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ҒҰЛАМА

Шын мағынасында үлкен ғалым болу және ғылымды басқа
ру өнері бір нәрсе емес. Сонымен қатар олар бірбірімен тығыз 
бай ланысты екені де даусыз. Ғылымды басқаруды нағыз ғалым 
ғана ойдағыдай жүргізе алады. Ғылым – қоғамдық ойсананың 
өзіндік ерек шелігі мол, күрделі саласы. Сондықтан оны бас
қару кез келген шенеуніктің қолынан келе бермейді. Оны 
ғылымның қара жұмысын ат қарған, оның сыры мен қырын, 
ерекшеліктерін терең түсінетін адам ғана басқара алады. Бұған 
әсіресе ғылымды басқарудың қалыптасқан жүйесі өзгерген 
жылдары әбден көзіміз жетті. Осындай жағдайда жеке ғы
лымизерттеу институттарын сақтау мен ондағы ғылымның 
дәрежесін төмен детіп алмау үлкен ғалым әрі ұйымдастыру шы 
адамдардың ғана қолынан келді.

Осындай үлгідегі сирек таланттың бірі – Ұлттық ғылым 
академиясының академигі Сейіт Асқарұлы Қасқабасов. Ол – 
қазақ фило логиясы ғылымы тарихында ерекше орны бар ға
лымдардың бірі. Өзі таңдап алған фольклор тану ғылымына 
шынайы берілген, бұл салада талай іргелі еңбек жазған, еліміз
дегі ғылым саласының талантты ұйымдастырушыларының 
бірі, нағыз ұлтшыл азамат, көрнекті қоғам қайраткері.

Мен Сейітті сонау студенттік шағынан (19591964) жақ
сы білемін. ҚазПИде оқып жүріп ол ғылыми жұмыспен ай
налысты, сабақ тасы Едіге Тұрсыновпен бірге фольк лор экспе
дицияларына қатысты, сту денттердің ғылыми конференция
ларында қазақ ертегілері туралы баяндамалар жасап, жұрт
шылық көзіне түсті.
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Сейіттің ғылыми жұмысындағы өмірлік тақырыбы – 
ертегі әлеміне қызығушы лығы институтта жүргенінде бас
талған болатын. Едігемен бірігіп жазған «Ертекші Шал
қарбай Даңылбаев» атты алғашқы ғылыми мақаласы әлі 
есімде. Ол Ғылым академиясы баспасынан шыққан «Қазақ 
филологиясының мәселелері» атты жинақта жарияланды. 
Бұл талантты жастар үшін үлкен абырой болды, оның үстіне 
сол студенттік кезден бастап Сейіттің ғылыми жұмыстарына 
атақты фольклортанушығалым Нина Сергеевна Смирнова бас
шы лық етті. Кейін жас ғалым М.О. Әуезов атындағы Әде биет 
және өнер институ тының аспиранту расына қабылданғанда 
ұстазының кандидаттық жұмысқа жетек шілік етуі Сейіттің 
зерттеушілік қабілетін одан әрі дамыта түсуге жол ашты.

Жас шәкіртінің қарымқабілетін танып, болашағына сенген 
Нина Сергеевна Сейітті үлкен академиялық мектептен өткізді. 
Мектеп болғанда қандай! Орыс фольклортану ғылымы ның кі
лең мықты ларының іргелі еңбектерін жас Сейіт бас алмай оқып, 
зейініне тоқыды, қазақ мате риалдары негізінде авторлық ой
тұжы рымдар жасап, өз зерттеулерінде дамытты. Бүкіл одаққа, 
советтік фольклортануға бірден танылған «Қазақтың қиял
ғажайып ертегілері» («Казахская волшебная сказка» – 1972) 
атты алғашқы монографиясынан бастап, 2009 жылы шыққан 
«Ойөріс» зерттеуіне дейінгі қырық жыл аралығында жарық 
көрген үш жүзден астам ғылыми мақалалары мен он бір моног
рафиялық зерттеулерінде ресейлік академиялық фольклор 
мектебінің ізі сайрап жатыр. Қиялғажайып ертегілерін қазақ 
фоль клорының ең көне жанрларының бірі деп дәлелдеген сол 
алғашқы еңбегі ССРО Ғылым академиясы жүйесіндегі үздік бес 
кітаптың бірі деп танылып, ғалым есімін бүкіл ТМД аумағына 
мәшһүр еткен еді. Қазақтың ауыз әдебиетіндегі қара сөздің 
үлгісін ол алғаш рет ашып, оны «халық прозасы» деп атады, 
фольклордың осы аса бір бай түрінің жанрлық құрамын жан
жақты зерттеп, аңыздық және ертегілік деп екі топқа жіктеген 
«Қазақтың халық про засы» (1984) атты көлемді монографиясы 
Қазақстан Ғылым академиясының Ш. Уәлиханов атындағы 
сыйлығына ие болды. Ғалымның докторлық жұмысына негіз 
болған «Қазақтың ертегіден тыс прозасы» («Казахская неска
зоч ная проза»– 1990) атты монографиясында осыған дейін 
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ертегіге жатқызылып келген миф, хикая, аңыз, әпсанахикаят 
ертегіден тыс проза лық жанрлар ретінде қарастырылып, құры
лымдықпоэтикалық, көркемдік ерекше ліктері түбегейлі 
зерттелді. Осы еңбегі үшін 1992 жылы Сейітке Қазақстан Рес
публика сының Мемлекеттік сыйлығы берілді.

Бұл айтқандарым – Сейіттің ауқымды еңбектерінің негіз
гі бір бөлігі ғана. Әйтпе се, аттары айғайлап айтып тұрған 
«Род ники искусства» (1986), «Колыбель искусства» (1992), 
«Жаназық» (2002), «Елзерде» (2008), «Ойөріс» (2009) атты 
еңбектері, екі томдық «Золотая жила» (2000) атты таңдамалы 
зерттеулері қазақ фольклоры мен әдебиетінің, өнерінің 
қадауқадау мәселелерін бағзы заман нан қазіргі дәуірге дейін 
жалғастырып терең пайымдаған ойлы да үлкен ізденіске, тың 
тұ жырымдарға толы құнды еңбектер. Және аттары да ішкі 
мазмұнына сәйкес. Сейіт кітап тарының атын тура, дәлме
дәл қоюға шебер. Аталған еңбектердің барлығы дерлік қазір 
ұлттық фольклортану саласында ғана емес, бүкіләлемдік 
фольклортану ғылымына қосылған бағалы үлес болып та
былады. Бұл ойымызды Сейіттің ғылыми еңбектері туралы 
ТМД елдері мен шет мемлекеттерде шыққан пікірлер мен 
рецензиялар растай түседі.

Сейіттің мен білетін басты қасиеті оның ғылымға адалдығы 
дер едім. Сонау 1964 жыл дан бастап күні бүгінге дейін ғылым 
жүйесінде тапжылмай еңбек етіп келе жатқан ол басқа да қо
ғамдық, мемлекеттік жұмыстар атқарған кездерінде ғылыми 
жұмысын тастамай жалғас тыра жүрді. Қазақстан Ком пар
тиясы Орталық Комитетіндегі үш жылғы қызметінің өзі 
ғылым саласымен тікелей байланысты болды. Ол тоғыз жыл 
бойы Қазақ ССР Ғылым акаде миясы Қоғамдық ғылымдар 
бөлімшесінің ғалымхатшысы болып істеді. Алты жыл Қа
зақстан Компартиясы Орталық Комитеті мен Қазақстан Рес
публикасы Президенті Әкімшілігінің жауапты қызметкері, 
үш жылдай еліміздің Жоғары аттестациялық комиссия сының 
төрағасы лауазымды міндеттерін атқарды. Осы жылдардың 
барлығында да Сейіт өзі алғаш аспирант болып еңбек жолын бас
таған құтты ұжымы – М.О. Әуезов атын дағы Әдебиет және өнер 
институтының ғылымижоспарлы жұмысына үнемі қатысып, 
арнаулы тақырыптық зерттеулер жазды, туған ұжымымен әр 
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кез бай ланысын үзбей, институт мұқтаж дықтарын шешуге 
қолұшын берді. Мұның өзі ғылымды түсіне де, бағалай да 
білген азаматтың өмірлік ұстанымын танытады.

Сейіт жақсы ғалымдығына қоса, іскер ұйымдастырушы да. 
Қай қызметке барса да істің көзін тауып, жандандыра біледі. 
Әлі есімде, 1988 жылы Сейіт Орталық Комитеттің идеология 
бөлімінің кеңесшісі болып жүрген кезде, институт директоры 
болып жүрген менің қайта құру кезеңінің мүмкіндігін пай
даланып, 19401950 жылдары қазақ мәдениеті мен тари
хы на байланысты бұрын қабылданған кереғар партиялық 
қаулылардың күшін жою туралы Орталық Комитет хатшысы 
Өзбекәлі Жәнібековке шыққаным бар еді. Сонда ол кісі ақ
таңдақтар мәселесін күн тәртібіне қоюға жол ашты. Маған 
Сейітпен бірлесіп жұмыс істеуді тапсырды. Елгезек те еңбекқор 
жігіт бұл ауыр іске бірден беріліп кірісті. 19301940 жылдары 
жазық сыз қуғынсүр гінге ұшырап, ату жазасына кесілген 
көр некті ақынжазушылар мен мәдениет қайрат керлерін 
ақтауға қатысты материалдарды қайта қарап, 1950 жыл
дарда ғы көрнекті қоғамтанушы ғалымдар мен әдебиет, өнер 
қайрат керлерін қуғындауға себеп болған, қазақ халқының 
әдебимузыкалық мұрасын зерттеуді тежеп, тарихи процестің 
дамуын бұрмалаған тарих, әдебиет және мәдениет мәселеле
ріне қатысты партиялық қаулылардың күшін жоюға қажетті 
көптеген құжаттар әзірледі, саяси қуғынсүргін құрбандарын 
ақтау жөніндегі комиссия жұмысына белсене қатысты, одан 
кейін Орталық Ко митеттің әлеуметтік орталығын ұйым дас
тырып, республикамыздың саяси және әлеуметтік пробле
малары бойынша одақтық деңгейде құнды пікірлер ұйым
дастырды.

Сейіттің іскер басшы, шебер ұйымдас тырушылық қабілеті 
Қазақстан Респуб ликасы Министрлер Кабинеті жанындағы 
Жоғары аттестациялық комиссиясының тұңғыш төрағасы 
болып тағайындалған кезде ерекше жарқырап көрінді. Тәуелсіз 
ел тарихындағы ал ғашқы ғылыми аттес тациялау мекемесін 
құрып, дамыту оңай шаруа емес еді. Министрлік деңгейіндегі 
құрылымның алғашқы ережесін, қызмет керлерінің штат
тық кестесін, «Ғылыми атақтар мен ғылыми дәрежелерді та
ғайындау тәртібі туралы ережені», барлық дерлік құжаттарды 
Сейіт өз қолымен дайындады. Ғылым докторы мен канди даты 
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дипломы, профессор мен доцент аттестаты үлгілері де Сейіттің 
жобасы негізінде жасалды. Қазір де осы үлгілер басшылыққа 
алынып келеді.

Сейіт басшылық еткен жылдары ЖАКтың тұңғыш төрал
қасы, сараптау кеңестері мен құрылымдық бөлімшелері, ғы
лыми мекемелер мен жоғары оқу орындарында докторлық 
және кандидаттық диссертация лар қорғайтын кеңестер жүйесі 
құрылды, Сейіттің бастама сымен Алматыда ТМД елдері ЖАК 
төрағала рының кеңесі өткізіліп, онда ТМД елдері Мемлекеттік 
аттестациялау органдарының халықаралық ассоциациясы 
(МАГАТ) құрылды. Бұл халықаралық ұйымның алғашқы тө  р а  
ғасы болып Сейіт сайланған еді.

Сейіт Қасқабасовтың іскерлігі Астанада қызмет еткен жыл
дары да анық байқалды: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық универ ситетінде ол «Еуразия» ғылымизерттеу орталы
ғын құрды, осы оқу орнында жаңадан ашылған шығыстану 
факультетінің тұңғыш деканы болып, оқу жұмысын дұрыс 
жолға қоя білді.

Біздің М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты 
2000 жылдардың бас кезінде қиын жағдайға тап болып, үлкен 
тоқырау кезеңін бастан кешкені көпке белгілі. Сол қиын 
сәтте марқұм академик Зәки Ахметов екеуміз Астанадағы 
Сейітке өз институтына қайтып оралып, басшылық тізгінін 
қолына алуын сұрап, қолқа салдық. Кішіпейіл азамат қой. 
Ағаларының тілегіне құлақ асып, келісімін берді. Сол кездегі 
Білім және ғылым министрі де біздің ұсынысымызды құптады. 
Сөйтіп, 2001 жылы қазанда Сейіт институт директоры болып 
тағайындалып, жұмысқа кірісті. Үмітімізді молынан ақтады, 
қажырлылығы, еңбегі мен іскерлігінің арқасында институттың 
беделін көтерді. Сол азаматтығы, ғылымға берілгендігі үшін де 
біз оған ризашылығымызды білдіреміз.

Сейіт директор болғаннан бастап біздің инс титут екінші 
тынысын ашты. Іскер басшы ның ғалымдығының, үлкен беде
лінің арқасын да институт елімізге ғана емес, алыс, жақын 
мемлекеттерге кеңінен танылған берекелі ұжымға айналды: 
жоспарлы ғылымизерттеу жұмыстары өз мерзімінде, тіпті 
кейбір жобалар уақыты нан бұрын жазылып, томтом ғылыми 
еңбектер жарық көрді, институт құрылы мына тың өзгерістер 
енгізіліп, ежелгі және орта ғасырлар әдебиеті, абайтану және 
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жаңа дәуір әдебиеті, мәтінтану және де ректану, әлем әдебиеті 
бөлімдері ашылды, бұл бөлімдер қазір бес секторға: Әдебиет 
тарихы, Қазіргі әдебиет (тәуелсіздік дәуірі) және әлем әдебиеті, 
Фоль клор және қолжазба, Әуезовтану, Өнертану сектор ларына 
біріктіріліп жұмыс істеуде. Мұ ның өзі институттың Ғылыми 
кеңесі қызметін жеңілдетіп, оңтайландыруға оңды ықпал етіп 
келеді.

Академик Қасқабасовтың табандылы ғының арқасында 
институтта музыка, театр және бейнелеу өнері бойынша канди
даттық диссер тациялар қорғайтын кеңес ашылып, жүзге жуық 
өнертану кандидаты ғылымға жолдама алды.

Сейіт – жаңа идеяның, тың ойдың адамы. Ойына алған 
мақсатты міндетті жүзеге асыру жолында ол шаршамай, үнемі 
ізденіс үстінде тынбай еңбек ете біледі. Сейіт басқарған соңғы 
тоғыз жылда инсти тут үлкен жетістіктерге жетті. «Мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарла масы бойынша іске асып жатқан 
жүз томдық «Бабалар сөзі» сериясы Сейіттің жеке ұсыны
сымен басталып, жетекшілігімен атқарылып жатқан бірден 
бір бірегей жобаға айналды. Мұн дай жоба тіпті бүкіл әлем 
елдерінде кездес пейді. Елбасы Н. Назарбаевтың өзі «Мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарла масын іске асыру жөніндегі 
қоғамдық кеңес мәжілісінде сөйлеген бір сөзінде: «Академик 
Сейіт Асқарұлы Қас қабасов басқаратын «Бабалар сөзі» серия
сымен шыққан кітаптар да қазақ халқының аса бай ауыз 
әдебиеті мұрасын жинақтап, ұрпақ қолына табыстауда үлкен 
рөл атқаратын жоба деп білемін», – деп жоғары баға берді. 
Қазір осы теңдессіз жоба жүйелі түрде жүзегеасуда. Бүгінге 
дейін алғаш рет хикаялық дастандардың он үш томы, діни 
дастандардың жеті томы, ғашықтық дас тандардың сегіз 
томы, тарихи жырлардың он томы, сонымен бірге батыр лар 
жырының он сегіз томы жарық көрген бұл жүзтомдық мұ
ра – халқымыздың баға жетпес қазынасы бола тынына дау 
жоқ. Ол Сейіт сияқты ұлтшыл ұлдарының жанкешті еңбегінің 
арқасында ұрпақ кәдесіне жа рап жатқаны қуанышты.

1960 жылдары біздің институтта алты кі таптан тұратын үш 
томдық «Қазақ әдебиетінің тарихы» шыққаны көпке мәлім. 
Соның негізінде қазақ әдебиетінің жаңа ұрпағы тәрбиеленді. 
Қазір бұл басы лым ескірді. Ол егемен ел талаптарына жауап 
бере алмайтын еді. «Қазақ әдебиеті тарихының» 10 томдық 
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жаңа нұсқасын дайындау мәселесі осындай ойдан туындады. 
Бұл істе де Сейіт Қасқабасов іскерлік танытып, он томдық 
«Қазақ әдебиеті тарихын» жазуға басшылық етті, сөйтіп 
институт ғалымдарының қажырлы еңбегінің арқасында бұл 
жаңа басылым да 45 жылдың шамасында жазылып, толық 
басылып шығып, оқырманға жол тартты.

Сейіт басшылық етіп келе жатқан жылдары институтта 
жүзеге асып жатқан жоба да жаңа, кадр саясаты да жаңа. 
Олай дейтінім, алғаш рет үш томдық «Қазақ өнерінің та
рихы», бес томдық «Қазақ музыкасының антологиясы» да
йын  далып, жарыққа шықты, алғаш рет қолға алынған 20 том
дық «Әдеби жәдігерлер» сериясы ның 8 томы басылды, 
М.О. Әуезовтің 50 томдық академиялық жинағын қайтадан 
дайын дау қолға алынып, қазір 42 томы жарық көрді. Ғылыми 
кадрлар даярлау жұмысы дұрыс жолға қойылып, институтқа 
жас ғалымдар көптеп қабылданды. Соның нәтижесінде қазір 
ин ститут қызметкер лерінің жартысынан аста мын талантты 
қызжігіттер құрайды. Елімізге оралып жоғары білім алған 
отандастарымыз арасынан он шақты жас маманның инсти
тутқа қызметке алынуы Сейіттің ғылым болашағына деген 
сенімінің белгісі.

Институт бастамасымен «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жы
рының 1500, «Қыз Жібек» жы рының 500 жылдықтары, Дулат 
Бабатайұлының 200 жылдығы, Ғабиден Мұстафин мен Ахмет 
Жұбанов тың 100 жылдықтары республика көле мінде алғаш 
рет кеңінен аталып өтуі, Махамбеттің 200 жылдық, Ғабит 
Мүсі реповтің 100 жылдық мерейтойлары ЮНЕСКО дең гейінде 
мерекеленуі де Сейіттің ғалымдық пен ұйымдас тырушылық 
еңбегінен тысқары болған шаралар емес. Оған Әдебиет пен өнер 
институты белсене қатысты.

Мәскеудегі атақты М. Горький атын дағы Әлем әдебиеті 
институтымен бірлесіп рухани мұраға байланысты және 
Пушкин мен Абай дың шығармашылық үндестігіне арналған 
симпозиумдардың өткізілуі институтымыздың беделін артты
рып, халықаралық байланыстар ауқымын кеңейтті. Ұлы 
жазушы есімін иелен ген ұжым болғандықтан 2002 жылдан 
бастап ғұламаның туған күніне орайластыры лып, жыл сайын 
М. Әуезов оқуларын өткізу дәстүрге айналды. 2004 жылдан 
бастап инс титутта жыл сайын абайтанудың көкейкесті 
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мәселелеріне арналған халық аралық ғылымитеориялық кон
фе ренция ұйымдастырылып келеді. Бұл салиқалы ғылыми 
жиынға алысжақын елдер ден белгілі ғалымдар мен шет 
мем лекет тердің Қазақстандағы өкілдіктері, дипломатиялық 
миссия қызметкерлері қатысып, тақы рыпқа байланысты 
маз мұнды баянда маларымен және сындарлы сөздерімен 
жұртшылық назарын аударуда. Бұл игі шаралар да Сейіттің 
бас тамасымен өткізілуде.

Сонымен бірге Сейіт өзімен бірге істеген, бүгін өмірде жоқ 
аға ғалымдар аруағына әрдайым тағзым етіп, әріптес фольк
лортанушы, әдебиеттанушылар мен қызметтес достары есіміне 
де адалдық танытып келеді. Ұлттық әдебиеттану тарихында 
өзіндік орны бар Ы. Дүйсенбаев, М. Ғабдуллин, М. Базарбаев, 
З. Ах метов, М. Дүйсенов, Ә. Дербісәлин, Б. Уаха тов сияқты 
көрнекті ғалымдарды еске алу шаралары өткі зіліп, олардың 
ғылыми мұрасы кеңінен насихатталуда, ал ден саулығына 
байла нысты ғылыми жұмысын мезгілінде аяқтай алмай 
қалған талантты ғалым досы Едіге Тұр сы новтың докторлық 
диссертациясын қорғауы на үлкен қамқорлық жа сады. Сейіттің 
басшы лығымен кандидаттық, докторлық диссерта циялар 
қорғаған азаматтардың бәрі де оның шын мәнінде ғұлама, шын 
мәнінде зиялы екендігін ерекше ризашылықпен айтып жүреді.

Сейіттің ғалымдық басты бір ерекшелігі – ол екі тілде 
бір дей жазады: мейлі қазақ тілінде жазсын, мейлі орыс ті
лінде жазсын, оның еңбектерінің негізгі нысаны – ұлттық 
фольклор тану, әдебиеттану және өнертану мәселелері, ұлттық, 
халықтық мұраттар. Соңғы жылдары жазған еңбек терінде 
ол зерттеу объектісін бірсыпыра кеңітіп, Махамбет, Абай, 
Жамбыл туралы жаңа, соны ойларымен көзге түсті, қазақ сөз 
өнерін фольклор, авторлық ауыз әдебиеті және жазба әдебиет 
деп зерттеу қажеттігі туралы жаңа пікірлер ұсынды.

Айта берсек, Сейіттің ғалымдығы тура лы, қайраткерлігі 
туралы көп әңгімелеуге болады. Ол ұлттық фольклортану, әде
биеттану және өнертану ғылым дарының басаяғын жинап, 
бағыттарын ай қындап, жаңа өрлеу сатысына көтерілуіне себеп
кер болып, қайта жаң ғырып жатқан егемен еліміздің өркен
деуіне осылайша лайықты үлес қосып келеді.

Серік ҚИРАБАЕВ, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 

академиясының академигі
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Қазақ халқының бағзы заманнан бергі негізгі рухани азығы, 
мәдениеті, философиясы – фольклор болғандығы мәлім. Оның 
шығармашылық үлгілері қисапсыз мол болса, жанрлық түрлері 
де көп. Мұнда батырлар жыры, ғашықтар жыры, ертегі, аңыз, 
тарихи жыр, өлең, мақалмәтел, шешендік сөз, жұмбақ, мұң
шер жырлары, өтірік өлең тағы басқалар бар. Бұлар орындалу 
мәнеріне қарай не поэзия түрінде, не проза түрінде болып 
келеді. Поэзия түріндегісі айтарлықтай зерттелген, ал проза 
үлгісіндегілері ғылыми жағынан әлі толық қарастырылмай 
келеді. Әділдігін айтсақ, қара сөз түріндегі фольклор өзінің 
көнелігі, ұшқырлығы, ғажайып сипаты жағынан поэзиялық 
үлгілерден кем емес, қайта көп жағдайда басым түсіп жатады. 
Оның бұдан да басқа толып жатқан қасиеттері бар. Егер өлең 
түріндегі фольклор, негізінен, көркемдік, эстетикалық және 
тәрбиелік роль атқарған болса, прозалық халық шығармалары 
елге көбінесе табиғаттың сырын ұғуға, дүниетанымды ке
ңейтуге, өмірді білуге жәрдемдескен.

«Қазақтың халық прозасы» деп аталатын бұл еңбек қара 
сөз түріндегі халық әдебиетін зерттеуге арналған. Қазақ фи 
ло логиясында «халық прозасы» деген терминдік ұғым жоқ. 
Бұл заңды да. Өйткені «халық прозасы» деген ұғым әлем дік 
фольклортану ғылымының өзінде бертін (19501960 жыл
дардан бастап), яғни «Халық прозасын» зерттеушілердің 
халықаралық қоғамы құрылғаннан кейін қолданыла бастады. 
Дүние жүзі фольклортануында қалыптасқан түсінік бойынша, 
халық прозасына фольклордың қара сөзбен айтылатын барлық 
түрі кіреді. Олар екі үлкен топқа бөлінеді. Бірі – ертегілердің 
барлық жанры, ал екіншісі – ертегіге жатпайтын прозалық 
шығармалар. Орыс фольклорын зерттейтін ғылымда бұл екі 
топ «сказочная проза» және «несказочная проза» деп аталады.

Қазақ фольклортану ғылымында да халық ауыз әдебиетінің 
құрамында прозалық жанрлар бар екені, олар іштей жік
телетіні айтылып келді. Мәселен, Мұхтар Әуезов пен Есма
ғамбет Ысмайылов оларды «фольклордың қара сөзбен айты
латын ерекше бір түрі»1 деп атаса, Мұхамеджан Қаратаев: 
«...проза саласы... ауыз әдебиетінде тек ертегі, аңыз түрінде 
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ғана жасайды»2, – деп жазады. Демек, басқа халықтардың 
фольклоры сияқты, қазақ фольклоры да прозалық үлгіге бай. 
Сондықтан қазақ фольклорының прозалық жанрлары жеке бір 
жүйе (система) құрайды деп айтуға және оны «халық прозасы» 
деп атауға әбден болады. Оның құрамында ертегіден басқа да 
біршама прозалық жанрүлгісі бар. Мысалы: аспандағы көп
теген жұлдыздар, күн, ай туралы мифтер, жекежеке тау, тас, 
көл, мекен аттарының шығуын бір тарихи оқиғаға байланысты 
баяндайтын аңыздар, жезтырнақ, жалғыз көзді дәу, әр түрлі 
үббе, күлдіргіш, албастылар жайындағы хикаялар, Лұхман, 
Сүлеймен, Ескендір хақындағы әпсанахикаяттар ертегіге 
жатпайды. Ал ертегілердің өзі бірнеше салаға бөлінеді. Міне, 
солардың бәрі «халық проза сы» болып саналады.

Алайда, біздің ұлттық фольклортануымызда халық про
засының ертегілер тобы ғана зерттелген. Ертегіге жатпайтын 
прозалық фольклор әлі күнге дейін жекеленіп бөлінген де, 
жүйе ленген де емес. Бұл топ көбінесе ертегілермен бірге 
қарас тырылып келеді. Тек М. Әуезов пен Е. Ысмайылов бір 
топ прозалық шығарманың ертегі жанрына жатпайтынын 
анықтап, оларды «аңыз ертегілер» деп атаған3 (соның өзіне де 
«ертегі» деген сөз қосақталып жүр). Бұл топқа олар қысқаша 
шолу жасаған. Осы бастаманы қазіргі фольклортанудың қажет
тіліктеріне және деңгейіне сәйкес ары қарай жалғастырып, да
мыту кезі келген сияқты.

Біздің еңбектің мақсаты – фольклор жанрларының тео
рия сына сәйкес халық прозасын бір жүйемен зерттеп шығу, 
оның жанрлық құрамын ашу, әрбір ішкі жанрдың шығу, 
даму процесін көрсету, халық прозасының өмір шындығына 
қатысын анықтау және оның поэтикасын талдау.

Зерттеу тарихисалыстырмалы әдіс бойынша жүргізіледі, 
өйткені сонда ғана қазақ халық прозасының типологиялық әрі 
өзіндік сипаттарын ашуға болады. Халық прозасының жанрлық 
құрамы тұңғыш рет арнайы зерттеліп отырғандықтан одақтық 
фольклортану ғылымының тәжірибесі мен жетістіктеріне 
сүйенуге тура келеді; жанрлар теориясының өзектіөзекті 
мәселелері мен жанрларды ғылыми классификациялаудың 
шарттары қарастырылады. Соның негізінде, әрі қазақ фольк
лорының ішкі заңдылықтарына сәйкес халық прозасы аңыз
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дық проза (аңыздар) және ертегілік проза (ертегілер) деп екі 
үлкен салаға бөліне талданады.

«Аңыздық проза» көбінесе генезистік және тарихи даму тұр
ғысынан зерттеледі, оның ішкі жанрлары анықталады, оларға 
тұңғыш рет сипаттама беріледі. Сонымен қатар, әр жанрдың 
ерек шелігі мен бәріне ортақ қасиеттері талданады.

«Ертегілік проза» жаңаша сараланады, әсіресе, оның типо
ло гиясы мен поэтикасына ерекше көңіл бөлінеді.

Қорыта айтқанда, бұл монографияда қазақтың халық про
засы тұңғыш рет бір жүйеде зерттеліп, оның ел өмірінде атқар
ған ролі, халық тұрмысымен байланысы, бүкіл фольклорлық 
жүйеде алатын орны мен маңызы ашылады. Осы зерттеуіміз 
оқырман қауымның ұлттық рухани мұраны тереңірек түсініп, 
дұрыс бағалауына себін тигізсе, фольклористерге қажетті 
түрде жәрдем етсе, біздің мақсатымыз орындалды, еңбегіміз 
ақталды деп білеміз. Автор кітаптың жазылу барысында ақыл
кеңес беріп, еңбектің ғылыми деңгейін көтеруге атсалысқан 
әріптестерге шын жүректен алғыс айтады.

