпатша» тақта отырған монархты «заңсыз», 
«әділетсіз» деп, оның орнын тартып алуға тырысады, елге оны 
жамандап, өзі: «Халықтың тұрмысын жақсартамын. Әділетті 
қоғам құрамын», – деген неше түрлі уағдалар таратады. 
Бас қаша айтқанда, ол (және ол туралы әпсана шығарған 
халық та) өзінше бір «идеал» деп санаған қоғамның моделін 
жасайды. Ендеше, «құтқарушыпатша» жайындағы әпсаналар 
әлеуметтікутопияның конструктивті және нормативті (қа
лыпты) түріне жатады. Яғни бұл утопияда реалды болмысты 
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өзгерту және болашақ қоғамды дәріптеу бар. Ал бұл – халық 
әлеуметтік утопиясының ең кенже, бергі стадиясы.

Мұнымен салыстырғанда орыстың «алыстағы Беловодье» 
мен қазақтың «құтты қоныс Жерұйық, Жиделібайсын» ту
ралы әпсаналары халық утопиясының алдыңғы стадиясына 
жатады. Мұндағы утопия өмір кешіп отырған қоғамды 
өзгерту емес, одан қашу түрінде көрінеді және ол қалыпты, 
қалаулы (нормативті) емес, тек сыншылдық бағытта ғана 
болады. Екінші сөзбен айтқанда, мұнда болашақ қоғамның 
ешқандай үлгісі, моделі жоқ. Сол себепті құтты қоныс 
хақындағы әпсаналарда патшалық иллюзия жоқ, яғни 
оларда қаналған халықты қуғындалып жүрген заңды патша 
келіп, езгіден құтқарады деген идея болмайды. Оның есесіне, 
бұл әпсаналарда халықтың азап тан құтылу жолын басқа, 
жері құнарлы, шөбі шұрайлы жаққа қоныс аударумен 
байланыстырады. Осы тұста мына бір жайтты айту керек. 
Кейбір әпсаналарда Өтеген Жиделібайсынды табады, бірақ 
(кейде жаратпай, кейде жерсінбей) кері қайтады. Асан Қайғы 
да кейбір текстерде Жерұйыққа жетеді, бірақ ол сол жерде 
мекендеп қалады. Мәселен, бір әпсана былай әңгімелейді: «Он 
жеті жыл сапар шеккеннен кейін Асан Қайғы әз Жәнібек ханға 
келеді де, оны халқымен ешкім мазаламайтын жаққа ертіп 
кетті»79. Екінші бір әпсанада былайша айтылады: «Ол (Асан
Қайғы – С.Қ.) Жетісуға да, Алтай тауларына да, басқа да 
жерлерге барды, ең соңында Иран жақтан қажетті қонысты 
тапты. Ол Жиделібайсын деп аталады. Бұқарадан 15 күндік 
жол. Асан Қайғының ұрпақтары әлі де сонда. Асан Қайғы ол 
жаққа өзімен бірге көп қазақты алып кеткен, сондықтан ол 
жақтан Ақмола қазақтарының туыстары да табылады»80.

Соңғы мысал алынған әпсанада қазақтың шындық өмі
рінде, әсіресе, XVXVIII ғасырларда болған босқындар, кө
бінесе оңтүстік өлкесіне жаппай көшу ту ралы оқиғалардың 
елесі сақталған. Елдің бұлай босуына ол кезде себеп көп 
болды: рутайпалардың өзара қақтығысы, сыртқы жаудың 
күтпеген шапқыншылығы, жайылымның тарылуы, жер 
отының аза юы, ауыр тұрмыс, т.т. осылардың әрқайсысы ел 
арасында Жерұйық, Жиделібайсын деген бақытты жер бар 
екен деген дақпырт таралып, олар туралы неше алуан әңгімелер 
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туғызған. Жұрт оған сенген, сол жерлерді іздеген. Әрине, іздеп 
Жиделібайсынға барған елдің біразы сонда қалып отырған, ал 
басым көпшілігі атажұртына қайтқан. Міне, Жиделібайсынды 
тауып, елді сонда көшіріп әкеткен Асан Қайғы жайындағы 
әпсаналар осындай жағдайды бейнелейді.

Сол сияқты кейбір әпсаналардағы Өтегеннің де Жиделі
байсынды тауып, оны жаратпай, Жетісуға қайтып келуі тарихи 
жағынан шындыққа сәйкес81. Мысалы, Е. Ысмайылов бұл тура
лы былай деп жазады: «1723 жылы жоңғар шапқыншылығы 
кезінде қазақтың Орта жүз бен Ұлы жүздің көп рулары атамекен 
қонысынан босып ауып, Орта Азия хандығының қол астына 
дейін барды, ол қазіргі Қарақалпақ, Түрікменстан – Батыс 
Өзбекстан жерлері – Қоңырат, Жиделібайсын қазақтың босып 
барған жерлері еді. Бірақ барған ел Бұхар, Хиуа хандарының 
талауына ұшырап, көбі малынан айырылып, қатты күйзеліп, 
тұрақты қоныс, мекен таба алмайды, қалғандары Арқаға қарай 
көшеді. Осы босып көшкен елдің бір бөлігі Өтегеннің елі болуы 
мүмкін»82.

Сонымен қатар бас біріктіріп, күш жинаған қазақтар өз 
жерін жоңғарлықтардан азат етіп алған соң, көптеген ру
тайпалар өздерінің тұрақты жеріне көшкен. Алайда, біраз жұрт 
сол Жиделібайсында, Өзбекстан мен Түрікменстанда қалып 
қойған. Ал ол жақтан қайтып келген ел Жиделібайсында да 
бақыт жоқ екенін көзімен көріп, оны Өтеген туралы әпсанаға 
қосқан, сөйтіп, Жиделібайсынды Өтеген жаратпаған, жер сін
беген деп әңгімеленген.

Бұдан шығатын қорытынды: әлеуметтікутопиялық 
әпсана лар оқтыноқтын жаңғырып және циклизацияға түсіп 
отыра ды. Ұқсас тарихи жағдайлар мен оқиғалардың қайта
лануы бұрын ғы сюжеттерді жаңаша пайдалануды қажет етеді, 
оларды сол кездегі тарихи тұлғаларға телітеді, сөйтіп, ескі 
әпсаналарды жаңа тұрғыда, жаңа бағытта баяндатады. Осының 
арқасында утопиялық сюжеттер фольклорлық, тарихи және 
шежірелік (генеалогиялық) циклизацияға түседі. Басқаша 
айтқанда, бұл сюжеттер әрқашан ел арасында айтылып жүреді 
де, белгілі бір та рихи кезеңдерде орын алған саясиәлеуметтік 
оқиғаларға байланысты өзгеріске ұшырап отырады. Кей 
жағдайда олар шежірелік сипат ала, әкелібалалы екеуіне де 
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қатысты айты лады. Мысалы, біралуан текстерде Асанның 
орнында оның әкесі Сәбит пен баласы Абат жүреді. Бұдан 
бақытты жер туралы сюжет Асан Қайғыдан бұрын пайда 
болғанын және оның генеалогиялық циклизациядан өткенін 
көруге болады.

Әуел баста бұл сюжет Асанның әкесі Сәбитке, содан соң Асан 
Қайғының өзіне, одан кейін оның баласы Абатқа телінген болу 
керек. Абат бұл әпсаналарда қазақтардың жоңғарлықтарға 
қарсы азаттық күресіне қатысушы болып көрінеді. Бұл жерде 
жалпы фольклорға тән анахронизмнің бар екенін айтпасқа 
болмайды. Егер Асан XIVXV ғасырда өмір сүрген болса, оның 
баласы Абат XVIII ғасырда жасауы мүмкін емес. Екі арада 
үш ғасыр жатыр. Оның үстіне, Асан мен Абаттың бірігіп, 
жоңғар ға қарсы әрекет істеуі де анахронизм. Мұның бәрі – 
фольклорлық әрі тарихи циклизацияның нәтижесі.

Әрине, Асанның әкесі де (Сәбит), баласы да (Абат) дәл 
әпсанада суреттелгендей болған деу қиын. Бұл жерде де фольк
лорлық дәстүрдің әсері бар: эпосқа ұқсатып, ежелгі сюжетке 
негізгі кейіпкердің әкесі мен баласы енгізілген. Мұндай атадан 
балаға, немереге дейінгі шежірелік сипат – түркі халықтары
ның батырлық ертегілері мен қаһармандық жырларында 
дәстүрлі әдіс: шығарманың негізі оқиғасы прологпен және эпи
логпен тұйықталады. Прологта болашақ батырдың перзентсіз 
қар тайған атаанасы, олардың құдайдан бір баланы тілеп алға
ны, ал эпилогта негізгі кейіпкер – батырдың ұрпағы жасаған 
ерлігі туралы баяндалады, яғни атасы, баласы немесе неме ре
сі – үш буын жайында жырланады, әкесінің ісін баласы жал
ғастырғанын көрсетеді.

Дәл осындай жағдай Асанның әкесі мен баласы хақындағы 
әпсаналарда қайталанады. Рас, мұнда Асан Қайғының әкесі 
әулиеәнбиелерге жалынбайды, баласызбын деп зарламайды, 
молаларға түнемейді. Ол да Асан Қайғы сияқты құтты мекен 
іздейді, бірақ таба алмайды. Біздің ойымызша, Асанның әке
сі бұл сюжетке бертінгі заманда қосылған. Ондағы мақсат – 
халық ардақтаған Асанды, оның әкесін де тегін адамдар бол
маған деп айту. Мұнда бақытты жерді Асаннан бұрын әкесі 
іздеген, бірақ таба алмаған соң, оның арманын жүзеге асыру 
үшін баласы Асан да сол құтты мекенді іздеген деген идея 
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бар. Асанның баласы деп Абаттың да әпсанаға енгізілуі – осы 
шарттың нәтижесі. Яғни халық этикасына байланысты әкенің 
ісін баласы жалғастыру керек деген принцип фольклорда, 
әсіресе эпоста және біз талдап отырған утопиялық әпсанада 
шежірелік (генеалогиялық) циклиза ция қалыптастырған. 
Сөйтіп, Абат әке жолын қуған бала болып бейнеленеді. Бірақ ол 
бос жер іздемейді. Егер Асан Қайғы елді азаптан құтқару үшін 
алыста жатқан Жерұйықты іздесе, Абат жоңғарлықтармен 
соғысып, ел үшін жер босатып береді, сөйтіп, елге жаңа қо
ныс тауып береді83. Проф. Н.С. Смирнова өте орынды айтады: 
«XVIII ғасырдың халық творчествосында бақытты жер тек 
атамекен болуы мүмкін деген патриархалдық түсінік жа
ңаша, қайта қаралған. Ақтабан шұбырынды жылдары Жи
делібайсын туралы арманның бекер екендігіне көзі жеткен 
халық творчествосының авторлары атақонысынан айырылған 
елге бірігудің және қажетті жер алудың жаңа амалын нұсқады. 
Ол Жоңғар басқыншыларын қуып, жаңа қонысқа ие болу еді. 
Сөйтіп эпикалық батырлардың жоңғарлардан тартып алған 
жерлеріне енді олар баяғы бақытқа толы Жиделібайсынның 
қасиеттерін көшіріп, ол жерлерді шөбі шүйгін, суы мол, күні 
жылы, қары аз деп суреттеді»84.

Мінеки, Абаттың жоңғарлықтармен соғысуы арқылы ел
ге жаңа қоныс әперуі – XVIII ғасырдағы фольклорға тән құ
былыс. Әрине, батыр ретінде бейнеленген Абат әпсанада 
барынша дәріптелген: ол – ержүрек батыр ғана емес, сондайақ 
өте мерген, шешен, қайырымды және әділ би. Сөз жоқ, Абат 
туралы әпсанада да, оның бейнесінде де эпикалық сипат басым, 
онда батырлар жырының әсері айқын сезіледі.

Бұл заңды да. Өйткені қазақ фольклорында ұзақ уақыт 
бойы эпикалық дәстүр, қаһармандық эпос үстем болып келді. 
Сондықтан XIX бен XX ғасырлардағы ақынжыршылар дың 
бақытты жер іздеу туралы көне сюжетті эпос түрінде жырла
ғаны еш таңданарлық нәрсе емес. Мәселен, Жиделібайсынды 
іздейтін Өтеген туралы әпсананы Сүйінбай мен Жамбылдың 
жыр етіп айтқаны белгілі. Бір қызығы, жырда Өтеген туралы 
әлеуметтікутопиялық әпсананың негізгі белгілері толық 
сақталған.
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Құтты қоныс, ырысты жер туралы утопиялық идея XIX 
ғасырдың басында туған «Мырзаш батыр» жырында да бар85. 
Мырзаш – өмірде болған адам. Ол XIX ғасырдың екінші 
жартысында өмір сүрген, бүкіл Алтай мен Шығыс Түркістанға 
әйгілі саяхатшы, ізші. Ол туралы Н.М. Пржевальский бы
лай деп жазады: «Алғашқы кезде біз жолбасшы етіп Зай
сан приставының қазағы Мырзаш Алдияровты алдық. Ол 
бұрын да, 1877 жылы, бізді Құлжа мен Гученге бастап барған. 
Мырзаш батыр бізбен шекаралас Жоңғар жерін жақсы 
білетін... Жолбасшы ретінде Мырзаш аса пайдалы еді: тек оны 
тізгіннен шығармай мықты ұстау керек еді»86. Атақты орыс 
саяхатшысының бұл сөзінен Мырзаштың шаршауды білмейтін, 
талмас саяхатшы, батыл да тапқыр адам болғаны көрініп тұр. 
Демек, оның осы қасиеттері, сондайақ оның алыс сапарларға 
қорықпай шығып, ел аралап, неше алуан оқиғалардың куәсі 
болғаны, ол туралы жұрт арасында әр түрлі әңгімелер тууына 
себепкер болуы мүмкін. Көпті көрген Мырзашты ел енді 
өз әңгімелерінде дәріптеп, тек талмайтын саяхатшы ғана 
емес, сонымен бірге ержүрек батыр етіп, оны Урянхай мен 
жоңғарлықтарға қарсы күрестіріп, нағыз ерлік көрсеткен 
қаһарман қылып көрсетеді. Сөйтіп, «Мырзаш батыр» жыры 
туып, ел арасына тарайды87. Алайда, бір өкініштісі – құтты 
мекен іздеу утопиясы бұл эпоста «Өтеген батырдағыдай» басты 
тақырып емес. Мұнда сюжет таза қаһармандыққа құрылған, 
сондықтан бұл жырды талдауға көңіл бөлінген жоқ. Ол туралы 
айту себебіміз – қазақ фольклорында әпсана жанрының, соның 
ішінде әлеуметтікутопиялық әпсананың да, біртебірте эпосқа 
айналуын көрсету еді. Жалпы, қазақ фольклорлық дәстүрінде 
соңғы уақытқа дейін көптеген аңыздар, ертегілер, хикаялар 
дастанға, жырға ауысып, жаңаша жырланып келді. Солардың 
қатарында ежелгі әлеуметтікутопиялық әпсаналар да ұшы
расады. Мысал ретінде халық ақыны Қалқа Жапсарбаев жыр
лаған «Уәли Шора», «Орақ батыр» жырларын атауға болады88. 
Демек, көне заманда пайда болған мифтік түсініктер мен 
соларға негізделген сюжеттер уақыт өте келе, қоғам дамып, 
болмыстың өзгеруіне, ойсананың өзгеруіне сәйкес өзгеріп, 
жаңғырып отырған, соның нәтижесінде бір жанрдан екінші 
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жанрға ұласып, біздің дәуірімізге алуан сатылық қасиетін 
сақтай әрі өзгере, әр түрлі жанрлық формада жеткен.

Ойымызды қорыта айтар болсақ, алғашқы қауымның 
классикалық аталық ру кезеңінде туып, қалыптасқан әлемнің, 
космостың пайда болуы, құрылымы жайындағы мифтік 
ұғым дар мен әңгімелер шамандық тұсындағы бақсының, 
оның жын иелерінің зиянкесті жындармен алысып, дүниенің 
төрт бұрышын, жоғарғы, төменгі әлемдерді, бүкіл ғарышты 
шарлайтыны туралы баяндайтын шамандық мифтің, сондай
ақ адам өлгеннен кейін о дүниеде (төменгі әлемде) сапар шегіп 
жүреді немесе оның жаны басқа жаққа барып орналасады деген 
нанымдардың, әрі мифтік сюжеттердің бергі замандарда басқа 
сипат алып, көркем фольклорға айналғаны байқалады.

Бұл процесс нақтылы түрде қазақтың Қорқыт пен Асан 
Қайғы хақындағы әпсаналарын талдау барысында ашылып 
отыр. Бізге жеткен Қорқыттың өлімнен қашып, дүниенің 
төрт бұрышын кезуі жайындағы әпсана әу бас та шамандық 
миф болған. Онда шаманның зиянкесті жынмен шайқасып, 
барлық әлемді аралағаны және оның жанының басқа жаққа 
(Сырдарияның сағасы – өлілер әлеміне) кеткені туралы әңгі
меленген.

Уақыт өте келе, бұл миф өзінің қасиеттілік әрі құпиялық 
сипатынан айырылып, ыдырауға ұшыраған. Оның себептері 
көп болды: рулық қоғамның күйреуі, бұрынғы нанымдар 
мен ұғымдардың өзгеруі, исламның оларды қудалауы, өзіне 
бейімдеуі, т.т. Міне, осындай жағдайларда көне шамандық 
миф өзінің алғашқа семантикасынан айырылып, тұтастығын 
жоғалтқан да, жаңа қоғам мен өмірге сәйкес өзгеріп отырған. 
Сөйтіп, ол бірде адамның өлімге дауа іздегені, бірде ырысты 
жер іздегені жайындағы әңгімеге айналады. Осындай өз
геру, жаңғыру бары сында бұл мифтің сюжеті әр түрлі жағ
дайды басынан кешіреді. Басқаша айтқанда, бұл сюжет таза 
этникалық белгі ала бастайды. Енді ол қазақ халқының 
өмірімен, тарихымен байланыстырылады. Яғни қазақ жұрты 
өз алдына отау тігіп, хандық құрғанға дейін, аталмыш сюжет 
жалпы адамзаттық мәнде айтылады, онда қазақтың да, ешбір 
қазақ рутайпасының да аты жоқ. Тек Қорқыт деген адам аты 
бар. Мұнда тарихилық нақты емес, ол сол кездегі сананың 
тарихи тұрғыдан заңды екенін көрсетеді.
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Ал қазақ елі хандық құрғаннан кейін бұл сюжет тарихи
этникалық сипат алады. Онда қазақ халқы, рутайпалары 
көрінеді, тарихи тұлғалар бейнеленеді, нақты жерсу аттары 
беріледі. Қазақтың көшпелі, бақташылық тұрмысы, саяси
әлеуметтік оқиғалары көрініс табады. Сонымен бірге көне 
мифтің кейбір белгілері де сақталып келген. Айталық, өлген 
адам жанының басқа жаққа кетіп, рахат табады деген ұғымның 
өзгерген түрі Ыдұқ, Жерұйық атты бақытты жер болып көрінуі. 
Осы жерді іздеген кейіпкер – дүниенің төрт бұрышын шарлаған 
шаманның жаңа типі. Осыған қоса мынаны айту қажет: ежелгі 
о дүние шындық өмірде бар Жерұйыққа айналғаннан кейін, 
енді ол сол ырысты жерді табуды армандаған. Оны түйеге 
мініп іздеп, жиһанды шарлаған. Көріп отырсыздар, көне 
мифтік сюжет енді утопиялық әпсанаға айналған. Ал қазақ 
өміріндегі оқиғалардың кірігуі оған әлеуметтік мағына берген. 
Сөйтіп, ерте замандағы шамандық миф әлеуметтікутопиялық 
әпсанаға айналған.
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ЕРТЕГІ МЕН ЭПОСТЫҢ 
СЮЖЕТТІК ТИПОЛОГИЯСЫ

Советтік фольклортану ғылымы әр кезде де типология мә
селелеріне көңіл бөліп келді. Бірде тарихи байланыс аспектісі 
қаралса, бірде тарихи туыстық сипаты зерттелді. Қазіргі кезде 
тарихисалыстырмалы әдіске баса назар аударылуда. Өйткені 
жер жүзі халықтары фольклорындағы ұқсастықтың кептігі 
туыстық пен ауыстүйіс (яғни байланыс) аясына сыймайды. 
Бұл құбылыс ауыз әдебиеті негізгі жанрларының бәріне тән. 
Соның ішінде, әсіресе, ертек пен эпосты атап айту керек.

Бұл екі жанрдың ұқсастығы әр түрлі деңгейде көрінеді: сю
жеттік, жанрлық, көркемдік,образдық. Біздің мақаламыз бір 
ғана мәселеге, басқаша айтқанда эпос, пен ертектің сюжеттік 
ұқсастығына арналған.

Көптеген халықтардың ертегісі өзінің сюжеттік құрылы сы 
жағынан, негізінде, біркелкі. Мұндай бірыңғайлық біраз ға
лым дардың көңілін аударған. Солардың ішінде совет ғалымы 
В.Я. Проппты ерекше атаған жөн. Ол өзінің «Мор фология сказ
ки» (1928, 1969), «Исторические корни вол шебной сказки» 
(1946) деген бұл күнде дүниежүзіне белгілі еңбектерінде 
жал пы ертек композициясының біркелкілігін тарих пен 
этнография тұрғысынан зерттеп, заңдылыктарын ашып берді.

Осыны ескере отырып, біз ертегі сюжетінің құрылысын 
басқа принциппен қарастырдық. Ол принцип – ертегі кейіп
керінің (көркемдік дәстүрге сәйкес) өмірі мен бастан кешетін 
оқиғалары. Яғни кейіпкердің өмір жолы қандай, ол не көріп, 
не біледі, қандай харекеттер істейді – міне, осыған сәйкес 
сюжеттің даму сатыларын анықтадық.

Ертектердің басым көпшілігі мынадай боп келеді: 
Перзентсіз хан (бай, кемпір мен шал) көп жыл бала ті-

леумен жүреді. Әр түрлі себептермен (әр түрлі себептермен 
әйелі төстік жейді, әуелде әнбиелерге сиынады, т.б.) ханым 
(бәйбіше, кемпір) екіқабат болады. Зарыға күткен бала 
туғанда, патша (бай, патша) үйде болмайды. Себебі ол ба-
ланың даусын естігенде, қуаныштан жүрегім жарылып кетер 
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деп кетіп қалады; немесе жорыққа, яғни аң аулауға шығып 
кетеді. 

Бала туып, керемет болып өседі. Ол өте күшті, ақылды 
жөне сұлу болады. Ержеткен соң, ол әр түрлі ерлік істейді, 
көбінесе өзінің қалыңдығын іздеп шығады (күні бұрын 
айттырып қойған немесе түсінде яки естіп ғашық болған).

Ғашық жарын іздеп бара жатып неше түрлі ғаламатқа 
ұшырасады: Жеті басты айдаһарды, жалғыз көзді дәуді, 
жалмауыз кемпірді, т.б. жеңеді. Олардың кейбіреулері оған дос 
болады.

Шаршап-шалдығып жарының еліне жетеді. Бірақ қыздың 
аулына ашық келмейді. Ол (жолда біліп алып) тазша кейпінде, 
қойшы болып келеді де болашақ қайын атасының малын 
бағады не басқа тапсырмаларын орындап жүреді. Әдетте, қыз 
да оны сезіп жүреді. Екеуі бірін-бірі танып, қашпақ болады. 
Бірақ қыздың әкесі, аулындағы сөз айтып жүрген жігіттер 
наразы.

Жігіт олардың қойған шарттарын орындайды немесе 
соғысып, ерлікпен жеңеді де, қайын атасының тағына оты-
рып, сол елді билейді.

Арада біраз уақыт өткеннен соң жігіт әйелін ертіп өз еліне 
келеді.

Міне, ертегі кейіпкерінің өмір жолы осы. Оның мақсаты – 
отбасын құру. Бірақ кейіпкердің бұл өмір жолы ертегі поэ
тикасына орай көркемделіп, дәріптеледі. Ал көркемдеу мен 
дәріптеу процесі бұл сюжетті небір қосымша эпизодтармен, 
қайталаулармен толықтырады да, ертегі кеңейе түседі. Соның 
нәтижесінде кейбір жағдайда кейіпкердің өмір жолындағы 
оқиғалар мен қақтығысулар, кездесулер бірнеше дүркін 
қайталанып отырады, оның жеңетін жауларының да саны өсіп 
отырады, қиыншылықтар да көбейіп отырады. Бірақ жалпы 
айтқанда жоғарыдағы кейіпкердің өмір жолын көрсететін 
сюжеттік шеңберден шықпайды. Тіпті кейде кейіпкер әйелін 
алып келе жатқанда кез болатын оқиғалар, келгеннен кейін де 
болатын оқиғалар, ешқайсысы біз түзеген сюжеттік қалыпты 
бұза алмайды. Енді осы сюжеттік қалыпты шартты схемаға 
бөлшекте – көз алдымызға ертегі кейіпкерінің мынадай өмір 
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жолы келер еді. Яғни сюжеттің негізгі желісі (фабуласы) айқын 
көрінеді.

1. Кәрі атаана.
2. Кейіпкердің дүниеге келуі:
а) ғайыптан тууы;
ә) тотембабадан тууы;
б) баба аруағының жәрдемімен тууы;
в) мұсылман әулиеәнбилерінің, пірлердің көмегімен тууы;
г) әкесі үйде жоқта тууы;
3. Кейіпкердің қалыңдығын іздеп шығуы;
а) жолдағы оқиғалар (әр түрлі мақұлықтар жолығып, олар

ды жеңуі және достасуы);
ә) болашақ қайын атасының жұмыскеріне (тазша, қойшы) 

жолығуы, соның кейпіне енуі.
4. Қайын атасының аулына танылмай келуі:
а) атасының аулында жұмыс істеуі;
ә) болашақ атасының әр қилы шарттары мен тапсырмаларын 

орындауы;
б) атасының тағына отыруы.
5. Еліне оралуы.
Міне, бұл қазақ ертегітері негізінде жасалған схема. Алайда 

атап айту керек: бұл схема түптеп келгенде барлық дамыған 
көркем ертекке тән. Басқаша айтқанда, көптеген халықтар 
ертегісіне тән занды құрылым. Сөз жоқ, көрсетіп отырған 
элементтеріміз – ертегінің қаңқасы ғана. Ал ертектің жанр 
ретінде дамыған процесі бұл қаңқаға өзіндік жан бітіріп, 
қан жүгіртіп, сөлін кіргізеді. Соның нәтижесінде әрбір бө
лек аталған элемент көптеген қосалқы мотив, ситуация, эпи
зодтармен толықтырылады, тіпті замана ағымына бай ла
ныс ты ол қосымшалар дамып, басқа күйге түсіп, өзгеріп те 
отырады. Мұндай заңдылықты көне ертектің батырлық ертегі 
түріне даму үстінде анық аңғаруға болады. Батырлық ертегі 
жаңағы схеманы бұзбай, оның жеке бөлшектерін толықтырып, 
дамытып, өзгертіп жіберген. Мысалы, кәдуілгі ертегіде жоқ, 
ал батырлық ертегіде бар мына бірекі жайтты айтуға болады:

Бала батыр болып туып, ерекше өседі. Оның айрықша қа
сиеті бар. Олар: орасан күш, алыптық, алмастық (неуяз ви
мость).
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Кейін бұл элементтер, бір жағынан, бұрынғы ертегіге еніп, 
кірігіп кетеді де, екінші жағынан, кештеу туған эпосқа да аса 
қажетті тәсіл ретінде қызмет етеді. 

Осыны ескере отырып, біз батырлық ертегі құрылымын 
шақ тап жатпадық. Біздің мақсатымыз – біріншіден, осы көр
сетілген ертегі сюжетіндегі бөлшектер неге барлық елде бар, 
соны анықтау, екіншіден, осы бөлшектер эпоста қандай сипат 
қабылдайды, оның себебі неде – соны анықтау.

Әрине, бір еңбекте бұл мәселені жанжақты қарап, түгел 
шешіп тастау мүмкін емес. Сондықтан біз кей тұстарда объек
тімізді, оның материалын саналы түрде шектеп отырдық.

Ендігі бір ескеретін жағдай – біз типологиялық салыс
тыруларымызды көбінесе Еуропа елдері эпосына негіздедік. 
Себебі түркімоңғол халықтары фольклорын пайдаланған 
жұмыстар бұл еңбекте бар. Оларда типологиялық салыстыру 
тарихигенетикалық ұқсастыққа негізделген.

Ал біздің мақсатымыз өзара еш туыстығы жоқ, әрі бірбіріне 
тікелей әсер ете алмайтын елдер фольклорындағы ұқсастықты 
анықтап, себебін ашу. Яғни мұнда тарихитипологиялық 
(кей де тарихисалыстырмалы) әдіс негізге алынды. Сонымен, 
біз дің зерттейтініміз – кейбір түркі халықтары мен Еуропа 
елдері фольклорындағы, яғни ертегі мен эпосындағы, ортақ 
құбылыстар.

Зерттеу барысында мынадай тәсілді ұстандық:
Ең алдымен ертек сюжетіндегі өзгермейтін бөлшектерді 

анықтап алу. Олардың барлық ел ертегісінде болу себебін ашу. 
Содан кейін бұл тұрақты элементтердің эпостағы көріністерін 
анықтау.

Сонда біз дүниежүзі фольклорында кездесетін ұқсас мотив
тер мен сюжеттер адамзат тарихының қай кезеңде туып, қалай 
дамығанын байқауға мүмкіндік аламыз. Әрине, бұл бірденбір 
дұрыс, еш күмәнсіз тәсіл деуге болмайды. Бірақ біздің әзірше 
ескергеніміз: XX ғасырдың басына дейін қоғамдық дамудың 
әр түрлі сатысында болып келген елдердің фольклорындағы 
ұқсастықтар мен заңдылықтардың сырын ашып көру екендігі. 
Мысалы, Алтай халқы XX ғасырдың бас кезінде патриархалды
рулық қауымда өмір сүрді, ал қазақ халқы патриархалды
феодалдық қоғамда болды. Өзбек елі феодалдық қатынаста 
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жүрген болса, түрік жұрты капитализм дәуіріне жетті. Сол 
сияқты Еуропа елдері (әсіресе Франция, Герма ния, Испания) 
де капиталистік системада болды. Осыған қарамастан бүл ха
лықтар фольклорында туыстық пен әр түрлі байланыспен 
түсіндірілмейтін көптеген ұқсастық бар. Демек, ол ұқсастық
тар – ерте заманда әр елдің өзінде туған мотивтер мен сюжеттер. 
Жаңағы феодализм мен капита лизм қоғамында өмір сүрген 
халықтар бір кезде матриархаттық та, патриархаттық та ру
ды басынан кешірген, патриархалдыфеодалдық дәуірде де 
өмір сүрген. Олай болса, сол замандарда ол халықтарда да 
сол матриархаттық, патриархаттық, т.б. қоғамдық мотивтер 
мен сюжеттер туған. Бұл жерде аты әлемге мәшһүр академик 
А. Веселовскийдің: «Такого рода мотивы могли зарождаться 
самодеятельно в разнопле менных средах, их однородность или 
их сходство нельзя объяснить заимствованием, а однородностью 
бытовых усло вий и отложившихся в них психических про
цессов»,1 – де ген сөзі өте орынды екенін айту керек.

Бұдан, әрине, эпос біткеннің бәрі ұқсас деген пікір тумауы 
керек. Ұқсас нәрселер, негізінде, көне заманда туған мотив пен 
сюжеттер. Ал конкретті тарихи оқиғалар, сөз жоқ, әр елдің 
өзінікі ғана. Сондықтан олар өзгеше.

Сонымен, біз енді эпостың сюжеттік схемасын қарайық. 
Ес кертетін жай: эпоста кейіпкердің толық өмір жолы баян
далмайды, оның харакеттері әйел алумен ғана тынбайды. Үй
лену – эпос батырының тек кәмелетке жеткендігінің белгісі. 
Бұл – оның азамат ретінде қалыптасуының айғағы. Оның 
ерлік өмірі енді осыдан кейін басталады. Бұдан былай ол өз 
тағдырының қожасы емес. Ол енді – халық адамы. Сондықтан 
батыр үшін өз басының немесе әулетінің қамынан гөрі ел 
бақыты, ел өмірі маңызды. Міне, осы тұста бейнелейтін кез
де эпостың сюжеттік қана емес, жанрлық ерекшелігі де 
айқындалады. Басқаша айтқанда, эпостағы ертек сюжетінің 
элементтері осымен шектеледі. Бірақ жалпы ертегілік сипат 
тұрғыда олар мұнда да ұшырасады. 

Ендеше біз енді мына сұраққа жауап беруге тиіспіз. Әр елдің 
эпосын салыстыру үшін неге ертекті таңдап алдық? Оған былай 
деп жауап беруге болады. Эпос жанр болып қалыптасқанда 
бірнеше тірекке сүйенеді, яғни оның бірнеше қайнар көзі, 
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төркіні бар: миф, өлең, кантилена, тарихи жыр, т.б. Соның 
бірі – ертек. Ертектің сюжеттік желісі эпостікіне жақын. Мы
салы, эпос сюжетінің жалпы схемасы төмендегідей болып 
келеді. 

1. Перзентсіз атаана, олардың халжағдайы. 
2. Кейіпкердің керемет болып тууы:
а) тотембабаның баласы;
ә) аталар аруағының жәрдемі;
б) мұсылман әулиеәнбиелердің көмегі;
в) баланың төтенше жағдайда (әкесі үйде жоқта) тууы.
3. Баланың өте күшті батыр болып ерекше өсуі:
а) оның ерекше қасиеттері (алыптық, алмастық);
ә) бала батырдың күшін танытатын әрекеттері;
б) оның алғашқы ерліктері.
4. Батырдың әйел іздеп шығуы:
а) қалыңдығын алуы;
е) жолдағы оқиғалар, әр түрлі мақұлықтарды жеңіп, дос

тасуы;
5. Ғашығын (қалыңдығын) іздеп табуы:
а) танылмай келуі;
ә) қарсыластарын жеңуі (бәйге, күрес, мергендік);
б) әйелімен елге келуі.
6. Батырдың өз елін қорғауы, ерлік жорықтары:
а) елінің талануы;
ә) шапқыншы жаумен соғысуы;
б) жауды жеңіп, атамекеніне оралуы.
7. Ұланасыр қуаныш, той. Тыныштық өмір. Батырдан ұл 

тууы.
8. Батырдың баласының ерліктері.
Байқап отырсыздар, ертектің де, эпостың да сюжеттік не

гізгі бөлшектері дәлмедәл қайталанады. Бірақ, әрине, ол 
бөлшектер әр жанрда біршама өзгеріске ұшырайды. Себебі, 
біріншіден, ертекте әр мотивтің көне түрі сақталса, эпос оның 
дамыған типін көрсетеді. Екіншіден, эпос сюжетіне тарихи 
элементтер кірігеді.

Енді осы ұқсас элементтердің ертектегі көрінісін, олардың 
шығу тегін мүмкіндігі болғанша анықтап, олардың эпостағы 
өзгеру процесін зерттеуге көңіл бөлейік.
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Сонымен, ертегі сюжетінің алғашқы түйіні – перзентсіз 
ата-ана болады. Дүниежүзі халықтарының көптеген ерте
гілерінде әңгіме баласыз жүрген қарапайым кемпір мен шалды 
суреттеумен басталады. Атап айтайық, көбінесе қарапайым 
кемпіршал. Кейде олар шаруа неме се қойшы, қолөнерші 
болып келеді. Қалай болғанда да, олар – қарапайым адамдар.

Ал эпоста олай емес. Мұнда перзентсіз қиналып жүрген 
бейшаралар, әдетте, патша немесе хан, яки ірі байлар болып 
келеді. Оларда байлық бар, мұрагер жоқ. Эпос бір балаға зар 
болып жүрген атаананың халжағдайына аса көңіл бөліп, оны 
әсерлендіре, көркемдей жырлайды.

Демек, эпос кейінгі дәуірде туған жанр болғандықтан пер
зентсіз атаана мотивіне айырықша мән берген. Мұның түбінде 
эпикалық түсінік жатыр. Яғни психологиялық мо тивировка 
көркем тәсіл ретінде көрінеді. Өйткені келешекте аса күшті 
батыр болатын бала жай ғана бала болмау ке рек. Ол қалаулы, 
тілеулі бала болуға тиіс. Осының өзінде оның ерекшелігі кө
рінеді. Ол кәдімгі жас, яки орта жастағы жұбайлардан ту
майды. Ол міндетті түрде қартайып кеткен, қалыптағы әке, 
ана болу жасынан асып кеткен қария кісілерден туады.

Ендігі бір ерекшелігі – ол ертегі кейіпкеріндей қара пайым 
кісілерден тумайды. Оның ата тегі де ерекше. Ол – патшаның 
немесе ханның, тіпті болмаған күнде ірі байдың тұқымы.

Міне, мұның бәрі эпос қаһарманының айрықша адам еке
нін көрсетеді. Оның қасиеттерін сипаттайды. Эпикалық дәстүр 
заңына сәйкес бұл жайттар – жаңадан туатын баланың неге ба
тыр, неге елден ерекше болатынын түсіндіретін психологиялық 
тәсіл. Бұл тәсіл тыңдаушыларға кейіпкер тумай жатып, оның 
керемет болатынын білдіреді. Себебі эпос поэтикасы осыны қа
жет етеді.

Ертек сюжетіндегі ендігі бөлшек – кейіпкердің тууы. Кейіп
кердің дүниеге келуі бірнеше түрде баяндалады:

а) ол ғайыптан пайда болады;
ә) анасы аңсары ауған бір тағамды жейді, содан бала бітеді;
б) балаға зар атаананың түсіне ақ сәлделі қария немесе 

атасы кіріп, аян береді, бала содан кейін туады;
в) перзентке зар кемпіршал әулиеәнбиеге сиынып, бейіттің 

басына түнейді. Әулие түске кіріп, аян береді, әйел құрсақ 
көтереді;

г) бала әкесі үйде жоқта туады.

8279
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Бұл – аталғандар бастыбасты және кең жайылған, көп ел
дің ертектерінде кездесетін түрлер. Бірліекілі басқаша баян
далатын да жағдай болуы ықтимал. Бірақ типтік түрде кез
десетін осылар.

Енді осы түрлердің әрқайсысына тоқтап, талдап көрелік.
Кейіпкердің ғайыптан тууы. Ғылымда мұны «партено

генезис» немесе «чудесное зачатие», кейде «непорочное зача
тие» деп атайды. Бұл мотив жер жүзі халықтарының ауызекі 
шығармаларында бар. Көне дәуір туындысы қарапайым миф
терде, аңыздарда, әңгімеертегіде, көркем түрде дамыған ер
тектерде, батырлық және ғашықтық жырларда кездеседі. 
Алғашқы қауымдық нанымсенімдерде, тіпті дүниежүзіне 
жайылған ірі діндерде де ғайыптан туу мотиві кеңінен пай
даланылады2.

Ғайыптан туу мотивін арнайы зерттеген академик А.Н. Ве
селовский оның мынадай түрлерін көрсетеді:

а) дымнан, судан туу (Даная, Кельт эпосының қаһарманы 
Конхобар, парсы мен аннам аңыздарында);

ә) жемістен туу: манчжурия мен фин жұтының фольк
лорында;

б) күн сәулесінен туу: татар мен қазақ ауыз әдебиетінде;
в) жұпар иістен туу: Шам аңызында;
г) шаштан, түкіріктен, бояудан, жұмыртқадан, тұқымнан, 

жүректен, күлден, желден, суға шомылғаннан, көзден, т.б. 
туу3.

Адамның ғайыптан (яғни некесіз) туу мүмкіндігіне ал
ғашқы қауымда, дәлірек айтқанда матриархат дәуірінде өмір 
сүрген кісілер толық сенген4. Оған ғалымдар әр түрлі себеп 
айтады. Бірі сол дәуірде кең жайылған тотемистік наныммен 
байланыстырады. Атақты тарихшыэтнограф М.О. Кос вен ол 
туралы былай деп жазады:

«Тотемизм – это убеждение в существовании связи че ловека 
с какимлибо животным (это – преимущественно), растением, 
иногда неодушевленным предметом, либо даже явлением 
природы»5.

Ғайыптан туу мүмкіндігіне сенушілік болғанын А.Н. Ве
селовский де құптайды. «Общее, развивающееся в пору мат
риархата, верование в партеногенезис приурочива ется позднее 
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к рождению героя: он рожден сверхъестествен ным путем, 
сравнение с отцом принизило бы его»6, – деп жазады ол.

Ал В.Я. Пропп ғайыптан туу мүмкіндігіне сенушілік тоте
мизммен байланысты емес, ол алғашқы матриархаттық қауым
да өмір сүрген елдердің надандығынан туғандығын ай тады: 
«Обилие материала не оставляет никакого сомне ния в том, что 
в возможность зачатия без участия мужчин некогда широко 
верили, а частично верят коегде и сейчас. Ряд соображений 
и материалов приводит к заключению, что человек не всегда 
понимал роль мужчины при зачатии. Создательницей рода 
считалась только женщина...

Все эти соображения приводят к мысли, что подобное нез
нание – исторический факт...

Но в дальнейшем подлинные причины рождения, ко неч
но, скоро становятся известными. Но, хотя эти причины и 
известны, вера в возможность внеполового зачатия про должает 
сосуществовать со знанием настоящих причин рож дения»7.

Демек ерте заманда, матриархат дәуірінде тотемизмді ұс
танған қауым адамның ғайыптан туу мүмкіндігіне сен ген. 
Оны тотеммен байланыстырған. Бұл сенушілік алғашқы 
мифтер мен аңыздарда, ертектерде кейіпкердің ғайыптан ту
ғандығы туралы мотивті туғызған. Сөйтіп, бұл мотив бүкіл 
әлем халықтарының ауыз әдебиетінде, діни аңыздары мен 
шежірелерінде орын алған. Соның көпшілігін салыстытыра 
зерттеген В.Я. Пропп ғайыптан (некесіз) туудың мына дай 
түрлерін анықтайды:

1) жемістен туу; 2) дұғадан туу; 3) ішкен судан құрсақ 
көтеру; 4) кісінің қайталанып тууы8, 5) пештен (ошақтан) туу; 
6) марқұм болған кісінің етін жегеннен туу; 7) балықтан немесе 
ағаштан жасап алу9. 

В.Я. Пропптың, тағы басқа зерттеушілердің дәлелдеріне 
қарағанда, Африка, Америка және Австралия рутайпа лары
ның мифтік қаһармандары дүниеге осы жолдардың бірімен 
келген. 

Ғайыптан туудың кейбір көріністері қазақ аңыздары мен 
ертектерінде де кездеседі.

Бір бай жолда келе жатып бір қурап қалған басты тауып 
алды. Оны өртеп, күлін шүберекке байлап, сандыққа салып 
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қояды. Сандықтың ішін ақтарған қызы күлді тауып алады 
да тілімен дәмін татады. Содан ол қыз жүкті болып, ұл 
табады. Кейін ол ұл ақылгөй болып шығады10. Шыңғыс хан 
туралы аңыздар да оны анасы күннің шашуынан көтерген деп 
баяндайды11.

Сондайақ «Ер Төстік», «Әлібек батыр», «Итыгиль» ертек
терінде кейіпкердің анасы бір тағамды жегеннен кейін құрсақ 
көтереді12. 

Қазақ фольклорында кейіпкердің керемет жағдайда тууы
ның (яғни ғайыптан туудың дамып, өзгерген) басқа түрлері де 
бар. Олар жайында сөз кейінірек болады.

Кейіпкердің ғайыптан тууы тек көне заман шығармала
рын да ғана емес, соңдайақ өзінің қоғамдық дамуына фео
да лизм дәуірінде өмір сүрген халықтар фольклорында кең 
жайылған. Мысалы, армян эпосы «Давид Сасунскийде» Санасар 
мен Бағдасарды анасы киелі суда шомылған соң көтерген. Ал 
кельт эпосында анасы керемет суды ішкеннен кейін Конхобар 
мен Куллинді көтерген. Фин сағасында Вяйнеменді анасы жел
ден көтерген13.

Патриархалдық феодализм дәуірінде бұрынғы ғайыптан туу 
мотиві сол аталық (отцовство) тек жайындағы түсінікке қайшы 
келе бастайды. Мәселен, патшаны немесе ел қадірлейтін 
батырды әкесіз (некесіз) туды деу оның тегіне, сүйегіне өшпес 
дақ түсіру деген сөз. Мұны біз Шыңғыс хан туралы қазақ аңыз
ертегісінен анық көруімізге болады.

Шыңғыстың анасы күннің шуағынан, жарықтан екіқабат 
болады. Әйелдің әкешешесі, ағайындары қызымыз жүкті боп 
қалды, күйеусіз бала тапты, масқара болдық деп, әйелді жас 
баласымен қуғынға салады. Кейін таласта Шыңғыс күннің 
сәулесіне өзінің садағын іледі де, күннен туғанын дәлелдеп, 
хан болады14.

Бұл жағдай феодализм дәуіріндегі көптеген халықтардың 
фольклорына тән. Яғни феодализм кезінде бұрынғы аңыздар, 
ертектер мен жырлардағы ежелгі некесіз, ғайыптан туу мотиві 
ерекше жағдайда туу болып өзгереді. Яғни патшаны, батырды 
айрықша қылып көрсету үшін оны ерекше жағдайда туған етіп 
жырлайды.

Сонымен, біздің көзіміз жеткен нәрсе: өте ерте заман да, 
аналық рудың кезінде тотемизмге байланысты пайда болған 
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адамның ғайыптан (некесіз) туу мүмкіндігіне сенушілік бар
лық елдің фольклорында «партеногенезис» мотивін туғызған. 
Бұл мотив әр жұртта өз бетімен туып, заман ағымына сәйкес 
өзгеріп отырған. Яғни әр дәуірде әрбір ел фольклорлық сүйікті 
кейіпкерді мадақтау (идеализация) үшін пайдаланып отырған. 
Сондықтан да бұл мотивтің түрлері көптеген халықтардың 
қарапайым мифінен бастап, көркем жырларында кездеседі. 
Осы орайда В.Я. Пропптың мына пікірі өте дұрыс екенін 
айту керек. Ол былай деп жазады: «...Мож но заметить, что 
на наиболее примитивных ступенях чело веческой культуры 
«чудесное» рождение приписывается всем без исключения. 
Такое положение мы застаем у австралий дев. В дальнейшем 
чудесным образом рождаются уже только племенные ге рои 
и полубоги: похитители огня, леген дарные великие охот
ники и т.д. Такое положение мы имеем у более развитых 
племен, например, Северной Америки и частично Африки 
и океанийских островов. Здесь чудесно – рожденное дитя в 
ми фах есть спаситель (Heilbringer). Он приносит людям 
огонь, первые семена и т.д., он учреждает общественный 
строй и тотемные обычаи. Эти мифы имеют сакральное 
значение. С воз никновением монархии и богов такое рождение 
становится прерогативой царей и богов, а обыкновенные 
смерт ные ро ждают ся обыкновенным обра зом. Известно, что 
египетские цари почитали себя потомка ми бога солнца Ра15. 
От египетских царей не отстают ни индийские цари и царьки, 
ни китайские императоры... Из этих чудесно или непорочно 
зачатых и рожденных богов не составляет исключения и 
Христос. Движение это идет по социальной лестнице снизу 
вверх. Там, в верхах, это рождение долгое время – признанное 
явление. Но и в социальных низах, вплоть до XIX века, не 
прекращается стремление достигнуть рождения ребенка, хотя 
бы внеполовым путем, но здесь это будет называться суеверием, 
колдов ством и т.д.»16.

Бұл жерде В.Я. Пропп баланың әйелден некесіз (күйеусіз, 
еркексіз) туу мүмкіндігіне сенушіліктің тарихи жолына шолу 
жасап, оның өзгеру процесін көрсетеді. Ғайыптан (күйеусіз) 
туу алғашқы кезде әдеттегі нәрсе деп есептелсе, кейін ол 
керемет деп саналған. Сол себепті ғайыптан туу – тек құдай мен 
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патшаның үлесі деп танылған. Бұл, байқасақ, құлиеленуші 
мемлекеттік қоғамға тән екен. Ал құлиеленушілік қоғамды 
баспай өткен елдерде ғайыптан туу тек құдай мен патша емес, 
сондайақ аса ұлы қайраткерлердің де үлесі болып түсінілген.

Бұл – өз алдына жеке мәселе. Біздің бұл жерде қарас
тыратынымыз: ғайыптан туу мотивінің әр дәуірге сәйкес 
өзгеруі. Әрине, пәлен заманда былай болған деп дәл басып айту 
мүмкін емес, әрі ондай мақсат қойып та отырғанымыз жоқ. 
Біздің ойымыз – осы мотивтің әр ел фольклорындағы көрінісін 
талдау, сол арқылы оның даму жолын анықтау. Өйткені біз 
талдайтын фольклорлық шығармалар – әр алуан қоғамдық, 
экономикалық, мәдени сатыда болған елдің туындылары, әр 
қилы қауымның мұралары.

Сонымен, адамның ғайыптан туу мүмкіндігіне сенуші
лік – матриархат дәуірінің жемісі дедік. Ол дамыған аналық 
ру қоғамында фольклорлық мотив ретінде қалыптасады. 
Оның алғашқы түрі: адамның анадан ешбір жыныстық 
қатынассыз туатындығы, яғни таза ғайыптан тууы. Қыз 
табиғат құбылысынан, күннен, судан, шөптен бала көтеріп, ол 
фольклорлық шығарманың кейіпкері болады.

Біртіндеп, матриархаттың ыдырау заманында енді бала 
әйелдің тотеммен жақындасуынан пайда болған деген түсінік 
қалыптасады. Яғни әйел тотембабаның әсерімен, онымен 
тікелей араласуының нәтижесінде немесе тотемнің етін жеп 
барып жүкті болады деп ойлаған (Ол кезде әлі де болса еркектің 
рөлін толық түсінбеген).

Мысалы, Австралия мен Океанияның көне тұрғындары 
еуропалықтар алғаш барған кезінде матриархаттың ыдырау 
сатысында тұрған. Солардың ауызекі шығармаларында әйел
дер баланы кокос жаңғағын жеп те, басқа өсімдікті жеп те, кісі 
етін жеп те, тотемдік аңның етін жеп те көтере береді17.

Ал мәдениеті жоғары дамыған елдердің фольклорында осы 
жағдай: орыс ертектерінде кейіпкерге анасы бұршақ, ал ма, 
бидай дәнін жеп жүкті болады18. Шығыс халықтары ертек
терінде, көбінесе, әйел алма жеп барып, бала көтереді19.

Көптеген Еуропа, Азия халықтарының ертектерінде әйел 
болашақ кейіпкерді аюдан, қасқырдан, т.б. аңдардан көте
реді. Бұл – әлгі тотембабадан бала туады деген көне мотивтің 
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қалдығы. Мұндай мотив бір топ қазақ ертектерінде де ұшы
расады: болашақ батыр әйел мен аюдан туады20.

Алайда мұнда ескеретін нәрсе: бұрынғы тотембабаға бай
ланысты сенімде бала жыныстық қатынастың нәтижесі деп 
саналмайтын. Ал мына ертектерде әйел мен аю – ерлізайыпты. 
Демек, бұл жерде бұрынғы мотивке кейінгі дәуірдің түсінігі 
әсер етіп, анахронизмдік жамау бар (анах ронизм – жалпы 
фольклорға тән құбылыс). Сондықтан да аюдан туған баланы, 
тіпті ол керемет болса да, қауым ұнатпайды, оған жат көзбен 
қарайды. Бұл – басқа мәселе.

Әйелдің табиғат құбылыстары мен өсімдіктерден жүкті 
болатынына сенушілік аналық ру ыдырап, патриархаттық 
қо ғамға көше бастағанда әйелдің жүкті болуына тотембаба 
әсер етеді деген сеніммен ығыстырыла бастайды. Яғни, енді 
бұрыннан бар тотемдік бабаға үлкен мән беріліп, оның маңызы 
арта түседі. Патриархаттық қауым мұны өзінің мүддесіне 
пайдаланады (Бұл кездегі адамдар бала туудағы жыныстық 
қатынастың маңызын әбден түсінген).

Ежелгі заманда рулық, тайпалық тотемді жеу – дәстүр 
болған. Оны бірнеше мақсатпен жеген: а) тотемді қайта тірілту; 
ә) тотемнің қасиетіне ие болу; б) неше түрлі сиқырды білу, т.т.21.

Ал тотембаба болып көп жағдайда күшті хайуан, сұлу аң, 
ерекше жануарлар саналған. Негізінде, рутайпаның мекен 
еткен жерінде болатын аңдар мен жәндіктер. Міне, осын дай 
күшті де қаһарлы, ақылды да айлалы, сұлу да әсем бабамен 
араласу арқылы әйел екіқабат болады деп сенген ертедегі 
адамдар осыған сәйкес фольклорлық мотив те туғызған. Мотив, 
көбінесе, тотембабаның етінен дәм тату, әйтпесе оны жалау, не 
болмаса оны көру түрінде болып келеді.

Мұндай оқиға қазақ ертектерінде де орын алған. Кейіпкер 
жыланның желкесін жалап, он сегіз мың ғаламның тілін біліп 
шығады. Немесе кейіпкердің аузына жылан түкіреді де, ол 
керемет білімпаз, көріпкел болады, т.т22. Яғни адамға тотемнің 
қасиеттері көшеді деп білген ертеде.

Міне, көріп отырсыздар, алғашқы қауымның рулық за
манында туған сенімге негізделген мотивтер біздің зама
нымыз ға дейін көркем фольклорда өмір сүріп келген. Әрине, 
бертінгі замандарда оның түпкі негізі ұмытылып, ол мотив тек 
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елдің сүйікті кейіпкерін не қаһарманын дәріптеу үшін көркем 
құрал, тәсіл ретінде пайдаланылады. Бұл процесті көбіне
көп шежіре мен жырда байқауға болады: әдетте, болашақ 
ру басының немесе патшаның, яки болмаса батырдың анасы 
құрсақ кө терген кезінде өте күшті жыртқыш аңның етіне, 
бауырына, өтіне, я болмаса басқа, табылуы өте қиын бір тағамға 
жерік болады. Күйеуі міндетті түрде әйелінің аңсағанын тауып 
береді. Содан кейін туған бала анасы жерік болып, етін жеген 
күшті аң сияқты аса қайратты, ержүрек, елден ерекше болып 
туады. Міне, фольклор эстетикасы мен поэтикасының заңы 
деген осы.

Сөзіміз дәлелді болуы үшін қазақ халық әдебиетінен бірекі 
мысал келтірейік:

Ел аузындағы шежіренің айтуы бойынша, Шапырашты 
ба тырдың анасы қасқырдың бауырына жерік болыпты. Же
рігі қанғаннан кейін әйел мезгілі жетіп ұл туады. Әкесі 
ұлына Шапырашты деп ат қояды. Кейін ол бала асқан батыр, 
жауынгер болып өседі де, одан тараған ел Шапырашты деп 
аталады. Оның ержүректігі мен қайсарлығын анасының 
бөрінің бауырына жерік болғанымен байланыстырып, ел 
оны «Бөрі бауырын жеген Шапырашты» деп атайтын болған. 
Атақты Сүйінбайдың:

Бөрілі байрақ астында ту түсіріп, 
Жау алған Шапырашты батыр бабамыз. 
Бөрі басы – ұраным, 
Бөрілі – менің байрағым. 
Бөрілі байрақ көтерсе, 
Қозып кетер қайдағым23, – 

 деуі сондықтан.
Бұл шежіреде фольклордың көркемдеу заңы толық жүзеге 

асып, ескі мотив ел батырын мадақтау үшін жұмсалып отыр. 
Бұл – кәдуілгі эпос дәстүрі, эпикалық масштаб. 

Бұл мотив қазақ ертегісінде былай баяндалады: 
Балаға зар бай мен кемпір жұртқа мазақ болған соң жер

жерді шарлап кетеді. Әдеттегідей, оларға аян беріледі. Олар 
қуанып, еліне қайтады. «Бірнеше күндер, айлар еткенде, 
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кемпіршал баяғы өздерінің шыққан мекенжайларына келіп 
жетеді. Елге келген соң бірнеше күндер, айлар өтеді. Күндерде 
бір күн кемпір арыстанның етіне жерік болып: «Шалым! Ті
легіңіз бір перзент еді. Олай болса, мен бала кезімде ойнап 
жүргенде, өзіміздің ауылдың артында бір Арал тоғай де ген бар 
еді, Арал тоғай ішінде Шабақ тоғай бар еді, соның ішінде бір 
арыстан бар еді, дәл соның етіне жерік болдым», – дейді24.

Шалы кемпірінің айтуымен барып, арыстанды өлтіріп алып 
келеді. «Келе сала арыстанның етін тай қазанға асып пісіреді 
де үлкен астауға турап, жерік болған кемпіріне бере бастайды. 
Кемпір арыстанның етін астаудан қос қолдап ол ұртына бір, 
бұл ұртына бір тықты. Үш күн, үш түн ұйықтайды»25.

Осындай керемет жағдайда туған бала кейін Әлібек ба тыр 
атанады.

Аталмыш мотив батырлық эпоста да көрініс тапқан. 
Мәселен, ол «Алпамыс батырда» былай айтылады:

Бір перзент сұрап, әулиеәнбиелерді аралаған Байбөрі бәйбі
шесіне түсінде Баба Түкті Шашты Әзіз балалы боласың деп аян 
бергеннен кейін кәрі әйел бойына бала біткенін сезіп, жерік 
болады. Жырда былай деп айтылады:

Бәйбіше келед алаңдап,
Жас бөрідей жалаңдап.
Жерігі қанбай сандалды...
Байға айтты: «Ер едің,
Ерім сенен тіледім,
Тойғанымша жер едім,
Тауып берсең қабыланды...»
Сол уақытта екеуі
Бір қалыңға еніпті.
Екі көзі табақтай,
Сапты аяқты қабақтай,
Бір қабылан көріпті.
Бір ағашты паналап,
Өкпенің тұсын сағалап,
Сыбаға оғын беріпті.
Тарс еткенде, шарт етіп,
Дәлдеген жерден тиіпті.
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Ажалдың оғы тиген соң,
Тырп етпей қабылан өліпті.
Арсалақтап жүгіріп, 
Асығыста сүрініп, 
Кеудесіне мініпті. 
Құс кездігін суырып, 
Кеудесінен тіліпті. 
Өкпеден алып суырып, 
Жүрегін кесіп беріпті. 
Отқа салып бауырын, 
Ішіндегі тәуірін 
Ауызға салып жұлыпты. 
Шала-пұла пісіріп, 
Мосыдан алып түсіріп, 
Қоң етін кесіп беріпті. 
Әрқайсысынан бір асап, 
Бәйбіше басты жерікті26.

Мұндай жағдайда туған баланың қандай батыр болғаны бел
гілі.

Кейіпкердің керемет жағдайда тууының бұл түрі пат риархат 
қоғамының күшейген тұсында туған болу керек. Мұнда 
болашақ батырдың тууын әйелдің бұрынғы тайпалық тотеммен 
жақындасуымен байланыстырмайды. Ол патриархаттық түсі
нікке қайшы, сондықтан қаһарманның кереметтігін түсін
діре алмайды. Яғни ежелгі тотемизмге байланысты негіз 
ұмытылады да, қаһарманның айрықша болуы басқаша түсін
діріледі. Оның тууы керемет емес, ол ғайыптан тумайды. Оның 
әкесі – адам, ал керемет болуы – анасының тотемдік қасиеттерді 
бойына сіңіруінен.

Патриархалдық рудың шарықтаған тұсында бұрынғы тотем
бабаларды аталар аруағы ығыстыра бастайды. Ескі аналық ру 
кезінде пайда болған образдарды жаңа образдармен ауыстыру 
басталады: бұрынғы әйел рубасын еркек алмастырады, көмекші 
әйелдер мен тотемдердің орнына еркектер мен аталар аруағы 
келеді. Соның нәтижесінде бұрынғы фольклорға да өзгеріс 
енеді. Ендігі жерде фольклордағы кейіпкерді тудыратын күнді, 
суды, желді, тотемді (аң мен өсімдікті) ата аруағы ауыстырады. 
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Ол әйелге кәрі шал болып кездеседі немесе ақсақал боп түсіне 
кіреді де, әйелдің керемет бала тууына әсер етеді.

Бұл мотив жер жүзі халықтарының ертектерінде де, эпос
тарында да кездеседі. Әсіресе, шығыс мұсылман елдерінің 
фольк лорында көп ұшырайды. Қазақтардың да бір топ ертек
терінде бұл мотив бар: бала іздеп, шаршапшалдығып жүрген 
атаанаға шал кездесіп (кейде түсіне еніп), балалы болатынын 
айтады27.

Жалпы, аталар аруағы қазақ ертектерінде кейіпкердің 
бас ты көмекшісі болып суреттеледі28. Аруақ пен ақсақалдың 
көмегі қазақ фольклорында көбінекөп қаһарманның қиналған 
кезінде болатынын көреміз. Мұндай образ бен функ ция басқа 
елдердің де ауыз әдебиетінде бар. Мысалы орыстың былинасы 
былай дейді:

Из того еще из города да ныне из Мурова,
Из того еще села было Карачагова
Уж жил тут и был Иван сын Тимофеевич,
Кабы было у его едино чадо, едино милое,
Как едино было родно, едино любимое,
Уж звали его Илеюшко сын Иванович.
Как лежал нынь Илейко да право тридцать лет,
У его не было под собой же резвых – де ног,
Уж держал Иван Тимофеевич нянечку-служаночку,
Обирала она едино чадо милое, единое любимое.

Тридцать лет лежал – ног не было. И пришел к нему старец, 
к Илье свету Ивановичу. Попросил его квасу по пить, либо пива. 
Он говорит: «Есть у отца моего пива бочки, да я трицать лет 
лежу». – «А попробуй, пошевели ногами». Он шевелит – ноги 
действуют. Соскочил, в погреб кинулся. Бочку пива из погреба 
выкатал. Подал старцу. «Спасибо», – говорит старец, – будешь 
ездить по чистым полям. Только не дерись с Волгой... 

И потерялся старец»29.
Қасиетті ақсақал образы қазақ эпосында да бар. Қатты 

қиналғанда, батыр аруақты көмекке шақырады. Сол кезде 
аруақ көрінбей дем береді әйтпесе кейіпкердің түсіне ақсақал 
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еніп, аян береді. Мысалы: «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» 
жырында ақсақалдың көмегі былай жырланады:

Баянға Қозыеке мен обал қылды, 
Өлтірген Қозыекені Қодар құлды. 
Қозыекеге үш күндік өмір тілеп, 
Құдайға сұлу Баян бек зар қылды.

Бір адам ақ шалмалы іздеп келді,
Бек зарландың, тілегің тіле деді. 
Аузы күйген бишара, жазған Баян, 
Тілегін көп тілемей, аз тіледі.

Үш күндік Қозыекеге өмір берді, 
Армансыз үш күн, үш түн дәурен сүрді. 
Үш күні уағыдалы еткеннен соң, 
Құдайдың аманатын қайтып берді30.

Атап айтатын бір нәрсе: ақ шалма. Бұл – мұсылман дінінің 
әсері. Қазақ елі патриархалдыфеодалдық қоғам кезінде 
мемлекеттік сипатта болған ислам дінін ұстанғаны белгілі. 
Жалпы, қай ел, қай жер, қай мезгілде болмасын, бірқұдайлық 
(монотеистік) мемлекеттік дін өзінен бұрынғы діндер мен 
сенімдерді, олардың ілімі мен оқуын, шығармалары мен 
образдарын жоққа шығарып, өмірден өшіруте тырысқан. 
Алай да, ескі нәрсе түгелімен жоғалмаған, өзгеріп, басқа сипат 
қабылдаған, кейде қатарлас өмір сүрген. Иудей, будда, хри
стиан, ислам діндерінің тарихы осыны дәлелдейді31.

Осыған байланысты мына нәрсеге аса көңіл аудару ке рек: 
біз айтып отырған мотивтің түрлері бірінбірі ауыстырғанда, 
алдыңғысы мүлде құрып кетпейді және тек соңғысы ғана 
қалып қалмайды. Олар фольклорда бәрі қатар жүреді. Себебі 
оларды туғызған сенімдердің қалдықтары да қатар жүреді.

Айталық, қазақ фольклорында кейіпкердің ғайыптан тууы 
да, сондайақ ата аруағының немесе мұсылман әулиелерінің 
жәрдемімен дүниеге келуінің бәрі аралас, қатар жүруі осыдан.

Басқа ел фольклорында да осылай.
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Ислам діні енгеннен бастап Қазақстанда ескі шамандық пен 
ислам діні қатар өмір сүреді. Бұл жағдай көп уақытқа созылғаны 
белгілі32. Бірақ жай созылған жоқ, екі идеологиясында үнемі 
күрес болып келді. Сөйтіп, бұрынғы аманизмді исламның 
«қасиетті» күштері ығыстыра бастады, ал кейбір шамандық 
кейіпкерлер мен әдетрәсімдер исламдық сипат алды. Соның 
нәтижесінде ежелгі тотемге не ата аруағына табынумен қатар 
мұсылман дінінің әулиеәнбиелерін қасиеттеп, оларға сиыну 
кең етек алды. Міне, бұл процесс қазақ фольклорында да 
көрініс тапты. Мысалы, көптеген аңыз, ертегі, жырларда 
болашақ қаһарманның анасы бала тілеп Аллаға сиынады, 
мұсылманның қасиетті орындарына зиярат етеді. Әдетте, 
персентсіз атаананың түсіне сәлделі бір шал (кейде Баба Түкті 
Шашты Әзіз) кіреді де, әйелдің бала көтергендігін аян етеді. 
Ал кейін бала өсіп, ірі болғанда, жаңағы шал оның керемет 
қамқоршысы, көмекшісі болады.

Бұдан ескі рулық тотемата мен тотемкөмекші бейнелері
нің ата аруағына ауысып, енді мұсылман дінінің кейіпкерлері 
болғанын көреміз.

Сөйтіп, қаһарманның ерекше болып бойға бітіп, туылуы со
нау матриархат дәуіріндегі тотемдік діни нанымға байланысты 
болса, ол енді қазақтың дәстүрлі фольклорында қаһарманды, 
батырды дәріптеу (идеализация) үшін қолданылатын көркем 
әдіс болып қызмет етеді.

Демек, енді кейіпкердің ерекше жағдайда тууы мотивінің 
жаңа түрі пайда болады. Ол – перзентсіз атаанаға мұсылман 
әулиеәнбиелерінің рақымы. Егер құлиеленушілік пекеттің 
патшасы үшін күннен туу – ерекшеліктің белгісі болса, сондай
ақ ру басы мен тайпа басшылары үшін тотембабадан туу – 
кереметтіктің символы болса, ал батырлар үшін ата аруағы мен 
әулиеәнбиелердің желепжебеу – басқа адамдардан айрықша 
екендігінің куәсі. Халықтың түсінігі осы және бұл халық ауыз 
әдебиетінде көрініс тапқан.

Сөзіміз дәлелді болу үшін ертек пен эпостан мысал кел
тірейік. Міне «Әлібек батыр» ертегісі: 

«Үлкен тойда не ұлы, не қызы жоқ байға: «Қу бассың», – 
деп, орын бермейді. Қорланған бай мен кемпір темір ұстап, 
темір етік киіп, қайыршы болып, ойлаған мақсаттарына жету 
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үшін жаяу жол тартып, жүріп кетеді. Бірнеше күн, ай, жылдар 
жүдепжадап, әулиеден әулие қоймай сиынады.

Бірақ ештеңе өндіре алмай, әбден жүдепжадап, Құдайға 
өкпелеп, елдеріне қайтады. Бірнеше күн жол жүріп келе 
жатып, бір күні күн бата құлап жатқан, ескі жарты молаға 
кездеседі. Бұған әйел: «Барайық», – дейді, байы: «Жарты 
мола түгіл, бүтін моладан да түк болған жоқ!» – деп, барғысы 
келмейді.

Байының сөзіне қарамастан әйел молаға барады. Бұл мо
лаға келіп жетсе, моланың көлеңкесінде ақ сәлдесі басында, 
қарагер аты астында, зікір салып, бір әулие тұр екен. Әйелді 
көре салып: «Өңітүсі қашып, жүдепжадап жүрген не 
қылған адамсың?» – деп сұрай бастады. Әйел өзінің балаға 
мұқтаждығын, көп заманнан бері Құдайдан тілегенмен ештеңе 
бермегендігін айтып, Құдайға наразы болып, еліне қайтып 
келе жатқандығын баян етеді. Сонда әулие тұрып: «Мен саған 
екі қыз, бір ұл берейін, қолыңды жай, жылама», – дейді де, 
су дырлатып батасын бере бастайды. «Ұлыңның атын Әлібек, 
қыздарыңның атын Қанікей мен Тотай қой» – дейді де ғайып 
болады»33.

Бұл мотив эпоста былайша суреттеледі: атақты хан жасы 70ке 
(80ге, 90ға) келгенше бала көрмейді. Бала тілеп аулынан 
шығады. 

Өтті шаттан аяңдап,
Отыра алмады баяулап. 
Екеуінің мінгені – 
Белгілі қату көк еді. 
Жануардың шабысы 
Таусылмастай көп еді. 
Жонас мінген Ақтанау 
Ауыздықпен алысып, 
Аспанға қарғып келеді, 
Бөкең-бөкең желеді, 
Шаңқай түсте жөнеді, 
Ар жағында тар қолтық, 
Одан өтіп келеді. 
Бірнеше күн болғанда, 
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Күн намазшамға толғанда, 
Оның арты – Құбатау, 
Соған барып енеді. 
Астындағы Ақтанау, 
Қайраты оның таусылмай, 
Әлі дөңгеленіп келеді. 
Арғы жағын сұрасаң, 
Амудария су еді, 
Жағасы қалың ну еді, 
Сол нуды келіп жағалап, 
Қырық күндей жол жүрді. 
Азғана емес, мол жүрді. 
Аты арып, тон тозып, 
Сонда жеткен секілді, 
Әзірет Әлі жатқан жерлерге, 
Мекендеген елдерге, 
Жақын қалды моласы. 
Моланың көрді қарасын. 
Ақжонас та ер еді, 
Астындағы тұлпардан 
Түсе қалып ханыңыз, 
Жолдасқа атты береді. 
Етігін салып иыққа 
Жаяулатып жөнеді. 
Желген атқа ол батыр 
Бір перзенттің зарынан 
Жүгірумен ереді. 
Моласының басына 
Келді батыр қасына. 
Табытын оның құшақтап, 
Хан да болса жылады. 
Көзінен жасын бұршақтап, 
Ақжонас сонда сөйледі. 
– Асыл туған Арыслан, 
Бір перзентке зар болып, 
Басыңа келіп түнедім, 
Жатып перзент тіледім. 
Тілегімді бере көр, 
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Көздің жасын көре көр 
Тілекті егер бермесең, 
Жіберме мені, алып қал, 
Тар шұңқырға мені сал.

Бір кезде Ақжонастың көзі ілініп кеткен екен. Арыслан 
келіп: «Ақжонас, енді тілегіңді бердім, ауылыңа қайт, үлкен 
кеңеспен шығып едің, әйелің ұл туар, атын Кеңес қой!» – деп 
өзі ғайып болды34.

Көріп отырсыздар, мұсылман дінінің әсері бұл мотивте 
айқын сезіледі.

Кейіпкердің керемет жағдайда дүниеге келуінің бұл тү
рі, әсіресе, Орта Азия халықтарының фольклорында жиі 
кездеседі. Бұл туралы В.М. Жирмунский былай деп жазады: 
«В среднеазиатском фольклоре сказочномифологичес кий 
характер мотива чудесного рождения значительно ослаб
лен по сравнению с алтайским и в особенности монгольс ким 
фольклором. Мотив этот обычно оформляется здесь в соот
ветствии с господствовавшими у мусульманских народов 
Средней Азии религиозными суевериями и бытовой прак
тикой врачевания бесплодия магическими средствами. Роди
тели будущего героя совершают паломничество на могилу 
по читаемого мусульманского святого «чудотворца» – Али 
Шахимардана («Алпамыш»), БабаТукласа («Шора батыр»), 
Баба Омара («Сайынбатыр»), ОлавХаджи (в узбекском дастане 
«Ширин и Шакар»), ночуют на его мазаре. Обычно во сне им 
является старец, предвещающий исполнение их заветно го 
желания; в дальнейшем этот старец становится покрови телем, 
чудесным помощником рожденного по его предсетельству 
богатыря»35.

Ертек кейіпкерінің керемет жағдайда дүниеге келуінің бір 
түрі – әкесі үйде жоқта тууы. Қазақтың көптеген ертектерінде 
кейіпкер туғанда, оның әкесі үйде болмайды: ол аң аулап 
жүреді немесе жорыққа аттанып кетеді, яки болмаса сапарда 
болады. Әйтпесе, жаңа туған баланың дауысын естісем, 
жүрегім жарылып өлермін деп, басқа жаққа кетіп қалады36.

Бала туғанда әкесі үйде болмау мотиві басқа халықтар 
фольклорында да кездеседі. Әсіресе, Алтай мен Сібірдегі түркі 
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халықтарының батырлық ертектерінде бұл мотив өте кең 
тараған. Осы жайында академик В.М. Жирмунский былай деп 
жазады:

«В богатырских сказках тюркоязычных народов Сибири, 
(алтайцев, шорцев, хакасов и др.) богатырь – обычно сын 
бездетных старика и старухи, достигших семидесяти, вось
медесяти, иногда ста лет. Обстоятельства чудесного рождения 
долгожданного наследника не всегда одинаково ясны. Участие 
отца для младенца как будто не нужно: отец уезжает в 
далекую, иногда долголетнюю поездку, в поход против врага, 
чаще всего по собственному желанию или по совету жены – на 
продолжительную охоту»37. 

Бұл ертегілік мотивті В. Жирмунский ғайыптан туудың 
өзгерген түрі деп дұрыс айтады да, алайда оның шығу тегін 
портеногенезисті туғызған тотемизммен байланыстырады38.

Сөз жоқ бұл мотив өте көне. Көне болғанда матриархат 
дәуірінде туған. Бірақ ол тотемизммен байланысты емес. Біздің 
ойымызша, мұнда аналық ру заманының болмысы көрініс 
тапқан. Әрине, ол өз қалпында емес, өзгерген түрде. Ежелгі 
өмір елесі көркем ертегіде эстетикалық қызмет атқарып, 
көркем мотив ретінде кейіпкерді дәріптеуге себін тигізіп тұр.

Ал оның түп төркіні сонау бағзы аналық ру кезінде болған 
кувада салтына меңзейді. Кувада салтының жалпы фольклорда 
көрініс тапқаны жайлы алғаш рет А. Веселовский жазған. 
Бірақ ғалым бұл салттың шығуы жайлы анық пікір алған. 
Тек оны патриархаттың жеңуімен туған болар деген болжам 
айтады39.

Алайда совет ғалымдарының зерттеулері кувада салты 
мат  риархат қауымына тән екенін дәлелдеп, оның әр түрлі 
өзгерістерге ұшырағанын көрсетіп берді40.

Бұл салттың мәнісі мынау: әйелі босанып жатқан кезде, 
екеуі төсекке жатып немесе басқа жерде әйелінің толғағын, 
алысын бейнелеп, өзі босанып жатқан кейіп көрсетуі керек 
немесе әйел босанғаннан кейін, күйеуі ауыр жұмыс істемеуі 
керек, күннің көзіне түспеуі тиіс, жауынның астында қалмауы 
керек, қатты қимылдамауы керек, т.т.

Кейін, матриархаттық қауым ыдыраған тұста кувада сәл 
өзгеше күйде көрінеді: күйеуі жас босанған әйелден аулақ 

9279
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жүруі керек. Мәселен, маланезийліктер мен африкалық және 
Солтүстік Американы мекендейтін тайпалар мен руларда әйелі 
босанатын кезде күйеуі міндетті түрде бір жаққа кетуі керек. 
Бала бір жасқа толғанша ол әйелінің үйіне келмейді. Жас 
босанған әйелге жәрдем берушілер – төркіндері41.

Міне, қазақ ертектері мен Алтайдың батырлық ертектерін
дегі кейіпкер туғанда әкесінің үйде болмауы көне заман 
сал тының өзгерген кездегі бір түрінің көрінісі. Жоғарыда 
айтылғандай, бұл – кейіпкерді дәріптеу үшін пайдаланылған 
ғайыптан туу мотивінің даму барысындағы өзгеше сипат 
қабылдаған түрі. Негізінде, куваданың бұл түрі матриархат 
ыдырап, патриархат орныға бастаған заманда фольклорға 
патриархаттың толық жеңіп, шарықтаған кезінде кірігуі 
мүмкін. Бұл фольклорлық мотивтің көбінекөп батырлық ер
тегіге тән болатыны ойымызды дәлелдейді. Себебі батырлық 
ертегі көркем жанр ретінде патриархаттық қауымда қалып
тасқаны аян.