Сілтемелер мен ескертпелер
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ма қала).

2. Қаратаев М. Социалистік реализмнің қазақ прозасында 
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3. Әуезов М. Уақыт және әдебиет. – Алматы, 1962. – 55
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Қазақ ертегілері, Т.1., XXVIIIXXXIV б.



[  14  ]

Бірінші тарау

ФОЛЬКЛОР ЖАНРЛАРЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ 
ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ ПРОЗАСЫН САРАЛАУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ

ФОЛЬКЛОРЛЫҚ ЖАНРДЫҢ ТАБИҒАТЫ

Қазақ фольклортану ғылымында әлі күнге дейін толық 
зерт телмей келе жатқан мәселенің бірі – жанр табиғаты, 
оның дамуы және қызметі. Аса көрнекті совет фольклорисі 
В.Я. Пропп 1946 жылдың өзінде фольклорлық жанрларды 
же ке алып зерттеудің қажеттігін атап көрсеткен еді. «Фольк
лор танудың алдындағы міндеттердің бірі, – деп жазды ол, – 
жанр категориясын бөліп алып, жеке зерттеу...»1. Бұл біздің 
алдымыздағы келелі міндет болып әлі тұр.

Жанр – өнердің, әдебиет пен фольклордың, бір жағынан, 
жалпы, көп қырлы (универсалды) категориясы да, екінші жа
ғынан, нақтылы категориясы. Көп қырлы болатыны – онда әр 
түрлі әдістер мен тәсілдер көрініс табады, ал нақты болатыны – 
шығарма белгілі бір жанрдың аясында жазылады. Әр жанрдың 
өзіндік ерекшелігі, заңдары болады. Олар ды білмейінше, өнер
дің, фольклор мен әдебиеттің жалпы сырын түсіну мүмкін емес, 
сондайақ шығарманы дәл танып, терең талдап, әділ бағалау да 
қиын.

Фольклортану ғылымында жанрға берілетін анықтама жа
й ында В.Я. Пропп былай деп жазады: «Орыс әдебиет тануында 
жанр деген сөзбен тектік емес, түрлік ұғым беріледі. Поэзия
ның тек пен түрге бөлінетіні жайында кезінде Белинский 
жазғанды. Осы бөлініске сүйеніп, ол «орыс әдебиетінің сыни 
тарихын» жазбақ болған еді. Сол еңбектің жалғасы ретінде 
Белинский халық поэзиясы туралы үлкен тарау жазды. Онда 
ол орыс халық поэзиясының кейбір жанрларын тұңғыш рет 
анықтап, сипатын берді. Белинскийге, кейін Веселовскийге 
де, әдебиет тарихын өз даму заңдылықтарына сәйкес жасау 
үшін жанрлар мәселесі – алғашқы саты болып көрінеді. Ал 
поэзияның тек тері – эпосқа (дәлірек айтқанда – баяндау 
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поэзия мен прозаға), драмаға және лирикаға тән екені баршаға 
аян. Тектер түрлерге бөлінеді, ал бұл түрлерді біз жанрлар деп 
атаймыз»2.

Алайда, бұл анықтама айтарлықтай дәл емес. Алдымен 
айтатын нәрсе – «тек», «түр» ұғымдары саралау мен жіктеу 
са ласына жатады. Ал бізге керегі – ең алдымен саралаудың 
шарттарын белгілеу. Ол үшін бірінші кезекте «жанр» ұғымына 
нақты анықтама табу керек. Басқаша айтсақ, фольклорлық 
жанрларды сараламас бұрын жанр деген не, оның табиғаты, 
ерекшелігі қандай? Міне, осы мәселелерді шешіп алу қажет. 
Жанрлар көп. Ендеше әр жанрды жеке тексеруге де, басқа 
жанрлармен қатыстыра алып та зерттеуге болады. Олай бол са, 
біз үшін алғашқы қадам – «жанр» ұғымын анықтау.

Жанр ұғымына бірден анықтама беру мүмкін емес. Жанр 
туралы бүкіл арғыбергі дәуірде айтылған пікірлерді айтпа
ғанның өзінде, тек совет әдебиеттану ғылымында жанрға әр
қилы мағына мен анықтама беріліп келді. Мәселен, 1920
1930 жылдардан бастап, осы күнге дейін кең таралған бір
екі анықтаманы алсақ та жеткілікті: «жанр дегеніміз – бір 
үлгіге талпынудың, жүгінудің түрі», «жанр – өзгермелі және 
тұрақты элементтердің бірлігі», «жанр өзінөзі бағындырып, 
жоққа шығарып дамиды»3. Бірақ бұл анықтамаларды түгелдей 
қабылдауға болмайды, өйткені оларды даму үстіндегі кез 
келген құбылысқа пайдалануға болады.

Тағы бір мысал келтірейік: «Жанр дегеніміз – барлық көркем 
түр сияқты, тұрақталған, белгілі бір әдеби конструкцияға 
айналған мазмұн»4, «жанр – таным процесіндегі бір кезеңнің 
шектелгенінің көрінісі табылған эстетикалық шындықтың 
формуласы»5. Міне, бұл анықтамалар да біржақты. Себебі 
жанр – қатып қалған тас емес. Оның мазмұны да, түрі де 
әр дәуір мен қоғам талабына сәйкес дамып, өзгеріске түсіп 
отырады. Сондайақ эстетикалык фор мула да бір жанрдың 
ішінде өзгеріп отырады.

Біздің елде «жанр» ұғымы әдебиеттану мен фольклор тану 
ғылымдарында көбінесе бір мағынада, «түр» мағынасында 
қол данылып жүр. Мысалы, Совет Одағында қабылданған әде
биеттану мен фольклортану оқулықтарында былай делінген: 
«Біздің ғылымда «жанр» термині екі мағынада қолда ны
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лады. Көбінесе жанр деп баяғыдан бері әдебиеттің «тектері» 
болып саналатын эпосты, лириканы, драманы айтып жүр. 
Эти мологиялық жағынан келгенде бұл дұрыс – француздың 
«gеnге» (латынның «gеnus» сөзінен алынған) сөзі «тек» деген 
ұғымды береді. Алайда, бұл ертеден қалыптасқан дәстүрді 
бұзады. Ол дәстүр бойынша «жанр» сөзімен әдебиеттің тек
терін емес, сол тектердің ішкі бөлшектерін атайтын. Мәселен, 
эпопея, роман, новелла, очерк, немесе ода, элегия, эпиграмма; 
я болмаса трагедия, комедия, воде виль, т.б. Міне, әдеби 
жанрларды біз осы дәстүрлі мағынада түсінеміз»6. Бұл – соңғы 
шыққан «Әдебиет теориясында».

Ал орыс фольклорына арналған жаңа оқулықта былай деп 
жазылған: «Әдеби (ал біздер үшін фольклорлық та) твор
чествоның қалыптасқан үш түрі бар: эпос, лирика және драма. 
Әдетте, оларды тектер деп есептейді. Әрбір тек белгілі бір типке 
жататын шығармалар тобын қамтиды...

Тек – кең мәнді құбылыс, әрі ұғым; ол бірнеше түрді қам
тиды, сол түрлер арқылы нақты көрінеді. Осы күні әдебиеттану 
мен фольклортануда «түр» деген термин мен ұғым тіпті қол
данылмайды десе де болады, оның орнына әрі тер мин, әрі ұғым 
ретінде «жанр» сөзі пайдаланылады. Ал бұрын олар жекежеке 
мәнде болатын. Біз де жұмысқа қолайлы болу үшін «жанр» 
сөзін қолданамыз, өйткені ол «тектен» гөрі ықшамды. Сонда 
біз «тек» шындықты бейнелеу әдісі (эпикалық, лирикалық, 
драмалық) деп, ал «жанр» көркем түрдің типі деп білеміз (ер
тегі, өлең, мақал)»7.

Міне, Бүкілодақтық ғылымда «жанр» термині «түр» ма
ғынасында алынып, ол әдебиетте де, фольклорда да бірдей 
саналып жүр. Бұл пікір біздің ұлттық филологиямызда да орын 
алған. Мысалы, Қ. Жұмалиев «Әдебиет теориясында» былай 
деп жазады: «Бұрын да, кейін де «әдебиеттің тектері» деудің 
орнына «жанр» дейтін. Эпостық жанр, лирикалық жанр, 
драмалық жанр. Дұрысының өзі де осы. Профессор Л. Тимофеев 
пен Н. Венфов: «Әдебиет тегін жанр деп атау дұрысырақ», – 
дейді. Біз де осы пікірге қосыламыз. Сондықтан әдебиет тегі 
мен әдебиет жанры деген бір ұғымда қолданылады»8.

Қазақ әдебиеттану ғылымында әдеби жанрлардың теория
сына қатысты пікір айтқан ғалымдардың бірі – 3. Қабдолов. Ол 
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жанрды даму үстіндегі ұғым, нақты тарихи түр деп анықтайды9. 
Автордың өз сөзімен айтсақ: «Әдебиет теориясында пішін 
(форма) бар да, түр (вид) бар. Дәлірек айтқанда, әдебиеттің 
тектері (эпос, лирика, дра ма) бар да, түрлері (роман, поэма, 
трагедия, т.б.) бар. Тек те, түр де жанр деген ұғыммен, яғни 
жанр және жанрлық түрмен мәндес»10.

Республикамызда фольклор жанрларының теориясына 
және жанрларды саралау мәселесіне байланысты алғаш ғы
лыми пікір айтушылардың бірі – Б. Уахатов. Ол өзінің «Қа
зақтың халық өлеңдері» атты монографиясында біз зерттеп 
отырған проблеманың өлеңге қатысты аспектілерін арнайы 
қарастырған. Ғалым халық өлеңдерін жанрлық тұрғыдан 
сипаттай келіп, жалпы жанрға анықтама береді.

«Жанр, – деп жазады ол, – белгілі бір қоғамдық қызмет атқа
ратын және соған лайықты мазмұны бар, әбден қалыптасқан 
көркемдік форма»11.

Көптеген анықтамаға қарағанда, бұл анықтама біршама 
дұрыс. Автор жанр ұғымына терминдік сипат берумен бірге 
оның негізгі қасиеттерін дұрыс қамтыған: белгілі бір қоғамдық 
қызмет, сол қызметке лайық мазмұн. Басқаша айтқанда, Б. 
Уа хатов жанрды анықтауда басты принцип етіп оның функ ция
сын алған. Ол өзі де былай деп жазады: «Бір сөзбен айт қанда, 
қазақтың халық өлеңдерін классификациялауда оның жанр
лық функционалдық белгілеріне сүйену қажет»12.

Жанрды қалыптасқан көркемдік форма деген сөз де қазақ 
фольклортануы үшін тың пікір. Алайда, біздің ойымызша, 
жанр ды көркем форма дегеннен гөрі өмірді, оқиғаны бейнелеу 
тәсілі деген дұрыс сияқты. Себебі фольклордың барлық жанры 
бірдей көркем емес; екіншіден, форма ұғымы көп мағыналы, 
оған тәсіл де, тіл де, құрылыс та кіреді.

Әдебиет жанрларына арналған соңғы кездегі еңбектерде 
жанрды танып, оған дұрыс анықтама беруге жаңа талпыныс 
бар. Жанрды бейнелеудің предметі деп те, тәсілі деп те айтып 
жүр. Бірақ «хабарлау тәсілі» дегенде авторлар баяндаудың 
ауызша, жазбаша болып келуін айтады.

Әдебиеттегі эпикалық проза жанрын зерттеген ғалым Н.П. Уте
хин жанрға мынадай анықтама береді:

2278
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«Жанр дегеніміз – әдеби шығармалардың көркемдікбей
нелеу құралдарына, я болмаса мазмұнына қатысты фор ма 
емес, әдеби тектің (әдебиет тегінің) өмір сүру формасы екенін 
мақұлдау керек сияқты»13.

Зерттеушінің ойынша жанр әдебиет тегінің өмір сүру 
формасы ретінде көркем шығарманың типінде көрініс табады. 
«Сөйтіп барып, – дейді ол, – әдебиет текке бөлінеді, тек жанрға, 
ал жанр шығарма типтеріне бөлшектенеді»14. Бұл қорытынды 
түптеп келгенде жалпы әдебиет теориясында бұрыннан айты
лып келе жатқан Аристотель, Гегель, Белинскийдің қағи
даларына саяды. Бірақ Н.П. Утехин өз категорияларын басқа
ша атайды. Ол түр (вид) ұғымын басқаша мағынада қолданады.

Ескерте айтатын жайт: оның жанрға берген анықтамасы 
біршама ақиқатқа жақын. Бірақ жанрды – әдебиет тегінің 
өмір сүру кейпі дегеннен гөрі, шығармадағы оқиғалардың 
берілу, өрілу, баяндалу тәсілдері (способ разработки сюже та) 
деген дұрыс. Өйткені «өмір сүру кейпін» («форма бытования, 
существования») деген сөз «шығарма ауызша өмір сүре ме, әлде 
жазбаша өмір сүре ме, яки болмаса қаншалықты ел арасына 
тараған, әлде тарамаған ба?» деген мағынаны білдіреді.

Көркем шығарманың жанрлық сипатын анықтау 
үшін М. Бах тин хронотоп (мезгіл мен кеңістік) системасын 
қолдануды ұсынады. «Әдебикөркем хронотопта, – деп жазады 
ол, – ке ңістік пен уақыт белгілері тұтастанып көрінеді. Мұнда 
уақыт қоюланып, тығыздалады, көркем түрде сезіліп, көрінеді; 
кеңістік сығымдалады, уақыттың, сюжет пен тарихтың қоз
ғалысына қатыстырылады. Уақыт таңбасы кеңістікте көрінеді, 
ал кеңістік уақыт арқылы танылып, өлшенеді. Мінеки көркем 
хронотоп қатпарлардың осылай қиылысып, белгілердің осылай 
қосылып, тұтастануымен сипатталады.

Әдебиеттегі хронотоп айтарлықтай жанрлық мағынаға ие. 
Тіпті жанр мен жанрлық түрлер (бөлшектер) нақ осы хронотоп 
арқылы айқындалынады деуге де болады. Әсіресе, әдебиеттегі 
хронотопта жетекшілік қызметті уақыт атқарады.

Формальдымазмұндық категория ретінде хронотоп адам 
образын да айтарлықтай айқындайды; бұл бейне қашан да 
едәуір хронотоптық сипатта болады»15.
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Жоғарыда келтірілген жанр жайындағы ойлар мен тұжы
рымдар, негізінде, профессионалды көркем өнерге, дәлірек 
айтқанда, жазба әдебиетке қатысты айтылған. Ал фольклор 
жазба әдебиетпен бірдей емес. Ол да сөз өнері екені рас, бірақ 
оның әдебиеттен оқшауландыратын өзіндік сипаттары да аз 
емес. Ендеше жазба әдебиеттегі жанрлар мен фольклордағы 
жанрлар табиғатында да айырмашылық болу керек. Біздің 
міндетіміз – осы айырмашылықты анықтап, соның негізінде 
фольклорлық жанрларды сипаттау, оларды ғылыми түрде 
жіктеу, саралау және жүйелеп зерттеу.

Жанрды фольклортанудың аса маңызды категориясы 
ретінде танып, оны жеке даралау жалпы фольклор табиғатының 
коллективтік екенін және дәстүрдің тарихта айқын (көрнекті, 
басты) роль атқаратынын мойындауымызға негізделген. Жанр
дың табиғатын, мөлшерін және туыстас жанрлармен қаты
насын зерттемей біз дұрыс қорытындыға келе алмаймыз.

Жанрды жекедара бөліп, шектеу үшін, сөз жоқ, оның жал
пы теориясы болуға тиіс.

Жалпы, бір айтатын нәрсе – қазақ фольклортануында әде
биеттану ғылымының терминдері пайдаланылатындығы. Түп 
теп келгенде, бұл заңды да, өйткені фольклор да, әдебиет 
сияқты, сөз өнеріне жатады. Сонымен қатар фольклорды әде
биеттен ерекшелендіріп тұратын өзіндік қасиеттері бар. Олай 
болса, фольклорды зерттегенде осы қасиеттері еске алыну 
керек, оған әдебиеттанудың терминдері мен әдеби ұғымдар 
тектентекке телінбеуге тиіс. Бұл, әсіресе, фольклорлық жанр
ларды анықтағанда, оларды ғылыми саралағанда басты шарт
тардың бірі болуы керек.

Демек, фольклор жанрларын зерттегенде екі нәрсе қа тар 
ескерілуі қажет. Ол: а) фольклордың сөз өнері ретінде әде
биетпен туыстығы, жақындығы; ә) фольклорды әдебиеттен ал
шақтататын ерекшеліктер.

Демек, фольклор жанрларын этнографияға сүйенбей зерт
теу мүмкін емес. Этнографиялық материалды пайдалану 
жанрлардың шығу тегін анықтау үшін ғана қажет емес. Этно
г рафия фольклорлық жанрлардың ерте замандағы сипатын, 
алғашқы даму жолдарын зерттеуге өте пайдалы. Себебі жанр
лардың да, сюжеттер мен мотивтердің де пайда болуы ғана 
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емес, сондайақ олардың өмір сүруі мен өзгеру, даму жолдары 
да тұрмыспен, болмыспен тікелей байланысты. Бұл жерде біз 
екі нәрсені анықтап алуымыз қажет. Бірінші – фольклор мен 
әдебиеттің бірдей еместігі. Осыдан барып шығатын олардың 
пайда болуы мен өмір сүру кейпінің өзгешелігі. Бұл өзгешелік 
оларды зерттеу әдістерінің де екі түрлі болуын тілейді.

Екінші – ұғымдар мен терминдеріміздің мағынасын дәлме
дәл анықтау. Мысалы, жанрға байланысты «баяндау тәсілі» 
(«способ изложения»), «бейнелеу әдісі» («способ изоб раже
ния»), «хабарлау амалы» («способ передачи») сияқты тіркесті 
ұғымдар қолданылады. Енді осылардың қолданылу формасына 
көңіл бөлейік: «баяндау тәсілі», «хабарлау ама лы», «бейнелеу 
әдісі». Біреу (субъект) баяндайды, хабарлайды, бейнелейді. 
Фольклорда ол – жыршы, ертегіші, не өлеңші. Әдебиетте ол – 
жазушы, ақын, драматург. Сонда жанрды анықтау үшін біз осы 
күнге дейін шығарманың өз ішінен, табиғатынан шықпай, оған 
сырттан келіп жүріппіз. Дұрысы – шығармадағы оқиғаның 
«баяндалу тәсілі», «бейнелену әдісі» болу керек қой. Демек, 
сюжеттің берілу, өрілу тәсілі деп айтуымыз керек. Олай болса, 
жанр дегеніміз – шығармадағы сюжеттің баяндалу, бейнелену, 
өрілу тәсілдері.

Бұл, әсіресе, фольклорлық шығармада айқын көрінеді. Фольк
лорда алдымен сюжет пайда болады. Сюжет – бір оқиға. Ай
тушы өз басынан өткен бір қызық оқиғаны ағайындары мен 
жолдастарына жай ғана айтып беруі мүмкін. Біртебірте бұл 
оқиға біреуденбіреуге жетіп, тұрақты сюжетке айналады. 
Уақыт өткен сайын ол әсіреленіп, көркемделіп айтылады. 
Сөйтіп әңгіме (меморат) жанры туады. Барабара бұл әңгіме 
басқа тайпаға жай ғана тарап қоймайды, неше алуан өзгеріске 
ұшырап, басқа бір детальдармен толықтырылып, әсемделіп 
отырады. Бастапқы айтушының (әңгіме кейіпкерінің) аты да, 
айтылу ситуациясы да ұмытылуы мүмкін, бірақ сюжет – негізгі 
оқиға сақталып отырады. Ендігі айтушылар оқиғаны өзіне 
қатысты қылып немесе өзіне, көпшілікке қажетті жағдайға 
байланысты етіп айтуы ықтимал. Енді алғашқы жай әңгіме 
басқа жанрға көшеді. Ол – аңыз я болмаса хикая (быличка) 
болуы мүмкін.
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Міне, алғашқы сюжет – бір ғана оқиға – әр түрлі әдіспен 
баяндалып, өрілген. Ол қалай өрілген, ол үшін қандай тәсілдер, 
құралдар пайдаланылған? Бұл жанрлардың мүмкіндігіне 
байланысты.

Осы тұрғыдан келгенде ғана фольклордағы жанрды айқын 
білуге болады.

Фольклорды сөз өнері деп қана білсек, онда жанр дегеніміз, 
әдебиеттегі сияқты, көркемдік жүйенің жиынтығы. Біз бұл 
жерде В.Я. Пропптың пікірін толық қолдаймыз. Ол былай деп 
жазады: «Жанр деп, егер кең мағынада алатын болсақ, көр кем
дік жүйесі бірыңғай ескерткіштер жиынтығын немесе то бын 
айтуға болады. Фольклор сөз өнеріне жататын шығармалардан 
құралатындықтан, ең алдымен творчествоның осы түрінің 
ерек шеліктері мен заңдылықтарын, оның поэтикасын зерттеу 
керек... Поэтика дегеніміз – көркемдік нысананы, сезім мен 
ой сырын ашу үшін қолданылатын тәсілдердің жиынтығы, 
қысқарта айтқанда, оқиғалық және идеялық нақты мазмұнмен 
бірлікте алынған форма»16.

Бұл анықтама көркем әдебиет жанрларын сипаттайды. 
Осыны қабылдай отырып, фольклор жанрларын анықтауда 
тағы бір шарт бар екенін ескеру қажет. Ол – фольклордың 
әлеуметтіктұрмыстық функциясы және осыдан туындайтын 
фольклордың өзіне ғана тән белгілер: ауызша туып, ауызша 
таралуы, варианттарының болуы; халық тұрмысымен тығыз 
байланысы; орындалу мәнері; әнмен сүйемелденуі. Бұл 
белгілердің ешбірі жеке тұрып фольклорлық жанрды толық 
сипаттай алмайды. Солай бола тұрса да бір фольклорлық 
жанрды сипаттау үшін бұл белгілердің бәрі түгел болуы 
міндетті емес. Олардың екіүшеуі ғана басты фактор болып, бір 
фольклорлық жанрға өзіндік қасиет бере алады.

Сонымен, біздің ойымызша, фольклордағы жанр ұғымы 
әдебиеттегіден сәл өзгешелеу. Фольклорда жанр – сюжеттің 
шығармаға айналу жолдары мен елге таралу, айтылу, орындалу 
мәнері. Яғни, фольклордың поэтикасы мен әлеуметтіктұр
мыстық функциясы оның жанрларын сипаттап, әдебиеттен 
ерекшелендіріп тұрады.

Демек, егер біз әдебиеттің эпос, драма, лирика тектері бар 
десек, онда фольклор орындалу мәнері мен ел арасында өмір 
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сүру жағдайына байланысты өзінше текке және жанрға сара
лануы керек. Осы тұрғыдан келгенде, фольклорды қара сөз 
(проза), өлең (стих) және сөйлесу (диалог) деп үш үлкен текке 
бөлуге болады.

Қазақ фольклорында бұл үшеуінің алғашқы екеуі бар. Ол 
екеуін тек деп қарайтын болсақ, оларды жанрға бөлу ге болады. 
Прозалық фольклордың жанрларына миф, әңгіме, хикая, ер
тегі, шешендік сөздер жатса, өлең үлгісіндегі фольклордың 
жанр лары болып жыр, тақпақ, қара өлең, айтыс, мақал
мәтелдер саналады.

Ескеретін нәрсе: бұл жерде жанрды біз кең ұғымда алуымыз 
керек. Әдебиет теориясында жанрды түр мағынасында қолда
нып жүргені сияқты, біз де фольклордың тектерін бірден 
жанр ға бөлген дұрыс деп ойлаймыз. Жанр – тек типологиялық 
қана ұғым емес, ол – әрі тарихи ұғым, құбылыс, категория. 
Сондықтан жанрды зерттеу үшін оның қашан, қай дәуірде 
пайда болғанын анықтау маңызды. Өйтпеген жағдайда зерттеп 
отырған жанрдың жанрлар арасындағы ролі мен орнын, ма
ңызын ашу, сондайақ оның өзіндік қасиеттерін анықтау оңай 
емес. 

Соңғы кездері ғылымда «жүйелі зерттеу» («системное изу
чение») әдісі кең жайылуына байланысты жанрларды зерт
теу ісінде жанр туғызатын факторларды анықтауға, жанрдың 
құрылысын, ондағы тұрақты белгілерді айқындауға бетбұрыс 
байқалады. Осыған байланысты жанрлар теориясына жал
пы  философиялық қағидалар да әсер ете бастады. Соның 
нә тижесі ретінде жанрда тұрақты және өзгермелі құбы лыс
тар бар деп танитын еңбектер жарық көрді. Тұрақты құбы
лыстарға құрылымдағы элементтердің өрілу тәсілдері, олар
дың ұйымдасуы жатады, ал өзгермелі құбылыстар болып 
шығар маның бейнелеу предметі, мазмұндық негізі саналады. 
Негізінен алғанда, бұл пікір жаңсақ емес, тек біраз анықтай 
түсуді қажет етеді. Сөз жоқ, әр жанрдың қалыптасқан, тұ
рақталған белгілері болады. Ол көп жағдайда шығарманың ком
позициясында, сюжеттік құрылымында, баяндау формасы мен 
көркемдеу құралдарында сақталады. Егер жанрдың тұрақты 
белгілері болмаса, оны жеке жанр етіп бөліп алу мүмкін болмас 
еді. «Жанр» деген ұғым бір топ шығармаға тән, ортақ белгілерді 
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қамтиды. Әрбір нақты шығармада жалқы (единичное) қашан 
болса да жалпымен (общее) белгіленіп, айқындалып отырады. 
Бұл тұрғыдан келгенде, әрбір шығарманың өз қыры мен сыры 
болады. Шығарманың қыры мен сыры оны бір топ шығармаға 
ортақ қасиеттерге не жақындатады, не олардан алшақтатады. 
Яғни белгілі бір жанрдың құрамына кіргізеді. Мысалы, бір 
шығарманы ертегі деп атағанда, біз ең алдымен оны ертегі 
жанрының табиғатымен, ерекшелігімен салыстырамыз. Бас қа
ша айтқанда, ертегі жанрына тән композициялық, сю жеттік, 
көркемдік бейнелеу тәсілдерді іздейміз. Себебі бұлар – 
жанрдың тұрақты белгілері.

Сонда кейбір ертегі айтылған қағидаға сай келсе, қайсыбі
реулері жартылай, үшіншісі бірнеше жанрдың белгісін бойына 
сіңіруі ғажап емес. Егер оның үшеуінде де ертегі жанрына тән 
белгілер басым болса, бұл үшеуі де ертегі деп саналып, ертегі 
жан рына жатады.

Жанр – тарихи категория. Ол әр дәуірде, әр кезеңде әртүр
лі өзгерістерге ұшырап отырады. Бұл туралы болгар ғалымы 
Ц. Тодоров былай деп жазады: «Жанрды» тұрақты бел 
гілері әр дәуірге сәйкес өзгеріп, көптеген қосымша сипат қа
былдайды. Бірақ, ол сипат аса маңызды деп танылмайды, 
сон  дықтан шығарманы белгілі бір жанрға саралауда оның 
айтарлықтай әсері болмайды. Сол себепті тарихтың әр тұсында 
бір шығарманың өзі әр қилы жанр болып есептелуі мүмкін. 
Мұндай жағдайда басты роль атқаратын нәрсе – шығарма 
құрылымының (табиғатының) қай белгілері мәндірек деп 
саналуында. Мысалы, антика заманында «Одиссеяны» «эпо
пея» жанрына жатқызған болса, біздің уақытымызда оны «жыр» 
жанрына яки «мифологиялық жыр» жанрына жат қызып 
жүр»19.

Шынында да, осы күні фольклорлық деп саналып жүрген 
көп теген шығарма көне заманда, әйтпесе орта ғасырда та
рих немесе жылнама ретінде танылып жүрген. Мысалы, көне 
түркілердің ОрхонЕнисей бойынан табылған жазба шығар
малары әр түрлі жанрға жатады. Олар өз дәуірінде, мүмкін, 
салтанатты мақтау мен арнау үлгісіндегі шығармалар болған 
болар. Сол сияқты орта ғасырда шын болған тарих деп есеп
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телінген пайғамбарлар мен әулиелер туралы әңгімелер біздің 
кезде фольклорлық хикаят жанрына жатқызылып жүр.

Фольклордың кейбір ескі жанрлары өзінің айтарлықтай бір
келкілігі мен тұрақтылығына қарамастан өмірге, дәуірге сәй
кес түрсипатын өзгертеді. Өзгеру барысында олар мазмұ нын 
ғана жаңартпайды, сондайақ келбетін де өзгеріске ұшыратады. 
Мысалға, қазақ тойында айтылатын «Жаржар» өлеңін алсақ 
та болады. Бұл өлең осы күнгі тойларда шырқалады. Бірақ ол 
бұрынғы мазмұнынан айрылған. Егер бұрын «жаржардың» 
мазмұны қайғылы, өкінішке толы болса, қазіргі «жаржардың» 
мазмұны керісінше. Онда той қуанышы мен салтанаты, жастар 
бақыты жырланады. Сонымен бірге «жаржар» өлеңінің ай
тылу формасы да (яғни мәнері) өзгерді. Бұрын «жаржарды» 
қыз ұзатылатын ауылда хор, диалог түрінде айтатынды. Біз
дің заманымызда «жаржарды» жігіт жағы жасайтын той 
үстінде жиналған топ бір хор болып айтады.

Сонымен, жанр дегеніміз не? Жанр дегеніміз – оқиғаны, 
сюжеттік материалды белгілі бір мақсатпен тұтас мазмұнды, 
идеялы шығармаға айналдырудың әдісі, жолы, құралы. 
Ойымызға дәлел ретінде айтарымыз – бір сюжет негізінде әр 
түрлі жанрға жататын бірнеше шығарманың жасалуы. Мысал
ға «Жүсіп пен Зылиханың» хикаятын келтіруге бола ды. Бұл 
хикаяттың сюжеті ертегіде де, дастанда да, кейінгі замандағы 
драмада да баяндалған. Сюжет – біреу, ал жанр – бірнеше. Әр 
жанр – өзінің композициялық және көркемдік әдісімен бұл 
сюжетті өзінше жырлаған. Айталық, көне заманда Інжілге 
(Библияға) енген сюжет жай ғана хикаят, мысал болатын. Кейін 
ол хикаялық (новеллалық) ертегіге айналды. Орта ғасырда бұл 
сюжет үлкен дастан бо лып жырланды. Осының бәрінде түпкі 
сюжет сақталған, бірақ бірде ол қарапайым ғана баяндалса, 
екінші жанрда сюжет көптеген қосымшалар, детальдар, 
эпизодтармен толығып, көлемді шығарма ретінде көрінеді. Ал 
енді бір жанр да (мәселен, драмада) сюжет басқа элементтер мен 
компоненттер арқылы баяндалған. Демек, әр жанр өзіне тиісті 
әдіспен белгілі сюжетті басқа шығармаға айналдырады.

Мұндай мысалды көптеп келтіруге болады20. Алайда, осы 
бір ғана «Жүсіп – Зылиха» хикаяты жанрдың әр түрлі бо луы 



[  25  ]

сюжетке байланысты емес екендігін дәлелдейді. Жанрдың 
мұндай болу себебін оның әдісінен іздеу қажет.

Әр жанрдың ерекшелігі неден көрінеді? Ол үшін бірнеше 
факторды анықтап алу шарт: біріншіден, жанр қай заманды, 
қай дәуір мен қоғамды көрсетеді, екіншіден, қандай әдіспен, 
тәсілмен, құралдармен бейнелейді; үшіншіден, бейнелеп 
отырған нәрсесіне қалай қарайды, оны қалай балайды; төр
тіншіден, осы өзінің бағасын, қатысын қалай, қандай түрде 
шығарады, көрсетеді; бесіншіден, ол жанр қандай мақсатта 
қыз мет етеді, яғни жанрдың функциясы қандай?

Шығарманың белгілі бір жанр аясында болуы – жай ғана 
нәрсе емес. Жанрдың ерекшелігі шығарманың бүкіл көркемдік 
болмысын айқындайды. Бір сюжет әр түрлі жан рда әр түрлі 
шығарма береді. Ол шығармалардың көркемдік сипаты, эмо
циялық күшқуаты жанрдың қасиеттеріне бай ланысты. 
Көр кем творчестводағы бұл құбылысты кезінде академик 
В.В. Виноградов дәлелді түрде ашып берген бола тын21. Жалпы, 
әдебиетте де, фольклорда да, өнерде де бір сюжет бірнеше жанр
да шығарма болып жазылатыны – заңдылық. Осыған орай ойға 
оралатын тағы бір нәрсе – сюжет бұрын пайда бола ма, жоқ, 
әлде жанр бұрын туа ма деген мәселе.

Біздіңше, ең алдымен сюжет деген не, соны анықтап алу 
керек. Сюжет жайында әдебиеттану мен фольклор туралы 
ғылымда айтылған пікір әр түрлі. Біз соның бәрін тәптіштей 
айтып жатпай, осы күнгі анықтаманы және соған негіз болған 
ойды айтып өтсек те жетерлік.

Әдебиеттану ғылымында сюжет бірде кең мағынада, бір
де нақты мәнде түсіндіріледі22. Кейбір еңбектерде сю жет шы
ғар мадағы характерді ашудың әдісі, тәсілі деп қаралса, 
ендігі бір зерттеулерде сюжет шығармадағы тіл, харак тер, 
қимыл қосындысы ретінде пайымдалады. Ал үшінші бір топ 
еңбектерде сюжет – баяндаудың бір түрі деп түсіндіріледі.

Фольклордағы сюжет дегеніміз – фольклорлық шығарма-
ның негізгі оқиғалық қаңқасы, өзегі. Ол шығармадан бұрын 
пайда болып, одан тыс өмір сүре алады. Көркем шығармада, 
әсіресе фольклорда, сюжет көбінесе болмыстың өзінен пай да 
болады, ойдан да шығарылады. Сюжет бір ізге түсіп, тұрақ
талған оқиға, сол оқиғаның баяндалуы десе де болады. Кез 
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келген оқиға сю жет бола бермейді. Сюжет болу үшін оқиға 
бірденбірге тарап, фольклорлық сипат алуы керек. Сөйтіп 
тұрақталған сюжетке, содан кейін шығармаға айналады. 
Ал шығармаға айналу үшін жанрдың әдісі мен тәсілі қажет. 
Демек, тұрақталған сюжет белгілі бір жанр аясында ғана 
көркем шығарма бола алады. 

Көркем шығарманың жалпы желісі фабула болмақ. Не
гізгі сюжет көптеген қосымша сюжетпен, эпизодтармен, де
тальдармен өріледі. Осы өрімнің схемасы, яғни баяндалуы – 
фабула. Қай шығарманың болса да мазмұнын кең түрде, қо
сымшаларымен бірге, толық айтып берсе, ол фабула болады. 
Ал сюжет шығарма мазмұнын толық қамтымайды, ол түп 
оқиғаны ғана баяндайды. Олай болса, фабула – сюжеттің да
мыған, тарамдалған, көлемді түрі. Осы ойды академик В. Ви
ноградов та айтады. Ол «фабульное развитие сюжета» деген 
тіркесті қолданады23. Ендеше, сюжет – шығарманың оқиғалық 
қаңқасы, фабула – оның ұзын ырғасы.

Жанр мен сюжеттің арақатынасына байланысты шығатын 
сауал – жанр болу үшін сюжет міндетті ме? Әдебиетті былай 
қойып, фольклорға келетін болсақ, жұмбақ, мақалмәтел, 
нақыл сөз, қайым айтыс, қара өлең жанрларында сюжет оқиға 
ретінде ылғи да көрінеді деп айта алмаймыз. Олай болса, 
фольклорлық жанрлардың тағы бір ерекшелігі – шығарманың 
тұрақты түрдегі бір ситуацияда айтылуын қажет етуі.

ФОЛЬКЛОР ЖАНРЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИЯСЫ

Фольклорда да, әдебиетте де жанрлардың табиғатын анық
тайтын басты фактор – олардың қоғамдық қызметі, өмірлік 
нысанасы.

Әдетте, өнердің барлық түрін, оның ішінде фольклор ды да, 
өмірді көркем танудың бірі деп түсінеміз. Өнер – өмір туралы 
пайымдау екені сөзсіз; тарихи дамудың әр кезеңінде өнер 
адамның өзін қоршаған табиғатты, шындықты қаншалықты 
меңгергенін, өзін де қаншалықты біле алғанын көрсетеді. 
Бұл даусыз. Әңгіме сол шындықты тани, түсіне білу қоғам та
рихының қай дәуірінде өнер үшін басты мақсат, нысана бо
луында. Өнердің атқаратын қызметі көп екені де түсінікті. Оның 
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танымдық қызметінен басқа да өте маңызды функциялары 
бар. Айталық, идеологиялық, тәрбиелік, эстетикалық, т.т. 
Ал өнердің, фольклордың, әдебиеттің танымдық қызметі бұ
рын ғы замандарда қазіргіден басқаша түсініліп, бағаланған. 
Демек, фольклор әр тарихи дәуірде әр түрлі функция атқарған. 
Бірақ бір дәуірде белгілі бір функция атқарған. Бірақ бір 
дәуір де белгілі бір функция атқарған шағында фольклор бас
қа функцияларынан мүлде айырылып қалмаған. Олар да 
сақталған, бірақ көп қызметінің ішінен сол дәуір, қауым 
қажет қылған функциясы басымырақ (доминирующая) бол
ған. Жалпы, көп функциялық – фольклорға тән сипат. Бас
қаша айтқанда, дәуірге, қоғамға сәйкес фольклордың белгілі 
бір функция сы, сондайақ белгілі бір жанры актуальды сипат 
алған, сөйтіп ол басым түсіп жатқан. Мысалы, XVXVIII 
ға сырларда қазақ қоғамы мен тарихы үшін елді қорғау, 
жауға тойтарыс беру аса маңызды саналды. Бұл кезде қазақ 
фольклорының барлық жанрынан батырлар жыры маңызды 
болды, оның тәрбиелік, идеологиялық қызметі артты24. Ал осы 
жанр XIXXX ғасырларда көбіне сейілдік (развлекатель ная) 
функция атқарды. Үлкен тойжиындарда уақытты өткізу үшін 
және елге ғибрат беру үшін талантты жыршылар батырлар 
жырын орындаған.

Сол сияқты XIXXX ғасырларда ақындар айтысы, лирика
лық жанрлар алға шыға бастады. Олардың басты функциясы – 
эстетикалық болды, бірақ басқа да сипаттарын жоғалтқан жоқ. 
Әсіресе, айтыстың эстетикалық қызметі айқын әрі зор болды. 
Эстетикалық функция шығармада не айтылғанын ғана емес, ол 
қалай айтылғанын да қажет етеді. Ал айтысты тыңдап отырған 
қауымға екі ақынның не туралы айтып отырғанымен бірге 
қалай, қаншалықты өнерлі айтып отырғаны да маңызды. Бұл 
тұрғыдан келгенде, салсерілер мен халық өнерпаздарының 
өнері айтарлықтай эстетикалық қызмет атқарды.

Яғни көркем өнердің түріне айналған жанрлар ең алдымен 
эстетикалық функция атқарады, содан кейін басқа мақсат 
көздейді. Мысалға, халық прозасының аңыз бен ертегі жанрын 
алайық.

Аңыз жанрының басты мақсаты – тыңдаушыға елдің өтке
ні туралы немесе бұрын өмір сүрген атақты адамдар жайлы 
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ха бар беру. Демек, аңыздың негізгі функциясы – танымдық, 
содан соң тәрбиелік.

Ал ертегі жанры тыңдаушының ерекшелігіне байланысты 
екі түрлі қызмет атқарады: жас ұрпақ үшін ертегінің ғибрат
тық, тәрбиелік рөлі басым болса, үлкендер үшін эстетикалық 
қыз меті мәндірек.

Бұл жерде ескертетін нәрсе: фольклордың кейбір жанрлары 
бір функцияны өзіне тұрақты түрде «еншілеп» алатындығы. 
Бұл – жанрдың «мамандануынан» туған қасиет. Басқа сөзбен 
айтқанда, ол жанрдың табиғатынан туындайтын алдын ала 
шек теулік (заданность функции). Бұл түсінікті де, себебі еш
бір фольклорлық жанр өмірдің барлық жағын түгел қамти 
алмайды. Мұны әдебиеттің де, өнердің де бір жанры жүзеге 
асыра алмайды. Сол себепті қыры мен сыры шексіз мол адам 
өмірінің, болмыстың әр саласын бейнелеуге фольклордың да, 
әдебиет пен өнердің де әр жанры өзінше «маманданған». Жанр
лардың даралануы, бір жағынан, осымен де тығыз байланысты.

Әрине, фольклордың табиғаты профессионалды әдебиет пен 
өнерден басқаша болғандықтан болмысты тану фольк лор үшін 
сәл өзгешелеу – алғашқы сатыда табиғатты, қоршаған ортаны 
білу үшін еліктеу орын алды. Бірақ бұл бізді шошытпау керек. 
Еліктеу деген бейнелеу болып табылады.

Өмірді көркем тану түрлері, әдетте, еліктеу түрлері деп те 
саналады27. Еліктеу концепциясын алғаш ұсынған – Ари с  тотель. 
Ол, мәселен, еліктеудің үш түрі бар деп есептейді. «Ақын 
еліктеуші болғандықтан, – дейді ол, – үш түрлі еліктеуге 
тиіс: затты немесе нәрсені сол күйінде бейнелеу; затты немесе 
нәрсені елдің айтуы, бағалауы бойынша бей нелеу; зат немесе 
нәрсе қандай болуға тиіс тұрғысынан бейнелеу»28. Міне, бұл – 
өнердің өмірді бейнелеу принциптері. Олар әдебиет пен өнердің 
даму тарихындағы барлық кезеңдерінде сақталады. Рас, бәрі 
бірдей, біркелкі болмайды. Әр заман мен қоғамдағы өнер 
мен әдебиеттің идеялық, эстетикалық міндетіне байланысты 
олардың біреуі басым болып, активті, белсенді қызмет ат
қарады. Аталған үш прин цип (объективті, субъективті, нор
мативті) өнердің қай түрін болса да жүйелеп, жіктеп, саралау 
кезінде оның болмысқа, шындыққа қатынасын ескеру керек 
екендігін дәлелдейді.
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Өзінің «Поэтика» атты еңбегінде Аристотель еліктеудің 
(бейнелеудің) үш принципімен бірге әдеби жанрларды сара
лау шарттарын да белгілеген. Еліктеу (бейнелеу) өнері «үш 
нәрсе бойынша даралануы мүмкін: еліктеу неден көрінетіндігі, 
не нәрсеге еліктейтіндігі, қалай еліктейтіндігі»29. Басқаша 
айтқанда, жанрларды еліктеудің (бейнелеудің) мазмұнына, тү
ріне және тәсіліне қарай саралауға болады. Алайда, әдебиеттану 
мен фольклортану ғылымдарында тек үшінші, «еліктеу тәсілі» 
принципі ғана аталып, негізге алынып жүр. Дұрысында, осы 
үш принциптің үшеуі де саралаудың негізі бола алады, тек 
белгілі бір тарихи кезеңдегі әдебиет пен өнер, фольклордың 
міндетіне сәйкес үшеуінің бірі басты принцип болмақ. 

Ешбір жанр саф алтындай таза болмайды. Өйткені, ол жа
паданжалғыз өмір сүрмейді, ұзақ көркемделу процесінде 
жанрлар бірбірімен тығыз байланысқа түседі, олар бірбіріне 
ықпал жасап, кірігіп, тіпті жаңа жанрға негіз де болады, бірақ 
олар қосылып кетпейді, әрқайсысы өзіне тән қасиеттерімен 
ерекшеленеді.

Мұнда екі процесс қатар жүреді. Фольклорлық жанрлар
дың даму барысында бір жағынан олар жекеленіп, дарала
нып (дифференциация) тұрса, екінші жағынан бірбірімен 
туыстасып, жақындасып, ортақтасып тұрады. Жанрлар да
ралан ған тұста өмірдің бір жағын ғана көрсетуге «маман
данудың, яғни фольклор шығармалары мен жанрларының 
танымдық мүмкіндігі кеңейген сайын, олардың «мамандануы» 
да кеңейіп, бөлшектенеді, оған қоса жанрлардың даралану 
процесі де күшейе түседі. Сондайақ жанрлардың ортақтасуы 
да қатар жүреді. Мысалы, жаңадан пайда болған жанр әу баста 
синкретті түрде болады, содан дами келе ол өзінің жанрлық 
белгілеріне ие болады (дифференцияланады). Біртебірте ол 
енді өз шеңберінен шығып, басқа жанрлармен қатынасқа 
түседі, олардың кейбір қасиеттерін бойына сіңіреді, сөйтіп 
синтезге, яғни интеграцияға түседі. Демек жанр даму жолында 
үш түрлі сатыдан өтеді: даралану (дифференциация), тұрақтану 
(стабилизация) және ортақтасу (интеграция).

Жанр өзінің даму тарихында ең алдымен атқаратын қыз
метіне сәйкес өзгереді. Міне, жанрдың «мамандануы» осыдан 
шығады.
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Фольклор функциясының көптігі немесе жеке дара көрінуі 
көркем шығарманы объективті түрде талдап, танып, бағалауға 
кедергі келтірмеуге тиіс. Мәселен, әр фольклорлық жанр мен 
шығарманың мақсаты мен қызметін түсінбесек, біз оны дұрыс 
танып зерттей алмаймыз. Кез келген жанрдың, шығарманың 
белгілі бір нысанасы болады. Айтушы да, тыңдаушы да ол 
жанрға, шығармаға өзіне тиісті міндет артады. Осыған бай
ланысты айтатын нәрсе – фольклордың ылғи да танымдық 
қызмет атқара бермейтіндігі (әрине, көркем өнер ретінде ол 
өмірді тануға жәрдем етеді). Мысалы, қазақтың қаһармандық 
эпосын тек танымдық тұрғысынан қарау біржақтылық болар 
еді. Сөз жоқ, бұл жанр шығармалары өзі бейнелеген болмысты 
білуге зор жәрдем етеді. Бірақ оның ең басты мақсаты – елді 
ерлікке шақыру, жауға деген өшпенділікті арттыру. Сол 
себепті қаһармандық эпоста маңызды нәрсе – батырдың іс 
әрекетін түсіндіру емес, оның ерлігін мадақтау, жауға қарсы 
соғыстың саяси және моральдік, отансүйгіштік мәнін ашу. 
Осыдан барып батырдың қалыптасқан, канонды образы пай
да болады. Алайда, бұл образды кейінгі заманда туған әде
биет өлшемімен зерттеген ғалымдар «штамп образдар» деп 
оларға менсінбеушілікпен де қарады. Эпос стилінің көтеріңкі 
болатыны да, кейіпкерлер мінездемелерінің жалпылама бола
тыны да осыдан. Соған қарамастан осы «штамптар» (образ, 
стиль, мінездеме) өз кезінде қаһармандық эпостың мақсатына 
сай көркемдік қызмет атқарды. Қалай болғанда да, айтушылар 
мен тыңдаушылар үшін ұлы дәуір оқиғаларының баяндалуы 
ең қажет нәрсе болды, себебі олар батырлық жырдан ерлік 
сезімге үйренді, елді сүюге үйренді. Бұл пікірімізді бір ғана 
мысалмен дәлелдеуге болады. Фашизмге қарсы Ұлы Отан 
соғысы кезінде ССРОны мекендеген көп халықтың бұрынғы 
батырларды дәріптейтін жырлары, былиналары, думалары жиі 
орындалып, армия мен тылда бірдей тарады. Ол шығармалар 
тек патриоттық сезімді күшейтуге ғана қызмет еткен жоқ. 
Оларды халық өте актуальді деп білді, сол себепті олар 
жырланды, ондағы батырлар дәріптелді. Бұл айтқанымыздан 
шығатын тағы бір қорытынды: фольклор жанрлары бірнеше 
функциялы болғанмен, белгілі бір кезеңде бір функцияны 
басты етіп алады.
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Фольклор жанрларын жіктеп, саралағанда белгілі совет 
ғалымы К.В. Чистовтың мына сөзін есте тұтқан дұрыс. «Со
веттік фольклортану ғылымында, – деп жазады ол, – фольк
лорлық жанрды, әдеби сияқты, түр мен мазмұнның ерекше 
байланысы ретінде түсіну етек алған. Бұл, әрине, дұрыс. Бірақ 
жанрға теориялық анықтаманы әуелі ерекше жанр деп бөліп 
алған бір топ шығарманың атқаратын әлеуметтіктұрмыстық 
функциясын талдау негізінде берген жөн сияқты... Әлеуметтік
тұрмыстық функция – тарихи категория, оның тууы, дамуы, 
жойылуы тарихи, әлеуметтік, этникалық тағы да басқа фак
торларға байланысты. Былиналар алуан түрлі өлеңдер, жоқтау, 
арбау, т.б. халықтың күнделікті тұрмысында бәрі бірге, қатар 
өмір сүрді, өйткені бұл жанрлардың әрқайсысы белгілі бір 
функция атқарды. Әрине, ол функция басқа да функциялармен 
аралас болды»30.

Егер қазақ халық прозасын оның бұрынғы заманда ат
қарған қызметіне қарап топтастырып, сараласақ, онда ол 
үлкен екі топқа бөлінеді. Бірі – айқын көрінетін эстетикалық 
және ғибраттық функция атқаратын жанрлар (ертегінің 
бар түрі, мысал, хикаятәпсананың кей түрі). Бұлар – 
көркемделген проза. Екіншісі – эстетикалықтан басқа қызмет 
ат қаратын прозалық жанрлар (аңыз, әңгіме, хикая, миф). Ал 
айтылғандар – көркемдігі қарапайым проза. Әдетте, айтушы 
мен тыңдаушылардың өздері де бұларды көркем шығарма 
деп қабылдамайды. Айтылмыш жанрлардың басты мақса
ты – тыңдаушыларға тарихи, саяси, діни, т.б. практикалық 
мә лімет, хабар беру. Сол себепті оларда шығарма мазмұнын 
көркемдей, әсірелей баяндау мақсат тұтылмайды. Керісінше, 
олар нақтылы және қарапайым сипатта баяндалады және 
сонысымен кәдімгі жай сұхбатәңгімеге жақындайды.

Жалпы, фольклор жанрларының өмірге қатынасына бай
ланысты атқаратын қызметін сөз қылғанда, өте маңызды 
нәрсе – фольклордың көркемдігі. Көркем өнерге айналмаған 
фольклордың басты мақсаты – танымдық. Бұған халық про
засының ертегіге жатпайтын тобы кіреді, атап айтқанда: 
ауы зекі әңгіме, хикая, аңыз, шежіре, миф, әпсана, хикаят. 
Бұлардың міндеті – жас ұрпаққа белгілі дәрежеде маңайдағы 
табиғат, елдің өткенкеткен өмірі жайлы «білім» беру, тың
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даушыларды ел тарихынан хабардар ету. Сол себепті бұл 
жанрларда асыра көркемдеу, әсірелей суреттеу өте аз болады.

Сөз өнеріне, көркем дүниеге айналған фольклор жанр
ларының басты функциясы – эстетикалық, тәрбиелік болып 
келеді. Ол жанрлар шығармаларында өмірді бейнелеу тікелей 
танымдық мақсат көздемейді, керісінше, адамды иландыру, 
сол арқылы тыңдаушыға үлкен әсер ету мақсатын көздейді, 
оны ләззатқа бөлеуге тырысады. Қазақ халық прозасының ер
тегі жанрлары түгелдей осындай қызмет атқарады. Көркем 
фольклор ретінде ертегі өмірді, болмысты таныпбілу ниетімен 
айтылмайды. 

Фольклорды зерттегенде, оның танымдық түрін де, көркем 
түрін де жанжақты қарастыру қажет. Өйтпеген күнде жанр
лар теориясын жасау мүмкін емес, көркем түрлердің даму 
заңдылықтарын да ашу қиын. Мысалы, көркемдігінен гөрі 
танымдық қызметі басым прозалық жанрлардың осы күнге 
дейін қазақ фольклортануында зерттелмей келуі – жоғарыда 
айтқан принципті сақтамаудың салдары. Соның нәтижесінде 
бізде әлі күнге дейін қазақ халық прозасы жанрлық тұрғыдан 
зерттелмей келді, жанрлар ғылыми саралауға түскен жоқ, 
олардың ішкі даму заңдылықтары мен тұрақты белгілері 
айқындалған жоқ. Ал белгілі бір жанрдың табиғатын, ерек
шелігі мен зандарын білмейінше ол жанрға жататын шығар
маны объективті түрде және дұрыс бағалау қиынға соғады. 
Себебі қашан болса да бір нәрсенің ерекшелігі, жалқылық 
қасиеті тек жалпымен, ортақтықпен байланыста ғана анық
талады.

Фольклорда, тегінде, жеке адамның характері көрсетіл
мейді. Онда жеке адамның тағдыры баяндалады. Бұл тұрғыдан 
келгенде, әсіресе, прозалық фольклор өте мәнді материал 
береді. Мәселен, ертегіде бас кейіпкер өз ортасынан дара 
алынып көрсетіледі: ол қалыңдығын іздеп, таутасты кезеді, 
демек, ертегі кейіпкері өзін қоршаған дүниемен ерекше қа
тынаста бейнеленеді, тіпті ол бүкіл маңайындағы тылсым 
күштерге, бейтаныс қауымға қарсы қойылады. Бірақ соның 
өзінде де оның мінезқұлқы ашылмайды, тек басынан кешкен 
оқиғалары әңгімеленеді. Шығарманың барлық назары кейіп
кердің ісәрекетіне аударылғандықтан бір мезетте оның ауы



[  33  ]

лындағы, елжұртындағы оқиғалар баяндалмайды. Бұл жерде 
«фольклорлық уақыт» заңы билік етеді.

Фольклордың әдебиеттен айыратын бір өзгешелігі – шы
ғармада уақыттың бейнелену түрі. Егер әдебиетте уақыт өткен 
және осы шақ ретінде көрініп, өзінің нақты мағынасында 
бейнеленсе, фольклорда уақыт ең алдымен өткен шақ, ерте 
заманда өткен дәуір ретінде түсіндіріледі де, ол сығымдалып 
бейнеленеді. Сонымен бірге фольклорлық шығармада баяғыда 
болған кейіпкердің ісәрекеті осы шақ түрінде баяндалады, яғни 
осы қазір болып жатқандай сезіледі. Кейде грамматикалық 
формасы өткен шақ болса да, оқиға мен қимыл, ісәрекет осы 
шақ мағынасында түсініледі.

 Міне, фольклор жанрларын ғылыми саралағанда, оның тео
риясын жасағанда, бұл да ескерілетін мәселе.

Осыған қоса айтатын нәрсе – фольклорлық шығарманың 
баяндау барысындағы уақыт. Фольклорлық шығармада уақыт 
ешқашан кері шегінбейді. Басқаша айтқанда, жыршы немесе 
ертегіші әдебиеттегі сияқты бір кезде болып жатқан екіүш 
оқиғаны қатар көрсетпейді. Мысалы, әдебиетте кейіпкердің 
өз басынан кешкен оқиғалар баяндалып отырып, автор кейін 
шегініп, осы кезде оның үйінде не болып жатқанын, оның 
маңайындағы адамдар қандай әрекет істеп жүргенін, олардың 
тағдырларын суреттей береді. Ал фольклорлық шығармада олай 
емес. Айтушы, жыршы қаһарманның тағдырын баяндау кезінде 
дәл осы уақытта оның елінде не болып жатқанын суреттемейді. 
Батыр жоқта елін жау шауып кеткені жайлы ол кейіпкер еліне 
қайтып келген кезде ғана баяндайды, яғни батырдың жорықта 
жүрген кезіндегі сәтпен қатар баяндамайды.

Фольклорлық шығармада уақыт ылғи да өткен дәуір болып 
көрінеді. Бірақ осы өткен дәуір айтушы мен тыңдаушыға өз 
заманымен тығыз байланысты болып сезіледі, баяндалып отыр
ған оқиғалар осы әңгімеленіп отырған кезде болып жатқандай 
қабылданады. Бұл қасиетті, әсіресе, батырлар мен тарихи 
жырдан және аңыздан, шежіреден байқауға болады. Демек, 
фольклорлық шығармадағы қазіргі шақ пен бұрынғы шақтың 
жігі айтушы мен тыңдаушылар үшін баяндалған оқиғаның ерте 
заманда болғанында емес, сол оқиғаның қаншалықты маңызды 
екенінде. Олай болса, фольклорлық жанрларда уақыт әр түрлі 
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мағынада қабылданады. Кейбір жанрларда (ғашықтық жырда, 
батырлық, қиялғажайып ертегілер мен хикаяттарда) өткен 
дәуір маңызды бола тұрса да, тұйықталып («закрытое в себе»  
деп Гегель айтқандай), тарих дүниесі болып қабылданады. 
Ал енді бір топ жанрда (батырлар жырында, тарихи жыр да, 
шежіре мен аңызда) өткен дәуір айтушы мен тыңдау шылар 
заманымен сабақтасып, тіпті әлі жалғасып жатқандай сезіледі.

Бұдан шығатын қорытынды: фольклорлық шығармада та
рих пен қазіргі заман (айтушы мен тыңдаушының дәуірі) 
уақыт өлшемімен жіктелмейді. Ол екеуінің арақатынасы, жігі 
елдің, айтушы мен тыңдаушылардың санасы мен ой елегінен 
өтіп белгіленеді, баяндалып отырған оқиғаның ел үшін ма
ңыздылығымен, сол дәуірге үндестігімен, жалғастығымен өл
шенеді.