Бертінірек, яғни патриархалдыфеодалдық және феода
лизм заманында бұл мотив сәл басқаша көрінеді. Енді кейіп
кербатыр дүниеге келерде міндетті түрде бір төтенше оқиға 
болады: болашақ қаһарманның не әкесі, не шешесі қаза болады 
я болмаса олар қуғында жүреді. Немесе ол туар кезде елді жау 
шабады, т.т. Қалай болғанда да, болашақ батырдың тууы бір 
ғаламат жағдаймен тұстас келеді. Бұның өзі жаңа туып жатқан 
сәбидің осал еместігін, оның келешекте керемет адам болатынын 
көрсетеді. Міне, тағы да баяғы ғайыптан туу мотивінің мақсаты 
мен қызметі. Бірақ кейіпкер кереметпен күннен, судан, 
тотемнен тумайды. Ол – адамның баласы, ал оның кереметтігі 
туардағы ғаламат оқиғамен байланыстырылады. Мұны эпос 
жанрынан анық байқауға болады. Эпос болғанда феодализм 
дәуірінде өмір сүрген эпикалық шығармалардан көруге бо
лады. Мысал үшін қазақтың «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» жы
рын, ортағасырлық француз рыцарьлық эпосы «Тристан мен 
Изольданы» немесе герман халықтарының «Эдда» сағасын 
алуға болады.

«Қозы Көрпеш – Баян Сұлуда» бас кейіпкердің әкесі аң 
аулап жүріп, Қарабайдың кесірінен буаз, киелі маралды атып, 



[  131  ]

қаза табады. Осы кезде қайтыс болған Сарыбайдың әйелі үйінде 
ұл туады. Сөйтіп, Қозы туғанда, әкесі дүние салады.

Ал француз халқының «рыцарьлық роман» деп аталып 
жүрген «Тристан мен Изольда» эпосында болашақ кейіпкердің 
тууы трагедиялық жағдаймен байланысты. Өлең түріндегі 
текст Тристан туған кезде, әкесі қаза болады42. Ал проза тү
ріндегісінде Тристан дүниеге келгенде, анасы дүние салады43.

Біз бұл жерде «рыцарьлық роман» деген терминді «эпос» деп 
атауымыздың себебі орта ғасырда пайда болған «романдардың» 
көбісі бұрынғы аңызэпостармен байланысты. Зерттеуші А.Д. 
Михайлов былай деп жазады:

«...До «романа» уже существовала разветвленная и богатая 
традиция народногероического эпоса (так называемых «жест»)... 
Новый жанр – «роман» – был ближе всего к «жес там», ибо 
также повествовал о воинских подвигах, при мерах небывалого 
героизма и благочестия и т.д...

Между «жестом» и романом не было непреодолимой грани. 
Немало памятников носят переходный, гибридный ха рактер. 
Немало эпических поэм было переработано затем в произведе
ния нового жанра»44. Ал герман халықтарының эпосында тө
тенше жағдай сәл басқалау. Онда болашақ батыр әкесі жау 
қолында олген соң, жетімдік күнін кешіп, қиыншылық жағ
дайда оседі. Мысалы, «Эдда» жырында әкесі жаудан қаза тап
қан Сигурд (Зигфрид) өзінің балалық шағын өгей әкенің үйінде 
өткізеді45.

Төтенше жағдайдың тағы бір түрі, жоғарыда айтқанымыздай, 
болашақ кейіпкердің атаанасы қуғынға ұшырауы. Осы 
қуғында жүргенде ерлізайыптылар немесе ғашықтар дүниеге 
болашақ батырды әкеледі. Бұл мотив көп жағдайда феодолизм 
дәуіріндегі фольклорға тән. Айталық, роман халықтарының 
(яғни француз бен испандықтар) «Роланд туралы жыры». 
Мұнда келешекте әйгілі батыр болатын Роланд қуғында жүр
ген екі ғашықтан туады. Ғашықтардың бірі – ұлы Карлдың 
қарындасы да, екіншісі – тексіз рыцарь. Ро ланд өгей әкесінің 
қолында өседі.

Феодализм дәуірінде қаһарманның ғайыптан тууы тура
лы мотив басқаша сипат қабылдайтыны жайында В.М. Жир
мунский былай деп жазады:
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«В более позднюю, феодальную эпоху мотив чудесного 
рождения героя принимает новые формы: для рыцаря типа 
Роланда рождение от воды или от яблока вряд ли могло рас
сматриваться как достаточно благородное происхожде ние. 
Однако исключительный характер событий, сопровож даю
щих появление на свет эпического героя, сохраняется и в 
новой героикороманической форме. Во французском ры
царс ком эпосе Тристан, Ланселот, Парсифаль рождаются при 
трагических и печальных обстоятельствах, после смерти отца, 
погибшего в феодальных распрях или на турнире, от мате ри
изгнанницы.

Другая «феодальная» формула необычайного рождения 
ге роя – рассказ о гибели его отца, верного слуги, неспра
ведливо оклеветанного и наказанного жестоким властите лем (в 
эпических сказаниях тюркских народов – отец Кероглы, отец 
Едигея). Мальчик, потерявший отца, воспитывается среди 
простых людей: отсюда впоследствии его связь с народом, де
мократические симпатии, характер «доброго властителя»46.

Дамыған феодализм дәуірінде өмір сүрген кезде ежелгі 
ғайыптан туу немесе тотембаба мен әулиеәнбиелер жәр
демімен дүниеге келу басқа сипатта да көрінеді. Бұл кезеңдегі 
эпос қаһарманның туу тарихын баяндамай, оның қалай 
ерекше адам болғанын әңгімелеуі мүмкін. Мысалға орыстың 
Илья Муромецке байланысты былиналарын алуға бола ды. 
Жалпы орыс былинасының көпшілігінде болашақ батырдың 
қалай, қандай жағдайда туғаны айтылмайды. Оның есесіне 
қаһарманның жастық шағы мен ерекше қасиеті жайлы толық 
баяндалады. Және қаһарманның айрықша адам болып шы
ғуы – оның тууымен еш байланысы жоқ. Илья Муромецтің 
орасан күш иесі болу себебін былиналар былай деп түсіндіреді: 
болашақ батыр туғаннан бастап отыз жылдай мешел болады. 
Бір күні тентіреп жүрген диуана шал (кейде кемпір) келіп, одан 
садақа я сусын сұрайды. Бала мешел екенін айтады. Диуана: 
«Сен қолаяғыңды қимылдат», – дейді. Бала қимылдатса, қол
аяғының жаны бар. Ол зыр қағып жүріп, диуанаға қалаған 
сусынын әкеп береді. Шөлі қанған диуана ғайып бола ды, 
ал бала бойында орасан күш бар екенін сезініп, атаанасына 



[  133  ]

барады. Осыдан бастап ол батырлық әрекеттер істей бастайды47. 
Былинада бұл былай суреттеледі:

Как во том – де во городе Мурове, 
У того было Ивана да Тимофеева. 
У его де одно было чадо милое, 
Оно хворовое было да нездоровое,
Не ходили у его да ноги резвые, 
Не служили у его да руки белые, 
Не говорил у его да говор-язык. 
Жил Иван – состарился. 
И того еще скорей переставилсе,
Осталось у его едино чадо, 
Едино чадо единокое, 
Звали его Илья сын Иванович. 
Он сидел без рук, без ног и без очи ясныих,
Немного времени сидел он – тридцать лет,
Не служили его ноги резвые,
Не служили его руки белые.
Во тридцатом году до во последнеем
Приходила калика да перехожая
И та еще сиротинушка убогая,
И попросила она его милостыни ради
Христа небесного.
«Я не то тебе подать – готов сам принять,
Я сижу не много, не мало – тридцать лет, 
Не служат мои ноги резвые, 
Не служат мои руки белые».
 – «Если не можешь подать, так я тебе подам».
Отломила краюху хлеба белого:
«Если ты готов принять, так я тебе подам».
И подала ему краюху божьего.
Тогда стал он с мягка места,
И заслужили тогда его ноги резвые.
И заслужили руки белые,
И увидел тогда он вольной белой свет.
Тогда уже калика утеряласе»48.
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Міне, көріп отырсыздар, мұнда Илья Муромецтің мешел
діктен жазылуы бейшара кемпірдің жәрдемімен байла нысты 
болып көрінеді. Кемпірдің мұндай көмекшілік қызметі бағзы 
матриархат заманының ру басына меңзейді49. Яғни бұл – өте 
көне образ, оның бұл функциясы сонау аналық кезіндегі тотем
бабаның рөлімен замандас. Кейін патриар хат тұсында әйел 
ру басын еркек алмастырған шақта, бұл образдың орнына 
қасиетті шал келген. Бұл барлық елдің фольклорына тән. Оны 
орыс эпосанан да көруге болады. Ол тура лы әңгіме кейінірек. 
Біздің бұл жерде айтарымыз – орыс жырындағы христиан 
дінінің әсері. Жаңағы қайыр сұрап кел ген кемпір (бұрынғы 
образ) Христос құдайды атап, қайыр сұрайды. Ал Ильяның 
мешелдіктен жазылуын құдайдың құдіреті деп біледі («И по
дала ему краюху дара божьего»).

Христиан дінінің әсері Ресейде ертеден басталды. Бұл дін 
Ресейдегі бұрынғы нанымдарды, олар туғызған шығармалар, 
түсініктер мен образдарды аямай қуғындаған. Ал кейбір ескі 
сенімдер мен образдар сақталып қалған, бірқатары хрис
тиандық сипат қабылдаған.

Міне, біз келтірген үзіндіде матриархат дәуірінің обра зы 
мен феодализм заманының діни құдайының қатар кездесу се
бебі осы.

Сонымен тағы бір зандылық анықталды. Ол феодализм 
дә уірінде қаһарманның ерекше жағдайда туатындығы жай
лы ежелгі мотивтің тағы бір сипат алатындығы. Ол сипат – 
кейіпкердің керемет батыр болуы құдайдың құдіретінен деп 
түсінушілік.

Өте көп тараған фольклорлық ғайыптан туу мотивінің ертек 
пен эпостағы типологиясын зерттеуден мынадай қорытынды 
шығаруға болады.

I. Батырдың, басты кейіпкердің орасандығын атап көр
сету үшін халық қиялы ежелгі аналық заманда пайда бол
ған ғайыптан туу мотивін кең түрде қолданған. Жай ғана 
қолданбаған. Ол мотивті әр дәуір талабына сәйкестендіріп, 
творчестволық жолмен пайдаланған. Айталық, өзінің алғаш 
шыққан кезінде (яғни матриархат дәуірінде) бұл мотив бо
йынша, болашақ батыр анасынан ешбір некесіз туады. Оның 
әкесі – не күннің шуағы, не жел, не өсімдік, не басқа зат.
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II. Кейін матриархаттың заманы бітіп, өмірге патриархат 
келгенде ғайыптан туу мотиві жаңа сипатта көрінеді. Болашақ 
батыр енді тотемдік атадан туады. Яғни оның әкесі – тайпалық 
тотем. Бұрынғы өсімдік пен табиғат құбылыстарына қарағанда, 
тотем белсендірек. Ол кейіпкердің жай әкесі ғана емес, сондай
ақ оның жебеушісі.

Патриархалдық рулық қауымның дамуымен байланысты 
қаһарманның ерекше бітімі, құдіреттілігі енді басқаша тү
сіндіріледі. Ол – тайпалық тотем мен аталар аруағының ға
жайып түрде желепжебеуінің нәтижесі деп білінеді.

III. Аталық ру заманының шарықтаған кезінде ежелгі 
ғайыптан туу мотиві тотемдік аңның орнына жәрдемші, 
жебеуші етіп аталар аруағын алады. Яғни мұнда реалдық 
түсінік басымырақ. Перзентсіз кемпіршалдың түсіне ақсақал 
еніп, аян беруі – болашақ батырдың шын әкесі өзінің әкесі 
екенін айта отырып, ол баланың тууына ата аруағының қатысы 
бар екенін көрсетеді. Сол себепті ол өмір бақи «өз баласын» 
демеп, жебеп жүреді.

IV. Бертінірек, аталық ру қауымы феодализмге ауыса бас
тағанда, яғни патриархалдыфеодалдық қоғамда бұл мо тив сәл 
басқа түрде көрінеді. Бұл кезеңде бұрынғы, алғашқы қауымда 
туған діни нанымдар бірқұйдайлық дінге ауыса бастайды да, 
ежелгі ғайыптан туу мотиві өзгеріске ұшырайды. Біріншіден, 
ғайыптан туу тек құдай мен періштелердің, әулиелер мен 
патшалардың үлесі деп білінеді. Бұл әсіресе, құлиеленуші 
қоғамға тән. Сол себепті Иисус Христос Мария қыздан туған.

Екіншіден, патриархалдыфеодалдық дәуірдің шарықтау 
заманында қаһарманның, ел ардақтайтын батырдың ата тегіне 
ерекше мән беріледі. Енді ол бұрынғыдай судан, желден, 
өсімдіктен, не жемістен, т.б. құбылыстан тумайды. Ол көптің 
тілеп алған ардақтысы. Оның әкешешесі, көбінесе, ақсүйек 
болып келеді.

Үшіншіден, бүкіл елді қорғайтын батыр жай адам болмауы 
керек. Сол себепті ол ерекше жағдайда тууға тиіс. Ал оның 
мынадай түрлері пайда болады: 

а) батырдың анасы құрсақ көтергенде керемет аңның ба
уырына, өтіне, т.б. бір ерекше тағамға жерік болады;

ә) болашақ батыр туғанда бір алапат оқиға болады; 



[  136  ]

б) Әкесі міндетті түрде үйде болмайды да, ол не соғыста, не 
аңда қаза болады. Немесе оның атаанасы қуғында болады, т.т.;

б) бұрынғы жебеушілердің орнына діндік (мұсылмандық 
немесе христиандық) әулиеәнбиелер енгізіледі.
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ҚАЗАҚ ФОЛЬКЛОРЫНДАҒЫ
 ТҰТАСТАНУ ҚҰБЫЛЫСЫ

Фольклордың басқа көркем жанрлардан, айталық әдебиет
тен басты айырымшылығы – тек ауызша туып, ауызша орын
далып, ауызша таратылатындығы ғана емес. Оның өзіндік 
бейнелеу әдісі (метод), атқаратын қызметі, көркемдеу тәсілі 
мен құралдары бар. Мәселен, фольклордың негізгі бейнелеу 
әдісі романтикалық дәріптеу (идеализация) мен күрделі көркем 
жинақтау (типизация) болып табылады. Рас, соңғы белгіні біз 
әдебиетке ғана тән деп келдік. Бұл – ойланатын нәрсе, себебі 
әдебиет дегеніміз, ең алдымен, әр автордың даралығы деген 
сөз. Олай болса, оның да әр кейіпкері – қайталанбас тұлға. Ал 
фольклордағы кейіпкер, яғни бір эпостағы немесе ертегідегі 
басты қаһарман екінші шығармадағы қаһарманға ұқсамайды 
деп айта алмаймыз. Белгілі ғалым В. Пропп өзінің «Морфология 
сказки» де ген еңбегінде бұл мәселені түбегейлі зерттеп, ертегі 
қаһармандары өздерінің ісәрекеттері, түртұлғасы жағынан 
біркелкі болып келетіндігін дәлелдеп шыққан болатын. Осы 
жағдай батырлық эпоста да байқалады. Мұнда батырлардың 
керемет боп тууы, жылдам өсуі, оның орасан зор күшқайраты, 
қайтпас қаһары мен қаруы – бәрі ұқсас келеді. Басқаша 
айтқанда, дәріптеу шартына байланысты батырлар атқаратын 
жұмыстар біркелкі болады да, олар көбінесе бірыңғай жағдайда 
ерлік көрсетеді. Сөйтіп, бірбіріне ұқсас келеді1. Сөз жоқ, бұл 
жерде көркем жинақтаудың рөлі зор.

Көркем жинақтау, ең алдымен, фольклорға тән. Онда басты 
қаһарманның бойына адам баласындағы ең ізгі қасиеттер 
жинақталған, соған қоса ел аңсаған, армандаған батыр жігіттің 
ісі мен мінезінен, қимыләрекетінен көргісі келетін небір асыл 
қасиеттер де танылған. Сөйтіп, өмірдегіден гөрі қиялда, ойда 
армандаған мінезқұлық, ісәрекет, өмір салты фольклорлық 
туындыға, оның кейіпкеріне ғаламат жинақтық әрі тұлғалық 
сипат береді. Мұнда, бір жағынан, ісәрекетті жинақтау, екінші 
жағынан, уақытты жинақтау, үшінші жағынан, арманды 
жинақтау бар. Ал дәл осындай кең ауқымды жинақтау әдебиетте 
болмайды, өйткені ол – жеке авторлық өнер. Бізден бұрын бұл 
ойды кезінде М. Горький: «Прометей, Стана, Геракл, Святогор, 



[  140  ]

Илья, Микула тәрізді орасан кең ауқымды жинақтауларды, 
дана символдарды, сондайақ халық тәжі рибесінің басқа да 
жүздеген ғаламат жинақтауларын күллі елдің тек ойлаған 
жағдайында ғана жасауға болады», – деп жазған. Халық 
шығармашылығының күшқуаты мынаменақ дәлелденеді: 
дара шығармашылық жүздеген жылдар бойы «Илиадаға» яки 
«Калевалаға» тең келетін еш нәрсе тудырған емес және жеке 
кемеңгер халық шығармашылығына негізделмеген бірдебір 
жаһандық алып туғыза алмады»2. 

Демек, көркем жинақтау – фольклордың басты бейнелеу 
әдістерінің бірі. Ол, сайып келгенде, өмірді, қаһарманды фоль
клорлық түсінікпен дәріптеуге қызмет етеді және тұтастану 
құбылысын күшейтеді, өйткені, тұтастанудың өзі, түптеп 
келгенде, жинақтаудың бір түрі десе де болады, себебі мұнда 
да тарихи оқиғалар, кейіпкердің өмір жолы мен ісәрекет
тері, оның ұрпағының ғұмыры мен қимылерліктері түгел 
жинақталып, топталып, біртұтас дүниеге қарайды. Тұтастану 
да қаһарманды, оның ұрпағын дәріптеуге бағытталады. Ен
деше, фольклордағы тұтастану – көркем құралдың, яғни поэ
тиканың бір бөлігі, тармағы деуге негіз бар.

Фольклордағы тұтастану құбылысы бар екенін Н.А. Доб
ролюбов өткен ғасырдаақ байқаған. Ол өзінің 1858 жылы жа
рық көрген «Орыс әдебиетінің даму барысындағы халықтың 
қатысу дәрежесі» атты мақаласында фольклорға тарихи тұ
тастану тән екенін біршама анық айтады. 

Орыс князьдерінің алауыз болып, өздіөзі қырқысқан іс
әрекеттерін халық ешбір өлеңге, жырға қоспаған себебін 
айта келіп, Добролюбов былай дейді: «Шынында да, сонау 
Владимир заманынан бастап татар лар дәуіріне дейін болған 
әлеуметтік мәндегі саяси оқиғаларға халық өте селсоқ болған. 
Тек туған жерге атап төнген кезде ғана халық бұрынғы 
ерлікті есіне алды, сөйтіп ежелгі нормандар уақытынан бері 
сақталып келе жатқан аңызжырларды қайта дан жырлады. 
Енді ол шашыраған аңыздауларды біріктіре бастады, соның 
нотижесінде адамдарды, жер мен дәуірлерді шатастырды, 
бүкіл үш жүз жылғы кезеңді өзіне ұнаған Вла димирдің 
есіміне байланыстырып, соның төңірегіне топтады. Сонымен, 
Владимирдің батырлары татарлармен соғысты да, Владимирдің 
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өзі Алтын Орданың қаһарлы ханы Этмануил Этмануиловичке 
салық төледі».3

Ескерте кететін жайт – Добролюбов орыс фолькло
рында татарлар дәуірінен үш ғасыр бұрын өмір сүрген Вла
димир князьді татарлардың шабуылына қарсы ұрыстарға 
араластырғанын айтқанда, тұтастанудың екі түрін қамтыған. 
Бірі – тарихи да, екіншісі – бір әмірші төңірегіне батырларды 
топтау.

Тұтастану құбылысын Шоқан Уәлиханов та аңғарған. Қыр
ғыз дардың «Манасы» туралы қысқаша сипаттама берген тұста 
ол тарихи тұтастану мен бір адамға байланысты топтау (яғни 
фольклорлық циклге түсу) әдістерін меңзейді. Шоқан былай 
дейді: «Манас» – энциклопедия, халықтың бүкіл ертегілерінің, 
әңгімелерінің, аныздарының, географиялық, діни, ойлау дә
режесі мен білімінің, имандылық түсініктерінің бір уақытқа 
телінген, бір адамның, Манас батырдың төңірегіне топталған 
біртұтас жиынтығы»4.

Міне, тұтастану құбылысы фольклордың заңдылығы еке
нін осыданақ көруге болады. Жалпы зерттеушілер мен жи
наушылар интуиция арқылы байқаған бұл заңдылық біз дің 
дәуірімізде де ғалымдар назарын аударып, олар бұл құбы
лысты арнайы зерттеуге кірісті. Осы тұрғыда, әсіресе академик 
В. Жирмунскийдің еңбегін айрықша атаған жон. Ол кісі 
Шығыс пен Батыс халықтарының эпосын (кейде аңыз бен 
ертегілерін де) мейлінше кең салыстырмалы түрде зерттеудің 
арқасында жалпы эпос жанрында сюжеттік, ғұмырнамалық 
(биографиялық) және батыр (әмірші) төңірегіне, шежірелік 
(генеалогиялық) тұтастану бар екенін анықтап, оларды ти
по ло гиялық тұрғыда сипаттап, бұл құбылыстың қоғам мен 
фольклордың даму деңгейіне қарай әр кезеңде әр қилы кө
рінетінін дәлелдеген. 1947 жылы өзбек эпосы туралы еңбегінде 
ғалым тек шежірелік тұтастану жайында айтса5, 1962 жылы 
тұтастануды арнайы проблема ретінде қарастырып, оның 
төрт түрін белгілейді6. Біріншісі, жоғарыда айтқанымыздай, 
сюжеттік тұтастану. Ол, ғалымның ойынша, негізінен орыс 
былиналарына тән. В. Жир мунский эпикалық сюжеттің 
тұтастануы деп әуел баста батырдың бір ғана ерлігі хақында 
шағын өлеңге біртебірте басқа да қаһармандық эпизодтардың 
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жіпке тізілген маржандай бірбіріне жалғана келіп, бәрі бірігіп, 
жаңа, біртұтас шығармаға айналуы процесін айтады. 

Екіншісі – ғұмырнамалық (биографиялық) тұтастану. Оған, 
оқымыстының пікірінше, тыңдаушылардың батырға, оның 
өмірбаянына деген ынтықтығы негіз болған. Бұл тәсіл бойын
ша, эпос батырдың туғанынан өлгенге дейінгі ғұмырын баян
дайды. Әрине, өмірінің әр кезеңін әр түрлі әңгімелейді. 
Мысалы, ғажайып жағдайда тууы мен ерлік көрсеткен тұста
рын кең түрде, көтермелеп, пафоспен суреттейді.

Тұтастанудың үшінші түрі – шежірелік (генеалогиялық) 
си патты болады. Бұл шарт бойынша, эпос батырдың өзін ғана 
емес, оның ұрпақтарын да жырлайды. Сонымен қатар эпоста 
батырдың бабалары да жырланады, сөйтіп бір көлемді эпопея 
құрылады. Бұл көп жағдайда тыңдаушылардың қалауы бо
йынша жасалады.

Тұтастанудың ендігі бір түрі – бір орталыққа топтасу, яғни 
ұлы батырдың бірнеше батыры болады, эпос солар тура лы 
баяндайды. В. Жирмунскийдің ойынша, мұндай тұтастану 
үлкен феодалдық мемлекеттің пайда болуымен байланысты 
екен. Ұлы Карлдың, Владимирдің, Баяндырханның, Жоңғар
дың патшалық сарайлары керемет ұқсас. Бәрінің де өздеріне 
берілген, адал қызмет ететін жаужүрек батырлары бар. Олар
дың әрқайсысының қаһармандық өмірі мен ісәрекеті бар, 
тіпті олардың әрқайсысы туралы арнайы жырлар да болуы 
ықтимал. Соған қарамастан бұл батырлар әр әміршінің немесе 
ірі баһадүрдің қарамағында қолбасылық етеді. Осы тұста 
айрықша айту қажет: В. Жирмунскийдің еңбегінен кейін 
өзге ұлт ғалымдары да фольклордағы циклдену мәселесін зерт
тей бастады. Солардың алғашқыларының бірі болып С. Са
дырбаев қазақ эпосындағы тұтастану проблемасы бойынша 
кандидаттық диссертация қорғады. Ғалым өзінің зерттеуін 
Мұрын жырау жырлаған «Қарадөң батыр мен оның ұрпақтары» 
негізінде жазып, тек қазақ жырына ғана емес, жалпы эпосқа тән 
тұтастанудың мәселелерін де қамтыған. В.М. Жирмунскийдің 
пікіріне сүйене отырып, ол тұтастанудың жалпы төрт түрі 
болатынын айтады. «Бірінші, – деп жазады ол, – бір батырдың 
басынан кешкен әр алуан оқиғалар мен жекедара істері (Илья 
Муромец пен Добрыня Никитичтің әр түрлі сапары) айтыла 



[  143  ]

беретіндігі. Бұл – тұтастанудың алғышарты. Екінші, батыр
дың туғаннан бастап, өлгеніне дейінгі аралықтағы (балалық 
шағы, үйлену, алғашқы сапары) ісәрекеттері жырда толық 
айтылып, мұны өмірбаяндық тұтастықта айтатындығы...

Үшінші, батырдан батыр туады, ол да ата жолын қуады. 
Алғашқы бабасы қалай батыр болып туса, одан туған немере
шөберелері бірбірінен асып түскен батыр болып суреттеледі. 
Мұны ғылым тілінде генеалогиялық (ұрпақтық) тұтастану деп 
айтады...

Төртінші, бас батырға бірнеше батырлар шексіз бағынса, 
мұны бір орталыққа тұтастану деп атаймыз. Тұтастанудың 
төртінші түрі – қазақ эпосында жоғары дәрежеде дамымаған»8.

Ғалымның соңғы пікіріне қосылуға болмайды, себебі ол 
кісінің өзі «орталық тұтастану» деп атаған құбылыс «қазақ 
эпосында жоғары дамымаған» деуге еш негіз жоқ. Орыстың 
Владимир князіне бағынған Илья Муромец, Алеша Попович, 
Добрыня Никитич, сондайақ Манастың қырық чорасы тәрізді 
бір батыр мен бір әмірші төңірегіне топталған батырлар мен 
олар туралы жырлар қазақта да бар. Мұны «Қырымның қырық 
батырынан», әсіресе – Абылай ханның Бөгенбай, Қабанбай, 
Олжабай батырларынан айқын көруге болады. Бұлардың 
бәрі – Абылай төңірегіне топтасқан батырлар. Олардың 
әрқайсысы туралы жекелеген өлеңжырлар да бар. Демек, 
қазақ эпосында тұтастанудың төртінші түрі де қалыптасқан 
деп айтуға болады. Осы ретте Сұлтанғали Садырбаевтың мына 
сөзіне көңіл аударуға болады.

«Ауыз әдебиеті қай елде ерте дамып, бұрынырақ шарықтау 
шегіне жетсе, сол елдің эпикалық поэзиясында тұтастану 
процесі пайда болса керек»9, – деп жазады ол. Ғалымның 
бұл пікірімен де келісе қою қиын, өйткені тұтастану процесі 
фольклордың көне түрінде де кездеседі. Бұл жерде акцент 
басқаша болуға керек. Әңгіме тұтастану құбылысы қай 
дәуірде пайда болғандығы туралы емес, фольклордың қоғам
дағы рөлі мен қызметіне байланысты болса керек. Яғни фоль
клордың таза танымдықтан гөрі көркемдік функциясы, қай 
елдің әдебиеті өнер қызметін, яғни эстетикалық функция 
атқаратындығы есепке алынуы қажет сияқты. Бір ескерілетін 
жағдай – қоғамдық дамудың әр дәуіріндегі фольклордың 
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тұтастануы әр түрлі болып келеді. Айталық, тайпалық дәуір 
фольклорында ғұмырнамалық және шежірелік тұтастану 
орын тепсе, феодалдық қоғам фольклорында олармен қатар бір 
орталыққа тұтастану мен тарихи циклдену пайда болады.

Бұл айтылғандардан «қазақ фольклорында тұтастанудың 
қандай түрлері кездеседі?» – деген заңды сұрақ туа ды. Біз
дің ойымызша, қазақ фольклорында (біз жалғыз эпоспен 
шектелмейміз) тұтастанудың алты түрі бар:10 сюжеттік, ғұмыр
намалық, шежірелік, тарихи, орталықтық («Отандық» десе 
де болады) және географиялық. Енді осылардың әрқайсысын 
жеке қарастырайық.

Сюжеттік тұтастану. Тұтастанудың бұл түрі екі сатыдан 
тұрады. Алғашқысы фольклорлық сюжеттің пайда болып, 
тұтастануы да, екіншісі – тұрақталған сюжеттердің бір кейіп
керге телініп, топталуы. Басқаша айтқанда, белгілі бір оқиға 
туралы әңгіме яки өлең жеке бір адамның айтуынан кейін 
ел ішіне тарап, фольклорға айналу үшін циклге түсу керек. 
Сонда ғана ол тұрақты фольклорлық сюжет бола алады, яғни 
фольклорлық шығармаға айналады. Тұрақталған фольклорлық 
сюжет бір ғана оқиғадан тұрады. Әдетте мұндай бір оқиғаны 
ғана баяндайтын сю жет мифте, хикаяда, меморатта кездеседі, 
бірақ бұлар кейде тұрақталған сюжетті пайдалана бермейді. 
Мысалы, бір адам өзінің көргенін немесе бастан кешіргенін 
біреуге айтса, бұл – меморат, алайда ол әлі тұрақталған сюжет 
емес, өйткені бұл айтылған оқиға бірденбірге айтылып, ел 
арасына тарап үлгерген жоқ, яғни фольклорлық циклге түс
пейінше ол тұрақты сюжетке, демек, фольклорлық шығармаға 
айналмайды. Міне, осындай тұрақталған сюжеттер саны не
ғұрлым көп болса, фольклор да соғұрлым бай болмақ. Осы 
сюжет тер негізінде ғана көлемді шығармалар жасалады. Олар
дың жүйеленуі айтушы мен тыңдаушыларға байланысты, 
ал тақырыптың бірлігі, сондайақ кейіпкердің бірегейлігі 
сю жеттердің тұтастануына негіз болады. Бұл – сюжеттік тұ
тастанудың екінші сатысы. Ол батырлар жырында, ертегіде 
айқын көрінеді (рас, басқа да жанрларда, мәселен, хикаяда, 
аңызда кездеседі).

Енді сюжеттік тұтастанудың алғашқы сатысына, яғни 
фольк лорлық сюжеттің пайда болып, тұрақтану процесіне 
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тоқталайық. Қандай болса да фольклорлық шығарма өмірде 
болған белгілі бір оқиғадан немесе ойдан шығарылған әңгімеден 
басталады. «Әуел баста әрбір ауызекі шығарманы, әрине, жеке 
бір адам шығарады, бірақ одан ол әңгіме фольклорлық бола 
алмайды... Тек бірденбірге тарау арқылы ғана фольклорға 
айналады»11. Екінші сөзбен айтқанда, фольклорлық шығарма
ға айналу үшін әңгіме болған оқиға, немесе жағдай тұрақты 
сюжетке айналуға тиіс. Ал тұрақты сюжет болу үшін ол ай
тылған оқиға ел арасына тарап, фольклорлық циклден өтуі 
керек. Ғалымдар дұрыс айтады: «Күллі ертегілер, аңыздар, 
хикаялар, анекдоттар, өлеңдер, мақалалар, жұмбақтар осы 
фольклорлану процесінен өткен»12. Ал енді негізгі оқиғаның 
тұрақтанған сюжетке айналу процесі қалай болды, міне, 
сюжеттік тұтастану үшін бұл – маңызды мәселе. Бұл өзі, бір 
жағынан, сюжеттің фольк лорлық циклге түсуі болса, екінші 
жағынан, оның басқа сюжеттермен контаминацияға еніп, 
көлемді шығармаға айналуы. Сонда сюжеттік тұтастанудан 
екі процестің қатар жүру заңдылығын да байқауға болады. 
Біріншісі – бір оқиғаның тұрақты сюжетке айналуы да, екінші
сі – осы сюжеттің кеңейе келе, бірнеше сюжетті қамтыған 
шығармаға, тіпті эпикалық туындыға айналуы мүмкіндігі.

Соның алғашқысы, әсіресе аңыздық прозада айқын сезіледі. 
Мысалы, айтушы өзі көрген яки болмаса басынан кешкен бір 
оқиғаны әңгімелегенде жай салдырлап сөйлей бермейді. Ол 
баяндауын бір ізге түсіріп, сюжет құрайды. Кейін бұл оқиға 
туралы әңгіме бірденбірге тарап, сюжет тұрақталады да, ол 
енді фольклорлық сипат ала бастайды. Сөйтіп, бір адамның 
басында болған жағдай немесе болды деп баяндалған оқиға 
фольклорлық циклге түсу арқылы белгілі бір жанрға, дәлірек 
айтсақ, жай әңгімеге немесе меморатқа, болмаса хикаяға 
айналады. Айталық, алғашқы рулық замандағы бір адам (ба
тыр, мерген) аңда немесе жорықта жүріп өзінің басынан кешкен 
бір оқиғаны руластарына айтып беруі мүмкін. Бұл – жай әңгіме. 
Оны естіген адамдар енді басқа біреулерге айтады, айтқанда 
естігенін сөзбесөз қайталамай, өз жанынан бірдеңе қосады. Ал 
одан естіген кісі тағы біреуге айтады және өзінше баяндайды. 
Сөйтіп, әуелгі жай әңгіме басқа сипат алып, хикаяға, содан соң 
біртебірте аңызға айналады. Біраз уақыт өткен соң аңыз толық 
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фольклорлану процесінен өтуі ықтимал, соның нәтижесінде ол 
біраз көркемдеуге ұшырап, әсірелеу мен әрлеудің арқасында 
не әпсанаға, не хикаятқа айналуы мүмкін. Бұл айтылғандар, 
әсіресе, өмір фактісіне, шындыққа негізделген немесе шын 
болған деп есептелген сюжеттердің даму жолына тән. Мысалы, 
«мен мынандай жағдайды басымнан кешірдім», «жезтырнақты 
көрдім» яки «бәленшенің баласы (күйеуі) жолаушылап келе 
жатып, періге жолығыпты» деген секілді хикаялар баяндалып 
отырған оқиғалардың болғандығына шүбә келтірмейді, 
өйткені мұнда әңгімеші өзінің басынан өткен оқиғасын немесе 
елге таныс біреудің басынан кешірген нәрсесін естелік ретінде 
айтады. Әдетте мұндай хикаяларды жапанды шарлап жүрген 
аңшылар, мергендер, жорықта жортып жүрген батырлар, 
кейкейде ел кезіп жүрген жолаушылар, кең далада мал 
бағып жүрген бақташылар айтатын болған. Бұл туралы 
Сәкен Сейфуллин былай дейді: «Міне, осы неше түрлі аң мен 
құстардың тіршілік, тұрмыстарын, сырларын, күйлерін 
аңдып, көріп, бақылаған аңшылар кешке ауылға қайтқанда 
көргенбілген, естігендерін отбасында әңгімелейді. Жаратқан 
сәйгүлік атқа мініп, қолдарына жебелі, шашақты, толғамалы 
найза, шүйделі айбалта алып, жорыққа, жауға аттанған ерлер 
де көрген, білген, естігендерін әңгімелеген...

Батыр, мерген, жортушылар түн қатып, түн жамылып, 
көктегі бырдай болып құлпырған алтын гауһар жұлдыздардың 
от шашып ойнаған құбылыстарын, жүрістерін бақылайды. 
Бұл жортушылар да жорықтан қайтқанда көрген, білген, 
естігендерін отбасында әңгімелейді. Және алыс жерге барған 
жолаушылар қайтқанда да, немесе қонақ келіп қонғанда 
да, тағы да осындайлар жүздеп ауылға қайтқанда, кеш ке от 
басында отырып, айнала отырған қатынқалаш, кемпіршал, 
ауыл адамдарына көрген, білген оқиғаларын әңгіме қылып, 
айтады. Айтқанда өзінің түсінуі бойынша, болған оқиғаны 
екінші түрде әңгімелеуі мүмкін. Немесе әңгімені дәмдендіріп 
айтамын деп немесе серпіп, мақтанып айтып, өтірікті қосып 
айтар болатын.

Міне, сол көрген, білгенін, естігендерін сөйлеген дәмді әң
гімелер біртебірте ертек те болып кететін»13.
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Бұл жерде Сәкен ағамыз сюжеттің қалай пайда болатынын, 
оның қандай жолмен тұрақтанып, фольклорға айналатынын 
және тіпті сюжеттің фольклорлану процесінде бір жанрдың 
ғана аумағында қалып қоймайтынын дәл аңғарған деуге 
болады.

Сәкен Сейфуллин байқаған жағдайды Мұхтар Әуезов ба
тырлық жырдан да көреді, яғни эпос сюжетінің пайда болып, 
тұрақтануы туралы айтады.

«Халық арасында, – деп жазады Мұхаң, – әлдебір батыр
дың қоштасуы және соны жоқтауға байланысты таралған 
өлеңжырды алғашқыда бір ақын жинап, басын құруы, сөйтіп, 
тұңғыш эпостық дастанның тууына байланысты негіз қалауы 
ықтимал. Бір ақынның аузынан екінші ақынға көшкенде 
дастан толысып, оқиғасы қалыңдап, молыға түсіп отырған. 
Эпостық дастанның туып, қалыптасуына ақындармен бірге 
халық та қатысқан, кей нұсқаны қабыл алып, кейбір нұсқаны 
жақтырмаған. Дастанның бір ақын жырлайтын тұрақты, 
түбегейлі нұсқасы жасалғанша, осылай болған»14.

Демек, сюжеттің әу баста пайда болуы өлеңжыр, дәлірек 
айтқанда, қайтыс болған батырдың ісәрекетін сөз еткен 
жоқтау түрінде де болады екен. Әрине, ол шағын шығармаларда 
қайтыс болған ердің өмірі толық баяндалмайды. Батырдың 
жүйелі эпикалық өмірбаянынан бұрын пайда болатын нәр
се – оның басты ерлігі туралы сюжет, өйткені бұл сюжет 
көп жағдайда болған шындыққа негізделеді де, бүкіл 
шығарманың өзегі болып табылады. Басқаша айтқанда, батыр
дың халық жадында сақталып келген ерлігі ерекше тұлға 
ретінде жеке бір сюжетке немесе шағын өлеңжырға негіз 
болып, шығарма ел арасында айтылып, тұрақты сюжетке 
айналады, содан кейін біртебірте кеңейеді, өседі, сөйтіп, 
ғұмырнамалық циклге түседі де, батыр өмірінің маңызды 
кезеңі болып суреттеледі (Демек, сюжеттік тұтастану 
ғұмырнамалықтан бұрын болады, ал соңғысы кейінгі заман
дарда етек алған, сондықтан да ол бірыңғай болып келеді). 
Мәселен, Едіге батыр туралы жырды алайық. Мұнда басты 
оқи ға – Едігенің Тоқтамысқа қарсы күресі. Бұл – тарихи 
факт. Ал осы шындық эпоста көптеген қосымша сюжеттермен, 
мотивтермен көмкерілген, өйтпеген күнде Едігенің өмірі 
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эпикалық күйге түспеген болар еді. Сөйтіп, Едігенің ғұмыр
намасы оның ғажайып жағдайда тууымен басталады.

Тегінде, эпикалық қана емес, жалпы сюжеттік тұтастану 
процесі фольклорлық жанрдың дамуы үшін аса маңызды. 
Сайып келгенде, бұл әсіресе эпос үшін зор көркемдік ат
қарады. Мәселен, әуел бастағы эпостың түбірі – батырдың бір 
ғана ерлігін әңгімелейтін шағын өлеңжыр болуы ықтимал. 
Сонымен қатар, бірбірімен байланысы жоқ жекелеген эпи
калық жырларда ерлік көрсетілуі әбден мүмкін. Демек, бір 
батыр жөнінде бірнеше эпикалық сюжет болуы ғажап емес. 
Міне, осылардың басын біріктіру – талантты жыршылардың 
ісі. Бір батырдың басына телінген бұл сю жеттер біртебірте 
жымдасып, сіңісіп кетеді де, біртұтас шығарма болып шыға 
келеді. Мұндай циклдендіру кезінде эпосқа көне сюжеттер 
мен мотивтер де кірігіп кетеді. Бұл жерде әлгі батырдың бүкіл 
өмірі суреттелмейді, тек бірнеше дербес сюжеттер бір батырдың 
атқарған ісәрекеттері, ерлік қимылдары болып көрінеді. 
Бұған дәлелді қазақ жырынан көптеп келтіруге болады, бірақ 
бұл жерде біз «Қамбар батырмен» ғана шектелмекпіз.

Құрамы жағынан қарағанда, «Қамбар батыр» бірнеше сю
жет тен тұрады: 1) сұлу қыздың өзіне лайық жар таңдауы, 2) қа 
һарманның табиғат күштерімен, тағы аңдармен күресуі, 3) ба
тырдың жаумен соғысуы.

Егер арғы тегіне үңілсек, бұлар – көне батырлық ертегіде 
кездесетін тұрақты сюжеттер. Алғашқы қауым фоль клорында 
үшеуі жекежеке шығарма ретінде өмір сүрген. Кейінгі заман
дарда олар тұтастанып, үлкен бір шығармаға айналған, бірақ 
соның өзінде де бұл жырда батырдың тууы туралы ештеңе 
айтылмайды. Демек, аталмыш эпос ғұмырнамалық тұтастану 
процесіне түспеген. Бұл жағдайда «Қамбар батырдың», дәлірек 
айтқанда, оны құрайтын сюжеттердің көне екенін дәлелдесе 
керек.

Ал сонымен «Қамбар батыр» бір циклге түскен үш сюжеттен 
тұрады екен. Соның біріншісі де, екіншісі де таза ертегілік, 
сондықтан онда көңіл бөлерліктей тарихи белгі жоқ, яғни 
оқиға қай кезде, қай жерде болғаны жайлы нақты бір хабар 
берілмеген. Ал үшінші сюжет батырлық жыр заңына сәйкес 
аз да болса тарихқа жақындау. Мұнан оқиға қазақ пен 
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қалмақтардың соғысы кезінде болғанын аңғаруға болады. 
Бірақ бұдан «Қамбар батыр» нақты бір кезеңді немесе белгілі 
бір оқиғаны көрсетеді деген қорытынды жасауға болмайды, 
себебі мұнда кейінгі мезгілде, XVIIIXIX ғасырда болған 
тарихи тұтастанудың ізі бар және бүкіл жырдың негізі болған 
өте ескі сюжеттер бертінгі уақытта жырға айналдырылғаны 
сезіліп тұр. Ендеше «Қамбар батыр» жыр ретінде XVIIXVIII 
ғасырда қалыптасқан деуге болады. Ал оның сюжеттері 
қадым замандарда пайда болған, бірақ бәрі бірдей бір мезгілде 
қалыптаспаған және олар жырда өте еркін орналастырылған. 
Мысалы, фольклор тарихын зерттеген ғылым бойынша, 
адамның әр түрлі жабайы аңдармен, ғажайып мақұлықтармен 
кездесуі туралы әңгімелер мен хикаялар өте ерте замандарда, 
алғашқы қауым кезеңінде пайда болған деп есептеледі. Осы 
тұрғыдан келгенде Қамбардың жолбарыспен шайқасуы туралы 
эпизод – ең байырғы сюжет бо лып табылады. Оның аңшылық 
өмірі де осыны дәлелдейді. Қамбар бұл тұста алғашқы қауымда 
туған хикаялар мен әңгімелердегі (тіпті кейінгі батырлық 
ертегілерде де бар) аңшымергенді еске түсіреді15. Мәселен, 
қазақтың ең ежелгі фольклорының үлгісі болып саналатын 
Құла мерген, Қара мерген, Сұр мерген, Таласпай мерген, 
Даршы мерген секілді ұшкан құс, жүгірген аңды жібермейтін 
әрі өздері бір сиқырға ие керемет аңшылар туралы хикаяларды 
алайық: тағы аңшымергендер тағы аңдармен ғана емес, соны 
атар адам естіпкөрмеген жезтырнақпен, перімен, жалмауыз 
кемпірмен, әбжыланмен жолығысады. Олардың негізгі мінде
ті – адам баласына қас алуан түрлі тылсым күштерді, хайуан
дар мен құбыжықтарды құрту, сөйтіп өзіне, яки ұрпағына, 
немесе ауылына, ұлысына төніп тұрған қауіпті жою. Сол се
бепті бұл шығармаларда мифологиялық және ғажайыпты
қаһармандық сипат қатарымен бар.

Ал «Қамбар батырда» мұндай мифологиялықғажайыптық 
белгі жоқ. Мұнда кейіпкер реалды жағдайда көрінеді. Бірақ ол 
ана аңшылардан гөрі анағұрлым батыр, ержүрек әрі әмбебап: 
ол ау да салады, садақ та тартады, ит те жүгіртеді, құс та 
салады, қару да жұмсайды, күшімен де алады. Батырдың 
бойына осыншама қасиеттің таңылуы – эпос жанрына, тіпті 
бүкіл фольклорға тән дәріптеудің нәтижесі. Дәріптеу мұнымен 
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ғана шектелмейді. Енді аңшы Қамбарды жыр керемет күштің 
иесі етіп көрсету үшін оны жолбарыспен шайқастырады. 
Бұл логикаға сыяды, өйткені аңшымерген далада жүріп, не
ше түрлі қауіпті жағдайға душар болатыны және әр түрлі 
хайуандарға да ұшырасатыны елге белгілі.

Сонымен, аң аулап жүрген Қамбар бір күні жолбарысқа кез 
болады. Оның кездесу жағдайы хикаядағы аңшының тылсым 
мақұлықпен ұшырасқаны тәрізді. Әдетте, ондай кездесулер 
иен жерде, маңайда тірі жан жоқ жапанда немесе ну жыныстың 
ішінде болады. Мұнда да солай: 

Тұлпарын көлден суарып, 
Аралап жүріп келеді 
Ағашы қалың тоғайды. 
Етпетінен жығылып, 
Тұмсығынан қан аққан 
Көреді өлген торайды. 
Хадиса деп бұл қандай 
Төңірекке қараса, 
Құйрығын қысып бұтына 
Жолбарыс жатыр ыңыранып, 
Шабуға таппай орайды. 
Оттай көзі қызарып, 
Ыңыранған даусы зорайды.16

Міне, қаһарман мен аңның кездесу сәті. Осыдан әрі қа рай 
Қамбар бұрынғы Қара мергеннен, Еділден басқаша қимыл
дайды. Егер олар жезтырнаққа қарсы айла қолданса, Қам
бар тікелей шайқасқа шығады. Бірақ ол алдымен өзінің 
жалғыздығын айтып, Алладан медет тілейді, астындағы тұл
парымен сырласады. Содан соң ғана ол тәуекел етеді:

Ажал жетпей жан шықпас, 
Тәуекелге бел байлап, 
Пешенемді сынадым. 
Бұл сөзді айтып ер 
Қамбар Шерінің барды қасына 
Болғай деп асыл мұратым. 
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Сол уақытта жолбарыс 
Түгінің бәрін жатқызды, 
Құлағын жымып жасырды, 
Керендей ашып ауызын, 
Арыстан жаман ақырды. 
Дауысы жерді көшіріп, 
Нар маядай бақырды. 
Бүркіттей жазып тырнағын 
Тұлпарға барып асылды. 
Қамбар да қайтпай ұмтылып, 
Бар қайратын шақырды. 
Құйрығынан көтеріп, 
Айналдырып басынан 
Лақтырып жіберіп 
Қырық қадам жерден асырды. 
Құлаған жардай гүрс етіп, 
Ырылдауға өлі жоқ, 
Демінен түсіп басылды. 
Тоқсан үйді тобырдың 
Қабыл болып тобасы 
Сақтады құдай батырды.17

Батырдың жолбарыспен шайқасатыны туралы сюжет 
«Қам бар» жырының кейбір варианттарында кездеспейді. 
Біз діңше, бұл – талдап отырған эпосымыздың сюжеттік 
тұтас тану процесін көрсететін тағы бір айғақ. Екінші сөзбен 
айтқанда, қаһарманның жолбарыспен айқасатыны жайлы 
сюжет эпостың біртұтас көлемді шығармаға айналу барысында 
тұрақты түрде жырдың құрамына енбеген. Сондықтан да біраз 
вариантта Қамбар жолбарыспен кездеспейді, ол бірден жауға 
қарсы аттанады, ондағы мақсаты – Назым қызды қалмақтың 
тырнағынан құтқару.

Жалпы, осы жерде айтатын бір нәрсе: «Қамбар батыр» 
жырының негізгі сюжеті, түптеп келгенде, тұтқынға түскен 
қалыңдықты босату. Бұл сюжет ертегіде де, эпоста кездеседі, 
айырмашылығы сол – ертегіде көп жағдайда кейіпкердің қа
лыңдығын біреу ұрлап әкетеді де, эпоста жаудың ханы қыздың 
ауылын қоршап алып, оны зорлықпен алмақ болады. Ертегіде 
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кейіпкер қалыңдығын іздеп дүниені шарлайды, ал эпоста 
батыр жаумен жалғыз алысып, қызды құтқарып алады. Дәл 
осы жағдайды «Қыз Жібектен» де кездестіруге болады. 

«Қыз Жібек» жыры да екі үлкен бөлімнен тұрады. Бірі 
Тө леген мен Жібектің ғашықтық тарихы да, екіншісі – 
Сансызбайдың Жібекті тұтқыннан, зорлықшы қалмақ ханнан 
азат етуі. Демек, мұнда да сюжеттік тұтастану арқылы жүйелі 
де көлемді жыр пайда болған18.

Ал енді «Қамбар батыр» жырындағы қыздың күйеу таң
дағаны жайындағы сюжетке келетін болсақ, бұл да ең ескі 
сюжеттердің бірі, ол ежелгі аналық ру дәуіріне меңзейді. Бірақ, 
әрине, кейінгі аталық ру уақытында басқа мәнге ие болған да, 
қыздың күйеу таңдауы – әкесінің ісі болып көрінеді. Сөйтіп, қыз 
әкесінің бұйыруы бойынша елдегі бүкіл еркекті шолып, Назым 
өзіне күйеу таңдауға мәжбүр болады. Рас, кейбір ертегілерде 
патшаның қызы өз еркінше күйеу таңдайды, алайда оның бұл 
қылығы, көп жағдайда, тәлпіштік, еріккендік, хан қызының 
ойына келгенін істегендік деп бағаланады.

Осы «жар таңдау» сюжеті «Қыз Жібекте» де бар. Бірақ онда 
өзіне лайық сұлуды жігіт іздейді. Солай болса да, Жібек те өзіне 
теңдес жар таңдайды. Міне, бұл жырда да «Қамбар батырдағы» 
«жар таңдау» сюжеті эпостың фольклорлық көркем шығармаға 
айналуына, яғни тұтастануына қызмет етіп тұр.

«Қамбар батырда» да, «Қыз Жібекте» де сюжеттік тұтас
тануға араласып тұрған тағы бір сюжет бар. Ол – жау қолына 
түс кен қалыңдықты тұтқыннан азат ету. Егер ертегіде 
кейіпкердің сүйгенін айдаһар немесе басқа бір зұлым күш ұр
лап әкететін болса, мұнда эпос жанрының тарихилық шарты 
жұмыс істеп, батырдың қалыңдығын қалмақ ханы тұтқынға 
алып, зорлап өзіне әйел етуге тырысады. Бұл жерде ежелгі 
ертегілік сюжеттің кейінгі заманда, жаугершілік уақытта 
эпосқа жаңаша сипатта еніп, екі бірдей – сюжеттік әрі тарихи 
тұтастануға әкеліп отыр. Яғни мифологиялық жау эпоста қал
маққа айналады. Бұл – бір. Екіншісі – қалмақпен соғысып, 
ерлік көрсету сюжеті көне сюжеттермен бірігіп, біртұтас көркем 
дүние құрайды. Үшінші – эпикалық шығарма енді кейіпкердің 
үйлену тарихын ғана емес, сонымен қатар оның қалай туғанын 
да баяндауы керек, сөйтіп батырдың бүкіл өмірін көрсететін 
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жүйелі жыр болуға тиіс. Бұл ғұмырнамалық тұтастану арқылы 
жүзеге аспақ. Оның үлгісі «Алпамыс батырда», «Қыз Жібекте», 
«Қозы Көрпеш – Баян Сұлуда», «Едіге батырда», т.б. эпикалық 
жырларда молынан көрінеді.

Ғұмырнамалық тұтастану. Асылы, ғұмырнамалық тұтас
тану – елдің батырға, оның өміріне деген зор ықыласынан 
пайда болған секілді. Халық өзінің қорғанышы болған сүйікті 
батырдың қалай туып, қалай өскенін, қалай үйленгенін бі
лгісі келген. Тіпті оның балашағасына да мән берген, ал 
атасы кім болған деген мәселеге айрықша көңіл бөлген. Тың
даушыларының осындай ықыласын білген жыршылар, сөз жоқ, 
бар мүмкіндігінше, олардың талабына жауап беруге тырысқан. 
Бұл мақсатын жүзеге асыру үшін олар фольклор поэтикасының 
бар қуатын, ол аз болса көне мифология, ескі нанымдарды 
пайдаланған, оған қоса дайын тұрған сюжеттерді, мотивтерді, 
көркем құралдарды қолданған, сөйтіп, батырдың өмірін бір 
жүйеге түсіріп, әдемілеп, әсірелеп, жыр шумақтарымен баян
дап берген. Соның нәжитесінде жыр батырдың өмірбаяны 
емес, ол туралы поэзиялық ғұмырнама болып шыққан. Міне, 
біз сол себепті тұтастанудың түрін «өмірбаяндық» деуден гөрі 
«ғұмырнамалық» дегенді дұрыс көрдік. Біздің бұл ойымызды 
ортағасырлық Шығыс пен Батыс елдерінің «халық романы», 
«рыцарьлық роман», «сират» деп аталатын эпостары да дә
лелдейді. 

Ғұмырнамалық тұтастану бірнеше бөлшектен, яғни ке
зеңнен тұрады: перзентсіз атаана, болашақ батырдың ерекше 
тууы, оның тез өсіпжетілуі, алғашқы ерлігі (ойыны), үйлену, 
қаһармандық істері, қартаюы. 

Бұл құрылым, жалпы, типологиялық сипатты болып еді, 
ол көптеген халықтың классикалық эпосы мен ба шлык; ер
тегісіне тән. Рас, кейбір елдің эпосында жекелеген базбір 
бөлшегі болмауы да мүмкін, айталық, перзентсіз ана Еуропа 
жұртының классикалық эпосында ылғи кездесе бермейді. 
Сол секілді кейіпкердің ғажайып жағдайда да біршама өзгеше 
көрінеді. Бірақ қалай болғанда да ғұмырнамалық құрылым, 
оның негізгі кезеңдері бар елдің фольклорында ұшырасады. 
Бұл заңдылықты академик Ш. Жирмунский кезінде дұрыс 
байқаған: «Көптеген ескі француз жырлары да (Гильом, 
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Оранжский, Ұлы Карл мен оның немере інісі Роланд тура
лы), – деп жазады ғалым, – әсіресе, кейінгі прозалық роман 
түрінде әңгімеленген тұста ғүмырнамалық тұтастанудан 
өткен. Армяндардың Давид Сасунскийі мен қырғыздың Манас 
туралы жырлары да дәл осындай оймен дамыған»19.

Ғұмырнамалық тұтастанудың алғышарты – кейіпкердің 
бірге келуі тарихын баяндау болып табылады (оны ғылымда 
көбінесе «пролог» деп атайды). Фольклорлық шығармада 
кейіпкердің туу тарихы, негізінен, екіүш түрлі баяндалады. 
Біріншісінде – оның атаанасы ерте өліп, өзі жастайынан 
жетімдік көріп өседі. Екіншісі бойынша – болашақ батыр көп 
жыл бала көрмей, бір перзентке зар болған егде адамдардан 
туып, ерекше болып өседі. Ендігі бірінде – болашақ алыптың 
анасы перінің қызы болады немесе шешесі оған құрсақ 
көтергенде бір жабайы күшті аңның етіне, бауырына жерік 
болады, кейде анасы күн нұрынан, желден, тағы бір нәрседен 
жүкті болып, бала ғайыптан туады. Осылардың қайсысы болса 
да кейіпкер керемет жағдайда туатынын көрсетеді. Демек, 
мұның өзі туатын баланың келешекте елден ерекше болатынын 
білдіреді.

Ал енді осылардың кейбіреулеріне тоқталайық. Әрине, 
кейіпкердің ғайыптан пайда болуы туралы мотив ең ежелгі 
екені күмәнсіз, өйткені ол, негізінен, көне жанрларда кездеседі. 
Мәселен, Шыңғыс ханның күн нұрынан жаралғаны туралы 
миф, Едігенің пері қызынан туғаны жайлы хикая, сөз жоқ, 
ойымызға дәлел бола алады. Рас, мұндай мотивтер қаһарманды 
дәріптеудің ең биік үлгісі – батырлық жырлардың құрамында 
пайдаланылады. Басқаша айтқанда, бұл мифологиялық мо
тивтер батырдың тууынан өлуіне дейінгі өмірін түгел қам
титын классикалық эпостарда қолданылады. Өйткені ол 
шығармалар тұтастанудың бастыбасты түрлерінен өткен. 
Ал ондай циклизацияға толық түспеген немесе циклдену 
процесінде жүрген шығармаларда жоғарыдағыдай прологтар 
мифтік (мифологиялық) қалыпта болмайды, қайта керісінше, 
ол өмір болмысына жақынырақ болады. Мысалға «Едіге» 
жырын алайық. Оның бір нұсқасында Едігенің өмірге келуі 
толық мифологиялық сипатта әңгімеленеді:
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«Ерте заманда Бабағұмар деген әулие бар екен. Он бесте әу
лиелік қылып кеткен екен. Сол уақытта бір қызға көзі тиген 
екен. Көзі тиген сол қыз буаз болған екен. Буаз бол ған соң 
ұл тапты. Ол ұлының атын Баба Түкті Шашты Әзіз қойды. 
Жиырма бес жасқа келгенде әулиелік қылып жөнеледі. Ағұн 
дариясына барды. Дария жағасында алтын шашын алдына 
алып тарап отырған қызды көрді. Қыз сезіп қалады да, суға 
сүңгіп кетеді. Баба Түкті Шашты Әзіз қыздың артынан шомып 
кетті. Дарияның астында алпыс ақ отау тұр екен. Отауға кіріп 
барды. Ішінде ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, бұлғарыдай 
бұлқыған, бұлұсы жұпар аңқыған ғажайып бір қыз отыр екен. 
Қызды көрді де қайта шықты. Қыз етегінен ұстап: «Я, жі гіт, қай
да барасың?» – дейді. «Мен сенімен сөйлеспеймін, сөйлессем, 
күнәһар боламын, мен сені іздегенім жоқ, жібер», – дейді. Қыз 
айтты: «Егер мені алмай кетсең, он бестегі күнәм мойны
ңа», – дейді. Жігіт ақыл ойлады: «Мен сені алмай кетсем, күнәм 
жоқ болар деп едім, алмай кетсем, күнәм көп болады екен, 
алайын», – деп ой қылды, некелеп алды. Қыз айтты: «Әбден 
менікі болдың ба?» «Я, болдым», – дейді.

«Олай болса, мен етігімді шешкенде аяғыма қарама, 
көйлегімді шешкенде қолтығыма қарама, басымды жуғанда, 
шашыма қарама», – дейді. Күндерде етігін шешеді: аяғы еш
кінің аяғындай, оны жігіт көрді. Бір күні көйлегін шешті: 
қолтығынан өкпесі көрініп тұр. Жігіт тағы да көрді. Қыз көр
генін білді. Аспанға ұшып кетті. Қайтадан: «Кет, Құдайым», – 
деп қайтып түсті. Тағы күндерде бір күн қыз шашын жуады. 
Бас терісін алдына алып тарап отыр. Жігіт тағы көрді. Қыз 
аспанға ұшып жөнеледі. «Ей, жігіт, – дейді, – ішімде алты 
айлық балаң кетіп барады, Ніл дариясының басында, Құмкент 
шаһарының қасына балаңды тастап кетермін, өзің іздеп 
тауып ал», – дейді. Сонымен қыз кетті. Баба Түкті Шашты 
Әзіз баланы іздеп, Ніл дариясын қыдырды. Ніл дариясының 
басында, Құмкент шаһарының қасында жібек орамалға ораулы 
жатқан баласын тауып алды. Елсіз, күнсіз жерде туды деп 
атын Едіге қойды да, жауырынына таңды. Тоқтамыс ханның 
ауыл жұртына алып келді. Ноғайлының жұрты екен. Үш 
жасқа келгенде қолынан ұстап молдаға берді. Баласының бар 



[  156  ]

парызынан кұтылған соң Шашты Әзіз ғайып болды, ұшып 
кетті».20

Міне, мұнда Едігенің өмірге келу тарихы таза мифологиялық 
әңгіме, дәл айтқанда, хикая түрінде баяндалады. Ол адамнан 
жаралмаған. Әкесі Баба Түкті Шашты Әзіздің өзі – ерекше 
жағдайда туған. Шешесі оған Бабағұмар деген әулиенің көзінен 
жүкті болады. Яғни ол ғайыптан туады. Оның кереметтігінің 
тағы бір дәлелі – баласы Едігені молдаға берген соң ғайып 
болып, ұшып кетуі.

Ал Едігенің анасы – су перісінің қызы. Оның Шашты 
Әзізге тиюінің өзі – біріншіден, Әзіздің кереметтігін білдірсе, 
екіншіден, бұл некенің өзі ерекше екенін көрсетеді. Демек, 
осындай екі ғажайып кереметтен туар бала да тегін болмауы 
тиіс. Эпостың өз кейіпкерін дәріптеудің басы осы. Бұл 
мақсатта эпос Едігенің атасын да жай адам емес, әулие кісі 
етіп суреттейді. Сөйтіп барып, Едіге туралы жыр шежірелік те 
сипатқа ие бола бастайды, яғни оны дәріптеу үшін жыр Едігенің 
өзін ғана емес, оның әкесін, атасын сөз етеді. Айтылмыш 
шежірелік тұтастану процесі Едіге батырды «Аңшыбай батыр 
және оның ұрпақтары» атты циклге енгізеді. Мұнда оның арғы 
аталары мен кейінгі ұрпақтары жайында жырланып, үлкен бір 
эпопея жасалады.

Осы эпопеяға кірген «Едігеде» оның туу тарихы жоғарыда 
айтылған «Ер Едігеден» басқаша, ешбір мифологиялық қос
пасыз баяндалады:

«Тоқтамыс деген хан болған, өзі қаһарлықты хан еді, оның 
Қуқанат деген жақсы құсы бар еді, оны жеті кісі аңдушы 
еді. Біреу сол құсқа жем берсе, артынан тағы біреуі аңдушы 
еді, бір жамандық істемесін деп. Сөйтіп, жеті кісі бірінбірі 
аңдушы еді. Алдыңғы жем беріп жүрген біреу өліп қалады, 
сосын оның орнына Тоқтамыс хан осы ноғайдың ішінен біреуді 
тауып беріңдер деп бұйрық берді, өзі құсымды жем беріп 
жақсы бағатын кісі болсын деді. Үш жаққа үш адам жіберді, 
біреуі де тауып келе алмады. Тоқтамыс хан: «Енді ноғайда 
адам жоқ па?» – дегенде, біреуі тұрып айтты: «Бір, адам бар 
еді, оған айтуға бетіміз шыдамады», – деді. «Кім?» – деген де, 
«Құттықия деген бір бала, өзі жапанда жалғыз отыр, өзінің 
жалғыз қарасы жоқ, өзі хан баласы болған соң, оған сен құс 
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бағасың ба деп айтуға шыдамадық», – деді. Сонда Тоқтамыс 
хан: «Бар айтыңдар», – деген соң келіп, Құттықияға айтқанда, 
Құттықия айтты: «Менің жалғыздығым мен жарлылығым 
ғой, құс бақ дегендерің, шара жоқ, халім келгенше бағармын, 
артыңнан көшіп барармын», – деді. Сонда Тоқтамыс ханның 
жіберген кісілері Құттықия осылай деп айтады деп айтып 
келді. Тоқтамыс хан айтты, қанша болса да, баласы еді ғой, 
шарбақты тазалаңыз, сонда келіп қонсын деді. Тоқтамыс хан 
ол құсты далаға терекке отырғызып, оның басына ұялатып, 
жұмыртқалататын еді. Құттықия көшті де, тап сол теректің 
қасына отырды, ханның шарбағына қонбады. Сонда Сәтемір 
деген бір қалмақ бар еді, ол Құттықияның әкесі Парпариямен 
дос еді. Құттықия Қуқанаттың қасына келіп отырғасын Сәте
мір оны естіп, Құттықияға бір кемпір жібереді, бір балапанын 
маған беріп жіберсін деді. Құттықия оны адамға көрсетпеді,  
(құсқа жем берейін деп шыққанда қасындағы басқа бағушылар 
үстін қарап жіберуші еді, бір жамандық істемесін деп), 
басындағы телпегінің төбесіне бір тауықтың жұмыртқасын 
салып барып оны ауыстырып алып келіп, кемпірге жасырын 
Сәтемірге бер деп жібереді. Телпектің төбесі содан шұқыр 
болып қалған еді. Бір күндері Тоқтамыс ханның әр елге 
жіберіп тұратын жансыздары бар еді, сонда Сәтемір ханның 
еліне барған бір жансыз Сәтемірдің үйінде Қуқанатты көріп 
келіп Тоқтамысқа: «Мен Сәтемірдің үйінде Қуқанат құс 
көрдім», – деді. Сонда, Тоқтамыс: «Алда, қан жауғырай, Сә
темір Парпарияның досы еді, оны мына Құттықия беріп жі
берген екен ғой. Бар, Құттықияны мұнда шақырыңыз», – деді. 
Тоқтамыс ханның алмасы өзі отырған төсегінің астында тұрады 
екен, сонда Құттықия үйге кірісімен еш нәрсе айтпастан басын 
кесіп тастаған. Сосын Құттықияның үйіне кісі жіберген: 
«Бар, тез біліп келіңіз, үйінде қатыны буаз ба екен?» – деп, 
барған кісілер айтып келді: «Қатыны буаз екен», – деп. Сосын 
Тоқтамыс екі кісіні қарауылға қойды, баласы түскен кезде ұл, 
қыз демей осында алып келіңіз деп. Бұл екі кісі қатын қашан 
туар екен деп бағып жүрді. Сонда сол үйдің қасындағы бір үйде 
той болып жатыр еді, сол той болған үйдің қара қаншығы буаз 
екен. Сонда Құттықияның қатыны толғатқанда, бағып жүрген 
екеуі ана үйде тойда отырғанда Құттықияның қатыны бала сын 



[  158  ]

тауып, бір адамнан Жылқыбайдың үйінің сыртына апарып 
таста деп беріп жіберіп, өзі көршідегі той болып жатқан үйдің 
қарала қаншығының күшігін әкеліп, астына сала салды. Оны 
ана бағып жүрген екі адам білмей қалады.

Сосын қатынның қасындағы күшік баласын Тоқтамыс ханға 
әкеліп береді. Тоқтамыс Құдайдың құдіреті деді де отыра берді. 
Бір күні Жылқыбай далаға шықса, бір бала жылап жатыр 
екен, оны үйге әкеліп қараса, ұл бала екен. Қатынына айтты: 
«Осы баланы емізіп, өз балаңмен бірге бақ, бұны Құдай берді, 
бұл елден келген бала, соның үшін Едіге қояйық», – деді21.

Келтірілген үзіндіден байқайтынымыз – ғұмырнамалық 
тұ тастанудың бұл бөлшегі Едігенің әкесі жайлы көбірек 
сөз ететіндігі. Бірақ солай бола тұрса да болашақ батырдың 
керемет жағдайда туатын әдеті мұнда да бар, ол – Едігенің өз 
тегіне лайық тумауы, яғни әкесін өлтіргеннен кейін тууы. Бұл 
оның әлеуметтік статусын күрт өзгертіп жіберіп отыр. Соның 
өзінде де Едігенің келешегі ерекше болатынын сезуге болады, 
өйткені ол әдеттегіден басқаша, тіпті оғаштау көрінетін жағ
дайда дүниеге келеді: әкесінің басы шабылады, шешесі аңдуға 
түседі, сонда оны қаншықтың күшігімен ауыстырып, аман 
алып қалады. Сөйтіп тумай жатып қуғынға ұшыраған Едіге 
жетім боп өседі. Міне, бұл да бас қаһарманды дәріптеу әдісі. 
Себебі іште жатқанда ханның қаһар төгуі дүниеге келетін 
нәрестенің жай адам емес екенін көрсетеді. Болашақ батырдың 
әрі қарайғы өмірі осыны дәлелдейді, ал оның жетімдік көруі – 
фольклорлық эстетика22.

Сонымен Едіге жайлы екі жырдың екі түрлі басталатынын 
көріп отырмыз. Бұл айырмашылық емес. Мұнда мазмұн 
жағынан екі түрлі пролог қиялғажайып ертегісінде болатын 
оқиға түрінде баяндалады, екіншісі жай ауызекі әңгіме, онда 
оқиғаның желісі тұрмыссалт ертегісіндей, еш мифологиялық 
немесе қиялғажайып қоспа жоқ.

Бұл бастамалар мазмұн жағынан екі түрлі болғанмен 
бір қызмет атқарып тұр. Ол – кейіпкерді дәріптеу. Ал енді 
айрықша көңіл бөлетін бір мәселе – не себепті бұл екі про
логтың мазмұны, кейіпкерлері, оқиғасы екі түрлі. Әрине, 
бұл сұраққа дәстүрлі түрде, яғни фольклорда солай болады, 
себебі варианттылық бар деп жауап беруге болады. Солай екені 
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рас. Алайда, бұл ғұмырнамалық және шежірелік тұтастануға 
түскен жыр ғой. Демек, қаһарманның туу тарихы мен ата
бабасы барлық вариантта бірдей болмаса да, ұқсас болып келеді 
емес пе? Айталық, «Алпамыста», «Қобыландыда», «Қозы 
Көрпеш – Баян Сұлуда», «Қыз Жібекте» рас қаһармандардың 
атаанасының халжағдайы, олардың дүниеге келу жайы 
ол шығармалардың барлық варианттарында бірыңғай. Рас, 
кейбір нұсқаларда атааналардың есімі өзгеріп, олардың орны 
ауысып жүреді, бірақ бәрібір оқиғалары ұқсас болады. Ал 
Едіге туралы эпостың варианттарында оның атаанасы әр басқа 
және дүниеге келу тарихы да әр түрлі. Тіпті бір нұсқасында 
батырдың қалай туғаны, әкешешесі кім болғаны жайлы 
толық түрде айтылмай, жай ғана әңгімеленеді. Мұндай ала
құлалық нені көрсетеді? Біздіңше, мұның бірнеше себебі бар. 
Ең алдымен, ол – Едіге туралы жырлардың фольклорлық 
айналымға кештеу түскендігі. Сол себепті басқа эпостарға 
қарағанда мұнда тарихи белгілер көбірек сақталған. Ендігі 
бір себеп – Едіге туралы жырлар ғұмырнамалық тұтастануға 
да кеш түскен, оның айғағы – батырдың атаанасы мен тууы 
туралы бастамалардың бір ізге түспегендігі. Осындай пікірді 
өзінің Едіге батыр жайындағы зерттеуінде В. Жирмунский де 
айтқан: «Батырдың балалық шағын баяндайтын әңгімелер ең 
кейін пайда болуы мүмкін және олар аңыздық сипатта болып 
келеді»23, – деп жазған ғалым.

Жалпы ғұмырнамалық тұтастанудың алғашқы бөлігі – 
ба тырлық ертегілер мен қаһармандық эпостарда көбінесе 
кейіпкер тумай тұрғандағы жағдайды баяндау болса, соның 
мол тараған түрі – қартайғанша бала көрмей шерменде болған 
қариялардың тағдыры. Енді осы бөлшекке тоқталайық.

Перзентсіз ата-ана. Ғылымда болашақ батырдың атаанасы 
қалай перзентті болғаны туралы баяндауды кейде мотив, 
кейде сюжет деп атайды. Егер сюжет – жекелеген мотивтің 
жиынтығы (А. Веселовский) екенін ескерсек, перзентсіз ата
ана туралы әңгіме жеке болмай, көбінекөп батырдың керемет 
боп туатыны жөніндегі сюжеттің құрамында жүретіні бізге бұл 
эпизодты «перзентсіз атаана мотиві» деуге негіз бола алатын 
тәрізді24.
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Айтылмыш мотив, әдетте, ертегілерде және жырларда 
кездеседі де, кейіпкерді дәріптеу үшін қолданылады. Айталық, 
болашақ батырдың елден ерекше болатынын осы атаанасының 
Құдайдан, әулиеден перзент сұрайтынынан неме се анасының 
өте күшті аңның етіне, бауырына, жүрегіне жерік болуынанақ 
күні бұрын білуге болады. Оның үстіне ол баланың атаанасы 
қартайған, баяғыда бала көтеруден қалған кемпір мен шал 
болуы да дүниеге келер нәрестенің осал болмайтынын көрсетеді 
емес пе? Екінші жағынан, төрт түлігі сай қариялардың «қубас» 
атанып, елден безуі, таутасты кезуі – жырдың эмоциялық 
әсерін күшейтпей ме, тыңдаушының психологиясына, көңіл
күйіне ықпал жасап, бала үшін зар илеген кәрілерге деген 
аянышты сезім тудырып, сол арқылы ғаріп болған жандарға 
рахымды болуға тәрбиелемей ме? Мысалға «Қыдырбайұлы 
Қобыландыны» алайық. Ақшахан деген хан баласы жоқ Қы
дырбайды өлтіріп, малын, әйелін тартып алғысы келеді. Мұны 
естіген Қыдырбай ханның бұлай қорлағанына шыдай алмай, 
тентіреп кетеді. Енді жырдың өзін тыңдап көрелік:

Қыдырбай байғұс жол жүрді,
Қаңғырумен көп жүрді.
Басын сүйер жерлері
Далада жатқан тас болды.
Ақшахан сондай қаңғыртып,
Қыдырбаймен қас болды.
Қаңғырудың бойында
Жетпіс күндей жол жүрді.
Толып жатқан көп мола,
Моланы көріп Қыдырбай
Жетіп келді қасына.
Демалайын енді деп,
Құдай тілек берді деп,
Бір моланың қасына
Жата кетті Қыдырбай,
Көзі ілініп кеткенде,
Бір адам келді қасына.
«Аршыланың мен, – деді, –
Басыңды көтер сен, – деді. –
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Сіздің үшін тілеуге 
Аллаға бардым мен, – деді. 
Алла берді тілегің, 
Ұл менен қыз туады 
Үйге барсаң қатының. 
Ноғайлы атын қояды, 
Енді елге хан болдың, 
Тілегің қабыл жан болдың. 
Жатпа мұнда сен», – деді, 
Хабар бердім мен» – деді.27 

Айтқандайақ, Қыдырбайдың кемпірі көп ұзамай жүкті 
болып, жыланның басына жерік болады. Сөйтіп дүниеге 
Қобыланды атты ұл менен Хансұлу атты қыз келеді.

Міне, осындай Құдайдан тілеп алған, жыланның басына 
жерігі қанғаннан пайда болған бала елден ерекше болатыны 
бірден айқын сезіледі және ол солай болады да: төрт жасында 
жігіт болған ол тұңғыш ерлігін көрсетеді – шіреніп атқан 
жебесі қара тасты қақ бөледі. Бұл ерлік – ғұмырнамалық 
тұтастанудың кезекті бір бөлшегі.

Бірінші ерлік. Әдетте, батырлық ертегі мен эпоста керемет 
жағдайда туған бала жылдам өсіп, өте күшті, әрі ақылды болып 
шығады. Оның ерен қайраты мен даналығы ерте байқалады. 
Көп жағдайда ол ә дегеннен шайқасқа қатыспайды. Керісінше, 
оның күші құрдастарымен ойнап немесе күресіп жүргенде 
білінеді. Кейде батырдың алыптығы оның жас кезінде аса 
қауіпті мақұлықпен я болмаса жабайы аңмен алысқанда көрі
неді. Мысал ретінде Оғыз жырларындағы, дәлірек айтқанда, 
Қорқыт ата кітабындағы асау бұқаны өлтіретін Бұқашты, 
өзінің құрдастарын түгел жығып салып, төбесіне шығып 
алатын Едігені, бір кемпірдің баласын шекесінен шертіп, 
байқамай өлтіріп қоятын Қозыны, т.б. батырларды айтуға 
болады. Мәселен, осындай алғашқы ерліктің бір үлгісін 
Алпамыс батыр былай көрсетеді: «Сол уақыттарда Алпамыс он 
жасқа толып, Жиделібайсын жеріне, қалың Қоңырат еліне бек 
болып, жұрт сұрап тұрды. Ойнап жүріп ұрған баласы өліп қала 
беретін болды. Жұрт баласын шығармай үйінде сақтады.

11279
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Бір күндері Алпамыс ойнауға бала таба алмай жалаңдап келе 
жатып, бір өрмек құрып отырған кемпірдің ұйықтап жатқан 
баласын көріп: «Ей, бала, тұр, ойнаймыз», – деп түртіп қалса, 
бала ұрғанын көтере алмай өліп қалды»26.