Фольклорлық жанрлар теориясын зерттеу үстінде ескеруді 
қажет ететін фактордың бірі – шығарманың орындалу мәне
рі, яғни айтушы оқиғаға өзін қатысты қылып айта ала ма, 
әл де керісінше, шығармадағы оқиғаны өзіне еш қатысы жоқ 
қылып баяндай ма? Міне, бұл да фольклор жанр ларын ерек
шелендіретін жайт. Әдетте, әдебиет теориясында мұны «мен» 
және «ол» формасында жазу дейді. Бірақ бұл жерде мәселе 
басқаша. Әдеби шығармада «мен» деген автордың нақ өзі 
болмауы мүмкін және романдағы оқиғалардың «мен» атынан 
баяндалғанымен авторға еш қатысы болмауы тағы ықтимал. 
Ал фольклорда, оның ішінде жай әңгіме мен хикаяда айтушы 
оқиғаны тура өз басынан өткен қылып айтады. Мұндағы 
«мен» – айтушының өзі. Бұдан шығатын қорытынды – көркем 
фольклорға айналып үлгермеген шығармада айтушы сюжетті 
өзіне қатысты қылып құрады да, өзінше баяндайды. Сол арқылы 
ол шындықтың фактілерін өз дүниетанымы тұрғысынан тү
сініп, оларды (фактілерді) өз мүддесі үшін пайдаланады. Шы
ғарманы бұлай баяндау әдісін трансформативті, яғни өзгерте 
баяндау дейді. Мұнда айтушы өмірде болған фактіні өзінің 
қалыптасқан түсінікпайымын дәлелдеуге пайдаланады. Со
ның салдарынан айтылып отырған меморат пен хикаяда 
болмыс тікелей көрінбейді, ол айтушы санасы мен сезімінің 
көрігінен өтіп бейнеленеді. Бірақ мұнда айтушының көркем 
даралығы жоқ, себебі ол баяндау үстінде көркемдеуді мақсат 
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тұтпайды. Айтушы үшін оқиғаны өте нанымды етіп баяндау – 
басты міндет. Яғни, тыңдаушыларды айтқанына сендіру және 
арқылы өз ойы мен түсінікпайымын заңдандырып бекіту – 
айтушы үшін аса маңызды. Ол әңгімесіне көркемделген қиял
ғажайып элементтер енгізе алмайды. Ондағы қиялғажайып 
элементтер (айталық, жез тырнақты сұлу әйел, жалғыз көзді 
дәу, т.т.) – елдің бәрі сенетін нәрселер. Сондықтан  тың дау шы
лар оларды өтірік деп есептемейді. 

Жалпы, халық прозасының ертегіге жатпайтын шығар
малары баяндалып отырған оқиғаны неғұрлым шындыққа 
жақын, өмірде болған етіп көрсетуге тырысады. Бұл ретте 
жоғарыда атап кеткен меморат пен хикая жанрларынан басқа 
аңыз бен шежірені атауға болады. Олар көркем сөз бола тұрса 
да ел үшін ең алдымен тарихи және праволық қызмет атқарды. 
Шешендік сөз бен шежіренің эстетикалық қызметінен идеоло
гиялық қызметі басым болғандықтан ол жанрларда ешқандай 
қиялғажайып қоспа болған жоқ. Сол себепті бұл жанрлардың 
шы ғармалары айтушының оқиғаға тікелей қатысуын ке рек 
қылмаса да өмірде шын болған жағдайды баяндайды деп есеп
телген. Ондағы оқиғалар ешбір күдік туғызбаған, тың даушы 
оған күмәнданбаған.

Рас, бұл шығармалардың айтылу мәнері меморат пен хикая
дан өзгеше. Мұнда, фольклордың көркем жанрлары айтушы 
оқиғаны сырт баяндайды, шығармадағы ісәрекеттер өзінен
өзі болып жатқан секілді қылып көрсетеді. Мұндай баяндауды 
презентативті, яғни нұсқай, көрсете баяндау дейді.

Баяндаудың бұл түрі көркем фольклорға, атап айтқанда, 
ертегіге, жырдың барлық жанрына тән. Мұндағы сюжет эпи
калық болып келеді. Оған экстенсивтік сипат тән. Басқаша 
айтқанда, бұл сюжет – бірінен кейін бірі баяндалып отыратын 
оқиғалар тізбегі, ал оқиғаларды біріктіретін, тудыратын нәр
селер – кейіпкерлердің ұзақ сапары, сол саяхат кезінде басы нан 
кешетін қиындықтары, әр түрлі жаулармен, мақұлықтар мен 
қақтығысы, т.т. Демек, сюжетті жыршы мен тыңдаушының 
қалауынша созуға да, қысқартуға да болады. Кейіпкерлер
дің (батыр мен жаудың) арасындағы әрбір қақтығысы жаңа 
эпизод туғызады, келесі оқиғаның бастамасы (завязка) не
месе түсіндірмесі (мотивировка) бо лады. Сюжеттің дамуы 
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шығарманың ішкі қайшылығынан шықпайды, керісінше ол 
жалғамалы сипат қабылдайды, сондықтан оны кез келген 
жерде үзуге болады немесе тағы соза беруге болады. Бұл, 
әсіресе, биографиялық және генеалогиялық циклизацияға 
түскен, одан өткен шығармаларда өте айқын көрінеді. Мысалы, 
батырлар жырында эпикалық сюжеттің бұл ерекшелігі барын
ша анық сезіледі. Мұны ғашықтық жырдан да, тарихи жырдан 
да байқауға болады.

Ал проза жанрына келсек, сюжеттің бұл типі ертегіде 
кездеседі. Батырлық, қиялғажайып және хикаялық ерте
гілерде шығармалар көбінекөп «экстенсивтік» сюжет ке негіз
делген.

Көркем фольклор шығармаларының тағы бір орындалу 
мә нері бар. Ол – экспозитивті, яғни түсіндіре баяндау. Бұн
дай мәнер өте шебер жыршылар мен ертекшілер өнерінде 
кез деседі. Олар жай жырлап, болмаса ертегіні құр баяндап 
қоймайды. Оқиғаға араласпай отыра, олар кейде тікелей, 
кейде жанай баяндалып отырған оқиғаға деген өз қатынасын, 
яғни көзқарасын білдіріп отырады, текстің арасына түсіндірме 
енгізіп отырады, я болмаса өмір туралы, не өзі жайында толғап 
кетеді, т.т. Сөйтіп, қалай болғанда да өзінің бүкіл шығармаға, 
кейіпкерге, бір оқиғаға деген қатынасын сездіріп отырады. 
Жыр мен ертегінің бастамалары мен аяқтамаларының өзі
ақ орындаушылардың шығарма туралы ойпікірін білдіріп 
тұрады.

Фольклор өмірді де, кейіпкерді де бір тұрғыдан бейнелейді, 
бір жағынан ғана сипаттайды. Батырлар жыры болса, онда 
тек жекпежек, қақтығыс пен соғыс туралы айтылады, ал 
ғашықтар жырында екі жастың адал махаббаты мадақталады. 
Батырлар жырында бас кейіпкер тек жауынгер тұлғасында 
бейнеленеді де, ғашықтық жырда кейіпкерлер махаббат құр баны 
болып көрсетіледі. Мұнда (бір шығарма ішінде) болмыстың әр 
жағы суреттелмейді, тіршіліктің қырсыры, қайшылықтары 
ашылмайды, ал кейіпкерлер не бірыңғай батыр, не бірыңғай 
ғашық болып келеді. Оларда күмәндану, толғаныс, психо
логиялық терең қиналыс болмайды.
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Міне, фольклорды әдебиеттен тағы бір ерекшелендіріп тұ
ратын белгі осы. Бірақ бұл ерекшелік фольклор жанрларын 
іштей жіктеп, саралауда айтарлықтай роль атқармайды. 

Қандай шығарма болса да ол өмірді белгілі бір әдіспен 
бей нелейді. Бұл әдістің басты белгісі – көркемдік деңгей, 
кейіп керлер мен оқиғалар арқылы көрінетін шығарманың 
шындыққа қатынасы. Яғни фольклорлық шығарманың өзі 
баяндалып отырған оқиғаларды шын болған деп бере ме, жоқ 
па және айтушы мен тыңдаушылар оған илана ма, иланбай 
ма – міне, жанрды анықтаудың басты шарттарының бірі осы. 
Жанрды анықтап, зерттеудегі біздің мақсатымыз фольклорлық 
шығарманың табиғатына ену, сөйтіп оның көркем шығарма 
ретінде ұстанып отырған принципі мен шарттылығын (услов
ность) анықтау.

Фольклорлық жанрлар неғұрлым шындыққа жақын болса, 
яғни оқиғаны өмірде болған деп бейнелеуге барынша тырысса, 
соғұрлым олар сюжеттік және көркемдік жағынан ұтылады: 
шығарманың сюжеттік арқауы бос болады, композициялық 
құрылысы ширамайды, көркемдік тұтастығы жетілмейді.

Бұл – танымдық функциясы басым жанрларда кездесетін 
құбылыс.

Тегінде, фольклордың өмірді бейнелеу принципі объективті 
емес, көп жағдайда субъективті және нормативті болады. 
Бірақ бір жанрда бұл екі принциптің біреуі ғана басты болады. 
Мысалы, эпоста субъективті принцип негізгі болып саналады. 
Алайда, мұнда субъективтілік объективті формада көрінеді. 
Мысалы, қаһармандық эпоста батырдың ерлік қимылы мен 
ісәрекеті мадақтала жырланады, яғни жыршы ерлікті объек
тивті түрде бейнелеген болып көрінеді, ал, шындығында ол 
өз сезімін білдіре, өзінің ой елегінен өткізе бейнелейді және 
өзіне ұнаған ісәрекетті мадақтай, дәріптей жырлайды. Сон
дықтан да эпос «дәріптеу поэзиясы» («идеальная поэзия») 
деп аталады31. Сонымен қатар эпо ста нормативтік принцип те 
көрінеді: суреттелетін нақтылы батыр емес, батыр қандай болу 
керектігі көрсетіледі. Ал халық прозасында, дәлірек айтсақ, 
ертегіде субъективтік те, нормативтік те принцип байқалады.

Жыршы болмысты, батырдың өмірін суреттегенде оны 
белгілі бір схемаға, қалыпқа салады, сөйтіп кейіпкер бейнесін 
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идеалды типтік сипатқа түсіреді, оның ешбір даралық қасие
тін қалдырмайды, бейнеленіп отырған қоғамның түсінігіне, 
тыңдаушы пайымына сәйкес дәріптеп, мадақтайды.

Сол дәуірдің эстетикалық нормасына сәйкес көркемдеу құ
ралдары мен тәсілдері де жасалынып орнығады. Айтушы мен 
тыңдаушылар баяндалып отырған оқиғалар мен батырлардың 
ісәрекетін ашық және тура бағалайтындығына сай көркемдеп
бейнелеу құралдары пайда болады. Сөйтіп, қай батырды болса 
да, қай сұлу қызды болса да типтендіріп бейнелейтін, «уни
версалды» эпитеттер, теңеулер, формулалық сипаттаулар пайда 
болады. Егер кейіпкер батыр болса, ол «арыстандай айбатты», 
«жолбарыстай қайратты» болады, «сағат сайын өседі», «алты 
күнде жүреді», «алты жылда алып батыр болады», т.б.

ФОЛЬКЛОРЛЫҚ ПРОЗАДАҒЫ ЖАНРЛАР ЖҮЙЕСІ

Жалпы жанрлар теориясынан фольклорлық проза жанрла
рының теориясын бөліп алатын болсақ, оның мынадай 
бастыбасты (түбегейлі) міндеттерін атап көрсетуге болады. Олар: 
а) про залық фольклорды басқа қара сөздерден, күнделікті жай 
әңгіме мен әдеби көркем прозадан ажыратудың ғылыми не
гізделген критерийлерін анықтау; ә) прозалық фольклордың 
өлең үлгісіндегі фольклордан айырмасын белгілеу; б) халық 
прозасының өз ішіндегі жанрлық топтар мен бөлшектерді 
айырудың принциптерін айқындау.

Аталған міндеттердің ішінде дау туғызбайтыны – өлең тү
ріндегі фольклор мен қара сөз үлгісіндегі фольклордың айыр
машылығы. Бұл мәселені шешуде фольклортану ғылымы 
әдебиет теориясының тәжірибесіне сүйене алады. Сонымен 
бірге, еркінірек, кеңірек, тереңірек бара алады. Себебі дүние 
жүзіндегі көптеген халықтар фольклорының дәстүрінде өлең 
жанрлары әнмен, әуенмен тығыз байланысты болып келеді.

Ғылымға қиынырақ тиетін мәселе – фольклорлық прозаны 
күнделікті жай әңгімеден, жай сөзден ажырату, яғни фольк
лорлық прозаға не жатады, екіүш адамның әңгімесі, сұхбаты 
қалай аталады (не болады) – міне, осыны анықтау қиын. Басқа 
сөзбен айтқанда, жай әңгіме де ауызша прозаға жатады, бірақ 
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ол фольклор болып есептеле ме, жоқ па – мәселе осында. 
Біздің ойымызша, жай сұхбатәңгіме циклге түспесе, бірден
бірге тарап, тұрақтанған сюжет құрамаса, фольклор болып 
саналмайды.

Фольклорлық проза шығармаларын айтылу мақсатына 
(пайда болуына да) қарай үш топқа бөлуге болады. Бірінші 
топты танымдық (познавательный) мақсат көздейтін шығар
малар құрайды. Мұндай шығармалар тыңдаушы жұртқа 
жаратылыстың, дүниенің, адамды қоршаған нәрселердің және 
неше түрлі жанжануарлардың пайда болуын, олардың мінезін
құлқын түсіндіреді (мифтің барлық түрі, кейбір аңыздар). 
Екінші топқа мағлұматтық (информативный) мақсатпен 
айты латын шығармалар жатады. Бұл шығармалар көбінесе 
екіүш адамның сұхбаты, әңгімесі түрінде болып келеді. Мұнда 
көп жағдайда айтушы өз басында болған ғажайып оқиғаларды 
немесе естіген хикаясын әңгімелейді (хикая, меморатәң
гіме). Үшінші топтың шығармалары көркемдіктәрбиелік 
(эстетическовоспитательный) мақсатпен айтылады. Бұл 
шығармалардың көркемдігі жоғары, сюжеті дамыған болып 
келеді. Бұған классикалық ертегілердің барлық түрі кіреді. 

Бұл сараланған проза жанрларының арасында қатып қалған 
шекара жоқ. Олар өзара тығыз байланысты. Бірбіріне кірігіп 
жатады. Мысалы, қиялғажайып жағдаяттар кәдімгі ауызекі 
әңгімеде де кездесіп жатады немесе таңғажайып оқиғалармен 
қатар бір ертегіде болмыстың шындық суреттері де ұшырасады.

Оның үстіне оқиға желісінің дамуына байланысты прозалық 
жанрлар бір түрден екінші түрге ауысып та жатады. Мысалы, 
тіршілікте жиі кездесетін бір ғана оқиға жай әңгіме болуы да 
мүмкін, ал осы оқиға көркемделіп, сюжеттік дамуға түссе, ол 
аңызға немесе ертегіге айналып та кетеді.

Жанрлардың жалпы көркемдік және морфологиялық (құ
рылымдық) белгілері көркем шығармашылықтың ғасырлар 
бойы жасаған тәжірибесінен туғандықтан айтарлықтай тұ
рақ ты. Сол себепті фольклорлық проза жанрларының әрқай
сысының (айталық, ертегінің, аңыздың, хикаят, әпсананың, 
т.б.) компо зициялық және сюжеттік құрамын белгілі бір 
мөлшерде анықтауға, білуге болады. Белгілі зерттеуші М. Каган 
дұрыс жаз ған: «Жанрлар арасындағы жіктік шарттылығына, 
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олардың өзара оңай кірігіп кету мүмкіндігіне қарамастан өзгер
мейтін нәрсе – жанрдың объективті түрдегі сапалық белгісі»32.

Прозалық жанрларда қаһармандық пен лирикалық элемент
терді көптеп ұшыратуға болады. Бірақ олар жанрды анықтауда 
критерий бола алмайды. Біз жанрды айқындауда бірнеше 
шартқа сүйенуіміз керек. Айталық, шығармадағы басым тү
сіп жатқан (доминирующие) элементтер қандай; басты оқи
ға, қақтығыс қандай, ол қандай көркемдікпен, құрылыспен 
бейнеленген, шығармада баяндалған оқиғаға тыңдаушы жұрт 
пен орындаушы қалай қарайды, сене ме, жоқ па?

Егер баяндалған оқиғаға ел сенсе, оны құрмет тұтса, онда 
ол шығарма ертегі жанрына жатпайды, яғни аңыздық проза 
болып есептеледі; ал, баяндалып отырған оқиғаға тың даушы 
жұрт пен орындаушы сенбесе, одан бір эстетикалық ләззат 
алса, көңілі қанағаттанса, ол шығарма ертегі жанрына кіреді.

Фольклорлық проза шығармалары табиғатқа табынушы
лық тың салдарынан да пайда болады. Ондай әңгімелер мен 
мифтердің алғашқы мақсаты – адамға қас табиғат күш терімен 
күрес. Сондықтан олардың мазмұны адамның небір мақ
лұқтармен кездесіп, қақтығысуы, солармен соғысуы болып 
келеді.

Біртебірте фольклорлық проза адамның табиғат күштерімен 
қақтығысын тікелей бейнелеуден арылады, ол енді көркем 
жанрға айнала бастайды. Сөйтіп, әу бастағы қарапайым миф, 
әңгіме енді көркем шығарма бола бастайды. «Шығарма құ
рылысының қарапайымдылықтан күрделілікке ауысуы, іс
әрекеті төтелеп баяндаудан гөрі диалог, монологтар арқылы 
беруге ұмтылушылықтың бой көрсетуі олардың жаңа деңгейге 
көшуінің де көрсеткіштері болып саналмақ»33.

Бүкіл совет фольклортану мен әдебиеттану ғылымдарының 
прозалық жанрларды нақтылытарихи тұрғыда зерттеу нә
ти желері мен жетістіктері енді прозалық жанрларды салыс
тырмалытипологиялық тұрғыда қарастыруға мүмкіндік беріп 
отыр. Сонымен бірге, жанрлардың жүйе ретінде даму мен өмір 
сүру, қызмет ету заңдылықтарын ашу мүмкіндігі туып отыр.

Біздің еңбектің бір нысанасы – осы заңдылықтардың басты
басты жолдарын айқындау, прозалық жанрлардың даралану 
принциптерін анықтап, олардың типологиялық белгілерін ашу.
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Ғылымның қай түрі болса да өзінің объектісін зерттеу 
үшін ең алдымен қолда бар нәрсені жүйелеп, саралап алады. 
Яғни, классификация – зерттеудің негізгі және басты шарты. 
Сонымен бірге материалды саралау – ең бірінші қадам емес. 
Саралаудан бұрын материалды жинау керек, онымен түгел 
танысып шығып, топтастырып, оның негізгінегізгі қа
сиеттерін білу міндет. Зерттеудің предметін, объектісін анық
тау үшін, оны белгілі бір топқа, түрге, бөлшекке жатқызу 
лазым. Міне, бұл тұрғыдан келгенде, бүкіл совет фольклортану 
ғылымы алдында үлкен әрі күрделі міндеттер тұр. Солардың 
бірі – фольклор жанрларын саралаудың тиянақты шарттарын 
анықтау. Бұл – қазақ фольклортану ғылымы үшін де аса ма
ңызды мәселе.

Фольклор жанрларын саралау әр түрлі мақсатта болуы 
мүмкін. Таза практикалық мақсатпен саралау да, ғылыми
танымдық мақсатпен саралау да бар. Практикалық саралау 
күн делікті жұмыс үшін аса маңызды. Ол қатесіз болмауы 
ықтимал, бірақ ғылыми тиянақты саралау пайда болғанша 
оның атқаратын қызметі зор. Мұндай саралауды кітапханалар 
мен баспалар, архивтер мен библиографтар және фольклорды 
жинаушылар мен шығарушылар қажет қылады. Кез келген 
жинақ құрастырушы немесе фольклорлық эскпедиция ма
териалдарын ретке келтіруші қолындағы нәрсені ең алдымен 
сұрыптайды, топтайды, бір жүйеге келтіруге тырысады. Бұл – 
саралаудың алғашқы түрі, ол – күнделікті жұмыс барысынан 
туған қажеттілік. Сондықтан мұндай саралауға жоғары 
талап қоюға болмайды. Егер практикалық саралау қолдағы 
материалды дұрыс анықтап, білуге жәрдемін тигізсе, онда 
ол саралау өте орынды болғаны және міндетін атқарғаны. 
Міне, осындай саралаудың жақсы үлгісі ретінде біз М. Әуезов 
пен Е. Ысмайыловтың басқаруымен жинақталып, жарыққа 
шыққан үш томдық «Қазақтың ертегілерін» атар едік. Мұнда, 
шынтуайттап келгенде, қазақ халық прозасының негізгі дерлік 
жанрлары қамтылған. Әрине, олар біркелкі атаумен аталмаған 
және бірыңғай ғылыми түрде сараланбаған. Бірақ бай материал 
жақсы жүйеленген. Құрастырушылардың практикалық мақ
сатында жүйеленген шығармалар жалпы қазақ халық прозасы 
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туралы оқырманға керегінше мағлұмат береді. Сөзіміз дәлелді 
болу үшін томдарды сипаттап шығайық.

I томның текстері былай жүйеленген: қиялғажайып ер
тегілер, хайуанаттар туралы ертегілер, тұрмыссалт ер
тегілер, аңыз ертегілер, Алдар көсе туралы әңгімелер, Қо
жанасыр туралы әңгімелер.

II томында: қиялғажайып ертегілер, хайуанаттар ту ралы 
ертегілер, тұрмыссалт ертегілер, аңыз ертегілер,  Алдар 
көсе туралы аңыздар, Қожанасыр туралы аңыздар, күлдіргі 
ертегілер.

III томның жүйеленуі: қиялғажайып ертегілер, хайуа 
наттар туралы ертегілер, тұрмыссалт ертегілер, аңыз 
ертегілер, өтірік ертегілер мен күлдіргі ертегілер, Жиренше 
Шешен мен Алдар көсе туралы аңыздар, Қожанасыр туралы 
аңыздар.

Міне, барлық томда қазақ ертегілерінің негізгі үш жан
ры өзгеріссіз, тұрақты түрде белгіленген. Ал классикалық 
ер тегі жанрына кірмейтін шығармалар аңыз ертегі, әңгіме, 
аңыз, өтірік және сындық ертегі деп топтастырылған. Бұл 
атау ларда терминдік ұғым болмаса да, олар топқа енген 
шығармаларды сипаттап тұр. Демек, жинақтағы алғашқы 
практикалық сараптау өз міндетін толығымен атқарған. Ен
деше практикалық саралау – қажетті де пайдалы іс. 

Алайда, фольклорлық жанрларды, дәлірек айтсақ, халық 
прозасының түрлерін жанжақты, терең зерттеу үшін бұл 
жеткіліксіз. Енді практикалық іске сүйене отырып, ғылыми 
тұрғыда саралау керек. Ғылыми саралау үшін ең алдымен, 
әдетте, әр түрлі көрсеткіштер жасалады, архивтегі фольклор 
үлгілері каталогқа түсіріледі. Яғни, архивтерде жиналған 
қолжазба қорларында сақталған, сондайақ жарыққа шыққан 
фольклорлық шығармалар барынша түгел есептелінеді. Содан 
кейін ғана фольклордың жанрлары ғылыми саралауға түседі.

Қай халықтың фольклорында болсын прозалық жанры 
жеке бір үлкен топ құрайтыны, бірақ оның әлі күнге дейін 
айтарлықтай зерттелмей келе жатқаны жайында ғалым 
фольклористер ертеденақ жаза бастаған. Мысалға, Еуропа 
оқымыстылары А. Иолесс, К. Сидов, А. Весельский, А. Ники
форовтардың халық прозасын жүйелеп, саралауға арналған 
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еңбектерін атауға болады34. Осы еңбектерді және орыс халық 
прозасына, оның ішінде ертегіге жатпайтын тобына арналған 
зерттеулерді шолып шығып, К.В. Чистов 1964 жылы былай 
деп жазды:

«Фольклортану ғылымында халық прозасының жанр лары 
әлі күнге дейін сараланбаған, оларды атайтын терминдер ха
лықаралық дәрежеде жүйеленбеген... Ертегіден басқа жанр
лардың сюжеттік құрамы ойдағыдай анықталмаған, әрі есепке 
алынбаған, әпсанахикаяттардың, әңгімелердің көптеген цикл
дері зерттелмеген»35.

1934 жылы неміс ғалымы К. Сидов халық прозасының ер  те
гіден тыс жанрларын айтылуына қарай хабар (Сһrо nіk notіzеп), 
естелік (Меmогаt) және әңгіме (ҒаbuІаt) деп үшке бөлген36.

Бұл терминдер халықаралық фольклортану ғылымында ке
ңінен қолданылып кетті де оларға жанрлық ұғым берілді.

Швейцар оқымыстысы М. Люти мен чех ғалымы О. Си ро
ватка халық прозасын ертегілік және аңыздық деп бөлгенде, 
айтушы мен тыңдаушылардың шығармаға сенетіні, сенбейтіні 
негізге алынбау керек деген пікір айтады. Олардың ұсынған 
шарты бойынша, мәселен, ертегіге жатпайтын прозаны адам 
мен о дүниенің арасындағы қатынас негізінде жіктеу керек, 
ал ертегіні саралауға кейіпкердің даралануы, аластануы, 
(«индивидуализм», «изоляция» персонажа) ескерілуі қажет37.

Классификацияның мұндай шарттары ғылыми жағынан 
дәлелсіз.

Орыс совет фольклортануында халық прозасының ертегіге 
жатпайтын жанрларын зерттеу ісі 5060 жылдардан бастап 
қолға алынды. Бұл ретте В.Я. Пропптың, Л.Е. Элиасовтың, 
Л.И. Емельяновтың, С.Н. Азбелевтың, В.П. Аникиннің, 
Н.И. Кравцовтың, К.В. Чистовтың, т.б. еңбектерін атауға бо
лады38. Бұл зерттеулер жалпы фольклортану ғылымы қабыл
дайтын дай саралау жүйесін жасамаса да, белгілі бір заңды
лықтарды ашып, әр прозалық жанрды комплексті жүйеде 
зерт теу қажеттігін көрсетті. Аталған еңбектердің нәтижелері 
оқулықтарға еніп, халық прозасының әр жанры жеке қарас
тырылатын болды39.

Аса көрнекті ғалым, совет фольклортануы теориясының 
не гізін қалаушылардың бірі В.Я. Пропп халық прозасын 
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екі үлкен салаға бөледі: ертегі және мазмұнына ел сенетін 
әңгімелер40. Ол ертегілерді түр деп санайды да, оның ішкі бөл
шектерін жанр деп есептейді. Сонда ертегі мынадай жанр
ларға бөлінеді: қиялғажайып, тізбекті (кумулятивтік), хайуа
наттар жайында, адамдар туралы (бытовая), өтірік және 
жалықтыратын ертегі.

Ал ертегіден тыс прозада оқымысты мынадай жанрлар бар 
дейді: себепті (этиологиялық) мифтер, хикаят (были), әпсана
хикаят (легенды), тарихи аңыз (исторические преда ния), жай 
әңгіме (сказы).

Жанрларды саралаудың басты критериі деп В.Я. Пропп олар
дың морфологиялық (құрылымдық) белгілерін айтады.

Халық прозасын көп уақыт бойы арнайы зерттеген ғалым 
К.В. Чистов прозалық жанрларды жіктеп, саралаудың негізгі 
принципі – әлеуметтіктұрмыстық (социальнобытовая) функ
ция деп есептейді. Осы негізінде ол кісі бүкіл халық про 
засын екіге бөледі: а) эстетикалық функциясы айқын жанр
лар (ертегінің барлық түрі, мысал, өтірік, анекдот); ә) эсте
тикадан басқа қызмет атқаратын жанрлар (аңыз, әпсанахи
каят, әңгіме, хикая)41.

Фольклордың прозалық жанрларын зерттеп жүрген ғалым
дардың бірі С.Н. Азбелев халық прозасын көркем (ху дожест
венный) және қарапайым (нехудожественный) деп екіге 
бөледі. Оның бұлай саралауда ұстанған принципі – әр жанрдың 
болмысқа, шындыққа қатынасы42. 

Фольклорды эстетикалық тұрғыдан зерттейтін В.Е. Гу сев 
халық прозасын жанрларға саралағанда, үш түрлі негізгі 
кри терийді ұстану керек деп есептейді. Бірінші – шығармада 
шын дықтың типтенуін ерекшелендіретін саласы, екінші – 
бейнеленген шындықтың қабылдануы және осымен бай ла
нысты сол шындықтың бейнелену түрі, ал үшінші – шығар
маның әлеуметтіктұрмыстық функциясы43.

Бұл жерде, түптеп келгенде, үш емес, екі прицип бар. Ол – 
жанрлардың шындыққа қатынасы және атқаратын қызметі. 
Басқаша айтқанда, фольклорлық шығарма болмысты, шын
дықты қалай бейнелейді және ол қандай мақсатпен айтылады. 
Міне, осы екі нәрсе – жанрды ерекшелендіретін басты шарт.
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Орыс фольклоры туралы ғылымның үлгісі бойынша одақ
тас республикалардағы ұлттық фольклортану ғылымы, 
әсіресе, түркологиялық фольклортану соңғы жылдары фольк
лордың прозалық жанрларына арнап жинақтар, зерттеулер 
шығара бастады. Башқұрт, татар ғалымдары халық прозасы 
шығармаларын бірнеше том етіп шығарып, оларға ғылыми 
зерттеу мен түсініктемелер жазды44. Әсіресе, башқұрт оқы
мыстылары батырлық ертегіге, аңыз бен әпсанахикаятқа 
жекежеке том арнағанын атап ету ләзім45.

Аталған жинақтарда халық прозасының ертегіден басқа 
жанр ларының арнайы қамтылып, біршама зерттелгені – 
қуанарлық жай. Мысалы, башқұрт фольклорисі Ф. Надршина 
аңыз бен әпсанахиқаятқа арналған томға жазған кіріспесінде 
башқұрт халқының ертегіге жатпайтын прозалық жанрларын 
классификациялап, саралауға тырысқан, біраз сипаттаған46. 
Автор жанрлық саралауға критерий етіп шығарманың тақы
рыбы мен мазмұнын, оған елдің сенетіндігін алған.

Ол мынадай жанрларды бөлектеп, даралайды: бұрынғы 
ырымнышандарға құрылған легендалар, башқұрттардың 
шығу тарихына байланысты легендалар, жерсу, таутас, т.б. 
мекен атауларына байланысты риүәйәт легендалар, тарихи 
риүәйәттар, тұрмыскүнкөріс риүәйәттары.

Ф. Надршина сондайақ башқұрт фольклорында хикая (бы
линка) жанры бар екенін де айтып, оны мифологиялық хикаят 
деп атайды.

Терминдік атау жағына келгенде, автор орыс фольк лортану 
ғылымында қалыптасқан легенда сөзін алады. Біз оны әпсана
хикаят деп атаймыз.

Прозалық фольклорды зерттеуде өзбек ғалымдары біраз 
табысқа жетті. Олар ертегімен қатар аңыз, әпсанахикаятты да 
жеке жанрлар есебінде қарастырып жүр47. Коллективтік еңбек
те проза жанрына эртаклар, афсона ва риваятлар, латифа 
ва лофлар жатқызылған. Ал К. Имомов өз монографиясында 
фольк лорлық прозаны төмендегіше саралайды: эртаклар, 
ма талар, афсоналар (хаелий воқеа қақрамонлар хақидағи 
афсоналар, тарихий воқеа шахслар хакидағи афсо налар, ка
димий жангнома типидаги афсоналар), риваятлар (топоним 
афсона ва риваятлар).



[  46  ]

Көріп отырғанымыз: екі кітаптағы классификацияда онша 
алшақтық жоқ. Тек коллективтік еңбекте сатиралық ертегінің 
анекдот типтес түрін латифа және лофлар деп ертегіден тыс 
жанр ретінде бөлген. Ал К. Имомов бұны жеке жанр деп есеп
темейді. Ол прозалық жанрға ертакматал деп притчаны (біз 
мисал деп алдық) қосқан.

Екі еңбекте де жанрлық классификациялаудың басты 
шар ты – шығарма мазмұнының шындығы. Басқа сөзбен айт
қанда, шығармадағы оқиға өмірде болған ба, әлде ойдан 
шығарылған ба? Әрине, ғылыми саралауға бұл әлі жетіліксіз. 
Бұл принциптен де маңыздырақ критерийлер бар екені белгілі.

Тағы бір айтатын нәрсе – екі еңбекте де жанрларды зерттеуде 
олардың шығу тегі ескерілмеген, даму жолдары көрсетілмеген, 
сондықтан алдымен көркем жанрлар қарастырылған.

Құптарлық жайттың бірі – терминдік атаулардың молдығы. 
Бірақ «афсона» парсы тілінде «ертек» деген сөз. Сондықтан 
оны «легенданың» орнына осы күйінде қолдану бұл ұғымды 
толық бермей түр. Сол себепті «легенда» ұғымын беру үшін 
«әпсанахикаят» деген тіркесті алған дұрыс сияқты.

«Легенда» ұғымын «әпсана» термині арқылы беру ұйғыр 
фольклортануында да орын алған48. Ұйғыр фольклортануын
дағы прозалық жанрларды түгел қамтып зерттеу аталған 
еңбекте тұңғыш рет қолға алынған. Мұнда ұйғыр халық прозасы 
мына жанрларға бөлінген: чәчәклар (һайванатлар һиккидики, 
сехирлық, түрмушһаят), риваят, әпсана, болмишлар.

Терминдік жағынан келгенде, «болмыш» деген атау орыстың 
«быличка» ұғымына сәйкестендіру үшін алынған. Бірақ бұл – 
дәлмедәл аударылған калька. Бұл жанрды біз бұрыннан қа
лыптасқан, дәстүрлі болып кеткен «хикая» деген терминмен 
атаған дұрыс деп ойлаймыз.

Халық прозасын зерттеуді түрікмен фольклористері де қолға 
алды. 1982 жылы А. Баймырадовтың «Түрікмен фоль клор 
прозасының тарихи эволюциясы» деп аталатын еңбегі жарық 
көрді49. Бұл зерттеудің бір ұтымды жері – түрікмен фольк
лорында миф жанрының бар екенін анықтап, оған арнайы 
тарау беруінде. Негізінде, бұл еңбек ертегіге жатпайтын про
заға арналған. Автор бұл топты «эртеки хасиетсіз фольклор 
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прозасы» деп атап, оны миф, легенда, хикаят және ревоят де
ген жанрларға саралайды.

Көріп отырсаңыздар, мұнда да терминдік атаулар біркелкі 
емес.

Жалпы, бір көңіл аударатын мәселе – прозалық жанр
ларды атау. Оларға ат қойып, айдар тағуда түркі халықтары өз 
тілдерінде қалыптасқан тума немесе басқа тілден қабылданып, 
сіңісіп кеткен сөздерді алуы керек. Айталық, әпсана, риваят 
сөздері ұйғыр, өзбек тілдерінде бұрыннан белгілі бір ұғым 
ретінде орныққан болса, соны пайдалану керек. Ал қазақ 
тілінде әпсана, риваят сөздері сіңіспеген. Олардың орнына бізде 
хикая, хикаят, қисса, рисале сөздері қолданылған. Сондықтан 
халық прозасындағы ертегі мен аңыздан басқа жанрларды атау 
үшін осы сөздерді пайдалану абзал. Оның үстіне «афса на» – 
парсыша «ертек», ал «риваят» арабша «роман» деген сөздер 
екен50. Демек, мүмкіндігінше тілімізде бұрын қалыптасқан 
сөздерді пайдаланып, оларға терминдік ұғым беру керек.

Қазақ фольклортануында халық прозасын жанрға сара
ламай, түгелімен «ертегі» деп ұғу қалыптасып кеткен. Мы салы, 
қазақ фольклорына арналған М. Ғабдуллиннің оқулығында 
былай деп жазылған: «Қазақ ертегілерін мазмұнына, әр алуан 
ерекшеліктеріне қарай бірнеше түрге бөлеміз. Солардың ішін
де бастылары: а) қиялғажайып ертегілер, ә) хайуанаттар жа
йындағы ертегілер, б) тұрмыссалт ертегілері және аңыздар»51.

Көріп отырғанымыз: ертегі жанрына аңыздар да кіріп 
кеткен. Бірақ не себепті бұлай істелгені кітапта айтылмайды. 
Сондықтан жанрлық саралауда автордың ұстанған шарты 
белгісіз. Оны мынадан да көруге болады. Осы еңбегінде ғалым 
жаңағы аталған ертегілер тобынан аңызәңгімелерді жеке 
бөліп атайды да, оған Алдар көсе, Асан Қайғы, Жиренше ше
шен туралы шығармаларды жатқызады52.

М. Ғабдуллин қазақ халық прозасында ертегіден өзгеше 
жанр бар екендігін аңғарып, М. Әуезовтің пікірімен қосыла 
отырып, оны аңызәңгіме деп атайды. Бұл жанрды жіктеудегі 
ғалымның критерийі – шығарма оқиғасының шындығы, 
өмір де болғандығы. Бұл да М. Әуезовтің пікірінен шыққан. 
М. Әуе зов 1927 жылы жарыққа шыққан кітабында53, кейін 
1939 жылы Л. Соболевпен бірігіп жазған еңбегінде54, одан соңғы 
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зерттеулерінде де55 ертегі жанрын арнайы қарастырып, оның 
ішкі жанрларын сипаттап берген еді. Сондайақ ол кісі халық 
прозасында ертегіден басқа да жанрлар бар екенін анықтап, 
оларды бірде аңыз ертегілер, бірде аңыз әңгімелер деп атаған.

1948 жылы жазған еңбегінде М. Әуезов қазақ ертегісін клас
си фикациялау мәселесінде Еуропа мен Ресей ғалымдарының 
тәжірибесіне сүйену керектігін айта келіп былай деп жазады: 
«Ендігі тереңдеп тексерулерде қазақ ертегісін де сол Аарне ка
талогына салыстырып, сол әдіспен зерттеп ұғынуымыз ке рек.

Қазақ ертегілерінің көбі жиылып жазылмағандықтан қазір 
де біз бұл әдісті қолданбай отырмыз.

Орыс халқының 2136 ертегісін Андреев жиылған, басылған 
күйде қолына алып отырып, тексеру жасаса, қазақта ертегі 
байлығы бірнеше жүзақ болып жазылған. Талай жүздеген 
ертегілер әлі қағаз жүзіне түскен жоқ. Барлық ертегі қоры 
жиналып топталмай тұрғанда Аарне каталогынан қазақ ер
тегілерінің барлық орындарын көрсетіп жіктеу мүмкін емес. 
Аз материалмен шалғай үстірт шолу ғана жасауға болады.

Бірақ түбінде аз жылдар ішінде қазақ халқы айтып жүрген 
бар ертегіні шама келгенше мол жиып алып оты рып, сол 
жаңағы Аарне – Андреев үлгісінде дүниежүзілік каталогке қо
са тексеру өте қажет болады.

Әзірше жиылған дерек аз болғандықтан, біз қазақ ертегісін 
бүгінгі бар, мәлім түрлерінің ретімен ғылымдық жалпы 
классификация (ерекшелеген біз – С.Қ.) бойынша, көпшілік 
қолданатын жанрларға бөліп тексереміз.

Міне, бұл айтқанның бәрі де ертегі жөніндегі ғылымдық, 
жалпы негізгі түсініктер. Енді осында аталған бағытпен қа
зақ ертегілерінің жіктеріне, түрлеріне келейік. Тек алдын 
ала ескертетін тағы бір сөз, бұл топқа нағыз ертегінің өз түрі 
ғана емес, өзге қосымша үлгілер де кіретін болады. Ертегі 
қатарында қара сөзбен айтылатын аңызәңгіме, тарихта болған 
кейбір адамдар жайындағы мұраларды да тексереміз. Әсіресе, 
бұл адамдардың тарихтағы дәл болған кездері анық еместіктен 
және жұрт әңгімесі, олар жайындағы сөздерді ертегіше өске
лең, еркін қиялмен бейнелегендіктен ол мұраларды осы топқа 
қосамыз. Жалғызақ жалпы ертегінің өзге түрлерінен айыра 
ұғыну үшін олар жайындағы халық шығармаларын «аңыз 
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ертегі», «күй аңыз» деген түрге бөлеміз. Және ертегі атаулы 
мен бұл түрдегі ескерткіштерді бір арада тексеруіміздің себебі, 
қара сөзбен айтылатын тіл, стиль жөніндегі бір тектестіктен 
(ерекшелеген біз – С.Қ.) екенін ескертеміз»56.

Демек, М. Әуезов қазақ фольклортану ғылымында тұңғыш 
рет қара сөзбен айтылатын бір тектес шығармаларды жеке
дара бөліп алып, жанр ретінде қарастырады. Рас, ғалым қара 
сөз үлгісіндегі шығармаларды тек (род) мағынасында түсінген, 
ал ертегіні топ деп пайымдаған. Сол себепті ол «ертегі тобына 
қосылатын фольклор тобын... негізгі үш жікке (жанрға)» бөл
ген57. Яғни, ертегінің түрлерін жанр деп есептеген.

Қара сөз үлгісіндегі фольклорды М. Әуезов ертегі, аңыз 
ертегі, күй аңызы деп саралағанда, ол критерий қылып шығар
ма мазмұнындағы оқиғаның ақиқаттығын және шығарма ның 
тілдік, стильдік ерекшеліктерін алған. Бұл сол кез үшін үлкен 
табыс екенін атап айтуымыз керек. Сөйтіп, М. Әуезов халық 
прозасын ғылыми тұрғыдан классификациялауды ұсынып, 
оның басты шарттарын белгіледі.

Кейінгі жылдары М. Әуезов өзі анықтап, жіктеген жан рына 
терминдер жасап, оларға ұғымдық мағына беруге талпынды. 
1957,1959,1961 жылдары жарық көрген еңбектерінде ол халық 
прозасы жанрларын атау үшін бір топ терминдерді қолданды. 
Әсіресе, ертегіден басқа прозалық фольклорды ата ған терминдері 
көңіл аударарлық: аңыз, аңыз ертегілер, ер  тегіаңыз, жұмысшы 
нақылдары, өмірбаяндық әңгімелер – «бол ғандар», анекдот 
әңгімелер. Аталғандардың ішінен бір тобы мағынасы жағынан 
нақтыланған. Жұмысшы на қыл  дарын ғалым орысша «сказы» 
деген, өмірбаяндық әң гіме лер «болғандарды» орысша «быль» 
деп анықтаған. Жә не бұл жанр лар қазақ фольклорында кеш 
пайда болған деп есептейді зерттеуші. Ал терминдердің енді 
бір тобы – аңыз әңгімелер, аңыз ертегілер, әңгіме ертегілер. 
Мағынасы жа ғынан айқындалмаған, бәрі «аңыз» («легенда») 
ұғымында қол данылады. Біздіңше, алдыңғы топтың да, 
кейінгі топтың да қабылдауға болатындарын алып, оларға 
белгілі бір нақты мағына беру керек. Егер біз бұл іске ынтамен, 
жанашырлықпен қарасақ, халық прозасының барлық жанр
ларына ат қойып, айдар таға аламыз. Мұны біздің бүгінгі 
ғы лымымыз, халқ прозасын зерттеудің зәрулігі қажет етіп 
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отыр. 1957 жылы М. Әуезов пен Е. Ысмайловтың: «Ғылым 
дүниесіндегі ертегіні түр, жанр жағынан жіктеу әлі белгілі 
бір жүйеге түсіп қалыптасқан жоқ... Әрине, бұл жіктеуді 
түпкілікті белгілі бір әдебиет заңы деп санамаймыз; қолда бар 
материалға сүйеніп айтқан алғашқы тексерудің, бақылаудың 
қорытындысы ғана», – деп айтқан сөзі әлі күнге маңызын 
жоғалтқан жоқ58. Фольклордың прозалық жанрлары бүгінге 
дейін ғылыми жіктеуге толық түскен жоқ. Біршама зерттелді 
деген ертегілік прозаның өзі де жанрлық тұрғыдан зерттеліп 
біткен жоқ. Аға буын фольклористердің еңбектерінде ертегі 
жалпы сипатталып зерттелді де, тек 70 жылдары ғана ертегінің 
ішкі жанрлары жеке зерттеле бас тады59.

Алайда, бұл зерттеулерде тек қиялғажайып ертегі мен тұр
мыссалт ертегі жеке жанрлар ретінде қарастырылды, олардың 
шығу тегі мен жанрлық сипаты, өзіндік ерекшеліктері, об
раздар жүйесі мен поэтикасы зерттелді. Сондықтан жалпы 
жанр лар теориясы мен фольклорлық проза жанрларын жүйе
леу, саралау мәселелері назардан тыс қалды.

Тек 1968 жылы орыс тілінде жарық көрген «Қазақ әде
биетінің тарихында» ғана халық прозасын бір жанрлық жүйе 
тұрғысында қарастыру нышаны болды60. Онда да бүкіл халық 
прозасына арналған тарау «Ертегілер» деп аталып, ертегіге 
жатпайтын прозалық жанрлар арнайы тараумен бөлінбеді. 
Дегенмен, олар бұл кітапта «былички, предания, легенды» 
деген атпен арнаулы түрде қарастырылды.

Рас, Е. Костюхин жалпы фольклорлық жанрлар теория
сына бармайды және бөлектеніп алынған жанрларды клас
сификациялау принциптерін де ашып, анықтамайды. Автор 
аталған үш жанрды оқшаулауда орыс фольклортану ғылы
мының тәжірибесіне жүгінеді де, оларды саралау критерийі 
етіп шығармаға елдің илану, иланбау дәрежесін алады. Бұл 
бір жағынан дұрыс. Өйткені аңыздық проза шығармаларын ел 
ақиқат деп қабылдаған, себебі олардағы қиял көркемдік шарт 
емес, халық түсінігінің сәулесі ретінде көрінеді.

Ертегіге жатпайтын халық прозасы жөнінде фолькло рист 
Е. Тұрсынов та арнайы мақала жазды61. Бірақ оның еңбегі халық 
прозасының барлық жанрын қамтымайды және фольклор 
жанр ларына байланысты жалпы теориялық мәселелерді 
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қарас тырмайды. Аталған мақалада тек жануарлар туралы 
аңыз дар мен әңгімелер сөз болады. Автор олар ды жіктеуде 
шығармалардың логикалықмағыналық құрылымын (логико
семантическая структура) негізгі принцип етіп ұсынады. 
Сөйтіп, ол хайуанаттар жайындағы қазақ халық прозасын 
себепті әпсанахикаяттар (этиологические легенды), аспани 
әпсанахикаяттар (космогонические ле генды), түсіндірме 
әпсанахикаяттар (объяснительные ле генды), шежірелер 
(генеалогические легенды), аңыздар (пре дания), жай әңгімелер 
(бытовые расказы) деп бөледі.

Алайда, әр аталған жанрға анықтама бергенде, автор жал
пы дұрыс бағыт ұстағанмен, аңыз бен әпсанахикаяттар ара 
жігін еске алмаған, оның үстіне этиологиялық әпсанахи
каятқа мифті қосып жіберген. Шынтуайттап келгенде, әр 
түрлі аң мен құстардың пайда болуы, олардың мінезқұлқы 
мен ерекшеліктері туралы шығармалар миф болып саналады. 
Сондайақ аспан әлеміндегі құбылыстар, ай мен күн, жұлдыз 
жайындағы шығармалар да миф қатарына жатады. Мифке 
кейбір рулардың шығу тегі туралы шежірелер де кіреді. Демек, 
ертегіге жатпайтын проза тобын саралап, жіктегенде тек қана 
логикалықмағыналық мазмұнға сүйенуге болмайды. Бұдан 
шығатын қорытынды – халық про засын жанрларға жіктегенде 
бір ғана шартқа жүгінуге болмайды, яғни критерий етіп 
бірнеше факторды алу қажет.

С. Қасқабасов қазақ халық прозасының жанрлық құрамын 
анықтауға арналған мақаласында басты принцип ретінде 
айтылып отырған шығармаға жұрттың сенусенбеуін алады62. 
Бұл – бір ғана шарт. Сонымен қатар басты критерийлер болып 
жанрдың функциясы мен көркемдік қасиеті де саналады ғой. 
Бірақ зерттеуші мақаласында мұны ескермеген.

Дегенмен, ескерте кететін нәрсе: бұл мақалада автор 
қазақта миф бар деген пікір айтады және прозалық жанрларға 
терминдік атау беруге тырысады. Алайда, ол ұсынған терминдер 
әлі ойластыруды қажет етеді. Сондайақ ертегілердің ішінде 
батырлық ертегі мен новеллалық ертегі бар, соларды бөліп 
зерттеу керек деген пікірді алға тартады. 

Сөз реті келгенде айта кетейік: халық прозасын осындай 
жанрларға саралауға іс жүзінде 1972 жылы жарыққа шыққан 
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«Казахский фольклор в собрании Г.Н. Потанина» атты жинақта 
көрінді63. Онда прозалық фольклор текстері төмендегіше 
сараланған болатын: әпсанахикаяттар мен аңыздар (себепті, 
аспани, әулиелер туралы, шежірелік әпсанахикаяттар мен 
аңыздар, тарихи әпсанахикаяттар мен аңыздар, шежірелер) 
ертегілер (хайуанаттар туралы ертегілер, қиялғажайып 
ертегілер, батырлық ертегілер, ғажайыпхикаяттық ертегілер, 
тұрмысхикаялық ертегілер, тұрмыстықғибратты ертегілер, 
сатиралық ертегілер, анекдоттар).

Бұл саралау бұрынғы жинақтардағы жіктеуден өзгеше, 
бірақ мұнда фольклорлық проза жанрлары ұсақталып кет кен. 
Мысалы, ертегілер тым бөлшектеніп кеткен, сондайақ әпсана
хикаят пен аңыз жанрлары айқын жіктелмеген, сондықтан ол 
жанрларға мифтер де енген. Себепті (этиологиялық), аспани 
(космогониялық) әпсанахикаят деп бөлінген шығармалар – таза 
миф жанрының үлгілері. Тіпті әулиелер жайындағы әпсана
хикаят деп берілген текстердің ішінде де мифтер бар. Ал хикая 
жанрларындағы шығармалар мүлде дараланбаған. Аталған 
кемшіліктер сол кездегі қазақ фольклортануының ғылыми 
деңгейіне байланысты. Сөз болып отырған кітап шыққан 
кезде қазақ фольклорының прозалық жанрлары жүйе ретінде 
зерттелмеген еді, соның салдарынан қазақ фоль клорында миф 
жанры жоқ деген пікір орын алып келді.

Ғылымның адам қоғамы сияқты өсіп, дамып отыратыны 
аян. Қазақ әдебиеттану мен фольклортану ғылымы соңғы 
жылдары жаңа деңгейге көтеріліп, теориялық жағынан мән
ді біраз еңбектерге ие болды. Жоғарыда айтып өткен С. Қас
қабасовтың, Е. Тұрсыновтың халық прозасы жанрларына 
арналған мақалалары – осының бір көрінісі.

«Көне аңыздарды зерттеудің, олардың заңдылығын ашудың 
қажеттілігі туып отырғаны» жайында Р. Бердібаев та өзінің 
«Қазақ эпосы» атты кітабында ерекше көңіл бөліп айтады 64.

Еңбегінің негізгі объектісі эпос болғанымен, ол ежелгі миф 
пен аңыздар туралы да пікір қозғайды. Мифтер мен аңыздарды 
көне эпостың түп негіздерінің бірі ретінде қарастыра келіп, 
автор бурят эпосы бойынша мифтің кейбір жанрлық белгілерін 
сипаттайды. Мысалы, ол былай деп жазады: «Мифтер қаншама 
ғажайып, нанымсыз көрінгенімен, әуел баста адамдардың өмір 



[  53  ]

тәжірибесінің елесі сипатында туған. Бір заманда халықтық 
қарусыз, сыртқы дүлей күштерге әрекеті аз кезде тастан 
артық айбары болмағаны да миф түрінде жеткен. Адамдардың 
түсінігінде тас сиқырлы қуат иесі сияқтанып көрінген... 
Заманнан заман өтіп, қарудың жаңа түрлері пайда болса да, 
халық санасында тас сол ежелгі «киелі» қалпында қала берген... 
Ит туралы да бір алуан миф тер ұмытылмай жеткен. Кейде ит 
жер иесі болып көрінеді, аңшылармен достасып көп көмек ете
ді, адал серік болады... Кейбір мифтердің кейіпкерлері түсін 
өзгертіп, түрліше құбыла білетін сиқырлы болып көрінеді. Ол 
қажет болған кезде өсімдік те болады, басқаша да кейіпке түсе 
біледі...

Судың, өсімдіктің қасиетін ардақтайтын мифтер өз ал
дына бір бөлек. Оларда су өлгенді тірілтетін, әлсізге қуат 
беретін, шөлдегенді сусындататын ғажайып болады. Ал ағаш 
жапырақтары қартайғанды жасартатын керемет делінеді. 
Бұғылар, аққулар жөніндегі мифтер мен аңыздар мол. Мұның 
бірі барлық құбылыстардың иесі, жаны бар деп түсінетін 
анимистік, тотемдік көзқарастарға қатысты мифтер екені 
белгілі. Анимистік мифтер азайған кезде мифология да кеми 
береді. Мифтегі әсірелеулер әдейі жасалған көркемдеулер емес, 
бұл бір кездегі адам ұғымының нақтылы елесі...»65

Әрине, мұндағы айтылған тұжырымдардың бәрі бірдей дау
сыз емес, сонда да болса біз автордың миф жанрының жалпы 
табиғатын тани білгенін айтқымыз келеді. Бұдан шығатын 
қорытынды – Р. Бердібаев қазақ фольклорында миф жанры бар 
екенін жанамалап болса да айтады. Рас, ол жанрлар теориясына 
арнайылап үңілмейді, мифті прозалық жанрлар жүйесінде 
қарастырмайды. Зерттеушінің басты мақсаты – қазақ эпо
сындағы мифтің алатын орнын, мифтік құбылыстардың эпос
тың әр жанрындағы көрінісін анықтау.

Халық прозасының кейбір жанрларын белгілі әдебиетші
ғалым Ш. Елеукенов те қарастырады66. Атап айтқанда, ол 
прозалық фольклорды миф, демонологиялық ертегі және 
батырлық ертегі деп бөліп, оларды қазақ романының фольк
лорлық түп негіздері ретінде қарастырады. Сол себепті ғалым 
фольклорлық жанрлардың жалпы теориялық мәселелеріне 
соқпайды. Бірақ соған қарамастан, мақала авторы өзі бөлектеп 
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алған үш жанрдың табиғатына біраз көңіл бөлген және оларға 
тән кейбір қасиеттерді дәл тани білген. Алайда, миф жанрын 
айтып отырып, зерттеуші аңыз (предание) бен әпсанахикаятты 
(легенда) қоса қарастырады. Сондайақ, ол хикая (быличка) 
жанрын демонологиялық ертегі деп өзгеше айтады.

ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ ПРОЗАСЫН САРАЛАУДЫҢ 
ШАРТТАРЫ

Қазақ фольклорының прозалық жанрларын ғылыми негізде 
саралау – ұлттық фольклортану ғылымы үшін аса маңызды 
әрі жауапты іс. Бұл көптеген практикалық жұмыс атқаруды 
қажет етеді. Ең алдымен қолда бар прозалық шығармаларды 
түгел есепке алып, оның типтерін, сюжетттерін, мотивтерін, 
ке йіпкерлерін анықтау керек. Оларды реттеп болған соң, 
жинақтап, жүйелеп алу қажет. Сонан соң жанрлық саралаудың 
принциптерін айқындау керек. Принципті айқындау үстінде 
даралаудың, сондайақ бөлшектеудің критерийлерін белгілеп 
алған жөн.

Фольклордың жеке жанрларына арналған еңбектер, сөз жоқ, 
жанрлық саралауға жақсы негіз бола алады. Солай бола тұрса 
да жанрлар теориясын қарастырғанда саралаудың шарттарын 
анықтаудың өзі оңайға түспейді. Бұның себебі – осы уақытқа 
дейін жанрлардың өзара байланыста зерттелмеуінде. Мысалы, 
поэзиялық жанрлар зерттеу еңбектерде бірбірімен байланыста 
алынбайды. Әрбір поэзиялық жанр жеке қарастырылады, 
оның басқа туыстас және алшақ жанрлармен қатынасы еске
рілмейді. «Жанрды бір жүйеге түсіріп қарастырмайынша, 
жекелеп зерттеу ісі айтарлықтай табысты болмайды»67, – деп 
жазады Г.Н. Поспелов. Бұл – дұрыс пікір.

Жанрлар көркем творчество мен өнердің әрі тұрақты, әрі 
өзгермелі формасы ретінде өмір сүреді. Тұрақтыға әр жанрлық 
топтың негізін қалайтын жанрдың типологиялық белгілері 
жатады. Сонымен бірге фольклорлық проза жанрлары бірнеше 
жанрлық топтардың жүйесінде өмір сүретін құбылыс ретінде, 
сөз жоқ, өзара және басқа да жанрлармен қатынасқа түседі. 
Сөйтіп, ол өзгермелі де сипат қабылдайды.
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Қазақ прозалық фольклорын жанрға саралау ісіне бөгет жа
сайтын нәрсенің бірі – оның жеке жанрларының біркелкі тек
серілмеуі. Айталық, қазақ ертегілерінің жанрлары біршама 
зерттелген болса, халық прозасының басқа жанрлары түгелдей 
арнайы түрде ғылым объектісі болып көрген жоқ. Ертегіге 
жатпайтын прозалық шығармалар ғылыми топтастырылған 
да, жүйеленген де жоқ.

Сонымен бірге халық прозасын саралау барысында мына 
нәрселер ескерілуге тиіс: біріншіден, қолдағы материалдың 
сырсипаты қандай, оның қандай ерекшелігі бар деген сұрақ 
тар жауап табуы керек. Екіншіден, бұл материалға халық қа
лай қарайды, оны қалай бағалайды деген сауалдар айқында
луы қажет.