Мұндай «ойындарды» ғылымда «батырлық ойындар» немесе 
«бірінші ерліктер» дейді. Батырдың алғашқы қаһармандығы 
ерте жаста көрінгендіктен, ол жауға қарсы шайқас емес, 
негізінен, күш сынасу, кейде аңмен алысу түрінде болып 
келеді. Тек осы бірінші ерлікті немесе «батырлық ойындарды» 
көрсеткеннен кейін ғана батырға үйлену құқы беріледі. Яғни 
ғұмырнамалық тұтастанудың ендігі кезеңі баяндалады.

Батырдың үйленуі. Эпостық немесе батырлық ертегінің 
кейіпкерлері үйлену үшін әр түрлі сынақтан өтеді және оның 
үйленуінің өзі бірнеше кезеңнен тұрады. Рас, ертегі мен жыр 
қаһарманының үйлену тарихы өзгешелеу болып келеді. Бірақ 
жалпы жүйесі ұқсас: кейіпкердің сұлу қыз жайында (естіп 
кейде түсінде көріп), оған ғашық болуы немесе құрсақта 
жатқанда атастырған қалыңдығы туралы біліп, қызды іздеуі, 
қыздың еліне келуі, ол елде өзінің тегін жасырып, мал бағуы 
немесе қалыңдығына үйленбек ойы бар қарсыластарымен күш 
сынасуы, соғысып, қызды жаудан құтқаруы, т.т. Осылардың 
ішінде екі кезеңге тоқтала кетейік. Алғашқысы – құрдастарын 
аңдамай өлтіріп ала тын алыптың өзіне атастырып қойған 
қалыңдығы бар екенін білуі. Мұның өте бір айшықты үлгісі 
«Қозы Көрпеш – Баян Сұлу», «Алпамыс батыр» жырларында, 
«Ер Төстік» тәрізді кейбір батырлық ертегілерде кездеседі. 
Мысалы, Сұлтанқұл Аққожаев жырлайтын «Алпамыс батыр
дың» қиссасында бұл эпизод былай беріледі:

«Сонда кемпір өрмегінен түрегеп Алпамысқа қарап айтқан 
сөзі еді:

Далада мен отырмын құрып өрмек, 
Жалғызды қасымдағы қылып ермек, 
Баламды жалғыз менің өлтіргенше, 
Алсайшы Гүлбаршынды, қу жүгермек. 
Бекерге жұрт баласын қырып жүрсің, 
Ойыңа келгеніңді қылып жүрсің. 
Сарыбай қызын бермей кетті қашып, 
Несіне ойын ойнап, күліп жүрсің? 
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Есіткесін бұл сөзді 
Алпамыс перен тұрады.
Сұңқардай мойын бұрады:
– Түсінбедім, шешежан, 
Қайтадан айт, – деп сұрады. 
Сонда кемпір сөйледі:
– Атадан жалғыз туғансың. 
Туғаннан белің буғансың.
Сайып қыран ер болып, 
Қанмен қолың жуғансың. 
Талай бала қырғансың. 
Шекті деген елінде 
Сарыбай деген бай еді, 
Жалғыз қызы Гүлбаршын 
Он бесте туған ай еді. 
Жасыңнан саған айттырған 
Гүлбаршын саған жар еді. 
Сарыбай бір күн ойлады, 
Алғыр құстай бойлады: 
«Жалғыз қызым, бермеймін, 
Артынан бала тумады. 
Алпамыс қыран өледі, 
Артында жоқ көмегі. 
Алпамыс батыр өлгенсін, 
Құлға кызым тиеді. 
Құлға қызым тигесін 
Қандай қорлық көреді?» 
Осыны ойлап Сарыбай 
Бөліне кешіп жөнеді. 
Күшің болса барсаңшы, 
Жесіріңді алсаңшы, 
Намысыңды ойламай, 
Қай жерден күлкің келеді»27.

Батырдың үйлену тарихы осыдан басталады. Ол енді сол 
өзі көрмеген қалыңдығын іздеуге шығады. Эпоста, ертегіде 
кейіпкердің осы сапарда басынан кешірген оқиғалары әр 
алу ан болып келеді. Соның бірі – қаһарманның қыз еліне 
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келгендегі жағдайы. Көбінесе бұл қыздың ауылына жау келіп, 
сұлуды берсе қолынан, бермесе жолынан алып, әйел етпекші 
болып отырған қалмақ ханы мен қалың қол жатады. Міне, 
зорлықшылармен соғысу – батырдың үйлену жолындағы 
тағы бір кезең, кәмелеттік сынақ. Рас, жырларда мұндай сы
нақ тек соғысу емес, күш пен тапқырлық немесе мергендік 
сайысы түрінде болып келеді. Айталық, Қозы Көрпештің 
қайын атасының еліне тазша кейпінде келіп, бақташы болуы 
мен Қодармен, тоқсан серімен сайысқа түсуі де, бір жағынан, 
осындай кәмелеттік сынақ, ал екінші жағынан, оның өзіне 
сын. Сол сияқты Төлегеннің Қыз Жібекті іздеп келіп, Шекті 
елінде әр көрген қызына бір жорғадан беруі де – кәмелеттік, 
әрі азаматтық сынақтың бір түрі. Ал өзінің қалыңдығын 
жаудан құтқарып алу – батырлар жырының басты ерекшелігі. 
Мәселен, Қамбардың Назымды, Сансызбайдың Жібекті жау 
құрығынан азат етіп, осы жолда басын тігіп, сансыз жаумен 
жалғыз айқасу – батырдың ерлігіне сын болуымен қатар, оған 
сүйікті қызын алуға толық құқық береді, сондайақ қыздың 
да батырға деген іңкәрлігін арттырады. Мұны біз «Алпамыс 
батырдан» да көреміз. Көп қалмақты қойдай қырып, Қараман 
ханды мазақ етуге әйелдердің билігіне берген Алпамысты 
болашақ қайын атасының жұрты былай қарсы алады.

Алпамыс күйеу келді деп, 
Қалмақтың бәрін жеңді деп, 
Тартылды керней әр жерде. 
Алтын кілем үстінде 
Отырды толқып бұл ер де. 
Хан қылып халық көтерді
Есебі жоқ көп елде. 
Қатындар ертіп жүгірді 
Отауға барып кіргенде. 
Қыздар да кетті қуанып,
Гүлбаршынды әкеп бергенде. 
Гүлбаршын сұлу жүгірді 
Мырзаның түсін көрерге. 
Лажын тапса аямай, 
Құрбан ғып жанын берерге, 
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Жол тимеді арадан 
Құшақтап келіп сүйерге28.

Жырда батырдың үйленгеннен кейінгі басынан кешетін 
оқиғалар – көбінекөп жорықтар, шайқастар, батырдың көр
ген қиындықтары болып келеді. Бір қызығы – ертегі ғашық
тық дастандарда кейіпкердің үйленуімен әңгіме тәмам бол
са, батырлық эпоста қаһарманның үйленуі соңғы кезекте 
болмайтын жағдай жиі кездеседі. Неліктен бұлай? Біздің 
ойымызша, ертегі мен батырлық жырларда кейіпкердің негізгі 
мақсаты басқа: елін қорғау, жұртының намысын жоқтау. 
Сондықтан да Алпамыс жас келіншегін еліне әкеле салып, ол 
жоқта елін шауып кеткен Тайшықтың соңынан қуа шығады. 
Бұдан әрі қарайғы әңгіме – Алпамыстың басынан кешкендері. 
Бұл да ғұмырнамалық тұтастанудың нәтижесі. Ғұмырнамалық 
тұтастанудың соңғы бөлшегі – кейіпкердің қайтыс болуы. Ба
тырды дәріптеу ниетінен пайда болған ғұмырнамалық тұ
тастану қаһарманның дүниеге келуінен бастап, оның өмірін 
толық қамтуды, сондықтан қайтыс болғанына дейінгі мезгілді 
түгел баяндауды қажет етеді. Сөйтіп, ежелгі ертегілердегі, көне 
эпостағы кейіпкердің енуімен бітетін оқиға енді ғұмырнамаға 
сәйкес қаһарманның үйленгеннен кейінгі өмір тарихына 
ұласады. Осы жерде көңіл аударарлық бір ерекшелік сол – 
қазақ батырлық эпосында қаһарманның қалай өлгені жайында 
айтыла бермейтіндігі. Мәселен, қырғыздың «Манасында» 
батырдың өмірден кеткен шағы толық баяндалады, тіпті оның 
әйелі Қаныкейге айтқан арманы мен өсиетіне дейін беріледі 
және ол өлгеннен кейінгі Қаныкей мен баласы Семетейдің 
тіршілігі суреттеледі. Ал қазақтың батырлық эпосында мұндай 
баяндау сирек. Көп жағдайда батырдың қайтыс болғаны 
жайында оның баласы туралы жырда жай ғана хабарланады. 
Демек, батырдың қайтыс болуын тәптіштеп баяндау шежірелік 
тұтастануға толық түскен шығармаларда ғана болады. Олай 
болса «Манастағы» жағдай біздің бұл ойымызды толық дә
лелдейді. Ендеше, қаһарманның қайтыс болуын кең суреттеу – 
әкелібалалы батырлардың ерлігін жырлайтын шығармаға 
тән деген тұжырым жасауға негіз бар. Бұл сөзімізді «Қозы 
Көрпеш – Баян Сұлу» жыры да растайды. Жырдың Жанақ 



[  166  ]

жырлаған, Пота нин жазып алған варианттарында Қозы мен 
Баян қосылып, отыз үш жыл өмір сүргені, содан соң Қозының 
өлгені, Баянның оны жоқтағаны, мазар тұрғызып, өзінің 
өлгені, олардың баласы Күлептің батыр болып, ел билегені 
түгел әңгімеленеді.

Ал «Қырымның қырық батыры» тобындағы жырларда мұн
дай кең баяндау жоқ. Мысалы, «Көкшенің ұлы Ер Қосай» 
жырында Ер Көкшенің қайтыс болғаны былай әңгімеленеді:

«Қосай әкесі өліп, жетім қалды. Сол уақытта Сарыбай 
деген бай болды. Алты ұлының ортасында оның Қарабек деген 
жалғыз қызы болды. Көкшеден Қосай үш жаста жетім қалды, 
жасы бесалтыға толғанда шешесімен еріп Сарыбайдың үйіне 
барды, барған кезде Сарыбайдың қызы Қарабек Қосайдың 
шешесінің қолтығына бір нәрсе салып жіберді»29.

Көріп отырғандай, мұнда Көкшенің өлуі «Ер Көкше» жы
рында сөз болмай, оның баласы Ер Қосай туралы жырда жай 
ғана хабарланады. Соның өзінде Қосайдың жетім бо лып, 
қиыншылық көріп өскенін көрсету үшін ғана айтылады. 
Жалпы, бір ескертетін жайт: «Қырымның қырық баты ры» 
то бындағы жырлардың кейбірінде батырлар жастайынан же
тім боп өседі. «Аңшыбай батыр», «Едіге», «ҚарасайҚазы», 
«Қарадөң» жырларын айтуға болады.

Біздің пікірімізше, батырлардың жастайынан жетім 
қа луы – фольклор эстетикасынан туындаған нәрсе. Оның 
арғы түбінде халықтың елдіжерді қорғаған қаһарманды 
дәріптеу мақсаты жатқаны күмәнсіз. Өзінің сүйікті батырын 
жұртшылық барлық қиындықты жеңе білетін, қарапайым 
халықтың арасынан шыққан ұлы қайраткер етіп көрсетуге 
тырысады, барынша көтермелейді. Эпостың осы заңдылығын 
Қаныш Имантайұлы өте жіті аңғарған. «Көпшілік екпінді, 
қауырт оның бетінде орталық болмайды, – деп жазады Қа
ныш аға, – біреуді сүйсе, оны тым ардақтайды, бойына сыр
майтын қасиеті болмайды: теңіздей терең ақыл, болаттай 
берік қажыр, таудай биік дәреженің бәрін де оның басына 
жалғайды»30. Сөйтіп, батыр алуан түрлі қасиетке ие болады: 
ол ержүрек, қайратты, қайсар, жауына қатал, жақынына 
мейірімді, нашарға кешірімді. Ол – тек батыр ғана емес, 
сонымен қатар еліне, атаанасына қайырымды қамқоршы, аға
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іні, қарындастарына жанашыр бауыр, балаларына үлгілі әке. 
Оның осы қасиеттері тіпті оның ұрпақтары туралы жырларда 
да мадақталып отырады. Демек, батырды дәріптеу – шежірелік 
тұтастануға әкеледі.

Шежірелік тұтастану. Тұтастанудың бұл түрі, негізінен, 
қаһармандық және ғашықтық эпосқа тән. Рас, батырлық 
ертегіде де ұшырасады. Тегінде, шежірелік тұтастану екі мақ
саттан пайда болатын тәрізді. Бірі – батырды дәріптеу болса, 
екіншісі – ұрпақтардың, ата мен баланың, аға мен інінің 
ынтымақта болуын ардақтау, туыстық қарымқатынастың 
үзілмей, тығыз байланыста болуын көксеу. Екінші сөзбен 
айтқанда, «Атадан ұл туса игі еді, ата жолын қуса игі» деп 
армандайтын халық жыршыдан өзінің сүйікті батыры туралы 
жырлаумен қатар, оның баласы жайында да әңгімелеуді талап 
еткен. Сөйтіп, жыршы «әке кегін баласы, аға кегін інісі алады» 
деген патриархалдыфеодалдық түсінік пен тыңдаушылардың 
тілегіне сәйкес бір батыр ғана емес, оның атабабасы мен 
ұрпақтары немесе інілері жөнінде жырлап, оны бастапқы бір 
шығармаға қосып, үлкен туынды жасайтын болған.

Шежірелік тұтастанудың пайда болуына тағы бір себеп бар. 
Оны, негізінен, ғашықтық эпосқа байланысты айтуға болады. 
Фольклор заңдылығы мен эстетикасы бойынша қаһармандық 
шығарма трагедиялы өліммен, яғни сүйікті кейіпкердің 
жеңіліс тауып немесе масқара болуымен бітуі мүмкін емес. 
Егер ондай бола қалған күнде, бәрібір жыр, ертегі бақытты 
аяқталуы керек. Айталық, Төлеген қапыда жаудың қолынан 
өлді. Бірақ эпос бұлай қалдыра алмайды.

Мұнда әділетсіздік бар деп есептейді. Демек, әділетсіздікті 
жою қажет, ол үшін зұлымдық жасаған қарақшы Бекежанды 
жазалау керек. Оны кім жазалайды? Әрине, Төлегеннің не 
болмаса Жібектің туысы. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін 
Төлегеннің інісін сапарға аттандыру қажет. Сөйтіп, Сансызбай 
ағасын іздеп, жолға шығады, өйткені ол ағасын іздеп табуға, 
әйтпесе оның кегін кайтаруға тиіс. Міне, сөйтіп, «Қыз Жібек» 
жырының эпилогы іспетті болған Сансызбайдың ісәрекеті 
жайлы әңгіме эпостың құрамына енген.

Рас, бұл жердегі шежірелік сипат сәл өзгешелеу, мұнда кек 
алушы – қаза болған батырдың тікелей өз ұрпағы емес, туған 
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бауыры. Солай бола тұрса да, рулық замандағы түсініктің 
негізгі шарттарының бірі болып есептелген туыстық сезім 
фольклорда осындай тұтастану тудырып отырғаны  ақиқат. Сол 
себепті біз оны шежірелік тұтастанудың бір түрі деп отырмыз.

Ал батырлық эпоста көбінесе шежірелік тұтастану, жоға
рыда айтқанымыздай, елдің жақсы көретін ерін дәріптеу үшін 
пайдаланылады. Сондықтан мұнда әкесі (ағасы) ешбір жәбір 
кермесе де баласы (інісі) әке (аға) жолын қуып, жорыққа шы
ғады. С. Садырбаев орынды айтады: «Қарт батыр шау тарт
қанда, жас батыр сахнаға шығады. Жас батырдың әлеумет ісіне 
араласуымен жаңа жау, жаңа араздық тағы да туады. Жеке 
батыр жастық жігердің жәрмеңкесін ұзатып, ду базардың 
шетіне шыққанда, ілешала қолындағы қаруын, үстіндегі 
сауытсайманын іліп әкететін жас батыр пайда болады. Бейбіт 
елдің бейқам көшін әрі қарай бастай беру – жас батырдың 
азаматтық борышына беріледі31».

Демек, қаһармандық эпоста батыр әкенің баласы ата сал
тымен ерлік өмір кешеді, жорықтарда жүреді. Рас, кейде 
жас батыр тыныш жатқан жауға өзі барып соқтығады. Оның 
себебі – басбұзар тентектік емес, керісінше: осы ата жауым 
түбі маған тыныштық бермес, әйтеуір бір тиіседі ғой деп, істің 
алдын алып, дұшпанға өзі бұрын шабады. Яғни «егер тыныш 
өмір сүргің келсе, соғысқа дайындал», «қорғанудың ең жақсы 
жолы – шабуыл» деген шартты халық қолдаған.

Сонымен, эпос халықтың қалаулы батырын ардақтап, 
дәріптеу үшін оның өмірін баяндаумен шектелмейді. Жыр, 
ең алдымен, батырдың қарапайым адам емес екендігін 
дәлелдеу үшін оның тегін мықты етіп көрсетеді. Сол себепті 
қаһарманның атаанасы (кейде балалары) жай елден асқан 
бай емес, олар кереметтің иесі, ғажайып сиқырдың білгірі 
көрінеді. Сөйтіп, эпоста батыр асқан байдан, ғаламат алыптан, 
я болмаса құдірет күшінен немесе ғайыптан, тағы басқа құпия 
заттан туған болып суреттеледі. Демек, ерекше жағдайда, 
ерекше атаанадан туған баланың келешегі де, яғни өмірі, 
сүйген жары, ісқимылы, балашағасы – бәрі ерекше болатыны 
заңды, яғни оның ғұмыры алдын ала «жоспарланып» қойған. 
Сөйтіп, батырдың  атаана сы, өзі, баласы туралы әңгіме
лер үлкен бір цикл құраған. Рас, егер құрылысына үңіле 
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қарасақ, аталған үш әңгіменің өзі үш түрлі шығарма деп те 
айтуға болады. Мұны біз, әсіресе, шежірелік тұтастанудың 
классикалық қалпына түскен үлкен эпостардан көреміз. 
Бұл жерде біз зор эпопеяны – «Манас» тәрізді жыр мұхитын 
мысалға келтіруімізге болады. «Манас», «Семетей», «Сейтек» 
деп аталатын үш ғаламат жырдан тұратын бұл эпикалық 
трилогияның ең зоры – «Манас». «Манас» жырының өзінде 
де шежірелік тұтастану мұнда оның әкесі Жақып жайлы 
өзінше бір жыр еседі. Сонымен қатар «Манаста» оқиғалар мен 
кейіпкерлер, қақтығыстар мен ұрыстар, рулық жиылыстар, 
таластар, тайпалар мен адамдардың өзара қарымқатынаста
ры – бәрібәрі қамтылған. Ал «Семетей» мен «Сейтекте» негізгі 
мәселе – батырлардың өмірбаяны. Басқаша айтқанда, бұл екі 
жырда ғұмырнамалық сипат басым, сондықтан сюжет ауқымы 
«Манастағыдай» кеңейе алмаған. Сол себепті де ғалымдар 
«Семетей» мен «Сейтек» жырлары кейінгі заманда пайда 
болған деген пікір айтады32. Солай болғанмен де бұл жырлар 
«Манас» эпосын жалғастырып отыр. Олай болса эпос пен оның 
айтушылары һәм тыңдаушылары үшін шежірелік тұтаста
ну – жай ғана ермек емес, логикалық әрі жалғастық бірлікті 
сақтаған көркем заңдылық. Сондықтан да шежірелік тұтаста
ну – көптеген елдің эпосына тән құбылыс. Мәселен, Батыс 
Еуропа жұртының эпосын айтпағанда, Шығыс халықтары 
ішінде әзірбайжанның «Көроғлу», өзбектің «Гороғлы», 
түрікменнің «Юсуф пен Ахмед» жырдастандарын еске алуға 
болады. Қазақ фольклорындағы шежірелік тұтастанудың 
классикалық үлгісі – «Қырымның қырық батыры» (кейде 
оны «Ноғайлының қырық батыры» деп те атайды)33. Аталмыш 
эпос басқа халықтардікімен байланыстырғанда өзінің бірнеше 
ұрпақты қамтуымен ерекшеленеді. Айталық, оның «Аңшыбай 
батыр және оның ұрпақтары» атты бөлімінде бас батырдың 
жеті ұрпағына дейін қамтылады, яғни оның баласы, немересі, 
шөбересі, шөпшегі, неменесі, туажаты – түгелімен ата жолын 
қуған батыр болып суреттеледі, ал батыр болмағаны бәрібір 
өз баласынан ата кегін қайтаруды талап етіп, батырлық мінез 
көрсетеді. Осындай жағдай «Қарадөң батыр да» да байқалады: 
батырдың өзі, баласы Жұбаныш, немересі Сүйініш, шөбересі ер 
Бегіс, шөпшегі Көгіс, неменесі Тама, тағы басқа ұрпақтары.
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Шежірелік тұтастануға түскен эпостың тағы бір заңдылы
ғы – кейінгі батырлар қиналған немесе мұңайған тұста 
өзінің атабабасын еске алып, көмекке шақыруы я болмаса 
солардың аруағына сиынып, медет сұрауы, кейде мақтан үшін 
санамалауы. Әдетте, ол ең бірінші бабасынан бастап, атаған 
аталарына мінездеме беріп отырады. Мысалы, Едігенің Сыпыра 
жырауға өзін таныстырғандағы сөзі:

Атам атын сұрасаң,
Ала тайлы Аңшыбай.
Баба Түкті Шашты Әзіз –
Аңшыбайдың баласы.
Шашты Әзіздің баласы –
Парпария сұлтан хан еді.
Өз әкемді сұрасаң,
Құттықия бек еді,
Өзім атым Едіге34.

Немесе:

Арғы атам еді Қарадөң, 
Он бесінде тақ алған, 
Алла беріп бақ алған.
Он сегіз жасқа келгенде, 
Жұбаныштай ұл туған. 
Жұбаныш сынды батырдың 
Баласы еді Сүйініш,35 –

дейді Тана батыр.
Батырлардың бұлай жеті атасын мақтан етуі, сөз жоқ, 

біріншіден, эпос қаһармандарының өзінөзі көтермелеуінен 
болса, екіншіден, қазақтың жеті атаны білу салтынан екені 
даусыз, яғни «Жеті атасын білмеген – жетесіз» деген түсініктің 
салдарынан. Осы себепті де «Қырымның қырық батырында» 
ұлы қаһармандардың кем дегенде жеті ұрпағы қамтылады. 
Фоль клор поэтикасына сәйкес олар күші мен ерлігі жағынан 
бірбірінен кем емес, қайта кейінгі буын алдыңғысынан 
мықтырақ болып көрінеді. Өйткені ол – әкесінің кегін қай
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тарушы ғана емес, оның ісін жалғастырушы, елінжұртын, 
шаңырағын қорғаушы. Рас, жеті ұрпақтың бәрі бірдей алып 
күштің иесі емес, олар әр түрлі. Біреуі – әкесіне тартқан ержүрек 
болса, екіншісі – перизаттан туған ерекше адам. Бір қызығы – 
олардың көбісі жастайынан жетім қалып, қуғынсүргін көреді, 
кейбіреуі әлқуаты азайған, кедейленген, жалғыз қалған, кәрі 
батырдың үйінде туып, көп қиыншылық көріп өседі. Бұлай 
болудың себебі, сөз жоқ, фольклордың нашарды жақтайтын 
эстетикасы, әлсіздер мен бейшараларды аяйтын, аялайтын, сол 
арқылы өмірдегі әділетсіздікті жоюға тырысатын әлеуметтік 
утопиясы. Соның арқасында кешегі «балтыры қотыр, басы 
таз» жетім бала ел қорғаны болып шыға келеді. Мысалы бүкіл 
Қырым батырларының бабасы Аңшыбайды алайық:

«Аңшыбай батыр үш жасына келгенде, шешесі өліп, жетім 
қалады. Төрт жасына келгенде, әкесі өледі. Панасыз жетім 
қал ған баланы ауылдағы балалар ауылға келтірмей қуып 
жіберетін еді далаға. Сонда Аңшыбай жыңғылдан жақ, оқ 
жасап алады да, «балалық құрысын» деп қаңғырып жүріп бір 
тоғайға тап болады. Тоғайдың ішінде бір алақандай көл бар 
еді. Соның бетінде шіл, үйректер болатын. Соларды атып алып 
отқа қақтап, пісіріп жеп жата береді. Шіл, үйрек деген ұсақ құс 
болатын. Сол тоғайда алты жыл өмір сүріп жата берді. Жасы 
онға толады. Әжептәуір жігіт бола ды»36.

Әрі қарай Аңшыбайдың осы көл жағасында екі пері қызына 
жолығып, соларға үйленбек оймен еліне барғандағы жағдайы 
былай суреттеледі:

Ноғайлының шетіне 
Аңшыбай бір күн жетеді. 
Қыздардың айтқанын 
Өзіне үлгі етеді. 
Ер мырзаның үйіне 
Аңшыбай барды қыдырып. 
Ешкім қарсы алмады 
«Бауырымдап» жүгіріп.
«Ноғайлы елім, сен, – деді. –
Жігіт болдым мен, – деді. –
Алайын әйел мен», – деді. 
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Сонда шошып ноғайлар:
«Маңайымнан кет, – деді, – 
Баратын жеріңе жет, – деді. –
Қаңғырып жүрген сендейлер
Ел ішінде көп», – деді.
Бір жан тамақ бермеді
Көздеріне ілмеді, 
«Жоғал, залым, сен», – деді. 
Сонда тұрып Аңшыбай 
Төбеге қарай кетеді. 
Жалғыздық түсіп есіне, 
Жер-жебіріне жетеді. 
Ол төбеге барған соң, 
Жалғыз ағаш қағады, 
Көзінен жасы ағады, 
Өксіп-өксіп жылады. 
Мұңын кімге шағады...37

Осындай жетімдік пен жалғыздықты Аңшыбайдын шөбересі 
Құттықия да, оның баласы Едіге де бастан кешіреді. Жетімдік 
қасіретін Қарасай мен Қази да тартады. Осылай өскен батыр 
еш кек сақтамайды, өйткені ата жолын қуып, оның ісін 
жалғастыру – әр батырдың қасиетті борышы, оны эпостың өзі 
де айтады:

Қиссасы Аңшыбайдың тәмам болды, 
О кезде жаугершілік заман болды. 
«Ата көрген оқ жонар» дегендейін 
Немересі бастады талай қолды.38

Расында да, жырда Аңшыбайдың ерлігін жалғастырушы 
болып оның немересі Парпария суреттеледі. Ал Аңшыбайдың 
баласы кім екені жайында эпоста ештеңе айтылмайды. Тек 
қана «Парпарияда» мынандай дерек бар:

«Парпарияның әкесі Баба Түкті Шашты Әзіз әулие болған 
кісі екен. Өзінің мешіті бар, тақуа. Одан Парпария жалғыз 
болып туады»,39 – делінеді.
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Бұған қарағанда Аңшыбайдың баласы – Баба Түкті Шашты 
Әзіз болғаны ғой. Мұны жырдан да, дәлірек айтқанда, Баба 
Әзіздің өз сөзінен анық байқауға болады. Ол елге жау келгенін 
естіп, баласына былай дейді:

«Түрегел, балам, сен, – деді, –
Тілеймін соны мен, – деді. –
Еліңді жау шапқанда, 
Жедел жеткенің жөн, – деді. –
Шамаң жетсе, жан балам, 
Жіберме кекті сен, – деді. 
Артынан қуып жет, – деді, –
Ерлерше қайрат ет, – деді, –
Қолыңа түскен қалмақты 
Жермен-жексен ет, – деді. 
Сенің атаң – Аңшыбай 
Жаудан сағы сынбаған, 
Еліне біткен қалмақтан 
Кегін алмай тынбаған. 
Сол атаңа бара кет 
Ақ батасын ала кет...»40 

Бұл тұста байқалатын бір нәрсе – қаһармандық эпос ше
жірелік тұтастануға түссе де, әкесінің батыр болғанын баласына 
жырламауы. Баба Түкті Шашты Әзіз – Аңшыбайдың бел 
баласы, бірақ ол батырлық жолына емес, молдалық, тақуалық, 
әулиелік жолына түскен адам. Рас, кейбір нұсқаларда Баба 
Түкті Шашты Әзіз Едігенің әкесі болып көрсетіледі. Онда 
да ол – батыр емес, керісінше, өте бейбітшіл, керемет иесі. 
Бұдан шығатын қорытынды: шежірелік тұтастану бойынша 
өмірдегі сияқты, әкесінің ісін оның баласы ғана емес, немересі 
де, шөбересі де жалғастыруға тиіс, оның кегін қайтаруға 
міндетті. Басқаша айтқанда, батырлық жыр шежірелік си
пат ты болғанмен, әкесінің жолын қумаған баланы арнайы 
мадақтамайды, дәріптемейді. Соның нәтижесінде ол туралы 
эпос жасалмайды.

Ендігі бір көңіл аударарлық нәрсе – шежірелік эпоста 
кө рінетін әке мен бала арасындағы қатынастың рөлі. Ол – 
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халықтың қалайтын жағдайында. Әдетте, әкесі өлмей, жасы 
ұлғайған кезде аренаға шыққан жас батыр міндетті түрде 
атасынан бата алады, соның өсиетін, ақылкеңесін тыңдайды. 
Ал үлкен батыр мұндайда өз өреніне ақ батасын беріп, ақыл 
айтады, «ерлік көрсет» дей отырып, байсалдыққа шақырады, 
«жауға кегіңді жіберме» дей отырып, «кешірімді, кең бола 
біл» дейді. Кейбір жырларда әкесі жас батырға бұрынғы ата
бабаларының ерлігін баяндап, үлгі етеді, соларға ұқсауға 
міндеттейді, солардың ісін жалғастыруды жүктейді. Мәселен, 
Аңшыбай батыр немересі Парпарияға бата беріп тұрып, былай 
дейді:

Парпария қарағым, 
Қайырлы болсын талабың. 
Ел қорғаны болам деген 
Тілегіңді қабыл аламын. 
Аңысын аңда әр істің, 
Айыра біл асықпай 
Тоғыз жолдың торабын. 
Орнын тауып жұмсай біл 
Бойыңа біткен күш-қайрат, 
Ақыл-ой мен сананың. 
Тайғақ кешу, тар жолда 
Аруағы жар болсын 
Бұрынғы өткен бабаңның.
Дүниенің сыры көп, 
Әккі жаудың қыры көп, 
Жан-жағыңа шолып қарағын. 
Өз бойыңа сай болсын 
Сауыт-сайман, жарағың. 
Тұлпар болсын мінгенің, 
Сұңқар болсын ілгенің, 
Сұлу болсын сүйгенің, 
Асыл болсын кигенің. 
Жауыңды жеңіп, ел алсаң, 
Қатын-балаға тимегін, 
Жазықсыз жанды жылатпа, 
Тарихи тамды құлатпа.
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Қайратыңа мастанып,
Кем адамды кемітпе,
Қағып-соғып құлатпа.
Қартты көрсең қайырылып,
Барың болса беріп кет,
Үй-үйден қайыр сұратпа,
Жауыңды жеңіп, ел алсаң,
Ел сенгенше өзіңе,
Сол жерде жылдап тұрақта.
Таңдап ал, балам, досыңды,
Сайлап ал қонар қосыңды
Әрқашан да ұмытпа,
Есіңе алып жүргейсің
Өсиет деп менің осымды41.

Көпті көрген кәрі батырдың бұл өсиеті, ойланып отырсақ, 
халық этикасы, нағыз батыр қандай болуы керек халық 
түсінігі, ер жігіттің бойында осындай қасиет болса екен деген 
халық арманы. 

Жырдың әрі қарайғы жалғасында Парпария осы тілектің 
мүддесінен шығады. Жалпы, мұндай мінез, ісәрекет барлық 
батырларға тән, өйткені эпоста, тіпті күллі фольклорда өмір
дегі жайттан гөрі, өмір осылай болса екен деген ой жатады. 
Сол себепті шындық болмыс емес, армандағы болмыс, нағыз 
батыр емес, қиялдағы батыр, яғни реалдықтан гөрі сипат – 
фольклордың басты ерекшелігі.

Міне, халық этикасына сай мінезқұлық, ісәрекет жырдағы 
елін қорғаған батырдың бәрінде бар. Сондықтан да эпоста 
атасы не әкесі жас батырға көпшілік мораліне сәйкес тілек 
айтады. Мысалы, сондай тілектер қатарында өзі тиіскен 
жауды аямау, әкесі жеңе алмаған дұшпаннан кек кайтару, 
жаудың қарапайым жұртына ылаң салмау, қаһарлы болып, 
адамгершілік қасиеттен айырылып қалмау, жеңіске мастанып 
артта қалған елжұртты, атаана мен сүйген жарды ұмытпау, 
т.т. Кейбір жырларда аға батыр жас ұланға әккі жаудың 
қамалын қалай алуға болатынын айтып, ақылкеңес береді. 
Бірақ эпоста ешқашан да әкесі баласына батырлықтың айла
тәсілін, қаружарақты пайдаланудың жолдарын үйретпейді, 
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яғни батыр әке өз баласын батырлыққа тікелей өзі баулымайды. 
Тегінде, фольклорда, әсіресе, эпос та әкешеше жеке тәрбиемен 
шұғылданбайды, баласының жүрістұрысын күнде қадағалап 
отырмайды. Біздіңше, мұның бірнеше себебі бар. Біріншіден, 
қазақтың бұрынғы қаймағы бұзылмай тұрған рулық қоға
мында халық этикасы әр адамның ісқимылын белгілі бір 
қалыпта (регламент) ұстады, яғни баланы әкешешемен қатар 
бүкіл қауым тәрбиеледі. Екіншіден, фольклор өмірдегі майда
шүйдені, күнделікті күйбеңді көрсетпейді, себебі оның мақса
ты – жинақтау (типизация) мен дәріптеу (идеализация). Осы
дан барып енді үшінші себеп шығады. Фольклорда шын өмір, 
шын адамнан гөрі қиял өмір, идеал адам бейнеленетіндігі. 
Сондықтан батырдың қасиеттері өсе келе, тәрбие арқылы қа
лыптаспайды, ол іштен біткен қасиет болып саналады. Ба
тырдың мінезқұлқы даму үстінде көрсетілмейді, ол бір қа
лыпта туа батыр болып, статикалық түрде бейнеленеді. Міне, 
фольклорды әдебиеттен бөлетін басты белгі осы.

Ал шежіреленген эпоста жас батырдың әкесіне (атасына, 
ағасына) қатысы кандай? Енді осы мәселеге тоқталайық. 
Жырда әке – баласы үшін асқар тау, тәлім, үлгі алатын тау
сылмас қазына. Ол әкесінің алдынан кесекөлденең өтпейді, 
бірдебір шаруасын әке рұқсатынсыз, ата батасын алмай 
бастамайды. Әкесінің батасы – бала үшін үлкен абырой, ісінің 
оңды болатынына кепілдік (гарантия). Ал әкесі болса, баласы 
атасының аруағын сыйлап өтуді, оның бастаған шаруасын 
тәмамдауды, ала алмаған кегін қайтару – өзінің перзенттік 
парызы деп біледі. Әке аруағы – ол үшін құдірет, оған бас иеді, 
табынады, одан көмек сұрап отырады. Батыр әкесіне ұқсау, 
оның атына кір келтірмеу, ерлік ісін жалғастыру – жырдағы 
қаһарманның қасиетті борышы, басты міндеті. Осы себепті 
шежірелік тұтастану Құрандағы эпостың жас батыры өзінің 
күшқайраты жағы әкесінен (атасынан, ағасынан) басымырақ 
болып келеді. Үлкендер жеңе алмаған жауды жалғыз өзі 
жайратады, үлкендері жете алмаған мақсатқа жетеді, олар ала 
алмаған қамалды алады, олар көксеген тыныштықты орнатады. 
Сөйтіп, халықтың «бала әкеден артып тууы керек» деген 
қағидасын делелдеуге тырысады. Бұдан «келешек жастардікі», 
«ақыл – жастан» деп үмітпен қараған халықтың тарих көшіне 
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сенім артқанын, әр ұрпақ қоғамды алға жылжытып, тарихқа 
өз үлесін қосуға тиісті деген түсінігін көреміз. 

Тарихи тұтастану. Тұтастанудың бұл түрі – барлық елдің 
фольклорларына, дәлірек айтқанда, эпосы мен аңыздарына 
тән. Қай халықты алсақ та, оның өмірі бірыңғай жағдайда 
дейді. Тыныштық, бейбіт өмір қатыгез жаугершілікпен ал
масып отырады, сөйтіп, адам тіршілігінде бір жақсы мен 
жа ман қатар жүріп, ел өмірінде де татулық пен араздық, тү
сіністік пен соғыс ұдайы алмакезек болып тұрған ұрыссоғыс 
кездері батырлықты, ерлік пен қайсарлықты дәріптейтін өлең
жырлар ерекше мәнге ие болады да, көбейе түседі. Мұндай 
шақтарда бұрынғы қаһармандық өлеңжырлар қайтадан жиі 
орындалады, олар өңдеуге түседі. Сөйтіп, ескі сюжеттер, бір 
жағынан, сақталып жатса, екінші жағынан, жаңа оқиғалармен, 
жаңа мазмұнмен молығып, жаңа сипатқа ие болады. Сонымен 
қатар енді жаңа жырлар да пайда болады. Міне, осындай 
жағдайда эпостың тарихи тұтастану процесі қаттырақ жүреді 
де, байырғы заманның оқиғалары кейінгі дәуірге көшіріледі, 
ежелгі дұшпанның орнын кейінгі жау басады, тіпті кейде 
олар араласып та кетеді. Ал бұрынғы батыр ұмытылып, оның 
ісқимылы, ерлігі шыққан батырға телінеді, рас, кейбір 
жырларда олар қатар көрінуі де мүмкін, бірақ соның өзінде 
де кейінгі дәуірдің батыры ерекше болып бейнеленеді немесе 
ол екіншісі – баласы болып келеді. Жалпы, тарихи тұтастану 
кезінде әр заманғы оқиғалар, адамдар ғана араласып кетпейді, 
сондайақ оқиға өткен жерлердің, рутайпалардың, батырдың 
міндетін тұлпарының, оның көмекшілерінің аттары да, яғни 
күллі эпостық ситуация да араласып кетеді, тіпті өзгеріске 
ұшырайды. Эпоста мұндай заңдылық бар екенін көптеген 
ғалымдар байқаған. Мысалы, А.Н. Веселовский, В.Я. Пропп, 
В.М. Жирмунский, Е.М. Мелетинский, Б.Н. Пу тилов сияқты 
эпосты зерттеушілер тарихи тұтастану процесіне көп көңіл 
бөлген.

Қазақ эпосында да тарихи тұтастану бар екенін, дәлдеп 
солай атамаса да, Мұхтар Әуезов жақсы аңғарған.

Ұлы Мұхтар 1927 жылдың өзіндеақ былай деп жазады: 
«Ел әңгімесі, ел қиялы тарихтың пәлен жыл мен пәлен жыл 
арасындағы уақиға деп санайтын өлшеуінен бірде ілгері, 
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бірде кейін кетіп отырады, тарихта дәл болып өткен мезгілді 
ел әңгімесінің кейде білмей шатастыратыны да болады. Кейде 
әдейі біле тұра бір сүйген мезгіліне не есінде ұмытылмастай 
болып нақ орнап қалған тарихи уақиғаның тұсына ертеде болған 
уақиғаны, кейінгі заманда болған уақиғаны да түгелімен алып 
келіп, бір жерге басын қосып, үйіптөгіп қоятыны да болады.

Сондықтан көп жұрттың ескілікті әңгімелері белгілі бір хан 
мен патшаның айналасына жиналады. Кейде бір үлкен дәуірге 
әкеліп жинап қояды. Орыс жұртының батырлар ескілігінің 
барлығы «қызыл күндей Владимирдің» айнала сына жиналған 
сияқты. Араб жұртының ескіліктегі әңгіме, ертегісінің Арон 
Рашит айналасына жиналғаны сияқты. Бергі заманда көп 
елдікке бөлінген түрік жұрттарының сондай дәуірі Алтын 
Орданың кезі болады. Өзге елдерден іргесін бөлек қылып алып 
шыққанда қазақ ескілігінің көбі әз Жәнібек ханның тұсында 
болады»42.

Мұхтар аға қазақ фольклорындағы тұтасатанудың екі түрін 
сипаттаған. Бірі тарихи да, екіншісі – сол тарихидың ішінде 
болатын бір орталық, бір басшы маңайына тұтастану. Олар 
жөнінде әлі айтамыз. 

Эпостағы тарихи тұтастану құбылысын академик Н. Ве
селовский француздар мен славяндардың эпосы негізінде 
жақсы зерттеген. Ғалым дәлелі бойынша, Роланд туралы 
жырлар бір ғана ұрысты баяндамайды. Ол бірнеше шайқасты 
және әр заманда болған шайқасты қамтыған. Осы айды ол серб
тердің де фольклорынан байқаған. Ал былиналары жөнінде 
А.Н. Веселовский былай деп жазады: «Орыс былиналарында 
да бірнеше қатпар бар. Біріншіден, татар дәуірінің қатпары, 
екіншіден, орыс жеріне шабуыл жасаған басқа да зорлықшылар 
туралы естеліктер, мысалы, қыпшақтар (половецтер)...

...Қыпшақтар хақындағы жырлар ежелгі ұмытылған, бірақ 
олардың көбісі біздің былиналарымызда басқа атаужекеле
ген мотивтер түрінде сақталып қалуы да ықтимал. Татарлар
дан біздерге қыпшақтарды ажыратып алу қиынға соғады... 
Жеңістер мен жеңілістер, қырғындар жайлы естеліктер ел 
қиялында жинақталған, кейде ескіні де бойына сіңірген, сөйтіп 
жолжөнекей басқа да сарындарды қамтыған. Сондайақ образ 
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бен көркемдік идеясы бойынша ұқсас, бірақ мезгіл жағынан 
алшақ нәрселермен де толығып отырған» 43.

Ғалымдар эпостың тарихи тұтастануы, негізінен, мем
лекеттік коғам тұсында, яғни рулықтайпалық қауым ыдырап, 
ел бір орталыққа бағынатын мемлекет жасап, сол мемлекетке 
қауіп төнген шақта орын алады деп есептейді. Алайда, біздің 
байқауымызша, қазақ фольклоры бұл қағиданы анықтай 
түсуге мүмкіндік береді. Қазақ фольклоры мен тарихына 
сүйенсек, эпостың тұтастануы бір орталықты мемлекетке дейін 
де болуы мүмкін деген тұжырым айтуымызға болады. Екінші 
сөзбен айтқанда, қазақ фольклорында тарихи тұтастану біздің 
қоғамдық дамуымызға, патриархалдыадалдық құбылысқа 
сәйкес десе де болғандай. Яғни, біздің эпоста тарихи тұтас
танудың екі түрі бар сияқты. Бірі – ертеректе, рулық заман
дарда болған әр түрлі оқиғалардың кейінгі дәуірдегі бір 
батыр төңірегіне топталуы (рас, мұны сюжеттік тұтастануға 
жатқызуға да болады). Екіншісі – ежелгі оқиғалар мен 
жаулардың Қазақ хандығы тұсына көшірілуі. Бұл – мемлекет 
кезінде болатын тарихи тұтастанудың үлгісі.

Тарихи тұтастанудың бірінші түрінде бүкіл елді басқарған 
бір хан, жұрт мойындаған орталық жоқ. Сондықтан ол 
кездің батырлары жеке жүреді, ханға қызмет етпейді, олар 
өз руын, өз мекенін ғана қорғайды. Барлық халықты қорғау 
жоқ, мемлекеттің шекарасын күзету болмайды. Мұнда күллі 
мемлекетті билейтін хан көрінбейді, оның ордасы да, әскері де, 
демек, батырлары да жоқ. Мәселен, ерте дәуірдегі шығыс (иран) 
эпосында, орта ғасырдағы батыс (француз) эпосында, орыстың 
былинасында бүкіл халықты билейтін бір басшы – падишах, 
король, князь болады. Олардың қарауында қызмет ететін 
батырлары бар. Елге, мемлекетке қауіп төнгенде батырлар 
өз әміршісінің маңайынан табылып, бұйрығын орындайды, 
мемлекетті қорғайды. Бізде мұндай жағдай әз Жәнібек пен 
Абылай ханға ғана қатысты болып келеді. Бұл – XV ғасырдан 
бергі (яғни Қазақ хандығы) кезең.

Ал қазақтың одан бұрынғы дәуірде пайда болған эпостарында 
тарихи тұтастану сәл басқаша, өзіндік сипатта секілді. Ол – 
әр кезде болған әр түрлі оқиғалардың кейінгі бір адамның 
есіміне байланыстырылуы, соның атына топталуы. Көпке 
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әйгілі болған кейінгі заманның батырына оның өз басынан 
кешкен оқиғалармен қатар әлдеқашан, басқа адам атқарған іс
әрекеттер де телінген, тіпті кейбір жағдайда бір мекенде болған 
әр кездегі оқиғалар да кейінгі дәуірдікі болып бейнеленген де, 
сол батырдың ісі деп қабылданған. Сөйтіп, ол батырдың ерлігі 
көбейе түскен. Академик А. Веселовский айтқандай: «Жыршы 
белгілі бір оқиға жайында бір ғана емес, бірнеше өлеңжырды 
білуі мүмкін; жыршы оларды қатарынан жырлаған кезде бір 
батырға немесе сол оқиға болған бір жерге байланысты бірнеше 
өлеңжырдың тобы пайда болады...»44

Біздіңше, осындай тұтастану үлгісіне «Қамбар батыр» 
оқи ғасын жатқызуға болады. Бұл жыр екі бөлімнен тұрады, 
екі түрлі сюжет, екі бөлек оқиға. Алғашқысы – Қамбардың 
жол барыспен айқасы. Бұл – көне эпостың нұсқасы. Әдетте, 
көне эпоста батыр өзінің күшті екенін дәлелдеу үшін өзі
нен әлдеқайда зор хайуанмен немесе басқа бір ғаламатпен 
шайқасып, оны жеңуі керек болған (кейін классикалық 
эпоста батырдың бұл күресі – оның алғашқы яки болмаса 
«ойы ны» болып суреттеліп, көркем әдіс пайдаланылған). 
Міне, осындай дәстүрмен құрылған көне эпос өз руластарына 
қамқор болып жүрген Қамбар туралы жырға еніп, Қамбардың 
қалмақтармен соғысқан ерлігімен тұтасып, біртұтас шығарма 
болып тұр. Бұл жерде айтатын нәрсе: қалмақтармен соғыс 
ежелгі сюжетті өзгертпегендігі, яғни кейінгі жау алғашқы 
дұшпанды ығыстырып шығармаған. Екінші сөзбен айтқанда, 
бергі замандағы қалмақтар шапқыншылығы тұсында туған 
жырлар ескі эпосты түгелімен мансұқ етпейді, оны мүлде ұмыт 
қалдырмайды. Айтылмыш жағдай мемлекеттік қоғам кезіндегі 
фольклордың тарихи тұтастануы процесінде де сақталады.

Тарихи тұтастанудың алғашқы түрін «Алпамыс батыр» 
мен «Қобыланды батыр» жырларынан да байқауға болады. Ең 
бастысы – екеуінде де батырлар өз руын, өз мекенін қорғайды; 
мұнда бүкіл елді басқарып отырған әмірші жоқ, керісінше, 
батырлар – қоңырат пен қарақыпшақ елінің, яғни өз руларының 
ғана басшысы. Олардың үстінен қарайтын, оларға әмір беретін 
адам жоқ. Яғни, әлі бір орталық, қатаң мемлекет жоқ. Ал енді 
осында тарихи тұтастану қалай көрінеді? Мысалға, «Алпамыс 
батырды» алайық. Оның ең алғашқы нұсқасы батырлық ертегі 
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түрінде VI–VIII ғасырларда Алтайда пайда болған (Ертегінің 
өзгерген сарқыншақтары алтайлықтардың «Алып Манаш» 
эпосына айналған). Алтайдан ауған түркілер (оғыз бен 
қыпшақтар, қоңыраттар) бұл сюжетті ІХХ ғасырларда осы 
күнгі Қазақстан жеріне әкеледі. XI ғасырда Сыр мен Аралдан 
оғыздар Алып Манаш аңыздауларды өздерінің жаңа мекені – Ана
толиге, Кавказға алып барады. Сол жақта ол сюжет Салор – 
Қазан Парады эпикалық жырлардың тобымен бірге «Кітаби 
дедем Қорқыт» жинағына «БамсиБайрек» деген атаумен 
енеді. Бұл – XV ғасыр 45.

Міне, сонау VIII ғасырда әйгілі болған Алпамыс (Алып 
Манаш) батыр туралы көне эпос әр елде, әр жерде, әр түрлі 
өзгеріске түскен. Қазақ елінде ол әдемі қаһармандық жырға 
айналған. Зерттеушілердің айтуынша, бұл XVI ғасырда 
болғанға ұқсайды. Бұл кезде Қазақ хандығы құрылып, өзінше 
өмір сүріп тұрған болатын. Демек, Алпамыс батыр туралы 
жыр тарихи тұтастанудың екінші түріне ұшырағаны күмәнсіз. 
Солай болса да, бұл эпоста алғашқы тарихи тұтастану бар. Оны 
мыналардан білуге болады: егер сюжеттің Алтайдағы төркін 
нұсқасында мифологиялық элементтер басым болып, оның 
жаулары да мифологиялық сипатта болса, қазақ эпосында 
ешбір мифологиялық белгі жоқ, оның жаулары – кәдімгі 
адам дар, өзінің тумасы және қалмақтар. Сондайақ, көне 
эпостан сақталған қатпарлар да бар. Оның бастысы – батырдың 
алмастығы, оның үйленуі, жау қолына түсуі, үйіне келіп, 
әйелінің «тойының» үстінен шығуы.

Қазақ эпосы осы ескі белгілерді сақтай отыра, кейінгі ру
лықтайпалық дәуірдің мұраттарын кіргізіп, сюжетті соған 
лайық тұтастандырған. Басқаша айтқанда, түпкі көне эпоста 
Алып Манаштың қай рудан екені айтылмайды, оның әкесі 
Байбарақ рубасы емес, батыр. Манаштың (әкесі алып берген) 
әйелін менсінбей, өзі кітаптан оқып біліп, іздеп шыққан Ерке 
Қарақшы деген қай рудан екені де хабарланбайды. Тек оның 
әкесі Ақ хан деген жаман кісі еді дейді.

Ал қазақ жырында Алпамыстың әкесі бүкіл қоңыратты 
аузына қаратқан бай болып суреттеледі. Оның баласыздығына 
күллі ел, тіпті хан да мұңаяды. Демек, мұнда тек көне сюжет 
рулықтайпалық сипатпен толықтырылған. Мұның тағы бір 
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көрінісі – Алпамысқа айттырып, құда түскен Гүлбаршын 
қыз шекті руының бойжеткені болып баяндалатындығы. 
Екінші, Алпамыс Қоңыраттың кегін қайтару үшін өзі жоқта 
шауып әкеткен Тайшық ханмен соғысады. Егер көне эпоста 
Алып Манаш өзі ғашық боп, іздеп барған қыздың әкесімен 
соғысса, қазақ жырында Алпамыс кейінгі заманда халықтың 
ата жауы болған қалмақтармен соғысады. Оның қалыңдығы 
Гүлбаршынды алмақ болған Қараман – қалмақтардың батыры. 
Алпамыс Қараманды жекпежекте жеңіп, Гүлбаршынды 
алады. Қайын атасын сол елге хан сайлап, бірнеше ай қайын 
жұр тында жатады. Әрі қарай эпос былай дейді: «Алпамыс 
күндерде бір күн еліне қайтуды ойланып, қоштасуға халқын 
жинап алып, рұқсат сұрады, ол ел жақсыларымен ақылдасып, 
кеңесіп, қырық нарға зер артып, алтын отау жасап, Сарыбай 
қызы мен күйеуін шығарып салды. Бірнеше күн жол жүріп, 
азғана емес, мол жүріп, өзінің еліне келді. 

Алпамыс батыр аманесен еліне келсе, әкесі Байбөрінің 
жылқысын Тайшық хан деген қалмақ шауып әкетіпті»46. Енді 
Алпамыс қалмақ еліне кек алу үшін жорыққа аттанады. Көріп 
отырғанымыздай, Алпамыс екі ретте де қалмақпен соғысады. 
Бұл, сөз жоқ , кейінгі дәуірдің жемісі. Тарихтан белгілі, қазақ 
хандығы құрылғаннан бастап жан ры жаулардан қорғанумен 
болды. Солардың ішінде, әсіресе қалмақтардың шабуылы жиі 
болып тұрды, екі ел арасында XVIXVIII ғасырларда ондаған 
шайқас болды.

Қалмақтардың дүркіндүркін жасаған шапқыншылығы 
Қазақ хандығын айтарлықтай шайқап, көп уақытқа дейін 
іретіп тастаған. Бірақ соған қарамастан халық мойыған жоқ, 
керісінше, өз бойынан жауға қарсы күресетін күш таба білді, 
соның арқасында дұшпанын жеңіп, елдігін сақтап қалды. 
Алайда, ұлы жеңіс оңайлықпен келген жоқты. Жұрт ұйысып, 
бас көтере алмай, жеңіліс тауып, еңсесі түскен, кез аз болған 
жоқ. Аштық, қуғынсүргін, зорлықзомбылық, қорлық – 
бәрін бастан кешірді. Мұндай қиынқыстау шақ, елдіктен, 
атамекеннен, тәуелсіздіктен айырылу қаупі халықты ширап, 
бар күшін жинап, бір жұ дырық болып жұмылуға, бірлесе 
отырып, жауды тойтаруға міндеттеді. 
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Осы бір ел басына күн түскен, ауыр кезеңде жұртты жұ
мыл дырған күштің бірі – жыр болғаны күмәнсіз. Аты әйгілі 
жыраулар мен жыршылар өздері араласып, куә болған 
шайқастар туралы өлеңжырлар шығарумен қатар бұрыннан 
белгілі жырларды жаңғыртып, жаңаша жырлады, сюжеті 
мен мазмұнына жаңа идея мен соны ойларды енгізіп, ескі 
мен жаңаны араластыра, байланыстыра айтты, сөйтіп жаңа 
үлкен дүниелер туғызды. Яғни ескі фольклор заман талабына 
сай қайта қаралды, өңделді, жөнделді. Соның нәтижесінде 
осы күнгі бізге жеткен қазақ эпосында әр заманда болып 
өткен бірнеше оқиға араласқа түскен, сөйтіп, ескі мен жаңа 
бірігіп, жырдың мазмұны бір адамның басынан кешкендері 
болып көрінеді. Айтылмыш жайт «Алпамыс батырда» айқын 
байқалады. «Алпамыс ба тыр» – тайпалық эпос болса да, Қазақ 
хандығы кезіндегі тарихи тұтастануды бойына сіңірген.

Сонымен құрылымы жағынан қарастырғанда «Алпамыс 
батыр» үш сюжеттен тұрады. Біріншісі – жас батырдың ер
лікпен үйленуі, екіншісі – елін шауып кеткен жаудан кек 
алуы, үшіншісі – батырдың еліне оралуы, әйелінің ықтиярсыз 
«тойының» үстінен шығуы.

Осындағы алғашқы сюжет – ерте заманда пайда болған 
сюжет, бірақ сәл өзгеріске ұшыраған. Көне эпоста жас ба тыр 
үйлену үшін не бір мифологиялық құбыжықты, не бір керемет 
күшті тағы аңды, зор хайуанды, не бір басқа, адам санатына 
қосылмайтын алыпты жеңетінді. Ал мұнда Алпамыстың 
жеңетіні – кәдімгі адам, қалмақ батыры Қараман. Егер та
рихи тұрғыдан келсек, қалмақ – реалды дұшпан. Ол бір ғана 
Гүлбаршынға емес, бір ғана сұлуға емес, күллі қазаққа, бүкіл 
елге қауіп төндіріп тұр. Өмірде солай болды. Сондықтан 
халыққа ол жауды жеңетін батыр, елдің рухын көтеретін 
жыр керек еді. Енді бұрынғы жас батырдың үйленуі туралы, 
осы жолда оның жабайы хайуанды немесе мақұлықты жеңуі 
жайындағы сюжет елді қанағаттандыра алмады. Сол себепті 
бұдан былай ескі жаудың бәрін қалмақпен ауыстыру қажет 
болды, сөйтіп оны қазақ батырынан жеңіліп қалатын дұшпан 
ретінде суреттеу міндеті туды. Өйткені қайтақайта шабуыл 
жасап, маза бермей, елді тонаптоздыра берген, бүкіл қазақ 
жерін басып алуды ниет еткен жауды қайткенде де қайтару, 
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оны өз жеріне қуу керек еді, оны қалай да жеңу керек болатын. 
Тіпті шын өмірде жауды әлі жеңбесе де, халық өз жырында 
оны жеңіп, қуанышқа бөленуді арман етті. Міне, сөйтіп, 
көне заманғы сюжет кейінгі дәуір шындығының белгілерін 
қабылдап, сол болмысқа лайықталып, тарихи тұтастануға 
түсті.

Бұл жағдайды жырдағы екінші сюжеттен де көруге болады. 
Мұнда Алпамыс қалыңдығын іздеп кеткенде, қалмақтың 
ханы Тайшық оның елін шауып, Байбөрінің жылқысын айдап 
әкетеді. Айтылмыш сюжет, сөз жоқ, қазаққалмақтың соғыс 
дәуірінде туған. Олар ұзақ уақыт жауласудың кесірінен бір
біріне ұдайы шабуыл жасап, бірбірін тонап, малын барым
талап, алмакезек кек алып отырған.

Ал енді жырдың осы бөліміндегі Алпамыстың тұтқынға 
түсуіне келетін болсақ, ол алтайлықтардың «Алып Манасы н
да» да бар, демек, бұл ежелгі мотив «Алпамыстың» сюжетінде 
сақталған. Рас, біраз өзгерген. «Алып Манаш» батырдың орға 
түсуі, онда алып ұйқымен ұзақ жатып қалуы, тұлпарының, 
Манаш тілін алмаған соң, жұлдыз болып, аспанға ұшып кетуі, 
Манаш оянғанда жерге қайта түсіп, иесін ордан шығарып 
алуы – мұның бәрі мифологиялық сарында баяндалады. Ма
нашпен салыстырғанда Алпамыстың тұтқынға түсуі, зын
даннан шығуы – өмірге жақын. Әрине, түпкі сюжет байырғы 
болғандықтан мұнда да ертегілік сипаттағы ісәрекеттер бар. 
Айталық, Алпамыстың суға батпайтындығы, отқа күймейтіні, 
оққа ұшпайтыны, қылышқа кесілмейтіні, сондайақ оны же
лепжебеп жүретін керемет иелері Ғайып Ерен Қырық Шілтен, 
Баба Түкті Шашты Әзіз тәрізді кейіпкерлер болғанмен де бұл 
ертегілік сипат көне мифологиялық сарыннан өзгеше, өйткені 
«Алпамыста» ертегілік ер – көркемдеу құралы болса, «Алып 
Манаштағы» мифологиялық түсініктер әлі де сенім деңгейінен 
аспаған, нанымдық қасиеттен арылып болмаған. 

«Алпамыс батырдың» үшінші бөлігі де көне заман сюжеті. 
Мұнда 7 жыл зынданда жатып қалған Алпамыс еліне келсе 
орнына бек болып алған Ұлтан Гүлбаршынды алмақ болып, 
той жасап жатады. Бұл – кәдімгі 2,5 мың бұрын жырланған 
«Одиссеядағы» сюжет. Бір қызығы, «Алпамыс батырда» 
бұл сюжетке дейінгі дәуірдегі қалмақ енбеген. Яғни бұл сю
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жет тарихи тұтастану процесіне түспеген, сол ескі күйінде 
сақ талған. Демек, тарихи тұтастану кезінде, яғни кейінгі 
замандағы өңдеужөндеу тұсында, кейбір ескі сюжет жаңаша 
жырланып, тіпті жаңа сюжеттер пайда болады, ал енді бір 
сюжеттер бұрынғы қалпын сақтап қалады деген тұжырым 
дұрыс екені дәлелденіп отыр.

Сонымен, «Алпамыс батыр» жырының сюжеті өте ерте 
заманда туып, қазақ елінің рулықтайпалық қоғам кезінде 
де, хандық құрып, өзінше мемлекет болған тұсында да та рихи 
тұтастануға түскен. Оған алғашқы екі сюжет дәлел бола алады. 
Оның біріншісі – рулықтайпалық қоғамдағы тұтастанудың 
көрінісі де, екіншісі – мемлекеттік тұтастанудың белгісі. Осы 
екінші түрі қазақ фольклорында, негізінен, екі кейіпкерге, әз 
Жәнібек пен Абылай ханға байланысты шығармаларда айқын 
көрінеді. Рас, Жәнібек ханға, оның үзеңгілес серіктері мен 
маңайындағы адамдарына қатысты эпикалық туындылар жоқ. 
Олар туралы тек аңыздар мен әпсаналар ғана бар. Олардың 
кейбір сюжеттері ежелден келе жатса, енді біреулері сол 
Жәнібек ханның тұсында пайда болған. Ескісі де, жаңасы да 
Жәнібек, Асан Қайғы, Жиренше, Қарашаштарға таңылып, 
солар жайында баяндайды. Мысалы, көптеген халықтың 
ертегісінде кездесетін көне сюжеттің біреуі – патша өз қара
мағындағы пақырының сұлу әйеліне ғашық болып, соны 
қайтсе де алу үшін күйеуін небір алыс сапарға орындалуы 
мүмкін емес тапсырмалармен аттандырады. Ертегіде әйелдің 
күйеуі неше түрлі ғажайып көмекшілер мен сиқырдың жәрдемі 
арқасында қиындықтың бәрін жеңіп шығады. Дәл осы сюжет 
Жәнібек пен Жи ренше, Қарашаш сұлу туралы әпсаналарда 
пайдаланылады. Демек, көне сюжет кейінгі дәуірде өмір сүрген 
адамдарға телініп, тарихи тұтастануға түскен.

Көне сюжетті осы тұрғыда пайдалану Асан Қайғының 
Жәнібек ханмен ренжісіп, Жерұйық іздегені жайлы әпсана
ларда да бар. Мәселен, Асан Қайғы Жерұйық іздеп жапанды 
шарлап жүргенде, перінің қызына жолығып, соған үйленеді. 
Міне, көне хикаяның сюжеті тарихи адамға байланыстырыл
ған.

Асан Қайғының Жерұйық іздегені туралы сюжет XVXVI 
ғасырда пайда болып, XVIII ғасырдағы Өтеген батырдың 



[  186  ]

Жиделібайсынды іздегені жайындағы әпсаналарда, ал ХІХ 
ғасырда өмір болған Мырзаш батыр хандығы реалдытарихи 
эпоста пайдаланылады 47. Бұл – тарихи тұтастанудың нәтижесі.

Бұл – тұтастанудың өзіндік бір түрі. Екінші сөзбен айтқанда, 
бір басшы адам немесе басты батыр төңірегіне батырлардың, 
олар туралы жырлардың топталуы. Тұтастанудың бұл түрі, 
әсіресе, Абылай хан мен оның батырлар жайында баяндайтын 
жырларға тән. Абылайдың атағы жер жарып, хан болғанға 
дейін де, одан кейін де қалмақпен жауласып кеткені белгілі. 
Ол бүтін қазақ халқының басып қосу арқылы қас дұшпанды 
талқандап, атамекенді жаудан тазартты. Бұл жеңіске оның 
айбынды сарбаздары үлес қосты. Шоқан Уәлиханов пен халық 
аңыздарының айтуынша, Абылай ханның маңайына топтас
қан батырлар бар екен: қанжығалыдан шыққан Бөгенбай, 
Жанатай, Үйсінбай, Есет, Қаракерей Қабанбай, бәсентиіннен 
Сырымбет, Малайсары, шақшақ Жәнібек, сіргелдіден шыққан 
Елшібек, Жаулыбай, уақтан шыққан Баян, тарақты Байғо
зы, бағаналыдан шыққан Оразымбет, Баянбай, айдаболдан 
Олжабай, атығай Жанақ, қасқарау Өтеген, шапырашты Нау
рызбай, балтакерей Тұрсынбай.

Әрине, елін, жерін қорғау үшін Абылайға қызмет еткен 
батырлар саны мұнымен шектелмесе керек, ғылым әлі де жаңа 
есімдер мен фактілер табатыны хақ. Фольклорда осы аталған 
батырлардың бәріне жыр арналмаған. Тек ірі қолбасшылар 
мен айтулы батырлар ғана жырға қосылған. Бірақ аңыздар
да, әпсаналарда, шежірелерде батырлардың біразы кейіпкер 
бо лып жүреді. Бізге жеткен жырлар мен да жоғарыда көр
сетілген батырлар жеке дара да, сондайақ Абылаймен бірге де 
суреттеледі, біразында батырлар тізе қосып бірге қимылдайды. 
Мұндайда олардың басқарушысы, қолбасы Абылай болып 
көрсетіледі. Мысалға, Шоқан жазбаларындағы аңыздарды 
алайық. 

Міне, солардың біреуі: 
«Жоңғарларға шыққан бір жорығында Абылай хан барлау 

1000 адамды ержүрек батырлары қанжығалы Жанатай мен сол 
рудан шыққан қарт Бөгенбай екеуіне басқартып алға жібереді. 
Батырлар көпке дейін оралмайды. Бұған Абылай қатты 
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алаңдап, қасындағы Бұқар жыраудан: «Менің батырларыма не 
болды, олар неғып кешігіп жатыр?» – деп сұрайды.

Сонда Бұқар былай деп жауап береді.
«Жанатай Толқыннан өтсе, Бөгенбай Құлжаның әдісімен 

өтеді. Ал Қанбабай кері қашып келеді. Жанатай жүретін тол
қынның өткелдері тар әрі қауіпті».

«Жанатайым тұтқынға түскен екен» деп ойлайды Абылай.
Бұқар: «Жанатай өтеді, ұлысқа жетеді, оны алады, бір шетін 

бөліп әкетеді. Ал Жанатай қолға түсірген Ақбет аруды Абылай 
сұлтан иемденеді», – дейді.

Кейін Абылай айтыпты дейді: «Өмірде бірақ рет, дақ сонда 
жыраудың айтқаны тура келгенде, төбем көкке жеткендей 
болдым», – депті48. 

Батырлардың Абылай төңірегіне топталуы кездейсоқ емес. 
Егер XV ғасырда Жәнібек пен Керей Қазақ хандығын құрып, 
жеке отау тіксе, XVIII ғасырда Абылай сол мемлекетті сақтап 
қалу үшін орасан еңбек сіңірді. «...Абылай хан елді біріктірді, 
елдің рухын көтеріп, талантараждан құтқарып, еркін демал
дырды. Сондықтан Абылайдың беделі халық алдында өзге 
хандардан артық болды. Ел аузында «Абылайдың ала туын ала 
аттанса, артынан еретін аламаны – бізбіз» деген аңыз шығады. 
Ол кездегі елдің іргесі жетпейтін қиын істі жұрт «Абы лай 
аспас асу» деп атайды. Абылайды ақындар ел қамқоры ғып 
жырлайды»49. Яғни, Абылайдың ел алдындағы халыққа 
сіңірген еңбегі, өзінің қиындық пен қауіпке толы ерлік өмірі, 
қайсар қаһармандығы оны дәріптеуге негіз болады. Сол себепті 
батырлар Абылайды ел ағасы деп біледі, оның төңірегіне 
топтасып, оған қызмет етті, мұны олар халыққа жасаған 
қызмет деп білді. Осы түсінік Абылай туралы аңыздарда, оның 
батырлары жайлы кейбір жырларда айқын көрінеді. Бұлай 
болатын себебі, хан, біріншіден, халықтың өзін бейнелейді, 
екіншіден, билікке ие, үшіншіден, өзі батыр. Ең бастысы, 
ол – мемлекетті сақтаушы. Міне, осыдан барып Абылай елді 
ұйымдастырған орталық символ ретінде көрініп, фольклордағы 
бір орталыққа, бір басшы төңірегіне тұтастануға негіз болады.

Абылай туралы жырларда, әсіресе аңыздарда, тарихи тұ
тастанумен қатар ғұмырнамалық тұтастануда байқалады. 
Мысалы, оның Түркістанда (кейде Бұхарада) туып, әкесін 
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дұшпандары өлтіргеннен кейін жетім қалып, қалай өскені, 
«Сабалақ» аталғаны, шайқаста ерлік көрсетіп, елге танылғаны, 
сөйтіп, «Абылай деген» атқа ие болғаны жөнінде баяндай
тын сипатты тарихи аңыздар – ғұмырнамалық тұтастанудың 
айғағы.

Тарихи тұтастануды зерттегенде тағы бір көңіл бөлетін 
нәрсе – фольклор мен тарих мәселесі. Бір жағынан, тарихи 
тұтастанудың өзі фольклордың тарихпен тығыз байланысты 
екенін білдірсе, екінші жағынан, фольклор тарихқа еркін 
қарайтынын, тіпті фольклор ешбір тарихи фактіні дәлмедәл 
елемейтінін, өмірдегі оқиғаны нақ сол қалпында суреттемей, 
өзгертіп, жинақтап, топтастырып, тіпті әр дәуір оқиғаларын 
араластырып, қиял қосып, ел арманын енгізе баяндайтынын 
көрсетеді. Себебі, тарихи тұтастану дегеніміздің өзі – әр 
дәуір оқиғаларын араластырып, олардың қимыләрекеттерін 
заманға әкеліп, кейінгі дәуір қайраткерлеріне телу, топтау. 
Мысалы, қазақ эпосында әр мезгілде елге дұшпан болған жау
лардың бейнесі бар: жеті басты жалмауыз, айбарлы арыстан, 
ындыс, қызылбас, қалмақ. Осының алғашқы ықылым 
заманда елге қауіп төндірген жауларды бейнелеген образдар 
да, соңғы үшеуі – қазақ елінің әр уақыттағы жаулары. Олар 
дың ішіндегі ең ескі жау – ындыс. Ындыстар ежелгі Хо резм 
мемлекетінің, яғни антика дәуірі (олар осыдан 22,5 мың 
жыл бұрын) тұсындағы қазақ сахарасында, Арал мен Сыр
дария, Маңғыстау мен Атырау төңірегінде мекен еткен ру
тайпалармен соғысып отырған сол шақтағы Үндістанның 
(Хиндустанның) жауынгерлері болуы мүмкін. Үнді жұрты өзін 
«хиндус», ал мекенін «Хиндустан» деп атайтынын, сондайақ 
оларды көршілес елдердің «индус» дейтінін ескерсек, қазақтың 
«ындыс» сөзінің қайдан шыққанын байқау қиын емес. «Үнді», 
«Үндістан» деген атаулар әдеби тілімізде кеш, бертінгі кезде 
пайда болған. 

Әрине, «ындыс» деген жау сонау Хорезм дәуірінен бізге тіке
лей сақталып келмеген. Ол дүркіндүркін жаңғырып отырған. 

Сондай жаңғырудың бір мезгілі – Бабырдың Үндістанды 
жаулап алған тұсы, содан кейінгі Моңғолстан, Үндістан, Иран 
арасындағы шайқастар болған шақ.
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Осы сияқты «қызылбас» та алғаш сонау ІХХ ғасырлардағы 
селжүк оғыздары мен қыпшақтардың тайталасы кезінде сел
жүкшілер басына қызыл матамен тысталған бөрік кигендіктен 
«қызылбас» аталған. Кейін Аббас шах (жырда Шаппазхан) 
кезінде қазақ сахарасында шапқыншылық жасаған түріктер 
мен ирандықтардан құралған қалың қолдың сарбаздары «қы
зылбас» деп аталған.

Ал XV ғасырдың бергі жағында қазақтың бас жауы қалмақ 
болғаны белгілі.

Осы әр заманда, әр түрлі елден құрылған үш жау қазақ эпо
сында қатар жүреді. Батырлар біресе ындыстармен, біресе 
қызылбастармен, біресе қалмақтармен соғысады. Бұл, әсіресе 
«Қырымның қырық батырында» өте айқын көрінеді. Аталмыш 
эпостың тағы бір ерекшелігі – оның тарихи ғана емес, сонымен 
бірге географиялық тұтастанудан өтуі.

Бір орталыққа тұтастану, әсіресе, мемлекеттік бірлікті 
сақтау қажеттігі тудыратын тарихи жырлар мен тарихи аңыз
дарда толық көрінеді. Бұл жанрлар фольклордың тарихпен 
қатынасын күшейте түсетіні белгілі.

Географиялық тұтастану. Географиялық тұтастану жоғары
да қарастырып өткен барлық циклдену түрлерімен байланыста 
болады, өйткені кез келген ісқимыл белгілі бір жерде, бір 
кеңістікке өтеді. Тіпті кейбір эпикалық туындыларда кейіпкер 
жер шарлап, бірталай елді аралайды, ал батырлар әр жақта 
жатқан бірнеше елді мекенді жаулап алады. Кейіпкердің бүкіл 
өмірі, ісәрекеті бір жерде өтпейді, ол, кәдімгі болмыстағыдай, 
ел аралап, жер көріп, кейде жорықпен, кейде құдалықпен, кейде 
Жерұйық іздеумен, әйтеуір әр түрлі себептермен кезіп жүреді. 
Және оның сапарлары, қалай болса солай емес, белгілі бір 
ретпен болады. Олай болатыны – фольклорлық шығарма өзінің 
кейіпкеріне лайық (әйел, тұлпар, дос, дұшпан тауып бергені 
сияқты) жерлерді іздестіреді, оларды тауып, қаһармандық 
өмір жолына, ісәрекетіне сәйкес етіп топтастырады. Мұнда 
мынандай нәрсе байқалады. Кейіпкердің жүрген жерлері көп 
жағдайда шын географиялық атаулар болып келеді, сонымен 
бірге олар ойдан шығарылған болады. Шын жер атаулары 
болатын себебі, біріншіден, жыршылар өз рутайпасы тұратын 
өлкені немесе өзі аралаған жерлерді жырға енгізеді, екіншіден, 
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жыр лар болған оқиғалардың жерлерін тарихқа сәйкес атап, 
дәстүрге айналдырады.

Сонымен, географиялық тұтастану дегеніміз – бір фольк
лорлық шығармада көптеген жер атауларының бас кейіпкерге 
байланысты көрінуі болып шығады. Біздің байқауымызша, 
фольклордағы географиялық тұтастану екі түрлі болады; бірі 
бірнеше жер атауларының бір кейіпкердің ісәрекетіне телінуі 
де, екіншісі – бірнеше қаһарманның бір жерде, бір өлкеде іс
қимыл көрсетуі.

Алғашқы түрі кез келген эпикалық шығармада ұшырасады 
десе де болады. Мысалы, Асан Қайғының Жерұйықты іздегені 
туралы утопиялық әпсаналарды алайық. Мұнда не жайлы 
қоныс іздеп, Асан Қайғы Қазақстанның барлық түкпірін шар
лайды, тіпті Ресейге, Қытайға, Ауғанстанға, Иранға да барады. 
Рас, әр әпсанада жерлердің аты әр түрлі. Олай болатыны, 
айтушы жалпы сюжеттің қаңқасын сақтай отырып, өзі көрген 
жерлерді немесе өзінің ел жұрты тұрып жатқан аймақтың 
мекендерін атайды. 

Айтылмыш жағдайды эпостан да көруге болады. Мәселен, 
«Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» жыры. Жырдың әр вариантында 
Қозының, Айбастың, Қарабайдың, Қодардың жүріп өткен 
жерлері жалпы бір түбірде айтылған ортақ атаулармен қатар 
әр түрлі болып келеді. Айталық, Радлов вариантындағы жер 
атаулары: Шыршық, Бассу, Әзіреттау, Шолаққорған, Қаракөл, 
Шу, Бетпақдала, Көкшетау, Құсмұрын, Аягөз, Сандықтас, 
Темірші, Қазанқап, Жауыржорға, Шұбарайғыр, Моншақтау, 
Жамшысу, Тоқырауын, Мұзтау, Жайсаңкөл.

Міне, аталған топонимдер арқылы жыр кейіпкерлерінің 
оңтүстіктен шығып, Қаратау асып, солтүстікке бет алғаны, 
Бетпақдаладан өтіп, Орталық Қазақстанға барғаны, содан кейін 
Шығыс Қазақстанға сапары көрсетіледі. Яғни, үдере көшкен 
Қарабайдың, оның ізімен жүрген Қодар, Айбас, Қозылардың 
бүкіл қазақ сахарасын шарлаған маршруты қарастылған.

Ал Шөже вариантында сәл өзгешілік бар. Оның қаһар
мандарының барған жерлері: Аягөз, Өлеңті, Ақкөл, Жайылма, 
Сарыарқа, Домбыралы, Моншақты, Алтын сандық, Ақшатау, 
Тоқырауын, Қарқаралы, Қазылық, Баянауыл, Есіл, Нұра, 
Жауыр, Бұғы, Шу, Талас, Қызылжар, Ақжар.
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Жанақ нұсқасында кейіпкерлердің сапары мына жерлермен 
өтеді. Шыңғыс, Қалба, Мыржық, Қүреңіс, Ақкезең, Семей, 
Ертіс, Іле, Құлжа, Шыршық, Сыр, Қоқан, Сарыарқа, Бетпақ, 
Сақалды, Шу, Аягөз, Лепсі, Тарбағатай, Қатынсу, Ақсәуле, 
Жетісу, Қызыл белбеу, Құбажон, Шұбарайғыр, Мейізек, 
Қарқаралы, Шідерті, Түйемойнақ, Жылытау, Сауыр.