Қазақ халық әдебиеті үлгілерінің көп жиналғаны баршаға 
аян, бірақ жанрға шаққанда, қазақ фольклорының барлық 
жанры біркелкі жиналған деуге болмайды. Кейбір жанрлар 
(айталық, батырлар мен ғашықтар жыры, мақал мен мәтел, 
тұрмыссалт ертегілері, т.т.) көптеген шығармалармен кө рін
се, енді бір жанрлардың жазылып алынған нұсқалары айтар
лықтай көп емес. Соның бірі халық прозасының ертегі жанрына 
жатпайтын түрлері. Атап айтқанда: хикая (быличка), миф, 
топонимикалық аңыз (предание). Көп ретте бұл жанрдағы 
шығармалар екі рет қана жазылып алынған. Соның салдарынан 
«аңыздық проза» жанрлары жеке жинақ болып бірдебір рет 
шыққан емес, ол ылғи ертегіге арналған жинақтарда қосалқы 
дүние ретінде беріліп жүр. Оның үстіне халық прозасының бұл 
түріне арналған ешқандай библиографиялық немесе басқаша 
бір әдебиет жоқ. Ал шындығында қазақ арасында миф пен 
аңыздар, хикаялар бұрын жиі айтылған. Оған дәлел ретінде 
революциядан бұрын шығып тұрған газет пен журналдарда 
жарық көрген тарихи, топонимикалық аңыздарды, әңгімехи
каяларды айтуға бо лады.

Жоғарыда айтқанымыздан шығатын бір қорытынды – 
ертегіге жатпайтын халық прозасының үлгілері аз жазылып 
алынған. Оның себебі бірнеше: бірінші себеп – жалпы қазақ 
фольклорының ғылыми мақсатпен жүйелі түрде өте кеш 
жиналуы. Шынтуайттап келгенде, біздің ұлттық фольк лоры
мыз тек совет дәуірінде ғана жиналды.
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Екінші себеп – жинаушылар ғылыми дайындығының азды
ғынан және уақыт талабын ескеруіне байланысты көбінекөп 
көркем фольклорды, атап айтқанда, батырлар мен ғашықтар 
жырын, тарихи жырды, дастандарды, жұмбақ пен мақал
мәтелдерді, ертегілерді жазып алуға тырысты. Үшінші себеп, 
қазақ халық әдебиетін жаппай жинауға кіріскен кез де (яғни 
3040 жылдарда) ел арасында көркем фольклордан басқа 
шығармалар айтылудан қалып, ұмтыла бастаған еді. Мүлде 
ұмытылмаса да, өмірлік қабілеті әлсіреп, таралу шеңбері та
рыл ған еді. Тағы бір себеп ретінде айтатын нәрсе – көркем 
фольклордан тыс мұраға тұрпайы социология тұрғысынан 
қарап, жинаушылар да, зерттеушілер де ертегіге жатпайтын 
прозалық фольклорға айтарлықтай көңіл бөлмеді, оның ғы
лыми маңызын жете түсінбеді, тіпті оған үрке қара ды.

Қазақ халық прозасын жанрлық саралаудың тағы бір қиын
шылығы қолда бар материалдың ерекшелігіне бай ла нысты. 
Ол ерекшелік – бүкіл қазақ халық әдебиетінің табиғатына тән 
жанрлық синкретизм мен көпсатылық (поли стадиальность) 
және әрсатылық (разностадиальность). Басқа ша айтқан
да, қазақ фольклоры жанрларының арасында көзбен кө ріп, 
қолмен ұстайтын жік жоқ. Олар әу бастағы тектік туыс
тығын жоғалтпаған, сондықтан бірбіріне оңай кірігіп, ор
тақ белгілер мен қасиеттерді иемденеді, синкреттік сипатта бо
лады.

Сонымен қатар бүкіл халық әдебиеті сияқты, прозалық 
фольклор көп дәуірде туған шығармаларды қамтиды, тіпті оның 
бір жанры мен бір шығармасында бірнеше дәуірге тән ойлау 
мен көркемдеудің көп сатысы бар, яғни көне формалармен бірге 
жаңа формалар да қатар өмір сүреді. Прозалық фольклордың 
құрамында сондайақ әр дәуірдің таңбасы бар. Әр түрлі заманда 
туған сюжеттер мен мотивтер кездеседі, әр дәуір болмысының 
көріністері сәулеленеді. Жалпы, халық прозасының жанрлық 
жіктері туралы айтқанда, мына жағдай есте болуы шарт. 
Проза жанрларының өзара өте жақын болуы, олардың бірінен
біріне оңай кірігіп кетуі екі себепке байланысты. Біріншіден, 
көне жанрлар пайда болған кездегі тектік жақын қасиеттерін 
жоғалтпаған, екіншіден, жанрлар ұзақ уақыт бірге өмір сүру 
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кезінде өзара байланыста, бірбірімен тығыз қатынаста болған 
да, түгел бір жанрлық жүйе құраған.

Осы екеуінің ішінде, әсіресе, бірінші, яғни жанрлардың 
синкреттігі халық прозасын саралау мен оларды атайтын 
терминдерді анықтауда едәуір қиындық туғызады. Мысалы, 
орыс халық прозасында сказка, предание, сказ, легенда, бы
линка жанрлары белгісі мен қасиеттері жағынан айқын 
жіктеліп, сараланған және олардың әрқайсысына нақты бір 
терминдік атау берілген. Себебі мұнда көне дәуір жойыл ған, 
жанрлық жүйе қоғам дамуының сатысына сай қалыптасқан.

Демек, әр халық фольклорының ерекшелігі сол халықтың 
тұрмысына, қоғамдық құрылысы мен мәдени дамуына бай
ланысты. Сол себепті де орыс халық прозасындағы жан рлар мен 
қазақ халық прозасындағы жанрлар толық сәйкес келмейді, 
олардың атауларына сыйғызылатын ұғым да әр басқа. Айталық, 
орыс фольклортануында қолданылатын «пре дание» атауына 
қазақ фольклористері пайдаланып жүрген «аңыз» атауы сәйкес 
келмейді. Предание жанрына орыс фольклортану ғылымы 
тарихи негізгі бар фольклорлық шығармаларды жатқызса68, 
қазақ фольклортану ғылымында аңыз жанрына одан кеңірек 
ұғым беріледі. Дәл айтсақ, орыс фольклортануында «легенда» 
деп аталып жүрген шығармалар іспетті нұсқалар да «аңызға» 
кіреді. Яғни қазақша «аңыз» термині орысша «предание» және 
«легенда» терминдерінің ұғымын береді.

Бұдан шығатын қорытынды – жанрларды жіктеп, сара
лағанда екі түрлі фактор есте болуға тиіс. Ол: а) халықтың бұл 
жанрға қатысы (айтушы мен тыңдаушы илана ма, жоқ па?; 
шын болған оқиға деп түсіне ме, жоқ па?), ә) жанрдың өзінің 
болмысқа қатынасы (ол шындықты қалай бейнелейді?)

Осыған байланысты Еуропа халықтарының фольклорлық 
прозасын атайтын терминдер қазақ топырағында сол қалпын
да емес, басқа мағынада қолданылуы ықтимал. Мәселен, 
халы   қ а ралық терминге айналып кеткен «миф» атауы қазақ 
жағ  дайында еуропалықтар қолданған мағынадан сәл басқалау 
болуға тиіс. Қазақ қоғамы, қауымы, тұрмыстіршілігі, бү
кіл болмысы Еуропа елдерінен өзгеше, соның нәтижесінде 
оның фольклоры да басқаша. Тұрмыстіршілігі, мәдениеті 
қа зақ еліне ұқсас жұрттың да фольклорында «миф» термині 
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еуропалықтар түсінігіндегі «миф» емес. Қазақ сияқты, олар 
үшін де «миф» пен «аңыз» үлкен роль атқарған. Ол мифтер 
мен аңыздарда сол қоғам ұстанатын бүкіл өмір қағидалары 
мен әдет ғұрпы, тіршілік ерекшеліктері мен әдеп шарттары 
жинақталған. Сол себепті ондай мифтер өте көне туынды болып 
саналады, олардың көркемдігі ертегідей емес. Және олар үлкен 
мифологиялық жүйеге айналмаған69.

Қазақ халық прозасының жанрлары мен басқа да ішкі түр
лерін ажыратудың қиындығы, бір жағынан, олардың зерт
телмеуіне байланысты болса, екінші жағынан, ол жанрларды 
атауда терминологиялық ұғымдардың бір ізге түспегендігінен 
болып отыр.

«Ертек» терминінен басқа нақты ұғым жоқ. Халық тер
минологиясына жүгінетін болсақ, онда да дәлділік жоқ. Мұнда 
прозалық жанрлардан басқа түрлерге біршама тұрақты және 
нақты атаулар берілген. Айталық, эпосты – жыр дейді, мұң
шер өлеңдерін көңіл айту, естірту, жоқтау, қоштасу деп 
атайды, той салтына байланысты өлеңдерді беташар, жаржар, 
сыңсу дейді. Ал прозалық жанрларда мұндай дәлділік жоқ. Ел 
арасында фольклорлық прозаны «ертек» және «аңыз» деп екі 
үлкен салаға бөледі. Олардың әрқайсысының ішкі жанрлары 
аталмайды, оларға берілген атау да, ұғым да жоқ. Осыған 
байланысты қазақ фольклористері де ертегіден басқа проза 
жанрларын әлі жекелеп алып, жіктеген де, саралаған да жоқ.

Ғылыми саралаудың қандай түрі болса да, ол ең алдымен 
бір белгілі шартты анықтап, соны ұстанады. Ондай белгілерді 
анықтау оңай емес, ол үшін қолда бар дүниені ұзақ уақыт 
зерттеп, сұрыптап, сипаттап алған дұрыс. Қалай болғанда да 
саралауға негіз болатын белгілер (принциптер, шарттар десе де 
болады) төмендегідей қасиеттерге ие болу керек.

1. Дараланып бөлінетін белгі – құбылыстың немесе шы
ғарманың ең маңызды, мәнді қасиетін қамтуы қажет. Зерт
тейтін нәрсенің несі мәнді, маңызды екені зерттеудің мақсатына 
байланысты.

2. Таңдап алынған белгі – тұрақты қасиет болуы ке рек. 
Алайда, фольклор шығармаларын саралау кезінде бұл шартты 
ұстану өте қиынға соғады, себебі фольклор алғашқы пішінін 
сақтамайды, оның жанрлары әр дәуірде өзгеріске ұшырап 
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отырады. Бірақ соған қарамастан бір жанр шығармаларына 
тән тұрақты белгілерді табуға болады. Ол үшін шығарма 
варианттарын және бір сюжеттің әр жанрда пайдаланылған 
нұсқаларын зерттеу керек. Сондайақ кейіпкерлердің тұрақты 
ісәрекеттері арқылы да жанрдың өзгермейтін белгісін 
анықтауға болады. Мысалы, адам мен жезтырнақтың кездесуі 
жайындағы барлық шығармада екі кейіпкердің қимылы, іс
әрекеті тұрақты түрде көрінеді. Демек, біз бұл жерде хикая 
жанрының бір белгісін тұрақты деп есептеуімізге болады. Ол – 
екі кейіпкердің жолығу жағдайы мен ісәрекеті.

3. Ұстанған белгіге айқын анықтама беріліп, оны әркім әр 
түрлі түсінбейтін болуы керек, яғни анықтама елдің бәріне 
түсінікті болуға тиіс.

Міне, жанрларды саралағанда ұстанатын белгілер осы үш 
шартқа толық сәйкес болуы міндетті. Әрине, жанрлардың 
басқа да өзіне тән белгілері болуы мүмкін, оны, сөз жоқ, ескеру 
қажет.

Бір ескеретін нәрсе: аталған үш шарт негізінде саралау, 
әсіресе, үлкен топтарға бөлу кезінде ұтымды. Айталық, про
залық фольклорды ертегілік проза және аңыздық проза деп екі 
үлкен топқа бөлгенде прозалық шығармалардың мазмұнына 
ел илана ма, әлде иланбай ма деген шарт негізге алынады. 
Сырттай қарағанда, бұл субъективті принцип болып көрінуі 
ықтимал. Бірақ шындығында олай емес. Ертегілік прозада 
қиял – көркемделіп, таңғажайыпқа айналған, яғни ертегілерде 
қиял – көркемдік құрал ретінде қызмет атқарады. Ал аңыздық 
прозада қиял – көркемдік құрал емес, ол таңғажайыпқа 
(фантазияға) айналмаған. Бұл топтағы шығармаларда баяндау 
шынымен болған оқиғаны бейнелеп отырғандай сезіледі және 
айтушы мен тыңдаушылар солай түсінеді.

Міне, шығармаға илана ма, иланбай ма деген шартты сұрақ 
бүкіл халық прозасын екі үлкен топқа бөледі. Бұл – ең басты 
белгі. Оны екі топ жанрларының поэтикасы да, эстетикасы да 
дәлелдейді.

Фольклорлық прозаны ертегілік және аңыздық деп бөлгенді 
қолдай отырып, белгілі фольклорист В.Е. Гусев осы жіктеудің 
критерийі дұрыс емес деп есептейді. Ол былай деп жазады:



[  60  ]

«Қара сөз түріндегі жанрлар тобын көп зерттеушілер ер
тегілік және аңыздық прозаға бөледі; олардың көпшілігі 
бұлай жіктеудің критерийі етіп әңгімеші мен тыңдаушының 
баян далып отырған оқиғаға көзқарасын алады: ертегілік про
за – қиял деп есептелінеді де, аңыздық проза ақиқат ретінде 
қабылданады. Біздің ойымызша бұл – субьективті шарт, өйт
кені мұнда жанрдың басты емес, тұрақсыз әрі бұлыңғыр белгісі 
негізге алынған. Тапсыз қоғамның адамы мифтің мазмұнына 
сенген, алайда объективті түрде ол миф, ертегі тәрізді – көр
кем фантазияның туындысы. Кейін миф қиял есебінде қа
былданатын болған, бірақ мифтің ертегіге айналуы үшін бұл 
жеткіліксіз»70. 

Алайда, В.Е. Гусев бұл жерде бір нәрсені ескермей отыр. 
Тапсыз қоғамдағы миф – көркем шығарма емес. Біріншіден, 
оның, мифтің, ол кездегі функциясы – тек қана танымдық. Екін
шіден, мифте қиял көркемдік қызмет атқармайды. Мұндағы 
қиял мифті шығарушылардың, айтушы мен тыңдаушылардың 
дүниетанымын, түсінік пайымын дәлелдеуге арналған. Сол 
себепті алғашқы қауым адамдары мифке сенген. Мифті қиял 
деп қабылдау кейінгі замандарда пайда болған. Мысалы, құл 
иеленуші мемлекеттік формацияда алғашқы қауымның мифі 
циклге түседі, жүйеленеді, сөйтіп көркемделе бастайды. 
Көне Грекия, Рим, Египет, Қытай мемлекеттерінде осындай 
процестің арқасында алғашқы қауымның жекелеген мифтері 
үлкен біртұтас система – мифологияға айналған. Бұл мифо
логияда қиял танымдық қана емес, көркемдік қызмет атқара 
бастайды. Сонда да ол дәуірдің кісілері мифологиядағы 
ісәрекетке сенген. Дегенмен, қиял көркемдік қасиет ала 
бастайды. Енді ол қиялдан (вымысел) ғажайыпқа (фантазия) 
ауыса бастайды. Біртебірте, әсіресе, феодалдық қоғамда 
миф бұрынғы танымдық, нанымдық қасиеттерінен ада бо
лып, көркем сөз ретінде қабылданады. Бұл кезде бүкіл қоғам
дық, экономикалық өзгерістермен қатар идеология да өз
геріске ұшырайды. Бұрынғы қоғамдағы діни нанымдар жоқ
қа шығарылады, олар басқа сипат қабылдап, басқаша түсін
діріледі. Миф те сондай халді бастан кешіреді. Сөйтіп, ол көр
кем фольклорға айналады.
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Халық прозасының белгілі зерттеушісі, ССРО Ғылым 
акаде миясының корреспондентмүшесі К.В. Чистов фольк
лордың прозалық жанрларын атқаратын қызметіне қарай 
бес топқа бөледі71. Бірінші топқа фольклорлы сөйлеу (фольк
лорноречевой) жанрлары. Бұған кәдімгі ел арасындағы жай 
әңгіме, сұхбат жатады. Олардың басты функциясы – ком
муникативтіксөй леу (коммукативноречевая).

Екінші топқа баяндай сөйлеу (повествовательноречевой) 
жанр лары жатады. Олар сөйлеу жанрлары мен баяндау 
жанрларының екі аралығында, біріншіден екіншіге ауысудың 
көпірі сияқты. Сол себепті бұл топтың эстетикалық функ циясы 
біріншіден гөрі басымырақ.

Үшінші топқа ғалым салт пен ғұрыптан қол үзбеген жанр
ларды жатқызады (обрядовая фольклорная проза). Бұл топтың 
ішінде проза үлгісіндегі жұмбақтар бар.

Төртінші топты құрайтын жанрлар – хабарлыжаттамалы 
(информационномнемоническая) функция атқаратын шығар
малар. Негізінде, бұл топқа аңыздық прозаның барлық түрі 
кіреді: миф, хикая, аңыз, әпсанахикаят. Автор бұл топтағы 
жанрларды ертегі сипаттан тыс ауызша әңгімелер (ус тные 
рассказы несказочного характера) деп атайды.

Бесінші топты эстетикалық функциясы басым жанрлар 
құрайды. Бұған ертегінің барлық түрі, анекдот, өтірік өлең, 
мисал мен мысал кіреді.

К.В. Чистовтың бұл принциптерінің ішінде келісуге бола
тын да, болмайтын да жақтары бар. Біздіңше, фольклорлық 
прозаны осынша ұсақтатып бөлшектеу айтарлықтай ұтым
ды емес, әсіресе, күнделікті әңгімесұхбат пен әр түрлі ла
қапәңгімелерді (орысша «слухи и толки», яғни тура қа
зақшалағанда – «өсекаяң») фольклорлық жанрға жатқы
зудың ыңғайы келмейді. Ғалымның өзі айтқандай, қандай бір 
ха бар яки әңгіме болсын тұрақты бір қалыпқа түсіп, дәстүрлі 
сюжетке айналмаса, сөйтіп вариант туғызбаса, ол фольклор 
бола алмайды ғой.

Бірақ жанрларды жүйелеп, жіктеу, зерттеу үшін К.В. Чис
товтың ұстанған басты принципі – жанрларды атқаратын 
функциясына қарай саралау – толық мақұлдауды қажет етеді.
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Сонымен, қазақ прозасын жанрлық классификациялаудың 
басты шарттары мыналар болмақ:

Жанрдың атқаратын қызметі. Бұл шарт бойынша, қазақ 
фольклорының прозалық жанрлары танымдық (познаватель
ный), мағлұматтық (информативный), ғибраттық (воспи
тательный), сауықтық (развлекательный), эстетикалық бо
лып бөлінеді.

Шындыққа қатысы. Бұл критерийге сәйкес қазақ халық 
прозасы тарихи негізі бар (деректі), тарихи негізі жоқ 
(дерексіз) деп жіктеледі.

Прозалық шығармалардың көркемдік сипаты. Аталмыш 
принцип бойынша қазақ халық прозасы қарапайым және көр
кем проза болып екіге бөлінеді.

Прозалық шығармаға айтушы мен тыңдаушының қатысы. 
Бұл шарт негізінде фольклорлық прозаны ел сенетін, сенбейтін 
деп саралауға болады.

Прозалық жанрлардың шығу мерзімі. Аталмыш шарт бо
й ынша баяғыда пайда болып, қалыптасқан жанрлар бар және 
бұрын да, қазір де туатын жанрлар бар.

Міне, осының бәрін ескере отырып, бүкіл совет фольклорта
ну ғылымының фольклорлық жанрлар теориясын зерттеудегі 
табыстарына сүйене отырып, біз қазақ халық прозасын екі 
үлкен топқа бөлдік. Бірі – аңыздық проза, екіншісі – ертегілік 
проза. Бұлардың әрқайсысы ішкі жанрларға жіктеледі. Аңыз -
дық проза миф, хикая (быличка), аңыз (предание), әп сана
хикаят (легенда) жанрларын қамтиды. Ертегілік про заға 
жануарлар жайындағы, қиялғажайып, батырлық, ғибрат
тық және сықақ ертегілер жатады.

Енді осы аталған жанрлардың шығу, даму жолдарын, 
ерекшеліктері мен ұқсастықтарын, жалпы табиғатын, көр
кемдік қасиетін зерттеуге кірісеміз.

Ұсынылып отырған классификация – бізге жеткен фоль
клорлық прозаның жанрлық жүйесін жасауға алғашқы тал
пыныс деп ұғылғаны абзал. Бұл саралау халық прозасын 
көркемдігі мен болмыс қатынасына қарай жіктеу принципі 
бойынша жасалып отыр. Сонымен қатар қазақ, халық про
засының ұлттық фольклорымызбен қарымқатынасы һәм бай
ланысы да сипатталады.
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Екінші тарау

ХАЛЫҚ ПРОЗАСЫНЫҢ ЕРТЕГІДЕН 
БАСҚА ЖАНРЛАРЫ

(Аңыздық проза)

АҢЫЗДЫҚ ПРОЗАНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТЫ

Соңғы жылдарға дейін жанр мәселесіне фольклортану ғы
лы мынан гөрі әдебиеттану ғылымы көбірек көңіл бөліп келгені 
мәлім. Әсіресе, кейінгі жылдары әдебиеттануда жанрдың 
табиғаты мен даму заңдылықтары әдебиет теориясы тұрғысы
нан ғана емес, сонымен бірге әдебиет тарихы мәселелерімен де 
ұштастыра зерттеліп келеді. Мұндағы бас ты тенденция – әде
биеттің даму кезеңдерін жанрлық тұрғыдан қарастыру, яғни 
әдебиет тарихын жанрлардың даму ерекшеліктерімен бай
ланыстыра зерттеу.

Алайда, осы тенденция ұлттық фольклортануымызда әлі 
ауыз толтырып айтатындай болған жоқ. Бізде әлі күнге дейін 
фольклор жанрларының шығу тегіне, дамуына арналған ең
бектер жазылмай жатыр. Рас, көңілге демеу болатын бір 
нәрсе – қазақ фольклорын типологиялық тұрғыдан зерттеу ісі 
бір шама жолға қойылғандығы1. Бірақ бұл жеткіліксіз, әсіресе, 
фольклордың әр жанрын зерттеу қажеттігін еске алсақ, ти
пологиялық принцип басты әдіс болмақ.

Академик М.Б. Храпченко айтқандай, типологиялық зерт
теу дегеніміз – тек ұқсас құбылыстар мен олардың өзара 
байланыстарын ғана қарастырып, олардың қайталанушылық 
қасиетін анықтап қана қою емес, ол белгілі бір әдебиэсте ти
калық тұтастық туралы айтуға мүмкіндік беретін принцип тер 
мен бастамаларды ашу, сондайақ бұл құбылыстың белгілі бір 
типке, текке қатысты екенін көрсету2.

Еңбегіміздің бірінші тарауында халық прозасын үлкен екі 
топқа бөлгенбіз. Ол – аңыздар (аңыздық проза) және ертегілер 
(ертегілік проза). Ал ендігі мақсатымыз: біріншіден, аталған 
екі топтың ортақ қасиеттерін ашу; екіншіден, екі топқа кіретін 
прозалық жанрларды анықтап, мүмкіндігінше олардың шы ғу 
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тегі мен даму жолын шолу. Әр жанрды жанжақты си паттау; 
үшіншіден, прозалық жанрлардың әрқайсысының өзін ді
гімен қатар типологиялық қасиеттерін ашу. Әлбетте, бұдан 
басқа да қосымша міндетмақсаттар болатыны айтпаса да тү
сінікті, себебі ғылыми жұмыс қатып қал ған догма бойынша 
жүр гізілмейді. Сонымен, ендігі әңгіме аңыздық прозаға енетін 
жанрлар жайлы болмақ.

«Сахарада көшіп жүрген, күнделікті өмірі жазда, күзде, 
тіпті жыл бойы дерлік кең далада, төңкерілген ашық аспан 
ас тында, өзенсудың жағасында өтетін елдің өзін ұдайы 
табиғаттың аясында, құшағында отырғандай сезінуі таңға
ларлық нәрсе емес. Даланың сайы, белі, тауытасы, өзенкөлі – 
қыр адамы кезінде бір көріп қызықтайтын ғана көрініс емес, 
оның ғұмыр кешетін, ұдайы малын бағып, орын теуіп отырған 
ортасы, мекенжайы. Айналасындағы табиғаттың әр сипат 
белгісі оның ойсанасында ерекше орын алады»3. Олай болса, 
қазақ фольклорында жаратылыстың әр түрлі көріністері ту
ралы, неше түрлі формадағы тастар мен шыңқұздар жайлы, 
сондайақ сырт түрімен ерекшеленетін тау, шоқы, өзенкөлдер 
жайында ертегіден басқа небір әдемі аңыздар мен әңгімелердің 
болуы – табиғи нәрсе.

Халық прозасының ертегіге жатпайтын жанрлары (әсіре
се, жай әңгіме, хикая және аңыз) өзінің табиғаты мен мүд
десіне қарай баяндап отырған оқиғаларын барынша шын 
етіп көрсетуге тырысады, әрбір фактіні өмірде болған деп ха
барлайды.

Аңыздағы, әпсанадағы, мифтегі, хикая мен әңгімедегі 
баян далатын оқиғалар айтушы мен тыңдаушыларға, жалпы 
көпшілікке шын болып көрінуге тиіс, өйтпеген күнде ол шы
ғармалардың ел үшін құны болмайды. Бұл шығармаларда да 
қиял белгілі бір дәрежеде орын алады. Бірақ мұндағы қиял 
мен ертегідегі қиял бірдей емес. Ертегіде қиял болуға міндетті 
деп саналады және ол көркемдеу құралы болып есептеледі. 
Ал ертегіге жатпайтын прозалық жанрларда, яғни аңыздық 
прозада, қиял саналы түрде пайдаланылмайды. Оның себебі – 
мұнда қиял көркемдік қызмет атқармайды, ол өмірдің түсініксіз 
бір құбылысын немесе фактісін, түсіндіру мақсатынан пайда 
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болады. Соның арқасында қиялдан туған нәрсе рас болған деп 
қабылданады және шындықтың өзі деп ұғынылады.

Халық прозасының әңгіме, хикая, аңыз, әпсана жанрла
ры орындау кезінде күнделікті сұхбатәңгімеден оншалықты 
дараланып, бөлектенбейді. Бұл жанрлардың шығармалары 
топ адамның өзара сұхбатында айтыла береді, себебі олар 
айтушы мен тыңдаушылар арасындағы әңгіме тақырыбына 
қатысты болып келеді. Сондықтан айтушы баяндап отырған 
аңыздың немесе хикаяның көркемдігін әрлендіріп жатпайды, 
оның міндеті – қажетті мәліметті, яғни оқиғаны хабарлау. 
Бұл жанрлардың ертегідей көркем болмайтыны осыған да 
байла нысты. Оның үстіне әр аңыз, хикая, әпсана, белгілі бір 
себепке, жиналған топтың сөз қылып отырған тақырыбына 
қатысты айтылады да, арнайы дайындықты қажет етпейді. 
Сол себепті бұларда көркемделген бастама мен аяқтама жоқ, 
уақыты бөлектеніп, тұйықталмайды. Демек, бұл жанрлардағы 
шығармалардың жалпы сапасы айтушы мен тыңдаушыларға, 
яғни орындалу жағдайына (ситуацияға) байланысты.

Егер тыңдаушыларға айтылатын аңыздың немесе хикаяның 
мазұнына қатысты, әйтпесе оған негіз болған түсінікпайым 
беймәлім болса, онда айтушы алдымен әңгімесін сол түсінік
пайымды ұғындыра баяндаудан бастауы мүмкін. Кейде осы 
түсіндірменің өзі бір әңгіме бола алады. Ол танымдық қызмет 
атқарады. Мұнда хабар формасы басым.

Ал егер тыңдаушы адамдар жиналған қауымға ортақ тү
сінікпайымдармен таныс болса, онда айтушы орындайтын 
шығармасын басқаша: не естелік түрінде, не әңгіме түрінде 
баяндайды.

Халық прозасының жай әңгіме, меморат, хикая сықылды 
жанрлары ылғи да дамыған, тұрақталған сюжетті пайдалана 
бермейді, онда сюжеттер кейде формасыз да бола береді, 
оқиғалар бейнеленіп отырған құбылыстың өзгеруіне байла
нысты немесе сол құбылысты көрген әңгімешінің, айтушының 
көңіл күйіне байланысты бірбіріне жай ғана тізбектеліп қо
сыла беруі мүмкін. Айтушы көрген немесе басынан кешкен 
оқиғаны жай ғана баяндап қоймайды, ол оны іштей өзінше 
салмақтайды, оның мәнісін арттырады және баяндап отырып, 
оған түсініктеме береді. Баяндағанда, ол жай салдыратып сөй
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лей бермейді. Баяндауын бір ізге түсіреді, бір сюжет құрайды. 
Кейін бұл сюжет тұрақталып, ел арасына жайылса, оны әркім 
айтып жүрсе, ол сюжет фольклорлық сипат қабылдап, белгілі 
бір жанрға кіреді. Сөйтіп, бір адамның басында болған жағдай 
немесе болды деп баяндалған оқиға әңгімеге немесе меморатқа, 
я болмаса хикаяға айналады.