Үш вариантта көптеген жер аттары тұрақты кездеседі. 
Міне, бұл – сюжет пен кейіпкерлерге сәйкес топонимдер, яғни 
мұндағы топталу дәстүрге еніп, географиялық тұтастануға 
әкелген.

Сонымен қатар, бұл нұсқалардағы жер атауларында ал
шақтық та бар. Ол енді жыршыға байланысты. Мысалы, Шөже 
вариантында Орталық Қазақстан топонимдері көбірек. Себебі 
ол осы өңірде туыпөскен, осы өлкені көп аралаған, сондықтан 
ол өзі білетін жерлерді де кіргізіп отырған.

Жанақ та солай. Ол солтүстікшығыс аймақта туыпөскен. 
Сол себепті оның жырлаған «Қозы Көрпеш – Баян Сұлуында» 
осы күнгі Қарағандыдан шығысқа қарай, дәлірек айтсақ, 
Қарқаралыдан әрі жақтағы жерлер аталады.

Демек, эпикалық туындылардағы тұтастану жыршыға да 
байланысты.

Жоғарыда айқанымыздай, географиялық тұтастанудың ен
дігі бір түрі – бірнеше батырдың нақты бір жерге немесе өлкеге 
телінуі, яғни әр кездің батырлары, сондайақ бір заманның 
ерлері де бір орталыққа жиналып, бір өңірде ісәрекет істейді. 
Бұл жайт тұтастанудың аталмыш түрін тарихи тұтастануға, 
әсіресе, оның мемлекеттік, яғни бір орталық пен бір басшы 
төңірегіне топталған түріне жақындатады. Айтылған ойға 
дәлел етіп, «Қырымның қырық батыры» эпопеясын және 
Абылай мен оның батырлары туралы жыраңыздарды келтіруге 
болады. «Қырымның қырық батырын» алайық:

Ең алдымен айтатын нәрсе: бұл эпос тұтастанудың барлық 
түрінен өткен, мұнда сюжеттік циклдену де, ғұмырналық 
циклдену де, шежірелік циклдену де, тарихи циклдену де бар.

Соңғы циклдену түрі географиялық тұтастануға үлкен әсер 
еткен, өйткені мемлекеттік кезеңдегі тұтастану, бір жағынан, 
мемлекеттің көп жылғы тарихын қамтыса, екінші жағынан, 
сол ұзақ тарихты көрсету үшін мемлекет тұрған кеңістікті де 
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көрсетуді керек еткен. Сөйтіп, «Қырымның  қырық батырын
да» Алтын Орда, Ноғай Ордасы, Қазақ хандығы тұстарындағы 
билеушілердің қаһармандық шежіресі тұтастанудың барлық 
үл гісі арқылы жыр түрінде баяндалған да, үлкен эпопеяға ай
налған. Ал эпопеяның алтын діңгегі – «Едіге» туралы жыр.

Эпопея Едігенің ең арғы бабасы Аңшыбай батырдың әң
гімесінен басталып, оның аталары Парпария мен Құттының 
ерлігін, Едігенің өзінің, содан кейін оның Нұрадын, Мұсахан, 
Орақ, Мамай, Қарасай, Қази деген үрімбұтағының да 
қаһармандығын мадақтайды. Осы бірнеше ұрпақтың батыр
ларын баяндайтын эпопея бірнеше ғасыроқиғасын қамтыған. 
Оның ішінде тарихи адамдар мен ақиқат оқиғалар да, ойдан 
қосылған жайттар мен кейіпкерлер бар. Бұл мәселені кезінде 
В.М. Жирмунский егжейтегжейлі зерттегендіктен50 біз оған 
тоқталмай, назарымызды осы эпостағы географиялық тұ
тастануға ғана аудармақпыз. Осы тұрғыдан келгенде талай 
ғасырғы тарихы бар мемлекет ішінде болған оқиғалардың 
(әр заманға жатса да) Қырымда, оның төңірегінде болуы, бір 
жағынан, эпостың тарихқа қатысын көрсетеді. Яғни аталмыш 
эпопеяда, тіпті бүкіл эпос жанрында, ісәрекет ететін жерлер, 
топонимдер тарихтан алшақ болмайды. Демек, фольклорлық, 
утопиялық, шарттылығы болса да, кеңістік пен уақыт бір
біріне сәйкес болады деуге негіз бар. Бірақ, рас, олардың 
қайшылықтары да жоқ емес. Кейде уақыт сығымдалып, тез 
өтіп жатқанда, кеңістік, керісінше, өзгермей бір жер болып 
келеді. Енді бірде уақыт жылжымай, бір орнында тұрады да, 
кеңістік өзгеріп отырады. Ал олардың сәйкестігі шектелуден 
көрінеді, яғни эпос  та, уақыт та, кеңістік те тұйықталып кө
рінуі мүмкін: кейіпкер туып, өлетіні сияқты, үйден шығып, 
қанша жерді шарласа да, үйге қайтып оралады. Бұл, әсіресе, 
прозалық шығармаларға тән. Кейбір эпостарда кейіпкер жолда 
немесе шайқаста қаза болып, уақыт пен кеңістік шорт үзіледі, 
бірақ бұл өте сирек кездеседі.

Осы айтылғандардың бәрі «Қырымның қырық батырында» 
ұшырасады. Ал осындағы жер атаулары қандай, олар реалды 
ма, жоқ па, қаншалықты тарихқа сай, енді осыған келейік. Бұл 
мәселеде де тарихи оқиғалармен үндестік бар екенін байқауға 
болады. Яғни эпопеяда бейнеленетін басты батырлардың 
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негізгі мекені – Жайық пен Қырым аралығы екені шындық. 
XV ғасырдың бірінші жартысында пайда бо лған Ноғай Ордасы 
өзінің XVII ғасырда әлсіреген уақытына шейін Жайықтан 
батысқа қарайғы Қырымға дейінгі аралықты алып жатқаны 
белгілі. Ал ноғайлы елі күшейіп тұрған шағында Кавказға да, 
Ресейге де, Қазақстанға да, Орта Азияға да жорық жасап, бірде 
жеңіп, бірде жеңіліс тауып отырды, араарасында олардың 
әрқайсысымен одақ құрып та жүрді. Міне, осы жағдай дәлме
дәл тарихтағыдай болмаса да, эпо пеяда өзінше көрініс тапқан: 
батырлар өзінің мекенінде тыныш өмір сүріп, жорыққа шет 
жаққа шығады. Жырда олардың атамекені – Қырым да, 
кей батыр өзінше отау тіккен кезде осы Қырым аймағының 
Жайыққа дейінгі жерінен жеке мекен табады, қала салады. 
Мысалы, Аңшыбай, Құттықия, Едіге, Нұрадындар «Қырық 
таңбалы Қырымды» мекендесе, Мұсахан мен ҚарасайҚазилар 
«Хантөрткүл» деген қала салып, сонда тұрады:

Еділ-Жайық бойында, 
Боғданың бергі жағасы,
Хантөрткүлдің басы еді
Мұсаханның салған қаласы51,–

деп, эпос жаңа мекеннің пайда болғанын хабарлайды.
Ал енді Аңшыбай батырдан бастап «ҚарасайҚазиға» дейін

гі жырларда кездесетін жер атаулары мыналар: Қырық таң
балы Қырым, Ағрабат шаһары, Қызылқұм, Үш Бөкенбай, 
Қарамая шыңы, Кеңарал даласы, Үшқиян, Еділ, Жайық, 
Боғда, Хантөрткүл қаласы, Оқ, Балқан, он екі баулы Ұрым, 
Шам шаһары, Мысыр, көне Үргеніш, Хиуа, Сарыат көлі.

Аталған топонимдер ұланбайтақ кең алқапты алып жатыр. 
Олардың көпшілігі Ноғай ордасының әр түрлі қатынаста 
болған өлкелерді меңзейді, сол жерлерді мекендеген елдермен 
ноғайлардың бірде тату, бірде араз өмір сүргенінен хабар 
береді. Бірақ эпопеяда ол халықтардың аты үшеуақ: ындыс, 
қызылбас, қалмақ. Демек, оқиғалардың географиясын алуан 
түрлі етіп көрсеткенмен эпос барлық батырын бір Қырымға 
топтағаны сияқты оқиғалардың өзін де, ноғайлардың 
жауларын да кейінгі мезгіл тұрғысынан қарап (мүмкін 
көмескіленуінің салдарынан да), өзгертіп жіберген. Сондықтан 
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да Қырым батырлары қайда барып, кіммен со ғысса да, оның 
жауы, ең алдымен, қалмақ болып шығады, содан соң ындыс 
пен қызылбас көрінеді. Әрине, бертінгі шанның жаһангерлері 
бұрынғыларды ығыстырып немесе алмастырып жіберген. Тіпті 
Шаппазхан да (шах Аббас), Сәтемір де (Ақсақ Темір), Оспан 
да (Оспан сұлтан), Өгіз де (Оғыз хан) қалмақ болып кеткен. 
Фольклорда мұндай бола береді, өйткені тарихи тұтастанумен 
қатар уақыт пен жыршының әсерінен кісі аттары, олардың 
өмірі мен ісқимылы, оқиғалар көмескіленіп я болмаса 
шатасып кетуі әбден заңды кейбір жайттар, кісілер ұмытылып 
қалуы да мүмкін. Айталық, «Қырымның қырық батыры» 
жырында Мұсахан Нұрадынның баласы болып бейнеленеді, ал 
тарихта Мұса – Нұрадынның немересі. Ортадағы Оқас түсіп 
қалған. Ол – Мұса мен Жаңбыршының, Асанның (Хасан ) әкесі. 
Сондайақ эпоста Орақ пен Мамай – Мұсаханның баласы болса 
тарихта олар – Мұсаның немересі. Олардың әкесі – Алшағыр, 
бұл да эпос циклінен түсіп қалған.

Жалпы, «Қырымның қырық батыры» тарихи тұтастану 
барысында өмірде болған адамдармен қатар жырға шежірелік 
сипат беру мақсатымен өмірде болмаған кісілерді де сюжетке 
енгізген. Эпопеядағы «Едігеге» дейінгі батырлар – тарихта 
белгісіз, тек Құттықия туралы болжамдар бар. 

Сонымен, енді ойымызды қорытайық. Аса көрнекті фольк
лорист В.Я. Пропп 1957 жылы орыс эпосын зерттеген еңбегін
де фольклордағы тұтастану мәселесіне қатысты бы лай деп 
жазған еді.

«Фольклористикада «цикл» деген сөз әр түрлі мағынада тү
сініледі.

1. Цикл деп бір әміршіге қызмет ететін батырлар туралы 
өлеңжырларды айтады. Өлеңжырлардың сюжеті ылғи да 
бірбірімен байланысты бола бермейді, әр жыр өзінше, бас
аяғы біртұтас шығарма: соған қарамастан бір қызметке бай
ланысты болғандықтан жырдағы батырлар бірінбірі біледі, 
араласып тұрады. Батыс Еуропада мұндай циклдерге король 
Артур жайындағы кельт циклі, король Карл хақындағы Франк 
циклі жатады. Біздің де (яғни орыстың – С.Қ.) кейбір были
наларымыз Владимир және Киев циклдеріне үйіріледі.
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2. Кейде цикл деп әуелі бөлекбөлек пайда болған шығар
малардың бірігіп, топтасуын айтады. Бұл тұрғыда Гомер 
цикліндегі өлеңдерді айтуға болады. Әдетте, мұндай циклдер 
жасанды болып келеді («Гесериада» және басқалары), алайда 
өз бетінше бірігу халық поэзиясында орын алуы мүмкін.

3. Орыс ғылымында цикл деп кейде бір жердің немесе 
бір өлкенің жырларын айтатын. Мысалы, Новгородтың бы
линаларын Новгород циклінің былиналары деп атайды.

4. «Цикл» деген сөзді бір батыр жөніндегі жырларға байла
нысты да қолдану бар. Мәселен, осы мағынада Разин цикліндегі 
өлеңжырлар жайлы да айтуға болады»54.

В.Я. Пропптың бұл анықтамасы біз айтып отырған тұтас
танудың сюжеттік пен бір орталыққа топтану түрлеріне сәйкес. 
Ал қалғандары қазақ фольклорындағы циклизация құбылысын 
қамтымайды. Рас, егер құлағынан тартып келтірсек, Пропп 
айтқан циклдің үшінші түрін біздің географиялық тұтастануға 
жақындатуға болады. Алайда, біздегі тұтастану сыртқы жер 
атауы болмаса бір кейіпкер болғандықтан емес қой. Қазақ 
фольклорындағы географиялық тұтастану шығарманың идея
сы мен ішкі мазмұнына негізделген: елдің сүйікті батырына, 
оның ерлігіне, адамдық қасиетке лайық әйел мен қаружарақ 
қана емес, тұлпар мен серік қана емес, сондайақ мекен, жер, 
қоныс керек. Ал бір батыр туралы жекелеген өлеңжырлар 
бірігіп, цикл құратыны ақиқат. Бірақ онда ғұмырнамалық 
сипат болмауы мүмкін. Ол топталған өлеңжырлардың бас
аяғын бүтіндеп, қаһарманның туғанынан бастап дүниеден 
өткеніне дейінгі өмірбаяны түгел қамту керек. Бұл – талантты 
жыршының ісі, бұл – өнер туындысы. Сондықтан қазақ эпо
сындағы ғұмыр намалық тұтастану Пропптың төртінші «цикл» 
түріне сәйкес келмейді. Жалпы, қазақ фольклорындағы 
тұтастану – батырды дә ріп   теу үшін қолданылатын көркем 
құрал, поэтиканың заң дылығы. Батырды көтермелей сурет
теу – халық тілегі, ал жыр шы – сол тілекті орындаушы. «Ел 
қиялы сүйген ерін қа шан да көздеген мақсатына жеткізбей 
қойған емес. Қандай қыншылық, бейнет болсын бәрі де ердің 
басына өтпекші»53. Сондықтан да эпос алуан түрлі тұтастанудан 
өтеді, сөйтіп, өзінің батырды дәріптеу мақсатына уақыт пен 
кеңістікті де, тарих пен қиялды да қызмет еткізеді. 
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ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫ – 
АВТОРЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ

Он бесінші ғасырдың ортасында пайда болған Қазақ хандығы 
ұлттық мәдениет пен әдебиеттің өрістепөркендеуіне орасан 
ықпал етіп, ерекше жағдай жасады. Алтын Орда заманында 
ертеден бері жалғасып, ары қарай дами түскен жалпытүркілік 
руханияттың мұрагері ретінде қазақ халқы мен мемлекеті 
енді бұрынғы бабалардан қалған мирасты сақтап қана емес, 
оны байытып, жаңғырта дамытуға міндетгі болып, соған күш 
салды. Бұл дәуірдегі мәдениет өзінің түрсипаты, мазмұны 
мен тақырыбы жағынан алуан түрлі болды. Мұнда ежелгі 
мифологиялық аңыздаулар мен кейінгі заманда пайда болған 
фольк лорлық шығармалар, орта ғасырларда күллі Шығыста 
дәстүрге айналған қолжазба кітаптар мен тарихишежірелік 
туындылар, халықтық музыка мен ойындар, сондайақ ұлт
тық қазак әдебиеті мен шешендік өнер – бәрі қатар, араласа, 
сабақтаса ғұмыр кешіп жатты. Әсіресе, ауыз әдебиеті ай
рықша дамыды. Оның басты себебі, Қазақ хандығындағы 
болмыстың өзі мен мемлекеттік құрылымның өзгешелегі еді, 
яғни көшпелі өмір мен отырықшы тұрмыстың, бақташылық 
пен диқаншылықтың қатар болып, жарасымды дамуы сол 
тұстағы рухани өмірдің алдыңғы сапына өзіндік сипаты мол 
ауыз әдебиетін, дәлірек айтқанда, жыраулар поэзиясын және 
шешендік өнерді шығарды.

Ауыз әдебиеті дегенде, бұл жерде фольклор туралы сөз 
бол мауы керек. Фольклор – атам заманда туып, авторы жоқ, 
бірденбірге айтылып, ұрпақтанұрпаққа жеткен ауызекі 
шығармалар екені белгілі. Ал «ауыз әдебиеті» деген ұғым орта 
ғасырлардағы Қазақстан үшін кәдімгі кәсіби жазба әдебиет 
рөлін атқарған туындыларды білдіреді. Оның фольклордан 
басты айырмашылығы – авторлық болуы, мәтіннің біршама 
тұрақтылығы, шығарма мазмұнының нақтылығы, оның кімге 
арналғанының (адресаттың) белгілі болуы, сондайақ шығарма 
стиліндегі даралық сипат пен автордың «мені» көрініс бере
тіндігі. Мұндай ауыз әдебиетін жасаушылар ол кезде, негізінен, 
жыраулар мен шешендер (билер) болды.
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Жеке отау тігіп, өз мемлекетін құрған қазақ елі үшін XV
XVI ғасырларда ең басты мәселе – жаңа құрылған «мелекетті 
күшейту мен қорғау болды. Бүкіл қоғамдық ана, елдің аңса
ры – ұлттық тұңғыш мемлекетті сақтап қалу болды да, күллі 
әлеумет, халық, қоғам ендігі жерде жұмылдырып, бір жеңнең 
қол, бір жағадан бас шығаратын, барлық рулар мен тайпаларды 
бір орталыққа қаратып, ішкі алауыздықты тыятын, яғни елдің 
қамын жеп, ел үшін аянбай еңбек ететін әмірші керек екенін 
жақсы түсінген болатын. Сондықтан ақылды да абыройлы хан 
керек деп ойлады. Халық арасындағы, қоғамдық санадағы бұл 
пікірді, осындай этатикалық идеяны, хандық идеологияны 
барынша сақтап, елді соған үгіттеуге ерекше күш салған 
қайраткерлердің ішінде жыраулар мен шешендер өздерінің 
құдіретті сөзімен де, үлгілі ісімен де ең басты роль атқарды, 
іске орасан еңбек сіңірді.

Жыраулар кім еді? Олар нені көздеді, қандай мақсат тұтты? 
Жыраулар – хан сарайындағы көреген саясаткер, ханның ақыл
гөйі, мемлекеттің бас идеологы, елдің ақылшысы, қолбасы әрі 
дауылпаз ақын бола білді. Олар Хан Кеңесінің белсенді мүшесі 
болған, мемлекетті басқару ісіне тікелей қатынасып, саяси, 
әскери, қоғамдық мәселелерді шешуге араласып отырған. 
Соғыс кезінде жыраулар әскери Кеңесте жанның жеке өзіне де 
өз ойын ашық айтып, ақыл беріп, болжау жасаған. Қиянкескі 
ұрысқа түсер алдында жауынгерлерге арнап жыр толғаған, 
олардың намысын қайрап, рухын көтерген. Тіпті қажет 
болған жағдайда өздері де шайқасқа қатысып, ерліктің үлгісін 
көрсеткен, сондықтан жыраулардың біразы қолбасы да болған, 
тайпалар мен руларды да басқарған. Жыраулардың көбінесе 
әрі суырыпсалма ақын, әрі батыр, әрі данагой және сәуегей 
болып келуінің себебі сол тұстағы Қазақ хандығының өмір 
салты мен тұрмыстіршілігінің көшпелібақташылық болуына 
және ұдайы жаугершілікті басынан кешіруіне байланысты еді.

Жалпы, қазақ жырауларының тегі тарихи, қоғамдық және 
рухани тұрғыдан алғанда сонау Түркі қағанаты заманына 
меңзейді. Әйгілі Иолығтегіннің жазбалары оның Күлтегін, 
Білге қаған мен Тоныкөк уақытында елдің бірлігін көксеп, 
бек пен қоғамның атақабыройын ардақтаған жырау екенін 
дәлелдейді. Сол сияқты оғыздар дәуіріндегі Қорқыт ата, одан 
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бертіндегі Шыңғыс хан тұсындағы Кетбұға (Ұлық жыршы), 
Алтын Орда кезіндегі Сыпыра – бұлардың бәрі XVXVI ға
сырларда тарихи аренаға шыққан қазақ жырауларының арғы 
түптамыры, бастауы еді. Қазақ жыраулары ежелгі ұстаз
дарының дәстүрін толық сақтап, әдебиетті өз дәуірлерінің та
лапталғамына, болмысына сәйкес тақырып пен мазмұн, түр 
жағынан байыта түсті. Бір кезде бүкіл түркі халықтарында, 
олардың тарихтарында, рухани ғұмырында зор роль атқарған 
жыраулар орта ғасырларда тек Қазақ мемлекетінде ғана өзінің 
әлеуметтіксаяси, мәдени қызметін сақтап, бертінгі жаңа 
дәуірге, яғни XIX ғасырға дейін жеткізді. Бұл – жыраулық өнер 
тәуелсіз көшпелібақташылық мемлекетте ғана болатындығын 
дәлелдейтін заңдылық. Өйткені, қазақтан басқа түркі елдері 
XVXVІ ғасырларда бірі тәуелсіздігінен айырылып, бірі 
көшпелікті қойып, біржола отырықшылыққа ауысып, басқа 
идеология мен мәдениет жасады, ал енді біреулері өз мемлекетін 
құра алмады. Міне, Алтын Орда ыдырағаннан кейін, ордалы 
мемлекет құрған қазақ халқының рухани өмірінде байырғы 
жыраулық дәстүр мен әдебиет қайта жаңғырып, жаңа санада 
көрінді.

Қазақ жыраулары жаңадан құрылған мемлекеттің күшті, 
хан билігінің мықты болуын көздеп, сол кезеңдегі әдебиетті, 
күллі мәдениетті мемлекетке, ханға қызмет еткізді. Олар 
өздерін әміршінің, мемлекеттің қызметшісі деп білді, сол 
себепті хандықтың идеологына айналды. Ханның ақылгөй 
кеңесшісі, бас саясаткері болғандықтан жыраулар тек қана 
үлкен мемлекеттік маңызы бар мәселелер бойынша толғаған 
да, өз сөздерін тікелей әміршіге арнап айтқан. Олар әдетте 
елді абдыратқан, толғантқан жағдайлар мен төтенше оқиғалар 
кезінде сөйлеген. Сондықтан жырауларды әмірші де, халық та 
аса қадір тұтып, олардан хан да, халық та ел дағдарған немесе 
бүліншілік болған шақта я болмаса елге жау тигенде ақылкеңес 
сұраған. Жыраулар мұндай сәттерде жұртшылыққа тоқтау 
айтып, болып жатқан оқиғаға не месе жағдаятқа өз бағасын 
берген, өткенді еске түсіріп, бүгінін сипаттаған, болашақты 
барлаған. Өз заманы мен бұрынғы уақытты са лыстыра толғап, 
дәуір туралы, қоғам жайлы, ел мен әмірші жөнінде нақылды
пәлсапалық ой түйіндеген.
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Сонымен бірге жыраулар шығармашылығында әміршіге 
билеушілерге қарсы, оппозициялық ойпікірлер де айтылған. 
Қажетті жерде жыраулар хан мен сұлтандарға олардың халық
қа жағымсыз кейбір қылықтары мен байламшешімдеріне 
наразы болып, өздерінің келіспейтінін ашық айтып отырған. 
Тіпті кей тұстарда жыраулар өз әміршісін сынға да алатын 
болған. Олай болатын себебі – біріншіден, жыраулардың көбісі 
қай жағынан болса да хансұлтандармен терезесі тең ақсүйектер 
тұқымынан шыққандығы; екіншіден, олардың әміршіге, 
мемлекетке деген адалдығы; үшіншіден, жыраулардың ел 
арасындағы орасан биік беделдігі; төртіншіден, көшпелі 
хандық мемлекетіндегі «өзін  дік демократияның» болғандығы; 
бесіншіден, қазақ қауы мында «Өнер алды – қызыл тіл» деп 
бағаланып, «Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ» деген қағида
шарттың мық тылығы еді.

Жыраулар поэзиясындағы ең басты тақырып Қазақ хан
дығын құраған ру мен тайпалардың татулығы мен бірлігі 
жене мемлекетті нығайту мен оның жауынгерлік күшін арт
тыру болды. Ал мұның өзі жыраулар поэзиясында ең мәнді 
де, маңызды етіп қаһармандықты, елінің тәуелсіздігі мен 
мемлекетінің нығаюы үшін жан аямай күрескен батырлар 
мен қайраткерлерді мадақтап, көтермелеп жырлау дәстүрін 
қалыптастырды. Сөйтіп, жыраулар өз шығармаларында 
идеал ды әміршінің бейнесін жасады, сонымен қатар адамдар 
жоқ шылық көрмей, бақытқа кенелген утопиялық қоғамды 
суреттеді. Өздерінің монолог түрінде айтылатын толғаула
рында жыраулар маңызды мемлекеттік мәселелермен қатар 
за ман мен қоғам, адам мен заман, тұлға мен тобыр, сондай
ақ иман дылық пен қайырымдылық, өмірдің өткіншілігі мен 
адамның опасыздығы, өлім мен өмірдің қайшылығы сияқты 
моральдық, этикалық, пәлсапалық проблемаларды көтеріп, 
қоғаммен бай ланыстыра жырлап отырды.

Жыраулар поэзиясы үш түрде жасалған: толғау, арнау, 
ма дақтау. Алайда, ең жиі қолданылатыны – толғау. Тол 
ғау – алуан түрлі тақырыптағы, философиялық ойға, дидак 
ти ка мен моральға, т.б. мәселелерге арналған лирика лық 
шығарма. Оның өлеңдік кестесі, ұйқасы, шумағы әрқашан 
біркелкі болып келмейді. Сондықтан онда тұрақты буын мен 
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бунақ, үйреншікті тирада мен ұйқас сирек кездеседі де, көп 
ретте ырғақ басты роль атқарады. Оның себебі – толғау дүйім 
жұрттың алдында төтенше жағдайда байланысты қолма
қол шығарылып, сол жерде ауызша айтылатындығы еді 
және айтылған шақта ері елді жалықтырмау, әрі тез әсер ету 
мен жаттап алуға ыңғайлы болу мақсатын көздейтіндігі еді. 
Айтылу ситуациясы мен тақырыбына байланысты шумақ 
бірде көлемді, бірде шағын, үйқасы кейде шұбыртпалы, кейде 
аралас, көп жағдайда анафора түрінде болып келеді. Сондай
ақ буын саны да біресе 78, біресе 11, енді бірде 15, тіпті одан 
да көп болуы, ассонанс пен аллитерацияның жиі қолданы
луы – толғау үшін табиғи және бұл жағдай оны өлең (қара өлең) 
мен жыр түрлерінен оқшауландырып тұрады. Эмоциялық
экспрессивтілік мақсатты тұтынғандықтан толғау да психо ло
гиялық параллелизм, қайта лау, кей уақытта дыбыс қуалау
шылық пен формулалық та кең пайдаланылады. Жалпы 
поэзияға тән теңеу, шендестіру, әсі релеу, кон траст тәрізді көр
кемдік әдістәсілдер де толғауға жат емес.

Жыраулардың толғауларында кейіпкерлермен бірге автор
дың «мені» көрініп отырады. Толғау көп жағдайда бірінші 
жақтан («мен») айтылып, автордың көтеріп отырған мәселеге 
немесе тақырыпқа өз көзқарасын, өз қатынасын тікелей көр
сетеді. Сол себепті кейбір толғауларда биографиялық сипат 
болады, ал енді бір шығармаларда автор өзін суреттеп, тіпті, 
өз бейнесін (кейде портретін) сомдайды. Солай бола тұрса да, 
жырау өз мүддесін ел тағдырынан жоғары қоймайды, өзін 
қанша көтермелеп айтса да, әміршісінен жоғары апармайды, 
қаншалықты «мен» дегенмен халықтың қамқоры екенін 
ұмытпайды, халық пен өзін біртұтас сезініп, халық атынан 
сөйлейді, сондықтан да оның сөзі өтімді, өзі беделді әрі елге қа
дірлі.

Дербес мемлекет болып, Қазақ хандығы құрылған кезде
гі осындай аса беделді де көрнекті жырау болған қайрат
кер – Асан Сәбитұлы (Ел арасында және дерекнамаларда оны 
Асан Қайғы деп атаған). Асан Сәбитұлы шамамен 13701380 
жылдарында Еділ жағасында дүниеге келген. Оның әкесі 
халықтың құрметіне бөленген, аты көпке әйгілі құсбегі болған. 
Елдің ардақтысы болған Сәбит баласы Асанға өз заманы үшін 



[  205  ]

айтарлықтай білім берген. Өзінің білімділігі мен біліктілігі, 
таланты мен талабының арқасында Асан біртебірте көзге 
түсіп, жүртшылыққа танымал болады да, ақыр аяғы хан са
райынан бірақ шығады. Кейбір мәліметтер бойынша, Асан 
ҰлықМұхаммед ханның ең жақын, ең сенімді ақылшысына 
айналады, соның құзырында адал қызмет етеді. Тіпті, ордада 
аласапыран төңкеріс болып, ҰлықМұхаммед тақтан қуылғанда 
да Асан сүйікті әміршісінің қасында болады, сонымен Ұлық
Мұхаммед қайтыс болған соң Асан қайтадан өз еліне, Дешті
Қыпшаққа келеді.

Ол ДештіҚыпшаққа оралған шақта үлкен тақ үшін талас
тың үстінен шығып, сол оқиғаларға қатынасады. Әбілқайыр 
хан мен Жәнібек, Керей сұлтандардың саяси айқасы кезінде 
Асан ханның оппозициясын қолдайды, тіпті Жәнібек пен 
Керейдің кейбір ісәрекеттерін жақтырмаса да, олардың кү
ресін әділдік деп танып, жеке Қазақ хандығын құрғандарын 
орынды деп біледі. Дүниеден өткенше Асан осы сұлтандардың 
қасында болады. Бұл 14551465 жылдар аралығы еді.

Асан Сәбитұлы әдеби мұрасынан бізге көп нәрсе жеткен 
жоқ, ал мирас болып келгендерінің дені – толғаулар. Оларда 
көтерілген проблемалар – өмір, тіршіліктің мәнісі, халық 
тағдыры, қоғам жағдайы, хан мен қарашаның, әмір мен ха
лықтың арақатынасы. Аз да болса өте мәнді толғаулардың 
ішінен, әсіресе ел арасына кең таралғаны, әрі өзінің әлеумет
тік мағынасы жағынан ерекшеленіп тұрғаны – жыраудың 
Жәнібек ханға қарата айтқан «Ай, хан, мен айтпасам, біл
мейсің!» және «Қырында киік жайлаған» деп аталатын толғау
лары. Аталмыш шығармаларда Асан халықтың мүддесі, елдің 
бірлігі, жұрттың тағдырталайы туралы айтып, сол тұрғыдан 
сөйлейді, ханға атамекені мен елдің болашағы жайында өз 
ойын қымсынбай ашық, жырауға тән мінезбен толғайды. 
Жәнібектің Қазақ хандығын құрғанын қолдағанмен, Ноғай 
ордасынан мүлде қол үзіп кеткенін жақтырмайды, өйткені 
Асанның ойынша, Но ғай – Қазақ ордасы – бір ел, бір жұрт, 
демек, олар ынтымақта өмір сүруге тиіс. Олай болмаған күнде, 
халық басына бодандық түсу қаупі бар екенін сезеді, соны 
ашық айтады.
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Мұнан соң қилы-қилы заман болар, 
Заман азып, заң түзіп, жаман болар. 
Қарағайдың басына шортан шығып, 
Балалардың дәурені тәмам болар. 
О күнде қарындастан қайыр кетер, 
Ханнан күш, қарағайдан шайыр кетер. 
Ұлың, қызың орысқа бодан болып, 
Қайран ел, есіл жұртым сонда нетер?1

Бұл сөз айтылып отырған кез – XV ғасыр. Тарихтан белгілі: 
XIV ғасырдың соңында Алтын Орда ішкі алауыздықтан әл
сіреп, өзіне бағынышты Русьтен алғашқы соққы ала бастаған 
болатын. XV ғасырда Мәскеу Русі орыс жерлері мен князьдерін 
бір тудың астына топтастырып, күш жинап, үлкен мемлекетке 
айнала бастағанды. Ол ыдырап бара жатқан Алтын Ордаға 
азуын көрсетіп те үлгерген еді. Ал үш жүз жыл бойы Азия 
мен жарты Еуропаны билеген Алтын Орда бірнеше хандыққа 
бөлініп, өзара қырқысуға түскенді. Соның салдарынан олар 
үлкен күшке айналып келе жатқан Мәскеу Русіне бірінен 
соң бірі опоңай олжаға түсіп жатты, Азаудан, Еділден, т.б. 
жерлерден айырылып үлгерді. Міне, соның куәгері болған 
Асан ел тағдырын ойлап күңіренеді, елді басқарған хандардың 
жақындап келе жатқан қауіпті сезбейтініне күйінеді:

Аңдып жүрген көп дұшпан
Елге жау боп келеді... 
Мұны неге білмейсің? .. 
Арасынан қытай, орыстың,
Қорғаныс ап, тыныш жатырсың, 
Өзің, Жәнібек, елден асқан батырсың! 
Ертісті өрлеп орыс жүр, 
Тіл алсаң, іздеп қоныс көр... 
Орыс алар қалаңды, 
Шулатар қатын, балаңды. 
Осыны көрдім түсімде, 
Біл десе де, білмейсің2 ...
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Жәнібекке арнап айтқан толғауларында Асан өзі қанша 
жақсы көріп, колдап жүрсе де, әміршісіне қатал сыншы 
ретінде сөйлеп, оның кейбір ісәрекетін жақтамайтынын ашық 
көрсетеді. Ақиқатына жүгінсек, Асан жырау Жәнібек ханға 
оппозициялық сыңай білдіреді. Ол Ноғайлы дәуіріндегі өмірді 
елге жағымды, халықтың бақытты тұрмыс кешкен заманы етіп 
суреттейді, ол уақыт пен қоғамды өзінің мезгілі мен қауымына 
қарсы қоя бейнелеп, қазақ пен ноғайлардың бірге жасаған 
тұсын «алтын шақ» еді деп, дәріптей жырлайды:

Қырыңда киік жайлаған. 
Суыңда балық ойнаған. 
Оймауыттай тоғай, егіннің 
Ойына келген асын жейтұғын ... 
Еділ менен Жайықтың 
Бірін жазға жайласаң, 
Бірін қыста қыстасаң, 
Ал, қолыңды маларсың 
Алтын менен күміске3.

Асан Сәбитұлының жырау ретінде Жәнібек ханға сын көзбен 
қарағандығы ел арасында Асан туралы, оның Жәнібекке 
наразы болғандығы жөнінде, сөйтіп, елжұрт үшін «құтты 
қоныс» іздегендігі жайында әлеуметтікутопиялық аңыздар 
мен әпсаналар тууына үлкен себеп әрі негіз болған. Бұл әп
саналар Асанның Жерұйықты іздеп, жер жүзін шарлағаны, 
бірақ өзі ойлағандай елге жайлы есіміне мекенді таба алмай, 
өмірден қайғырып, өткені туралы әңгімелеп, Асанға «қайғы» 
сөзінің қосылуын, сөйтіп, ол «Асан Қайғы» аталуының себебін 
өзінше түсіндіреді.

Ал жырау Асанның өмірі де, поэзиясы да сол тұстағы 
ДештіҚыпшақ даласында өткен әрі жасалған. Оның поэзия
сы – өз дәуірінің айнасы іспетті, сол кезеңнің тынысын айқын 
сездіреді. Асанның толғауларындағы ең басты ерекшелік 
әміршіні дәріптеудің жоқтыгы, панегирика сипатының бол
мауды. Асанның бұл ерекшелігі кейінгі жырауларда да басты 
белгіге айналады, алайда ХVІХVІІ ғасырлардағы жыраулар 
поэзиясы панегирикадан құралақан да емес.
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Асан толғауларында хас поэзияға тән дыбыс үндестігі (ас
сонанс пен аллитерация), синтаксистік және психологиялық 
параллелизмдер, тұспалдау, шендестіру, анафора, эпи фора 
ұйқастары сияқты көркемдеу мен бейнелеу құралдары, әдістері 
аз емес. Мысалы:

Елбең-елбең жүгірген, 
Ебелек атқа семірген. 
Екі сезім қолға алып, 
Ерлер жортып күн көрген 
Еділ деген қиянға, 
Еңкейіп келдің тар жерге4...

«Ел» деген ұғымның, «ел» сөзінің қадірін түсіндіру мақса
тында елдің қандай екенін айту үшін кілең «е» дыбысынан 
басталатын анықтауышайқындауыш тармақтар қатар келті
ріп, шумаққа үлкен экспрессивтілік беріп тұр.

Асан поэзиясы, әсіресе, параллелизмге бай. Екі құбылысты, 
бірбіріне ұқсамайтын екі нәрсені қарамақарсы қойып немесе 
салыстыра айтады да, бейнелеп отырған затты, яки адамды 
немесе өзінің ойын тұспалдап қана емес, сездіріп, айшықтай, 
айқындай баяндайды, суреттейді:

Құйрығы жоқ, жалы жоқ құлан қайтіп күн көрер? 
Аяғы жоқ, қолы жоқ жылан қайтіп күн көрер? –

деген екі жолда бірбіріне мүлде жанаспайтын құлан мен жы
ланды ұйқастыра, ұқсастыра суреттейді де, нақ айтар ойы – 
жалғыз кісі, бауыры жоқ, туысы жоқ, яғни ең керектісі жоқ – 
бейшара адам қалай күн көреді деген ойды соңында келтіреді. 
Бұл тұспал – тағы да қазақ пен ноғайдың бірлігі қажет деген 
идея екені күмәнсіз.

Тіршілікте күн сайын кездесетін жайттар мен өмір тәжі
рибесінен туған «мәңгілік» ақиқаттар ауыспалы мағынада 
қолданылған символдар арқылы айтылып, тұспал түрінде 
баяндалады. Мәселен:

Көлде жүрген қоңыр қаз 
Қыр қадірін не білсін? 
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Қырда жүрген дуадақ 
Су қадірін не білсін? 
Ауылдағы жамандар 
Ел қадірін не білсін?5... –

деген шумақта көргені жоқ, білгені аз адамдарды мінездеу үшін 
жырау контраст әдісін пайдаланған, қыр мен суды, қаз бен 
дуадақты қарсы қою арқылы оңсолын танымаған, ешкіммен 
араласпаған, елжұртпен сыйласпаған адамды сипаттап отыр. 
Мұнда синтаксистік параллелизм де бар.

«Психологиялық, синтаксистік параллелизмдер Шығыс 
поэ зия сының дидактикалық, ғақлиялық дәстүріне, мазмұ ны
на, жалпы тәлімдік мақсатына, өмірді бейнелеу мен білдіру 
ерекшеліктеріне жақын да үндес. Сол себепті де болу керек, 
Асаннан Абайға дейінгі қазақ поэзиясында параллелизм мен 
дидактиканың қатар өрбіп келгенін дәлелдейтін мысалдар көп.

Құладың құстың құлы еді, 
Тышқан жеп жүнін түледі. 
Аққу құстың төресі, 
Ен жайлап көлді жүреді, –

деген жолдар – Асан толғауларының негізгі көркемдік арқауы. 
Осылайша өмір көріністерін параллельдеу, салыстыру, ұқсату 
арқылы суреттеу, қорытындылар жасау кейінгі тұста жыраулар 
творчествосында ақындық дәстүрге айналып кең орын алды»6.

XV ғасырдағы қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілдерінің 
бірі – Қазтуған Сүйінішұлы. Ол 14201430 жылдары осы күнгі 
Астрахан уәлаятында әскери ақсүйектер отбасында дүниеге 
келген. Ірі шонжарлар тұқымынан шыққан Қазтуған сол тұста 
Еділ салалары Ақтұба, Бозанды мекен еткен түркі рулары 
мен тайпаларының әскербасы, билеушісі болған. Алайда, 
сон шама беделді әрі ықпалды болғанымен, ол XV ғасырдың 
екінші жартысында өз елінен Қазақ хандығына алуға мәжбүр 
болады. Оның себебі – сол XV ғасырдағы ДештіҚыпшақтағы 
таққа таласқан сұлтандардың өзара жанжалайқасы болу 
керек. Қазтуғанның Қазақ хандығындағы ғұмыры туралы 
әзірше толық дерек жоқ. Дей тұрғанмен, хандықтың күшіне 

14279
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кіріп, осы күнгі Батыс және Орталық Қазақстанды қайтадан 
өзіне қаратып, иелік құрған дәуірінде өмір сүргені күмән 
туғызбайды. Бұл XV жүзжылдықтың 80жылдары еді7.

Қазтуғанның да мұрасы бізге аз көлемде жеткен. Солай 
болса да, қолымыздағы толғаулар оның үлкен талант иесі, 
көркем сөзге ұста екенін көрсетеді. Оның поэзиясы өзіндік 
мазмұнмен, өзіндік стильмен ерекшеленеді. Онда классик 
жырауға тән дидактика мен сәуегейлік жоқ оның есесіне мол 
күшқуат, бұлқыныс бар, жауынгерлік рух пен лирикалық 
көңілкүй қатар кездеседі. Оның толғауларынан қаһармандық 
пен нәзіктік айқын аңғарылады, ол жорықшы, жауынгер 
болып көрінеді. Сол кездегі қазақ болмысы үшін, көшпелі өмір 
кешкен халыққа жортуыл кешу, жорыққа аттану, ұзақ сапар 
шегу – әдетті іс. «Ер азығы жолда» деген номадтың идеалы 
шаршамайтын, талмайтын, еш нәрседен таймайтын, қайсар 
жігіт, ер азамат. Міне, Қазтуған поэзиясында бұл қасиет 
айрықша көзге түседі:

Белгілі биік көк сеңгір 
Басынан қарға ұшырмас. 
Ер қарауыл қарар деп, 
Алыстан қара шалар деп. 
Балдағы алтын құрыш болат, 
Ашылып шапсам, дем тартар,
Сусыным қанға қанар деп ... 
...Азамат ердің баласы 
Жабыққанын білдірмес 
Жамандар мазақ қылар деп8.

Сонымен бірге Қазтуған шығармаларында өршілдікпен 
қатар нәзіктік, мейірімділік, елге, жерге, атаанаға деген тәтті 
сезім көрініс береді. Оның әкешешесі мен атамекені жайында 
айтқан толғауы Қазтуғанды сыршыл ақын ретінде де танытады:

Алаң да алаң, алаң жұрт,
Ағала ордам қонған жұрт.
Атамыз біздің бұ Сүйініш
Күйеу болып барған жұрт.
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Анамыз біздің Бозтуған 
Келіншек болып түскен жұрт.
Қарғадай мынау Қазтуған батыр туған жұрт!
Кіндігімді кескен жұрт,
Кір-қоңымды жуған жұрт9 ...

Бізге жеткен толғауларда Қазтуғанның өз «мені» айқын, 
ол туралы айтып қана қоймайды, өзін поэтикалық тұрғыдан 
сипаттайды, тіпті, өзінің портретін жасайды:

Бұдырайған екі шекелі,
Мұздай үлкен көбелі.
Қара ұнымы сұлтандайын жүрісті,
Адырнасы шайы жібек оққа кірісті.
Айдаса, қойдың көсемі,
Сөйлесе, қызыл тілдің шешені,
Ұстаса, қашағанның ұзын құрығы,
Қалайылаған қасты орданың сырығы.
Билер отты би соңы,
Би ұлының кенжесі10...

Бұл толғауда автор өзін мінездейді, өзі туралы мәлімет те 
береді. Сырт қарағанда, шартты бейне боп көрінетін «уытты 
билердің соңғы биі», «би ұлының кенжесі» деген сөздер бөлім 
Қазтуғанның әкесі де, өзі де беделді би болғанын аңғартады. 
Ал осы өзін таныстыру, өзін бейнелеу барысында жырау нағыз 
көркем поэзияда қолданылатын өрнектерді пайдаланады. Ол 
бақташылық өмір кешетін елге өте жақсы таныс образдар мен 
символдарды ұтымды қолданып, кей жерлерде метафоралық 
бейнелер жасайды. Өзін елдің серкесі, биі әрі шешені, асауды 
ауыздықтайтын құрығы, орданың тірегі, буыршынның бұта 
азуы, бидайықтың көл шайқаған жалғызы деп сипаттайды. 
Осындағы «серке», «би», «шешен», «құрық», «орда», «буыр
шын» сөздері қазақ өміріндегі әдеткі сөздер мен ұғымдар 
метафоралық мағынаға ие бо лып, автордың қандай адам екенін 
поэзия тілімен сомдап тұр. Демек, Қазтуған өз толғауларында 
суреттейтін нәрсеге ақынша қарап, оны көркем сөзбен кес
телеп танитын зергер екенін көрсетеді. Ол жырауға тән төк
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пелеп айтуға лайықталған өлеңжырларда ассонанс пен алли
терацияны өте ұтымды пайдаланады.

Кейбір толғауларға қарағанда, Қазтуғанның өмірі бірыңғай 
жақсы, үнемі ақсүйек деңгейінде болмаған тәрізді. Сол се
бепті оның бірер шығармасында тәуекелшіл, өр мінезді ердің 
образымен қатар жаны нәзік, сезімтал, адам сезімінің, көңіл
күйінің бұрылыстарын дөп басатын сезімтал кісінің бейнесі, 
әрі атаанасы мен елжұртын мейлінше жақсы көретін адал 
перзенттің де образы кездеседі. Туған жерінен, Еділ жа
ғалауынан шалғайға, Қазақ хандығына келген Қазтуған өзінің 
атамекеніне деген сүйіспеншілігін, сағынышын сол жерлерді 
айрықша әсірелеп, әсерлеп суреттеу арқылы береді. Туған 
жерін бақ пен ырыс қонған, құтты қоныс етіп көрсетеді.

Салп-салпыншақ анау үш өзен
Салуалы менің ордам қонған жер. 
Жабағылы жас тайлақ 
Жардай атан болған жер. 
Жатып қалып бір тоқты 
Жайылып мың қой болған жер. 
Жарлысы мен байы тең, 
Жабысы мен тайы тең,
Жары менен сайы тең, 
Ботташығы бұзаудай, 
Боз сазаны тоқтыдай, 
Балығы тайдай тулаған, 
Бақасы қойдай шулаған... 
Қайран да, менің Еділім ...

Жалпы, мазмұны мен әлеуметтік мағынасы, көркемдікбей
нелік қасиеттері жағынан Қазтуған шығармалары – Асанның 
толғаулары секілді қазақ халқының өз алдына отау тігіп, 
жеке мемлекет құра бастаған шағындағы елге құтты қоныс 
іздеу идеялары мен жайлы мекенге орналасу мәселелерінің, 
поэзиялық түрдегі шешімі деуге болады, сол себепті онда өзінің 
ежелгі отанын дәріптеу орын алған.

Ал енді Қазақ хандығы күшейе бастаған кезі мен дербес 
мемлекет ретінде басқа көршілес елдерге танылып, үлкен 
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ордаға айналған тұстағы жыраулар поэзиясы бұрынғыдан да 
гөрі саясиәлеуметтік мәнге ие болды, онда жалпы мемлекеттік 
проблемалар сөз болуымен қатар, әміршіге, оның ісәрекетіне 
деген наразылық білінеді, кей тұста тіпті сын да айтылады. Сол 
уақыттағы аса көрнекті жыраулардың бірі – Шалкиіз (Шәлгез) 
Тіленшіұлы болды. Ол 1465 жылдар шамасында Жайық 
өзені нің шығыс жағында, аса ірі ақсүйектер тұқымынан 
тараған, текті феодалдың үйінде дүниеге келеді. Оның 
нағашы жұрты да өте беделді, елді билеген адамдар болған. 
Шалкиіз анасынан сәби кезінде айырылып, нағашыларының 
қолында тәрбиеленеді. Екі жағы да текті тұқым болған соң, 
әрі мұсылманша терең білім алған Шалкиіз биік парасатты, 
тәкаппар мінезді болып өседі. Ол ұзақ, бір ғасырға жуық 
тіршілігінде алуан түрлі тағдырды бастан кешіреді, Ноғай
лының әміршісі Би Темірдің ардақтаған жырауы болады, содан 
кейін оның қаһарына ұшырайды. Өмірінің соңғы жылдарын 
Шалкиіз жырау Қазақ хандығында өткізіп, шамамен 1560 
жылдарда қайтыс болған деп саналады.

Шалкиіздің әдеби мұрасы сол дәуірдегі басқа жыраулардан 
гөрі молырақ сақталған (оның 30ға жуық толғаужырлары 
жарық көрді). Оның бізге жеткен толғаулары Шалкиіздің 
кең тынысты, әрі сөзге ұста, аса дарынды жы рау екенін және 
оның шығармашылығы өз заманындағы жыраулық поэзияға 
тән барлық қасиеттерді бойына сіңіргенін айғақтайды. Атап 
айтқанда, мұнда әміршіге тікелей сөз арнап, оны мадақтау, 
қоғам мен дәуір, билеуші мен жырау туралы пәлсапалық 
ойланыстар, жақсылық пен зұлымдық, достық пен қастық, 
әділдік пен арамдық жөніндегі ғақлиялық тұжырымдар, 
дидактикалық толғаныстар, яғни жырау көтеретін мәселелер 
мен тақырыптар түгел бар деуге бола ды. Мұның бәрі жоғары 
көркем поэзия тілімен, әр алуан теңеулер, метафора мен 
синтаксистік, психологиялық параллелизмдер арқылы айты
лады.

Шалкиіздің толғаулары әрі лирикалық, әрі эпикалық са
рында болып келеді. Лирикалық сарындағылары этика, 
мораль, дидактика, жалпы адамгершілік мәселелерін сөз етсе, 
эпикалық сарындағылары мемлекеттік, халықтық, елдік проб
лемаларына арналып, қаһармандық мәнге ие. Лирикалық 
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толғаулардың басым көпшілігі адам туралы, оның қасиеттері 
жөнінде, адамдардың өзара қатынасы мен олардың өмір, 
достық, имандылық жайындағы түсінік пайымы, адамның 
қоғамдағы орны жөнінде сөз қозғайды. Жаугершілік пен 
жорықтар заманында өмір сүрген Шалкиіздің жас шағындағы 
идеалы арғымақ атқа мінген, үстіне сауыт, басына дулыға 
киген, қолына алдаспан ұстаған, сұлу жарды құшақтаған 
ержүрек батыр. Өзі талай ұрысқа қатысып, жолдастарын 
қарумен де, жалынды жыртолғаумен де жігерлендіре білген 
Шалкиізге «батыршылық сүру» – басты мұрат, сондықтан да 
ол:

Батыр болмақ сойдан-дүр, 
Жалаңаш барып жауға ти. 
Тәңірі өзі біледі 
Ажалымыз қайдан-дүр!12 –

деп айтады.
Жалпы, Шалкиіз толғауларының мазмұнына қараған да, 

оның өмірінің үш кезеңі аңғарылады:
а) арманға толы, албырт жастық шақ;
ә) атақдаңқы артып, үлкен жырау деңгейіне көтерілген тұс;
б) содан кейін бағы тайып, әміршіден де, сарайдан да алас

талған кезең.
Алғашқы, келешегіне сенімі мол, тауы шағылмаған Шал

киіздің шығармалары өте аз жеткен, бірақ сол бізге мәлім
дерінің өзі жас жігіттің ақындық қүдіретін таныта алады. 
Жастыққа тән өрмінездік, алдына жоғары мақсат қою, биік 
талаптың мүддесінен шығу, әйтпесе өмір сүрудің қажеті жоқ 
деп кесіптүю ашық айтылады:

Алаштан байтақ озбаса,
Арабыдан ат та сайлап мінбен-ді!
Күлікке тастай болып тимесе,
Үстіме көбе салып кимен-ді! 
Күмістен екі қолтық жоқ болса, 
Сыпайшылық сүрмен-ді! 
Алғаным ару болмаса, 
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Алдыма алып сүймен-ді! 
Дулығамның төбесі 
Туған айдай болмаса, 
Батыршылық сүрмен-ді!13

Шалкиіз поэзиясының ішінде нағыз жыраулық үлгіде ту
ғандары, негізінен, пәлсапалы мазмұнда болып келеді де, эпи
калық толғау түрінде айтылады. Бұл, көбінесе, Шалкиіздің 
мол тәжірибе жинақтап, елге дүлдүл жырау ретінде танылып, 
хан ордасында ақылгөй, кеңесші болып жүргенде және 
содан кейін қарт абызға айналып, тіршілікке өзінің ұзақ та 
қызықты, әрі мағыналы өмірінің биігінен қарап, өткенкет
кенді ойлап, келешекті болжай алатын шақта шығарылған 
жыртолғауларында анық көрінеді.

Жұлдызы жанып, Би Темірдің жанында жүрген кезде 
айтылған толғаулардың дені елдік, ерлік мәселеге бағыш
талған, өзінің әміршісін дәріптеуге арналған. Мысалы, осын
дай шығармалар қатарына «Арық хан», «Көгерген көк сынулар 
жайқалса», «Жел, жел есер, жел есер», «Көктеп мінген еріңіз», 
«Шағырмақ бұлт жайтастар», «Жапалақ ұшпас жасыл тау», 
«Айырдан туған жампоз бар», «Ағынды сулар, аймақ көл», 
«Жайыңды білген қарындас», «Асқар, асқар, асқар тау», 
«Қатынасы биік көлдерден» атты өлеңтолғауларды жатқызуға 
болады.

Шалкиіздің біраз толғауы оның әмірші қаһарына ұшырап, 
ордадан қуылып, өмірдің, әсіресе қуғындықтың кермек дәмін 
татып, жалғыздық көрген тұсында шығарылғаны аңғарылады. 
Кеше ғана Би Темірдің ақылшысы болып, айтқаны іске асып 
тұрған жырау бүгін ешкімге қажет болмай, бұрын қасында 
жүрген серіктерінің де сатқындығын көріп, адамдардың іштар
лығын, күншілдігін басынан кешіріп, ашына да, ойлана да, 
күңірене де, түңіле де толғайды. Дүниеде жақсылықтың бәрі 
өтпелі екенін ашық айтып, тіршілікте адам тәрізді өмір сүріп, 
қызықты қызықтап, жоқты жоқтап өту қажет екенін ескертеді:

Мынау жалған дүние
Кімдерден кейін қалмаған!14 – 
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деп үлкен түйін жасайды. Орда мен хан маңайынан алшақ 
жүрген кезде туған толғауларында Шалкиіз көпті көрген, 
небір нәрсені басы нан өткерген, мол тәжірибе жинақтаған дана 
болып көрінеді. Бұл тұста ол өмірдің мәні неде, адамға дүниеде 
не керек, жақсылық деген не сияқты аса маңызды сауалдарға 
жауап береді, тіпті «тұлға мен тобыр» секілді философиялық 
мәндегі мәселені де көтереді:

Көрінгеннің бәрін де кісі демеңіз, 
Күпе-күндіз тал түсте 
Тарандап түзге жетер кісі бар. 
Ау, бөрілер, бөрілер, 
Бөрімін деп жүрерлер. 
һәр бірінің баласы 
Алтау болар, бес болар, 
Ішінде абаданы бір болар. 
Абаданынан айырылса, 
Олардың һәр бірлеуі 
Һәрбір итке жем болар15.

Шалкиіз шығармаларының ішінде оны нағыз жырау етіп 
көрсететін екі толғауы бар: «Би Темірге бірінші толғау» және 
«Би Темірді хаж сапарынан тоқтатуға айтқаны». Екі толғау 
да Шалкиіздің атақты жырау болып, халыққа, елге беделі, 
бірақ әміршінің қасынан аласталған шақта айтылған керек 
деп есептеледі. Сол себепті бірінші толғауында жырау үлкен 
шеберлік көрсетіп, алдымен Би Темірді мақтап алады да, 
содан соң өзін қорлағанын ашық айтып салады және оның 
кейбір кемшілігін көрсетіп, оған жырау дәстүріне сай нақыл 
айтады, кеңес береді. Ал екінші толғауда Шалкиіз басқа бір 
қырынан көрінеді. Мұнда ол жеке басының өкпесін емес, елдің 
жағдайын сөз етеді, сөйтіп, Би Темірді қажыға барудан бас 
тартуға шақырады. Меккеге барудан бас тартудың қажеттігін 
жырау ұтымды әдісті пайдаланып дәлелдейді: әміршісін 
дәріптеп, оны өте әділ төре етіп суреттейді де, содан кейін оған: 
«Егер кетер болсаң, мына халқың бассыз, иесіз қалады», – деп 
айтады және имандылықтың шарттарын алға тартады: 
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Жығылғанды тұрғызсаң,
Жылағанды уатсаң,
Қисайғанды түзетсең, 
Тәңірінің үйі бәйтолла,
Сұлтан ием, қарсы алдында жасапты16.

Жалпы, Би Темірге қарата айтылған осы екі толғауда өте 
дарынды жыраудың қайсар бейнесі мен текті батырдың алып 
тұлғасы айқын көрінеді. Шалкиіздің ақындық талантты 
қайтпас батыржыраудың образын айшықтаған. Мұндағы ба
тыржырау өзінің тектілігі мен кемеңгерлігі жағынан әмір
шіден асып түспесе, кем түспейді, ол ержүректілік пен қа
һармандылықтың, парасаттылықтың эталоны, көркемделген 
шыңы болып көрінеді. Сырттай қарағанда Би Темірді мақтап
марапаттаған болып көрінетін жолдар, шынтуайтына үңілсек, 
әміршіні дәріптеуден гөрі жыраудың өз бейнесін аша түседі, 
оны толығырақ сипаттайды. Бұл жолдарда әмірші қаншалықты 
жоғары көтеріле көрсетілсе, жырау да өзін соншалықты 
биіктете түседі, сөйтіп, жасырын тұрған «әмірші мен жырау» 
деген оппозициялық ой өте шебер, көркем, әрі нәзік айтылады. 
Алайда, осының бәріне қарамастан, Шалкиіз өз заманының 
перзенті, сол дәуірдің жырауы ретінде өз уақытында үстем 
болған этатикалық көзқарасты ұстанған да, мемлекет күшті 
болу үшін елді әділ басқаратын, иманжүзді әмірші керек деп 
ойлаған, сондай әмірші болады деп сенген. Міне, осы сенім оған 
«Би Темірге адалмын» деген сөзді айтқызған.

XVI ғасырда өмір сүрген аса талантты жыраудың бірі – 
Аймадет Доспамбет жырау. Ол XV ғасырдың соңында Кіші 
Орданың билеушісі болған әскери шонжарлар отбасында 
дүниеге келген. Болашақ жырау сол дәуірге және өзінің 
тегіне сай тәлімтәрбие мен білім алады. Есейген шағында ол 
Ыстамбұл мен Қырымда, Бақшасарайда болады және Дешті 
Қыпшақтың біраз жерін аралайды. Ресейге қарсы бірнеше 
жорыққа қатысады, сондайақ өз отанындағы билеушілердің 
өзара ұрысжанжалдарына да араласып жүреді. Сондай бір 
қырқыста ауыр жарақаттанып, қаза табады. Бұл шамамен, 
15401545 жылдар болуға тиіс, өйткені ол өзінің соңғы 
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өлеңінде: «Ер Мамайдың алдында шаһид кештім, өкінбен!» 
– дейді. Ал Мамайдың 1549 жылы опат болғаны белгілі.

Доспамбет ұзақ жасамағандықтан классикалық типтегі 
жырау деңгейіне көтеріле алмады, яғни ол әрі мемлекеттің 
идеологі, әрі ханның ақылшысы, әрі дана абыз болған жоқ. 
Дей тұрғанмен, оның бізге жеткен әдеби мұрасы Доспамбеттің 
талантты жауынгерақын болғанын көрсетеді. Өзінің шығар
маларында ол басынан өткен аласапыран өмірді, бастыбасты 
оқиғалар мен ойсезімдерді таза поэзиялық үлгіде бейнелей 
білген. Оның өлеңжырларында жыраулық дәстүрге тән әсіре 
нақылдылық пен пәлсапашылдық жоқ. Рас, ол да, бұрынғы 
жыраулар сияқты, өмір мен өлім туралы жырлаған, бірақ 
көп жасаған қарт тәрізді салмақтап, байсалды толғамайды, 
келешекті де болжамайды. Доспамбет жалындап жанады, 
үміттенеді, қайраттанады. Өмірден ерте кеттім деп өкінбейді. 
Керісінше, өзіне лайықты, жақсы өмір сүрдім деп есептейді, 
өйткені оның идеалы – Сарыарқа үшін шай қаста шәйіт болған 
жауынгер. Доспамбеттің ойынша, ең бақытты адам – арғымақ 
мінген, көбе киген, жұпар аруды құшқан, той тойлап, армансыз 
қымыз ішкен, жау келсе, қарсы шапқан жаужүрек жігіт. Міне, 
Доспамбет өзін осындай өмір сүрген кісі ретінде көрсетеді. Ол 
өз дәуірінің қоғамына, болмысына, тіршілігіне дән риза. Оны 
жалған дүниедей, қайта дәріптей жырлайды. Оған құштарлық 
танытады. Өмірден түңілу атымен жоқ.

Доспамбет жырау көбінесе бірінші жақтан сөйлейді, оның 
«мені» лирикалық кейіпкір емес, жыраудың өзі, сондықтан 
жырау өзі туралы айтады, өзін қалың жаудан қайтпайтын, 
нағыз қаһарман етіп сипаттайды:

Қалаға қабылан жаулар тигей ме,
Қабырғадан дұспан жолдап жүргей ме,
Қатарланып, қырланып,
Қайран ер қарт күреңге мінгей ме!
Қабырғадан қараған
Достым менен дұспаным:
«Апырым, ер Доспамбет! – дегей ме17 ?
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Осы шумақтың кілең «қ» дыбысынан басталуы, көп сөз
дің де «қ» дыбысымен үндесуі – автордың «қаһармандық, 
қаһарлық» күйжайды беру үшін пайдаланған көркемдік тәсілі 
(аллитерация). Мұндай толғау мазмұны мен сарынына үндес 
дыбыстарды қатарлата пайдалану – жалпы ауыз әдебиетінің, 
әсіресе жыраулар поэзиясының кең тараған дәстүрі.

Доспамбет жырау шығармаларының ішінде біршама ғұмыр
намалық сипаты бар, оның өмірінің кейбір кезеңдерінен хабар 
беретін толғауы ерекшеленіп тұратынын айтпасқа болмайды. 
Негізінде, бұл – жыраудың жарық дүниемен қоштасу жыры. 
Өзінің рухы мен көңілкүйі жағынан бұл толғау басқа жы
раулардың туындыларынан өзгеше. Әдеттегі қоштасу жыр ла
рында ұшырасатын сентиментальдық әрі қайшылық сезім де 
кездеспейді. Бұл толғауда жыраудың өмірі мен тағдырталайы 
жинақы да шымыр баяндалған. Құрылысы жағынан толғау 
даралықтан жалпылыққа қарай баспалдақтап өріледі: әуелі 
автор өзіне сипаттама береді, қалай жараланғанын әңгімелейді, 
содан соң әйелі мен балаларын мінездеп суреттейді, ең соңында 
туыпөскен жерімен, отанымен қоштасады. Осының бәрі көркем 
тілмен, әр алуан поэтикалық тәсілдерді, параллелизмдерді 
пайдалану арқылы айтылып, жыраудың ақындық таланты 
мен импровизаторлық қуатын танытады. Толғаудағы жайттар
ды жырау біресе еске түсіру түрінде, біресе орындалмай 
қалған армандар мен істерді санамалау формасында баян етеді. 
Ойындағы көп арманның жүзеге аспағанына Доспамбет еш 
өкінбейді, себебі оған тіршілігінің өзі арманаңсардың іске 
асқаны болып көрінеді.

Доспамбет шығармаларының тағы бір ерекшелігі – тарихи 
тұлғалардың арнайы аталып, олар туралы дерек беруі. Ай
талық, Мамай, Қосай, Есақай, Кетбұға, ӘлҒұсман паша, 
Досай, Әли. Осылардың ішінде жырау айрықша бағалағанда
ры – Кетбұға мен Мамай. Ал, Қосай, Есақай – автордың екі ұлы, 
оларға батыр жырау үлкен үміт артады. Жалпы, Доспамбет 
поэзиясы жауынгерлік және тарихилық сипатымен басқа 
жыраулар туындыларынан ерекшеленіп тұрады.

Қазақ хандығы тұсындағы әдебиеттің көрнекті өкілі – 
Жиембет Бортоғашұлы. Ол XVI ғасырдың 7075 жылдары өте 
ірі феодалдардың ортасында дүниеге келген. Оның аталары 
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Кі ші жүздегі Он екі ата Байұлына кіретін Тана руының көсем
дері болған. Жиембеттің өзі де сол кездегі қазақ ханы Есімнің 
өкілі ретінде бүкіл Кіші жүзді билеген. Өзі би, батыр Жиембет 
мемлекет тіршілігінде үлкен роль атқарған және ханға да зор 
ықпал етіп отырған. Аса беделді билердің қатарында Есім 
ханды ақ киізге көтеріп, таққа отырғызу рәсіміне қатынасқан. 
Жиембет қазақ пен жоңғарлықтардың қақтығыстарында, 
әсіресе 1620 жылғы шайқаста, сондайақ 1627 жылы Ташкент 
шаһарының билеушісі Қатаған Тұрсынның бүліншілігін басуда 
айрықша қызмет етіп, көзге түскен. Зор даңққа және беделге 
ие болған Жиембет өзіне қараған Кіші жүзді жеке мемлекет 
етуге тырысады. Оның мұндай сепаратистік ниетін сезген Есім 
хан Жиембетті ойраттар тұратын жаққа жер аударып жібереді. 
Айдаудан 1645 жылы Есім хан қайтыс болған соң оралып, көп 
ұзамай дүниеден өтеді.

Жиембет жыраудың мұрасынан бізге әзірше белгілері – 
ханға арнап айтқан үш толғауы және жыраудың айдаудағы 
халжағдайын баян ететін екі лирикалық өлеңі. Алайда, осы 
аз дүниенің өзіақ Жиембеттің айтулы жырау болғанын, сөздің 
де, істің де парқын білетін қайраткер, биік парасатты, дана, 
даналыққа жеткен абыз екенін толық дәлелдейді.

Жиембеттің Есім ханға арнап айтқан толғауларында оның 
нағыз классик жырау екені көрінеді: ханмен бірге мемлекеттің 
күшеюіне көп күш салған би, ханның кеңесшісі әрі хандықтың 
идеологі бола білген Жиембет біртебірте ханға қарсылық 
білдіріп, оппозицияға көшеді, сөйтіп, қуғынға түседі.

Оның қуғынға ұшырауының себебі, сөз жоқ, бидің се
паратистік ниеті. Алайда, жыраудың толғауында бұл себеп 
басқа болып көрінеді: Жиембеттің інісі Жолымбет жол торып 
жүріп, қалмақ елінен Есім ханға келе жатқан алым мен сый
сияпатты қолға түсіріп, алып кетеді. Сол үшін хан Кіші жүзге 
«Жолымбеттің басын беріңдер!» – деп бұйырады. Бірақ, Он 
екі ата Байұлы ханға басу айтқалы Жиембетті бас етіп, аяққа 
жығыла барады. Хан көнбейді, керісінше, Жолымбеттің ісін 
сылтау етіп, Жиембеттің өзін қуғындайды.

Бізге жеткен Жиембеттің шығармаларында екі кезең, 
екі кейіпкер, екі процесс қатар көрініп отырады. Бірінші ке
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зең – Жиембеттің хан ордасындағы дәуірі де, екінші кезең – 
жыраудың айдаудағы шағы. Екі кейіпкердің бірі – жыраудың 
өзі, екіншісі – Есім хан. Бірінші процесс – ханның Жиембетпен 
санасып, онымен жақсы тұстағы жағдайы, ал екінші процесс – 
Жиембет сарайдан аласталғаннан кейінгі ханның жайкүйі. 
Осындай қарамақарсы қою арқылы Жиембет өзін және Есім 
ханды бұрын, яғни екеуі араз болмай тұрғанда, қандай еді, 
енді қалай болды деп суреттеуге тырысқан. Әрине, жырау 
өзін асқақтата, ал қарсыласын тұқырта бейнелейді. «Бұрын 
сен кім едің?» – деп жырау Есім ханға өткен дәуірді, елге жау 
шапқанда нендей халде болғанын есіне түсіреді:

Қалмақтың Бөрі ханы келгенде, 
Соқыр бурыл байталға 
Сонда бір жайдақ мінгенсің18 ... 
Ал бұрын мен кім едім? –

деп жырау өзінің хан сарайындағы жағдайын былайша баян
дайды:

Еңсегей бойлы ер Есім, 
Есім, сені есірткен 
Есіл де менің кеңесім! 
Ес білгеннен, Есім хан, 
Қолыңа болдым сүйесін, 
Қолтығыңа болдым демесін... 
...Менім ер екемді көргенсің, 
Әуелден бірге жүргенсің, 
Дегенімді қылғансың, 
Қайратымды білгенсің.

Жиембет жырау хан алдында бас имейді, өктем сөйлейді, 
өзінің кім екенін, өзі кетсе, ханның «ит түрткі көретінін», 
«Жием бет қайда?» – деп сұраған елге жауап бере алмай, мас
қара болатынын айтады. Қызақыза келе Жиембет кешегі 
әміршісіне айбат шегіп, айбар көрсетеді. Осы тұста Жием бет 
өзінің батыр бейнесін сомдайды, «менің ерлігімді сұрасаң, 
жолбарыс пенен аюдай, өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау 
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тайыңдай, зорлығымды сұрасаң, бекіре менен жайындай, 
беріктігімді сұрасаң, қарағай менен қайыңдай», – деп өзін 
жанжақты мінездейді.

Есім ханға бас ұрмайтынын білдіріп: «Тасқан екен мына хан, 
сенсіз де күнімді көрермін», – деп ашу шақырып, ат құйрығын 
кесіскен Жиембет жырау айдауда жүріп те қайсарлық көр
сетеді:

Керегеге ілінген 
Шабылмаған семсер тұр. 
Жаудан алмай кегімді 
Есіл де өмір өткен құр!20 –

деп, жырау айдаудағы амалсыздыққа налиды, бірақ өзінің 
жолынан, ниетінен айнымайды, өрмінез қалпында кала ды.

XVIІXVIІІ ғасырдағы қазақ поэзиясын тағы бір биікке 
көтеріп, жыраулық дәстүрді ары қарай дамыта түскен үлкен 
талант иесі Ақтамберді Сарыұлы болды. Ол 1675 жылы 
Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан әйгілі Қаратаудың 
қойнауында, ауқатты феодалдар үйінде туған. Атаанасынан 
ерте айырылған ол жамағайын туысы Бердіке деген батырдың 
қолында өседі. Бердіке болашақ жырауды жастайынан соғыс 
өнеріне баулып, оның мінезқұлқына ерлік, қайсарлық қасиет 
дарытады. Ақындық таланты ерте білінген Ақтамберді 10
11 жасындаақ өлең шығара бастайды, ал 17ге толғаннан 
соң қазақтардың Моғолстанға, Жоңғарияға жасаған жо
рықтарына қатысып, ұрыстарда қаһармандық көрсетіп жү
реді. «Ақтабан шұбырынды» уағында Ақтамберді атақты 
батыр, әрі жырау, Орта жүзге қарайтын руларды басқарушы 
ретінде көрінеді. Батыр жырау қазақтардың жоңғарлықтарға 
қарсы күресін ұйымдастырғандардың бірі болады, өзі қазақ 
жасағының алдыңғы сапында шайқасады. Жоңғар мемлекеті 
күйрегеннен кейін Ақтамберді өзінің зор беделі мен жыраулық 
сөзі арқасында елді соңына ертіп, жаудан азат етілген 
атамекенге орнықтыруда орасан еңбек етеді. Өзі солармен бірге 
Қазақстанның шығысына көшіп келеді. Ақтамберді жырау 
93 жасында, яғни 1768 жылы қайтыс болады. Оның күмбезі 
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Шыңғыстаудың «Құндызды» деген жерінде, «Жүрекжота» деп 
аталатын төбенің басында.

Ақтамберді жыраудың әзірше бізге мәлім 26 шығармасы 
бар, олар тақырыбы жағынан үш топ құрайды да, осы үш 
топ жырау өмірінің үш кезеңін бейнелеп, содан хабар береді: 
жастық шағы, кемеліне келіп, даңққа бөленген кезі және 
қартайған уақыты. Осыдан болу керек, Ақтамберді поэ зия
сында қаһармандық пен лирикаға тән нәзіктік, қатал шындық 
пен сағым қиял қатар өріліп, аралас жүреді.

Бірінші топқа жататын шығармалар Ақтамбердінің жас 
кезінде, жетімдік көріп, көңілі жүдеп жүрген шақта туған 
болу керек. Ол өлеңдері мен толғауларында тағдырға налу, 
жал ғыздық пен кедейшіліктен тарығу, өзінің нашарлығына 
қорлану, өкінуөксу бар. Автордың өзі де оның лирикалық 
кейіпкері де жалғызілікті, қорғансыз, барлық жерде өзінің 
әлсіздігін сезеді, зорлықзомбылық көреді. Ол осындай халін 
уайымдайды, бірақ келешектен үмітін үзбейді. Жылдамырақ 
есейгісі, елдің қатарына қосылып, дұшпандарынан кек алғысы 
келеді, соны армандайды.

Дұшпаннан көрген қорлығым 
Сары су болды жүрекке, 
Он жетіде құрсанып, 
Қылыш ілдім білекке, 
Жауға қарай аттандым 
Жеткіз деп, Құдай, тілекке21.

Міне, бұл – Ақтамбердінің кәмелетке жетіп, өзінөзі қорғай 
алатын шаққа келгендегі көңілкүйі, арманына жеткен сәті. 
Осыдан бастап Ақтамбердінің тасы өрге домалап, ол атақ
даңққа ие болады.

Ақтамберді өмірінің көбін жорықта, ат үстінде, жортуылда 
өткізген. Ол өз маңайы ғана емес, алыстағы шет елдерге де сапар 
шеккен, оларға шабуыл жасаған жасақтардың ішінде болған. 
Ең бастысы және Ақтамберді үшін ең қиыны сол – қазақтардың 
жаудан басым түсіп, тізесін бүктіргенін ғана емес, ойраттардан 
ойсырай жеңілгенін көзімен көріп, басынан өткерген, өз 
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ағайындарының ерлігімен бірге сужүрек қорқақтығының да 
куәсі болған...

Қалай болғанда да Ақтамберді қорықпайүрікпей, қалың 
шайқастың ортасында болып, қазақ қолын жеке қаһар
мандығымен де, жалынды жырымен де жігерлендіріп, қайрат
тандырған, оларды ерлікке шақырған, жасақтардың жеңіске 
деген, өз күшіне деген сенімдерін арттырған, оларды жауға 
тойтарыс беруге жұмылдырған:

Балпаң, балпаң кім баспас, 
Басарға балтыр шыдамас. 
Батырмын деп кім айтпас, 
Барарға жүрек шыдамас.
Жалтара шапсаң, жау қашпас, 
Жауды аяған бет таппас. 
Уа, жігіттер, жандарың 
Жаудан аяй көрмеңіз, 
Ғазырейіл тура келмей жан алмас!22

Қасындағы жасақшыларға арналып айтылған осы шу мақ
та Ақтамберді шайқасқа кірер алдындағы жігіттерді қай
раттандыру үшін «батыржау» деген оппозициялық ұғым
аллитерация әдісін пайдаланып, алғашқы төрт жолды «б» 
дыбысынан бастап, «батырлық» деген не, «батыр» қандай 
болады деп айтса, шумақтың екінші жартысындағы бес жолдың 
үшеуін «ж» дыбысымен бастап «жау», «жасқаншақ», «жаман» 
деген ұғымдарды беріп тұр. Міне, жорықта айтылатын жырау 
толғаулары осы іспеттес болып келеді.

Осындай ерлік пен табандылықты жырлайтын толғаулар 
Ақтамберді шығармаларының екінші тобын құрайды. Қарсы 
топтағы өлеңдерде Ақтамберді жыраудың арманаңсары, 
дүниетанымы, өмірге деген көзқарасы айқын көрінеді. 
Оның лирикалық кейіпкері көп нәрсені армандайды. Бірде 
ол «омырауы есіктей, ойында еті бесіктей, табаны жалпақ 
Тар ланды мініп», «аңдысып жүрген дұшпанын айттырса 
бермес сұлуын тегін олжа қылуды» армандаса, енді бірде елде 
тыныштық орнап, жұрттың көңілі өсіп, бейбіт өмір сүруді, 
алқалы жиын өткізіп, билермен кеңес құруды арман етеді. Осы 
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тектес армандар тізбегінен тұратын «Күлдіркүлдір кісінетіп» 
деп аталатын толғаудың орны ерекше, мұнда Ақтамберді 
жауынгер жырау ғана емес, Асан тәрізді ел қамын жеген, 
халықтың халін жақсартуды көксеген абыз жырау деңгейіне 
көтерілген. Егер Асан Қайғы елге құтты қоныс іздеп, жер 
шарласа, Ақтамберді ондай Жерұйықты өзінің поэзиясында 
бейнелеп, ырысқа кенелген, бақытты елдің утопиялық өмірін 
арман арқылы суреттейді. Ол «құрап, жанды көп жиып, 
өз алдына ел қылуды» армандап, сол елдің бақытты, рахат 
тіршілігін мынадай күйде көреді:

Асқар бір тауды жайласам,
Желілеп бие байласам,
Күнде жиын, күнде той,
Қыз-бозбала ойнатсам.
Тентегін түзеп байқа деп,
Ішінен биді сайлатсам.
Құлым бір ұлдай киінсе, 
Көркемін көрген сүйінсе, 
Атымтай Жомарт секілді 
Атағым жұртқа білінсе! 
Өзім бір бөлек жайласам, 
Жігіттен нөкер сайласам, 
Ойпаң жерге он отау, 
Қыраң жерге қырық шатыр, 
Қонағымды жайғасам! 
Пышақтан малым кетпесе, 
Қазаным оттан түспесе, 
Ауылдан топыр үзілмей, 
Ошақтың оты өшпесе. 
Май жемесе қонағым, 
Қан жемесе барағым, 
Он кісіге жараса
Бір кісіге арнап тартқан табағым23.

Бұл толғауда Ақтамберді бірінші жақтан сөйлегенмен, 
жеке өз басының емес, ел арманын, жұрттың көкейіндегі ойын 
«мен» арқылы жалпылық мәнде айтып тұр. Сөйтіп, жыраудың 

15279
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өзі емес, оның лирикалық геройы «мен» деп тұр. Бұл – кәдімгі 
реалистік әдебиетке тән әдіс екені белгілі. Абайдың «Болыс 
болдым, мінеки!» – деп, бірінші жақтан сөйлейтін лирикалық 
кейіпкері сияқты, Ақтамбердінің бұл толғауындағы «мен» – 
автордан белектенген кейіпкер, ал оның арманы – автордың 
идеалы.

Аталған толғауында Ақтамберді утопиялық өмірді армандау 
арқылы сол замандағы қазақ тіршілігінің, тұрмыссалтының 
әр саласын бейнелеген. Айталық, жорық пен жортуыл, жауға 
мінер тарлан ат, ұрысқа киер ақ сауыт, сауытты соғатын 
зергер, жаудан қыз олжалау, кек қайыру – бұл жаугершілік 
көріністері болса, бейбіт өмірдегі жайлауға қону, өзенді 
жайлау, үй тігіп, бие байлау, тойжиын өткізу, билер кеңесін 
құру, қонақ күту, балуан күрестіру, аң аулау, мергендік қылу 
сияқты алуан түрлі тіршілік көрсетілген. Бұл – Ақтамбердінің 
жыраулық поэзияны байытқан тағы бір тәсілі.

Ақтамберді, жауынгер жырау бола тұра, жыраулық поэ
зияға тұңғыш рет қыздың келбеткөркін және аттың сынын 
сипаттауды енгізген. Оның суреттеуіндегі қыз «бұлттан 
шыққан ай бетті, мұнардан шыққан күн бетті, маңдайы ап
пақ, қастары қиылған, шаштары төгілген» болып келеді. 
Ал аттың сыны мынадай: ор қояндай қабақты, қиған қамыс 
құлақты, сары мысықтай азулы, сапты аяқтай ерінді, қидасын 
кәрі жілікті, омырауы есіктей, ойынды еті бесіктей, табаны 
жалпақ...

Ақтамберді тоқсан үш жыл жасаған. Оның біраз өлең
толғаулары егде тартқан тұста дүниеге келген сияқты. Мұнда 
абыздыққа жеткен жыраудың дидактикалық және афористік 
ойлары өмірдің қызығы мен шыжығын, тағдырдың талай 
тауқыметін көрген, арқалы сөздің құдіретіне көзі жеткен 
Ақтамберді өзінің асқаралы ғұмырының биігінен тіршілікке 
көз тастайды, өмірдегі жақсы мен жаман туралы, достық 
пен қастық, адал жар мен азамат жөнінде, парасатты адам 
мен аяр кісі жайында сөз қозғайды. Сол себепті оның кейбір 
сөздері шешендік афоризм тәрізді, болмыстағы құбылыстарды 
салыстыра бағалап, констатация жасайды. Мысалы, «кәрі 
ақсайды ақылдан, ер ақсайды жақыннан», «қыздың көркі – 
құлпыда, жігіттің көркі – жылқыда», «түйе мойынын тұз 
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кесер, жігіт мойынын қыз кесер, жомарт қолын жоқ кесер», 
т.б. Осы үшінші топтағы толғаулар Ақтамбердіні ақылгөй, 
дана қарт етіп көрсетеді. Бұл шығармалар жыраулар дәстүріне 
сай ғақлиялық, әрі болмыс құбылыстарын жиынтықтап, 
оларды бірде салыстыра, бірде қарсы қоя отырып, сөз етіп 
отырған мәселесін түйіндеп айтады. Оларда жеке адамның 
мінезқұлқына, ісәрекетіне байланысты да, сондайақ бүкіл 
қауымның, халықтың тіршілігіне, этикаморальдық мәсе
лесіне қатысты да ойлар қозғалып, адам белгілі бір жағдайда 
өзін қалай ұстауы керек, достық пен дұшпандыққа, әйеліне, 
маңайындағы жандар мен ағайынтуыстарға қалай қарауы 
қажет деген сияқты ақылкеңес беріледі. Осы өлеңжырларын
да Ақтамберді өз дәуірі үшін өзекті деген проблемаларды 
көтерген. Бірақ оның ерекшелігі – мемлекеттік идеологияға 
қызмет етпегені. Ол өз поэзиясын адамның сезімін ашуға, 
кісінің тіршілігін көрсеткен, оны қауым, ел үшін күреске 
шақыруға пайдаланған, сол арқылы әдебиетті қоғамға қызмет 
еткізген.

Ақтамбердінің өзіне дейінгі жыраулардан өзгешелігі осын
да. Алайда, сол замандағы өте маңызды тақырыпты жырлау
да, яғни қазақтардың тәуелсіздік үшін жоңғарлармен соғы
суы қажеттігін толғауда Ақтамберді толығымен жыраулық 
үрдістен көрінеді.

Қазақ хандығы заманында жасаған жыраулардың ішінен 
әдеби мұрасы өте аз көлемде жеткен ірі дарынның бірі – Тәті-
қара. Ол туралы тарихи деректер де көп емес. Зерттеушілердің 
анықтауы бойынша, Тәтіқара Қостанай өңірінде, Сарыкөл 
деген жерде, кедей шаруаның үйінде туған. Абылай ханның 
қасында болған, әміршісімен бірге сол уақыттағы қазақ
қалмақ ұрыстарына түгелдей қатысқан. Сол себепті оның 
өлеңжырлары, негізінен, шайқас кездері туып, жауынгерлік 
сипатта болады. Әрі нақты оқиға және тарихи адамдар жайында 
баян етеді, олардың ерлігі мен ел үшін атқарған ісәрекетін 
үлгі етіп, жауынгерлерді қиындыққа мойымауға, қандай ауыр 
жағдай болса да абыржымай, жол табуға шақырады. Осындай 
елгезек өлеңдерінің арқасында Тәтіқара көпке танылып, 
атақты жырауға айналады. Өзі ұрыстарға қатыса жүріп, 
қаһармандықпен бірге елдік мәселелерді шешуге де қатысады. 
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Әсіресе, 1756 жылы Қытайдағы Цинь басқыншылары қазақ 
жеріне кіргенде, солармен болған қақтығыстар кезінде ол 
Абылай ханның қасында жүріп, мемлекеттік мәні бар іс
шаралардың басықасында болады, өзінің тапқырлығын, жау
жүректігін көрсетеді.

Ғалымдардың айтуынша, осындай бір жорықта Абылай 
ханның ісі алға жүрмепті. Жау басым түсіп, Абылайдың 
жасағы кейін шегінуге мәжбүр болыпты. Өкшелеп қуып келе 
жатқан жау жақындап қалғанда Абылайдың алдынан қатты 
тасып, ернеуінен шығып жатқан өзен шығады. Жасақ ұйлығып 
тұрып қалады, жау арт жақтан тақап, ендіенді үлкен шайқас 
басталмақ. Олай болса, саны аз қазақтар түгел қырылмақ. 
Осылай не істерге білмей абдырап тұрғанда Абылайдың 
жанында тұрған Тәтіқара жауынгерлерге қарап, былай деп 
толғайды:

Қамыстың басы майда, түбі сайда,
Жәнібек Шақшақұлы – болат найза!
Алдыңнан су, артыңнан жау қысқанда,
Ер жігіттің ерлігі осындайда! 

Бөкейді айт Сағыр менен дулаттағы,
Деріпсәлі, Маңдайды айт қыпшақтағы.
Өзге батыр қайтса да, бір қайтпайтын,
Сары менен Баянды айт уақтағы.

Ағашта биікті айтсаң, қарағайды айт,
Жігіттік, ерлікті айтсаң, Бөгембайды айт,
Найзасының ұшына жау мінгізген
Еменәлі Керейде ер Жабайды айт!

Осы толғауда есімі аталған батырлар Тәтіқараның сөзінен 
кейін суға лап қояды, олардың соңынан жасақтар түгел судан 
өтіп шығады24. Бізге жеткен Тәтіқараның өлеңдері осы тектес 
болып келеді. Бұлардың мазмұны – ұрыс сәті, кейіпкерле
рі – сол ұрыстың ішінде жүрген тарихи адамдар. Аталған 
шығармаларда Тәтіқара – шайқаста жүрген батыр жырау ғана 
емес, дүниедегі нәрселерге өзінше қарайтын, болып жатқан 
оқиғаны, ситуацияны жіті аңғара алатын, қасында жүрген 
батырлардың әрқайсысының қадірқасиетін дәл білетін және 
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қажетті жерде оларды нәшіне келтіріп жырлайтын дарын иесі. 
Оның толғаулары – әдеткі афористік, дидактикалық сөз немесе 
ойға шолу емес, оқиғалы болып келеді де, нақты бір эпизодты 
суреттейді, ісәрекетті көрсетеді, әйтпесе соған итермелейді.

Тәтіқара – жауынгерлік поэзияның ғана өкілі емес. Өзінің 
жыраулық тұлғасын ол қаһармандығымен, әрі жорықтық 
тол ғауларымен ғана көрсетпейді. Оның жыраулық табиғаты 
Абылай ханға соғыстың қарбалас шағында ақылкеңес айту, 
оның ерлігін дәріптеу арқылы ғана емес, соны мен қатар бұрын
ғы үлкен жыраулар тәрізді өз әміршісіне наразылық білдіріп, 
қарсы сөйлеуі мен ойпікірін ашық айтуынан да танылады. 
Оның «Кеше тоқыраулы судың бойынан» деп басталатын 
толғауы жыраудың реті келгенде ханнан тартынбай, әділдікті 
көзіне айта білгенін дәлелдейді. Тіпті бұл шығармасында 
Тәтіқара ханға жай ғана наразы емес, ол ашық оппозицияға 
шығады, оған қарсы ісқимылға шақырады. Әдеттегідей, жы
рау алғашында әміршісінің бұрын кім болғанын айтып, қалай 
билікке келгенін баяндайды да, содан соң ханның мінезі мен 
ісіне риза еместігін білдіреді. Абылайдың бұрын Түркістанда 
Үйсін Төле бидің түйесін баққанын айтып келіп, былай дейді:

Дәл жиырмаға келгенде, 
Ақ сұңқар құстай түледі.
Азуын тасқа біледі, 
Дұшпанға табан тіреді. 
Үш жүздің баласы 
Ақылдасып, жолдасып, 
Хан көтеріп еді. 
Үш жүздің баласын 
Бір баласындай көрмеді. 
Ат құйрығын сүзіңдер, 
Аллалап атқа мініңдер, 
Хан-талау қылып алыңдар25.

Бұл толғаудағы Тәтіқараның көңілкүйі, мінезқұлқы, айт
қан сөзі – нағыз жырау үрдісі. Осының өзі Тәтіқара жыраулық 
дәстүрдің ауқымында болып, XVIII ғасырдағы әдебиетке 
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өзіндік үлес қосқанын айғақтайды. Оның «шығармалары өзінің 
қарбалас шақтарда, отжалында туғандығымен, тәуелсіздік 
жолындағы күрестің қиын кезеңдерінде жұрттың рухын 
көтерген, елге жігер берген ұран іспеттес болғандығымен құн
ды. Бұл тұрғыдан алғанда, Тәтіқара жырлары, жоғалғандары 
да, біздің заманымызға жеткендері де, өз міндетін атқарды деп 
айта аламыз»26. 

XVIII ғасырдағы қазақ ауыз әдебиетін дамытуға үлкен 
үлес қосқан жырау – Үмбетей Тілеуұлы. Ол 1706 жылы туған. 
Үмбетейдің әкесі – атақты қобызшы, елдің ескі қаһармандық 
жырлары мен аңыздарын, шешендер мен билер сөзін, халық 
шежіресін жетік білген адам болыпты. Баласының ақындық, 
өнерлік ұстазы өзі болған. Үмбетей жас кезінен бастап әкесінің 
репертуарын түгелдей меңгеріп алады, үлкендікішілі дастан
дарды жырлайды, сөйтіп, ел ішінде танымал болады. Ха
лық мұрасын игеріп алған Үмбетей ақындық қабілетін де 
ерте танытады. Оның алғашқы өлеңжырлары өз ағайынту
ыстары мен ауыл адамдарының бойындағы кемшіліктері 
мен келеңсіз қылықтарын әжуалауға арналған. Біртебірте 
өзі жақсы білетін жырауларды үлгі тұтып, философиялық
дидактикалық толғауға ойысады, әрі өзі шайқастарда көрген 
жауынгер жігіттерге, батырлар мен қолбасшыларға одалар 
арнап, жауынгер жырауға айналады. Жеке басының биік 
қасиеттері мен ұрыстардағы ерлігі және ақындық таланты 
арқасында Үмбетей қалың жұртшылықтың көзіне түседі, 
сөйтіп, Абылай ордасына енді. Даңқы шартарапқа жайылып, 
абыз жырау атанған шағында Үмбетей әйгілі «Бөгембай 
өліміне» деген реквием іспетті жоқтауын және «Бөгембай 
өлімін Абылай ханға естіртуін» шығарады. Үмбетей жырау 
1778 жылы осы күнгі Ақмола облысына қарасты Ерейментауда 
дүниеден көшеді.

Үмбетей жыраудың біздің заманымызға жеткен шығар
малары айтарлықтай көп емес. Олар, негізінен, белгілі бір 
оқиғаға байланысты болып, нақты адамға арнау түрінде бо лып 
келеді («Бөкеге», «Жауқашарға», «Бұқарға», «Бекболат биге», 
т.б.). Бұларда оқиғаның немесе фактінің өзі болмайды. Автор 
оларды тәптіштеп жатпайды, сипаттамайды да. Көп жағдайда 
ол адамдардың өзара қатынасын, олардың дауын, яки күдігін 



[  231  ]

өлеңмен шешеді я болмаса өзінің ойын айтып, пікірін білдіреді. 
Сайып келгенде, бұл тәсіл билердің сөздеріне тән. Әдетте, билер 
даудамайды шешкенде осын дай өлеңжырды пайдаланып, 
сөздің қүдіретін мойындатады. Осы билер секілді Үмбетей 
өзінің арнау өлеңдерінде дидактикалық мәндегі афоризмді 
норматив ретінде қолданады, әрі өзінің ойын дәлелдейтін 
аргумент етіп пайдаланады. Сонымен қатар кейбір тұстарда 
Үмбетей өзінің кейіпкерлеріне мінездеме беріп, жыраудан гөрі 
ақындыққа тән қасиет танытады.

Үмбетей мұрасының ішінде шоқтығы биік, ерекше көзге 
түсетіні – Бөгембай батырдың өліміне байланысты екі шығар
масы. Ежелден келе жатқан дәстүр бойынша, даңқты қолбасы 
немесе ардақты адамның қаза болғанын халыққа, әсіресе, 
ханға естіртудің өз рәсімі болған. Мұндай суық хабарды әмір
шіге тек аса көрнекті, әрі беделді, елдің құрметіне бөлен
ген абыз жырау немесе шешенби, яки аузы дуалы ақын 
естірт кен. Еліне еңбегі сіңген батырлар мен хандардың, ұлы 
қайраткерлердің жоқтауын ең алдымен ресми түрде атақты 
ақынжырау шығарған. Міне, осы екі бірдей функцияны, яғни 
Қанжығалы қарт Бөгембайдың қазасын әрі естіртуді, әрі оны 
жоқтауды Үмбетей атқарған, ал бұл – жыраудың асқардай 
таланты мен күллі қоғам алдындағы ерен еңбегін, таудай биік 
беделін құрмет тұту еді.

«Бөгембай өліміне» – сыртқы формасы жағынан жоқтау, 
тіпті реквием десе де болады. Ал мазмұны жағынан бұл шығар
ма – Бөгембай батырға арналған гимн. Мұнда Бөгем бай – 
шынайы батыр, күллі халықтың сүйікті қаһарманы ретінде 
бейнеленеді. Автор оның ең маңызды жеңістерін, көрсеткен 
ұлы ерліктерін санамалап баяндайды, оның қалмақтардаң 
тазартып, қазақты қайтадан қоныстандырған жерлерін атай
ды. Жырау өзінің жоқтауын дәстүрге сәйкес Бөгембайды 
сипаттаумен бастап, оны барынша дәріптеп, Абылай жасақ
тарындағы қазақтың бас батыры екенін көрсетеді, сол үшін 
неше түрлі теңеулер мен символдарды қолданады.

Уа, Алатаудай Ақшадан 
Асып тудың, Бөгембай, 
Болмашыдай анадан 
Болат тудың, Бөгембай! 
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Қалақайлап дулатқан, 
Қалдамандап шулатқан
Қалмақты алдың, Бөгембай! 
Құбыла көшкен байтақтың 
Ордасындай Бөгембай! 
Темір жұмсап оқ атқан 
Қорғасындай Бөгембай! 
Қолтығы ала бұғының 
Пәйкесіндей Бөгембай! 
Жалаңқия жерлерден 
Жазбай түсіп түлкі алған 
Білегі жуан бүркіттің 
Тегеурініндей Бөгембай!27

Бұл толғаудан, біріншіден, оқырман Бөгембайдың әкесі – 
Ақша есімді, анасы – Болмашы деп аталатын адамдар екенін 
аңғарады. Екіншіден, Бөгембай батырдың қайраткүші, жігері, 
айлакерлігі, алғырлығы, салмақтылығы, тегеуірінділігі алу
ан түрлі асыл зат пен айбарлы аңқұстың қасиеттеріндей 
екендігіне көз жеткізеді. 

Үмбетей жыраудың «Бөгембай өлімін Абылай ханға ес
тір  туі» – осы жанрдың дәстүрлі арнасынан бөлек. Түпкі ма
ғынасына үңілсек, бұл – батыр мен ханның ел тағдырындағы 
ролі мен маңызы, әміршінің мемлекет өмірінде алатын орны 
туралы, дәлірек айтқанда, Абылай ханның заманы жайындағы 
кең диапазонды толғау. Осы толғауында Үмбетей – нағыз абыз, 
шындықты тайсалмай айтатын азулы жырау. Ол – болмыстың 
күйкі тіршілігінен әлдеқайда жоғары тұрған, Абылайдың 
күллі өмір жолын, оның сарбаздарының тыныстіршілігін 
бүгешігесіне дейін біліп, бәрін қырағы көзбен шолып отырған 
дана қарт. Оның статусы өте биік, ол ханмен тең тұр, тіпті кей 
кезде одан да жоғары көрінеді. Оның дауысы зор, үні сенімді, 
әрі қатты, өйткені ол ел туралы, елдің ырысы, тіпті ханның өзі 
жайында, мемлекеттің тағдыры жөнінде ойлайды, қам жейді. 
Үмбетей өктем сөйлейді. Ол Абылай тұсындағы қалмақтармен 
болған ірі шайқастарды еске түсіріп, сол ұрыстарда жанқияр
лықпен соғысып, дұшпанды жеңуге шешуші үлес қосқан 
батырларды атайды да: «Ұмыттың ба соны, Абылай?» – деп, 
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ханға қайтақайта сұрақ қойып, оның жадын жаңғыртып оты
рады.

Осы естіртудегі Үмбетей айтып отырған шайқастар, Абы
лайдың ісқимылы, Бөгембайдың, басқа да батырлардың 
әрекеттері – бәрі өмірде болғаны тарихтан аян. Үмбетей со
лардың қақ ортасында жүрген, көбісімен араласқұралас 
болған, жақсы таныс, жолдас ретінде оларға да сөз арнаған. 
Мысалы, Абылайды былай қойғанда Бөгембай, Қабанбай, 
Сары, Баян, Сағынбай, Қаз дауысты Қазыбек, Жәнібек, Құт
тыбай сияқты тарихи тұлғалардың аталуы мен сипатта
луы – ойымыздың дәлелі. Басқа бір толғауларында Ақтамберді, 
Бұқар жыраулар, Бекболат билер туралы толғайды. Осылардың 
біразымен сыйлас дос болған Үмбетей өз сырын жасырмай, 
оларды қадірлейтінін ашық айтады. Мұның бәрі Үмбетей 
жыраудың сезімталдығын, уақыттың ділін дәп басып, дәуір 
тынысын, замана мен қоғам үрдісін тани білетін кемеңгерлігін 
дәлелдесе керек. Қоғам өміріндегі жағдайды, хан ордасындағы, 
сарбаздар арасындағы ситуацияны жақсы біліп, көп нәрседен 
хабардар болып отырған Үмбетей өз заманы мен ортасының, 
сол дәуірдің атақты адамдарының әдеби кейпін, өшпес образын 
жасап берді, та рихи оқиғаларды поэзиялық тілмен жырлап, 
әдебиетімізге өз үлесін қосты. Рас, оның шығармалары, жалпы 
жыраулық поэзиядағыдай, форма жағынан алғанда бай емес, 
бірізді, біркелкі 78 буынды. Оның есесіне Үмбетей ұйқасқа 
мән берген, ал өлең тармақтарының саны бір тирадада тұрақты 
емес, әркелкі болып келеді. Ескі архаизмдер жоқтың қасы. 
Үмбетей Тілеуұлы – қазақ поэзиясының тарихында XVIII 
ғасырдың нақты оқиғаларын суреттеген ақын, Абылай бастаған 
батырларды мадақтаған, әрі ханға қарсы оппозициялық ой 
қозғаған батыр жырау, өзі ұрысқа қатысып, өлең шығарумен 
бірге бұрынғы батырлар жайындағы жырларды орындаған 
жыршы ретінде бағаланып, өз орнын алады.

Қазақтың поэзиясы ғана емес, күллі әдебиетінің, мәде
ниетінің тарихындағы аса ірі тұлғалардың бірі – Бұқар 
Қалқаманұлы. Ол – өз шығармашылығында өзінен бұрынғы 
поэзиялық дәстүрді толығымен бойына сіңірген, әрі аса биік 
дарын иесі. Оның шығармашылығы сонымен бірге өз за
манындағы қоғамда, оның рухани өмірінде орасан үлкен роль 
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атқарды және өзінен кейінгі дәуірлердегі қазақ әдебиетінің 
дамуына үлкен ықпал етті. 

Бұқар жырау шамамен 1668 жылы туған. Әкесі Қалқаман 
жаугершілік шақта қаһармандығымен көзге түскен атақты 
батыр болған. Ол баласына мұсылманша білім берген. Аса 
дарынды ақын және қайраткер болған Бұқар Тәуке ханның 
тұсындаақ көзге түсіп, хан ордасында болады, алайда Тәу
кеден соңғы билеушілер оны ордадан ығыстырып, үлкен 
аттан шеттетіп тастайды. Егде тарта бастаған шағында бағы 
қайта жанып, Бұқарды Абылай хан өз қасына алады. Сөйтіп, 
ол Абылайдың бас ақылшысы, әрі идеологына айналады. 
Абылай хан көпті көрген Бұқардың бай тәжірибесін, оның 
кемеңгерлігін өте жоғары бағалайды. Қатты қиналып, 
қажыған сәттерде Абылай хан Бұқардан ақыл сұрайтын бол
ған, алдағыны болжауды өтінеді екен. Бұқар әміршісін қиын
дықтардан сақтап қалыпты. Ол жүзден астам жасап, 1780 жыл
дарда қайтыс болғанға ұқсайды. Зираты Далба деген жерде.

Бұқар жыраудың өмірі де, шығармашылығы да үлкен екі 
кезеңге бөлінеді: Абылайға дейінгі және Абылай тұсындағы. 
Осыған орай оның шығармалары да екі топ құрайды. Бір тобына 
Бұқардың қуғын көрген шақта шығарған өлеңдері жатса, 
екінші топтағылары – жыраудың Абылай ордасында жүрген 
уақытында туған толғаулар. Екі топтағы шығармалардың туу 
себебі мен мазмұны, тақырыбы мен сипаты екі басқа.

Бірінші топтағы өлеңжырларда пәлсапалық нақыл басым, 
мұнда жинақтау мен ғибрат айту көбірек. Тіршілікте көргені 
мен түйгені көп Бұқар дүниедегі ең қымбат не нәрсе, ең үлкен 
қасірет немене екенін өте жақсы білген. Ең қымбатты, қадірлі 
нәрсе – өмір, тіршілік, ал, ең үлкен трагедия – қаза, ажал, 
әсіресе зорлық өлім. Сондықтан да ұлы жырау адамдарға ең 
алдымен: «Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа», – деп, 
ақыл айтады және де «жер қайысқан қол келіп,... ардақтап 
жүрген бикешің жылай да жесір қалмасқа», – деп ескертеді... 
Басынан небір қиын жағдайды, қуанышты да, күйінішті де 
өткізген Бұқар адамдар аман болса екен, олар бірбірімен тату
тәтті өмір сүрсе екен деп тілейді. Осы мақсатпен ол тұрмыстық 
та мәні бар дүниеауи, мемлекеттік те маңызы бар өсиет айтады, 
саяси да, этикалық та нормаға қатысты ойпікір ұсынады.
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Философ ақын ретінде Бұқар жырау жалпыадамзаттық 
мәселені көтереді: қалай адам баласы ұзақ та бақытты ғұмыр 
кешпек және қайтіп мезгілінен бұрын келген ажалдың 
құрығынан кұтылмақ? Бұл сауалға жыраудың өзі жауап 
береді. Ал жауабы өмірдің мәні жайындағы толғау, сұрақ пен 
жау ап болып айтылатын өлең түрінде, күмәнсіз ақиқатты 
айту, сондайақ адам мен табиғатты, адамдардың халахуалын 
салыстыру я болмаса қарамақарсы қою формасында болып 
келеді. Мұндай жағдайда өмір құбылыстары мен жағдаяттары 
терең топшылау арқылы жинақтылып беріледі және поэзиялық 
бейнелер мен көркемдеуіш құралдар пайдаланылып, адам 
белгілі бір ситуацияда не істеуі керек, қиындықтан қалай құ
тылуға болады, қалай оның алдын алуға бола ды, қайтсе жа
ман болмайды деген мағынада қорытылған тәжірибеден туын
дайтын ақылкеңес, дайын жауап ұсынылады: 

Жар басына қонбаңыз, 
Дауыл соқса, үй кетер. 
Жатқа тізгін бермеңіз, 
Жаламенен бас кетер28 .

Немесе: 
Жал-құйрығы қаба деп, 
Жабыдан айғыр салмаңыз! 
Қалың малы арзан деп, 
Жаман қатын алмаңыз! 

Жабыдан айғыр салсаңыз, 
Жауға мінер ат тумас, 
Жаман қатын алсаңыз, 
Топқа кірер ұл тумас!29 

Міне, осындай жалпыға қарата «сен өйтпе, өйтсең бұлай 
бо лады», «сен бұлай істе, сонда жақсы болады» деген сияқты 
сөздер, былай қарағанда, «тыйым» салу мен оның себебін 
ашу болып көрінгенімен, өмірлік тәжірибенің негізінде 
туған жай ғана дидактика емес, тіршіліктің диалектикалық 



[  236  ]

мәні жайындағы, дүниедегі жақсылық пен жамандықтың 
арақатынасы туралы пәлсапалық байламдар. Бұқар жыраудың 
тұжырымдауынша, әлемде өзгермейтін, мәңгі бір қалыпта 
тұратын еш нәрсе жоқ, дүниеде бәрі араласып, алмасып тұрады, 
өзгеріске ұшырайды, өмірде имандылық пен зұлымдылық, 
адамгершілік пен жауыздық қатар жүреді, қай нәрсенің болса 
да пайда болуы да, өшуі де болады, өмір бар жерде өлім бар, 
дүние алмакезек.

Айналасын жер тұтқан 
Айды батпас демеңіз! 
Айнала ішсе таусылмас 
Көл суалмас демеңіз! 
Құрсағы құшақ байлардан 
Дәулет таймас демеңіз!30

Жалпы, Бұқардың Абылай ордасына келгенге дейінгі шы
ғармалары тақырып жағынан өте бай, әр алуан. Ол тұста 
тұрмыстың ащытұщысын татып, қарапайым адамның әлеу
меттік жағдайын, халахуалын көрген жырау қауымға ортақ, 
көпшілікке маңызды нәрселерді айтып, философиялық тұр
ғыда әңгімелейді. Мәселен, осы кезеңдегі Бұқар жырау 
поэзиясының бастыбасты тақырыптары мыналар: адамның 
тағдырталайы мен арманаңсары, тіршілігі мен тынысы, 
имандылық пен шариғат мәселелері, дүниенің игілігі мен 
байлықтың жалғандығы, жастық пен кәрілік, бай мен жарлы, 
жақсы мен жаман, әйел мен бала, т.т.

Абылай ордасына келгеннен кейінгі Бұқардың шығарма
шылығы бұқаралықтан гөрі мемлекеттік мәнге ие. Бұл 
уақыттағы толғаулар қоғам үшін аса зәру, тарихи мәнді мә
селелерге арналған. Сол себепті екінші топтағы поэзия – 
мемлекетке қызмет етуге бағышталған, жоғары функция ат
қаруға бағытталған, соңдықтан мемлекет те, оның басшысы да 
өте күшті болуға тиіс деген идеяны насихаттап, қоғамдық пікір 
орнықтыруға жұмыс істейді. Мемлекеттің үлкен қайраткері, 
әрі бас идеологі болған Бұқар үшін енді ең маңызды пробле
ма – Қазақ хандығын сақтап, оның тәуелсіздігін қорғау, 
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үш жүздің ауызбірлігі мен ынтымағы, көрші елдермен тату 
өмір сүру. Ол Қазақ мемлекетінің өз тұсындағы жағдайымен 
бірге келешегі туралы толғанады. Өйткені Ресей мен Қытай 
мемлекеттерінен қауіп төне бастағанын сезген болатын. Елді 
қауіптен құтқарып, хандықты сақтап қалу үшін Абылаймен 
бірлесе қолдан келгеннің бәрін істейді. Соған күшқуатын, 
ақындық талантын, қызыл тілін жұмсайды. Сол себепті оның 
Абылайға айтқан толғаулары бұрынғылардай жалпылама 
емес, нақты. Ондағы жыраудың кеңесі мен нақыл сөзі тікелей 
ханға арналған, сондықтан ең алдымен елде тыныштық сақтау 
мен халықты қасіреттен құтқару керектігі айтылады. Көптеген 
ұрысқа қатысқан 93 жастағы Бұқар соғыс дегеннің не екенін, 
жаудың тұтқиылдан шабуы қандай болатынын әсте жақсы 
білген. Аса тәжірибелі саясаткер Бұқар көрші мемлекеттер 
әміршілерінің мінезқұлқын, әккі де зымиян саясатын, арам 
ниетін өте жақсы білген, сол үшін ол Абылайға айлакер 
жау дың шабуылынан бұрын елді Сырдарияның аржағына, 
Жиделібайсын жеріне көшіру қажеттігін айтады. Өзінің бұл 
ойын Бұқар жырау тарихқа сүйеніп қана дәлелдемейді, сондай
ақ ол қасиетті кітаптарға да жүгініп, ондағы шүршіттердің 
жаугершілікке шығатыны туралы сөз болатынын тілге тиек 
етеді. Оның үстіне Бұқар жырау Ресейдің біртіндеп Шығысқа 
еніп бара жатқанын, Қазақстан жерінің сыртын орай қамал
бекіністер сала бастағанын көреді, содан күдіктенеді, әрі 
қауіптенеді.

Қаруы күшті, адамы да, әскері де көп Ресейдің ерте ме, кеш 
пе қазақ жеріне ауыз салатынын Бұқар жырау жақсы біледі, 
онымен соғысуға қазақ елі дәрменсіз екенін де сезеді, соның 
үшін Абылайға орыспен соғыспа деп кеңес береді. Абылайдың 
өзі де мұны жақсы түсінеді, сондықтан ол Ресейге қарсы 
соғыс жүргізген жоқ. Кемеңгерлікке жет кен Бұқар жырау өз 
заманының тынысын дәл байқап, дәуірінің тамырын ұстап 
отырған, ел ішіндегі және сыртқы жағдайларды жіті аңғара 
білген, керек жерде болып жатқан оқиғаға тікелей араласып, 
оның барысына, шешіміне ықпал жасап отырған.

Абылайға қарата айтылған толғауларында Бұқар жырау 
мінсіз әміршінің идеалдық образын жасаған. Абылайды 
өте ақылды да әділетті хан деп білген. Рас, сонымен қатар 
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жыраулық дәстүр бойынша өзінің азуын да көрсете алған. 
Осы толғауларында Абылайдың атаанасы туралы, содан соң 
өзі жөнінде әңгімелеп алуы да, содан кейін «айтқан ақылыма 
көнбесең, көресіңді керсетем» дей күш те көрсетеді:

Ашуланба, Абылай! 
Ашулансаң, Абылай, 
Көтерермін, көнермін, 
Көтеріп қазға салармын. 
Өкпеңменен қабынба,
Өтіңменен жарылма, 
Орыспенен соғысып, 
Басыңа мұнша көтерген
Жұртыңа жаулық сағынба!31

Алайда, қаншама ірілік көрсеткенімен, Бұқар жырау әмір
шісінен аса алмайды, өйткені оның әмірші қашан да әділ деген 
«патшашыл» иллюзорлық түсінігі басым еді. Бұқар үшін хан – 
елдің басшысы ғана емес, хан – халықтың бақыты мен ырысы 
(«Хан қисайса, бәрі оңбас»). «Сол себепті, – дейді Бұқар, – 
халық ханды басына көтеруі керек, оны құдірет деп тануға 
тиіс, әйтпесе, елдің бәрі бақытсыз болады («жаулаған ханын 
қара оңбас»)». Әміршінің тұлғасын құдірет тұту керек деген 
түсінікке сүйенген Бұқар жырау өзінің ханы Абылайды еш 
міні жоқ адам етіп («дүниеден шықпай мініңіз»), өте әділ, әрі 
қайырымды, рахымы мол хан бейнесінде суреттейді («Жетім 
менен жесірге ешбір жа ман қылмадың, Әділетпен жүрдіңіз, 
әдеппен іске кірдіңіз»). Оны Бұқар жырау «Кең Абылай, кең 
аям», «Хан ием» деп атап, әміршісіне бас ұрады.

Сонымен қатар, Абылайды көтермелеп, дәріптей отырып, 
Бұқар жырау оны кейбір мәселеге байланысты сынға да алады, 
одан халыққа қамқорлық көрсетуді талап етеді («Еліңнің 
қамын жегейсің!»), халықсыз хан да ешнәрсе тындырмайты
нын айтады («Ханның жақсы болмағы – Қарашының елдігі, 
Қа рашы халық сыйласа, Алтыннан болар бесігі»). Мұндай 
шақ тарда жырау халық пен ханның арасына дәнекер болады, 
олардың өзара мәселелерін мемлекеттің мүддесі тұрғысынан, 
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елдің ынтымағы мен тәуелсіздігін сақтау қажеттігін ескеріп, 
шешеді.

Бұқар Қалқаманұлы – ХVХVШ ғасырлар арасында ай
рық ша өркендеп, қазақ мемлекетінің нығаюына, ұлттық 
мәдениеттің дамуына зор еңбек сіңірген жыраулық поэзияның 
шарықтау шегіне жеткен тұсында жасаған абызжыраулардың 
өкілі болды. Ол бір өзі бірнеше бағытта, бірнеше салада көрінді. 
Әрі аса дарынды импровизаторжырау, әрі мемлекеттің көр
некті бас идеологі, әрі ханның кемеңгер ақылшысы, сенім
ді серігі бола білді. Өкінішке қарай, XVIII ғасырдың екін
ші жартысында басталған Ресейдің экспансиясы сол жүз
жылдықтың соңына таман Қазақстанның көпшілік жерін 
жаулап алумен аяқталды да, осыдан былай Қазақ мемлекеті өз 
дербестігінен айырылды, Ресей империясының құрамына енді. 
Қазақ хандығы жеке мемлекет ретінде жойылған соң, оның 
идеологі болған, қазақ елінің тұтас мемлекеттігін жақтап, сол 
идеяны жырлаған классик жыраулар да, жыраулық поэзия 
да тарихи аренадан кетті. Енді олардың орнына мәдениет 
пен әдебиет әлеміне ақындар келді. Ақындар қазақ елінде 
бұрын да болған, бірақ олар қалың бұқара ішінде тұрмыс
салтқа байланысты өлеңдер шығарып, өзара айтысқа түсіп 
жүретін, қарапайым жұртшылыққа қызмет ететін. XVIII ға
сырдың соңынан бас тап ақындардың ролі көтеріле бастады, 
олардың өнернамалық қызметі кеңейе түсті, сөйтіп ақындар 
поэзиясы қоғамдық мәнге ие бола бастады. Алайда, ол поэзия 
бұрынғы жыраулық поэзия сияқты болмады, мемлекеттік 
мәселелерге араласа алмады, олар араласатындай қазақтың 
өз мемлекеті де болмады. Бұл процестің басқа да жағы бар еді. 
Абыздық сипаттағы, әрі мемлекетке, әміршіге қызмет еткен 
жыраулар поэзиясын енді әдебиетті мемлекеттік, әрі ресми 
идеологиялық функциядан азат еткен, сондайақ әдебиет пен 
өнерді ақсүйектер ордасынан бұқараның ортасына, қатардағы 
қазақтың үйіне көшірген, әрі әдебиетке демократиялық сипат 
берген профессионал ақындар поэзиясы алмастырды. Соның 
нәтижесінде қазақ әдебиеті жаңа бағытқа бет бұрды жаңа 
сапаға көшті, жаңа мазмұнға ие болды, соны тақырыптар тапты.

Ендігі жерде Отанды сыртқы жаудан қорғау тақырыбы 
ығысып, оның орнына лирика дами бастайды. Қоғамда, оның 
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рухани мәдениетінде әдебиет өз алдына жеке сала болып 
істейді. Бұрынғы жыраулық поэзиядан қалған әдеби үрдіс 
көркем өрнектер ары қарай ақындар шығармашылығында 
жалғасын табады. Бұл, ретте, әсіресе, Көтеш ақын (1745-1818) 
мен Шал ақынның (1748-1819) дәнекерлік қызметі ерек
ше. Олар ежелгі жыраулық поэзияның үлгісінде де, жа
ңаша да өлең шығарып, бір жағынан ескі дидактикалық 
мазмұндағы не жақсы, не жаман, алдамшы дәулет пен 
жалған өмір туралы толғаса, екінші жағынан, тұрмысқа, 
салтсана мен әдетғұрыпқа байланысты тақыраптарды да 
жыр лайды. Осы екеуінің шығармашылығынан бастап қазақ 
өлеңінің формасына да өзгеріс енеді. Олар байырғы жыраулық 
поэзиядағы формалық еркіндікті шектей бастайды, яғни ерікті 
шумақ, еркін ұйқас, еркін бунақтар бірден жойылмағанымен, 
ығысуға мәжбүр болады. Бұрынғы толғауларға тән тирадалық 
еркін құрылыммен қатар 4 тармақты шумақ қолданылады. 
Сондайақ жыраулар толғауларындағы ұйқас ерікті болып, 
бірнеше тармақта қатарымен келіп, көп жағдайда ұйқаспен 
бірге ырғаққа құрылса, ақындар поэзиясында ұйқас ааба 
түрінде қатал сақталатын болады және ырғақтан гөрі 
әуездеп айтуға бейімделеді. Тіпті, біртебірте толғаудың ор
нына 11 буын ды қара өлең формасы орнығады, ертеден келе 
жатқан 78, кейде одан да көп буыннан тұратын тармақ енді 
міндетті түрде 11 буыннан құралатын болады.

Сол сияқты жыраулық поэзиядағы қаһарманды мәндегі 
эпикалық сипат та біртебірте лирикалық сарынға ойысады, 
адамның сыртқы ісәрекетінен гөрі ойы, көңіл күйі көрсетіле 
бастайды. Және ақындар шығармалары жыраулық поэзияға 
қарағанда жалпылықтан нақтылыққа бет бұрған, сюжетке 
құрылған, оқиғалы болып келеді. Әрине, бұл көрсетілген 
айырмашылықтар – жыраулық поэзия мен ақындар поэзия
сының арасында «қытай қорғаны» бар деген сөз емес. Олар – 
қазақ ауыз әдебиетінің даму барысындағы бағыттар мен ке
зеңдер, бірінбірі жалғастырып, сөйтіп, ұлттық поэзиямызды 
байытып отырған дәстүрлер мен жаңалықтар.

XVIII ғасырдың соңынан бастап қазақ әдебиетінде мүлде 
жаңа мазмұндағы, соны сипаттағы поэзия пайда болады да, ол 
XIX ғасырда зор қарқынмен дамиды. Бұл ұлтазаттық поэзиясы 
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еді. Ресейдің отаршылдық саясаты мен ісқимылдарына қарсы 
болған халық көтерілістерін жырлаған поэзия болатын. Ол 
XX ғасырда да өшкен жоқ. Қайта бұл жүзжылдықта көтеріліс 
поэзиясымен қатар отарға түскен елдің халахуалын барынша 
шыншылдықпен зарлап да сынай айтқан поэзия өріс алды. 
Сөйтіп, Дулат, Шортанбай, Мұрат сияқты дарынды ақындар 
XIX ғасырда жаңаша қарқынмен дамуға бет алған жазба 
әдебиетпен бірге, тізерлесе, қосақтаса ел мұңын жоқтайды, 
халықтың тұрмыстіршілігін, көңіл күйін бейнеледі. Жы
раулар қалыптастырған классикалық ауыз әдебиеті XIX ға
сырда ақындар шығармасы арқылы ары қарай дами түсті. 
Жәңгір хан тұсындағы Байтоқ жырау мен Кенесарыны хан 
деп дәріптеген Нысанбай, Досқожалар жыраулық поэзияның 
соңғы үлгілері болды да, енді ауыз әдебиеті ақындар поэзиясы 
түрінде дамып, жыраулық дәстүрдің көркемдік қуаты мен 
елдік сипатын жалғастыра, тереңдете, ірілендіре жырлаған 
кетті. Бұл тұста ол жазба әдебиетпен қатарласа өмір сүріп, 
XX ғасырда да өзінің өміршеңдігін көрсетті.
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АБАЙ ЖӘНЕ ФОЛЬКЛОР 

Беташар

Күллі адамзат мәдениетіне, әлемдік әдебиетке айтарлық
тай үлес қосқан, абайтану ғылымының негізін салған, ұлты
мыз дың заңғар жазушысы, академик Мұхтар Әуезов өзінің 
Абай туралы монографиясында: «Дана ақынның өз халқынан 
және жалпы адам баласының өнерой байлығынан алған үш 
үлкен салалы түп төркіні барын байқаймыз.

Мұның біріншісі – қазақ халқының есте жоқ ескі заманнан 
жиып, өсіріп келген өз даналығы, халықтың ауызша әдебиет 
қоры, ақын Абай осы қордан көп нәр алып, сол арқылы өз 
өлеңін көп көркейтті»1, – деп жазған еді.

Мұқаңның осы ойы, өкінішке қарай, қазақ әдебиеті туралы 
ғылымда, абайтануда арнайы зерттелмей қалды, жанжақты 
қарастырылмады, ары қарай жалғасын таппады.

Абай шығармашылығын зерттеген оқымыстылар мен 
әдебиет тарихшылары бұл мәселеге қатысты тек жалпылама 
түрде айтып, нақты талдау жасамай келеді. Мысалы, Абай 
поэмаларын алайық. Олардың сюжеттік түп төркінін, негізін 
айқындау ісі де сол Мұқаң кезінен алға жылжыған жоқ. 
Көп жағдайда осыдан жарты ғасыр бұрын айтылған ой
пікірлерді қайталау орын алып жүр. Ол замандағы жағдай мен 
ғылымның деңгейі басқа болды. Қазіргі шақта Абайдың халық 
мәдениетіне, философиясына, этнографиясына қатысы, оның 
ұлттық фольклорымыз бен Шығыс сюжеттерін пайдалануы 
жайында зерттеу жүргізу мүмкіндігі туып отыр. Ғылымда 
тоқтау болмайды, ізденістер үнемі жүріп жатады. Осы процесте 
алуан түрлі ойлар айтылуы мүмкін, олардың арасында қате 
айтылғандары да болуы ықтимал. Соңғы уақытта Абайды жеке 
бір ақынның шәкірті, бір аймақтың ғана ақындық мектебінен 
нәр алған деген сөздер де айтылып жүр. Бұл пікірдің теріс 
екенін айтпасқа болмайды. Абай бүкіл қазақ фольклорын, өзіне 
дейінгі ақынжыраулар поэзиясын толық меңгерген, қорытқан, 
сөйтіп қазақ әдебиетін жаңа сапаға көтерген, сондықтан оны 
бір ақынға ғана теліп қою жөн емес. Бұл – мәселенің бір ғана 
жағы. Сонымен катар Абай тек ұлт фольклорын емес, күллі 
әлем, әсіресе шығыс халықтары фольклоры мен классикалық 
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әдебиетін «игерген, әрі оны өз шығармашылығына пайда
ланған. Ол Еуропа мен Ресей халықтарының мәдениетін, әде
биетін, ғылымын меңгергенімен, олардың сюжеттерін өз шы
ғармаларына арқау етпеген, тек қара сөзінде кейбіреулерін 
мысалға келтіріп, араарасында талдап отырған. Неге? 
Мұның басты себебі – қазақ пен шығыс елдерінің ежелден 
жақындығы, рухани туыстығы, тұрмыс ұқсастығы. Олардың 
фольклорындағы ежелден келе жатқан ортақ сюжеттер мен 
дастандарды, қиссалар мен жырларды, ертегілерді Абай өз 
өлеңдері мен поэмаларына негіз етіп алған. Ал орыс пен Еуропа 
елдерінің тұрмысы мен мәдениеті қазақ жұртына жат еді, 
олардың әдебиеті де түсініксіз болатын. Осыны ескерген Абай 
орыс әдебиетін аударғанымен, сюжеттерін пайдаланбаған. 
Оның бұл бағыттағы мақсаты: өзгеріп жатқ ан өмірге лайық 
жаңа ой, соны идея іздеу, сөйтіп қоғамдық пікірді байыту, оны 
дамыту және өзгеше өлең өрнектерін табу, қазақ әдебиетіне 
тың тақырып енгізу, ұлттық мәдениетке жаңа сарын қосу, т.т. 
болатын. Ұлы ақын бұл мақсатына жетті.

Ол қазақ өміріне, оның рухани дүниесіне сын көзбен 
қарап, олардың заман ағымына сай емес екенін анықтады, 
жаңа ізгіліктерге ұмтылу қажеттігін айтып, оларды халық
қа айқындап берді. Бұл тұрғыдан келгенде, Абайдың шығар
машылығы, ойпікірлері ренессанстық сипатта болады, ол 
Адамды, оның рухани азаттығын, білімділігін барлық мә се
леден биік қойды, қоғамдағы адам роліне айрықша мән берді. 
Сөйтіп, толымды адам туралы өз концепциясын ұсынды, 
өмірдегі барлық проблеманың кілті Адам деп тапты, яғни 
гуманистік пайымды өз философиясының негізі етіп алды. 
Әдебиетті де осы тұрғыдан бағалады, оны бұрынғы жы
раулардан келе жатқан мемлекеттік қызметтен азат етіп, 
адамның ішкі дүниесіне, тіршіліктүсінігіне, көңіл күйіне 
бұрды, оның бейнелік әрі көркемдік сапасына ерекше мән беріп, 
әдебиеттің эстетикалық мәнмаңызын арттырды. Осы шартты 
данышпан ақынның фольклорға деген көзқарасынан да, оны 
пайдалану принципінен де көруге болады. Фольклорлық мате
риалды көркемдеп баяндағанда да, саралап талдағанда да 
темірқазық етіп ұстаған басты идеясы Адам болды. Ал Адамды 
жетілдіретін бірденбір нәрсе ғылым мен еңбек деп, кемеңгер 
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ақын өзінің гуманистік, ағартушылық жөне демократиялық 
дүниетанымын жария етті.

Абай өлеңдеріндегі фольклорлық
 жанрлар мен поэзиялық көріністер

Абайдың фольклорлық дүниемен танысуы өте ерте баста
лып, ақын оны барынша терең игерген. Мұның мәнісі, 
біріншіден, ақынның қазақ ертегіаңыздарын, мақалмәтел
дері мен жұмбақтарын, өлеңжырларын бала кезден естіп, 
бойына сіңіріп өскендігінде, өмір бойы фольклорлық дәстүр 
ортасында болғандығында. Екіншіден, сол кезде әр түрлі 
мақсатсебептермен жарық көрген фольклорлық жинақтарда 
жарияланған ауыз әдебиеті үлгілерін оқыды, оларға айтар
лықтай көңіл аударып отырды. Үшіншіден, араб, парсы, түркі 
тілдерінде жазылған шығыс әдебиеті классиктерінің шы
ғармалары мен алуан түрлі қиссахикаяттарға, дастандар мен 
тәмсілмысалдарға ден қойды. Олардың дені фольклорлық 
екені аян. Төртіншіден, орыс тілінде жарияланған орыс және 
Еуропа халықтарының классикалық әдебиетімен қатар, 
олардың фольклорлық үлгілерімен де жақсы таныс болды, 
тіпті олардың кейбіреулерін қазақшаға аударды. Бесін
шіден, Абай өз бетінше орысша білім алып, ғылымның пай
далы екенін түсінгендігінің арқасында ел ішінен қолөнер 
бұйымдарын жинастырып, Семей музейіне тапсырып отырды, 
маңайындағы ақынжыршыларға халық арасына кең тараған 
жырларды қайта жырлауды, оларды хатқа түсіруді жүктеп, 
міндеттеп жүрді. Міне, осының бәрі ұлы ақынның фольклорға 
деген көзқарасын қалыптастырғаны күмәнсіз және оның 
фольклористік еңбегін мінездейтіні де даусыз.

Абайдың фольклорға, ауыз әдебиетіне қатынасы бірнеше 
тараптан байқалады. Ең біріншісі – қазақтың төл халық поэ
зиясының бүкіл поэтикасы мен сюжеттік элементтерін асқан 
шеберлікпен пайдалануы. Екіншісі – қазақтан басқа елдің 
де фольклорлық сюжетін өз шығармаларына арқау етуі. 
Үшіншісі – қазақ халқының кейбір мақалмәтелдері мен на
қыл сөздерінің мәнмағынасын ашуы. Абайдың ұлы ақын 
болуы алдымен оның туа біткен дарынына байланысты болса, 
содан соң өскен ортасына, бала кезден алған тәрбиесі мен оқып
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тоқығанына байланысты. Бұл ретте, ол көпті көрген дана әжесі 
Зере мен ақындық, өнерпаздық дарыған шешесі Ұлжанның 
кестелі сөздерін құлағына құйып, шаршы топта жаңылмай 
сөйлейтін әкесі Құнанбай мен басқа да рубасылардың билік 
сөздеріне ден қойып өсті. Соның нәтижесінде Абай он жасынан 
бастап өлең шығарды, әзілоспаққа, қолмақол өлең шығаруға 
төселді. Демек, медресеге дейінақ Абай халық тілі мен ауыз 
әдебиетін меңгеріп алған деуге болады, бірақ, әрине, ол бүкіл 
фольклорды әлі толық игеріп үлгермеген еді: алда қазақтың 
төл әдебиетімен бірге шығыс поэзиясы, орыс және Еуропа 
мәдениеті бар болатын. Сонымен ауылда еркін өсіп, халық 
поэзиясынан мол сусындаған Абай он екі жасында қала мед
ресесіне түсіп, мұсылман дінінің қағидаларымен қатар жырақ 
елдердің көркем дүниесіне енеді, философияға толы ғақлия, 
дидактика әлемін шарлайды.

Аса дарынды болған Абайға медресенің оқу бағдарламасын 
меңгеру еш қиындыққа соқпайды. Оқылатын дәріс, ис лам 
кітаптары мен хикаяттары оның көп уақытын да алмайды. 
«Сондықтан барлық артылған уақытты Абай өз бетімен өзі 
сүйген кітаптарын оқуға жұмсап, көп ізденуге салынады. 
Өз бетімен оқитындары – шығыс ақындары. Одан соң – араб, 
иран, шағатай (ескі өзбек) тілінде жазылған ертегі, дастан, 
қис са сияқты әдебиет мұралары»2.

Аз да болса қалада оқуы жас Абайдың ерте есеюіне, көп 
нәрсені көңіліне түюіне, дүниетанымын кеңейтуге зор әсер 
етеді. Ауылға ол балалықпен қоштасып қайтады. Ұлы ақынның 
тұңғыш биографы Кәкітай Ысқақұлының сөзімен айтсақ: 
«Жиырма жасында Абай халық орта сында маңдай басы шешен 
болады. Халық жайынан бұрынғы әдетті, ғұрыпты, ескі білікті 
билердің қиын іс туралы қылатұғын биліктерін көп білген. 
Өзінің зейіні артық болған соң, кәрі мақалдарды, неше түрлі 
қазақтың білімділері мысал үшін айтқан әңгімелердің бірін 
ұмытпай біліп алған»3. Міне, осындай молынан меңгерілген 
рухани мұра Абайдың болашақ туындыларында, бүкіл 
шығармашылығында көрініс таппай қалған жоқ. Осы тұста 
бірінші кезекте айтылатын нәрсе – халық тілі, оның лексика
лық байлығы, алуан түрлі идиомалық тіркестер, бір қалыпқа 
түскен, дәстүрге айналған формулалар мен нақыл сөздер, 
мақалмәтелдер, афоризмдер. Бұл, әсіресе, ақынның алғашқы 
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өлеңдерінде көбірек кездеседі. Мысалы, жырау толғауларының 
үлгісінде жазылған «Сап, сап, көңілім, сап көңілім» өлеңінде 
«не күн туды басыңа», «сабыр түбі – сары алтын», «ауру 
да емес, сау да емес», «ағын судай екпіндеп», «қатыны мен 
қалашын», «қарсақ жортпас қара адыр» деген тіркестер – 
халықтың ежелден келе жатқан образдық сөздері, фольклор 
үлгілері мен жыраулардың, ақындардың шығармаларында 
ескі заманнан қолданылып келген сөйлемдер. Сондайақ мына 
тұрақты тіркестер мен нақыл сөздерді де көрсетуге болады: 
«аузымен орақ орған», «талапты ерге нұр жауар», «малжан 
аман ба?», «ауматөкпе заман», «қайта келер есікті катты 
серіппе», «айдаһардай ысқырып», «алты бақан ала ауыз», 
«садаға кеткір», т.б.

Шынын айту ерек, мұндай қалыпқа түсіп, ел арасында 
жаттанды болған сөздер мен тіркестер Абай поэзиясында ете 
аз. Рас, Абайдың кейбір шығармаларында ауыз әдебиетіне, 
әсіресе жыраулық поэзияға тән формулалық және біреуге 
қарата сөз айту кездеседі, адамды фольклор (кейде дастан) 
үлгісінде сипаттау және халық поэзиясының басқа да әдіс
тері ұшырасады. Айталық, «Қақтаған ақ күмістей кең маң
дайлыда» халық әдебиетінде ежелден қолданылып келген 
адамның пішінін суреттеу тәсілін көруге болады:

Жіңішке қара қасы сызып қойған, 
Бір жаңа ұқсатамын туған айды. 
Маңдайдан тура түскен қырлы мұрын, 
Ақша жүз, алқызыл бет, тіл байлайды.
...................................................................
Тақтайдай жауырыны бар, иығы тік, 
Екі алма кеудесінде қисаймайды.
...................................................................
Нәзік бел тал шыбықтай бұраңдайды.
...................................................................
Қолаң қара шашы бар жібек талды.

Кісіні осылайша кейіптеу мен мінездеу тәсілі Абайдың 
білектей арқасында өрген бұрым», «Көзімнің қарасы», «Ос
панға» өлеңдерінде де байқалады. Әрине, данышпан Абай 
мұнда фольклорлық тәсілге еліктемейді, керісінше, оны ба
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рынша жанды, сөлді, мәнді етіп пайдаланады, соның ар
қасында халық поэзиясындағы «ай десе аузы бар, күн десе көзі 
бар» немесе «Бұқар барсаң қолаң бар, қолаң көр де – шашым 
көр, наурызда жауған қарды көр, қарды көр де – етім көр, 
қарға тамған қанды көр, қанды көр де – бетім көр» сияқты 
жалпылама суреттерді нақтылап, жалпы сұлу қыздың емес, бір 
ғана қыздың портретін жасайды, сол сұлуда ғана бар белгілерді 
сипаттайды. Осы ретте оның өз бойына ана сүтімен енген 
елге белгілі сөздер мен тіркестерді, образдар мен түсініктерді 
пайдалануы еш таңданарлық нәрсе емес екенін айту керек.

Абайдың ұлттық фольклормен байланысы тек тіл 
материалынан ғана емес, әр сипатта көрінеді. Мәселен, ол 
халық өлеңінің 11 буындық, 78 буындық үлгілерін кең 
қолданған, халық поэзиясына тән ұйқастың түрлерін де пай
даланған. Сонымен қатар Абай шығармашылығынан фольк
лорлық жанрларды (арнау, толғау, жоқтау, жұбату, мақал), 
тақырыпты (бақытсыз ғашықтар, жастық пен кәрілік, жақсы 
адам – жаман адам, жақсы әйел – жаман әйел), сюжет пен 
көркемдеу құралдарын да кездестіруге болады. «Сондай қыз
ғылықты өрнектің бірі ұлы ақынның өлеңдеріндегі кездесетін 
ырғақ, дыбыс қуалау – аллитерация, ассонанстардан да 
аңғарылады. Ертедегі түркі тілдес өлеңдерде мұндай құбылыс 
кездесетін»4, – деп Р. Бердібаев өте орынды айта ды. Сол тәсіл 
Абай туындыларында да дәстүр жалғастығы ретінде көрінеді.

Самородный сары алтын 
Саудасыз берсең алмайды 
Саудыраған жезіне. 
Саудырсыз сары қамқаны
Саудаға кеткір сұрайды 
Самарқанның бөзіне.

Немесе:

Жайнаған туың жығылмай, 
Жасқанып жаудан тығылмай, 
Жасаулы жаудан бұрылмай, 
Жаужүрек жомарт құбылмай, 
Жақсы өмірің бұзылмай, 
Жас қуатың тозылмай, 
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Жалын жүрек суынбай, 
Жан біткеннен түңілмей, 
Жағалай жайлау дәулетің 
Жасыл шөбі қуармай, 
Жарқырап жатқан өзенің 
Жайдақ тартып суалмай, 
Жайдары жүзің жабылмай, 
Жайдақтап кашып сабылмай, 
Жан біткенге жалынбай, 
Жақсы өліпсің, япырмай!

Бұл өлең жолдарының басқы сөздерінің бір дыбыстан бас
талуы – ежелгі поэзиядан келе жатқан дәстүр. Ол халық өлең
дерінде де, жыраулар толғауларында да, Абайдың өзімен 
заман дас ақындар поэзиясында да мол. Абай бұл жерде ал
литерацияны өлеңдегі идея мен тақырыпқа, өлеңнің сипаты 
мен мазмұнына қатысты етіп алып отыр. Мысалға келтірілген 
алғашқы өлеңде әңгіме сөзді түсінбейтін кісілер жайында 
және сөз негізгі объект болғандықтан әр жол «с» дыбысынан 
басталып отыр. Екінші шумақ – сүйікті інісі Оспанға арналған 
жоқтау, жылау. Осы мағынаға сәйкес әр тармақ «ж» дыбысымен 
басталып, «жоқтау», «жылау» сөздерімен үндес естіледі.

Ақын шығармаларында ежелден қанықты, орнықты, фор
мулалы тіркестер де орын алған. Бұл, әсіресе, Абайдың қа
мыққан тұста шығарған өлеңдері мен Әбдірахманға, Оспанға 
арнаған жоқтауларында байқалады. Мысалы: 

Патша құдай, сыйындым, 
Тура баста өзіңе. 
Жау жағадан алғанда, 
Жан көрінбес көзіме.

Немесе:

Я, Құдай, бере көр, 
Тілеген тілекті.
Қорқытпай орнықтыр 
Шошыған жүректі.

Абай інісі мен баласына шығарған жоқтауларында ежелден 
келе жатқан дәстүрді бұзбай, фольклорлық жоқтаудың заң
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дылықтарын сақтаған. Әсіресе, оның Оспанға шығарған үш 
жоқтауының екеуі, Әбдірахманға арнаған сегіз жоқтауы ның 
төртеуі фольклор поэтикасына негізделіп жазылған. Мы
салы, «Әбдірахман өлгенде» деген жоқтаулары әдеттегі халық 
поэзиясындағы жоқтауға ұқсас: алдымен марқұмның арғы 
атасы жайлы, онан соң өзі туралы баяндай келіп, аяғында 
дәстүр бойынша жұбату сөзін де айтады:

Олар да тірі қалған жоқ, 
Тірлік арты өлмек-ті. 
Оны да алды бұл өлім, 
Сабырлық қылсақ керек-ті.

Фольклорлық жоқтаудың сипаты, әсіресе, «Баласы өлген 
анаға Абай шығарып берген жоқтауда» айқын сезіледі: 

Ата тегі мұндағы – 
Орта жүздің ұлығы. 
Ана тегі ондағы – 
Өзен судың тұнығы. 
Екі асылдан қосылған 
Сом алтынның сынығы. 
Өлгенше естен қалмайды 
Өзгеше біткен қылығы. 
Қызыл балақ қыранның 
Балапанын дерт алды. 
Жеміс ағаш бәйтерек 
Балдырғанын өрт алды. 
Артына белгі тастамай, 
Жал-құйрығын келте алды. 
Ағайынды тойғызбай, 
Аз күн қоймай, ерте алды...

Абайдың айтыс түрінде жазған өлеңдері де бар. Оның 
«Жі гіт сөзі» мен «Қыз сөзі» – осындай шығармалар. «Бұл 
өлеңдерде, – деп жазады Мұхтар Әуезов, – ішкі сырларын сәлем 
хатпен, делдал арқылы айтысып отырған жастар көрінеді... 
Бұл өлеңдердегі асықтар – қазақтың анық Абай тұсындағы 
ауыл жастары. Солардың ішінде құда мен құдаша, бозбала 
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мен бикеш сәлемдемесі. Екеуі де жалын жеңістерін анықақ 
ынтықынтық сезіммен айтпақ болады. Сол көңіл талаптарына 
арналған нелер шебер теңеулерді ақын табады және тапқанда 
қазақ халқының өз тірлігіндегі, өз табиғатындағы болмыстан, 
натурадан мысалдар алады»5.

Осы орайда арнайы айтатын нәрсе – Мұхтар Әуезовтің 
бұл өлеңдерде дәстүр белгісінің болуын қазақ болмысымен 
байланысты деп түсіндіруі. Жазушығалымның бұл пікірі, 
біздің ойымызша, кеңірек мағынаға ие. Мұнда байқалаты
ны – ұлы Абай фольклорлық поэтикаға көп жағдайда қазақтың 
өз топырағына байланысты жайттарды айтқанда көңіл 
бөледі, ал жалпы адамзатық немесе өзге жұрттардың өміріне 
қатысты мәселені сөз қылғанда, фольклорлық сюжетті ғана 
пайдаланады да, поэтика саласында өзіндік, соны, тың жолмен 
кетеді. Бірақ, бұдан Абай қазақ өміріне байланысты сюжеттерді 
өз шығармаларына арқау етпеген деген ұғым тумауы керек.

Абай поэмаларында фольклорлық 
сюжеттердің пайдаланылуы

Абай Құнанбаев өз туындысында қазақ фольклорында ер
теден жырланып келген жорық пен ғашықтық тақырыбына 
қатысты екі сюжетті пайдаланған. Оның бірі – жас жігіт 
қосылғалы тұрған қалыңдығын ауылда қалдырып, өзі жо
рыққа кетеді. Жаудан өледі. Ауылда күтіп отырған қыз сүйікті 
жігітінің опат болғанын естіп, өмірмен қоштасады. Екінші 
сюжет: қартайған хан күші мен билігін пайдаланып, бір сұлу 
қызды сарайына алдырады. Соны алмақ. Бірақ қыз кәрі шалға 
тигісі келмей, жартастан суға құлап өледі.

Бұл екі сюжет те дәстүрлі, ауыз әдебиетінде кең етек 
алған. Алайда, Абай екеуін де өзінше баяндаған. Алғашқы 
сю жет бұрын көбінесе қаһармандық эпоста жырланып, ба
тырдың орасан ерлігі мен әйелінің (немесе қалыңдығының) 
ақылдылығын дәріптейтін. Ал ұлы ақын бұл сюжетті мүлде 
басқаша, жаңа сипатта баяндаған. Ең алдымен, ол дәстүрлі 
сюжетті қаһармандық сипаттан арылтып, идеализациялық, 
фольклорлық сарыннан тазартқан да, өмір, тұрмыс шынды
ғына сәйкестендірген. Абай шығармасында эпикалық пафос 
пен шайқас фоны көрінбейді, керісінше, оқиға барынша реа
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листік түрғыда көрсетіледі. Бұрынғы эпоста орын алып кел
ген көтеріңкі көңілді күй қайғыға, трагедияға ауысады. 
Соның нәтижесінде Абай шығармасы жаңа жанр, дәлірек 
айтқанда – баллада болып шыққан. Мұнда баллада жанрына 
тән негізгі белгілер түгелдей бар десе де болады: драмаланған 
мазмұн, оқиға – белгілі бір тарихи фактімен байланысты 
емес, халықтың күнделікті өмірінде жиі кездесетін құбылыс, 
әлеуметтік маңызды ойдың бір отбасы немесе жеке адам 
тағдыры арқылы берілуі, әңгіме желісінің күрт үзілуі, автор 
позициясының айтылуы, т.б. Небары он шумақтан тұратын 
өлеңнің сегізінде ғана баяндалған сол кез үшін аса мәнді, 
актуальды идеяны ұстап тұрған сюжет егер бұрын эпоста ұзақ, 
көлемді жыр ретінде жырланса, бұл өлеңде өте тұжырымды 
баяндалып, оқиға күрт тоқталады да, түгел айтылып шығады. 
Сол сегіз шумақтың ішінде бесеуі айрықша – адамдардың бүкіл 
ісәрекеті, тағдыры сонда. Міне, сол бес шумақ:

Қозғады жау батыр ерді 
Жауға сойқан салғалы. 
Қалыңдығы қала берді. 
Жатыр еді алғалы.

Қалыңдық құшып сүюге, 
Күйеуіне ынтызар. 
Келісімен тиюге 
Дайындалған ойы бар.

Көйлегін ақтап тіккіштеп, 
Күні-түні демалмай, 
Бітіруге жүр күштеп, 
Асыққансып, тоқталмай.

Жара басты кеудені, 
Жаудан өлді ар үшін. 
Ескермей өзге дүниені, 
«Аһ» деп өтті жар үшін.

Жамандық тұрмас күттіріп, 
Ел есітті, қыз білді. 
Ақ көйлекті бітіріп, 
Кебінім деп киді, өлді...
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Өлеңдегі 1, 6, 9, 10 шумақтар автордың кейіпкерлерге, 
олар дың тағдырына деген өз пікірін, қатынасын білдіреді. 
Осы шығармада сюжет дәстүрлі болғанмен, фольклорда кез
деспейтін адам әрекеттері, психологиясы көрсетілген, қай
таланбас сипаттағы мінездер бейнеленген.

Жоғарыда айтылған екінші сюжет ақынның атақты «Бір 
сұлу қыз...» өлеңінде баяндалады. Бұл шығарма да баллада 
үлгісінде жазылған.

Бір сұлу қыз тұрыпты хан қолында, 
Хан да жанын қияды қыз жолында. 
Алтын-күміс кигені, қамқа, торғын, 
Күтуші қыз-келіншек жүр соңында.

Деген сөз: «Бұқа буға, азбан дуға», 
Хан қарық боп, түсіп жүр айғай-шуға, 
Етімді шал сипаған құрт жесін деп, 
Жартастан қыз құлапты терең суға...

Міне, бүкіл сюжет, қайғылы оқиға екіақ шумақта айтыл
ған, мазмұны драмаланған. Сайып келгенде, бұл сюжет те 
ежелден халық әдебиетінде бар, онда ұзынсонар баянда
лады. Мәселен, «Қозы Көрпеш – Баян Сұлуды», «Қыз 
Жібекті» немесе «Хал бибі» тәрізді әпсананы атауға болады. 
Бұлардың бәрін дегі коллизия – біреу: жас қыз бен сүймейтін 
ер адамның арасын дағы қайшылық; тақырыптың идеясы 
да біреу; махаббат еркіндігі үшін күрес. Алайда, дәстүрлі 
ға шықтық жырларда немесе аңыздауларда бұл идея өте кө
лемді, кең планда, эпикалық масштабта жырланса, Абай 
екі шумақпен жырланып отырған мәселеге қатысты өзінің 
ойпікірін, авторлық позициясын білдіреді. Бұл өлеңде де 
баллада жанрының негізгі сипаттары бар: баяндау, оқиғаны 
драмаландыру, лирикалық сырласу, сюжет қақтығысының 
күтпеген жерден шешім табуы т.б.

Атап айтуға тұратын нәрсе сол – біріншіден, Абай осы 
екі шығармасы арқылы қазақ әдебиетінде баллада жанрын 
туғызды, екіншіден, екі балладасын да дәстүрлі сюжетке 
негіздегенімен, оны жаңаша, өзінің гуманистік позициясынан 
баяндап, оқиғаға, кейіпкердің ісқимылына деген көзқарасын 
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ашық айтты. Мұнда да ұлы ақынның гуманистік және де
мократтық дүниетанымы, көзқарасы бой көрсетеді.

Жалпы, Абай шығармашылығына көз жүгіртсек, оның 
өмір ге деген көзқарасы қалай өзгеріп отырса, поэзияға, қазақ 
әдебиетіне, бүкіл шығыс мәдениетіне деген көзқарасы да солай 
өзгеріске ұшырап отырғанын байқауға болады. Айталық, ол 
жас шағында шығыс классикасы мен қазақ халық әдебиетіне, 
жырау мен ақындар поэзиясына үйір болып, соларға еліктесе, 
есейген тұста, керісінше, «ескі билерше бос мақалдағысы» 
келмейді, шығыс поэзиясынан да алшақтайды, тіпті жалпы 
фольклор мен орта ғасыр әдебиетіне тән стереотиптіліктен жә
не эпосқа хас дәріптеу мен әсірелеуден қашады. «Ол кездегі 
Абай арапшыламақ, фарсыламақты теріс нәрсе деп түсін
ген»6, – деп жазады М. Әуезов.

Ал 80жылдардан, яғни кемеліне келген кезден бастап 
Абай бұл райынан қайтады. Бұл тұста ол Шығыспен қайта 
табысады, бірақ енді орыс, Еуропа әдебиеті мен мәдениетін 
меңгеріп алып, үлкен білім биігінен Шығыс поэзиясына, 
әсіресе фольклоры на жаңаша назар салады. Бұл жолы ұлы 
ақын Шығысқа басқа өре де, басқа мақсатта қарайды. Сөйтіп, 
ол енді Шығыс пен Батысты ұштастыра, бірлікте, екеуін 
бүкіл адамзат цивилизациясының екі тармағы деп түсінеді, 
бір бүтіннің екі бөлшегі деп пайымдайды. Міне, осы себептен 
ақын шығыс фольклорының сюжетіне үш поэма жаза ды 
(«Ескендір», «Масғұт», «Әзімнің әңгімесі»). Ол шығыстық 
сю жетті бөтенсімейді, қазақтікі емес деп қорықпайды. 
Себебі, біріншіден, бұл сюжеттің ва рианттары қазақ еліне 
ежел ден таныс болған, екіншіден, дәл осы сюжеттерді Абай 
орыс әдебиетінен де табады. Ал ол сюжеттер орыс әдебиетіне 
Батыстан келген еді, өйткені XVII ғасырдың аяғынан бас
тап Батыс Еуропада Шығыс тарихына, мәдениетіне, этног
рафиясына, фольклорына зор көңіл бөлініп, көптеген клас
сикалық туындылар, оның ішінде ұлы Фирдоуси, Низами 
жаратындыларымен «Мың бір түн», «Махабхарата», «Пан
ча тантра» сияқты фольклорлық жинақтар, ондағы жеке шы
ғармалар Еуропа тілдеріне аударыла бастағанды. Олар орыс 
тілінде де тәржімаланған болатын. Міне, Абай үш поэмасына 
негіз етіп алған фольклорлық сюжеттер түп негізінде Шығыстан 
екені осыдан да көрінеді. Олай болса, Абайдың Батыс Еуропа 
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арқылы орыс әдебиетіне келген шығыстық сюжеттерді 
жатсынбай, қазаққа белгілі, тума дүниелер деп табуы – өте 
заңды. Сондықтан да ол бұл сюжеттерді өз шығармашылығына, 
өзінің идеялықэстетикалық, демократтық және гуманистік 
ойларын айтуға пайдаланған. Осы орайда Мұхтар Әуезовтің 
мына сөзін еске алуға болады. Ұлы ақын шығармашылығының 
үш қайнар көзі, үш қазынасы жайлы айта келіп, ол былай деп 
жазады: «Абайдың ақындық бітіміндегі ең бір ірі жағы осы 
айтқан үш қазынаның қайсысына барса да құр ғана үйренуші, 
еліктеуші боп қалған жоқ. Қайдан алсын, нені алсын – 
баршасын да өзінің үлкен ойлы, терең толғаулы ірі ақындық 
ерекшелігі арқылы үнемі өз елегінен өткізіп, өз өнерімен мық
тап қорытып, өзінің қайран жүрегінен шыққан бұйымтабысы 
етіп ала білді...

Сондайлық басқаша тың жаңалықты Абай шығыс әдебие
тінің қорына қол артқан кезде де мол тауып отырды. Абай 
өзінің жас шағынан жақсы білген классик ақындарды: 
Фирдоуси, Низами, Шейх, Сағди, Хожа Хафиз, Науаи, Фи
зули, Бабурлерді өмір бойы зор қадірлеп өткен. Ерте кезде 
оларға еліктеп жазған шығармалары да болған. Кейін Низа ми, 
Науаи жырлаған Ескендір жайын, Аристотель жайын батыс 
әңгімелерден алып қосқан жаңа сарындармен көркейтіп, жыр, 
дастан етеді»7.

Мұхаңның бұл сөздерінен шығатын қорытынды – Абай 
Шығыс сюжетіне негізделген поэмаларын жас кезінде емес, 
әбден кемеліне келіп, ақындық, ойшылдық қуаты толыс
қан шақта жазған және өз заманының өте актуальды пробле
маларымен ұштастырған. Сондайақ Мұхтар Омарханұлы атап 
көрсеткендей, Абай бұл сюжеттерді поэма етіп жазғанда тек 
Шығыс емес, сонымен бірге орыс, тіпті аударма арқылы жеткен 
Батыс әдебиетінен, тарихи және басқа да шығармалардан 
оқып білген жайттарды орныменен кірістіріп отырған. Бұл 
жағдайды, әсіресе, «Ескендір» поэмасынан айқын аңғаруға 
болады.

Ескендір жайында неше түрлі аңыздар, әпсаналар, хикаят
тар өте ерте заманда пайда болып, бүкіл Шығыс пен батыс 
елдеріне жайылып кеткені аян. Солардың негізінде қадым 
дәуірде, кейін орта ғасырларда және бертінгі уақытта да сан 
алуан әдеби, тарихи шығармалар жазылып, атақты қолбасшы
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жиһангер барынша дәріптелген болатын. Ол туралы әпсана мен 
хикаяттар қазақ арасына да кең тараған еді.

Қазақ арасына тараған Ескендір жайындағы шығарма
лардың сюжеті үш түрлі болатын. Бірінші сюжеті мынадай: 
Ескендір патшаның басында мүйізі бар. Мүйізі бар екенін 
ешкімге білдірмеу үшін ол шашын алдырған кісілердің бәрін 
өлтіріп отырған. Сондай шаштаразшылардың ішінен біреу тірі 
қалады. Күндердің бір күнінде әлгі шаштаразшы құпиясын 
жасыра алмай, құдыққа барып: «Ескендірдің мүйізі бар!» – 
деп айқайлайды. Құдықтан қамыс өсіп шығады да, желмен 
шайқалып, ән салады. Сөйтсе, қамыстан шыққан дыбыс: 
«Ескендірдің мүйізі бар!» – деген сөз болады да, елге тарап 
кетеді8. Әрине, фольклор болғандықтан бұл сю жет әр вариантта 
айтылған. Мысалы, Ескендірдің мүйізі кейде есек құлағы болып 
келеді немесе оның мүйізін жария етуші қамыстан жасалған 
сыбызғы деп айтылады я болмаса оның мүйізі қасиетті болған 
деп те баяндалады.