Міне, біз аңыздық прозаға кіретін жанрлардың қайсысы 
бұрын және қалай пайда болған деген мәселеге келдік. Ал бұл 
сауалды бірден шеше қою мүмкін емес. Сонда да болса қой
ылған мәселені мүмкін қадарымызша шешіп көруге тырысып 
көрейік.

Сонымен, аңыздар тобына кіретін жанрлардың басты ерек
шелігі – олардың көркемдік жағынан қарапайымдылығы 
мен тыңдаушыларды барынша иландыратындығы. Бұл – 
біріншіден. Екіншіден, аңыздық проза жанрларының бас ны
санасы – ғибрат, білім беру, яғни олар танымдық қызмет ат
қарады.

Аталған ортақ қасиетімен бірге аңыздар тобындағы жанр
лар шығу тегіне, яғни пайда болу жағдайына байланысты бір
бірінен ерекшеленіп те тұрады. Кейбір жанрлар шындық пен 
қиялдың қосындысынан пайда болса, кейбіреулері өмірдің 
өзінен тууы мүмкін. Ал енді біреулері таза қиялға негізделуі 
ықтимал. Сонда бұл жанрларды шығуы мен даму жолына қарай 
қатарлағанда қай принципті ұстаған дұрыс: а) шығарманың 
мазмұнына қарау керек пе? ә) әлде шығармадағы шындықтың 
(болмыстың), я болмаса болған оқиғаның көрінісін ескеру 
қажет пе? б) немесе өмірде үзіліссіз күнде туып, күн өткен 
сайын фольклорға айналып жататын шығармаларды алға қою 
керек пе? (алғашқы қауымда да күнделікті ауызекі әңгіме 
туып отырған ғой және олар біртебірте фольклорға айналып 
отырған, т.т.).

Мұндай сұрақтар көп және ғылым оған әлі дәлелді жауап 
таба алған жоқ. Біз өз материалымыздың жайкүйі мен ерек
шелігіне сүйене отырып, мынандай шартты ұстанғанды жөн 
көрдік. 

Аңыздар тобына кіретін жанрларды шығарманың мазмұ
нына және онда қаншалықты нағыз шындыққа жанасатын 
оқиға баяндалатынына қарай топтауға болатын сияқты. 
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Сонда атам заманда, адам жаңа адам болып келе жатқан кезде 
«болған оқиға» жайлы баяндайтын шығарма, әрине, бірінші 
қатарда қаралу керек. Ондай шығармалар миф пен хикая 
жанрларына кіреді. Мұнда өмір көріністері айқын болмайды, 
кейіпкерлердің ісәрекеттері бұлыңғыр көрінеді.

Бұлардан кейінгі ретте жай әңгіме мен таза аңыздар тұрмақ. 
Олардың негізгі мазмұны – дені өмірден алынған, не өмірде 
болған жайттар болып келеді.

Содан кейін әпсанахикаят болуға тиіс. Себебі алдында 
айтылған жай әңгіме мен аңыз біртебірте хикаятқа айналады, 
мұнда алғашқы реальді  оқиға көмескіленіп, қиял араласып, 
шығарма көркемделе бастайды. Сонымен қатар әпсанахикаят 
өз бетінше де туып жатады. Олардың оқиғасы көбінесе ойдан 
шығарылады.

Әрине, біздің бұл реттеуіміз даусыз емес. Мысалы, аңыздық 
прозаның шығып, даму жолын былай да қарастыруға болар 
еді. Алғашқы рулық замандағы бір адам (батыр, 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 өз жанынан 
желі қосуы да мүмкін. Ал одан естіген кісі тағы біреуге айтады, 
ол да өзінше баяндайды. Сөйтіп, алғашқы жай әңгіме хикаяға, 
біртебірте аңызға айналады. Біраз уақыт өткен соң ол аңыз 
біршама көркемделіп әпсанахикаятқа айналуы мүмкін. Міне, 
бұл – өмір шындығына тікелей қатысы бар жанрдың даму 
жо лы. Және бұл жанрлар бір ғана дәуірде, бір ғана қоғамда 
тумайды. Олар адамзат тарихының барлық кезеңінде туып 
отырады.

Ал миф олай емес. Миф – тек алғашқы қауымның ғана 
жемісі, ол кейінгі замандарда тумайды, керісінше мифтік 
(яғни «киелілік») қасиетін жоғалтқан соң ертегіге айналып 
кетеді. Мифтің тағы бір ерекшелігі – өмірдегі нақты бір оқи
ғадан алшақтығы. Бұл жағынан келгенде, мифте біршама 
абстрактілік бар деуге болады, бірақ ол абстрактілік алғашқы 
кезде қиял деп түсінілмеген...

Міне, аңыздық проза тобындағы жанрларды осылайша да 
қарастыруға болады. Ал, біздің ұстанып отырған шартымыз 
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бұған қайшы келмейді, қайта халық прозасын басқа бір қы
рынан тануға мүмкіндік береді.

МИФ

Осы күнге дейін біз қазақ фольклорында миф жанры бар 
деп айтпаппыз. Көбіне мифологиялық түсініктер, мотивтер, 
кейіпкерлер бар деп жалпылама түрде айтып, сырғып өтеді 
екенбіз. Оның басты себебі, біздің ойымызша, миф жанрын 
еуропалықтарша түсінгендіктен. Әдетте миф десе ойымызға 
ежелгі Грекия мен Римнің тамаша әңгімелері түседі (оның 
үстіне «миф» деген де грек сөзі ғой). Міне, сол өлшеммен 
келеміз де, қазақ фольклорында миф жоқ дейміз, тіпті бар ма 
екен деп іздемейміз де.

Соңғы ширек ғасыр ішінде әлем фольклортануында (әде 
би ет пен әдебиеттануда да) мифке деген көзқарас, ынта 
күрт өзгерді. Азия, Африка, Америка, Австралия елдерінің 
отарлықтан құтылып, өз экономикасын, мәдениетін, тарихын, 
әдебиетін зерттеп, дамытуы арқасында мифке деген ықылас 
айрықша өсті. Осының нәтижесі ретінде миф жанрына арналған 
қомақты да мазмұнды зерттеулер әр тілде жарық көрді. Біраз 
еңбек Совет Одағында да баспадан шықты4.

Ғылымда мифке берілген анықтама өте көп. Анықтамалар
дың көпшілігі антика дәуіріндегі дамыған мифологияға арнал
ған және мифтің атқаратын қызметіне (түсіндірмелі, психо
логиялық, социологиялық, т.т.), оның дінмен, өнермен, фило
со фиямен, әр түрлі ырымдармен, ертегімен және әпсанахи
каятпен арақатынасына байланысты негізделген.

Егер барлық анықтаманы жиынтықтап айтсақ, үлкен екі 
топқа бөлінеді: біріншісі, миф дегеніміз – дүние туралы фан
тастикалық түсінік, әлемде билік жүргізетін құдайлар мен 
рухтардың ғажайып образдарының жүйесі (системасы), екін
шісі, миф дегеніміз – құдайлар мен алыптар жайындағы ауы
зекі әңгіме.

Бірақ Австралия, Океания, Африка, Чукотка елдерінің 
мифтерін зерттеушілердің айтуына қарағанда, миф тек қана 
таза түсінік күйінде, я болмаса тек таза әңгіме түрінде кездесе 
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бермейді. Демек, мифология дегеніміз мифтік әңгімелердің 
жиынтығы ғана емес. Кейбір мифологиялық түсініктер әң
гімеде емес, ырымда ғана бой көрсетеді. Тіпті көп жерлерде 
миф пен басқа фольклорлық прозаны ашып айырмайды, себебі 
миф тарихи негізі бар аңыз, хикаят, тіпті ертегі сипатта да 
баян далады.

Міне, осының бәрі миф жанрының фольклортануда әлі де 
айтарлықтай зерттелмегенін дәлелдесе керек.

Біздің қазақ фольклоры тұрғысынан қарағандағы миф деп 
отырғанымыз – әлемдік мифология ауқымынан шықпайтын, 
тіпті типологиялық сипаты оған сәйкес келетін дүниенің, жа
ратылыстың әр түрлі құбылыстары мен жердің жаратылуын, 
адамзаттың алғаш қалай пайда болғанын және аңдар мен 
құстардың шығу тегі мен мінезқұлқын, ерекшеліктерін 
түсіндіріп баяндайтын прозалық шығармалар. Типологиялық 
сипатына орай, қазақ мифі ежелгі (архаичный) классикалық 
мифтер түріне жақын. Мифтің поэтикасын зерттеген ғалым 
Е.М. Мелетинский ежелгі классикалық мифтердің мынандай 
белгілерін көрсетеді: «қандай да болмасын заттың мәнін оның 
пайда болуымен байланыстыру, яғни заттың жаратылысын 
түсіндіру деген сөз – оның қалай пайда болғанын әңгімелеу; 
айналаны қоршаған дүниені сипаттау деген сөз – сол дүниенің 
пайда болу тарихын баяндау»5.

Ежелгі классикалық мифтің белгілері мұнымен шектел
мейді. Архаикалық мифті сипаттайтын тағы да біраз нәрселер 
бар. Олар мыналар: мифтік уақыт пен мифтік сана; мифтік 
ұғым мен мифологиялық ойлау; осылардан барып мифтік 
дәуірде аспан мен жер – бір, адам мен табиғат – бір деп түсіну. 
Сол себепті ежелгі классикалық мифтің мазмұны – әлемнің 
(космостың) жаратылуы, алғашқы адамның дүниеге келуі мен 
оның жасампаздығы бо лып келеді.

Архаикалық мифтің кейінгі адамзат қоғамы мен санасының 
ілгерілеген кезіндегі мазмұны – адамды қоршаған дүниенің 
пайда болуы мен ерекшелігін, аңдар мен жануарлардың мі
незқұлқын түсіндіру болып келеді. Бұл мифтік сананың 
кейінгі, дамыған сатысы. Мұнда алғашқы қоғам адамы өзін 
табиғаттан бөліп алып, оған қарсы қоя бастайды. Табиғаттан, 
маңайды қоршаған дүниеден, аңнан, құстан өзінің ерекше 
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екенін түсінген адам енді соның себебін іздеген. Сөйтіп, ол өзі 
туралы, аңдар мен құстар туралы миф туғызған. Бұл кезде миф 
бұрынғы ізбен, яғни ескі нанымтүсінікті пайдалана жасалған. 
Бірақ бұл уақыттағы миф түсіндірмелі сипатта болған.

Архаикалық мифтің жанр ретіндегі тағы бір сипаты – ат
қаратын қызметінің танымдық және көркемдігі мен қиялының 
қарапайым болуы. Ежелгі көне мифті алғашқы қауым адамы 
қиял деп есептемеген, оған, оның оқиғасы мен мазмұнына 
кәміл сенген. Мифте қиял бар деген түсінік біздерде ғана, ал 
мифтік дәуірдегі, мифтік санадағы адам оны таза шындық деп 
қабылдаған. Мифтің бұл қасиеті ту ралы белгілі совет ғалы мы 
М.И. СтеблинКаменский былай деп жазады: «Миф дегені
міз – өзінің пайда болып, өмір сүрген ортасында, қаншалықты 
шындыққа ұқсамаса да, ақиқат деп қабылданған әңгіме...

...Бірақ та мифті зерттейтін адам, әрине, оған сенбейді. Сол 
себепті ол мифті қиял емес деп айта алмайды. Алайда, мұ
нысымен ол миф мазмұнын шындық деп қабылдайтын сананың 
орнына өз санасын, яғни мифті тек қиял деп түсінетін сананы 
қойып отыр»6.

Расында да, қазіргі зерттеуші – біздің түсінігімізде миф – 
қиялдан туған әңгіме. Ал біздің бұрынғы бабаларымыз, тіпті 
революцияға дейінгі, ол аз болса одан бертінгі кезде өмір сүрген 
қариялар қазақ арасында айтылған аңыздар мен мифтерге 
иланған, ондағы оқиғаларды баяғыда болған деп ойлаған. Сәкен 
Сейфулиннің айтуынша, «адам ол заманда түрлі хайуандар 
туралы, жаратылыстың түрлі заттары, құбылыстары туралы 
әңгіме қылғанда, өздерінің түсінулеріне шындап нанып әңгі
ме қылатын. Және оларды неше түрлі «керемет», «сиқыр» іс
теуге, неше түрлі құбылуға қолдарынан келеді деп те сенген. 
Солардың бірін әңгіме қылған өзінің қиялын шын тәрізді 
қылып айтатын.

Сонымен бұрынғылар шын деген әңгімелер соңғыларға ер
тек болып қала берген»7.

Демек, бұрын қазақтар өздері айтатын мифтер мен аңыз
дарға сенген. Қазақтың мифтері өзінің барлық компоненті 
жағынан жоғарыда белгілерін сипаттаған көне классикалық 
мифпен жақын. Онда сол архаикалық таза күйінде болмаса да, 
көне заманғы мифке тән мифтік сана, уақыт, мифологиялық 
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ұғымдардың іздері айқын көрінеді. Қазақ мифінен мифтік 
сананың дамуындағы екі сатыны да, космос моделін де, ілкі 
атаның жасампаздығын да, адам мен табиғаттың қарсы қоюын 
да, аң мен құстардың мінезқұлқын түсіндіріп әңгімелеудің де 
көріністерін табуға болады. Енді осы ойымызды дәлелдейік.

Дүниенің осы күнгі көрінісі – жер беті, аспан шырақтары, 
аңдар мен құстардың, өсімдіктердің түрлері, адамдардың өмір 
салты, әлеуметтік топтар, діни қағидалар, яғни өмірдегі барлық 
нәрсенің қазіргі күйжайы – миф бойын ша атам заманда болған 
оқиғалар мен тіршілік еткен мифтік адамдардың ісәрекетінің 
нәтижесі.

Мифтегі оқиғалардың болатын шағы – мифтік дәуір. Ол 
қа сиетті уақыт деп есептелген, себебі барлық заттың пайда 
болуы, осы күнгі түртүсі, ерекшелігі сол заманда орныққан 
деп түсінілген. Мифтік сана бойынша, заттың мәнін ұғу үшін 
оның шығу тарихын білу керек, яғни заттың мәні мен тегі 
теңестіріле байланыстырылған. Қай заттың болса да шығу 
тегін білмейінше, оны пайдалануға болмайды. Міне, мифтің 
көбінесе этиологиялық болатыны осыдан.

Алғашқы қауым адамының ойлау қабілеті абстракті түсі
ніктерді қабылдамаған, сол себепті ол дәуірде субъекті мен 
объектіні, зат пен оның атауын, көп пен азды, уақыт пен 
кеңістікті айыра алмаған. Соған қарамастан алғашқы қауым
дық логика айтарлықтай абстрактілікке бара алған, әйтпесе 
мифологиялық түсінік пайда болмас еді. «Таза мифологиялық 
ойлау» дегеніміздің өзі – белгілі бір дәрежедегі абстрак
ция», – деп жазады Е.М. Мелетинский. Мұның таңданарлық 
ештеңесі жоқ. Себебі көне қоғамдағы өндірістік практика мен 
техникалық тәжірибеден туындайтын әр түрлі импульстер 
болды. Сөйте тұра мифологиялық ойлаудың химиядағыдай 
таза күйінде анықталмайтындығының өзі оның адамзат 
мәдениеті тарихының, тіпті сананың өзінің ең көне «синкреттің 
фазасымен төркіндес екенін көрсетеді»8.

Мифтік санаға рух пен табиғаттың бірлігі тән. Осыдан барып 
оның негізі болып теңдік заңы (закон тождества) саналады. 
Өзінің даму жолында мифтік сана екі түрлі сатыдан өтеді деуге 
болады. Бірінші кезеңде рух пен табиғат (духовное и природное) 
толық тең, яғни бір болып көрінеді. Екінші кезеңде адамның 
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табиғат қойнауынан алшақтауына байланысты жаңағы айтқан 
теңдік бұзыла бастайды.

Табиғаттағы дүниенің бәрі бірдей деген алғашқы мифтік 
сана әлемдегі жанды және жансыз, өлі мен тірі нәрсені анық 
жіктемеуден туған. Бұл түсінік мифтік санаға тән ани мизмді, 
яғни дүниедегі нәрсенің бәрінің жаны бар деген се німді 
туғызған. Сол себепті революциядан бұрын қазақтар «жа
ратылыстың барлық түрлерін, барлық хайуанаттарын адамша 
ақылды, адамша тіршілік қылады деп білген»9.

Мифтік сананың алғашқы кезеңінде адам өзі мен жануардың 
арасына жік қоймаған. Сол себепті, мысалы, австралиялықтар 
мен океаниялықтардың көне мифінде адам мен жануар да
раланбайды. «Бұл оқиға аңдар адам кезінде бол ған еді», – деп 
басталу ол мифтерде заңдылық.

Адам мен жануарды бөлмеу, адамды екі кейіпті болады деп 
түсіну ол замандағы миф кейіпкерін жартылай адам, жартылай 
жануар түрінде бейнелейді, яғни зооантропоморфтық образ 
жасайды. Бұл, әсіресе, тотемдік мифтерде кең етек алған, ал 
кейінгі дәуірлерде мифтің басқа да түрлерінде орын тепкен. 
Әдетте, көне тотемдік мифтерде бір рулы ел мен белгілі бір 
жануарлар тобының тотемдік атасы – бір аң деп баяндалады. 
Бұл мифтердегі кейіпкерлердің өзгеруі – әлі таза құбылу емес, 
бұл мақсатты құбылуға апаратын жол. Мақсатты құбылу ке
й ін, мәселен, ертегі жанрының бір белгісіне айналады. Ал 
то темдік мифтегі қаһарман кейпінің өзгеруі шын мәніндегі 
құбылу деп саналмауы керек, себебі мұнда, сол кездегі сана 
бойынша, қаһарман адам кейпінде де, жануар түрінде де көріне 
береді. Бірекі мысал келтіре кетейік.

Қиыр солтүстікте, Қола түбегінде тұратын лопар елінің миф
тері былай деп баяндайды: «Бір Мяндашқыз деген әйелбұғы 
болыпты. Бір күні ол бұзауұл туыпты. Біраз уақыт өткеннен 
кейін бұзауұл жапжас бұғы Мяндашжігітке айналыпты. Әлгі 
бір айналып еді – кәдімгі адам кейпіне келді. Мяндашқыз да 
айналып еді – ол да адам түріне келді»10. Тағы бір мысал: «Өте 
ерте заманда бір сиқыршы кемпір болыпты. Ол адам түрінде 
жүруден әбден жалығыпты. Содан бір күні әлгі кемпір жабайы 
ұрғашы бұғыға айналып кетіпті. Тағы бұғылармен қанша 
жүргенін кім білсін, әйтеуір жаңағы ұрғашы бұғы буаз болып 
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қапты. Туатын күні жақындаған кезде мен қалай бұғы туамын 
деп қорқып, ол қайтадан әйел қалпына келіпті»11.

Келтірілген екі мифте де адам мен жануарлардың арасында 
жік жоқ. Мұндағы кейіпкерлер біресе адамға, біресе аңға оп
оңай айналып кетеді. Бірақ осы айналуда өзгешелік бар. Ал
ғашқы мысалдағы бұғылардың адамға айналуы әлі жете мақ
сатты емес.

Ал екінші мысалдағы құбылу басқаша сипатта: кәрі мыстан 
әйел еріккеннен ұрғашы бұғыға айналады, кейін корыққаннан 
ол қайтадан адам қалпына келеді.

«Мифтік дәуірде адам өзінің әр түрлі жандыжансыз нәрсе
нің кейпіне кіріп, өзгеріп кететіндігіне кәміл сенген... Бұл 
дәуірде адам өзінөзі бірде аспандағы аққу кейпіне, бірде жор
тып жүрген жолбарыс кейпіне ауыса алады деп сенген»12.

Мифологиялық ойлаудың кейбір ерекшеліктері көне за
мандағы «жабайы» адамның өзінөзі маңайдағы табиғаттан, 
әлемнен бөлмеуінің салдарынан пайда болған. Ол кездегі адам 
өз қасиетін табиғатқа, оның белгілі бір құбылысы мен объек
тісіне теліген, олар да адам сияқты өмір сүреді деп ойлаған. 
Өзін қоршаған дүниені адам қалпында қабылдамаса, алғашқы 
қауым адамдары мифті де, ондағы кейіпкерлерді де, анимизм, 
фетишизм, тотемизм сияқты діни нанымдарды да шығармаған 
болар еді.

Дүниедегі нәрсенің бәрі бірдей деген түсінік мифтің негізгі 
функциясымен, яғни себептітүсіндірмелік (этиологиялык) 
қызметімен тікелей байланысты. Соған қарамастан кейде миф
тің түсіндірмелік қасиеті болмауы да мүмкін. Мысалы, қазақ 
ертегілерінде кездесетін мифтерде «өлі» «тірі» деген ұғымдар 
бөлектенбейді. Мифтік сананың алғашқы кезеңіне тән мұндай 
өлі мен тірінің бірлігі, толық теңдестігі (тождество) дүние өмір 
бақи болады деген түсінік туғызған. Ізтүзсіз ештеңе жоғалып 
кетпейді. Өлім – алғашқы жағдайға қайтып келу. Қазақтың 
«кісі өлді» дегенді «қайтыс болды», «қайтты» деп айтуының 
түбінде осы түсінік жатыр. Ажал – ол да өмір, бірақ басқаша 
өмір. Өлген адам жоғалды деп саналмай, ол басқа өмірге көшті, 
алғашқы өзінің түріне қайтып келді деп түсінілген.

Ешқандай мақсатсыз құбылушылық кездесетін мифтер 
дүниедегі нәрсенің бәрі бірдей деген түсінікке негізделген. 
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Көптеген аспани (космогониялық) және тотемдік мифтерде 
тірінің өліге айналуының басты себебі қатты шаршағандық 
болып келеді. Мұндай құбылуды алғашқы жағдайға қайта 
оралу деп айтуға болмайды. Қатты шаршаған мифологиялық 
кейіпкер қозғалуға шамасы келмегендіктен тасқа айна лып, 
тыныш табады. Мысалы, шаршап жатып, ұйықтап кеткен ба
тыр жайындағы қазақ мифін алайық... Атақты ақынымыз 
С. Сейфуллин бұл мифті былай баяндайды:

Болыпты баяғыда Жеке батыр...
Тау бағып жатады екен тігіп шатыр.
Бір күні қарауылда қалғып кетіп, 
Сол батыр бүгінгіше ұйықтап жатыр.

Сол батыр осы күні бір үлкен тау,
Көз жұмған көкке қарап сыры үлкен тау.
«Ұйықтаған батыр» дейді таудың атын, 
Адамша көлбеп жатқан қыры үлкен тау.

Батырдың қырыққа таяу келген жасы,
Денесі биік жота, таудай басы.
Сақалы төсін жапқан, қыр мұрынды, 
Киюлі баста жатыр дулығасы13.

Осы типтес миф көптеген көне заман салтын сақтаған 
елдерде де кездеседі. Мәселен, австралиялықтардың осындай 
мифтерін зерттеген Е.М. Мелетинский былай деп жазады:

«Аранда мен лоритья тайпаларының тотемдік мифтері 
көбіне бір схемаға құрылады: тотем бабалар жекелеп, кейде 
топталып өздерінің атамекеніне – солтүстікке қайтады (анда
санда батысқа). Жол бойы өткен жерлері, тамақ іздегендері, 
ішкен тамақтары, шошала тігуі, елмен кездесуі, осының бәрі 
түгел тізбектеліп шығады. Атамекеніне жақын жерде, көбінесе 
солтүстікте, жолаушылар өз тотемінің жергілікті «мәңгілік 
адамдарымен» жолығады. Мақсатына жеткен соң жолаушылар 
шыңға, ағашқа, чурингілерге айналып, інге, үңгірге, суға 
жер астына кіріп кетеді. Олай болу себебі – адамдардың 
шаршағандығы деп түсіндіріледі»14.
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Үңгірге, жер астына кіріп, тас боп қатып калған адам ту
ралы миф қазақта да кездеседі. Мысалы, Семей облысындағы 
«Қоңыр әулие» деген үңгірде адам кескіндес үлкен тасты қатып 
қалған қоңыр әулие деседі жұрт. Мұндай көне мифтің қалдығы 
Қазақстанның әр түкпірінен табылады.

Әрине, қазақ мифі австралиялықтардікіндей өте көне емес 
және екеуі бірдей емес. Қазақ мифі халқымыздың қоғамдық 
дамуына сәйкес өзгерген, бұрынғы түсініктерін жаңартқан. 
Бірақ түп негізі сақталған. Ол – тірінің тасқа айналуы. Рас, 
біздің мифте Жеке батыр шаршап, ұйықтап жатқанда тасқа 
айналып кеткен. Ал австралиялықтар мифінде кейіпкер өзінің 
қалауымен тасқа айналады, яғни мұндағы құбылушылық 
белгілі бір мақсатпен істеледі.

Жалпы мифтің дамуында байқалатын заңдылықтардың 
бірі қазақ сияқты жоғары дамыған елдің мифтерінде адам
ның зат қа, хайуанға айналуы басқаша түсіндіріледі. Кө біне, 
мұндағы басты себеп – шаршап ұйықтап кету немесе қар
ғыстанып, жазалану, яки болмаса зор қауіптен қашу, т.т.

Ал австралиялықтар сияқты елдердің мифі – алғашқы 
қауымдық (первобытный) миф. Мұнда тірінің өліге айна луы, 
адамның затқа, құсқа, аңға құбылуы мифтік сана аясында 
түсіндіріледі де, құбылушылық мақсатты (целенаправ ленный) 
болады. Мысалы, Океания жұртының «Тагароның теңізді 
қалай жасағаны» деген мифінде көлдің суын тоқтату үшін бір 
әйел өзі тасқа айналады15. Ал қазақ мифіндегі құбылушылық 
амалсыздықтан болған деп түсіндіріледі. Жетіқарақшы, Жеке 
батыр, Қырық қыз, т.б. жайындағы мифтерде кейіпкерлер 
амалсыздың күнінен басқа кейіпке түседі. Бірақ мұндағы 
амалсыздық – зорлық деген мағынада емес. Кейіпкер өз ер
кімен өзінөзі тасқа, не аңға айналдырмайды. Оны басқа 
субъект немесе басқа бір себеп құбылдырады. Бұл тұрғыдан 
кел генде, қазақ мифі жалпы архаикалық, мифтің табиғатына 
қайшы келмейді.

Миф міндетті түрде себепсалдарлы болады. Қандай да 
болсын құбылушылықтың, яғни өзгерістің (айталық, қар
лығаш құйрығының өзгеруі) себебі бар. Мифтердегі құбы
лушылық үш түрлі себепке байланысты болып келеді. Бірі – 
адам өте шаршағандықтан ұйықтап кетіп, сол бойда тасқа я 
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болмаса аңға, құсқа айналып кетеді. Мұндай миф тер Африка 
мен Австралия жергілікті тайпаларының фольклорында өте 
көп. Қазақ арасында да мұндай мифтерді кездестіруге болады. 
Мысалы, жоғарыда баяндалған «Ұйықтаған батыр» деп 
аталатын тауға байланысты миф.

Екінші себеп – адамның кінәлі болуы. Мұндағы құбылу
шылық жаза ретінде қабылданады. Мәселен, «Сынтас», «Келін
шектау» мифтерінде әкесінің алдында кінәлі болғандықтан 
қыздар тасқа айналып қалады. Кейінгі дәуірлерде адамның 
кінәлілігі (виновность) күнәлік (грех) деген түсінікпен ауыс
тырылады. Мысалы, суыр болып кеткен Қарынбай туралы 
мифте адам Құдай алдында күнәлі болғандықтан аңға айнал
дырылып жіберілген деп баяндалады.

Құбылушылықтың үшінші себебі – зор қауіптен құтылу 
жолы. Адамға ғаламат қатер төнеді. Содан құтылу үшін ол 
не тасқа, не жұлдызға, т.б. нәрсеге айналып кетеді. Қазақта 
сон дай мифтің бірі Қазығұрт тауындағы «Қырық қыз» деп 
аталатын тастарға байланысты айтылады:

«Баяғыда бір байдың қызының тойы болады. Той бо лып 
жатқанда қалыңдық қырық қызымен, күйеу серіктерімен 
серуендеп шығады. Жаугершілік заман екен. «Жау келіп 
қалды!» – деген дауыс шығады. Сонда қыздар шулап: «Е, Құ
дай! Бізді жау әкеткенше, тас қыла көр!» – депті. Содан бәрі 
тасқа айналыпты»16.

Бұл мифтегі тағы бір көңіл аударарлық нәрсе – адамның да 
тасқа айналуы – «құдайдың» ісі болып көрінуі. Бұл, сөз жоқ, 
кейінгі бір құдайлық ислам дінінің әсері. Ежелгі мифтерде 
басына төнген қатерден құтылу үшін адам өзі тасқа немесе аңға 
айналып кеткен. Мысалы, Меланезияда тұратын тайпалардың 
Шолпан туралы мифінде Манди де ген қыз құрбандыққа 
шалынатын өлімнен қашып жұлдызға айналып кетеді17.

Осыған ұқсас миф қазақтарда да болған. Соның бір вариан
тын Х. Әбішев «Аспан сыры» атты кітабында былай баяндайды:

«Үркер, негізінде, жеті жұлдыз екен, бұлардың жылтылдап 
көрініп тұратыны алтау. Жетіқарақшы келіп шапқанда, бұлар 
үркіп, содан Үркер атаныпты. Оның арасындағы бәрінен 
жарығырағы қыз болған соң, Үркер қызын қорғаймын деп, 
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оны көрсетпей, бір жерге жиналып топталып тұрады, әйтпесе 
Жетіқарақшы ұрлап әкетеді»18.