Екінші сюжет бойынша, Ескендір өзінің Қызыр және Ілияс 
деген жолдастарын ертіп, Зұлматқа өлмес суды іздей келеді. 
Бірақ ол суды алға қарай озып кеткен Қызыр мен Ілияс тауып 
ішеді де, соңынан Ескендір келіп жеткенде әлгі су ғайып бо
лып кетеді (немесе қарғалар ішіп қояды, кейде патшаның 
тамағынан судың өзі жүрмей қалады)9.

Абай өз шығармасына бұл сюжеттердің екеуін де алмайды. 
Оның қалаған сюжеті басқа: Ескендір патша әскерімен жо
рықта жүріп, жұмаққа тап болады, бірақ оның ішіне кіре 
алмайды. Жұмақтың күзетшісі оған адамның бас сүйегін сыйға 
тартады. Патшаның қасындағы данышпан бұл сыйлықтың 
мәнісін түсіндіреді10.

Алғашқы сюжеттің қазақ жеріне Низамидің «Ескен
дірнамасынан», ал екінші сюжеттің Рабғузидің «Қисса су
ләнбиясынан» тарағаны белгілі, ал «үшінші сюжеттің түп 
төркіні қайда?» деген сауалға Низамидің дастанын атап жүрдік. 
Алайда, олай емес. Кейінгі жылдарда табылған материал мен 
зерттеулерге қарағанда, бұл сюжет көне заманғы Талмудта бар 
болып шықты. Талмудқа бұл сюжет өте ерте уақытта Таяу және 
Орта Шығыс жұртында тәмсілмисал түрінде айтылып жүрген 
шақта енген. Талмудтан көне дәуір мен орта ғасырлардың 
авторлары оны өз шығармаларында пайдаланған. Мысалы, 
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антика мезгілінің «Александр туралы романында», XII ға
сырда өмір сүрген неміс ақыны Лампрехтің «Александр» 
атты шығармасында бұл сюжет сәл өзгертілген түрінде орын 
алған. Жаңа заманда, яғни XIX ғасырда, аталмыш сюжетке 
Батыс Еуропа әдебиеті қайтадан көңіл бөлген. Мысалы, неміс 
романтикалық әдебиетінің көрнекті өкілі болған француз 
Альберт фон Шамиссо (17811830) Талмудтың осы сюжеті 
бойынша «Александр туралы аңыз» деген көлемді өлең жазған 
және бұл әңгімені Талмудтан алғанын хабарлап, өлеңге «Тал
муд бойынша» деп анықтама берген. Мұнда сюжет толық 
сақталған, бірақ біршама кеңейтілген, әрі өлеңнің басында 
автор өзінің ескі мұраға және аңыздар мен әңгімеге құмар 
екенін айтады. Бұл түсінікті, өйткені Шамиссо ақындық 
жолды романтик ретінде бастаған. Ал романтиктер фольклорға, 
ежелгі заман әдебиеті мен мәдениетіне аса қатты көңіл бөліп, 
оларды тәржімалаған, дәріптеген, жырлаған, сөйтіп өздерінің 
идеялық мақсаттарына пайдаланған.

Орыс әдебиетіндегі романтизмнің аса көрнекті өкілі В.А. 
Жуковский (17831852) Шамиссоның осы «Александр туралы 
аңызын» 1844 жылы еркін аударып, «Моековитиянин» 
журналының 1845 жылғы №1 санында жариялаған (кейін 
бұл шығарма ақынның барлық толық жинақтарына енді). 
В.А. Жу ковский Шамиссо өлеңіндегі сюжетті толық сақтаған, 
ал Ескендірді суреттеуде сәл ауытқыған, оның психологиялық 
сезімін тереңдете көрсеткен, жаулағыш патшаның тойымсыз
дығын аша түскен.

Сонымен, Ескендірдің жұмаққа барып, қу бас алып қайт
қаны туралы Талмаудтағы сюжет XIX ғасырда орыс әде
биетінде де жырланғанын көріп отырмыз. Бұл сюжетті Абай 
да пайдаланған. Қолда бар деректерге қарағанда, қазақтың 
ұлы ақыны Ескендір туралы бұл әңгімені Талмудтан да, В. 
Жуковскийден де оқыған сияқты. Талмудтың орыс тіліндегі 
толық аудармалары 1897 және 1902 жылдары жарық көр
генін, ал В. Жуковский шығармаларының өткен ғасырда он 
шақты рет шығып, бүкіл Ресейде тарағанын еске алсақ, Абай 
оларды оқыған деуге толық негіз бар. Мәселен, В. Жуковский 
шығармаларының 1849 жылғы бесінші басылымы мен 1885 жыл
ғы сегізінші басылымы бұрынғы Вер ный кітапханасында 
болған. Демек, бұл кітаптар, әсіресе 1885 жылғы басылым 
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Семей қаласында да болуы әбден ықтимал және оны Абайдың 
оқымауы да мүмкін емес, өйткені ұлы ақынның орыс клас
сиктеріне зор көңіл бөлген кезі – 80 жылдардан кейінгі шақ 
екені белгілі. Олай болса, өзі сүйіп оқитын Пушкиннің ұстазы 
Жуковскийді Абайдың білуі – еш таңғаларлық нәрсе емес. 
Керісінше, білмесе – таңдануға керек.

Сөйтіп, Абай «Ескендір» поэмасын жазбас бұрын В. Жу
ковскийдің «Две повести» деген өлеңін және Талмудты 
оқыған. Соған қоса ол Шығыс елдерінде айтылатын аңыз
әңгімелерді де, Фирдоуси, Низами поэмаларын да, қазақ 
арасындағы Зұлқарнайын туралы діни хикаяттарды да жақсы 
білген. Зерттеушілердің пікірі бойынша Абай «Ескендірді» 
19001902 жылдары жазған. Бұл тұста қазақ тілінде көптеген 
фольклорлық, әдеби, діни шығармалар жарық көргенді. 
Ескендір Зұлқарнайын жайында да жарыққа шыққан қисса, 
хикаят, аңыздар болды. Ол шығармаларда Ескендір пайғамбар 
ретінде, өте әділ патша бейнесінде көрсетіліп, мейлінше 
дәріптеле жырланған болатын (Тіпті Ыбырай Алтынсариннің 
өлеңінде де Ескендір Құрандағы мәнде көрсетілген еді). 
Міне, осыларды оқыған Абай халыққа шын Ескендірдің кім 
екенін ашып беру ниетімен «Ескендір» по эмасын жазған 
тәрізді. Ел арасында айтылып жүрген хикаяттар мен жазба 
шығармалардағы данышпан патша, әулие, пайғамбар, ал
ланың сүйікті адамы, ӘжудМәжудтерді тоқтатқан Ескендір 
Зұлқарнайынды әшкерелеу, оның қайда, қай уақытта өмір 
сүргенін айту, өмірде қандай адам болға нын көрсету, сөй
тіп Ескендір есіміне байланысты қате пікірді жоққа шы ғару 
Абайдың басты мақсаты болған. Бұл ұлы ақынның өмірге 
демократтықгуманистік көзқарасынан, әдебиетке реа лис
тік тұрғыдағы позициясынан туған мұрат еді. Біздің бол
жауымызша, Абай бұл ойын жүзеге асыру үшін алдымен өзіне 
белгілі сюжетті қара сөз түрінде «Дала уәлаяты» газетінің 
бетінде жариялайды. Олай дейтін себебіміз, газетте басылған 
тексі мен «Ескендір» поэмасын салыстырғанда, сюжеттік қана 
емес, сондайақ Ескендір патшаға бұрын еш уақытта берілмеген 
мінездеме, сөздер мен сөз тіркестері, кейіпкерлердің сөздері 
бірдей екендігі көзге түседі. Айталық, бұрын ешқандай авторда 
немесе фольклорлық шығармада айтылмайтын Ескендірдің 
отаны Македония екенін хабарлау және кейіпкерге мінездеме 
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беру газет тексінде де, Абай «Ескендірінде» де бірдей. Мысалы, 
газетте: «Бұрынғы заманда Македонияда Ескендір патша 
болыпты. Мәртебені бұл жақсы көреді екен, һәм қызғаншақ 
екен... Соғыс болып, қандар судай ақты... хандардың ханы, 
патшалардың патшасы... Ескендір қисабсыз көп әскер жинап 
алып... Ескендір ашуланып, қызметкерін ұрып өлтіруге 
ойланған еді... жетіп барса, жіңішке таспадай болып... Патша 
қақпаны қағып «аш» деп айғай салады... Тым болмаса, менің 
мұнда келгенімнің белгісі үшін белгі қылып бір нәрсе бер, – 
дейді... лақтырып жібереді...» сияқты көптеген сөздер мен 
тіркестер, сөйлемдер кейде сол күйінде, кейде сәл өзгерген 
түрде Абайдың поэмасында кездеседі. Дәлел үшін Абай 
тексі нен бірекі мысал келтірейік: «Македония шаһары... 
қызғаншақ адам екен... Дарияның суындай қандар ақты... 
Ханның ханы, патшаның патшасы деп... Есепсіз әскер 
ертіп... Қызметкердің бәрін де өлтірмекші... таспадай бейне... 
Қақпаңды аш деп барынша айғай салды... Ең болмаса... белгі 
болар бір нәрсе бер... лақтырып жіберді...», т.б.

Бұл мысалдардың екі тексі бірдей болуы және екі шығар
мадағы сюжет желісі, оқиға дамуы, кейіпкерлер диалогы, 
оларға берілген мінездеме, детальдар мен ситуациялардың бір
келкілігі газеттегі әңгіме мен «Ескендір» поэмасы бір адамның 
қаламынан шыққандығын көрсетеді. Ендеше, атын айтпай, 
қолын қоймай Абай өзі кітаптан оқыған Ескендір жайлы 
әңгімені тарихи фактілермен толықтырып, өзінше баяндап, 
«Дала уәлаяты» газетінің бетінде жарияла ған деп айтуға 
толық негіз бар. Газетке шыққаннан кейін көп ұзамай Абай 
бұл әңгімені поэмаға айналдырған. Оның басты себебі, біздің 
ойымызша, Ескендірдің кім болғаны жайындағы шындықты 
халыққа айту мақсаты болған. Өйткені, жоғарыда айтқандай, 
Ескендір туралы сол кездегі ел арасындағы хикаяттар мен 
қиссалар оны мадақтап, пір тұтып, идеал етіп көрсеткен. 
Сондықтан да Абай поэмасын Ескендірді таныстырудан бастап, 
бірден оған баға береді.

Осы жұрт Ескендірді біле ме екен? 
Македония шаһары оған мекен. 
Филипп патша баласы, ер көңілді, 
Мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен. 
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Филипп өлді, Ескендір патша болды. 
Жасы әрең жиырма бірге толды. 
Өз жұрты аз көрініп, көршілерге 
Көз алартып қарады оңды-солды.

Міне, көне Талмудта да, В. Жуковский өлеңіңде де жоқ 
жайттарды Абай өз оқырмандары үшін енгізіп, тарихи Алек
сандр Македонский туралы нақты мәлімет береді. Әрине, ұлы 
ақын «Осы жұрт Ескендірді біле ме екен?» дегенде, қазақтар 
оны мүлде білмейді деп отырған жоқ. Халық Ескендірді әділ 
патша, пайғамбар, хазірет Зұлқарнайын деп білетінін, ал шын 
Ескендірдің кім екендігінен хабары жоқтығын жақсы түсінген 
Абай: «Ескендірдің туған жері – Македония шаһары, әкесі – 
Филипп патша, ол өлген соң Ескендір таққа отыр ды», – деп 
тарихи мағлұмат береді де, Ескендірдің өзін «ер көңілді, мақтан 
сүйгіш, қызғаншақ адам» деп мінездейді. Содан кейін оны 
толық сипаттау үшін Ескендірдің жиырма бір жасқа келгенде 
жасаған бір ісі ретінде көне сюжетте айтылатын оқиғаны пай
даланады.

Сөйтіп, Ескендірдің жорықта жүріп, жұмаққа тап бол ғаны, 
оның ішіне кіре алмай, қу бас алып қайтқаны туралы ежелгі 
тәмсіл XIX ғасырда орыс әдебиеті мен Талмуд арқылы Абай 
шығармашылығында орын алған. Рас, Талмудта бұл тәмсіл 
сюжеті Александр Македонскийдің өміріндегі бір ғана оқиға 
ретінде айтылып, патшаның бұл оқиғадан қандай қорытынды 
шығарғаны жайлы сөз болмайды. Ал Жуковскийдің тексі бо
йынша, Александр Македонский ештеңеге тоймайтын көз 
сүйегі хақында ақылгөйдің сөздерін естіген соң да бөтен 
елдерді жаулауын тоқтатпай, керісінше, «өмір қысқа, бәріне 
үлгеру керек» деп, дереу Үндістанға аттанады. Елдерді қырып, 
қандарын судай ағызып, жеңіске жеткен сайын өршелене 
түседі. Ең соңында: «Тойымсыз шапқыншыны бір уыс топырақ 
қана тоқтатты», – деп аяқтайды В. Жуковский өз шығармасын.

Абайда керісінше, Ескендір «қолын алып, жұртына қайта 
көшеді». Оқиға, яғни сюжет осымен аяқталады. Одан әрі қарай 
Абай нақыл, ғибрат айтады. Мұның өзі – 16 жол. Ақынның бұл 
сөздері оның ғақлияларымен, демократтық және гуманистік 
идеяларымен ұштасып жатыр.
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Ілгеріде айтқан тарихи деректерден басқа Абай бұл сюжетке 
тағы да өзгеріс енгізген. Ол – Аристотельдің бейнесі. Бұрын 
Талмудтағы тәмсілде оның орнында патшаның ақылгөйлері 
жүрсе, Жуковскийде бір данышпан болып көрінеді. Абайдың 
поэмасында тағы бір көңіл бөлетін жайт бар. Егер Жуковскийде 
шөлде жүрген Ескендір қалың қолымен үлкен өзенге тап болса, 
Талмудта және Абайда ол кішкентай ғана бұлаққа кез болады. 
Екінші айтар жағдай – кепкен балық туралы эпизод. Бұл 
эпизод Жуковскийде жоқ. Ал Талмуд пен Абайда баяндалады. 
Мысалы, Талмудта:

«На обратном пути остановился Александр для обеда близ 
одного ручья. Поданную ему соленую макрель царь начал 
обмакивать в воду ручья – и рыба получила удиви тельный 
запах».

Абайда:

Барса, бір сылдыр каққан мөлдір бұлақ 
Таспадай бейне арықтан шыққан құлап. 
Түсе сала Ескендір басты қойды, 
Ішсе суы өзгеше, тәтті тым-ақ. 
Кепкен балық келтіртті сонда тұрып, 
Сол суға балықты алды бір жудырып. 
Исі, дәмі өзгеше болып кетті, 
Таңғалды, мұның бәрін суға жорып.

Бұл сәт В. Жуковскийде басқаша:

Через песчаную пустыню шел
С своею ратью Александр: в страну,
Лежавшую за рубежом пустыни,
Он нес войну. И вдруг пришел к реке
Широкой он. Измученный путем
По знойному песку, на тучном бреге
Реки он рать остановил;
Он подошел к потоку, наклонился,
Рукою зачерпнул воды студеной
И напился: чудно освежила
Божественно целительная влага
Его все члены: в грудь его проникла
Удвоенная жизнь...
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Міне, В. Жуковский шығармасында Талмуд пен Абайда ай
тылатын кепкен балық пен оның дәмінің, иісінің өзгеруі жоқ. 
Ендеше, Абай Құнанбаев, Талмудтың тексімен жақсы таныс 
болған. Сонымен бірге Абайдың В. Жуковскийді оқығаны 
да көрініп тұр. Оған дәлел есебінде мынаны айтуға болады. 
Талмудта Александрдың шөлге түскені жөнінде, оның өзінің, 
әскерінің қиналғаны жайында еш сөз болмайды. Ал В. Жу
ковский шығармасында Александр Македонс кий қалың қо
лымен далада, құмды алқапта болып, күтпеген жерден бір 
өзенге келеді, соның жағасында әскер сусындап, шөлін қан
дырып, тыныстайды.

Сонымен «Ескендір» поэмасының сюжеттік негізі көне 
заманның ескерткіші Талмудтағы мысаләңгіме болып шықты. 
Талмудтағы тәмсілдің сюжеті Батыс Еуропа арқылы орыс 
әдебиетіне, одан Абайға жеткен. Абай Жуковскийдің өлеңін, 
Талмудтағы тәмсілді, сондайақ Македония мен Александрдың 
өзіне қатысты тарихи еңбектерді өз тұрғысынан қарап, қазақ 
қауымының қажетіне сәйкес пайдаланған.

Абайдың поэмасында нақтылық және реалистік сипат ба
сым, сюжет шираған, кейіпкерлердің ісәрекеті мен сөздері 
барынша дараланған. Соның нәтижесінде ежелгі сюжет көне 
заманғы мифологиялық, діни сарындардан арылған, бұрын 
Құдайға құлшылық ұрғызу үшін пайдаланылған жұмақ мотиві 
«Ескендір» поэмасында кейіпкердің бүкіл болмысын ашуға 
және автордың гуманистік ойларын айтуға қызмет етіп тұр. 
Сөйтіп, Абай Құнанбаев Шығыста – Фирдоуси, Низами, Жәми, 
Науаи; Батыста – Лампрехт, Ламберу, Бернэ, Шатильонский, 
Шамиссо; Ресейде – Жуковский жырлаған Ескендір бейнесін 
жаңа деңгейде, жаңа сипатта көрсетіп, оның тойымсыздығын, 
шапқыншылықта өткізген өмірін сынайды. Ескендірдің еш
қандай пайғамбар, идеал патша болмағанын әшкерелейді.

Шығыс фольклоры негізінде жазылған Абайдың келесі 
поэ масы – «Масғұт». Абай творчествосын зерттеушілер бұл 
шығарманың алғашқы бөлігі орыс халқының аса көрнекті 
жазушысы И.С. Тургеневтің «Восточная легенда» атты әңгі
месімен үндес екенін және Абай шығармаларын көшіруші Мүр
сейіттің 1907 жылғы қолжазбасында «Масғұттың» тұсында 
«Тургеневтен» деген жазу бар екенін анықтап, бұл сюжетті 
Абай, бір жағынан, И. Тургеневтен, екінші жағынан, Шы ғыс 
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фольклорынан алған деген пікір айтады. Бұл тұжырымды, 
әсіресе, З. Ахметов соңғы жылдары анықтаған бирма хал қы
ның «Жаңбыр суын елдің бәрі ішсе, әмірші де ішеді» де ген 
ертегісімен салыстыру нәтижесінде өте нанымды етіп дә
лелдеді.

Сонымен, біздің жоғарыда айтқанымыздай, Абай есейген 
шақта Шығыс мәдениетіне қайта оралып, оның кейбір фольк
лорлық және басқа түрдегі материалдарын әрі тікелей, әрі орыс 
әдебиеті арқылы алып, өз шығармашылығына өзгерте, жөндей 
пайдаланған. Соның әдемі айғағының бірі – «Масғұт» поэмасы.

Енді поэманың сюжетіне тоқталайық. Арун Рашид зама
нындағы Бағдатта Масғұт деген жігіт тұрады. Бір күні тысқа 
шықса, бір шалды ұрының тонап жатқанын көреді де, шалды 
құтқарып жібереді. Әлгі шал Қыдыр болып шығады. Риза 
болған ол Масғұтты ертесінде даладағы бір тамға апарады да, 
үш түсті (ақ, қызыл, сары) жемісті көрсетіп: «Біреуін же, ақты 
жесең, елден асқан ақылды, сарыны жесең, жұрттан асқан 
бай боласың, ал қызылды жесең, әйел біткеннің сүйіктісі 
боласың», – дейді. Жігіт қызыл жемісті таңдайды. Жігіттің не 
себепті бұлай еткенін естіген соң, Қыдыр батасын беріп, кетіп 
қалады.

Арада көп жыл өтеді. Масғұт халифке уәзір болады. Бір 
күні оған Қыдыр түсіне кіріп, аян береді. «Жеті күн жаңбыр 
жауады, соның суын ішкен адам жынданады. Сондықтан 
ертерек су жиып ал», – дейді. Масғұт халифке айтады. Екеуі 
суды мол қылып құйып алады. Қыдыр айтқан уақытта жаңбыр 
басталып, тоқтаусыз жеті күн жауады. Елдің бәрі жауынның 
суын ішіп, жынды болады, олар халиф пен уәзірді жынды деп, 
өлтірмекші болады. Қорыққаннан бұл екеуі де жынды суды 
ішіп алады. Халық оларды қабыл алып, құлдық құрады.

Осы сюжет И. Тургеневтің әңгімесінде былай баяндалған: 
«Жапар жас кезінде Бағдаттың бір көшесінде кәрі шал ды 
ұрылардан құтқарып алады. Шал оған риза болып, ертесінде 
базардың маңындағы бір кішігірім баққа алып барады да, 
өсіп тұрған ағаштан үш түсті (ақ, қызыл, сары) алманың 
біреуін ал дейді. Ақты алсаң, елдің бәрінен ақылды, қызылды 
алсаң, Ротшильд еврей сияқты бай, ал сарыны алсаң, кәрі 
әйелдердің сүйіктісі боласың, – дейді. Жапар сары алманы 
үзіп алады. Сонда шал оған: «Дұрыс істедің, – дейді. – Себебі, 
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сен Сүлеймендей ақылдысың, өзің де кейін байисың. Ал мына 
байлығыңа, яғни кәрі әйелдерге, ешкім қызықпайды». Содан 
кейін Жапар шалдан халифтің кәрі анасы қайда тұратынын 
сұрайды. Шал жолды нұсқайды».

Міне, Тургеневтің әңгімесі осымен бітеді. Абай мен Тур
геневтің текстерін салыстырғанда, сюжет ұқсастығымен қа
тар, біршама өзгешеліктер барын байқауға болады. Абайда 
қосымша детальдар енгізілген: егер Тургеневте тек халиф 
болса, Абай оны Арун Рашид деп, тағы да тарихи нақтылық 
пен шығыс фольклорында, әсіресе, «Мың бір түнде» дәстүрге 
айналған кейіпкерді қосады. Сондайақ Тургеневте Жапардың 
құтқаратын адамы сиқыршы бір шал болса, Абай да ол – Қыдыр. 
Яғни бұл жерде де қазақ ақыны Шығыста кең тараған образды 
енгізген. Бірақ сөйте тұра Абай, неге екені белгісіз, тарихта 
Арун Рашидтың уәзірі болған Жапардың есімін Масғұт деп 
өзгертеді. Міне, бұл – кейіпкерлерге қатысты өзгешеліктер.

Сонымен бірге Абайдың шығармасында сюжеттік, маз
мұндық өзгерістер де бар. Мысалы, мына бір детальдарға көңіл 
бөлейік. Тургенев әңгімесінде ұрылардан құтылғаннан соң шал 
былай дейді.

«– Храбрый юноша, твое великодушие не останется без 
награды. На вид я – убогий нищий, но только на вид. Я человек 
не простой. Приходи завтра ранним утром на базар, я буду 
ждать тебя у фонтана – и ты убедишься в справед ливости моих 
слов».

Абайда:

Ей, жігіт, не қылсаң да, ер екенсің, 
Көргейсің ерлігіңнің берекесін. 
Себеп боп мені ажалдан сен айырдың, 
Маған қылған қарызыңды алла өтесін. 
Мен – бір шал дүниеде жиһан кезген, 
Ертең түсте кетемін шаһаріңізден. 
Ертерек пәлен жерде тосып тұрып, 
Алып қал бір базарлық, жаным, бізден.

Бұл мысалдан көретініміз – Абай сиқыршы шалдың күтетін 
жерін қазақ түсінігіне сәйкес өзгерткен. Кеңістік пен уақыт 
туралы бұрынғы халық түсінігінде нақты дәлдік болмағаны 
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мәлім. Айталық, «пәлен жерде», «қозы көш жер», «әудем 
жер», «ат шаптырым жер» немесе «сүт қайнатым уақыт», 
«етпі сірім уақыт», «күн арқан бойы көтерілгенде» сияқты 
кеңістік пен уақыт өлшемін білдіретін тіркестер қолданылған.

Осы негіздес өзгеріс тағы бір эпизодта көрінеді. Ол – шал мен 
жігіттің кездесетін сәті. Тургенев шығармасында шал жігітті 
базарда, мәрмәр фонтанға сүйеніп тұрып қарсы алады, содан 
кейін оны жанжағы биік қорғанмен қоршалған баққа ертіп 
келеді. Бақтың ішінде, көгалды алаңқайда керемет ағаш өсіп 
тұрады. Ағаштың бұтағында үш түсті алма.

Абайда бұл жағдай басқаша: жігіт таңертең шал айтқан 
жерге барады, шал оны қолынан ұстап алып, далада бір бұзыл
ған тамға апарады. Тамның ішінде солқылдаған бір гүл өсіп 
тұрады, оның басында үш түсті былқылдаған жеміс бар.

Абайдың қазақ түсінігіне сәйкес тағы бір өзгерткен нәрсесі – 
жемістің түстері. Ол Тургеневтегі кәрі әйелдің символы болып 
көрінетін сары түсті қызылға ауыстырады.

Өйткені, халық символында қызыл түс қыздарға тән бола
тын.

Әйел туралы түсінікті Абай Тургеневтен мүлде басқаша 
ұстанып, өзінің пікірін халық ұғымымен ұштастырып айта
ды. Мәселен, Тургеневтің «Восточная легендасында» Жапар 
не себепті сары түсті алманы, яғни кәрі әйелдің махаббатын, 
таңдап алғанын былай түсіндіреді: «Сделаешься слишком ум
ным – пожалуй, жить не захочется, сделаешься бо гаче всех 
людей – будут все тебе завидовать, лучше же я сорву и съем 
третье, сморщенное яблоко».

Бүрісіп қалған сары алманы жеген соң Жапар сиқыршы 
шал дан халифтің кәрі анасы қайда тұратынын сұрайды. Шал 
баратын жолды көрсетеді.

Демек, Тургенев шығармасында Жапар сары алманы 
таңдау арқылы халифтің уәзірі болды деген ой айтылады. Жа
пардың сары алманы таңдау себебі – халифтің кәрі анасына 
ұнау еді делінеді. Рас, мүмкін, И.С. Тургенев пайдаланған 
алғашқы сюжетте бұлай болмаған да шығар, бірақ Тургенев 
осылай аяқтаған. Оның өзіндік себебі де бар сияқты. Ұлы орыс 
жазушысының шығармашылығын зерттеушілердің айтуын
ша, Тургенев өзінің бұл әңгімесін орыс патшасының сарай 
өміріндегі нақты бір фактіні әшкерелеп, мазақ ету үшін жазған 
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болу керек. Сондықтан да ол Жапарға кәрі әйелдің символы – 
сары алманы таңдатады жене оның бұл таңдауын сиқыршы 
шалға: «Неткен ақылды жігітсің?.. Сенің бұл байлығыңа еш
кім де қызықпайтын болады», – дегізіп, құптатып қояды12.

Ал Абайда кәрі әйел емес, жалпы әйелдің символы бо лып 
қызыл түс (жеміс) көрсетіледі. Масғұт өзінің қызыл жемісті, 
яғни әйел затының сүйіспеншілігін қалап алуының себебін 
Тургеневтің Жапарынан мүлде өзгеше түсіндіреді.

Қызылды жесем, мені әйел сүйер, 
Арамдыққа жүрмесем, не жан күйер? 
Ұрғашы да жан ғой, досым болса, 
Деп едім бір пайдасы маған тиер. 
Еркектің – еркек адам болса қасы, 
Қатын, шеше, қызы жоқ кімнің басы? 
Хан қаһар, қара кісі қастық қылса, 
Сонда ұрғашы болмай ма арашашы? 
Тегінде адам басы сау бола ма? 
Бойында тексерілмес дау бола ма? 
Ері ашу айтса, әйелі басу айтып, 
Отырса, бұрынғыдай жау бола ма?

Масғұттың бұл сөзінен гуманист Абайдың әйелге деген 
көзқарасы сезілетіні күмәнсіз. Мұнда әдеттегі әйелге қызы
ғушылық немесе әйелді тұрмыс ауқымында ғана көрушілік 
жоқ. Керісінше, әйелді кең, әлеуметтік мәнде түсінушілік бар: 
сүйе білсең, адал болсаң – досың, жанашырың, әйел тек ұрғашы 
емес, ол – анаң, жарың, перзентің; әйелдің сүйіспеншілігіне ие 
болсаң, онда бүкіл адамзаттың ықыласына бөленесің, өйткені 
әйел қаһарлы ханды да, қараны да, қастангерді де иіте алады, 
арашаға түседі, әйел өзінің сүйіктісінің ақылшысы, оны 
ашудан, зұлымдықтан сақтандырады. Ал бұл қасиеттің бәрі 
әйелдің жүрегінде, көңілі мен сезімінде. Демек, әйел сүйсе, 
өміріңнің бағы жанады. Міне, Масғұттың сөзі арқылы ұлы 
ақын сол кездегі өте маңызды проблемалардың бірі – әйел 
мәселесіне өз қатысын білдірген, ол туралы өз ойларын айтқан.

«Масғұт» поэмасының екінші бөлігі Тургеневтің «Вос точ
ная легендасында» жоқ. Шындығында, «Масғұттың» бұл 
бөлігі – жеке сюжет. Ол Шығыс халықтарының ертегісінде 
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бар. Мәселен, бирма халқының «Жаңбыр суын елдің бәрі ішсе, 
әмір ші де ішеді» деген ертегісінің сюжеті мынадай:

«Ертеде бір елде, корольдің сарайында әуедегі жұлдыз 
бойынша алдағыны болжайтын бір данышпан болыпты. Бір 
күні аспандағы жұлдыздарға қарап, ол жеті күннен кейін бір 
сұмдық жауын болатынын біледі де, корольге келіп: «Жеті 
күн бойы жаңбыр жауады, оның суын ішкен адам ақылынан 
адасады», – дейді. Король сарайындағы ыдыстарға таза суды 
толтыртады. Жеті күн өткен соң жаңбыр басталады. Жеті 
күн жауады. Жаңбыр тоқтаған соң, король мен данышпан 
қалаға шықса, елдің бәрі тыр жалаңаш көшеде қыдырып 
жүр. Олар киімі бар бұл екеуін жынданған деп, қуады. Король 
мен данышпан қашып сарайға келеді де, ақылдасып алып, 
жауынның суын ішеді. Сөйтіп екеуі де жынды болады»13.

Бұл сюжетті Абай Масғұттың қызыл жемісті жегеннен 
кейінгі өмірін көрсету үшін пайдаланған, сондықтан да 
екі сюжетті ол жай ғана баяндай салмаған. Екі сюжет – 
Масғұттың өміріндегі екі оқиғаны әңгімелейді, бірақ екі оқи
ға – өмірдің екі кезеңі, бірі – Масғұттың жастық шағы, екінші
сі – Масғұттың Арун Рашидке уәзір болып, «Шәмсіжиһан», 
яғни «бұл дүниенің күні» атанған кезі. Түптеп келгенде, 
поэмада бір адамның өмір жолы көрсетіледі, ал мұндай ғұ
мыр намалық (биографиялық) циклизация фольклорға, әсі
ресе халық эпосына тән екені белгілі. Олай болса, Абай өз 
тұсындағы эпикалық дәстүрдің халыққа түсінікті екенін 
ескеріп, екі ертегілік сюжетті бір кейіпкердің жас кезі мен 
егде тартқан шағын, басқаша айтқанда, Масғұттың өмірін 
қысқа және көркем түрде суреттеуге тырысқан. Соның 
нәтижесінде екі сюжет бірбіріне кірігіп кеткен, бірбірінің 
логикалық жалғасына айналған. Сол себепті ежелгі ертегілік 
сюжетке өзгеріс енгізілген. Біріншіден, Абайдың шығарма
сында кейіпкерлер – шығыс фольклорында кең тараған Арун 
Рашид пен оның уәзірі, екіншіден, Масғұтқа сұмдық жаңбыр 
туралы Қыдыр аян береді. Масғұт ертектегідей даныш пан 
емес, ол алдағыны болжай алмайды, ылғи Қыдырдың көмегіне 
сүйенеді.

Осы орайда айтатын нәрсе – Абай Масғұтқа риза емес. 
Ол қолында бар зор мүмкіндікті дұрыс пайдалана білмейді, 
еш нәрсенің парқына бармайды, ақылға салмай, өмірдің 
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ағымымен жүре береді. Тіпті өз бетімен ештеңе істемейді: 
біресе Қыдырдың айтуымен жүреді, біресе халифтің айтқанын 
істейді, біресе көптің ырқына көнеді. Абай мұндайға қарсы. 
Сол үшін де ол поэмасын «Ғапіл боп, көп нәрседен құр қа
ласың, андамай көп сөзімен жүріп кетсең» деген оймен 
аяқтайды. Ұлы ақынның бұл сөзі қоғамдағы, өмірдегі жеке 
адам, әсіресе елді басқарушылардың рөлі қандай болу керек 
деген мәселемен байланысып жатыр. «Көп шуылдақ не табар, 
билемесе бір кемел» деген пікір осы идеяға саяды. Сондықтан 
да ұлы Абай Шығыс ертегісіндегі «Елдің бәрі жауын суын 
ішсе, оны әміршіге де ішуге тура келеді» деген тұжырымды 
қабылдамайды. Ол осылай істеген Арун Рашид халифті, оның 
уәзірі Масғұтты шенейтін сөздер айтады. Себебі Абайдың 
концепциясы бойынша: «Үшақ нәрсе адамның қасиеті – ыстық 
қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек». Алайда, бұл қасиеттер 
халиф пең оның уәзірінде жоқ.

Абай Құнанбаев өзінің үшінші поэмасын да шығыс фольк
лорының негізінде жазған:

Бір сөзім «Мың бір түннен» оқып көрген, 
Өлең қып сол сезімді айтқым келген. 
Болыпты ағайынды екі жігіт, 
Бағдатта Мұстапа мен Сапа деген, –

деп басталатын «Әзімнің әңгімесінің» сюжеті расында да 
араб тың «Мың бір түн» жинағындағы «Хасен зергер туралы 
әңгіменің» бірінші жартысында баяндалады. Қазақ орта
сында ауызша көп айтылып жүретін «Мың бір түннің» бір 
тара уы – «ӘлидінӘзім» деген ұзақ ертегі болатын, – деп 
жазады М. Әуезов, – сол ертегінің ішінен жас бала Әзімнің 
жетімдік шағы, жігіттік кездегі басынан кешетін бейнет
соры, кейін барып өзінің туралығы, жазықсыздығы арқылы 
арманына жететін оқиғалары Абайдың поэмасына желі, арқау 
болған тәрізді»14. Мұхтар ағаның бұл сөзіне қарағанда, бұрын 
ел арасында «Мың бір түннің» шығыстық варианттарының 
бірі тараған болу керек. Абай поэмасының Еуропаға белгілі 
«Мың бір түндегі» ертегіден басқаша, яғни «Әзім әңгімесі» 
болып аталуы және кейіпкерлердің өзгеше есімді болуы ұлы 
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ақынның қолында басқа вариант болғандығының айғағы деп 
қарау қажет.

«Мың бір түнде», Мұхтар Әуезов айтқандай, бұл ертегі 
өте көлемді, ғажайып сипатты бірнеше сюжеттен құрылған. 
Оның мазмұны шытырман оқиғаға толы, небір қиялдан туған 
жайттардан тұрады, сондықтан бұл ертегі қиялғажайып қана 
емес, хикаялық та сипатқа ие. Ал Абайдың поэмасына келсек, 
оның аяқталмай қалғаны белгілі. Сондықтан оның сюжеті – 
«Мың бір түндегі» ертегінің алғашқы бөлшегі ғана.

«Әзім әңгімесін» Абай ертегіден сәл басқаша құрған. Ол 
кіріспені кеңейтіп, бас кейіпкердің жас кезінен молырақ мә
лімет береді. Басқаша айтқанда, ұлы ақын халық эпосындағы 
батырдың туып, өсуі жайында айтатын дәстүрді ескерген, 
бірақ, рас, ол бастамасын батырлар жырындағы прологтай 
ұзынсонар баяндамайды және діни сарында әңгімелемейді.

«Мың бір түнде» қысқаша ғана Басра қаласында ерте 
кезде бір саудагер жасағаны, оның екі баласы болғаны жай
лы хабарлап, саудагер әкесі өлген соң, балалары дүниені 
бөліп алып, бірі зергер, бірі мыскер болғаны жайында айта ды. 
Зергердің аты – Хасан. Күндердің бір күнінде оның дүкеніне 
бір адам келеді де, ары қарай оқиғаның өзі беріледі.

Абайдың бастамасы: Бағдатта Мұстапа және Сапа деген 
екі жігіт тұрады. Олар әкесі өлген жетім, бірақ өте еңбекқор. 
Өздерінің талабы арқасында ағасы Мұстапа суретші, інісі Сапа 
тігінші әрі кестеші болады. Өсе келе Сапа ШынМашынға, 
Мұстапа Балсұраға кетеді. Мұстапа адал еңбек етіп, тұрмыс 
құрады, үйлібаранды болады. Сөйтіп, Әзім атты ұлы туады. 
Ол медреседе оқиды. Ұлы ержете бастағанда Мұстапа дүние 
салады да, Әзім өз өнері мен еңбегінің арқасында бұрынғыдан 
да байи түседі. Бір күні оның «ланкесіне» торғын тон, алтын 
кемер бір шал келеді.

Міне, Абай халық эпосындағыдай өз кейіпкерінің дүниеге 
келу тарихын кең бастама ретінде берген. Алайда, ол батырлар 
жырындағы шежірелік (генеалогиялық) циклизацияның 
мазмұнын түгел өзгертіп жіберген. «Әзім әңгімесінде» бас 
кейіпкер туралы пролог реалистік сипатта баяндалған. Мұнда 
кейіпкердің атаанасы – «төрт түлігі сай, бір перзентке» зар 
адамдар емес, жастайынан жетім қалып, бейнет шегіп, өзінің 
еңбекқорлығымен, талапкерлігімен тігіншілік, кесте тігу 
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өне рін меңгерген жан, сол арқылы тұрмысын түзеген кісі. 
Ол баласын «әулиеәнбиелерден сұрап» алмайды, сол себепті 
оның ұлының өмірі алдын ала белгіленіп қойылмаған. Әзім 
де әкесі сияқты жетім қалады. Соған қарамастан ол ата өнерін 
жалғастырып, адал еңбек етіп, жоқшылық зардабын шекпейді.

Осы бастаманың өзіақ Әзімді толық мінездеп тұр. Ол – 
еңбекқор, адал, өнерпаз адам. Аярлық, алдау, арбау дегенді 
білмейді, аңқау әрі сенгіш. Әзімнің бұл қасиеттері Абайдың 
еңбекке, адалдыққа, өнербілімге шақырған өлеңдерін еске 
түсіреді. Демек, Әзімнің бойына ұлы ақын өзінің гуманистік 
ойларынан туған нағыз адам, қоғамның қатардағы жақсы 
мүшесі қандай болу керек, оларға қандай қасиет қажет де ген 
пікірін, өзінің адамгершілікке қатысты түсінігі мен шарттарын 
сіңірген.

Жасымнан жетім едім көңілі сынық, 
Өнерім артық емес ондай ұлық. 
Еңбекпенен көз сүзбей күн көремін, 
Харакетім – суретші, бояушылық, –

дейді Әзім лапкесіне келген аяр шалға. Әзімнің өзі тура лы осы 
сөзінде ұлы ойшылгуманистің «Еңбек етсең ерінбей, тояды 
қарның тіленбей», «Өнерпаз болсаң, арқалан», «Тәуекелсіз, 
талапсыз мал табылмас», «Еңбек қылмас еріншек адам бол
мас», «Еңбекті сат, ар сатып неге керек», «Өзіңе сен, өзіңді 
алып шығар еңбегің мен ақылың екі жақтап» деген ойлары 
көрініс тауып тұр. Әзім Абай ақынның осы нақылдарын 
жүзеге асырған болып көрінеді. Алайда, Әзім аңқаулықтан 
зардап шегеді. Ол зұлым шалдың торына түскеннен кейін де 
сенгіштігінен қорлық көреді, кім біледі, мүмкін, Абай Әзімді 
небір қиын өткелдерден өткізіп, ширатып, үлкен қайраткер 
дәрежесіне көтергісі келді ме? Оның ертегі сюжетін сақтай 
отырып, кейіпкердің аяр шалдың зұлымдығынан бо лған қиын 
тағдырын реалистік тұрғыда суреттеуі осындай ой туғызады. 
Сонымен бірге Әзімнің алдамшы шалға сеніп, қиыншылық 
кешуін Абай, екінші жағынан, Әзімнің кемшілігі санап, өзі 
айтатын «өзіңді сенгіштікпен әуре етпе» деген сөзін құптап, 
оқырманға Әзімнің бұл сенгіштігі үлгі емес деген идеяны 
ұсынатын тәрізді. Поэма, егер әрі қарай жалғасқан болса, 
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бәлкім, автор Әзімнің басынан кешкендері мен ісәрекеті 
арқылы өзінің «Қаруыңның барында қайрат қылмай, қаңғып 
өткен өмірдің бәрі де жел» деген сөзін дәлелдеп шығар ма еді? 
Әйтеуір, қалай болғанда да бір анық нәрсе сол – Абай басқа да 
фольклорлық шығармалар сияқты, «Мың бір түн» ертегісін де 
өзінің гуманистік және демократтық дүниетанымын, өмірлік 
позициясын білдіру үшін пайдаланып, оның сюжетін реалистік 
түрде баяндаған, сөйтіп, ежелгі мұраны өз идеясына, өз 
мақсатына қызмет еткізген, әрі көркем әдебиетке айналдырған.

Абайдың кейбір мақал-мәтелдер 
туралы пікірлері

Абай Құнанбаев өзінің поэзиясында фольклоры көркем 
өнердің шебері, эстетика өкілі, ойшыл ақын ретінде пайдала
нады да, қара сөзінде фольклорды зерттеуші есебінде қарас
тырады. Яғни өлеңінде Абай фольклорға ақындық қатынас 
білдірсе, қара сөзінде зерттеушілік көзқарас көрсетеді. Оның 
қара сөзінде ертегі де (17сөз), антикалық мысал да (27сөз), 
діни хикаят та (35сөз) және отыздан астам мақалмәтел де 
кездеседі. Соның бәрін ол қоғамдық мәні жоғары үлкен мә
селелерге байланысты айтқан ойларына қатысты талдайды. 
Бұл жағынан алғанда, Абайды фольклор зерттеушісі деуге 
болады. Оның фольклор шығармаларын талдауына қараған да, 
Абай, біріншіден, фольклорды белгілі бір тарихиәлеуметтік 
орта мен дәуірдің жемісі деп білген; екіншіден, фольклор 
халық тарихымен, тұрмыстіршілігімен тікелей байланысты 
деп есептеген, сондықтан да тарихқа қатысты өз пікірлерін 
дәлелдеу үшін мақалмәтелдерге жүгінген; үшіншіден, фоль
клор халық ойын, дүниетанымын, түсінік пайымын танытады, 
оның дүниеге қатынасын, өмір сүру шарттарын көрсетеді деп 
санаған; төртіншіден, фольклорды – тәрбие құралы, сол арқылы 
елді, ұрпақты өмір сүруге үйретуге болады деп ойлаған. Сол 
себепті ол кейбір мақалмәтелді, ертегіні моральдық мәселеге 
байланысты қарастырады.

Абайдың қара сөздерінде – 39, ал «Біраз сөз қазақтың 
түбі қайдан шыққаны туралы» атты мақаласында 10 мақал 
талданған. Ең алдымен айтатын нәрсе – Абай мақалдарды 
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халықтың өмірімен және тарихымен тығыз байланыста алып 
қараған, оларды қоғамдық мәні тұрғысынан бағалап, өзінің 
қазақ тарихына, этикасына, дініне, дүниетанымына деген 
көзқарасына сәйкес талдаған. Егер топтап айтар болсақ, ма
қал мен мәтелдерді талдау барысында Абайдың көтерген 
мәселелері – адамгершілік, ынтымақтастық, татулық; әділдік, 
еңбекшілдік, адалдық, талапкерлік, талаптанушылық, ел 
тарихы. Бұл мәселелерді ол жеке, жалаң түрде алмай, мақал
дарды талдау барысында зұлымдық, сұрқиялық, екіжүзділік, 
барымташылық тәрізді мінезқұлықтарға қарсы қоя оты рып 
қарастырады.

Абайдың мақалмәтелдерді талдау тәсілдері әр түрлі. Бірде 
ол мақалды өз тұсындағы қоғам мен адам үшін маңызды 
жайттарды айту үшін келтіріп, оны өзі айтып отырған нәрсеге 
байланысты бағалайды. Айталық, «Үшінші сөзде» сол кездегі 
сайлау мен сот, билік тәртіптерін сынау үшін Абай ертеден келе 
жатқан «Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы», 
«Құл екеу болса, дау төртеу болады» тәрізді мақалдарды кел
тіреді де, Тәуке ханның тұсында айтылған бұл сөздердің 
ескіргендері болса ескеру қажеттігін сөз қылады және қазақ 
арасындағы билік жүргізудің әділ емес екенін әшкерелейді. 
Сонымен қатар Абай дәуірінде пайда болған «Ісі білмес, кісі 
білер» деген мақалдың мәнісін: «Ісіңнің түзулігінен жетпессің, 
кісіңнің амалшы, айлалығынан жетерсің», – деп түсіндіріп, 
патшалық Ресейдің Қазақстандағы болыс сайлау жүйесінің 
объективті болмайтынын, кім малды, кім пысық болса, сол 
сайланатынын айтады.

Енді бірде Абай өзінің философиялық ойларын айту мақ
сатында мақалмәтелдерді дәлел ретінде немесе діни тұжы
рымдар мен уағыздардың шын мәнін ашу ниетімен Құран, 
хадистердің сөздеріне қазақ мақалдарын параллель түрінде 
алып, талдау жасайды. Мысалы, «Он үшінші», «Отыз алтын
шы» сөздерінде иман деген не, имандылықты қалай түсіну 
керек екендігін діни уағыздармен бірге қазақтың «құдай 
тағаланың кешпес күнәсі жоқ», «ұят кімде болса, иман сонда» 
деген мақалдарын келтіріп, олардың мазмұны мен оны елдің 
түсінуі бірдей еместігін жазады. Кей тұста қазақ мақалдары 
философиялық және діни түсініктерге комментарий сияқты 
болып көрінеді.
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Ал енді Абайдың фольклорға деген ғылыми көзқарасы, 
әсіресе, «Бесінші», «Жиырма тоғызыншы», «Отыз тоғызын
шы» сөздерінен және қазақ халқының этногенезі туралы жазған 
мақаласынан айқын байқалады. Алғашқы үшеуінде Абай 
мақалдарды арнайы талдайды. «Бесінші сөзде» ол 12 мақал 
қарастырады. Өз дәуірінің, сол кездегі қоғамның жағымсыз 
жақтарын, адамдардың ұнамсыз қылықтары мен мінездерін 
сынап, ащы сатираға алып, сыншылдық бағытта қалыптасқан 
Абай мұнда да біраз мақалдардың өмірге сай емес екендігін 
аңғарып, оларға және соларға арқа сүйейтін адамдарға сын 
көзбен қарайды. Сыншылдық, гуманистік және ағартушылық 
көзқарастағы Абай қазақ мақалдарының бәрі асыл емес 
екендігіне көзі жетеді, олардың кейбірі бұқара халықты 
еңбекке баулудың орнына енжарлыққа, бойкүйездікке шақы
ратынын көреді де сынға алады. Мәселен, «Өзіңде жоқ болса, 
әкең де жат», «Малдының беті – жарық, малсыздың беті – 
шарық», «Ер азығы мен бөрі азығы жолда», «Ердің малы елде, 
еріккенде қолда», «Берген перде бұзар», «Мал тапқан ердің 
жазығы жоқ», «Байдан үмітсіз – құдайдан үмітсіз» деген 
мақалдарды ұлы ақын бұқара халық тұрғысынан бағалайды, 
қоғам мүддесінен қарайды.

«Бұл мақалдардан не шықты? – деп жазады кемеңгер 
Абай. – Мағлұм болды: қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, 
білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен, бірақ мал үшін 
қам жейді екен, ол малды қалайша табуды білмейді екен, 
бар білгені малдыларды алдап, мақтап алмақ екен, бермесе, 
онымен жауласпақ екен, егер малды болса, әкесін жаулауды да 
ұят көрмейді екен. Әйтеуір, ұрлыққулық, сұмдық, тіленшілік, 
соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып, мал тапса, 
жазалы демесек керек екен...»

«Жиырма тоғызыншы сөзде» Абай жеті мақалды қарас
тырады. Оларды талдамас бұрын, ол: «Қазақ мақалдарының 
көбінің іске татырлығы да бар, іске татымақ түгіл, не құ
дайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтыны да бар», – 
деп, мақалмәтелдердің міндеті адамға жәрдем етіп, өмірдің 
бір кәдесіне жарау екендігін ескереді. Сөйтіп, автор қазақ 
мақалдарын функциясына қарай пайдалы және пайдасыз деп 
жіктейді. Бұл жерде де Абай гуманистік және демократтық 
позициядан келіп отыр. Адамға, қоғамға, өмірге практикалық 
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тұрғыдан пайдасы бар, кісілерді адамшылыққа, ширақтыққа, 
турашылдыққа тағы да басқа ізгі қасиеттерге баулып, көп
шілікті тәрбиелейтін мақалдарды жоғары қойып, ал оған қарсы, 
өмірге сәйкестігі жоқ, іс жүзінде шындыққа жанаспайтын 
мақалдарды сынға алады. Осындай мақалдардың әрқайсысын 
талдап, олардың әлеуметтік және адамгершілік тұрғыдан 
алғанда тиімсіз екендігін дәлелдейді. Мысалы, Абай былай деп 
жазады:

«Әуелі жарлы болсаң, арлы болма» дейді. Ардан кеткен соң, 
тірі болып жүргені құрысын. Егер онысы жалға жүргеніңде 
жаныңды қинап еңбекпен мал тап деген сөз болса, ол ар 
кететұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тілен
бей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек – ол арлы 
адамның ісі».

Міне, бір мақалды талдау арқылы Абай қазақ қауымы үшін 
әлі күнге маңызын жоймаған әлеуметтік мәселені көтеріп отыр. 
Ал арлы болу деген не? Абайша, арлы болу – адал еңбек ету, 
еңбектің еш түрінен қашпау, тіленбей өз еңбегіңмен күнелту. 
Абайдан тағы бір мысал:

«Қалауын тапса, қар жанады», «Сұрауын тапса, адам бала
сының бермесі жоқ» деген ең барып тұрған құдай ұрған сөз 
осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп қорлықпенен 
өмір өткізгенше малды не жерден сұрау керек, не аққан терден 
сұрау керек қой».

Көріп отырғанымыз: сырт қарағанда, өмір жайттарына сәй
кес көрінетін осы мақалдарды ұлы Абай әдеттегіден басқаша, 
өзінің әлеуметтікхалықтық дүниетанымы тұрғысынан баға
лайды. Кемеңгер ойшыл мұнда да сол өзінің негізгі идеясы – 
«біреуден телміріп сұрағанша, ол не береді, қашан береді 
деп отырғанша, соның көңілін табамын, ретін келтіремін 
дегенше, аянбай еңбек ету керек, жерді жыртып, егіншілік 
кәсіп жасау қажет» дегенді айтып отыр. Оның түсінуінше, 
жоғарыдағы мақалдар адамның ынтасын азайтады, кісіні 
талаптандырмайды, қайта жалқаулыққа, тіленшілікке, ерін
шектікке шақырады. Сол себепті де ақын бұл мақалдарды 
«барып тұрған құдай ұрған сөз» дейді.

Осындай мақалдардың қатарына Абай «Атың шықпаса, 
жер өрте», «Жүз күн атан болғанша, бір күн бура бол», «Ал
тын көрсе, періште жолдан таяды», «Атаанадан мал тәтті, 
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алтын үйден жан тәтті» деген сөздерді жатқызып, оларда 
ешқандай адамгершілік сипат жоқ екенін, мал мен дүние, атақ 
үшін арнамысын да, атаанасын да сатуға даяр алаяқ, ұяттан 
жұрдай дүниеқұмарлардың сұрқиялық істері мен зұлымдық 
әрекеттерін, көрсеқызар мінездерін жасыру не месе ақтау үшін 
айтатынын әшкерелейді.

Абай «Отыз тоғызыншы сөзде» де бір топ мақалды гума
нистік мәселе тұрғысынан талдайды. Егер ілгерідегі қара 
сөздерінде ол елді еңбекке шақыру туралы айтса, мына сөзінде 
ел арасындағы ынтымақтық, татулық жайында айтады. Мә
селен, «Аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер», «Ағайын
ның азары болса да, безері болмайды», «Алтау ала бол са, 
ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді», «Жол 
қуған қазынаға жолығар, дау қуған бәлеге жолығар» тәрізді 
мақалдар адамдарда татулықты, намысқорлықты, ауызбірлікті 
тәрбиелейді деп білген Абай.

Абайдың бүкіл шығармашылығында, оның фольклорға 
қатынасы туралы мәселеде орны ерекше дүние – «Біраз сөз 
қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы» мақаласы. Бұл 
туынды жанр жағынан мақалаға келетіні күмәнсіз. Сондықтан 
да біз оны зерттеу деп есептейміз. Бұл мақала қазақтың этно
генезіне ғана арналған еңбек емес, сонымен бірге мұнда этно
графиялық, фольклорлық, лингвистикалық мәселелер де 
қамтылған. Автор қазақтарды арабтан шыққан дейтін ел 
арасындағы қате шежірелерді ғылыми негізде жоққа шы
ғарып, қазақтардың көне түркімоңғол тайпаларымен туыс 
екенін дәлелдеу үшін көптеген тарихи еңбектерді қараумен 
қатар, қазақтың тілін, әдетғұрпын, тарихи аңыздары мен 
мақалмәтелдерін пайдаланған. Демек, бұл жерде Абай фоль
клорды тарихи деректердің бірі деп есептейді, одан тарихи 
оқиғалардың ізін іздейді, ескі заман тіршілігінің көріністерін 
көреді. Мәселен, ол Шыңғыс тауының бұлай аталу себебін 
түсіндіретін тарихи аңызды, үш жүздің пайда болуы мен 
Алаша хан туралы шежіре мен әпсаналарды келтіре отырып, 
Қазақстан жеріндегі Шыңғыс хан билеген дәуірді, одан 
кейінгі кезеңді баяндайды. Қазақтың «Түгел сөздің түбі бір, 
түп атасы – Майқы би» деген мақалын Темучиннің Шыңғыс 
хан аталу оқиғасымен байланыстырады.



[  276  ]

Осы орайда айтатын тағы бір нәрсе – Абай кейбір қазақ 
мақалдарының генезисін ашады, олардың шығу тарихын да 
сөз етеді. Айталық, «Аруақ аттаған оңбайды», «Ер азығы мен 
бөрі азығы жолда», «Аттанып барып жылқы алған, ат үстіне 
ұйқы алған» деген мақалдарды ол Шыңғыс ханнан кейін, оның 
ұрпақтары тұсындағы алауыздық пен барымташылықтың 
үдеген шағында пайда болған деп тұжырымдайды. Сондай
ақ, Абай қазақта мақал болып қалған «Жылан жылы жылыс 
болды, жылқы жылы ұрыс болды, қой жылы зеңгер тоғыс 
болды» дегені, «Самарқанның сар жолы, Бұланайдың тар 
жолы» деге ні – бәрі Шыңғыстың сапарын көрсеткен сөз деп 
жорамалдайды. Демек, ол бұл мақалдардың да шығуын Шың
ғыс дәуірімен, тарихпен байланыстырады. Абай әрі қарай 
«Бұланайдан үлкен тау болмас, бұланнан үлкен аң болмас» 
деген мақалды Гималай, яки Үндукеш тауына қатысты айтыл
ған болуы мүмкін деген қызықты болжам айтады.

Абайдың бұл мақалдарды талдауынан көрінетін тағы бір 
мәселе сол – ол фольклорды тек тарихтың ғана емес, өтіп 
жатқан өмірдің де айнасы деп білген, сондықтан да фольклорда 
әр дәуірдің шындығы көрініс тапқан деп ұққан. Ойымызға 
тағы бір дәлел ретінде ақынның «Барып жаудан қыз әкеліп, 
қатын қыларсың я ағаңды өлтіріп, жеңгеңді аларсың» деген 
мақалды қазақтардың өмірді жаугершілікпен өткізген мезгілін 
көрсетеді деген пікірін айтуға болады.

Атап айтатын жағдай: фольклордың тарихилығы, фольк
лор дың өмірге, шындыққа қатынасы қандай деген мәселеде 
Абайдың ұстанған позициясы Шоқанның концепциясымен 
үндес, ұқсас. Екеуі де гуманист, ағартушыдемократ болған
дықтан, фольклордан халықтың өткен тарихының өр уақыт
тағы өмірінің көріністерін іздейді, халықтың әр дәуірдегі 
мәдениетін, санасезімін көреді. Айталық, қазақ халқының 
шығу тарихын сөз етіп отыра Абай бізге ислам дінінің қалай 
келгені, мұндағы ислам мен көне шамандықтың күрескені 
туралы Шоқан айтқан ойларға жақын, мағыналас пікір айтады. 
Абай былай дейді: «Сөйтсе де, бұрыннан бақсыбалгерлерге 
иланып, отқа, шыраққа табынатын әдеттерімен исламға тез 
түсініп кете алмапты. Ол кезде шалапұла хат таныған кісі 
болса, оны «абыз» дейді екен. Ол «абыз» демек әуелде шаман 
дініндегілердің өз молдасына қоятын аты екен. Дүниеде не 
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нәрсенің себебіне көзі жетпесе, сол нәрсені құдай қылып 
тұр деп, дін тұтынатұғын әдеттерінің сарқынын біз де кей 
жерде көргеніміз бар: келін түскенде үлкен үйдің отына май 
құйып, «От ана, май ана, жарылқа!», – дегізіп, бас ұрғызған 
секілді, «өлген аруаққа арнадық» деп шырақ жаққан секілді, 
жазғытұрым әуел бұлт күркірегенде, қатындар шөмішімен 
үйдің сыртынан ұрып, «Сүт көп, көмір аз» деген секілді. Бұған 
ұқсаған ырымдар көп еді, құдайға шүкір, бұл күнде жоғалып 
бара жатқанға ұқсайды».

Қазақ арасындағы шамандықтың қалдықтары туралы Шо
қан Уәлихановтың еңбектері кең танымал. Сондықтан біз 
бір ғана ырымға байланысты оның жазғанын келтірсек те 
жеткілікті болар деп санаймыз. «Жаңа түскен келін, – деп 
жазады Шоқан, – әуелі өз отауына кірмес бұрын, атасының 
үйіне кіріп, тағзым етуге тиіс, содан соң қалыңдық атасының 
отына бір қасық май тамызуы керек. Бұл ырымкәдені «отқа 
май құю» дейді»15.

Демек, Шоқан мен Абай гуманистдемократ, әрі ағартушы 
ретінде бір бағытта, бір жолда болған. Олар қазақ халқының 
тарихы мен өміріндегі ең зәру мәселелерге көңіл бөлген, елдің 
өткен жолын тарихи тұрғыдан түсінуге тырысқан, өз кезіндегі 
құбылыстар мен оқиғаларды әлеуметтік, бұқаралық тұрғыдан 
қарастырған.

Түйін

Қазақ әдебиеті тарихында Абайға дейін ешкім фольк лорды 
мақсатты түрде пайдаланған емес. Бұрынғы поэзиямызда 
сюжетті шығармалар тек қана эпоста болатын. Батырлар жыры 
мен ғашықтық дастандар, тарихи өлеңжырлар белгілі бір 
сюжет бойынша құрылып, шытырман оқиғаны суреттейтін. 
Ал жырауларымыз бен ақындарымыз толғау айтатын да, 
өз шығармаларында оқиғалы сюжетті жырламайтын. Олар 
көбінесе хан сарайында, ханның қасында бо лып, әміршісіне 
кеңес беріп, мақтау айтып, кей тұстарда мемлекеттік маңызы 
бар проблемаларды сөз ететін. Демек, ақынжыраулар тұсында, 
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яғни ХVХІІІ ғасырларда, әдебиет әміршіге, сол арқылы ме
лекетке қызмет етті, ол өз кезінің идеологиясы іспетті болды.

Ал Абай үшін әдебиет – идеология емес, ресми саясаттан 
аулақ тұрған өнер. Ұлы ақын әдебиеттің басты міндеті адамды 
дәріптеу, адамды эстетикалық сезімге бөлеу, сөйтіп оны жан
жақты дамытып, толық адам дәрежесіне жеткізу деп санаған. 
Сондықтан да ол өз шығармашылығында туған халқының 
рухани байлығын молынан пайдаланған және онымен 
шектелмей, бүкіл адамзаттың игілікті мұрасын да арқау еткен. 
Соның арқасында Абайдың поэзиясы мен қара сөздері жалпы 
адамзаттық мәнге ие.

Абай қазақ әдебиетін мүлде жаңа сапаға, биік деңгейге кө
терді. Осы жолда фольклордың рөлі аз болған жоқ. Кейбір 
зерттеушілер «Абай шығармашылығында фольклор элемент
тері бар» дегенді ұлы ақынды төмендету деп қабылдайды, 
оған нұқсан келетіндей көреді. Алайда, бұл олай емес. 
Әлем әдебиетіндегі классиктердің қайқайсысы болса да 
фольклордан аттап кетпеген, одан үйренген, оған арқа сүйеген, 
оны шығармашылықпен пайдаланып, өз өнерлеріне арқау 
еткен. Абай да солай. Ол ежелгі фольклорлық жанрларды 
да, фольклор поэтикасын да, ертегілік сюжеттерді де, мақал
мәтелдерді де жатсынбай, зор шеберлікпен пайдаланған. Өз 
поэмаларын фольклорлық сюжет негізінде жазуы кездейсоқ 
емес. Абай жаңа әдебиетке жаңа жанр, жаңа әдіс керек екенін 
біліп, реалистік сипаттағы әдебиет үшін қажетті панорамалы 
дүние туғызған. Фольклорлық утопия мен романтикалық 
сарындағы сюжеттерді реалистік поэма етіп жазған Абай 
сонымен қатар романтизмге тән алыстағы елдер туралы 
баяндап, шәкірттеріне жол көрсетті, сөйтіп қазақ әдебиетінде 
реализммен бірге романтизмге де жол ашты (Мағауия мен 
Ақылбайдың «Зұлыс», «Медғат – Қасым», «Дағыстан» сияқты 
шығармаларын еске алуға болады).

Абай фольклорға ақын есебінде ғана емес, сондайақ ойшыл 
зерттеуші ретінде де барған. Өзінің көркем поэзиясында ол, 
негізінен, фольклорлық сюжет пен поэтиканы пайдаланса, кара 
сөзінде фольклорды тарихиқоғамдық тұрғыдан қарастырып 
талдайды. Оның кейбір қазақ мақалдары мен мәтелдерін талдау 
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принципі, зерттеу аспектісі ақынның өлеңдерінде көтерген 
проблемаларымен үндесіп жатады: қалай да адамды түзеу, сол 
арқылы қоғамды жөндеу. Ал, мұның өзі, бір жағынан, халық 
утопиясына апарса, екінші жағынан, ислам дінінің иманды 
адам, жақсы қоғам туралы, хақ жолы жөніндегі түсінікпен де 
байланысып жатады.
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ХХ ҒАСЫРДЫҢ ҰЛЫ ЖЫРАУЫ

Қазақ поэзиясында жырау, жыршы, ақын деген үш атау 
та лант иелерінің үш сипатын, әдебиетіміздің әр дәуіріне 
сәйкес үш түрін, дәлірек айтқанда үш кезеңін көрсетеді. 
Бұ  лар – импровизаторлық өнердің ғана үш өкілі емес, со
нымен қатар ауыз әдебиетінің өмірді, ел тағдырын, қоғам 
тіршілігін бейнелейтін үш тәсілдің иелері десе де болады. 
Жы рау – қазақ мемлекетінің бас идеологі ретінде толғанса, 
жыршы елдің ерлерін негізгі тақырыпқа айналдырады, 
ал ақын адамның тіршілігі мен сезімін суреттейді. Демек, 
үшеуі – сөз өнеріміздің ауызша түрінен жазбашаға қарай да
муындағы үш саты. Сол себепті бұл үш өнер бір кісінің бо
йынан табыла бермейді, ол тек ілуде бір, ұлы таланттар
да ғана кездеседі. Сондай адамдардың бірі, бірі ғана емес, 
бі ре гейі – Жамбыл. Жәкең өзін әрі жырау, әрі жыршы, әрі 
ақын ретінде сезініп, өлеңжырларында соны ашық айтып оты
рады.

 Шын жүректен жыр төгіп,
 Сөйлеп бір кетті жырауың, –

десе, енді бірде:

 Нені естісек, соны айту – 
Ежелден ісі жыршының, – 

дейді. Сонымен қатар:
 

 ...Жамбыл ақын сөйлеген
 Сөзді бекер демеңдер, – 

деп тағы қояды.
Жүз жыл өмірінің сексен бесін өлеңмен өткізген Жәкең 

екі ғасырдың куәсі ғана болған жоқ. Оның жүз жылғы өмірі, 
шындап келгенде, екі ғасырға тең еді. Өйткені Жамбыл та
рихта сирек кездесетін, мүлде қарамақарсы екі заманды 
көрді, қайшылыққа толы, күнгейі мен көлеңкесі тепетең, 
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жақсылығы мен жамандығы қатарлас екі дәуірді бастан 
кешті. Ол Қазақ хандығының жойылғанын, елінің отарлыққа 
түскенін, қазақ даласына Ресейдің әкімшілотаршыл бас
қару жүйесін орнатқанын, сонымен қатар көрші жатқан Қо
қан хандығы мен қырғыз манаптарының қазақ ауылына жа
саған жаугершілігін көрді. Бұлар ғана емес – Жамбылдың 
көргені. Ол өз жеріне орыс казактары мен шаруаларының 
қо ныстанып, жергілікті мал баққан қазақ жұртының шөлді 
аймаққа қуылғанының куәсі болды. Қазақстанда совет 
өкіметінің орнауы, ақ пен қызылдардың соғысы, атаман
дар мен комиссарлардың лаңы, конфискалаудың зорлықпен 
жүзеге асқаны, ең ақыры, «халық жауларының» ұсталуы 
мен жазалануы – бәрібәрі оның көз алдында өтті. Сол 
себепті Жамбылдың «Кең жатқан байтақұлан шежіремін, 
тарихтың домбырасын қолына алған» деп айтуы тегін емес. 
Осы көргені мен білгенінің бәрін Жәкең өз поэзиясына арқау 
еткен, оны бірде жырау болып, бірде жыршы ретінде, бірде 
ақын болып жырлаған, толғаған, суреттеген.

Жамбылдың майталман ақын болып қалыптасуы тек Же
тісу ақындық мектебінің ауқымында болған жоқ. Ол өзі
не дейін ертеде өмір сүрген атақты жыраулардың, өзімен 
қатарлас айтулы ақындар мен жыршылардың мұрасын, 
күл лі халық поззиясын толық меңгерген, игерген, өз шығар
машылығына өзек еткен.

Ілгеріде Шөже, Балта заманда өткен,
Асекең, Бұқар жырау арманда өткен.
Солардың аруағы маған қонып,
Ел мұңын жырмен толғап, нөсерлеткен, – 

дейді Жәкеңнің өзі Досмағамбетпен айтысқанда. Ал «Замана 
ағымы» толғауында:

Замана деп толғанған,
Ел қайғысын қолға алған
Абылайдың алдында
Сөз сөйлеген болжаудан
Бұқар жырау, о да өтті.
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Шернияз бен Шортанбай,
Досқожа мен Нысанбай,
Дулат пенен Сүйінбай 
Сөздері жел құйындай,
Өтті еңіреп олар да! – 

 
деп, Жамбыл аты аталған жыраулар мен ақындарды, олардың 
мұрасын жақсы білетінін, сөйтіп өз шығармашылығының 
қайнар көзі – қазақ халқының ежелден келе жатқан фолькло
ры, әдебиеті мен мәдениеті екенін білдіреді.

Сонымен бірге Жамбыл туысқан қырғыз елінің де мә де
ниетін бойына сіңірген. Қырғыз жомоқшылары мен манас
шылары арасында оның достары көп болған, олармен бірге 
қырғыз жұртын көп аралаған, айылдарда өлең айтып, жыр 
толғаған, күй тартқан, айтысқа түскен. Атақты Тоқ тоғұл, 
Мұраталы, Әлімқұл сияқты өнер саңлақтарының Жам
был  ға деген ықыласілтипаты, сондайақ Жәкеңнің қыр
ғыз   дың Шәбден тәрізді сыйлы басшыларына көрсеткен 
құр меті көпшілікке аян. Ал, Жамбылдың «Манасты», «Ер 
Төстікті» манасшылардан кем жырламағаны тағы да белгілі.  
Демек, Жамбылдың даңғыл жырау, талмас айтыскер, май
талман ақын болып өсуіне казақ пен қырғыз халықтары
ның мәдени мұрасы негіз болған. Осы тұрғыдан келгенде, біз 
Жамбылды халық поэзиясы мен импровизаторлық өнердің 
университетінен өткен деуімізге болатын тәрізді. Әрине, бұл 
жерде Жамбылдың өз бойына біткен ұлы дарынды айтпасқа 
болмайды. Атаанасынан дарыған өнер, өз  табиғатындағы 
талант, халық поэзиясы мен ауыз әдебиетінің дәстүрі – міне, 
осының бәрі қосыла келіп, ұлы жыршыны дүниеге әкелді, оны 
ауыл ақынынан қазақ еліне ғана емес, барша әлемге әйгілі жы
рау етті.

Он бес жасынан өлең айта бастаған Жамбылдың XX 
ғасыр ға дейінгі шығармаларының бас нысанасы – сол кез
дегі қазақ ауылының күнделікті тіршілігі, жеке адам
дар дың мінезқұлқы, болыс пен байлардың ісәрекеті... 
Ол шығармалардың дені – арнау мен мысқыл өлеңдер, айты
стар. Бүл түста Жамбыл шыншыл да сыншыл ақын түрінде 
көрінеді. Оның өзіндік себептері бар еді. Жамбылдың үлкен 



[  283  ]

ақындық өмірі XIX ғасырдың 70 жылдарынан басталған бо
латын. Бұл қазақ қауымы үшін ауыр кезең еді. 1860 жылда
ры Жетісу мен Оңтүстік Қазақстанды жаулап алған Ресей 
енді қазақ елін басқарудың жаңа амалын тапқанды. Енді 
186768 жылғы жаңа мизам негізінде Қазақстан үлкен 6 
облысқа, облыстарын уездерге, уездер волостарға бөлініп, қа
зақ сахарасына ішкі Ресейдің басқару жүйесі отаршылдық 
сипатта көшірілді. Соның нәтижесінде қазақ еліне орыс мем
лекетінің бюрократтық аппараты тудырған көптеген келеңсіз 
құбылыстар мен ісәрекеттер жайылды. Осының бәрі ең ал
дымен халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан тұрмыс сал
тын бұзды, елдің ішіне іріткі салды, адамдардың санасы мен 
мінезқұлқын өзгертті. Сөйтіп, бұрын естіпкөрмеген ұлық
қа жағымпаздық, болыстыққа талас, ағайынға жала жабу, 
адамның үстінен шағым айту, кісіні алдау, өтірік айту сияқты 
жағымсыз қылықтар пайда болды. Ал, қазақ жерін болыс
болысқа бөліп, елді жерге таластыру мен малдан айырудың 
салдарынан ел арасында барымта етек алды, барымталықты 
малданған арамтамақтар, тағы басқа жалқаулар пайда болды. 
Жерден, малдан айырылған жұрттың тұрмысы жүдеп, рухы 
жадап, ел күйзеліске ұшырады. Бір жағынан – отаршылдық 
саясат, екінші жағынан – қоқан мен қырғыздың жаулығы, 
үшінші жағынан – орыс шенеуніктеріне арқа сүйеген 
байболыстардың ісәрекеті елді аздырыптоздыра бастады. 
Осын   дай жағдайдың куәгері болған Жамбыл шындықты ай
тып, ел басшылары мен игі жақсыларының жағымсыз қы
лықтарын сынайды. Сол кезде өмір сүрген Дулат, Сүйінбай, 
Мұрат, Шортанбай сияқты көптеген ақындар да өз заманының 
болмысын суреттеп, оның жаралы проблемаларын ашық ай
тып, ащы дауыспен жырлады. Тек олар ғана емес, сонымен 
қатар жазба әдебиетінің өкілдері де дәуір сипаты мен адамын 
бейнелеп, реалистік шығармалар тудырды. Сондықтан сол 
бір кезді әңгіме еткен ауыз әдебиетінің де, жазба әдебиетінің 
де тақырыптық әрі идеялық ұқсастығы, жақындығы бар, 
олардың мысқылдап, әжуалағаны да бірыңғай. Мысалы, Шал
табай болыстың мінезқұлқын Жамбыл былайша жырлай ды:
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Салқын келіп тоң-теріс,
Сыртқа сыздап қарайсың.
Сенен басқа жоқ болыс, –
Деп өзіңді санайсың...
«Шарға» түсер шағыңда
Қара тер боп шабылдың.
Елге сөзің жеткенше:
«Жамағат!» – деп жалындың.
Қол биікке жеткен соң,
Салғырттыққа салындың...

Бұл жолдар Абайдың «Күлембайға» берген мінездемесін 
еске түсірмей ме:

Болыс болдым, мінеки,
Бар малымды шығындап.
Түйеде қом, атта жал
Қалмады елге тығындап.
Сүйтсе дағы елімді
Ұстай алмадым мығымдап.
Күштілерім сөз айтса,
Бас изеймін шыбындап,
Әлсіздің сөзін салғыртсып,
Шала ұғамын қырындап...

Болыстыққа таласқан адамның сайлауға дейін қандай әре
кет істегенін, ал сайланып алғаннан кейін өзгеріп кеткенін 
Абай да, Жамбыл да ашық айтып, болыс болған адамның 
екіжүзді мінезі мен қылығын мінейді, оның екісөзділігін 
сынайды. Болыстың, жалпы сол шақтағы ел жақсыларының 
тіршілігі мен мінезқұлқынының мұндай болуы – әрине, 
отар лыққа түскендіктің салдары еді. Олар қаладан келген 
шенеуніктердің алдында құрдай жорғалап, ал ауылдастарына 
кісімсіп, бәлсініп жүруді өзіне күнкөрістің тәсілі етіп алған. 
Мұны Жамбыл былай деп әңгімелейді:

Үйсін, Найман саңлағы,
Өстепкеге жиылдың...
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Елде жүрген егейлер 
Қалада құр үйілдің.
Ұлық көрсең ұйлығып,
Желді күнгі қамыстай,
Жапырылып иілдің...

Ал Абай мынандай сурет береді:

Мәз болады болысың,
Арқаға ұлық қаққанға.
Шелтірейтіп орысың
Шенді шекпен жапқанға...

Міне, олар елдің «игі жақсы» – деп жүргендерінің сиқы осы. 
Олар – орыс шенеунігіне жағынып, ұлықтан қорқып жүрген 
әлсіз, бейшара жандар. Ояз алдындағы олардың аянышты 
халі Абайды да, Жамбылды да мұңайтады, ызаландырады. 
Ақындар болыстардың мұндай мүшкілдігіне «бек қорланады», 
«күйінеді», «намыстанады». 

Осы шыншылдық, әрі сыншылдық қасиетін Жамбыл 
ақын  дармен айтысқан шақта да сақтап, турашылдығымен 
кө рі неді. Жамбылды нағыз ақын ретінде елге танытқан, 
оның есімін бүкіл Жетісуға, Қырғызстанға, Сыр бойына 
тарат қан нәрсе – оның сол тұстағы дүлдүл ақындармен айтыс
тары. Ақындармен айтыс Жамбылдың импровизаторлық өне
рін шыңдады, ақындық шеберлігін арттырды, азаматтық 
өресін өсірді және оның тақырып аясын кеңейтті. Үлкен 
айтысқа түскенге шейін ауыл ақыны ретінде ғана көрініп, 
көбінесе тойтомалақтарда өлең айтып, немесе нақты бір 
оқиғаға қатысты, яки болмаса белгілі бір адамға арнап өлең 
шығарып жүрген Жамбыл енді ақындықтың жаңа сүрлеуіне 
түседі, сөйтіп сапалық өсудің жолына бет бұрады. Оның ай
тыстарында қыз бен жігіттін қайым айтысы да, түре айтыс 
та, сүре айтыс та кездеседі. Осының қайқайсысында бол
са да Жамбыл өзінің нағыз көркем де кестелі сөздің шебері 
екенін көрсетеді. Ол қарсылас ақынға өз ойын айшықты 
да ұшқыр, ұтымды да өрнекті сөздермен жеткізеді. Сол заман
ның айтыстарына тән барлық әдісті Жамбыл да пайдала
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нады: қарсыласын ащы мысқылдау, оны өлеңмен тұқырту, 
тіпті жеке басына да сөз келтіру, оның мақтаған адамдарын 
жамандау, руын даттау... Қажетті жерінде Жамбыл өз руын да 
мақтап айтады, оны қарсыласының руына қарсы қояды:

Шапырашты – мен едім,
Қалың Дулат – сен едің.
Аз да болсам әуелі
Ширегіме келмедің.
Бір қадалған жерімнен
Қан алмай кетер демегін.
Есқожа деген елімнен
Кім өтті екен ерлікпен?
Кім жүрген менің шенімнен?
Асыл, гауһар кеткен жоқ
Әсте менің жерімнен, –  

дейді Жамбыл.
 Дулаттың атынан сөйлеп, әсіресе Қасқарау руының байла

рын мадақтаған Сарбас ақынға: Жамбыл Шапырашты руын 
мақтаған тұста өзін бүкіл румен тең қойып, өзінің «мені» 
Шапырашты жұрты екенін айтады, өзін «Шапыраштының 
бір ұлымын» дей тұрып, бүкіл қауымның өкілі етіп көрсетеді, 
яғни «мен – Шапырашты, Шапырашты – мен» деген мағынада 
сөйлейді.

Сонымен қатар Жамбылдың даралық «мені» тағы бар. Ол 
атақты ақындармен түре айтысқа түскенде өзінің жеке қа
сиеттерін ерекше сезінеді, өзінің рулық көпшіліктен бөлек тұл
ға екенін айрықша түсінеді және осының бәрін сырлы сөзбен, 
айшықты теңеулер мен метафоралар арқылы жеткізеді:

Мылтықта түтеп тұрған мен – бір пистон,
Асықсаң ажалыңа, келші бермен! – 

деп Құлмамбетке айтса, Досмағамбетпен айтысқанда өзін бы
лай суреттейді:

Құйындап көкке ұшқан мен – бір пырақ,
Арамыз екеуміздің тым-ақ жырақ.



[  287  ]

Немесе:

Сен – күйкентай, мен – тұйғын,
Жүр жайыңа бұдан да!

Тағы да:

Мен – қорғасын сақамын,
Сен – ұтылған кенейсің,
Мен – бір соққан дауылпаз...
...Ашып қара көзіңді, 
Сөз иесі мен деймін...

 Айтыстағы Жамбылдың дарал ық «мені» мен рулық «мені» 
кейін, совет кезінде жыраулық сипат қабылдайды (Ол жайын
да әңгіме кейінірек)...

Басқа ақындарға қарағанда Жамбыл айтысты өзгеше ба
ғалаған, оны тек қана күнкөрістің құралы деп есептемеген, 
сондықтан ол рулық қауымнан гөрі жеке байларды жоғары 
көріп, оларды мақтап, соларға жалбақтаған ақындарға бар 
ашуын төккен, олардың мадақтаған байларына ел ардақтаған 
адамдарды, әсіресе батырларды қарсы қойған. Осының арқа
сында Жамбыл айтысқа мүлде жаңа сипат берді, тың та
қы рып енгізді, соны леп әкелді, айтыстың рухын, мән 
маз мұнын байытты. Сөйтіп, ол жеке бір байды мақтау былай 
тұр сын, руды мадақтаудан айнып, елдікті, ерлікті, елін, жерін 
қорғағандарды дәріптеді.

...Кемітесің кедей деп,
Басқа сөзді таппайсың,
Жетісіп тұрған немедей...
...Малыңда емес ел бағы, – 
Қорғаған жаудан халықты
Ерлікпенен даңқты.
Елімнің күшті аруағы,
Елімде болды батырлар 
Қарасай атты ұранды.
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Бұл – Жәкеңнің Досмағамбет ақынға айтқаны. Ал, Құл
мамбетке былай дейді:

Ешнәрсе қанша айтқанмен ете алмайсың,
Бұлтарып мен тұрғанда кете алмайсың...
Адамдықты айт, ерлікті айт, батырлықты айт,
Ел бірлігін сақтаған татулықты айт.
Қарынбайдай сараңдар толып жатыр,
Оны мақтап әуре болмай, жөніңе қайт!

 Жамбылды айтысқа мүндай идея мен рух енгізуге әкелген – 
сол дәуірдің болмысы мен Жамбылдың жыршылық өнері. Осы 
бір шақ туралы Жәкең «Менің өмірім» деген толғауестелігінде 
былай дейді:

 «Ел жүдеген үстіне жүдей берді, ел менен жыр сұрағанда, 
кепкен ботаның тұлыбына еміренген маядай, батырларды 
жырла дейтін болды. Мен де жұрттың тілегіне сәйкес «Өтеген 
батыр», «Саурық батыр», «Сұраншы батыр», «Көрұғлы ба
тыр», «АлатайЖапарқұлдың» жырларын айтатын болдым. 
Ел есіткенде ыңыранып жылайтын, ауру көргендей болатын. 
Осындай елді жарыққа шығаратын батырлар да туарау әлі 
десетін».

Отарлықта езілген халықтың, жадапжүдеген елдің қам 
көңілін Жәкең жыршы болып та көтеріп жүрген. Осылай 
ел тілеуі мен қалауы бойынша ел намысын жыртқан, елді 
қор ғаған батырлар жайында жырлаған Жамбыл оларды 
өзі нің айтыстарында да мадақтап отырады. Қарасай, Саурық, 
Сұраншы сияқты туған жерін қорғауда ерлік көрсетіп, аңызға 
айналып, жұрттың мақтанышы болған батырлардың жыр
да әңгімеленбейтін кейбір қасиеттерін Жәкең айтыстарын
да айтып, олардың қаһармандық бейнесін бедерлей түседі. 
Мәселен, Сарбаспен айтысқанда Жамбыл Сұраншыны былай 
сипаттайды:

Сұраншыдай батырдың
Жан жүрмеген шенінен.
Алмастан соққан ақ қылыш
Еш кетпеген белінен.
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Ашуланған кісіге
Қабағы жаман түксиген.
Досы қатты сүйсінген.
Дұшпаны жаман күйінген.
Сұраншыны көргенде
Аузын ешкім ашпаған,
Аяғын қадам баспаған.
Қарсы келген кісіні
Сүйретіп жерге тастаған.
Сабырлықпен іс қылып
Көлденең жатқан мылтықтан
Жан сауғалап қашпаған.

Бұл – кәдімгі эпикалық батырдың мінездемесі, бірақ одан 
айырмашылығы да бар. Оның ашуланған сәтіндегі түрі ба
тырлық эпостан басқаша, сондайақ мұнда Сұраншының 
мінезі әдеттегі жырдан өзгешелеу сипатталады, оның досқа 
деген ықыласы, ілтипаты қаншалықты жылы, жайдары бол
са, дұшпанға деген қатынасы соншалықты қатал. «Сұраншы 
батыр» дастанында:

Мейірімді туған Сұраншы
Елін сүйген жасынан,
Жетім менен жесірді
Атына артып көшірген,
Ерегіскен жауларын
Су құйғандай өшірген, – 

деп сипатталады.
 Жалпы, Жамбыл батырлар туралы жырлағанда жай жыр

шы болып қана көрінбейді. Оның ақын екені мұнда да айқын 
көрініп тұрады. Жәкең жырлаған «Өтеген батыр», «Сұраншы 
батыр», «Көрұғлы» дастандарында ежелгі эпостық дәстүр
дің көп белгілерімен бірге біраз өзгешеліктер бар. Әсіресе, 
ондай айырмашылық қаһармандардың күйінген сәттерін бе
руде, сондайақ эпоста мүлде жоқ табиғат суреттерін бейне
леуде және ескі батырлар жырына тән кейбір байырғы мо
тивтерді түрлендіруде көрініс береді. Бұл тұрғыдан келгенде, 

19279
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Жамбылдың жыршылық өнері арнайы қарастыруды талап 
етеді. Өйткені Жәкең – асқан шебер жыршы, ол кісі жыр
ды айтудың өзін шығармашылық деп түсінеді, яғни, Жәкең 
белгілі эпосты жырлаған шақта да импровизация жасап 
отырады. Бұған Жәкең жырлаған «Өтеген батырдың» екі 
нұсқасын салыстыру арқылы көз жеткізуге болады. Бір сю
жетке құрылған екі шығарма болып шыққан. Демек, Жам
был сияқты классик жыршылар эпосты құр жаттап алып 
айтпайды, олар сюжетті, оқиғалар мен адамдарды жадын
да сақтайды да, жырлау барысында өз еркінше импровиза
ция жасайды, ал импровизация процесі – шығармашылық 
процесс, оның өзіндік заңдылығы, әдістәсілдері бар. Жәкең 
осының бәрін толық меңгерген әрі игерген, сөйтіп, ол 
импровизаторлық өнердің биік шыңына жеткен.

Кемеліне келген импровизаторлық өнер мен бойына туа 
біткен ғажайып дарын, өзі жинақтаған зор өмірлік әрі ақын
дық тәжірибе Жамбылды XX ғасырда ұлы жырау биігіне 
көтерді. Ежелгі данышпан жырауларша Жамбыл бұл тұста 
мемлекеттік мәні бар мәселелерді көтеріп, қоғам өмірі мен ел 
мүддесін жырлайды, замана жайлы толғайды. Сол ғасырдың 
20 жылдарынан бастап, Жәкең өзінің бұрынғы тіршілігі 
мен совет кезіндегі өмірі жөнінде, халықтың басынан өткен 
небір қиынқыстау кезеңдер жайында көптеген толғау ай
тып, өлең шығарады. Қарт жырау көбінесе ертедегі болмыс
ты суреттеп, көне тарихқа көз жүгіртіп, сол уақыттағы да
ланы сипаттайды. Өз дәуірінің асқарынан дана абызша за
мана ағымын шолады, мезгіл мен өмір туралы ойланады, 
соларға мінездеме береді. Қазақ халқының сонау Шыңғыс 
хан тұсынан бастап таланғанын айтады. Ресейге отар болып, 
езілген шағын бейнелейді, оны «сұм заман», «сұр заман» деп 
атап, «бұлдыр күн, қырғыр күн» деп сипаттайды. Ресей импе
риясына, орыс патшасына бодан болған елдің халжағдайын 
Жәкең өте дәл, әрі нақтылап, детальдап әңгімелейді.

Жамбылдың өткен дәуір мен кейінгі заман туралы тол
ғаулары – нағыз жыраулық поэзияның озық үлгілері. Олар
дың ауқымы кең, ойы бай, тілі шұрайлы. 19301940 жыл
дар аралығындағы Жамбыл толғаулары көп жағдайда 
конт  растқа құрылған, сондықтан оларда, негізінен, бірбі
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ріне қарсы қойылған екі оппозициялық бейне басым болып 
келеді. Бірі – «сұр заман», «сұм заман», сары сахара, қу дала, 
өлі немесе өліге жақын дүние. Осыған сәйкес ол заманның 
адамдары да көбінесе залымдар, момынды зар жылатқан 
әкімдер, кедейді қан қақсатып, қинаған болыстар, қазақты 
жаншыған зорлықшыл орыс патшасы, қоқан датқасы бо
лып суреттеледі. «Бірі күліп, мыңы жылап жүрген» бұл 
қоғамдағы ең бейшара адам – кедей. Жарлылардың қатарында 
ақынның өзі де бар, бірақ ол өзін қорғансыз сезінбейді. Жам
был жаратушының өзіне дарытқан өнеріне, өлеңіне, жы
рына сенеді, уытты сөзіне арқа сүйейді, сол арқылы айбат 
шегеді, айбар көрсетеді. «Сөзім – жалын, домбырам – най
за», – дейді Жәкең. Сол себепті де ол тіпті совет өкіметінің 
белсенділерінен қаймықпай, беттеріне 1921 жылы былай деп 
айтып салады:

Жаным барда кеудемде,
Сендерден кем болмаймын.
Дүрілдетіп жер-жерде
Өлең-жырды толғаймын.
Домбыраға қол соғып,
Иығымды қомдаймын.
Тек кездесіп қалмаңдар
Ыңғайына сондайдың.

 Бұрынғы заман мен кейінгі дәуірді қарсы қоя айтқанда 
Жәкең өз дәуірін «нұр заман», «алтын заман» деп атап, колхоз 
бен өндіріс еңбеккерлерін бақытты адамдар етіп бейнелейді.

 Советтік Қазақстанды шалқи жырлап, «Асан қайғы, Жи
ренше арман еткен өлгенше Жерұйық атты жер – осы» дейді 
Жамбыл, өйткені өмірде болып жатқан өзгерістерді, елдің 
жарқын болашаққа сенгенін, соған жетеміз деп ұмтыла еңбек 
еткенін, соның арқасында қазақтың түгелдей отырықшы
лыққа көшкенін, ауылдарда мектептер, клубтар, кітапханалар 
салынғанын, өндіріс мекемелерінің өскенін көзімен көрді. Со
нымен бірге Жамбылдың өз тұрмысы да өзгеріп, өзінің рухы 
да көтеріліп, ақындық шабыты қайта түлеген еді. Мәселен, 
«Тағы бітті жаңа күш» атты өлеңінде ақын осыны ашық айта
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ды. Ол поэзияда ежелден келе жатқан табиғатқа, тауға, құсқа, 
аңға қарата сөйлеу әдісін пайдаланып, өзінің сөзін Майтөбеге 
арнай отырып, бұрынғы патшалық Ресейдің отарына түскен 
замандағы Майтөбенің, әрі өзінің халжағдайын әсерлей, бояу
ын айшықтай суреттейді, таумен мұңдасады, содан соң де
реу совет тұсындағы Майтөбені, оның бауырындағы берекелі 
тіршілікті, өзінің өзгерген өмірін масаттана жырлайды.

 Сөз орайы келгенде айта кету керек, қазір Жамбылды өмір
ді біржақты суреттеді, совет өкіметінің жақсы жағын ғана 
жырлап, оның кемшіліктерін айтпады деп кінәлау – әділдік 
болмас еді. Оған бірнеше себеп бар. Ең алдымен айтатын 
нәрсе – Жамбыл болмысты біржақты суреттеген жоқ, бұған 
оның совет өкіметіне дейінгі және совет өкіметінің алғашқы 
жылдарындағы шығармалары дәлел. Екінші – большевиктік 
партия бар билікті қолына алған соң бүкіл мәдениетті, 
әдебиет пен өнерді өзінің ресми идеологиясының құралына, 
тіпті оның бір бөлшегіне айналдырды, сөйтіп көркем өнер 
мен әдебиетті түгелімен партияға, оның көсемдеріне, мемле
кетке бағынышты етті, оларға қызмет еткізді. Мұндай сая
сатты партия мен өкімет әдебиет пен өнер қайраткерлеріне 
арнап алуан түрлі шығармашылық одақтар құру арқылы 
жүзеге асырды. Ол одақтар, түптеп келгенде, мемлекет 
пен партияның бір құрамына айналып, олардың ресми 
идео логиясын барынша дәріптеп, жүзеге асырып бақты. 
Пар тияның әрбір съезі мен пленумдарының шешімдерін 
ел санасына сіңіру үшін одақтардың мүшелері партияның 
шгат тағы функционерқызметкері сияқты ел ішіне шығып, 
наси хаттап жүрді, жазушылар мен ақындар тіпті өздерін 
«партияның солдатымыз» деп атап, партияға, мемлекет
ке, ресми идеологияға қызмет етуді өздеріне үлкен сенім, 
зор құрмет деп білді. Мұндай жағдай, сөз жоқ, большевиктік 
партияның әдебиет пен өнерден тек тапшылдықты та
лап етуі мен көркем өнер қайраткерлерін, зиялы қауымды 
қа таң идеологиялық қыспаққа алуының салдары еді. Оның 
үстіне партия мен мемлекеттің ресми идеологиясының бас кө
мекшісіақпарат құралдарының большевиктік үгітнасихат 
жүмысы да өз нысанасына дөп тиіп жатты.
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Бір ғана таптықпартиялық идеология мен бір ғана марк
стіклениндік методология орныққан қоғамда жеке адам
ның өзіндік көзқарасы, дүниетанымы болмады, плюра
лизм деген түсінік өмірден гайып болды. Міне, осының бәрі 
бірі ге келіп, әдебиет пен өнер адамдарын, зиялыларды өтірік
шыны аралас етіп, партияны, совет өкіметін, көсемдерді 
жап пай мадақтауға мәжбүр етті. Солардың ішінде Жам
был да болды. Өзі хат танымайтын әрі жасы 90нан асқан 
қарт ақын, бір жағынан, өмірде болып жатқан өзгерістерді 
көріп, ескі мен жаңаны салыстырып, дүниенің өзгеретініне 
үміттенген, екінші жағынан, большевиктік үгітнасихатқа 
да сенген; үшінші жағынан, ресми орындар мен жазушылар 
одағының ақынды, оның дарыны мен даңқын пайдалану үшін 
оның жеке басына, үйішіне жасаған қамқорлықты өкімет 
пен партияның өнерге, әдебиетке деген қамқоры, ілтипаты 
деп қабылдаған, соған иланған. Сөйтіп, Жәкең, сол кездегі 
миллиондаған қарапайым адамдар тәрізді, совет өкіметі мен 
большевиктер партиясына сенген, олардың үгітнасихатына 
нанған, идеологиясы мен саясатын толық мақұлдаған. Өте 
күшті әрі пәрменді жүргізілген идеологиялық жұмыстың 
нәтижесінде адамдар өзін мемлекеттік істі басқаруға тікелей 
қатысым бар, сондықтан мен жеке басымнан гөрі қоғам 
мүддесін жоғары қойып, мемлекетке, партияға адал еңбек 
етуім керек деп есептеген. Осындай иллюзияға сенген қай
раткерлердің бірі – Жамбыл.

Халыққа қызмет ету, елдің қамын ойлау, Отанды қорғау, 
қажет болса жанын пида ету – идеалдың ісі, ежелден келе 
жатқан арман. Осы идея Жамбылдың XIX ғасырдағы ай
тыстары мен дастандарында мадақталған болатын, оған 
Ұлы Отан соғысы кезінде күллі шығармашылығын арнай
ды. Ақынның тек соғыс уақытындағы шығармалары ғана 
емес, совет тұсындағы поэзиясы, негізінен, ер ел үшін өмір 
сүруі керек, адам қоғамға қызмет етуге тиіс, яғни қоғам мен 
мемлекет мүддесі жеке бастың мақсатынан жоғары болуы 
қажет деген идеяға саяды. Бұл заңды еді. Себебі бар билікті 
қолына алған большевиктер партиясының басты принципі 
осы болды да, идеологияны, оның бір саласына айналған 
әдебиет пен өнерді, қоғамдық ғылымды соған қызмет еткізді,  
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сол арқылы адам санасына әсер етіп, бұқара халықты осы 
тұрғыда ойлауға бейімдеді. Жеке адам – түк те емес, қоғам мен 
мемлекет – ең басты нәрсе деп ұғынған көпшілік ресми ұрандар 
мен идеологиялық қызыл сөзге толық сенді. 

 Түптеп келгенде, адам мемлекетке қызмет ету керек де
ген идея – большевиктердің жаңалығы емес еді. Тарихқа 
үңілсек, мемлекет алғаш пайда болып, қалыптаса бастаған 
шақта ең басты принцип, басты идея – этатикалық, яғни 
елге күшті мемлекет, күшті әмірші керек деген идея ұсы
нылып, мемлекеттік бір ғана ресми идеология жасала
ды да, күллі мәдениет, әдебиет, өнер соған жұмыс істейді, 
сөйтіп елдің патшасын, оның айналасын мадақтап, жұртқа 
дәріптеп, қоғамдық ойсанаға сіңірумен шұғылданады. Қазіргі 
мем   ле кеттердің бәрі алғаш қалыптаса бастағанда солай болған 
жә  не мұндай жағдай мемлекеттердің, қауымның жаңа тарихи 
бұ ры  лыстары кезінде қайталанып тұрған. Алысқа бармайақ, 
Ресей мен Қазақстан тарихын шолсақ, бұған көз жеткіземіз.

Арғы дәуірін айтпайақ, Ресейдің бергі ХVІХVІІІ ға
сырлардағы жағдайын алсақ, яғни Ресей мемлекеті үлкен 
империяға айнала бастаған шақта әдебиет пен өнер патшаны 
дәріптеп, империяға қызмет етті. Тредиаковский, Сумароков, 
Ломоносов, Державиндердің патшаларға бағышталған мақ
тау жырлары, одалары таза идеологиялық мақсатта, орыс 
мемлекеті мүддесін қорғау үшін жазьшғанды. Тек ұлы Пуш
кин ғана әдебиетті «патшаның құлдығынан» құтқарып, 
«мемлекеттің қолшоқпары» болудан азат етті.

Ресейде Октябрь революциясы жеңіп, империя жаңа бет
бұрысқа көшіп, ССРО атты мемлекет құрған тұста больше
виктер әдебиетке қайтадан «мемлекет құрығын» салды. Ол 
Маяковскийден басталып, кең етек алды. Қазіргі шақта, 
совет өкіметін жойып, орыс мемлекеті тагы да тарихи бұ
рылысқа шыққанда «Россия – күшті мемлекет» болуы ке
рек деген идея қайтадан қоғамдық ойсанаға орнығып жа
тыр. Соған сәйкес ақпарат құралдары «қатал тәртіп» керек 
деп, ескі «күшті басшы қажет» деген ұғымды да жаңашалап 
тірілтпек. Енді кезек әдебиет пен өнердікі және мұның алғашқы 
нышандары керініс беріп те жатыр.

 Ал, Қазақстан тарихында қалай? Бізде де солай болған. 
Алтын Орда ыдырағаннан кейін пайда болған Қазақ хандығы 
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қалыптаса бастаған кезде «күшті хан, күшті хандық» ке
рек деген идеяны айтушылар жыраулар болды (бірақ соны
мен қатар олар әміршіге оппозициялық ойды да алғаш айту
шылар болды). Хандықтың басты идеологі ретінде жырау
лар өз толғауларын, негізінен, мемлекеттік мәселеге арнап, 
әдебиетті хандыққа, оның идеологиясына қызмет жасатты. 
Қазақ хандығының жойылуымен байланысты жыраулар та
рихи аренадан көшті, сөйтіп әдебиет мемлекеттік функциядан 
арылды. Ресейге қарағаннан бергі уақытта қазақ әдебиетінде 
үлкен, жалпы мемлекеттік мәселе көтерілген емес. Тек боль
шевиктер құрған ССРО тұсында бүкіл империядағыдай 
бізде де әдебиет пен өнер қайтадан мемлекеттік идеологияға 
жұмыс істеді. Совет Одағы ыдырап, Қазақстан тәуелсіз, дербес 
мемлекет атанып, тарихи бетбұрыс жасап отырған кезде «елге 
күшті мемлекет, күшті басшы керек» деген идея ел арасын
да, ақпарат құралдарында айтылып жүр. Кейбір жазушылар 
ежелгі дәстүрді жаңғыртып, мақтау сөздер мен өлеңдер жа
зуда. Мұның бәрі – мемлекеттің қалыптасуы мен өсуі кезінде 
болатын жайттар, одан аттап кету мүмкін емес. Осы күнгі 
өркениетті елдің көбісі осылай дамыған. Біз де құқықтық мем
лекетке бару жолында осыдан өтетініміз хақ.

Жамбылды, оның шығармашьшығын жаңаша талдап, 
жаңа тұрғыда бағалау үшін осы айтылғандарды түгел ескер
меске болмайды. XX ғасырдағы қазақ поэзиясында жалпы 
мемлекеттік мәні бар мәселелерге «әлеуметтік талап» («со
циальный заказ») түрінде болса да жедел әрі зор жыраулық 
қуатпен алғаш толғаған және сол арқылы өзін де, қазақ 
жұртын да барша жаһанға жария еткен – Жамбыл. Ол 
байырғы ұлы жыраулардың дәстүрін қайта түлетіп, біздің 
дәуірімізге жаңа сапада, соны мазмұнға байытып жеткізді. 
Асан Қайғы, Шалкиіз, Жиембет, Үмбетей, Бұқар сияқты Жам
был да жалпы мемлекеттік мәселелер жайында толғауларын 
қалың жұртшылық алдында, мемлекет басшысына, партия 
көсемдерін өзіне қарата жырлады. Кремльде өтетін ССРО 
Жоғарғы Совет сессиясында қазақтан Жамбылдан басқа бір
дебір ақын жырлаған емес. Жамбылдың Кавказда, Грузия 
жазушылары одағының пленумында, Мәскеуде ССРО жазу
шылары мен өнер, мемлекет қайраткерлері алдында, сондай
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ақ Қазақстандағы көптеген салтанатты жиындарда өлең
жырлармен толғағаны да әр ақынның тағдырына жазыл
маған. Отан соғысы жылдарында Украинаны, Мәскеуді, 
Кавказды, Воронежді, Ленинградты қорғаушыларға ар
нап, олардың рухын көтере, ерлікке шақыра жыр төгу 
де жыраулар үлгісі. Мұның бәрі жыраулықтың сыртқы, көз
ге ұратын белгілері, ал оның ішкі, рухани ерекшеліктері 
Жә кеңнің поэзиясында тағы да айқын көрінеді. Жамбыл, 
ежелгі жырауларша, замана туралы толғап, дәуірге сипат 
тама береді, өтіп жатқан оқиғақұбылыстарға өз бағасын 
береді. Сонымен қатар Жәкең толғауларында жырауға тән 
на қылдық, афоризмдік сипат бар, ойшылдықтың абыздық 
нұсқалары кездеседі, сөз өнерінің, жұрт алдында айтылған 
толғаудың ерекше құдіретіне деген құрмет те байқалады... 
Мәселен, мына бір шумақтарға көңіл бөлейік:

Жердің шелін сел жуар,
Елдің кегін ер жуар.
Дауыл тұрса бұлт қуар,
Жердегі жауды жұрт қуар...

Немесе:

Жаудан күту жақсылық –
Зарыққанның салдары.
Байдан күту жақсылық – 
Тарыққаның салдары.

Ел қадірін ер баққан
Елдер білер деген сөз.
Зер қадірін зер соққан
Зергер білер деген сөз.

Я болмаса:

Елі жақсы адамнан,
Ері жақсы адамнан.
Туар ма бала жігерсіз?
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Мұндай жыраулық үлгіде айтылған нақыл сөздер Жам
был поэзиясында айтарлықтай көп. Олар ақынның әр түрлі 
шығармаларында құмдағы шашырап жатқан алтын түйірлер 
тәрізді жылтырап көрінеді, көретере білген кісіге – зор 
қазына, тағылымы мол рухани байлық. Өзінің құрылымы 
мен ойлылығы жағынан бұл шумақтар кәдімгі Асан Қайғы
ның, Бұқардың толғауларына ұқсас. Мұнда ғасырлар бойы 
жинақталған өмірлік тәжірибені қорытып, соның негізінде 
айтылған ойлар ескірмейтін қанатты сөзге, мақалға айна
лып кеткен. Жамбылдың осы тектес толғауларының басты 
тақырыбы – адам, қоғам, өмір, заман, ал мазмұны – солардың 
сипаты, сипаттау тәсілдері – әр алуан теңеу, метафора, анти
теза, шендестіру, мінездеу. Мұндай нақылға айналып кеткен 
толғауларда Жәкең өмірден түйгені мен тоқығаны көп дана 
ретінде көрініп, мәнімағынасы биік те терең мәселелерді 
қамтиды. Атап айтар болсақ, мынадай: кемел тұлға мен то
быр («Таман қарға жиылса, бір сұңқарға жетпейді»), адамның 
бас бостандығы («Дүниенің кеңдігі – жүргеніңді басың 
бос»), имандылық пен қайырымдылық («Қылған қайыр бол
маса, Не әкетесің өмірден»), адамның тұрақсыздығы («Жан 
қысылса, белгілі, Таба алмайсың жақын дос»), өмірдің 
өткіншілігі («Ойхой, дүние серуен, Адам – бір көшкен ке
руен»), заманның қатыгездігі («Қайтіп жаның ашымас, Не
ткен заман қатыбас?»), т.т. Жәкеңнің бұл тұжырымдары, бір 
жағынан, ежелгі жыраулар сөзін еске түсірсе, екінші жағынан, 
өзінің замандасы, құрдасы ұлы Абайдың кейбір ойларымен 
үндес. Мұны біз екі ақынның заман мен адам туралы айтқан 
мына бір сөздерінен байқауымызға да болады. Жамбыл былай 
дейді:

Заман, заман дегенде
Заманға қожа – адам ғой!
Наразы болсаң заманға,
Бар кінәні соған қой!

Абай жазады:

Әркімді заман сүйремек,
Заманды қай жан билемек?



[  298  ]

Заманға жаман күйлемек,
Замана оны илемек.

Қазақ әдебиетінің екі үлкен саласы – авторлық ауыз 
әде биеті мен жазба әдебиетінің ұлы екі өкілі бір ойды екі 
тәсіл мен, екі үлгіде айтып отыр. Жамбыл – байырғы абыз
жырауларша да, Абай – ойшыл философтарша. Екеуінің 
де айтып отырғаны – адам заман ағымына жүре бермеуге тиіс, 
өзінің жағымсыз ісәрекетін заманға жаппауы керек, әр ха
рекетіне өзі жауап бере білуге міндетті. Ондай болмаған жағ
дайда адам өзін адам ретінде сезіне алмайды, оны заман 
илеп тастайды. Нашар адам уақытқа бейімделіп, бүгін істеген 
келеңсіз қылығын ертең мезгіл солай болды деп, заманға кінә 
тағып жүреді. Ал, нағыз адам, кемел тұлға заманға күйлемейді, 
оның қожасы болады, оны өзі билейді. Адам осындай болу ке
рек деген ойды айтады ақындар. Сөйтіп, олар адам және за
ман, тұлға және тобыр деген мәселеге өз тұрғыларынан келіп, 
екеуі де адам өз тағдырының иесі, өз ісіне өзі жауапты деген 
тұжырым жасайды. Рас, тұлға, кемел адам туралы олардың 
түсінік пайымы ұқсас болғанымен бірдей емес. Абай толым
ды адам деп, ол туралы өзінің жүйелі концепциясын жасаса, 
Жамбыл нағыз адам деп ел үшін еңіреген халықтық идеалды 
есептейді және оны жырауларша сипаттайды:

Асқақтаған адамда тоба болмас,
Ел қорғаған адамда мола болмас.
Елден туып, ер болсаң, елге қара,
Шірік қурай ауылға қора болмас!

 Жамбыл шығармашылығында оның өнер туралы, ақын
дық шабыт жайында, поэзияның мақсатміндеті жөнінде 
айтқан толғауөлеңдері – жеке бір сала. Ол жырларында Жәкең 
өлең қандай болуы керек, ақын нені толғауға тиіс, қалай 
жырлауға міндетті екенін өрнектеп, сәнін келтіре, бейнелі 
түрде баяндайды. Бірде жырауларша төкпелеп толғанса, енді 
бірде ақындарша айшықтап айтады. Өнер туралы бірде арнайы 
өлең шығарса, бірде жырдастандарында толғайды. Соның 
бәріңде сөз қадірін білетін жұрт пен ақындық туды жоғары 
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ұстаған, таланты мен шабытын халықты жырлауға арнаған 
дүлдүл сөз зергерлерінің бірбіріне байланысты екенін ескертіп 
отырады:

Ақын деген – бір бұлақ,
Көмілер көзін ашпаса.
Көзін ашар көпшілік
Сүйсіне тыңдап, қоштаса.
Алтын сөз де ас болмас
Елеусіз жерге тастаса.

 Поэзияның құдіретін талай рет өз көзімен көрген Жамбыл 
былай дейді:

Жырыңды, досың болса, күлдіріп айт,
Жау болса, жау тигендей бүлдіріп айт!
Жыр деген – біреуге оқ, біреуге бал,
Дәл тиген оқ берендей жұлдырып айт!

 Жүз жыл өмірінің сексен бесін өлеңмен өткізген Жәкең 
айтысқанда да, арнау жырларында да, дастандарында да 
осы тұрғыдан айныған емес, сол себепті де ол ел ықыласына 
бөленді, жаңа заманда жаңаша түрленді. Жамбыл поэзиясы 
өміршеңдігінің де, ақын есімінің ел жадынан өшпейтіндігінің 
де сыры осында. Жамбыл – көп ғасырдан бері жасап, дамып 
келе жатқан қазақ ауыз әдебиетінің ең биік шоқтығы. Оны XX 
ғасырдың жырауы деп айтуымыздың да себебі осы, ол бізге 
осысымен қымбат.



[  300  ]

ӘДЕБИЕТ ПЕН ФОЛЬКЛОРДЫҢ
 БАЙЛАНЫСЫ ТУРАЛЫ

Қазақтың XX ғасырға дейінгі өмірінде фольклордың ара
ласпайтын жері болған жоқ, ол елдің рухани қажеттілігін 
түгелімен атқарды, бүкіл тіршілігінің ажырамас бөлігі 
бол ды, сол себепті ХІХ ғасырдағы әдебиетте фольклордың 
«менмұндалап» тұруы – табиғи нәрсе. Әсіресе, авторлық ауыз 
әдебиетінде, яғни жыраулар мен ақындардың шығармала
рында фольклордың тілі, поэтикасы, стильдік құрылымдары 
мейлінше мол. Ал, Абай мен Ыбырайдан бастау алатын жаңа 
жазба әдебиет фольклорға саналы түрде барды, оған қажетті 
дәрежеде арқа сүйеді. Бұл жерде біз фольклордағы сөздер 
мен тіркестер, сюжеттер мен кейіп керлер, жекелеген жанр
лар, мақалмәтелдер мен жұмбақтар, өлеңдер жазба ақындар 
шығармашылығында емінеркін жү ретіндігін айтып отырмыз. 
Олардың біразы табиғи түрде жүр се, кейбіреуі мақсатты түрде 
қолданылған. Кейін осы дәстүр жалғасып, әдебиеттегі фолькло
ризм құбылысын тудырды. Фольклоризм әдеби шығарманың 
мазмұнынан ғана емес, оның тілдікстильдік табиғатынан, 
әдеби шығарманың көркемдік құрылымынан, әлеуметтік
этнографиялық сипа тынан көрі неді. Осылардың әрқайсысын 
арнайы зерттеу – әдебиет пен фольклордың арақатынасы, бай
ланысы қан ша лықты терең, табиғи, мақсатты екенін ашып 
көрсетері хақ және әдеби шы ғармада бейнеленген өмір туралы, 
жазушы шығармашылығының қайнар көзі жайында, сондай
ақ автор дың өмірі мен дарыны жөнінде айтарлықтай мағлұмат 
беретіні күмәнсіз.

Әлемдік фольклортануда «фольклор» ұғымы өте кең 
мағынада қолданылады. Оған халық музыкасын, халық биін, 
халық өлеңін, халық театрын, халық әдебиетін, халық қол
өнерін, халық қолданатын ырымдар мен ғұрыптарды, салт
тар мен нанымсенімдерді жатқызады. Демек, фольклор 
дегені міз – тек қана ел арасына тараған ауызекі шығармалар 
емес, фольклор – халықтың бұрынғы замандарда өмір сүрген 
бабалары шығарып, пайдаланып, ұрпақтан ұрпаққа аманат 
етіп, бүгінгі дәуірге жеткізген руханият. Ол – көп салалы, 
сондықтан көп сипатты және кеп функциялы, синкретті ру
ханият. Өте ерте заманда туып, жүздеген ғасырлар бойы өмір 
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сүргендіктен фольклор ежелгі қоғамның дүниетанымы және 
мәдениеті болған. Үнемі қолданыста болғандықтан, ол – адам
дар тұрмысының қажетті бөлшегіне, атрибутына айналған. 
Ұзақ тарихи дамудан өткен фольклор біздің дәуірге сөз өнері әрі 
мәдени мұра түрінде жетіп отыр. Міне, осының бәрі фольклор
ды әдебиеттен әлдеқашан бұрын пайда болып, өзіндік көркем 
жүйе қалыптастырған сөз өнері деп тануға негіз болмақ.

Сөз өнеріне айналған фольклор – атам заманда туып, бірден
біргс айтылып, ұрпақтанұрпаққа ауысып отырған, сөйтіп, 
біздің дәуірімізге жеткен авторы жоқ ауызекі шығармалар 
екені белгілі. Ал, ауыз әдебиеті – ол да ауызша туып, ауызша 
тарап, орта ғасырлардағы қазақ қоғамы үшін кәдімгі кәсіби 
жазба әдебиеттің ролін атқарған туындылар. Оның фольклор
дан бірнеше айырмашылығы бар: біріншіден – автордың бо
луы; екіншіден, мәтіннің біршама тұрақтылығы; үшіншіден, 
шығарма мазмұнының нақтылы, белгілі бір оқиғамен, адаммен 
байланыстылығы; төртіншіден, шығармада автордың өзіндік 
«мені» болуы, стилінде даралық сипаттың көрінуі; бесіншіден, 
шығармалар тек қана поэзия түрінде, толғау, арнау, мадақтау 
үлгісінде орындалуы; алтыншыдан, шығарманың қалың 
елдің, хан кеңесінің, жауынгерсарбаздардың алдында дереу, 
импровизациямен айтылуы. Сондықтан мұндай дүниелерді 
«авторлық ауыз әдебиеті» деп, жеке бөліп атаған жөн.

Жазба әдебиетіміз де ертеден бері өмір сүріп келе жатқан 
рухани құндылық. Ежелгі сақтардан, ғұндардан, үйсіндерден 
қалған жазба жәдігерлер, түркілер  қағанатының тасқа қа
шап жазған мәтіндері, сондайақ орта ғасырларда қолжазба 
қалпында сақталған шығармалар мен жаңа дәуірде баспадан 
шыққан туындылар – бұлардың бәрі жазба әдебиетке жатады. 
Әрине, олар әр дәуірдің өзіндігіне байланысты болғандықтан 
біркелкі емес. Ежелгі замандағы дүниелер, көбінесе, аңыз
даулар түрінде жетсе, көне түркі ескерткіштері тарихиқа
һармандық жыр үлгісінде белгілі болып отыр. Ал, орта ға
сырдағы жазба әдебиет, негізінен, діни хикаяттар, тарихи 
және ғашықтық дастан формасында болса, жаңа дәуірдегі жаз
ба әдебиет көп жанрлы, нағыз көркем сөз өнері болып дамыды. 
Біздің бұл ұжымдық монографиямызда жаңа дәуірдегі, әсіресе, 
XX ғасырдың соңы мен XXI ғасырдың басындағы әдебиеттегі 
фольклорлық дәстүрлердің, дәлірек айтқанда, фольклорлық 
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сана мен ұғымтүсініктің, ырымдар мен салтғұрыптардың, 
сондайақ фольклорлық жанрлар мен сюжеттердің, кейіпкерлер 
мен көркемдік құралдардың, мотивтер мен әдістәсілдердің 
пайдаланылуы, олардың әдеби шығармада атқарып тұрған 
қызметі, т.б. мәселелер қарастырылды.

Жалпы, фольклор – ұлттық әдебиет пен өнердің алдыңғы 
басқышы, бастауы екендігін теориялық тұрғыдан алғаш зерт
теп, дәлелдеген Еуропаның ағартушылары еді. Ағартушылар 
ә дегеннен Жаңғыру дәуірінің рухы мен идеясын қабылдап, 
халық поэзиясының, жалпы мәдениетінің ұлттық әдебиет пен 
өнердің туып, дамуындағы роліне көп көңіл бөлді. Бұл, әсіресе, 
М. Монтень мен Д. Виконың, Ж. Руссо мен И. Гердердің ең
бектерінде айқын көрініс тапты.

Әдебиет пен фольклордың байланысы – әлем мәдениетінің 
дамуындағы басты заңдылықтардың бірі. Жер жүзіндегі қай 
әдебиетті алсақ та, оның шығу тегі  фольклор екенін көреміз. 
Сондықтан әдебиеттегі фольклоризм барлық әдебиеттің тари
хы мен теориясын зерттегенде де, жеке ақынжазушылардың 
шығармаларын талдағанда да көрнекті орын алады.

Қазақтың халық поэзиясы мен көркем әдебиетінің шын 
мәніндегі алғашқы шығармашылық тоғысуы Абай поэзиясы
нан, яғни жаңа дәуір әдебиетінен айқын көрінді. Бұл кезде
су жаңа қазақ әдебиетінің туып, қалыптасуында тарихи роль 
атқарғаны күмәнсіз. Абай бастаған жаңа көркем әдебиет, бір 
жағынан, фольклордан алшақтай отырып, екінші жағынан, 
одан мол сусындады.

Әлбетте, фольклорға арқа сүйеу Абайдан бұрынғы авторлық 
ауыз әдебиетінде де, жазба мәтіндерде де орын алғаны дау
сыз. Сонау Түркі заманындағы тасқа қашалған текстерде, 
орта ғасырдағы қолжазба шығармаларда  фольклордың әсері 
анық байқалады. Осы байланысты тарихи тұрғыдан қарасақ, 
халық поэзиясының көркемдік, идеялық, стильдік ерекшелік
тері әр дәуірдегі әдебиетте әртүрлі мақсатта, әртүрлі форма
да қолданылғанын көреміз және бұл қолданыс бірде табиғи, 
бірде мақсатты түрде жасалғанына көз жеткіземіз. Әрине, бұл 
байланыс бір типті және үнемі тығыз болмаған. Әрбір тарихи 
кезеңде әдебиет пен фольклор бірбіріне әрқилы мақсатпен 
ықпал етіп отырған, олар кейде өзара жақындасып, кейде бір
бірінен алшақтап жүрген – бәрі белгілі бір дәуірдің, қоғамның 
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сұранысына және сол шақтағы әдебиеттің көркемдік даму 
деңгейіне байланысты еді. Бұдан шығатын қорытынды: 
әдебиет пен фольклордың арақатынасы – өте күрделі 
процесс, осы үдерістің тарихын, даму барысын зерттеу – 
әдебиеттану үшін де, фольклортану үшін де аса маңызды 
проблема.

Фольклордың әдебиетке, әдеби шығармаға енуі үнемі 
бір келкі, ылғи да автордың әдейі солай істеуімен байланы
сты бола бермейді. Орыс ғалымдары мынадай заңдылықты 
байқаған екен: а) фольклор элементтері әдеби шығармаға 
бейнеленіп отырған объектінің атрибуты болғандықтан ене
тіндігі; ә) олар фольклорлық дәстүрдің өзінен тікелей алынбай, 
әдебиетте бұрын қабылданып, сіңісіп кеткендіктен кірігуі. 
Психологиялық параллелизм осылай енген; б) жазушының 
фольклорға әуестігінен емес, оның ұлттық болмысынан, ұлт
тық психологиясы мен тілдік табиғатынан туындаған себепті 
болатындығы1.

Аталған заңдылық түгелімен болмаса да, жалпы, фоль
клор мен әдебиеттің арақатынасының белгілі бір себептері 
есебінде біздің тақырыпқа қатысы бар. Қазақ әдебиеті мен 
фольклорының байланысында айтылмыш себептерден басқа да 
өзіндік сипаттары аз емес, олар осы еңбектің тарауларында әр 
жанр бойынша қарастырылған.

XX ғасырдың соңғы ширегі мен XXI ғасырдың басын
да дүниеге келген біраз туындыларда фольклорды пайдала
ну мүлде жаңа үрдісте, жаңа сипатта көрінетінін айту ке
рек. Әсіресе, екі ғасырдың тоғысында жарыққа шыққан шы
ғармаларда фольклор әр түрлі мақсатта пайдаланылып, әрқилы 
қызмет атқарып тұрғанын байқауға болады. Бұларда фольклор 
тек бұрынғыша «цитата» немесе «фон» ретінде ғана емес, шы
ғарманың бүкіл мазмұнының өзі, кейіпкерлердің болмысы 
түрінде де көрінеді. Екінші сөзбен айтқанда, фольклордың 
белгілі бір жанрын, яки сюжетін қолданумен шектелу жоқ, 
ендігі романдарда, кейде повестер мен әңгімелерде де, поэма
өлеңдерде де фольклорлық сана мен фольклорлық ойлаудың 
архетиптері, кейіпкердің санасынан кене жайттар, тарихи
генетикалық жадының түкпірінде жатқан фольклорлық
мифологиялық ұғымтүсініктер, түйсіктер кең пайдаланыла
ды. Ал, бұл жағдай әдебиет пен фольклор жаңа дәуірде жаңаша, 
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жаңа деңгейде байланыс жасауда деген ойға жетелейді. Бұл 
еңбек осы мәселелерге арналған.

Фольклор – халық эстетикасының айнасы, нормасы. Сол 
себепті ол әдеби шығармаға енгенде бірнеше рөл атқарады, 
бірде кейіпкердің образын күшейтуге, енді бірде шығарманың 
идеясын кеңейтуге, кейде автордың позициясын айқындауға, 
ал, кейбір жағдайда сюжет құруға мол ықпал етеді, тіпті, 
бүкіл шығармаға негіз болады. Соңғы жағдайды 192030 
жылдарда жазылған туындылардан көруге болады. Мағжан 
Жұмабаевтың «Қорқыт», «Қойлыбайдың қобызы», «Батыр 
Баян» поэмалары, Сәкен Сейфуллиннің «Көкшетау», Сәбит 
Мүқановтың «Сұлушаш», Ілияс Жансүгіровтың «Дала», 
«Күй» сияқты шығармалары түгелімен фольклордың негізінде 
жа зылған. Бұлай болуының себебі – әдебиеттің балаңдығынан, 
я болмаса ақындардың таланты аздығынан еместі. Ең ба
сты себебі – дәуірдің, қоғамның, жаңа әдебиеттің талабы еді 
және сол әдебиеттің рухани өмірдегі маңызының артқаны бо
латын. Бұларға қоса аталған ақындар ел жағдайын жақсы 
білетін, қалың жұртпен араласа жүріп, оның мұңмүқтажын, 
мәдениетін, фольклорын сырттай емес, ішінен тікелей біліп, 
меңгеріп, жаңаша көзқарас тұрғысынан игергентұғын. Сон
дықтан да олар жазба әдебиет өкілі бола тұрып, ел мұрасын, 
фольклорын, этнографиясын, әдетғұрпын жинастыра жүрді, 
жариялады, зерттеді. Туған халқының фольклорын тамаша 
білгендіктен олар өз шығармаларына фольклордың қандай 
түрін, сюжетін арқау ету керектігін өте жақсы білді, тіпті, ин
туиция арқылы сезді деуге болатын шығар. Жалпы, әдебиеттің 
фольклорға иек артуы оның, яғни әдебиеттің дамымағандығы 
емес, әдебиет өзінің даму тарихында фольклорға мезетмезет 
соғып отырған. 

Жазба әдебиетте фольклордың қалай пайдаланылатыны, 
оның әдеби шығармада атқаратын функциясы туралы біздің 
әдебиеттануда арнайы зерттеулер болған жоқ, тек жеке жазушы
лар мен ақындардың шығармашылығына арналған еңбектерде 
бұл мәселе жол бойы ғана қарастырылып келді, әлі де солай. 
Соның өзінде де автордың шығармасында халық поэзиясының 
қандай сюжеттері негізге алынғанын нақты анықтап, оны 
деректік көз ретінде, я болмаса фольклорлық материалдар 
қандай өзгеріске ұшырағанын анықтау мақсатында алғашқы 
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нұсқа мен әдеби шығарма салыстырылып қарастырылды. Бұл 
әдіс өз кезеңі үшін өте ұтымды болды. Ал, енді жаңа ғасырда 
әдебиет фольклорға қаншалықты көңіл аударады, оны неге, 
не үшін пайдаланады – бұл бұрынғы әдіспен зерттеуге көне 
бермейтін құбылыс. Өйткені, қазіргі әдебиет фольклорды 
бұрынғыдай таза күйінде қолданудан гөрі оның адам санасы
на, ойына, ісқимылына әсер ететін, көзге көріне бермейтін 
салаларына жүгінуді машық етіп келеді. Әділін айтар болсақ, 
фольклорды осы бағытта пайдалану постмодернистік әдебиетке 
тән. Мұнда фольклорды жаңа деңгейде, жаңа мақсатта пай
далану бар. Дәлірек айтқанда, дамыған постиндустриялық 
қоғам әдебиеті, тіпті, бүкіл мәдениеті фольклордан баяғыда 
қол үзіп кеткенімен, енді оған қайтадан қол созып, соған иек 
артуда. Тіпті, осы күнгі «ужастик» деп аталатын фильмдер, 
шындап келгенде, дәстүрлі фольклорлық сарындарды, ұғым
түсініктерді осы күнгі технологиямен жаңа сипатта пайдала
нып жүргенін көрсетеді. Бұдан біз фольклор мен әдебиеттің 
байланысы жаңа түрге, басқа деңгейге көшкенін көреміз. 
Осыған сәйкес зерттеуді де жаңаша жүргізу керек.

Ендігі жерде фольклор мен әдебиеттің арақатынасын 
сыртқы «тоғысудан» ғана емес, олардың «өзгертілген» түр
дегі байланысының заңдылықтарын ашуға тырысу керек. 
Бүгінгі әдебиеттегі фольклоризм мәселесі әр тұрғыдан зерттел
гені абзал, яғни қалыптасқан әдісті де, жаңа әдісті де қатар 
пайдаланған жөн. Өйткені, біздің әдебиетіміз фольклордан 
қол үзген емес, оны өзінің даму барысында әр түрлі мақсатта, 
әрқилы дәрежеде пайдаланып келді. Қазірдің өзінде поэ
зиямызда, прозамызда, драматургиямызда фольклордың 
жанр лары мен сюжеттері, кейіпкерлері мен көркемдікбей
нелеуіш құралдары көрнекті орын алады. Сонымен қатар 
бүгінгі әдебиетте фольклордың «құпия» жатқан, бейсаналық 
үлгілері шығармалардың өзегіне айналғаны да белгілі. Енде
ше осы үдерісті де байқап, оның шығармадағы функциясын, 
автордың позициясын ашуда атқаратын қызметін талдау, 
сөйтіп, қазіргі әдебиетіміздің фольклорға жаңаша қарап, оны 
жаңаша түсінетінін, басқаша айтқанда, бүгінгі таңдағы әлем 
әдебиетінде орын алып отырған үдеріс қазақ әдебиетінде де 
көрініс тауып жатқанын ашып көрсету – алда тұрған келелі 
міндеттердің бірі. Ұсынылып отырған ұжымдық еңбектің 
қарастырып отырған бір парасы – осы мәселе.

20279
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Қазіргі әдебиетте байқалатын бір заңдылық – жазушы 
фольк лорды үнемі таза қалпында, халық жадындағы не
месе ел арасындағы күйінде ала бермейтіндігі. Бүгінгі за
манда дәстүрлі фольклор осы күнгі мәдени емірден бірте
бірте шеттетіліп жатқаны белгілі. Бұған қоса фольклорлық 
шығармаларды көптеген баспалар жарыққа шығарып жатыр. 
Бұл басылымдардың мақсаты әрқилы, сондықтан мәтіндер 
түпнұсқалық үлгіде шыға бермейді. Сондайақ фольклор алу
ан түрлі мәдени шараларда, эстрадада орындалуда, бұл үрдісте 
ол трансформацияға ұшырауда. Демек, қазіргі таңда фольклор 
таза күйінде өмір сүріп жатқан жоқ. Осының бәрі жаңадан 
қалам тербеп жүрген ақынжазушыларымызды фольклорды 
тікелей емес, жанай, кейде басқа деректерден алып, пайдала
нуға мәжбүр етеді. Мұндай үрдіс постмодернистік әдебиет деген 
атауды алға тартып, фольклордың классикалық түрінен гөрі 
халық жады мен санасының перифериясында жатқан алуан 
түрлі мифтік персонаждарды, елес, албасты, пері, шайтан ту
ралы нанымдарды алып, шығарма кейіпкерін сандырақтатып, 
есеңгіретіп, екіұдай күйге түсіреді. Бұл, бір жағынан, дәстүрлі 
классикалық фольклорды жақсы білмегендіктен, білсе де, 
оның архетиптік, мифтік түрлерін әдейі қолданудан, екінші 
жағынан, реалистік сипаттағы әдебиеттен қол үзгендіктен, 
яки одан қашқандықтан болуы мүмкін. Қалай болғанда да, 
постмодерндік әдебиет постиндустриялық қоғамда көркем 
сөздің классикалық формасының мүмкіндіктері ада болды, 
тәмамдалды деген ұғымнан пайда болған секілді.

Шынтуайтына келгенде, әдебиеттің ежелгі фольклорлық са
рындарды пайдалануы постмодерндік әдебиеттен әлдеқайда 
бұрын жүзеге асқан. Әлем әдебиетінде, орыс әдебиетінде 
XIX ғасырдаақ түс көру, сандырақтау сияқты көне фольк
лорлық элементтер біршама орын алған (Н. Чернышевский, 
Л. Толстой, Ф. Достоевский, т.б.). Бұл дәстүр XX ғасыр 
әдебиетінде жалғасын тауып, мықтап орнықты десе де бола
ды. Фольклорды осылай пайдаланудың тарихына кез салсақ, 
авторлардың бұлай етуінің себептерін ашуға болады. Көбінесе 
байқалатын нәрсе – жазушы өз қоғамының қайшылықтарын 
көрсету үшін мифтік ұғымдар мен архетиптік сарындар
ды астарлай пайдаланады екен. Бұл – бір. Екіншіден, автор
лар өз кейіпкерлерінің психологиясын, жан күйзелісін, ішкі 
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се зім мен сыртқы жағдайдың тайталасын ашу мақсатында 
адам санасынан тысқары, оған бағынбайтын жайттарды әдейі 
қолданатындығы. Үшіншіден, ақынжазушылар ескі сүрлеу
мен жүрмей, жаңа әдіс, амал іздеп, шығармаға сонылық да
рыту үшін фольклордың таптаурын болған үлгілерінен гөрі 
оның ел жадының түкпірінде, пассивте жатқан түрлеріне 
көбірек мән беретіндігі. Төртіншіден, жазушы өз қоғамындағы 
болмысқа риза еместігін білдіру үшін мифологияны, ескі на
нымдарды шығармасына аллегориялық мақсатта шеберлікпен 
енгізетіндігі. Әлбетте, бұлардан басқа да себептер бар шығар, 
бірақ, біздің байқауымызша, XX ғасырдың көптеген жазушы
лары көне фольклорды осылай пайдаланған. Біздің әдебиетте 
де осы байқалады (М. Жұмабаев, М. Әуезов, Ә. Кекілбаев, М. 
Мағауин, О. Бөкеев, т.б.).

Қазіргі постмодерндік деп жүрген әдебиеттегі бір адамның 
екіге бөлініп, екі түрлі ғұмыр кешуі –  фольклордағы бір кі
сінің екі персонаж болып сөйлеуін, екеудің көргенбілгенін 
өз атынан баяндауын және адамның құбылып, басқа кейіпке 
түсуін еске түсіреді. Бірер мысал келтірейік.

Фольклорлық (анонимдік) айтыста бір адамның жануар
мен, аңмен басқа бір затпен айгысқа түсіп, екеуінің де атынан 
өзі сөйлейтіні жиі кездеседі. Сондайдың біреуі – «Қасқыр мен 
тоқтының айтысы». мұнда белгісіз автор өзі әрі қасқыр, әрі 
тоқты болып сөйлейді (яғни екі ролде ойнайды).

Тоқты:
Қасқыр-ау, аузың құрсын ырбыңдаған,
Жол таппай, қараңғыда тұрған жаман.
Ер болсаң тайлақ пенен тайды жеші,
Тоқтының несін жейсің тырбыңдаған?

Қасқыр:
Тоқтышық, не десең де құтылмайсың,
Ішінде шым қораның жұтылғайсың.
Әуелі сені жеп, сонсын тайдың,
Ешбірің де ұмытылмайсың... 2

Осы типтес бір адамның екі персонаж болып сөйлеуі ав
торлық ауыз әдебиетінде де аз емес. Ә. Диваев өткен ғасыр дың 
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20 жылдары жинаған материалдарының ішінде «Жұмана  зар 
ақынның домбырамен айтысқаны», «Жұманазардың атпен ай
тысқаны», «Жұманазардың қарғамен айтысқаны» деген дер 
сөзімізге дәлел.

Ал, атақты «Қырық өтіріктегі» кейіпкердің істері түгелімен 
қиял боп көрінгенімен ежелгі мифологиялық сананың өзгеше 
бір көрініс тапқаны деуге болады. Мұндағы тазшаның ақылға 
сыймайтын сияқты әрекеттері алғашқы қауым адамының 
санасында ешбір қисынсыз ден саналмаған, өйткені, мифтік 
уақытта адам мен қоршаған ортадағы заттар, аңдар бірдей, 
олар бірбіріне еркін құбыла алады және бірбірінің орнын
да алмасып жүре береді деген түсінік болған, өлі мен тірінің, 
жанды мен жансыздың арасына жік қойылмаған, сондықтан 
тазша басын опоңай денесінен жұлып алады да, онымен мұз 
ояды, басы суатта қалса да, талай шаруа атқарады, оның 
етіктері майға таласып, төбелесіп жатады, өкпелеп қашып кет
кен етігі тойда табақ тартып жүреді, иесін ұялтады... Осының 
бәрі кейінгі заманның фольклорында қайта қаралған, сынға 
ұшыраған, сол себепті шарттылық ретінде ұғынылған да 
қоғамдағы келеңсіздіктерді айту үшін пайдаланылған.

Әдебиет пен фольклордың байланысы мәселесінде жазу
шының фольклорға қатынасы – маңызды аспектінің бірі. Жа
зушының фольклорға қызығушылығы бар да, сол фольклор
ды өз шығармасында не үшін және қалай қолданылатыны 
тағы бар. Жай қызығушылық фольклорды әдеби туындыда 
мақсатты түрде және оны өзгерте пайдалануға ылғи да апарма
уы мүмкін, ал, апарғанның өзінде фольклордың бүкіл поэти
касы, нақты бір сарындары, сюжеттері биік дәрежеде көрініс 
таба ала ма? Әрине, көп нәрсе жазушының талантына байла
нысты. Сонда да фольклорлық материалды әр жазушы өзінің 
қалауымен таңдап, саналы түрде, өзінің алдына қойған көркем 
мақсатына сәйкес пайдаланса, фольклордың шығармадағы 
ролі тиісті деңгейде эстетикалық қызмет атқарары күмәнсіз. 
Мұндай жағдайда, яғни аса талантты жазушы пайдаланса, 
фольклор танымастай өзгеруі мүмкін, тіпті, ол әдеби шығармаға 
сіңісті кетіп, кейде оның қайнар көзін табу онша оңай болмауы 
да ғажап емес. Әлем әдебиетінің тарихында мұндай тәжірибе аз 
емес. Біздің қазіргі әдебиетте де ұшырасады.

Бүгінгі қазақ әдебиетіндегі жаңа бағыт, ағым, стиль мә
нерінде жазылған шығармаларда көрініп жүрген пост мо



[  309  ]

дерндік белгі есебіндегі адам мен хайуан арасында жақын
дықтың болуы, бір адамның екіге бөлінуі, кейіпкердің іс
әрекеттерінің түсінде атқарылуы, қаһарманның сандырақ 
халге түсіп, елес көруі сияқты көркем тәсілдер фольклор
да ертеден бері мотив, не сюжет түрінде қолданылып кел
ген үрдіс екені аян. Олардың түп негізі – көне заманғы ани
мистік, тотемдік, магиялық, т.б. сондай нанымдар мен ежел гі 
фольклорлық жанрлар (миф, хикая, көне эпос, ертегі), яғни 
алғашқы қауымдағы мифологиялық сана мен кейінгі дәуір
лердегі фольклорлық дәстүр. Мұндай сана мен дәстүр байыр
гы фольклорда ғана емес, бертінгі авторлық ауыз әдебиетінде 
де, жаңа жазба әдебиетте де көркемдік құралға, көркем тәсілге 
айналып, ескі мен жаңаны, шындық пен қиялды жымдасты
рып жіберген, сондықтан ол ажыратуға оңай тимейтін және 
көңілдің терең түкпірінде жатқан, кәдімгі санамен түсінуге 
қиын құбылыс. Реалдылық пен ирреалдылық араласып кет
кен бұл сана мен сарын белгілі бір жағдайда, айталық экстре
мальды ситуацияда немесе психологиялық қиналысқа түскен 
шақта, я болмаса шығармашылық ой толғаттырған кезде, 
адамның еркінен тыс көрініс беріп, сыртқа шығады, яғни 
қатты шошыған сәтте, жан түршігерлік нәрсеге тап болғанда 
адам оқыстан айқайлап, хайуанға тән дауыс шығаратыны 
секілді жайттар – сол көне мифтік, фольклорлық сана мен 
дәстүр адам табиғатында баяғы, есте жоқ ескі заманнан бар 
екенінің айғағы. Міне, осындай психологиялық, дұрысы пси
хикалық жағдайларды жазушылар өз кейіпкерлерінің ішкі 
дүниесін толық ашуға, олардың бойындағы әр түрлі қасиет
тері мен кемшіліктерді екіұдай түрде көрсетуте, адам мен 
қоғам арасындағы қайшылықты терең бейнелеуге, сөйтіп, 
өмірді, адам болмысын тануға пайдаланады.

Әдебиет пен фольклордың арақатынасын жалпылама түрде 
емес, әдебиеттің тарихи даму барысымен де бірлікте зерттеу – 
өте жемісті болмақ, себебі қай нәрсені болса да, тарихи прин
цип негізінде қарастырған дұрыс, зерттеудің объектісі қалай, 
қашан пайда болды, қандай өзгерістерді басынан кешірді, 
қандай күйге түсті деген сауалдар үнемі зерттеушінің назарын
да тұруға тиіс.

Бұған қоса кез келген ғылыми зерттеу тағы да үш сауалға 
жауап беруі керек: зерттеп отырған нәрсе не, ол қандай және 
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неге сондай? Осы үш сұрақ шешімін тапқан жағдайда ғана зерт
теу жұмысы өз мақсатына жетпек, ол нағыз ғылыми құнды 
теориялық еңбек болып шығады, себебі мұнда ғылым тілі
мен айтқанда, «фактология, описание и интерпретация» деген 
зерттеу ісіндегі үш кезең толық қамтылады. Міне, әдебиет пен 
фольклордың арақатынасы дегенде осы құбылыстың қашан 
пайда болғаны, қандай жолдан өткені, бүгін қандай халде де
ген шарт негізге алынды. Бұл принцип осы тарауда біршама 
жүзеге асырылды. Ал, басқа тарауларда фольклоризм мәселесі 
қазіргі әдебиет бойынша қарастырылды.

Әлбетте, ұзақ ғасырлар жасап келе жатқан фольклор өзімен 
бірге өмір сүрген әдебиетке, жалпы, мәдениетке үнемі ықпал 
етіп келген. Мәселен, бізге жеткен авторлық ауыз әдебиеті мен 
алуан түрлі жазбалық мәтіндерде фольклордың тікелей де, 
астарлай да әсері айқын көрінеді. Бастауын ИоллығТегіннен 
алатын жыраулық поэзияда, яғни Күлгегінге, Тоныкөкке 
арналған жырларда эпостың стилі анық көзге ұрады, ал, 
Шыңғыс хан мен Жошыға қатысты айтылатын шумақтарда, 
яки болмаса Сыпыра жыраудың, Асанның, Шалкиіздің, Қаз
туғанның, Бұқардың толғауларында ежелгі фольклорлық сим
волдар, тіркестер, сарындар кәдімгі батырлар мен ғашықтар 
туралы жырларда топтобымен кездеседі. Бұл дәстүр XIX ға
сыр ақындарында да сақталған: Махамбет, Дулат, Сүйінбай, 
Мұрат, Шортанбай поэзиясы фольклордың поэтикасын молы
нан пайдаланған.

Жазба әдебиетке келер болсақ, орта ғасыр туындыларының 
көпшілігінде фольклор материалдары анық көрініп тұрғаны 
белгілі. Айталық, «Қисса сүл әнбия», «Диуани лұғат ат түрік», 
«Құтадғу білік», «Тарихи Рашиди», «Жаһаннама», «Түрік 
шежіресі» сияқты шығармаларда  фольклордың әр түрлі жанр
лары, сюжеттері, тілдік, стильдік өрнектері кеңінен орын алған.

Жаңа жазба әдебиетіміздің бастауы – Абай мен Ыбырай 
шы ғармаларында фольклордың алар орны ерекше. Олар фольк
лорға саналы түрде барып, оны шығармашылықпен пай
даланған. Халық поэзиясының өлеңдік өрнектерін, ертегі лері 
мен мысалдарын Абай да, Ыбырай да белгілі бір мақсат пен 
шығармаларына арқау еткен. Ыбырай Алтынсарин фольклор
ды ағартушылық, ұстаздық мақсатта қолданса, Абай көркем 
сөзді жетілдіру мен әдебиетті байыту үшін пайдаланған.
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ХІХ ғасырдағы Абай мен Ыбырайдан кейінгі ақынжазу
шылар да фольклорға иек артқан. Бұл тұстағы жазба ақындар 
мен салсерілер қазақтың ғана емес, шығыстың да фольк
лорына қол созып, шығармаларына енгізді. Осы ретте, мәселен, 
Шәді Жәңгірұлын, Майлықожа Сұлтанқожаұлын, Біржан мен 
Ақанды, Нұржан Наушабайұлы мен Әсет Найманбайұлын 
атауға болады.

Жиырмасыншы жүзжылдықтың алғашқы ширегінде жа
зылған әдеби шығармаларда да жазба әдебиет өкілдерінің 
фольклордан қол үзіп кетпегенін көреміз. Шәкәрім Құдай
бердіүлының, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының, Сұлтанмахмұт 
Торайгыровтың, Тайыр Жомартбаевтың, т.б. үлкендікішілі 
туындылары, әсіресе, романдары, фольклорлық қазынамыздан 
мол сусындап, соларға негізделген.

Совет өкіметі орнағаннан кейінгі кезде фольклор мен әде
биеттің байланысы жаңа бағытта көрініс береді.

XX ғасырдың басы мен Совет өкіметінің алғашқы 1015 
жылдарында елді жаппай сауаттандыру мәселесі өткір болып, 
қай алфавитті алу керектігі туралы айтыстар орын алғанына, 
идеологиялық қыспақтың күшейгеніне қарамастан, әдебиет 
өзінің дамуын тоқтатқан жоқ. Рас, жаңа әдебиет қандай болуы 
керек, ол қалай дамуға тиіс, оған ескі мұраны пайдалануға бола 
ма, жоқ па, қандай бағытта пайдалану қажет деген секілді сау
алдар төңірегінде алуан түрлі пікір айтылып, кереғар, бірінбірі 
жоққа шығарған мақалалар газетжурналдардың беттерінде 
қардай борап жатты. Бірақ бұл жағдай жаңа әдебиеттің туып, 
қалыптасу процесін тоқтата алмады. Осы тұста әдебиеттің өзі 
үлкен саясиәлеуметтік мәнге ие болды да, қоғамдық ойдың да
муына өз ықпалын жасай да алды. Халықты жаппай сауаттан
дыру мен ағарту ісін жүзеге асыруда әдебиеттің ролі орасан бол
ды және әдебиет бұл міндетті ойдағыдай атқару үшін бұқараға 
түсінікті, ежелден етене халық поэзиясын барынша пайдалан
ды. Фольклорлық шығармалар авторлардың оқулықтарында, 
хрестоматияларында, жеке өз шығармаларында кең орын алды. 
Сөйтіп, фольклор жаңа әдебиетке тірек болды, оны халыққа 
жақындатты, сол арқылы жаңа идеяларды, соны ойпікірлерді 
ел арасына таратты, халықтың рухани жаңғыруына әсер етті. 
Фольклор – халық рухының көрінісі екенін ескерсек, әдебиет 
соны пайдалану арқылы қарапайым елдің шығармашылық
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рухани қабілетін айқара ашса, екінші жағынан, әдебиет ха
лықты, оның өмірін қалай бейнелеу керектігін үйренген еді.

«Тұтастай алғанда, 2030 жылдар төңкерісшіл жаңа әде
биеттің идеялықкөркемдік принциптерінің қалыптасып, 
жаңаша ізденістерге бет бұрған дәуір болады. Әдебиет ескі 
қоғамды қиратып, жаңа тұрмыс орнатамыз деген ұранды 
өмірдің шындығына сүйенді. Сондықтан да өмірдің өзіндегі 
сияқты артық кем дүниелер орын алып жатты. Соған қара
май, жаңа әдебиет біртіндеп, тарих сабағын тани, бой түзеді. 
Әдебиеттің жанрлық түрлері кеңейіп, ұлғая түсті»3.

Осы процесте фольклордың ролі айрықша бслды десек, 
артық айтқандық емес. Санамалап қана айтар болсақ, Мағжан 
Жұмабаевтың «Қорқыт», «Қойлыбайдың қобызы», «Батыр 
Баян», «Жүсіп хан», «Өтірік ертек», Шәкәрім Құдайбер ді
ұлының «Нартайлақ пен Айсұлу», Сәкен Сейфуллиннің «Көк
шетау», Сәбит Мұқановтың «Сұлушаш», Ілияс Жан сүгіровтің 
«Күйші», «Күй», «Дала», Мұхтар Әуезовтің «Еңлік – Ке
бек» сияқты туындылары фольклорлық сюжеттерді ар қау 
еткенін және сол кездер үшін ғана емес, бүкіл XX ғасыр қазақ 
әдебиетінің классикасы екенін еске алсақ та жеткілікті.

«Қазақ әдебиетінің қалыптасу кезеңінде оның қай жанры
нан болса да, фольклордың рухын, демократиялық тенден
циясын және түр ерекшелігін табу онша қиын емес. Азаматтық 
лириканың да, үгіттік поэзияның да, табиғат лирикасының 
да, сондайақ әдебиеттің басқа ұсақ жанрларының да, тіпті, 
белді жанрлар – эпикалық, лироэпикалық және толғау, 
поэ малардың да нәр алған бүлағы осы фольклор болды»4, – 
деп жазды «Қазақ әдебиетінің тарихына» «Фольклор және 
әдебиет» тарауын жазған үш автор (М. Қаратаев, М. Сильчен
ко, Н. Смирнова).

XX ғасырдың басындағы әдебиетімізге еуропа, әсіресе, 
орыс әдебиетінің әсері болғаны хақ, бірақ бұл басым сипат 
алған жоқ. Олардан қажетті дәрежеде керегін қабылдай оты
рып, қазақ ақындары мен жазушылары үлттық фольклорды 
кең мағынасында өз шығармаларына негізгі өзек етіп алды. 
Бұл үрдіс үсақ өлеңжырларда ғана емес, үлкен эпикалық 
туындыларда айқын көрініс берді. Бірінші болып фольклор 
элементтерін романда пайдаланған Міржақып Дулатов болды 
(«Бақытсыз Жамал»), одан кейін Тайыр Жомартбаев («Қыз 
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көрелік»), Спандияр Көбеев («Қалың мал»), Сұлтанмахмұт 
Торайғыров («Қамар сұлу»), т.б. авторлар қазақ фольклоры 
мен этнография материалдарын мол қамтыған болатын. Бұл 
кезеңде романмен қатар пьесалар, поэмалар жазылып, олар
да да фольклорлық сюжеттер мен кейіпкерлер, халықтық 
салтсана мен әдетғұрыптар, ойындар пайдаланылғанын 
айтуға болады. Мұхтар Әуезовтің «Еңлік – Кебегі», «Бәйбіше – 
тоқалы», Жүсіпбек Аймауытовтың «Рәбиға», «Мансапқұмар», 
«Қанапия – Шәрбану», Бекмұхамед Серкебаевтың «Бақсы», 
«Ғазиза», Қошке Кемеңгерұлының «Әулие тәуіп» сияқты 
1920 жылдарға дейін жазылған пьесаларды атауға болады.

XX ғасырдағы әдебиет, ең алдымен, проза жанрының күрт 
дамып, өркендеуімен ерекшеленгені белгілі. Бұл үрдісте де 
фольклордың өзіндік үлесі бар. Әсіресе, тарихи романдардың 
қайсысын алсақ та, оларда фольклордың небір әдемі үлгілерін 
табамыз және олар шығармаға шынайылық қана емес, көр
кемдік қасиет, тамаша ауан дарытады, оның шырайын 
келтіреді. Алуан түрлі аңыздар, өлеңдер, нақыл сөздер, ма
қалмәтелдер, үйлену мен жерлеу салтына байланысты әдет
ғүрыптар мен әнжырлар романның өн бойында әдемі жа ра
сымдылықпен пайдаланылып, кейіпкерлердің көркем бей
несін сомдауда, шығарманың мазмұнын тереңдетуде, өмір 
шын ды ғын жанжақты көрсетуде үлкен роль атқарады. Мұны, 
мәселен, «Абай жолы», «Оянған өлке» сияқты классикалық 
тарихи романдардан анық көреміз. Бұл дәстүр XX ғасыр 
басындағы әдебиеттен бастау алатыны даусыз. «Қыз көрелік», 
«Бақытсыз Жамал», «Қалыңмал», «Ақбілек», т.б. осы ойы
мызға дәлел бола алады.

Жаңа дәуірдегі, әсіресе, 19001930 жылдарғы қазақ әде
биеті үшін фольклорға сүйену, оны пайдалану – қажетті де 
орынды іс болды. Жаңа туып, қалыптасып келе жатқан про
фессионалды әдебиет фольклордың көмегінсіз бірден өркендеп 
кетуі мүмкін емес еді, себебі жүздеген жылдар бойы өмір сүріп 
келе жатқан фольклордың орныққан өзіндік көркем жүйесі, 
эстетикалық қуаты, тарихпен арақатынасы, болмысты көркем 
бейнелеу принциптері мен әдістәсілдері, көркемдікбейнелеу 
құралдары бар болатын, соларды пайдаланбай, жаңа әдебиет 
аяғынан тік тұрып кете алмайтын еді, өйткені, ол әлі өзінің 
көркемдік жүйесін тудырған жоқты. Мұндай жағдай, яғни 
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әдебиеттің фольклорға «тәуелділігі» өткен ғасырдың 2040 
жылдар әдебиетінде айқын көрінді. Уақыт өте келе, ол әдебиет 
дами келе, фольклорды бұрынғыдан басқаша пайдаланды, 
оған деген қатынасы да өзгеше болды. Бұл жерде үлкен роль 
атқаратын фактордың бірі – жазушының таланты мен алдына 
қойған мақсаты екенін айту керек, және өмір мен қоғам тала
бы да айтарлықтай маңызды болғаны белгілі. Рас, бұл тұста 
бір жазушылар фольклорды сол қалпы пайдаланды да, енді 
бір авторлар оны өзгерте, сәл басқаша қолданды. Бұл жерде 
шығарманың қай жанрда жазылғаны да аз әсер еткен жоқ. 

Әрине, әдебиет пен фольклордың арақатынасын зертте
генде «жазушы және фольклор» деген мәселені айналып өту 
мүмкін емес. Өйткені, жоғарыда айтылғандай, қай жазушы 
фольклорды қандай мақсатта шығармасына арқау етеді және 
оны қаншалықты әрлі, қандай деңгейде пайдаланады – бұл 
әдебиет пен фольклордың байланыс түрлерін қарастыру үшін 
аса маңызды мәселе. Әсіресе, жазушы шығармашылығында 
фольклор эстетикалық міндет орындай ма және ол көркем 
шығарманың ішкі, ажырамас бөлігіне (ингредиентке) айна
ла ма – бұл да айтылмыш проблеманы зерттеудің бір қыры. 
Қаламгердің дарыны мен алға қойған мақсаты фольклор
ды шикізат есебінде емес, ойлаған идеясын көркем түрде 
іске асыруға мүмкіндік беретін тәсіл ретінде бағалап, оны 
мазмұн мен эстетика жағынан байыта түседі. Автор фольклор
лық сюжетті өз керегіне салып, қайтадан қорытады, сөйтіп, 
шығармасымен тұтастандырып жібереді. Сондай қаламгердің 
ең жарқын өкілі – Мағжан Жұмабаев. Ол фольклордың бірне
ше түрін қамтыған.

Мағжанның фольклордың әр жанрлық түріне баруы оның 
фольклоризмі әр алуан екенін көрсетеді. Бұл жағдайды тек 
қана Мағжанның шығармашылық өздігінен деп түсіндіру 
аздық етеді. Ұлы ақынның фольклорға, оның әр жанрына ден 
қоюының басқа да маңызды себептері бар сияқты. Мәселен, ол 
Қорқыт жайлы әпсананы, Қойлыбай бақсы туралы шамандық 
мифті, Баян батыр туралы жазғанда тарихи аңызды, сондайақ 
Жүсіп хан туралы ертегіні, Сыздық жайында айтқанда хикая
ны өз поэмаларына арқау етіп алған. Неге, қандай себеп? Біздің 
ойымызша, мұның сыры мынада: біріншіден, Мағжан өз за
манына риза емес, сол тұста жүзеге асып жатқан қоғамдағы, 
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санадағы саяси, экономикалық, мәдени, тұрмыстық өзгерістер 
мен ісшараларға, жалпы жағдайға наразы, бұл жағдайдан 
құтылу жолын шарқ ұрып іздейді; екіншіден, халықтың өткен 
ғасырлардағы ұлтазаттық күресін, тарихта өшпес із қалдыр
ған оқиғаларды, сондағы Абылай, Баян, Кенесары тәрізді 
қаһармандардың ұлы істерін көрсетіп, қазақ жұртының ру
хын көтеруге күш салды, тәуелсіздік үшін күресуге шақырды; 
үшіншіден, Мағжан, бір жағынан, романтик ақын ретінде 
халықтың өткеніне, рухани мұрасына айрықша мән беріп, 
оны өте жоғары бағалады және содан идеялықкөркемдік нәр 
алды. Бұл айтылған тұжырымдар Мағжан поэмалары арқылы 
әдебиет тарихында халық поэзиясы қан шалықты маңызды 
екенін көрсетеді (біз ақынның аталған шығармаларына же
кежеке талдау жасамаймыз, олар жайында проф. Ш. Елеу
кеновтың кітабында жанжақты айтылған5). Осы жерде 
Мағжан шығармашылығын монографиялық түрде арнайы 
зерттеген профессор Шериаздан Елеукеновтің мына ойла
рын келтіру жөн деп ойлаймыз. Ұлы ақынға ескіні көкседі, 
патриархалдыққа қарай кейін сүйрейді деген айыптаулар дың 
жала екенін айта келіп, зерттеуші былай дейді: «Мағжан елім 
деп қан жұтқан ерлерді болашақ үшін, қазаққа қайратжігер 
беру үшін жырлады. Өткенді көксеу бар да, өткеннен рух алу 
бар. Бұл екеуі екі басқа нәрсе. Ақын өткеннің қайраткерлерін, 
Абылайды, Кенесарыны дәріптеді. Бірақ ол хан заманын 
тірілтуді тілеген жоқ. Елдің бостандығы мен тәуелсіздігі үшін 
күрескен ерлердің рухын шақырғанда отаршылдық қамыты 
астында жасып, жүнжіп кеткен елінің намысын қоздырғы
сы келді, кеуделерінде бабаларының өжет, қайсар жігерін 
тұтатқысы келді»6.

Осы ретте айтатын бір нәрсе: қоғам өмірінде үлкен сілкініс, 
тағдырлы бетбұрыс болған кездерде бүкіл мәдениет, әсіресе, 
әдебиет халықтың тағдыры туралы ой қозғап, қоғамдық санаға 
үлкен әсер етеді. Сондай оқиға Ресейде орын алған үш рево
люция еді. Алғашқы, 1905 жылғы революция орыс қана емес, 
империя құрамындағы ұлттардың да санасына қозғау салып, 
бостандық, азаттық идеясының жүзеге асуы мүмкін деген 
сенім тудырды. Дәл осы шақта орыс әдебиеті классикалық 
сыншы реализмнен басқа әдіске (символизм, т.б.) көшіп 
жатқанда, бізде романтизм белгілері бой көрсетті. Ал, 
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романтиктердің халық поэзиясына, тарихына аусары ауып 
тұратыны белгілі.

XX ғасырдың басында, дәлірек айтқанда, 19051920 жыл
дар аралығында қазақтың аса талантты жазушыларының 
ұлттық фольклорға, өткен тарихқа ден қоюының тағы бір 
себебі мынада жатқан сияқты. Профессор Ш. Елеукеновтің 
сөзімен айтқанда, «бақытсыздақ пен өлім елесі торлаған қазақ 
халқы 1905 жылғы революциядан соң ес жиып, күш ала баста
ды. Жаралы адам есін жиғанда ыңырсып, ыңқылдай бастайды 
ғой. Сол сияқты халді біздің әдебиетіміз де басынан өткерді. 
Ол елім, жұртым, халқым деп жар салды. 1905 жылдан кейін 
жарық көрген «Оян, қазақ», «Қырық мысал» – сол ыңырсу 
мен қыңқылсыңқыл. Бұл әдебиет өзінің жаралы жүрегін ба
сып сөйлегенде бұдан бұрынғы қаһармандық жорықтары көзге 
елестейді, ояна бастаған халқына сол бір жаугершілік шағын 
еске алуды мақсат тұтты. Сөйтіп, әдебиет өткенді жырлай ба
стады, бірақ, өйткенде, ол бұрынғыны қайта орнатуды көксеген 
жоқ, тағылық өмірін дәріптеген жоқ. Ол өткенді жырлағанда 
жас халқын демейтін, оның жүрегіне сенім отын жағатын айла 
іздеді»7.

Ш. Елеукеновтің бұл тұжырымы Жүсіпбек Аймауытовтың 
ойын бекіте түседі. Мағжанды романтик ақын деп атайды да, 
Ж. Аймауытов былай деп жазады. «Ертегі, Қорқыт, Баян – 
Мағжан романтизмі күшейгендігіне дәлел... Мағжан қазақтың 
бұрынғы ақындарының (Абай, Ахмет, Міржақыптың) ізін 
қуып, халықты өнербілімге шақырды. Мағжан сондықтан 
мәдениетшіл романтик болып отыр»8. Осыған ұқсас пікірді Қ. 
Мәшһүр Жүсіп те айтады.

«...Мағжан романтизмінің, – деп жазады ол, –  шындық тан 
аулақ кету үшін емес, қайта күрделі ақиқатқа мүмкін бол ған 
(сол кездегі цензура, қысым бөгеттен өтіп, шығармалары  ның 
жарық керу үшін де) өзгеше жол іздеу нәтижесінен туғанын 
ескеруіміз керек»9.

Жалпы, романтизмнің пайда болуы әрқилы және әртүрлі 
себептерге байланысты және ол реализм туа салысымен ізім
қайым жоғалып кетпейді, қайта реализмге негіз бола отырып, 
онымен қатар жүруі де мүмкін. Профессор Мәшһүр Жүсіп 
дұрыс айтады: «Көркем әдебиет дамуында реализм тәрізді 
романтизмнің де елеулі орын алғаны белгілі. Қазір әдебиетіміз, 
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негізінен, реалистік бағытта дамып жатыр десек, ол романтизм
нен мүлде безді деген сөз емес. Романтизм кеше болғаны тәрізді 
бүгін де бар. Әрине, оның бұрынғыдай тым оқшау, тым «таза» 
емес, өзіндік сипатта дамып отыратынын да ескерген жөн. Жал
пы, адамдардың әдеттегіні тамашалаумен қатар ерекше биікті 
аңсауы қашан да қай түрде, қай сипатта болсын романтизмді 
немесе романтизм элементтерін тудырып өтыратыны ақиқат. 
Демек, реализмсіз бірыңғай романтизммен қалу әдебиет тыны
сын тарылтатыны тәрізді романтизмсіз реализм де бір қанатты, 
бір аяқты жарымжанға ұқсап қалар еді. Ендеше ежелден қатар 
өмір сүріп келе жатқан бұл екі әдісті бірбіріне қарамақарсы 
қоймай, екеуіне де қанағат керек екенін ұмытпау лазым»10.

Ұлттық поэзияға тақырып жағынан да, идея тарапынан да, 
түр тұрғысынан да көп жаңалық енгізген Сәкен Сейфуллин де 
фольклорға жүгініп, өзінің шоқтықты «Көкшетау» поэмасын 
дүниеге әкелгені белгілі.

«Сәкен, – деп жазады академик Серік Қирабаев, – Көкше 
аңыздарының ішінен «Жеке батыр», «Бурабай», «Оқжет
пес», «Жұмбақтас» туралы әңгімелерді бөліп алады. Бұл аңыз 
әңгімелер Көкшетаудағы бірнеше жерлердің жоғарыдағы 
аттарға ие болуы жайын шертеді. «Жеке батыр» тауының аты 
қарауылда тұрған батырдың қалғып кетуіне байланысты туса, 
«Бурабай» сол көлді мекен еткен ақ бас бура тарихымен байла
ныстырылады... Сәкен жырлауындағы ел аңызында Бурабай 
көлін мекендеген ақ бас бура – ардақты ел күзетшісі, соның 
жақсылық, жаманшылығына ортақ жануар болып суреттеледі. 
Мұның өзі тіршілігі төрт түлік малмен байланысты болған 
халықтың сол малды ардақты деп табынуы кезіндегі ұғымның 
әсері болуы ықтимал. Ақбура ел өміріне қатысы бар елеулі 
жайларды алдынала сезетін болған деседі»11. Зерттеуші дұрыс 
аңғарған. Ақ бас бураны кереметі бар, алдағыны болжайтын 
сәуегейлік қасиеті бар деп керемет тұту – ежелгі мифологиялық 
сананың, дәлірек айтқанда, тотемистік пен анимистік және 
магиялық нанымдардың қалдығы. Ал, Жеке батырдың 
шаршағандықтан ұйықтап кетіп, тасқа айналға ны – архаи
калық мифтің сарқыншағы12. Әлбетте, бұлар реликті ғана, 
бірақ алғашқы түпкі түсінік өзгертілсе де сақталған, алай
да, мұны автор да, оқырман да олай деп ойламаған, себебі 
ол ұғымдар әдебикөркемдік құрал деп қабылданған. Сәкен 
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Сейфуллиннің фольклорлық материалды шебер пайдалана
тынын «Оқжетпес» пен «Жұмбақтас» тарауларынан айқын 
көруге болады. Оқжетпес туралы да, Жұмбақ тас жайындағы 
сюжет те таза фольклорға жатады, біреуі – тарихи аңыз болса, 
екіншісі ертегі іспетті әпсана, бірақ соған қарамастан екеуі де 
этиологиялық мифті еске түсіреді, яғни ежелгі замандағы «ана 
жердің атауы неге солай, мына көл не себепті осылай аталады», 
«қарлығаштың құйрығы неге айыр» деген сұрақтыжауапты, 
себепсалдарлы мифтер мен әпсаналарға ұқсайды. Әрине, олар 
ұзақ уақыт фольклор жүйесінде болғандықтан жанрлық та, 
сюжеттік те өзгерістерге ұшыраған, көркем шығармаларға 
айналған, ал, әдебиетте мүлде жаңа сипат алып, үлкен әдеби
көркем міндет атқарған. Мәселен, қыздың жұмбағын айтуға 
болады. Бұл өзі –  жеке сюжет және өте ескі сюжет. Ол ежелгі 
Үндістанның «Веталаның жиырма бес әңгімесі» (бізде «Ка
лила мен Димна») атты көне кітаптарында әңгімеленеді13. 
Мұнда төрт күннен кейін тойы болайын деп тұрған қызды бір 
жігіт тоғайда ұстап алады да, зорламақ болады. Қыз жалы
нып, «тойдан кейінгі күні өзім келейін, сен менің обалыма 
қалма, жі бер», – дейді. Жігіт жібереді. Той өтеді, түнде күйеуі 
құшақтайын десе, қыз болған жағдайды айтады. Күйеуі «рас 
болса, жарайды, бар», – дейді. Қыз уәдесін орындау үшін 
жолға шығады. Оны бір қарақшы ұстап алады да, әшекейін 
тартып алып, өзін қорлайын деп ойлайды. Қыз оған басынан 
кешкендерін түгел баян етеді. Қарақшы «бұл қыздың махаб
бат қуанышын қалайша бұзам», – деп ойлап, қызды жөніне 
жібереді. Қыз уәдесі бойынша өзін тоғайда ұстап алған жігітке 
қайтып келеді. Ол риза болып, қызға тиіспей, үйіне қайтарады.

Жанр жағынан бұл – ежелгі Үндістанның тәмсілі (прит
ча). Ал, осы сюжетті С. Сейфуллин қайдан алды, ол – жеке 
мәселе. Біздің мақсат – басқа: аталмыш сюжетті ақын қалай 
пайдаланған. Ол өзінің идеялықшығармашылық мақсатына 
қарай ескі фольклорлық сюжетке үлкен әлеуметтік жүк 
артқан, өмірдегі моральдық, этикалық қайшылықтарды ашу 
үшін қызды жаугершіліктің қызығына түсіп, қарапайым 
жұртқа зорлықзомбылық жасағандарға қарсы қойған, ол 
үшін ақын фольклорлық шығармадағы кейіпкерлерді өзгертіп, 
оларға символдық мағына берген, сол себепті қалмақ қызы 
өзінің өмірін, ойын жұмбақтап айтады. «Өзі және әңгімеге 
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қатысы бар адамдар онда әр түрлі құстар түрінде бейнеленеді. 
Мысалы, ол өзін кептер етіп көрсетсе, қиянатшыл адамдарды 
қарақұс, жапалақ күйінде, лашын – елдің қамқор адамдары, 
сұңқар – өзінің сүйген жары, жыртқыш бүркіт – хан бейнесінде 
суреттеледі. Қыз тек өзін ғана емес, момын құстардан көп зәбір 
шегетін кептерге бүкіл әйел қауымын балайды»14. Әрине, та
лантты ақын Сәкен Сейфуллин көне фольклорлық сюжетке 
әдебикөркем нәр беріп, оқиғаларды лироэпикалық сарында 
жырлаған.

Ұлы Отан соғысы жылдары фольклор мен әдебиеттің бай
ланысы едәуір күшейе түскені байқалады. «Көптеген жазу
шы, ақындар соғыс майданындағы ерлікті қолмақол жыр
лау үшін бұрынғы ауыз әдебиеті дәстүрлеріне қайырылуға 
мәжбүр болды, ондағы батырларды мадақтаған жырлардың 
бейнелеу тәсілдерін қабылдады»15. Бірақ бұл тәжірибе кейде 
ұтымды болмады. Жаңа заман соғысындағы ерлік істерді ескі 
тәсілдермен суреттеу, жауынгерлерді бұрынғы батырларша си
паттау жазба әдебиетке қажетті сонылық дарыта алмады. Енде
ше бұл тұстағы әдебиетке дәстүрлі фольклордың ықпалы үстірт 
болған деп бағалай аламыз, сол себепті бұл байланыс көркем 
шығармашылықтың даму тұрғысынан қарағанда прогрестік 
роль атқара алмағанын да мойындауымыз керек.

ХХ ғасырдың ортасынан бастап «эпос жырларының негі
зінде туған Мұхтар Әуезовтің «АйманШолпан» пьесасы, Ғабит 
Мүсіреповтің «Қыз Жібек», Сағыр Қамаловтың «Ер Тарғын» 
операларының либреттосы, «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» дра
масы қазақтың жазба әдебиеті ғана емес, бүкіл мәдениетінің 
халықтық негіздегі тамаша табысы болды»16, – делінеді «Қазақ 
әдебиетінің тарихында».

Расында да, жаңа қалыптасып келе жатқан профессио
налды мәдениет үшін бұл шығармалардың ролі зор болды. 
Сонымен бірге авторлар фольклордың сюжетіне ғана емес, 
оның идеясына, кейіпкерлердің ісәрекеттері мен мінезқұл
қына көп өзгеріс енгізгенін де айту керек. Бұл өзгерістің 
көбісі жазушыларға қойылған партиялық және советтік 
идео логияның талаптарынан туған еді. Соның салдарынан 
фольк лорлық түпнұсқаның әдебиеттегі жаңарған үлгілерінде 
таптықәлеуметтік мәселе бірінші қатарға шығып, ежелгі мұра 
саясиланған модерндікке ұшыраған болатын. Образдардың, 
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бүкіл шығарманың идеялық трактовкасы талай ғасырдан бері 
қазақ ұғымында бекіген интерпретаңиядан мүлде басқаша, 
тіпті, кереғар болып шықты. Солай болғанның өзінде де жа
зушылар халық мұрасын өте көркем шеберлікпен жаңаша ба
яндай білді, сөйтіп, фольклорды ғасырдың профессионалдық 
мәдениетіне үлес етіп қосты, оның құрамына енгізді.

Жазба әдебиет өзінің даму барысында, тіпті, әбден жетілген 
тұсында да фольклорды жатсынбайды, оны көркемдікпен 
жаңғырта отырып, өз кәдесіне жаратады. Бұл біздің бүгінгі 
әдебиетке де тән. Соңғы онон бес жыл көлемінде жарыққа 
шыққан бірталай романда, поэмада, пьесада фольклордың 
аңыз, әпсана, ертегі, миф, эпос сияқты жанрлары, жекеле
ген сюжеттері мен мотивтері шеберлікпен қолданылып, әр 
шығарманың идеялықкөркемдік мазмұнын тереңдетуге үлес 
қосқанын айтпасқа болмайды. Әсіресе, тарихи тақырыпқа 
жазылған туындылардың тәжірибесі ерекше. Фольклор сарын
дарын поэзиялық шығармалардан да көптеп кездестіруге бола
ды. Поэмалар ғана емес, өлеңдерде де фольклорлық сананың, 
халық поэзиясы мен нанымсенімінің ескілікті қорында 
жатқан тіркестер мен бейнелер, ұғымдар мен түсініктер табиғи 
түрде жүреді, оларды кейде авторлар әдейілеп енгізбейді, яғни 
фольклордың мұндай архетиптік элементтері ақын санасының 
түкпірінен шығып, кейде өзіненөзі автоматты түрде мәтінге 
кіреді, кейде саналы мақсатта қолданылады, сөйтіп екі 
жағдайда да әдеби шығармаға айшық беріп, автор ойын астар
ласа да, ашық айтса да, мейлінше байыта түседі. Мұндай жайт
ты Нұрлан Оразалин, Темірхан Медетбек, Жәркен Бөдеш, 
Ұлықбек Есдәулет, Несіпбек Айтұлы, Серік Ақсұңқарұлы, т.б. 
ақындардың өлеңдерінен айқын көреміз.

Көк тәңірі!
Қай қиянға қашты үміт?
Асау жанды бір өзіңе тапсырып, —
Тыным табам...
Жоқ...
Қайтадан мына елге жібер мені бақсы ғып!

Екі жақта лапылдаған екі от тұр,
Екі от емес – 
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Тамұқтағы екі өрт бұл!
Екеуінің арасында Алаш қап,
Оған енді Әзәзіл кеп бал ашпақ;
Қойлыбайдай Бақсы керек бұл елге
Жын-періні қуатұғын аластап!17

Былай қарағанда, фольклордың қандай да бір сюжеті, яки 
жанры жоқ мұнда. Ал, тереңірек үңілсек, фольклорлық ұғым 
мен сана көрініс беріп тұрғанын аңғарамыз. Ол қазақтың 
мифологиялық түсініктері – Көктәңірі, бақсы, тамұқ, әзәзіл
дер. Көк тәңірі мен бақсы – ежелгі шамандық нанымның 
белгісі, ал, тамұқ пен әзәзіл – кейін келген ислам дінінің табы. 
Ежелгі шамандық наным бойынша жердүниені, адамды, жан
жануарды жаратқан – Көк тәңірі. Көк тәңірі мен адамның ара
сында дәнекер болып жүретін – бақсы. Бақсы –  аспанды да, 
жердің астында да шарлай алатын, Тәңірдің таңдап алған ада
мы. Ол жер бетінде зұлымдықпен күресіп, адамдарды аурудан 
жазып, алдағыны болжайтын қасиетке ие және басқа да ке
ремет істерді атқара алады. Бақсы өзінің неше алуан жында
рын шақырып, әлемді шарлатады, өзі солар арқылы дүниеде 
не боп жатқанын біліп отырады. Ол жер астындағы елілер 
патшалығымен де күресе алатын құдіретті жан, қолынан 
келмейтіні жоқ. Сондықтан ол жынперілерді жеңіп жүреді.

Ал, тамұқ пен әзәзілге келетін болсақ, ислам дінінің каноны 
бойынша тамұқ – күнәлі пенделердің о дүниедегі қиналып, жа
натын орны, әзәзіл – Алланың айтқанына көнбей, жұмақтан 
қуылған және қарғысқа ұшыраған кейіпкер. Сондықтан ол 
адам баласына тек жауыздық істейді, оны тура жолдан айны
тып, күнәға батырады. Күнәһар болған соң ол байғүс тамұқта 
жанады.

Міне, ақын туған елін, Алаш жүртын айтып отырып, оның 
Совет Одағында қандай жағдайға түскенін суреттеу үшін ерте 
заманда қалыптасып, ел санасына сіңген ескі фольклорлық 
ұғымдар мен түсініктерді халық жадының түкпірінен суы
рып алып, өзінің айтар ойына үлкен шеберлікпен жаңғыртып 
пайдаланған. Мұндай тәсіл, ягни фольклорды тек сюжет 
түрінде емес, оның архетиптік үлгілері арқылы қолдану – 
қазіргі таңдағы дамыған әдебиетке тән әдеткі іс болып бара
ды. Мәселен, ақын Несіпбек Айтұлының «Сары қыз», «Көкала 
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үйрек», «Түс елес» атты поэмаларында фольклор жоғарыда 
айтқандай, жаңаша, соны тәсілмен еніп, шығармалардың әсер
күшін арттырған18.

Фольклорды жаңғырта, басқаша сипатта шығармаға 
арқау етудің ұтымды тәжірибесі кейінгі жылдары жарық 
көрген прозалық дүниелерден де байқалады. Бұл, әсіресе, 
ешқан дай таптық күресті немесе қандай да бір әлеуметтік 
қайшы лықты көрсетпей, өмірдің өзін сол таза ағымында, 
адамдардың тіршілігін өзгеше қырынан суреттеуді мақсат 
тұтқан шығармаларда кездеседі. Кейбір романдар мен повес
терде фольклорды бұрынғыдай сюжет, яки жанр деңгейінде 
пайдалану емес, қайта сол фольклордың өзін, айталық, бір 
ертегісін, я болмаса аңызын, әдеби биікте баяндап, соның 
өзін басты нысанаға алып, жеке шығарма еткен жайттар 
бар. Соның бір айғағы – Асқар Алтайдың «Алтай баллада
сы» («Алтайдың аққызыл модағайы») атты романы. Мұнда 
алғашқы қауымға тән тотемистік миф негізге алынған. Әрине, 
ол сол күйінде алынбаған, әдебиленген, мағынасы өзгертілген, 
психологиялық жағынан тереңдетілген, қосымша сюжет
термен көмкерілген, өмірдің көріністері енгізілген, соның 
арқасында көне миф әдемі көркем шығармаға айналған19. Ро
манның мифке қатысты сюжетін еске алайық.

Сарқырамада шомылып жүрген Бұлабике деген қызға 
аюдың көңілі ауады, оны көріп, шошыған қыз не істерін 
білмей, аңтарып қалады. Аю оның жотасын жалап, өзінің ау
сарын сездіреді. Осы кезде Ұлар деген аңшы аюды ұрыпсоғып, 
қызды құтқарады. Қыз бен жігіт табысып, кейін қыз ұл туады 
да, қайтыс болады. Жігіт оны білмейді, себебі нағашыларына 
қонаққа кеткен. Қайтып келе жатып, жаман хабарды естиді де, 
сүйіктісінің қабіріне барады. Барса – көр ақтарылып қалған... 
Осы кезде аю келеді. Жігіт пен екеуі арпалыса кетеді. Екеуі де 
өледі.

Әлбетте, бұл сюжет жалаң баяндалмайды романда. Мұнда 
қосымша эпизодтар мен сюжеттер бар, бірақ романның 
«дәмін» келтіріп тұрған – осы мифтік сюжет. Сонда бұл қандай 
миф? Тотемистік нанымға негізделген миф. Тотемизм бойын
ша адам немесе бүкіл бір ру аса күшті аңнан, яки әдемі гүлден, 
өсімдіктен, заттан, я болмаса табиғат құбылысынан, күн 
нұрынан, желден, т.б. жаратылып тарайды, өсіпөнген ұрпақ та 



[  323  ]

сол тотемді өзінің бабасы деп біледі және тотембаба әрқашан, 
әсіресе, қиынқыстау кезеңде ұрпағына жәрдем етеді, оны 
қолдапқорғап жүреді. Бұл түсінік – мифтік сананың екінші 
кезеңінің жемісі20.

Осы түсінік кейінгі замандарда көптеген ертегі мен эпосқа 
еніп, бас қаһарманды дәріптеуге қызмет етеді. Оның өңделген, 
жаңаша түсінілген, түсіндірілген түрі әдебиетке де кірігеді.

Әрине, бұл сияқты ұғымнанымдарға алғашқы қауым ада
мы сенген, ал кейінгі замандардағы фольклорда олар көр
кемдік тәсіл ретінде қолданылып, адамдар оларды қиял деп 
қабылдаған. Солай болса да, көне нанымдар мен ұғымдар 
бүгінгі адам санасының перифериясында жатады, белгілі бір 
жағдайда, кейде адамның ырқынсыз, көрініс береді. Қалай 
болғанда да, мифтік сана әлі күнге дейін адаммен бірге өмір 
сүріп келеді, сондықтан оның көркем әдебиетте жүруі – 
табиғи. Миф, мифология, жалпы фольклор тозбайтын руха
ни құндылық, сол себепті оларды қаламгерлер өз уақытын, 
қоғамның, адамның жайкүйін көрсету мен өзінің дәуіріне, 
қоғамына, ондағы әр түрлі саяси, экономикалық, рухани про
цестерге қатысын білдіру үшін еске алып, соларға жүгінеді. 
Біздің әдебиетте де осыны көреміз.

Аң мен адамның туыстығы туралы көне миф кейін ертегіге 
айналып, аң мен адамның арақатынасы басқа мәнде баяндала
ды. Оның мысалын қазақ ертегілерінен көруге болады. Әсіресе, 
А. Асқар суреттеп отырған аю мен әйелдің тарихы жайын дағы 
сюжет сәл өзгеше түрде әңгімеленген «Аю бала», «Аю дәу», 
«Аю алпан»21, «Түрт көрпе»22, тағы кейбір ертегілерде аю мен 
әйелдің тұрмыс құрғаны, олардың балалы болғаны айтылады. 
Баланың есімі бір ертегіде – Аю алпан, басқасында – Аюдәу, 
енді біреуінде – Аюқұлақ. Аталмыш ертегілерде ежел гі 
тотемдік ұғым өзгертілген. Біріншіден, аю мен әйелдің ота
суы – кездейсоқтық: аю әйелді ұрлап әкетеді. Екіншіден, олар
дан туған бала ержеткен соң анасымен бірге нағашыларына 
келеді, онда өзінің күшқайратымен ерекшеленеді. Бұдан 
көретініміз – ертегіде көне тотемистік нанымнан қалғаны тек 
тотембабаның күшқуаты ұрпағына ауысатынына сену.

Жалпы, аю мен әйелдің отасқаны женінде ел арасында 
алуан түрлі әңгіме бар, бірақ олар түгел хатқа түспеген. Бала 
кезімізде үлкен адамдар айтып отыратын: бір әйелді аю ұрлап 
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әкетеді, үңгіріне алып келеді. Аю үнемі әйелдің жонжотасын 
жалап жүріп, оны бүкір қылады. Адамдар әйелді іздеп, тауып, 
елге алып келеді. Содан біраз уақыт өткек соң жалғыз қалған 
бүкір әйел аюкүйеуін сағынып: «Үңгір де болса, үйім еді, аю 
да болса, байым еді», – деп, жылаған екен. Осы әңгімені айтып, 
әйелдің сөзін мәтел етіп отырушы еді ауылдың кісілері. Демек, 
аң мен адамның отасуы жөніндегі әр түрлі әңгімелер ел ара
сында әжептәуір тараған болу керек. Әрине, ондай әңгімелердің 
тотемистік миф екені ұмытылып, адамдар олардағы оқиғаны 
бір кезде болған ғажайып жағдай деп қабылдаған23. Аталмыш 
жайтты, тіпті, А. Алтайдың кейіпкері Ұлардың әңгімесі де рас
тайды. Аюдың не себепті Бұлабике қызға қызығып шапқанын 
түсіндіре келе, аңшы Ұлар былай дейді:

– Жасырыпжабары жоқ. Хайуан қызықса керек... Адам 
да аюға ұқсайды ғой... Аю адамнан азған дейді үлкендер. Бәрі 
де мүмкін. Сені қуғаны – жейін деп емес, адам тәніне қызыға 
құмартқанынан... Мұндай жағдайлар бұрын да кездескен ғой. 
Аю адамды алып кетіп, үңгіріне жасырып, жауырынын жалап, 
жүн шығарып, жабайы жан қылып алғаны туралы аңыз да бар 
емес пе?24

Аю мен әйелдің отасқаны жайындағы әңгіме алғашқы 
мифтік мәтіннен ғана емес, ертегілік сипатынан да алшақтап, 
елдің санасында болған оқиға туралы аңыз түрінде бекігені 
байқалады, осы мысалға келтірілген Ұлардың сөзінен, екінші 
сөзбен айтқанда, адамдар осы тарихқа сенген секілді, романда 
бұл айқын сезіледі...

Әлбетте, романда ескі сюжет мүлде өзгеріске түскен: әйел 
мен аю бас қоспайды, керісінше, екеуі бірбірінен алшақ, 
олардың кездесуі басқаша, аю қызды аңдып жүріп кездеседі, 
қызды алып кете алмайды... Автор ежелгі сюжетке басқаша 
трактовка жасайды, мифтегі аң мен адамның отасуы романда 
олардың бірбіріне деген өшпенділігі болып көрсетіледі, демек, 
көне миф сакралды қасиетінен айырылып, реалды сипат ала
ды. Соның нәтижесінде аң мен адамның арақатынасы олардың 
бітіспес тартысы болып шыққан. Қызды құтқарған аңшыдан 
өш алу үшін аю малды қырады, оның анасын өлтіреді, ең 
ақыры, өліп қалған Бұлабикенің мәйітін қорлайды, өзімен 
бірге аңшы Ұларды да опат қылады. Сөйтіп, нағыз баллада 
үлгісіне айналған, бірақ баллада күйінде қалмай, роман фор
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масына ауысқан. Автордың шығармаға «романмиф» деген 
анықтама беруі тегін емес. Осының өзіақ шығарманың қайнар 
көзі миф екенін білдіреді, алайда, миф автордың таланты мен 
шеберлігі арқасында көркем романға айналған.

Романда мифке кереғар идея мен ісәрекеттер жетерлік. 
Мәселен, аюдың әйелге қалай көңілі ауғаны миф үшін қажеті 
жоқ деталь. Романда аюдың қызға қызығуының себебі кең 
айтылған: қызды алғаш көруі, оның бойжеткеннің ақ тәніне 
таңдануы, қызды алыста жүріп аңдуы, ақырында, сарқырамада 
ұстауы.

Осының бәрі аюдың ішкі сезімі арқылы көрсетіледі.
Мифте де, ертегіде де айтылмайтын нәрсе – әйелдің аюды 

алғаш көргендегі жайкүйі. Романда Бұлабикенің аюды көрген 
кездегі жанталасы, үрейленгені, қашуы, есеңгіреуі, тығырыққа 
тіреліп, аю келіп, бұжыр алақанымен жотасын сипаған сәттегі 
сезімі – бәрі терең психологиялық әдіспен ашылады.

Фольклорлық шығармада кездесе бермейтін аюдың аңшы 
Ұлардан таяқ жеп, қашқаннан кейін өзін қалай сезінгенін, 
тұмсығының ауырғанын, жаны қиналғанын оның өзінің ойы 
арқылы бейнелеу – автордың үлкен табысы. Әдетте, фольк
лордың қай түрінде болса да, кейіпкердің жан қиналысы бұ
лай нақтылап суреттелмейді. Тіпті аюдың түс көруі, түсінде 
Бұлабикенің елесін көріп, соған ілесіп жүруі, қызды сағынып, 
оның ауылын торуы – мұның бәрі мифте, ертегіде болмай
тын жайт, мұны да жазушының тапқырлығы деу керек. Бұл 
жайттар, әсіресе, аюдың ойлануы, түс көруі, қызды аңсауы – 
алғашқы қауымдағы анимистік нанымның көркемдеуіш құ
ралға айналғанының айғағы. Яғни аю кәдімгі адам сияқты, 
оған адамның қасиеттері таңылған, ал, бұл анимизм бойынша 
алғашқы қауым адамы жер бетінде барлық нәрсенің, аңның, 
ағаштың, тастың, т.т. жаны бар, олар адамша өмір сүреді, 
сөйлейді, үйленеді деп есептеген. Осы ежелгі фольклордан туған 
сенім кейінгі замандар мәдениетінде, өнерінде, әдебиетінде 
көркемдеуішбейнелегіш құрал ретінде пайдаланылған.

А. Алтайдың «Алтай балладасында» осындай архетиптік 
фольклормен қатар қазақтың тұрмысында да, эпосында да 
кездесетін қызды ерте атастыру, қалыңмал төлеу, ұрын келу 
сияқты салтғұрыптар да тікелей алынғаны көрініп тұр. Тіпті, 
аңшының Сумылтық деген аты да ертегі мен эпостағыдай: 
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соққыға жығылып, ессіз жатқан иесіне келіп, оны жалап, 
оятады. Осы екі жағдай романға таза қазақы рең беріп, оның 
болмыстық шырайын келтіре түскен.

Қазақ әдебиетінде жиі қолданылатын фольклорлық тәсіл
дің бірі – түс көру. Фольклортану ғылымында мұны «түс 
көру» мотиві дейді. Фольклорлық шығармада түс бірнеше 
қыз мет атқарады: болжамдық, сақтандыру, информациялық, 
кейіпкерге сенім ұялату, оны іске жұмылдыру... Көбінесе түс 
қаһарман қиналғанда немесе бірдеңені іздегенде, я болмаса 
бірдеңеге күдіктенгенде, қорыққанда көрінуі.

Жүсіпбек Аймауытов шығармаларындағы түс көру мотивін 
талдай келіп, Г. Пірәлиева мынадай пікір айтады:

«Байқасақ, осы жерде фольклордағы түс көруден көркем 
прозадағы түс көру тәсілінің көркемдік сапасы өскендігінің, 
екеуінің арасындағы ерекшеліктің жер мен көктей өзгешелігі 
барлығын байқаймыз. Фольклордағы түс көру бір тегіс, бір 
бағытта, яғни хабар алдынала болжаудың міндетін атқарса, 
прозадағы түс көру тәсілі – образ бен ой айшықтауда, ке
йіпкердің характерін психологиялық өмірдің заңдылығына 
сәйкес сомдауда, ұйқы мен ояну мезеті арасындағы жан 
қозғалыстарын байланыстыра бейнелеуде, түстен кейінгі адам 
санасы мен ісәрекеттеріндегі психологиялық түзілістерді 
тереңдей талдауда таптырмас құрал бола алады»25.

Фольклор мен әдебиеттегі түс көру, әрине, бірбірінен өз
геше, алайда, бұл жерде мына жайттарды ескерген жөн: 
фольклордағы түс көру деген – сенім, яғни түс орындалады деп 
сену және түс міндетті түрде жүзеге асады. Ендеше, түс көрудің 
өзі – фольклорлық сананың жемісі, тіпті, фольклордың бір 
түрі. Көркем фольклорда ол бірнеше міндет атқарады, себебі ол 
көркемдік құрал ретінде пайдаланылады. Эпоста да, ертегіде 
де, діни нанымдарда да түс көрудің басты міндеті – кейіпкердің 
болашақ тағдырын болжау мен кейіпкерді ескерту, демек, осы 
арқылы түс көру символдық роль атқарады. Көркем әдебиетте 
олай емес онда түс ылғи да шындыққа айналмайды, керісінше, 
өмір шындығының адам санасындағы айнасы, ол ешқандай да 
символдық жүк арқаламайды, кейіпкерге ескерту жасамай
ды. Кейіпкер өзінің көрген түсіне толық сенбейді, сол себепті 
жаман түс көрсе де, жақсы түс көрсе де, алдағыны болжағысы 
келмейді, қайта неге сондай түс көргеніне таң қалып, оны 
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үнемі жақсылыққа жоруға тырысады немесе өмірде болған бір 
жағдаймен байланыстырғысы келеді.

Жалпы қазіргі көркем прозада түс көру көбінесе көркемдік 
тәсіл ретінде қолданылып, кейіпкердің психологиясын ашуға 
қызмет етеді. Ал, жалпы фольклорда түс көру психология
лық функция атқармайды, оның міндеті – кейіпкерді ескерту, 
сақтандыру, оның келешегін көрсету. Сондықтан да фольк
лорлық қаһарман түсті сатып алады, соның орындалуын қа
лайды, я болмаса түстен қорқады (дұшпанның ханы, батыры, 
т.б.). Түске сенбесе, оны елемесе, кейіпкер мұратына жетпейді.

Рас, әдебиет кейіпкері де көрген түсіне мән береді, ойла
нады, бірақ оған сенерсенбесін де білмей, дал болады. Бірақ 
фольклор кейіпкері құсап түстің жүзеге асуын міндетті деп 
санамайды. Өзінің түсін талдауға, оның себебін түсінуге онша 
мән бермейді, тек ойланады. Осы жолда әдеби кейіпкер өзінің 
ішкі сырын, көңілін, жан құбылыстарын көрсетіп отырады, ал 
бұл жазушының психологиялық талдау тәсілін қаншалықты 
терең меңгергенін айғақтайды.

Қазіргі әлем әдебиетінде етек алған үрдіс – адамның екіге 
жарылып, бірбірімен айтыса, таласа жүріп, әмірдегі әр 
түрлі оқиғалар мен қоғамдағы жағдайлар туралы қарама
қайшылықты пікір айтуы. Сөйтіп, бір кейіпкер екі адам бо
лып, өзінің ішкі болмысын, көңіл түкпірінде жатқан ойсырын 
ашып, күрделі образға айналады.

Осы тәсіл біздің әдебиетімізде де көрініс беріп жүргені 
белгілі. Мысалға Төлен Әбдіковтің «Парасат майданы» повесі 
(2001) мен Мұхтар Мағауиннің «Жармақ» романын (2007) 
алайық. Төлен Әбдіковтің повесін оқып отырып, адамзат 
қайда бара жатыр, рухани азғындық түптіңтүбінде адамзатты 
қайтадан тағылық (первобытная дикость) заманына апармай 
ма деген өте қауіпті сауалға жауап іздеуге мәжбүр боласың.

Неге десең, Төленнің кейіпкері Күнделік иесі газет бетте
рінен небір сұмдық жайттар туралы оқып, өмірден, адам бол
мысынан түңілген сыңай білдіреді, мұндай сезімге оқырман 
да беріледі. Олай болмауы мүмкін емес, себебі Күнделік иесі 
айтқандай, газет беттерінен оқитынымыз жан түршігерлік, 
адам шошитын оқиғалар, адамдардың хайуандығы:

Өзінің анасын зорлаған немесе өлтірген.
Өзінің балиғатқа толмаған қызын зорлаған не өлтірген.
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Сәбиін өлтіріп, қоқысқа тастаған келіншек.
Өз ұлына тұрмысқа шыққан миллионер әйел.
Адам етін жеген маньяктар.
Еркекке үйленген еркектер
Өлікпен жыныстық қатынас жасағандар26...
Санамалап айтылған осы істер — адамға тән бе? Жоқ. 

Кейіпкер осыларды ойлап, күйіппіседі, ақыры, жүйке ау
руына ұшырайды. Оны бұл халге түсірген тек ой емес, өзінің 
ішіндегі екінші «мен», яғни Бейтаныс. Осылай адамдағы 
сыртқа көріне бермейтін «қостұлғалық» арқылы жазушы бү
гінгі өмірдің сорақылықтарын ашып салады, оқырманды терең 
ойға қалдырады.

Адамның мұндай халге түсуінің себебі неде? Автор да, 
кейіпкер де осыған жауап іздейді. Бұл тек қана психологиялық 
патология ма? Солай болса, оны тудырған не нәрсе? Қандай 
күш? Бір жағынан қарағанда, адамдарды мұндай иттікке 
итеріп тұрған нәрсе – санасыздық, ессіздік болуы мүмкін, 
яғни адам өзінің жабайы, әлі саналы Ноmо Sapiens болмай 
тұр ған кездегі әдетіне басып, белгілі бір (аффект, экстремаль
ды, есеңгіреген, т.б.) жағдайда сол айуандық сезімдеріне ерік 
береді де, ойланбай, тағылық әрекеттерге барады. Бұл Юнг, 
Фрейд ашқан «бейсаналық архетиптер» деуге де толық негіз 
бар және оларды жазушы адамның ішкі болмысын ашуга ше
бер пайдаланған.

Екінші жағынан қарағанда, адамдарды мақұлық дәреже
сіне жеткізген нәрсе – азғындық. Кәдімгі Абай айтқан «Тамағы 
тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласының» өзі. Со
дан барып ол «санасыз, ойсыз, жарым ес» болып шығады да, 
адамдық ізгі қасиеттен толық айырылады. Ойланып қарасақ, 
Күнделік иесін шошытқан жаңа әрекеттерді істейтін адам
дар бүгінгі заманда өркениетке жеткен, демократиялық ел
дерде өмір сүреді. Демократия дегенді «бәрін өзім білем, 
не істеймін десем – өз еркім» деп түсінген олар – аш емес, 
жалаңаш емес, бірақ гомосексуалистер, көшеде тыр жалаңаш 
жүретіндер, ішіп, қалай болса солай жыныстық қатынасқа 
ашық түсетіндер... Олар неге бұлай болды? Себебі – өзімшілдік, 
жауапсыздық, қоғамда тежегіш күштің жоқтығы. Дәл 
осыған ұқсас жағдай бізде де көрініс беруде. Бірақ біздегінің 



[  329  ]

себебі сәл басқаша. Дамыған елдегілер «тойып секірсе», 
біздегілер «тоңып секіруде». Нарықтық экономикаға көшкен 
сәттен бастап, бұқара халық орасан қиыншылыққа тап бол
ды: жұмыссыздық, баспанасыздық, аштық – бұлардың бәрі 
қосыла келіп, адамдардың біраз бөлігін люмпенге айнал
дырды, рухани азғындыққа әкелді. Соның салдарынан олар 
есірткіге, ішкілікке, әйелдер жезөкшелікке салынды, еркек
тер, әсіресе, жастар рэкеттік әрекеттер мен зорлықзомбылық 
жасауға көшті. Рухани азғындау, түптеп келгенде, оларды 
адамгершіліктен жұрдай қылды, не құдайдан, не адамнан 
қорықпаған олар өз әкесін, шешесін, баласын, әйелін өлтірді, 
қызын, қарындасын зорлады, жазықсыз жандарды жайрат
ты... «Ашынғанның тілі шығады, ашыққанның қолы шы
ғады» демекші, кедейшілік, жоқшылық адамдарды ессіздікке, 
тағылыққа апарды. Сонымен бірге мұндай хайуандыққа тек 
ашыққандар ғана емес, «тамағы тоқ, көйлегі көктер» де барып 
жатқаны елге аян. Бұның себебі – «аттылыға ілесіп, жаяудың 
таңы айырылыптының» кері. «Демократиялық елміз» деген
ді желеу етіп, баскөз жоқ батысқа еліктеудің салдары. Ебін 
тауып, екі асап, тез арада байып алғандардың бір бөлігі да
мыған елдердің «рахат өмірін» өздерінше түсініп, игеріп 
алған сыңайлы. Өзінің мүддесі үшін олар ешқандай зорлық
зомбылықтан, кісінің қанын төгуден, бір үйлі жанды сойып, 
тонап кетуден қашпайды. Бұлардың азғындауы – аштық
тан емес, имансыздықтан, өзімшілдіктен, тойымсыздықтан, 
аш  қа  рақтықтан. Ендеше, бұлардың адами болмысы оу бас
тан шірік, арам. Реті келіп, өздері қалаған жағдай туғанда 
олар тағылыққа кешіп, жабайы әрекеттерін іске асырады. 
Міне, осындай адамдардың ішкі дүниесін ашып, оларды 
аллегориялық тәсілмен әшкерелеу – көркем әдебиеттің бүгінгі 
таңдағы өзекті міндеттерінің бірі. Әшкерелеп қана қою емес, 
сондай былықты, зияпатты істердің алдын алып, адамдарды 
сақтандыру, сол арқылы қоғамды тазарту, жетілдіру – әдебиет 
пен өнер үшін зор мақсат. Жазушы Т. Әбдіков осы мәселелерді 
көркем тілмен зерттей де, зерделей де білген.

Бір адамның екіге бөлінуі (раздвоение личности) – фило
софиялық тұрғыдан алғанда, өте күрделі құбылыс, ал көркем 
өнерде, әдебиетте өмірдегі қайшылықтарды, кейде ашық 
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айтуға бола бермейтін әлеуметтік, саяси, қоғамдық, рухани 
келеңсіздіктерді тереңінен көрсету үшін кейіпкерді екі жарып, 
екеуін айтыстырып, тартыстырып суреттейтін аллегориялық 
тәсіл. Жазушы тіршілікте болып жатқан істерге, неме
се саяси шешімдерге, т.б. жағымсыз құбылыстар мен оқи
ғаларға деген өзінің көзқарасын білдіру үшін осы тәсілді 
қолданып, психологиялық шығарма тудырады. Мұны Мұхтар 
Мағауиннің «Жармақ» атты романынан да байқауға болады27. 
Шығарманың атауының өзіақ екі ұғымның, екі позицияның, 
екі принциптің қайшылығы мен тайталасы туралы болатыны
нан хабардар етеді28.

М. Мағауиннің суреттеп отырған уақыты – ХХ ғасырдың 
соңғы 40 жылы мен XXI ғасырдың алғашқы жылында орын 
алған жайттар мен оқиғалар, сол шақтағы қазақ халқының 
жайкүйі, яғни шығармадағы ісәрекеттер нақты уақытта, 
нақты жерде өтіп жатады, кейіпкерлер де «таныс бейтаны
стар». Бірақ нақты уақыт пен нақты жер болғанымен, басты 
кейіпкердің өз үйінде отырып, басқа кеңістікке тап болуы, 
онда өң мен түстің арасындағыдай күй кешуі, сол кең сарай
да болып жатқан тойдың үстінен түсуі, өзінің дастарқан ба
сында отырғанын көруі – бұлар шығармадағы оқиғалар әрі 
шын болған сияқты, әрі елес, әрі қиял секілді көрінеді. Демек, 
автордың мақсаты – осындай тәсілді қолданып, өз ортасының, 
өз заманының өте сұрықсыз қалпын, өзімен қатар өмір сүріп 
жатқан адамдардың жиіркенішті қылықтарын аллегориялық 
жолмен ашып беру екенін көреміз. Романдағы оқиғалар, адам
дар, олардың бірбірімен қарымқатынасы, ісәрекеттері –  
түгел шындық деп айта алмайсың, солай бола тұра шындық 
емес деу тағы қиын. Осы ойды жазушының өзі де құптағандай: 
«Көркемдік тәсілдеп тануға тура келеді. Мен дегеннің бәрі 
мен емес. Ол дегеннің бәрі – ол емес. Ол деген – мен. Мен де
ген –  ол»29, – деп жазады. Анығын айтқанда, бұл шығармада 
автордың өз өмірінің эпизодтары мол, олар шарттылыққа 
толы, сондықтан романды ғұмырнамалық дей алмаймыз. Бұл –  
постмодерндік мәнерде жазылған әлеуметтікпсихологиялық 
немесе философиялық шығарма деуге болады. Мұнда автордың 
қиялымен қатар белгілі мөлшерде тарихи да, реалистік те си
пат бар. Романның қамтитын мезгілі ХХ ғасырдың соңғы 



[  331  ]

қырық жылы, оның ішінде соңғы он жылы – тәуелсіздік кезеңі. 
Марқұм болған Иман Қазақбай деген жазушының атынан баян
далатын оқиғалардың біразы – сол шақта өмірде болған жайт
тар, сондайақ кейіпкерлердің де кейбірі – реалды адамдар, 
олардың арасында болған айтыстартыстары да –  шындық. 
Бірақ бұған қарап, романды тарихи деуге болмас. Мұнда, 
негізінен, қазақ қоғамының халжайы туралы философиялық 
ойтүйіндер, толғамдар басым.

«Жармақтың» өн бойында қамшыдай өріліп отыратын 
өзекті мәселе – қазақ халқының тарихы, оның ұлт болып 
қалыптасуы мен рухани құндылықтары. Шығарманың бүкіл 
мазмұны, сюжеті осы проблемаларға құрылған. Қай оқиға 
болса да, ұлттық мәселеге байланысты өрбиді, сол ар қылы 
кейіпкерлердің болмысы, адами қасиеті ашылады. Олар
дың бірбіріне деген қатынасын, көзқарасын анықтайтын 
нәрселер –  Совет өкіметінің қазақ халқына жасаған қиянаты, 
этникалық геноциді, ұлттық езгісі, осылардың салдары – елдің 
мәңгүрттікке, ұлтсыздануға бой алдырғаны сияқты мәселелер. 
Бас кейіпкерді толғандыратын, тіпті, күйіндіретін жағдай
лар – мәселен, жеке мемлекет болған шағымызда адамдардың 
пиғылының жамандыққа өзгеруі, ақшаны құдай деп тануы, 
жаппай етек алған жемқорлық, ұлттық құндылықтарға де
ген нигилизмнің күшеюі, тасбауырлық пен өзімшілдіктің 
өркендеуі, сөйтіп осы айтылғандардың көпшілік тұрмысының 
жүдеуіне, рухани азғындауына әкелуі, т.т. Қазіргі қоғамдағы 
мұндай келеңсіздіктерді қалай жоюға болады, жалпы жоюға 
бола ма деген сауал туады оқырманда.

Жоғарыда айтқанымыздай, романда көркем шарттылық аз 
емес, ол шығарманың әр тұсында көрінеді. Бұл шарттылық 
фольклорлық қайнардан алынғаны аңғарылады, әрине, жа
зушы оны фольклор деп ойламайды, өйткені ол тікелей фоль
клор материалына жүгінбеген, бірақ санасының түкпірінде 
жатқан фольклорлық ұғымдар мен түсініктерді өз жадынан 
алған, себебі олар оның бала кезінен қанына, санасына сіңген. 
Сөзімізді дәлелдейік.

Романның басталуы: бас кейіпкер өз үйінде шай ішіп оты
рады. Жазып жатқан еңбегін түйіндеп, бітіріп тастайын деп 
тұра бергенде кенеттен шам өшеді. Содан ол орнынан түрып, 
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өзінің жұмыс істейтін бөлмесін іздеп, олайбұлай жүреді. 
Бірақ өз үйі өзгергендей, ештеңені таба алмайды да, тәуекел 
деп алға жүрсе, есікке тап болады. Шам жарқ етіп жанады. 
Қараса, «аумағы ат шаптырым дерлік кең сарайдың кіреберіс 
босағасында тұр... Төбе толған әсем өрнек, әрқилы кейіпті, бір 
емес, қатарласа жамыраған әлденеше шаңырақ люстра, хру
сталь моншақ, ұзындықысқалы салпыншақтарға шағылыс
қан алтынды, күмісті, қызғылтым, көгілдір, ақшаңқан нұрдан 
көз тұнады. Төрт қабырға – алтын кәсекті, ескілікті, арғы, бергі 
заман суретшілерінің әрқилы туындылары. Еден – есіктен тер
ге дейін, түгі тусырылған, бөлекбөлек емес, біртұтас, көк ала 
қалы кілем. Осыншама сәнді, кең сарайдың іші толған салта
натты қауым. Біразы төрде – ақ дастарқанды дөңгелек стол
дар басында. Енді біразы – көбіне жастар, тыпырлата билеп 
жүр. Ерекше жағдайдағы өзгеше бір мереке тәрізді»30. Міне, 
бас кейіпкер ғайыптан, не өңі емес, не түсі емес, өзінің шағын 
пәтерінен кең, жарқыраған сарайға тап болады. Сарайда той 
болып жатыр екен.

Бұдан не көреміз? Романның басты кейіпкері басқа, өзіне 
беймәлім әлемге келеді. Бұл әлем ғажайып, оның өз үйі мұның 
шынашағына татымайды, «Мың бір түндегі», қазақтың қиял
ғажайып ертегілеріндегі, хикаяларындағы, дастандардағы 
патшалардың Иранбағындай. Кейіпкер Мұрат неге мұндай 
кереметке тап болады? Мұның себебі – бас кейіпкер өзінің тар 
үйінде ешқандай ғажайыпқа тап болмаса, бүкіл сюжетке негіз 
болатын оқиғаға араласпаған болар еді. Яғни үйде отырып, 
ештеңе бітірмес еді, сондықтан ол сапарға шығуға тиіс болды, 
басқа әлемді көру, ондағы өмірді білу – міндет саналды оған.

Енді фольклорға көз салайық. Әдетте, фольклорлық шы
ғарманың бас кейіпкері есейген шақта әр түрлі себептермен 
жолға шығады, яғни ол үйреншікті ортадан бөлектенеді, ендігі 
өмірінің көпшілігі үйінен тыс, басқа жақта әтеді. Сапарға 
шыққан қаһарман неше түрлі оқиғаға тап болады, соның 
ішінде ол үшін ең тағдырлысы – басқа, оған беймәлім, тылсым 
әлем. Көбінесе, бұл әлем – ғажайыпқа толы патша сарайы, не
месе небір кереметі кеп кеңістік... Мысал келтірейік.

Бас кейіпкер Хасан амалсыздан патшаның бұйрығымен 
ғажайып құсты іздеп, бармаған жері, баспаған тауы қалмайды. 
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Самұрық құстың көмегімен әлгі құс перілердің еліне келеді. 
Самұрықтың ақылымен қалаға кіреді. Қала өте сұлу екен, 
ылғи алтыннан соғылған, бұрын мұндай сұлу қала көрмеген 
Хасан қаланы тамашалап, қсты да, Самрықты да ұмытып 
кетеді. Хасан бір кезде қаланы аралап жүріп, бір үлкен тама
ша сарайға кіреді. Сарайдың ішінде 40 қыз ұйықтап жатыр, 
аржағында оңаша бір бөлмеде алтын кереуеттің үстінде тағы 
бір қыз ұйықтап жатыр. Одан әрі тағы бір бөлмеге кіріп еді – 
жаюлы тұрған дастарқан, неше түрлі тамақ...31 Тағы бір мысал:

Жігіт патшаның қиын тапсырмаларын әйелінің көмегімен 
орындайды. Бір күні өзі таулы жерге барып, аң аулауға әйелінен 
рұқсат сұрайды. Әйелі оны өз әкесінің «сәндеп салдырған неше 
түрлі қызықты ойынсауық құратын бағына жібереді...

Жігіт... жүріп кетеді. Жүріп отырып, әйелі айтқан баққа ке
леді. Келсе, айтқанындай, неше түрлі қызық сонда екен. Жігіт 
те келіп, қызыққа батып, ойынсауыққа кіріп кетеді...»32.

Міне, кейіпкердің өз үйінен шығып, басқа бір тылсымды, 
ғажайып әлемге тап бөлатын жағдай кептеген ертегіде бар, 
әсіресе, ғашықтық, хикаялық дастандарда өте көп және ондағы 
сарайлар мен қалалар, қала ішіндегі бақтар – өте сұлу, көркем, 
небір әдемі ағаштар, гүлдер өсіп тұрған мекен, ондағы үйлер, 
жиһаздар – орасан байлықтың белгісі.

Енді қайтадан романға үңілейік.
Басқа әлемге тап болып, босағада тұрған бас кейіпкер той

ды көріп былай дейді: «Кенет... төрдің төбесінде, биігірек 
құрылған ұзыншақ дастарқан үстінде, қақ ортада күлімсірей, 
еңселеп отырған екі жағында үштөрт кісіден, әйел, еркек, олар 
да бай мен бәйбіше – нағыз марқасқалар екені аңдалады... Сол 
үлкендердің үлкені, шын орталық, ең басты адамға... көзім 
түсті. Мен – менің өзім отырмын қақ төрде. Той иесі, осын
шама жүртқа мол дастарқан жайылған думанды, мерекелі, 
салтанаттың басты тұлғасы – мына мен екем»33.

Әрі қарай тойдағы жағдай суреттеледі. Төрде отырған да, 
босағада отырған да – бір адам: Мұрат Бейсенұлы Қазыбеков, 
бірақ ол өң мен түстің арасында отыр. Өзі де білмейді, есеңгіреп 
отыр ма, әлде түс көріп отыр ма? Бір өзі төйда екі жерде отыр, 
яғни екі адам. Төрдегінің атыжөнін білсе, өзінен бірақ дыбы
спен айырмасы бар Марат Бейсенұлы Қазыбеков. Босағадан 
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төрге қарап отырып, Мұрат біресе Марат болып, біресе өзі бо
лып, өткенді есіне алады, қазіргі жағдайын баян етеді.Сөйтіп, 
делсал болып отырғанда Мұрат пен Мараттың жанары еріксіз 
түйіседі. Дәл осы минутта жарқыраған люстралар жалп етіп 
өшеді. Қайтадан қараңғылық түседі де, Мұрат баяғы өзінің 
үйінде отырғанын көреді. Осы сәттегі өзінің халін ол мына
дай түрде бейнелейді: «меңзең болып, азғана отырған меңіреу 
тыныштықтан соң тырбанып, орнымнан көтерілдім. Қолымды 
созып едім, тас қабырғаға тиді. Сипай бере қалт бұрылдым. 
Дөңгелек бұдыр. Сірә, әлденендей тетік. Амалсыз басып едім. 
Жарық қайта жанды. Самала емес әдепкі. Салтанатты сарай 
емес, қуықтай тар бөлме – мана қаншама қарманғанда таба 
алмаған тар босағадан өте бере, төбеден сарғыш көлеңкем, 
сұрықсыз жетім люстра салбыраған. Қабырғадан еденіне дейін 
ыбырсыған, ескі диваны жапырайған, жетім столды, жадау, 
жарлы пәтер – өз үйімде тұр екем. Абдырағаным сондай, тақыр 
еденге сылқ етіп отыра кетіппін... Бәрі орнында, бәрі дұрыс. 
Осындай да қызықты түс болады екен»34.

Ал, енді фольклор мәтініне, дәлірек айтқанда, «Мамай ба
тырдың арманы» деген хикаядағы кейіпкердің басынан өт кен 
бір оқиғаға назар аударайық.

Мамай деген батырдың үйіне қонақтар келеді, олар Мамай
дан қандай арманыңыз бар деп сұрайды. Мамай екі арманым 
бар деп, екі әңгіме айтады. Соның екіншісі мынадай:

– Екінші арманым, – деді Мамай батыр, –  көктырнақтарды 
өлтіріп, әкелерімнің өшін алып, көңіл жайланып, сонымен 
үйден шықпай, он бесжиырма жыл жаттым. Содан кейін 
бір күні ой түсіп, Құбажон деген жоным бар еді, маңайы 
көк, самал соғып тұрушы еді, жотасынан шығып қарағанда 
аржағында Шыңырау деген құдығым бар еді, суы көк мөлдір 
зәмзәм суындай еді, осыларды сағынып, сейілге бір шығып, 
көңіл көтеріп келейін деп, Жайдақкер деген бәйге атыма мініп, 
Құбажоныма шығып, жанжаққа көз салып қарасам, баяғы 
Шыңырау құдығымның басында ақ қостар тігулі тұр. Аппақ ақ 
қайыңдай киінген бір топ қыздар құдық басында ойнап жүр. 
«Бұл не ғажап, бұрын мұның басында дәл осындай оқиға болған 
жоқ еді, мен барда ешкім келмеуші еді, мені өлді деп санап, 
құдығымды иеленген екен» деп ойладым. Шыңырау құдыққа 
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қарай желе жортып келе жатырмын. Құдыққа тақалғанда 
құдық маңында ойнап жүрген көп қыздар алдымнан шығып, 
келе аттың шаужайынан алып, «күйеу келді» деп жабылып, 
мені аударып алып қалды. Қалған қыздар: бірі сақалымнан 
жұлып, бірі мұрнымнан тартып, бірі иығыма мініп, бірі 
қойғылап, жұлмалап, «күйеукүйеу» деп әкеп, бір үлкен ақ 
қосқа кіргізіп, астыүстіме көрпе төсеп, неше түрлі тағамды 
алдыма әкеп қойды. Өздері бірге отырып, «күйеужан, іш» деп, 
барлығы қойғыштап, есімді шығарды. Бір өңкей сұлу қыз. 
Мұның қайсысы менің әйелім екені белгісіз. Әйтеуір «күйеу» 
дейді. Сол кезде отыз бестегі қалпыма түстім. Сөйтіп, күн бат
ты, түн болды. Бірекі қыз келіп, үйдегі қыздарға «күйеу үлкен 
үйге кіріп, отқа май құйсын, тамақ ішсін дейді» деп келді. 
Солақ екен, көп қыз қолаяғымды жерге тигізбей жұлқылап, 
«күйеу» деп, жүлмалап әкеп, үлкен ақ қосқа кіргізіп, қолыма 
май құйған бақыр беріп, «отқа май құй, күйеу» деді. Мен 
бақырды алып, күйеу ырымын жасап, отқа май құйдым. Төрге 
шығарып, алтын тақтың үстінде үлде мен бүлдеге бөленген 
ай мен күндей бір сұлу қыздың қасына әкеп, маған да алтын 
орындық беріп отырғызды. «Е, менің жарым осы екен» деп, сол 
кезде жиырма бестегі қалпыма түстім. Бір уақытта неше түрлі 
тамақ әкеп қойып, сусын құйды. Басыма ақ мамық жастық 
қойып, шынтақтап отырып, сусын ішуге айналғанда, әлгі ал
тын тақтағы қыз да келіп, менің қасыма шынтақтап келіп оты
рып, сусын ішті. Көп қыздар «күйеу» деп жұлқылап жатыр. 
Мен жасаңғырап, баяғы жас қалпыма келдім. Шайды ішіп 
болған соң қасымда шынтақтап жатқан қыз құрбыларына: 
«Барыңдар, жақсылап төсек салыңдар», – деп бұйырды. Қыздар 
барып, төсек салып келіп, «тақсыр, төсек дайын» деп, патша 
қызға хабарлады. Патша қыз: ал, олай болса деп, барлығымыз 
сонда бардық. Барсақ, төсекті белден ғып салыпты. Әлгі патша 
қыз: барыңдар деп, қыздардың барлығын таратып жіберіп, өзі 
менің қасымда қалды. Сонымен екеуміз оңаша қалдық. Мен 
шешініп, төсекке жаттым. Қыз отырды. Сонан кейін еркектік 
етіп көрейін деп, қызды қолынан тартып едім, маған қыз айт
ты: «Жоқ, қазір болмайды, саған серт қоямын, сен таң атқанша 
мына шамға қарап, ұйықтамай отырасың», – деді. Сонымен 
«жарайды» деп, таң атқанша кірпік қақпай, қарап отырып, бір 
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кезде талып, ұйықтап қалыппын. Таң атқанда шошып, ояна 
келсем, басымда атым байлаулы, мылтығым қасымда, басқа 
түк жоқ, түгел көшіп кетіпті35.

Мұнда да кейіпкер басқа бір, тылсымды әлемге тап болады, 
ғажайып нәрселерді көреді; сұлу қыздар, аппақ ақ үй, мамық 
төсек, алуан түрлі тәтті тағам, өзінің сұлу қалыңдығы. Бірақ 
осының бәрі бір сәтте жоқ болып, кейіпкер баяғы баз қалпына 
түседі. Өңі ме, түсі ме, кейіпкер білмейді, себебі қыздармен 
ойнаған шақта ол 35тегі жасына, сәлден соң 25тегі жасы
на, одан кейін бозбала кезіндегі жасына қайта түседі. Яғни 
басқа әлемде, басқа уақыт мөлшерін бастан кешіреді, кеңістік 
пен уақыт адам қоғамындағыдай емес, өзгеше. Осы үш кезең 
арқылы Мамай батыр өзінің ғұмырының ең қызықты, тама
ша мезгілін еске алатын секілді, сөйтіп, өткен өмірін шолатын 
тәрізді. Оның тап болған мекені – перілердің ауылы, мұнда ол 
перілердің заңына бағынады, солардың уақытымен күн кешеді. 
Соның арқасында Мамай батыр өзін бір сәтке болса да, түсінде 
болса да, қиялмен болса да, бақытты сезінеді. Ал, бақыты ба
янды болуы үшін ол түнде ұйықтамай, қараңғылықты жеңуге 
тиіс, қыздың серті солай. Өкінішке қарай, батыр ұйықтап 
кетеді де, қараңғы түнек түсіп, ол қыздан айырылады, сөйтіп, 
арманда қалады. Бірақ бұл түс пе, қиял ма, әлде елес пе? Айту
шы да, тыңдаушы да білмейді.

«Жармақта» да қызғылықты жағдай: кейіпкердің басқа 
әлемге баруы, ғажайып тойды көруі, онда той иесі өзі екенін 
білуі, кенеттен жарық сөніп, өз үйінде отыруы – түс пе, елес пе, 
қиял ма? Кейіпкер әзі де аңтаң, не екенін түсінбейді: «Осын
дай да қызық түс болады екен», – деп таңданады Мұрат.

Сірә, көңіл түкпіріндегі бір қиял. Әрине, миллионер бо
лып кетсем де, таңдап тапқан ғылымнан қол үзбеймін ғой. 
Қарымым ұзарып, күшқуатым арта түседі. Күнкөріс жайы
на алаңдамайсың, кітап шығару мәселесі өзінен өзі шешіледі. 
Бірақ құрғақ қиял – асса, парықсыз түске ғана айналады. 
Парықсыз ғана емес, қисынсыз түс35, – деп ойға шомады да, 
Мұрат үстіне қараса, тойда кигізген әдемі смокинг, қара туф
ли, т.б. – бәрін шифонерге қыстырып, соңында жыртық май
ка, шолақ трусимен ғана тұрғанын аңдайды. Демек, Мұрат 
өзінің мүшкіл халіне қайта оралады, осыны көрген соң ол 
қайтадан «жарқын дүниеге, той етіп жатқан алтын сарайға» 
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барғысы келеді, алайда, ол қанша тырысса да, алтын сарай да, 
хрустальді люстра да, кешегі салтанат та жоқ – бәрі жоғалған, 
қайта оралатын емес. Сөйтіп, елу беске толған Мұрат өкініште, 
арманда қалғандай! Фольклорлық хикаядағы Мамай батыр 
сықылды «әдемі өмірдің» жоқ болғанына өкіне ме қалай? Рас, 
Мамай түсінен оянғаннан кейін ешқандай әрекетке бармайды, 
ойға да қалмайды, тек өкініп, үйіне қайтады.

Ал, «Жармақтағы» Мұрат сол түсті қайтарғысы келеді. Ол 
үйден шықпағанын сезеді. Иә, үйден шыққан жоқ. Жаңағы 
қараңғылықта көргеннің бәрі – елес, қиялдан туған елес. 
Ол үйіндегі кухняда отырып, шам өшкен сәтте ойға шомып, 
қиялға берілген. Қиял болғанда – биік, асыл арман емес, 
өкініш салқыны бар қиял. Өкініш болғанда өмірінің өткеніне 
емес, өзінің үлкен талантын, зор мүмкіндігін толық пайдала
на алмағанына, ойлағанын түгел жүзеге асыра алмағанына 
өкіну сияқты. Қараңғыда отырып, өткен өміріне шолу жасай
ды. Шолғанда не жақсы, не жаман болды деген егіз бағамдау 
қатар жүреді. Осы екі баға адамды, романдағы кейіпкерді 
екіге бөледі. Сөйтіп, жақсылықтың иесі – Мұрат Бейсенұлы 
Қазыбеков, жамандықтың иесі – Марат Бейсенұлы Қазыбеков 
болып шығады. Осы екі бағамдау бір кейіпкерді ғана екіге 
бөлмейді, ендігі жерде күллі ісәрекеттің бәрі қарамақайшы бо
лып, екіге бөлінеді. Мәселен, роман басталғандағы екі кеңістік 
(тар пәтер мен кең сарай), екі тұрмыс (Мұраттың қоңыр күйі 
мен Мараттың астатөк байлығы), екі көңілкүй (Мұраттың 
зауықсыздығы мен Мараттың шаттығы), екі мінезқұлық 
(Мұраттың қарапайымдылығы мен Мараттың озбырлығы), 
т.т. Бұл бөліну романның финалында бітеді: Мұрат асылып 
өлгенде оның жармағы Марат та өледі. Бірақ Мұрат өзінің 
қалай өлгенін, өлгеннен кейін басынан не өткенін, денесінің 
қандай халде екенін, жанының денеден бөлініп, көкке ұшып 
кеткенін – бәрінбәрін көріп, сырттан бақылап тұр, содан 
кейін аспанның екінші қабатында Маратжармақтың бейша
ра күйге түсіп, қиналып, мүсәпір қалпында Мұраттың ішіне 
кіріп, ғайып болғанын да байқайды. Сөйтіп, ол өзінің бүтінге 
айналғанын түсінеді...

Осылай бір адамдағы екі кісі қайтадан бірігіп, о дүниеге ат
танады, бірақ махшар күні бәріне жауап беретін жалғыз өзі – 

22279
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Мұрат екенін ойлайды. Алладан рақым тілеп, «зая кеткен ға
пыл ғұмырмен, соры арылмаған қайран елімен» қоштасады.

Мұның бәрі – көркем әдебиетке қажетті шарттылық екені 
белгілі, бірақ оның өзі тегіннентегін алынбаған, оның да 
белгілі мөлшерде негізі бар. Мәселен, адам жанының тәннен 
бөлек болатыны жайындағы ежелгі наным ел арасында өте ер
теден тарап, неше түрлі фольклорлық шығармаға арқау бол ған. 
Кейінгі замандарда қазақтың бұл көне нанымы ислам дінін
дегі адам өлгеннен кейінгі кезде жаны тәннен бөлініп, жеке 
ғұмыр кешетіні туралы түсінікпен сіңісіп, небір әдемі  діни 
дастандардың сюжетін құраған. Фольклордағы осы сарындар 
романның соңында орынды және ұтымды пайдаланылған да, 
астардың түйінді ойына негіз болып, оған үлкен мәнмағына 
берген. «Иманнан айырылмасаңыз, барлық Мұрат орнына 
келері күмәнсіз!» – деп, шығарманың не себепті Иман Қазақ
бай атынан берілгенін аңдатады, имандылыққа шақырады... 
Иман,  Қазақбай, Мұрат – үшеуі біртұтас ұғымға айналған!...

Сонымен, ойымызды қорыта айтсақ, фольклор мен әде
биеттің арақатынасын зерттеген ғалымдар екі көркемдік 
жүйенің бірбірімен байланысы төрт түрлі болатынын айта
ды. Олар: генетикалық, оппозициялық, үйлесімдік және кері 
байланыс. Бұл түрлердің әрқайсысы әдебиеттің әр түрлі даму 
кезеңдеріне сәйкес келеді. Айталық, әдебиет жаңадан пайда 
болған кезде фольклормен тығыз байланыста болады да, оған 
арқа сүйейді, оның көптеген компоненттерін пайдаланады. 
Бұл – генетикалық байланыс. Ал, әдебиет аягынан тік түрып, 
жаңа көркем жүйе құрып, сөз өнері ретінде қалыптасып, одан 
әрі дамуға бет алған кезде фольклордан алшақтауға тырысады, 
оның дайын тұрған образдық, тілдік, композициялық үлгілерін 
пайдаланбауға күш салады, яғни бұл тұста әдебиет белгілі 
мөлшерде фольклорға оппозициялық тұрғыдан қарайды. 
Бірақ, соның өзінде, фольклорды жоққа шығармайды, ара
кідік оның сюжетін, кейбір жанрын алып тұрады. Әдебиет 
әбден дамып, көпжанрлы, күрделі көркемэстетикалық ка
тегория дәрежесіне жеткен шақта фольклорға қайта соғады, 
оны бұрынғыдан басқаша, өзінің деңгейіне сай қорыта пай
даланады. Мұндай жағдайда әдебиет фольклорды көбінесе 
символ ретінде, астарлы мағынада, көркемдік тәсіл ретінде 
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қолданады және фольклордың ашық сыртқы түрлерінен гөрі 
адам санасының терең түкпірінде жатқан, күнде тысқа шыға 
бермейтін ирреалдық нұсқаларын ассоциативтік мақсатта 
шығарманың ішіне сіңістіріп жібереді. Мұны үндестік байла
ныс дейді. Расында да, әдебиет биік дәрежеге көтерілгеннен 
кейін фольклорды мәңгі ескірмейтін құндылық ретінде танып, 
бағалап, содан өзіне қажетті идеяны, сюжетті, образды іздейді, 
оның ең бір терең мағыналық формаларын табады да, өзімен 
үндес етеді. Ал, төртінші, яғни кері байланысқа келетін болсақ, 
ол дәстүрлі фольклорға қатысты емес. Бұл, негізінен, XX 
ғасырдағы халық ақындарына жасаған әдебиеттің ықпалы ту
ралы айтылған тұжырым. Совет дәуірінде Жамбыл, Стальский, 
Крюкова, Нұрпейіс секілді ауызша жырлайтын ақындардың 
шығармашылығын фольклорға жатқызатынбыз. Анығында, 
бұл дұрыс емес, өйткені, ол ақындардың шығармалары – 
авторлық дүние, өз пікірі, қолтаңбасы бар туынды. Сондықтан 
халық ақындарының шығармаларын авторлық ауыз әдебиеті 
деу орынды. Осы себепті біз бұл байланыс түрін жазба әдебиет 
пен авторлық ауыз әдебиетінің арасындағы қатынас деп 
есептейміз. Бұл – арнайы қарастыруға лайықты мәселе.

Қалған үш байланыс – біздің әдебиетіміз бен фолькло
рымыздың арақатынасында толық көрінетін заңдылық. Ал
ғашқы кезеңде, яғни генетикалық байланыс түрінде, фоль
клорды пайдаланған қаламгерлер оның беткі қабатын ғана 
игерді, сондықтан әдеби шығарма контексіндегі фольклор 
түпнұсқамен салыстырғанда жеңіл ұғынылды, яғни бұл тұста 
фольклор түбегейлі қайта өңделмеді. Бұл, әсіресе, поэзияда 
және драматургияда айқын білінді, рас, алғашқы романдарда 
да көрініс берді, бірақ проза ол кезеңде фольклорды көбінесе 
фон ретінде алып, оны шығармада бейнеленетін мақсатына 
қажетті колорит беруге жұмсады, солай бола түра, фольклор 
поэтикасының көркемдік қайнарын жақсы пайдалана білді. 
Бұл айтылғандарға дәлел ретінде XX ғасырдың алғашқы 
отыз жылының ішінде жарыққа шыққан М. Дулатовтың, 
Т. Жомартбаевтың, М. Жұмабаевтың, С. Сейфуллиннің, 
М. Әуезовтің, С. Мұқановтың сол кезеңде жарық көрген 
шығармаларын атауға болады.
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Қазақ әдебиетінің фольклормен оппозициялық байланы сы 
Абай шығармашылығынан бастау алып, бүгінгі күнге дейін 
бірде баяу, бірде қарқынды түрде жүріп келеді десек болады. 
Бұл – заңдылық. Себебі қай құбылыс болса да, өзінің даму 
барысында үздіксіз таласқа, күреске түседі. Мұндай процесс 
қазақ әдебиеті тарихында да болды, алайда, оппозициялық 
байланыс біздің фольклорды жоққа шығарған емес, әдебиеті
міз бен фольклорымыз ымырасыз қайшылықта болған жоқ, 
қай та әдебиет фольклордың өмірлік дәстүрлері мен көркемдік 
компоненттерін кәдесіне жарата білді.

Совет өкіметінің орнауына байланысты жаңа әдебиет қа
лыптасу барысында, әсіресе, жаңа өмірді бейнелеу мақ са
тында соны тақырыптар, формалар іздеді де, фольклордың 
элементтеріне көп жүгіне қоймады. Мәселен, бұл ретте С. Сей
фуллиннің «Советстан», «Альбатрос», «Социалистан», С. Мұ
қановтың «Түрксиб» поэмаларын еске алуға болады. Мұндай 
жаңаға талпыну, жаңа өмірді жаңа формамен беруді мақсат 
ету – әдебиетті фольклордан біршама алшақтатты, бірақ ажы
рата алмады, тіпті, кей тұста фольклорға иек артқаны да бар. 

Жалпы, қазақ әдебиеті қай кезеңде де ұлттық фольклор
дан қол үзген емес. Мұны бүгінгі кемелденген әдебиеттен 
де көреміз. Бұл кезеңдегі байланыс үндестікке негізделген. 
Үндестік байланыс – әдебиеттің фольклорға қайта оралуы, 
оралғанда бұрынғыдай үйренуші де, үйретуші де емес, өзімен 
тең тұрған руханият деп, өзінің дәрежесіне лайық ескірмейтін, 
таусылмайтын, уақыт өткен сайын жаңғыра алатын асыл 
мүра, қайнар көз ретінде бағалап, содан нәр алу үшін оралып 
отыр. Қазіргі әдебиетіміздің шоқтықты туындылары мүлде 
жаңаша жаңғырып, фольклордың өзін жаңа сапаға көтеріп, 
фольклорды игерудің ерекше жолын тауып отыр. Оны біз 
соңғы жылдары жарыққа шыққан біраз өлеңжырлардан, поэ
малар мен пьесалардан, романдардан байқаймыз. Осы үрдістің 
аса көрнекті үлгілері деп М. Мағауиннің «Жармақ» рома
нын, Т. Әбдіковтің «Парасат майданы» повесін, А. Алтайдың 
«Алтай балладасы» романын, сондайақ Н. Оразалиннің, Т. 
Медетбектің, Н. Айтұлының, Ж. Бөдештің, т.б. ақындардың 
кейбір өлеңдері мен поэмаларын, Д. Исабектің, Қ. Ысқақовтың, 
Ш. Хұ сайыновтың пьесаларын атауға болады. Аталмыш ав
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торлар мен басқа да қаламгерлердің осы тектес туындыла
ры біздің қазіргі әдебиетіміз әлемдік сөз өнеріндегі үрдіс ая
сында дамып келе жатқанын мейлінше толық айғақтайды. 
Әлбетте, бүгінгі таңдағы қазақ әдебиеті фольклордан тыс 
жолмен де дамып келеді, сондықтан оның тақырыбы әр алу
ан, көркемдікэстетикалық қуаты мол. Бұл тұрғыдан алғанда, 
тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиетіміз бұрынғы дәстүрлер мен 
жетістіктерді шығармашылықпен пайдалана отырып, жаңа 
белеске көтерілді, жаңаша дамуға бет алды. Бұл процесте де 
фольклордың ролі болары анық.
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Пішімі 60х90 1/

16
.  Қағазы офсеттік. 

Офсеттік басылыс. Шартты баспа табағы 21,5.
Тапсырыс №279. Таралымы 1000 дана.
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«Фолиант» баспасының баспаханасында басылды