Рас, мұнда адамның тікелей өзі жұлдызға айналуы жоқ, 
бірақ миф мазмұнына қарағанда, Үркер мен Жетіқарақшы 
арасындағы қатынас қыз бен қуғыншыны еске түсіреді. Әй
теуір, Үркер туралы осы мифтің көне екендігіне күмән жоқ 
және оның мифтік сананың екінші сатысына тән құбылу
шылықпен байланысты екені тағы да даусыз. Бірақ бұл жерде 
айтатын нәрсе: қазақ мифтерінде адамның өз еркімен аңға, 
тасқа, құсқа айналуы өте сирек, тіпті жоқтың қасы. Ал бұл – 
құбылушылықтың ең көне түрі.

Бұдан шығатын ой – жалпы алғашқы қауым мифінде құ
былушылық бірнеше түрде кездеседі де, бірнеше себепке бай
ланысты болады. Соның ең көнесі – адам өзөзінен, өз еркімен 
басқа кейіпке түсуі. Ол көбінекөп не бір қатерден қашып, 
не қатты шаршап басқа кейіпке түседі. Құбылушылықтың 
бұл түрі мифтік сананың бастапқы кезінде орын тепкен адам 
өзі мен табиғатты бөлмей, дараламай, екеуі бір дүние деген 
түсінікке негізделген (Осы құбылушылық кейінгі замандарда 
фольклорлық көркем прозаға еніп, ертегі кейіпкерлері опоңай 
басқа кейіпке түсіп, аң да, құс та, жәндік те бола алады).

Ал адамның аңға, тасқа, т.б. затқа айналуы оның кінәсіне 
байланысты деп түсіндіретін мифтер мифтік сананың кейінгі, 
дамыған дәуірімен байланысты. Мұнда адам өзімен өлі 
табиғаттың арасында алшақтық бар екенін сезіп, адам мен 
жануар екі бөлек дүние екенін білген. Сол себепті адамның 
аң кейпіне, тасқа айналуы – оның өз еркінен тыс істелетін іс 
деп танылған. Ол – жаза немесе қарғыс, ал бертінгі дәуірлерде 
Тәңір, Құдай, Алла ісі деп есептелген. Бірақ осының бәрі – 
алғашқы қауымдағы сөз құдіретіне сенушіліктің ізі.

Бұл айтылғандардың бәрі алғашқы қауымдағы көне мифке 
тән. Көне мифтің функциясы – таза практикалық функция, 
жаратылысты таныпбілу. Алайда, бұл таным процесі мифтік 
санаға негізделген.

Мифтік сананың дамуындағы екінші кезең адам өзін қор
шаған ортадан бөліп алып, ерекшелендіре қарайтын сезіммен 
сипатталады. Сондықтан бұл шақтағы мифтерде адамның 
жануарға айналуы мақсатты құбылу болып танылады. Мұн

6278



[  82  ]

да адамның жануарға айналуы міндетті түрде бір себеп ке бай
ланысты болады.

Табиғаттың бір құбылысының пайда болуын түсіндіретін 
немесе жерсу, аңқұстардың шығу тегін, әйтпесе басқа бір 
сырын ашатын мифтерде құбылушылық өте зор роль атқарады. 
Өлі мен тірі табиғаттың пайда болғанын түсіндіретін мұндай 
мифтер этиологиялық (себептік) деп аталады және олар тек 
мифологиялық түсінік шеңберінде ғана сақталған, ертегіде 
я болмаса басқа көркем фольклорда ондай құбылушылықтың 
себебі ешқашан түсіндірілмейді. Ал этиологиялық мифте 
белгілі бір жануардың не себепті мұндай екені, оның қалайша 
жа нуар болғаны баяндалады. Мұндай миф терде толық құбы
лушылық әңгіме болып отырған аң мен адам арасындағы кейбір 
кездесетін ұқсастықтарға негізделеді: сыртқы түр ұқсастығы, 
қимылдары, жүрістері мен мінезқұлқының ұқсастығы, т.б.

Мысалы, қазақтың көртышқан жайындағы мифін алайық.
«Бір байдың екі қызы, екі ұлы болыпты. Ол заманда жер 

бетінде басқа адамдар болмапты. Әкесі бір жаққа кеткенде, 
үлкен қыз сіңлісіне: «Бауырларымыздан басқа еркек кіндік 
жоқ, солармен көңіл қосайық!» – депті. «Қой, Құдай естіп 
қоя ды, күнә болады», – деп жауап беріпті сіңлісі. «Құдайдың 
құлағы жоқ!» – депті үлкені. Содан 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 жайды білген 
соң, қызын қарғап, теріс батасын беріпті. Құдай ол қызды 
мәлінге айналдырып жіберіпті. Екі аң да адамға ұқсайды, 
әсіресе көртышқанның алдыңғы аяғы адамның қолдары 
сияқты...»19

Тағы бір мифті мысалға келтірейік.
«Баяғы заманда Жайық және Тоқтағұл деген елден асқан екі 

мерген болыпты... Жайықтан бір де бір аң, бір де бір құс құтыла 
алмайтын бопты. Содан бүкіл аңдар мен құстар жиналып ап, 
Құдайға барып жалыныпты: «Жайық біздің бәрімізді құртып 
жіберетін болды?» – депті. Құдай оны жерге көміп тастапты да: 
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«Жер бетінде өмір сүре алмадың, енді жер астында өмір кеш, 
түбіртамырлармен қоректен!» – депті»20.

Қазақта мұндай миф біраз бар: сараңдықтың кесірінен 
суырға айналған адам, көкекке айналып кеткен қыз, құндыз 
бен суырға айналып кеткен мергендер туралы шығармалар, т.т.

Мұндай мифтер жалғыз қазақта емес, басқа да елдерде бар. 
Мәселен, австралиялықтардың «Билба мен Мейра» атты ми
фінде былай делінген:

«Шағылдың жұмсақ жүнді қосаяғы Билба бұрын адам бол
ған, ол көктемнің Мейра желімен жолдас болып, соны мен бірге 
бір үйде тұрған. Желдің дыбысын ғана естіп, жүзін көрмеген 
соң Билба өз еліне кетпекші болады. Оған ашуланған Мейра 
дауыл боп соғып, Билбаны шағылдағы інге қуып тығады... 
Содан бері Билбаның тұқымы жер астында тұрады»21.

Жоғарыда келтірілген мифтер мифтік сананың даму жолын
дағы екінші сатысында туған. Мұнда адам өзінің табиғаттан, 
жануардан бөлек екенін біледі және адамның жануарға 
айна  луы бұрынғыдай заңды болып қабылданбайды. Адам
ның хайуанға, тағы басқа нәрсеге ауысуын бір себеппен бай
ланыстырады. Соның бірі – адам кінәлі немесе күнәлі болып, 
жаза ретінде аңға айналады. Жазаның бұл түрі ежелгі адамның 
магиялық нанымға, яғни сөздің құдіретіне сенушілікке 
негізделген. Мәселен, Қаратау терістігінде тұратын қазақтар 
арасында «Келіншектау» деп аталатын шыңға байланысты 
мынадай өте көне миф бар. Біз оны жазушы Дүкенбай Дос
жановтың көркем баяндауынша береміз.

«Әлде жүз, әлде мың жыл бұрын теріскейде әйгілі бай өтіпті. 
Әлгі бай аузы уәлі, ақылы мен дәулеті парапар кісі көрінеді. 
Қылығы тәтті, жалғыз қызы болыпты. Майысып толқып бой 
жетіпті. Тана көзі талайдың ішіне шоқ түсіріпті. Күнгей елінен 
теңі табылыпты ақыры. Әлгі бай жалғыз перзентімнен аярым 
жоқ деп, екі жасқа батасын беріпті, жасауын бөліпті дейді. 
Жасауды көрген ақын нешеме қисса етіп жырласа да, суреттеп 
тауыса алмапты деседі: отаудың үзік, дөдесі ақ марқаның 
жүнінен басылып, баубасқұры жібек жіптен тоқылыпты. 
Шаңырағын алтынмен аптап, уығын күміспен қаптапты. 
Бар жиһазжасауды түйеге теңдеп, ал риза бол қалқам деп, 
әкесі керуеннің бас жібін қызына ұстатқан көрінеді. Керуен 
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ырғалыпжырғалып Қаратаудың қыр арқасына көтеріліпті. 
Қызы құрғыр дүниеге бір табан жақын, білем, сол арада 
түйелерді, жасауды қайыра бір көзбен өткізіпті. Сөйтсе итаяғы 
жай өрік ағаштан шабылған екен. Мұны көрген қыз: «Әкем 
сараңдық жасапты, итаяғымды күмістен соқтырмапты», – 
деп күйеу жігітті аулына қайыра шаптырыпты дейді. Күміс 
итаяққа жұмсаған көрінеді. Бар дәулетін сыпырып арттырып 
жіберген ақылды әке әлгі сөзді естіп қатты налыпты. Қызына: 
«Тасжүрек екенсің, тас бол», – деп теріс батасын беріпті. Ол 
кезде қарғыстың дөп даритын уағы, білем: (қазір ғой, қанша 
қарғасаң да дарымай тыны) әлгі шөгіп жатқан түйелер, бұйда 
тартқан қалыңдық солайымен тұрғантұрған жерінде тасқа 
айналып қалыпты»22.

Әрине, біз баяндаған миф талай ғасырлар ел арасында ай
тылып, қазақ қоғамының бертінгі дәуірлерінде ұстанған өмір 
салты мен идеологиясына, әдетғұрпына сәйкес өзгертілген, 
солар тұрғысынан бағаланған. Бұл, сөз жоқ, алғашқы қауым
дық миф емес.

Бірақ біз үшін маңыздысы – миф сюжетінің сақталуы және 
сол сюжетті туғызған көне ұғымның елесі: мифтік санаға тән 
сөздің магиялық құдіретіне сену. Бұл сенушіліктің ізін сезген 
жазушы әңгімені айтып отырған шалдың аузына мынадай сөз 
салады: «Ол кезде қарғыстың дөп даритын уағы, білем...»

Келтірілген мифте қыздың тасқа айналуы кінәлі болған 
адам ның жазасы деп түсіндіріледі. Бұл – мифтік сананың 
да муындағы екінші кезеңге тән құбылыс. Оның арғы түп 
негізі алғашқы қауым адамдарының діни нанымдары мен 
мифтерінде. Бұл туралы фольклорист В.И. Еремина былай деп 
жазады:

«Мифтердің айтуы бойынша, рудың тотемдік қағидаларын 
бұзған немесе оларды құрметтемеген адамды жаншошырлық 
жаза күтеді. Сондай жазалардың бірі – адамды аңға я болмаса 
жансыз нәрсеге айналдыру деп ұғынылған. Мұндай жаза 
түріндегі құбылу сөздің құдіретті күші бар деген сеніммен 
байланысты және мифологиялық сананың ғана аясында 
сақталған. Жазалаудың нәтижесінде болған құбылу мифте 
ылғи да тыйым салынған тотемдік салтты бұзумен байланысты 
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болмайды. Адам келбетінен айырылудың себебі көбінесе бүкіл 
рудың этикалық тәртібін бұзу болып табылады»23.

Міне, осы этикалық салтты бұзғаны үшін «Келіншектау» 
мифінде әкесі қызын тасқа айналдырып жазалайды. Мұндай 
жазалау, ғалымдардың айтуынша, адам санасының кейінгі 
кездерінде де орын алады екен24.

Өмір жылжып, қоғам дамыған сайын адам мифтік санадан 
біртіндеп арыла бастап, жаратылысты, табиғатты тануда енді 
бұрынғы мифтік түсініктермен қатар күнделікті тәжірибеге 
де сүйенетін болған. Соның нәтижесінде, сондайақ адамның 
білуге деген құштарлғының арқасында енді ежелгі дәуір 
жандары аспан шырақтарын білуге тырысқан, өзін қоршаған 
табиғатты түсінуге күш салған, маңайындағы аң мен жануарлар 
сырын ұғуға ұмтылған.

Міне, сөйтіп ол әр түрлі түсіндірмелі мифтер туғызған. Бі
рақ бұл мифтер алғашқы қауымдағыдай жалаң қиял топ
шылау мен мифтік санаға ғана негізделмейді, тіршілік тәжі
рибесіне де сүйенген. Осы қатардағы мифтер тобына аспан де-
нелері туралы (космогонические), аңдар мен құстар жөнін де 
(этиологические) адамдар мен рулардың шығу тарихы жайын
да (генеалогические) мифтер жатады. Мұнда бір ескеретін жай: 
жалғыз жануарлар жайындағы мифтер ғана этиологиялық 
емес, түптеп келгенде мифтің барлық түрі этиологиялық, 
яғни себептік болып келеді. Тек жануарлар жайындағы 
мифтер өте түсіндірмелісебепті болады: мұнда «неге?» деген 
сұрақ қойылып, миф сюжеті соған жауап ретінде құрылады. 
Айталық, «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?», «Бөдененің 
құйрығы неге қысқа?», «Қоянның ерні неге жырық?», т.т. Рас, 
бұл мифтер өзінің алғашқы «қасиетті» сипатын әлдеқашан 
жоғалтқан, сондықтан олар көбінесе ертегі деп танылып келген. 
Әрине, бұлардың бізге жеткен түрі ертегі болуы мүмкін, бірақ 
сюжеттің түп негізіне қарасақ, олар алғаш кезде миф болғаны 
айқын сезіліп тұр. Кейінгі замандарда сакральдық сипаты 
жоғалған соң, олар екі аңның немесе жәндіктің қақтығысы 
туралы күлкілі әңгіме, бертін келе ертегіге айналып кеткен...

Сонымен, мифтердің ендігі бір тобы адамның табиғатты, 
дүниені тану мақсатында туған шығармалар екеніне көз жет
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ті. Бұл, әсіресе, космостық денелерге, оның ішінде Жер, Күн, 
Ай, жұлдыздар жайлы мифтерден айқын көрінеді.

Халық астрономиясын зерттеген оқымысты X. Әбішев бы
лай деп жазады:

«Сыртқы форма жағынан алғанда фольклор түрінде тараған 
қазақтың астрономиялық ұғымдарында әсемдік, поэзиялық 
сарын күшті.

Көркем аңыздардағы ішкі қисын да мығым. Күн күркіреп, 
көк дүркіреген шақта айғыр үйірге салынады. Дәл осы қарсаңда 
(майдың 10 кезінде) бір үйір жылқыдай топ жүретін «жеті 
үркер жерге түсіп», көктен жоғалады. Сұңғыла жандардың 
көкірегінде көктемгі күннің күркірегені үйірін (үркерді) іздеп 
тасыр салып, шапқылаған көк айғырдың азынағанындай 
болып бейнеленеді.

Ашық, жылы түндерде сұлу табиғаттың ортасында бо
лып жүрген адамның поэзияға икем көңілі көкті шарлап, 
сай  раған жұлдыздардың түрін, қозғалыстарын абайлап, 
олар   дың ішінен қиял мен батырларды, сұлу әйелдерді, мер
гендерді, қарақшыларды, жүйрік аттарды, арқарларды та у
ып, қисындырып сюжет ойлап шығарды. Аспан денелері жа
йындағы әңгімелердің сюжеті жердегі адамның өзіне таныс 
тұрмысының айнасы»25.

Иә, ғалым дұрыс айтады. Аспан әлемі туралы қазақ миф
терінде қазақтың мал шаруашылықты, көшпелі өмірі жан
жақты көрініс береді. Бірекі мысал келтірейік. Жетіқарақшы 
туралы миф:

«...Жетіқарақшы бара жатқанның балтасын, келе жат қан
ның кетпенін ұрлаған баукеспе ұры болыпты. Халық болып 
соңына түскен соң қылмысы басынан асқан жеті ұры жеткізбей 
аспанға қашып шыққан. Бастаған – алдыңғы төртеуі, ана 
артындағы үшеуі – ерерермес болып жүрген олардың құйыр
шығы. Ана екі бүйірдегі екі жарық жұлдыз – екі батыр. Сонау 
көрінген қатар екі жұлдыз Ақбозат пен Көкбозат – батырлардың 
аттары. Ол Темірқазыққа арқандаулы. Шұбатылған арқаны да 
әне, көрініп тұр. Аттар Темірқазықты айнала оттайды. Оларды 
аңдыған жеті ұры да түнімен төңіректеп, айналып жүреді. 
Ұрылар қайтсе де осы аттарды түсіріп алмақшы. Сақ күзетші 
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алдындағысынан көз жазбайды. Сөйтіп жүргенде таң атады. 
Таң атысымен Жетіқарақшы көзден тайып, тасаланады»26.

Міне, бұл қарапайым ғана мифте аспандағы жұлдыздардың 
қозғалу заңдылықтары қазақтың күнделікті көріністерімен 
түсіндірілген. Күндіз малын бағып, түнде оны күзеткен қа
зақтар аспандағы әр жұлдыздың туар, батар мезгілін, оның 
қозғалу жолдарын, бәрін жақсы білген, ал оны түсінуде реалды 
өзінің өміріне жүгінген. Жаңағы Жетіқарақшы аталатын жеті 
жұлдыз бен Темірқазық жұлдызының қозғалу заңдылығы 
жо ғарыда келтірілген мифте дәл және шебер қиюласқан. Бұл 
туралы астроном X. Әбішев былай деп жазады:

«Көкейіңе қонатын осы аңыз (миф – С.Қ.) жұлдыздардың 
тәуліктік қозғалысының көрінісін поэзиялық түрде жақсы 
қисындырып түсіндіреді...

Жұлдыздардың тәулік сайын туып, батуы, Жетіқарақшы 
сияқты жұлдыздардың Темірқазықты айнала қозғалуының 
бәрі – шынында біз тұрған жердің өз осін тәулік сайын бір 
айналып тұруынан болатын құбылыс. Бізге жер қозғалмай 
тұрып, аспан айналған сияқты болып көрінеді. Ал (Темірқазық 
өзге жұлдыздардан гөрі дүние полюсіне жақын тұрады да, түні 
бойы бір орыннан қозғалмайды деуге болады. Оның Темірқазық 
аталуы да сондықтан болады. Полюоген қашығырақтағы 
жұлдыздардың бәрі де тәулік сайын туып, батады.

Ал Жетіқарақшы, Кассиопея (Қарақұрт жұлдызы) сияқты 
полюске жақын шоқ жұлдыздар батпайды, яғни көкжиек 
астына түспейді. Жетіқарақшы (Жеті ұры) деп аталу да содан.

Ел аңызы (миф – С.Қ.) бойынша, жұлдыздың көкжиек 
астына түсіп батуы – оның тынығып «ұйықтағаны». Жеті
қарақшы жатқанның жанбасын кескен ұры болғандықтан 
түні мен «ұйықтамайды» (батпайды), ал күндіз көрінбей жоға
лып кетеді. Осы мінездерімен ол түнімен торуылдап, таң ата 
жасырынатын ұрыға ұқсайды»27.

Кемпірқосақ жайындағы миф те қазақ өмірінің аспандағы 
бір көрінісі. Қой қосақтап сауу – қазақтың әдеттегі шаруасы. 
Ал осы күнделікті тұрмыстың, шаруаның жаңбырдан кейінгі 
болатын табиғат құбылысын түсінуге пайдаланылуы – 
жай ғана қиял емес, реалды өмірге, тіршілікке негізделген 
тұжырым.
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Мұндай заңдылықты Үркер, Үшарқар сияқты жұлдыздар 
туралы мифтерден де көруге болады. Демек, адамзат мифтік 
санадан алшақтаған кезде дүниені, маңайдағы әлемді танып
білу үшін бұрынғыдай адам мен өлі табиғатты тең санайтын 
ұғымнан туатын мифтер шығармайды, енді жаратылыс 
күштері мен аспан құбылыстарын түсіндіру үшін өзінің 
тірші лігіне, тұрмысына, болмысына сүйенеді, сөйтіп өз өмі
рін аспанға көшіреді. Бұл – мифтің киелі сипатынан ада 
бола бастаған шақ. Осыдан кейінгі даму сатысында мұндай 
мифтер танымдылықпен қатар, көркемдік те қызмет атқара 
бастайды. Мұндай қасиет ертеде пайда болған мемлекет тұ
сында өрістеген. Мысалы, ежелгі Грекияда, Римде, Египетте, 
Үндістанда, Қытайда бұрынғы, алғашқы қауым дәуіріндегі 
мифтер сакральды сипаттан айрылып, көркемдеу цикліне 
түскен, соның нәтижесінде аспандағы жұлдыздардың әрқай
сысы адам өмірінің бір саласын басқаратын құдай болып 
саналған да, олардың бәрінің үстінен қарайтын бір құдай (Зевс, 
Юпитер) болған. Ол құдайлар бірбірімен қатынасы, тіршілігі 
жердегі адамдардікіндей, олар бірінбірі жақсы да көреді, 
жек те көреді, біріненбірі қызғанады, бірбірімен ұрысады, 
қақтығысады, соғысады, т.т.

Екінші сөзбен айтқанда, аспанға сол дәуірдегі мемлекет 
өмірі көшірілген құлиеленуші мемлекетті император басқар
са, аспандағы құдайлардың өмірін Зевс, Юпитер басқарған. 
Құдайларға адамзат мінезі мен ісәрекетінің бәрі таңылған. 
Адам сияқты олар әр түрлі сезімде бола алады, мінезқұлық 
көрсетеді. Ежелгі жұлдыз бен құдай туралы жекелеген мифтер 
көркемдеу цикліне түсіп, кеңейген, бәрі бірбірімен байла
ныс тырылған. Сөйтіп барып жүйелі (цельная), көркемделген 
мифология туған.

Көрнекті совет ғалымы М. ГрабарьПассек өте дұрыс айтады:
«Қадым заманнан бастап құрылықтағы Грекияның өзін

де де, аралдарда да, ал отарланғаннан кейін Кіші Азияда 
да, тіпті отарға айналған жерлерде де өздерінің қисапсыз 
мифтері болғаны күмәнсіз. Алайда, әр аймақты мекендеген 
грек тайпаларының қарымқатынасы күшейген сайын ол 
миф тер араласып, бір оқиға, қала, ру яки көрнекті қайраткер 
төңірегіне топталған. Сөйтіп, ауызекі мифтер тобы немесе 
циклі жасалған»28.
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Зевс пен Гера туралы көне мифтің Грекияның құлиелену  ші 
мемлекет боп дәуірлеу кезеңінде жүйелі, көркем мифология
ға айналып, Зевс пен Гераның үйлену тарихына дейін баянда
уы – ойымызға толық дәлел. Ал Геракл жайындағы мифтер де 
циклденіп, көркемдіктен өткен соң, оның он екі ерлігі туралы 
үлкен шығармаға айналған.

Рас, қазақ мифологиясының тарихында Грекия мен Рим
дегідей жағдайға жақын ситуация болған. Ол – Түркі қағанаты 
заманында Тәңірдің басқа құдайлардан биіктеп, жеке дара 
шығуы жағынан Зевс пен Юпитерді еске түсіретін жайы. Түркі 
қағанаты тұсындағы мифология бізге толық жетпегендіктен, ол 
қандай болғанын дәл айтып, сипаттап беру қиын. Дегенмен де 
көне түркі жазбалары мен ғалымдар зерттеулеріне қарағанда, 
Түркі қағанаты кезінде мифтер біршама циклденген тәрізді29, 
бірақ ол мемлекеттің тез ыдырауына байланысты айтарлықтай 
бір жүйеге түсіп үлгермеген.

Жалпы адамзаттың рухани даму тарихына көз салсақ, 
құлиеленуші мемлекеттік сатыдан өтпей, алғашқы қауымнан 
тікелей феодализмге өткен елдерде көркемделген, жүйелі 
мифология болмағаны аңғарылады, оларда көне миф ыдырап, 
демонология мен фольклорға сіңісіп кеткенге ұқсайды.

Архаикалық мифтердің негізгі мазмұны – жасампаздық. 
Онда табиғаттағы заттардың, белгілі бір тау мен тастың, көл 
мен өсімдіктің, т.т. жасалу жолдары баяндалады. Сол себепті 
ондай мифтердің көбісі түсіндірмелі (объясни тельный) түрде 
айтылады да, ол этиологиялық (себепсалдарлы) сипатта бо
лады.

Бұл мифтерде жасампаздық үш түрлі әдіспен, яғни үш түрлі 
ісәрекетпен жүзеге асады: а) құбылушылықтан пайда болған 
заттар; ә) сапар, саяхат кезінде пайда болған дүние; б) ұрлау, 
(алып) қашу нәтижесінде дүниеге келген нәрселер.

Аталған үш әдіс қазақ мифтерінде де кездеседі. Ұзақ жо
рықтан шаршап келіп, ұйықтап жатқанда тасқа айналып кет
кен Жеке батыр; тұтқиылдан құтылу үшін тасқа айналған 
қырық қыз; әкесінің қарғысынан тас боп қатып қалған жас 
қалыңдық. Міне, бұл мифтер Көкшетаудағы, Қазығұрттағы, 
Қаратаудағы жеке шыңдар мен тастардың пайда болуын құбы
лушылықтың нәтижесі деп баяндайды.
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Ал асығыста бір етігін ғана киген қыздың ұзақ жолда кө
кекке айналып кетуі жайындағы миф немесе ылғи ұрлық 
қылғаны үшін жаза тартудан қашып, аспанға шығып, жұл
дыздарға айналып кеткен Жетіқарақшы туралы миф; я 
болмаса елінің қамын ойлап, алыстан тау арқалап келген 
Толағай батыр жайлы миф жоғарыда аталған әдістерге сәйкес. 
Мәселен, көкек құсының шығу тарихын ұзақ саяхатпен бай
ланыстыру, ал Жетіқарақшы жұлдызының пайда болуын 
ұрының жазадан қашуымен байланысты түсіндіру, сөз жоқ, 
архаикалық мифтердің әдісі.

Ғылымда көне мифтердің негізгі саласын жасампаздық 
миф тер (мифы творения) деп атап, олардың басты сипаты – 
тұңғыштық, яғни алғаш пайда болғанды көрсету деп са
налады. «Жасампаздық мифтер дегеніміз – бүкіл дүниені құ
райтын нәрселердің пайда болуын баяндайтын мифтер», – деп 
анықтайды Е.М. Мелетинский өзінің «Поэтика мифа» атты 
еңбегінде30.

Осындай жасампаздық мифтердің ішінде ең бастысы – 
космостың жасалуын баяндайтындар, әлемнің пайда болуын 
әңгімелейтіндер.

Әлемнің алғаш кезінде хаос түрінде болып, кейін жасампаз 
қаһармандар мен «құдайлардың» еңбегі арқасында осы күнгі 
қалпына келгені жайлы миф дүние жүзі халықтарының бә
рінде дерлік кездеседі. Рас, кейбірінде өте қарапайым болса, 
енді біреулерде дамыған көркем шығарма түрінде келеді. Және 
барлық жұртта бірдей хаостың реттелген космосқа айналуы 
тікелей баяндалмайды. Бір алуан халықта бұл мифтің өзгерген 
түрі немесе сарқыншағы ғана сақталған. Мұндай жағдайды 
қазақ мифтерінде ұшыратуға болады.

Әдетте, архаикалық мифте аспан мен жер бөлінбей тұрғанда 
әлем шымшытырық хаос болып суреттеледі. Ал хаосты, кө
бінесе, қараңғы түнек немесе түн, кейде ұшықиыры жоқ 
түпсіздік (зияющая бездна), я болмаса ұланғайыр мұхит 
ретінде бейнелейді. Осындай хаостың тәртіптелген космо сқа 
айналуы – түнектің жарыққа, судың құрылыққа, түпсіздіктің 
затқа айналуы болып көрсетіледі. 

Осылардың ішінде ең бастысы болып табылатындары – тұң
ғиық судың құрылыққа айналуы мен аспанның жер ден бө
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лінуі. Хаостың космосқа айналу процесіндегі осы екі саты 
қазақ мифінде із қалдырған.

 Алғашқы қауым мифологиясын философия тұрғысынан 
зерттеген М.И. Шахнович: «Мыңдаған жылдар бойы адамзат 
үздіксіз дамып келе жатқан материяны тұрақты түрі жоқ ағын 
судың, қайнап жатқан, өзгермелі теңіздің образы арқылы 
бейнелеген»31, – деп өте орынды айтады.

Әлем ең алғаш ұшықиыры жоқ су болған деген кос моло
гиялық түсінік қазақ арасында кең тараған топан су туралы, 
Қазығұрт тауы жайлы мифтерде сақталған. «Қазығұрт тауы» 
мифінде былай делінеді:

«Қазығұрт тауы Тәңірі артық жаратқан тау екен. Өзі ала
са тау болса да, жер жүзіндегі таулардың қасиеттісі екен. 
Бая ғы заманда жер жүзін топан суы басып кеткенде, жалғыз 
осы Қазығұрт тауы аман қалған екен. Қазығұрт тауының ба
сында, күнбатыс жағында азырақ тегіс жер бар. Ол жер Нұқ 
пайғамбардың кемесінің орны екен. Барлық хайуанның тұ
қымы, төрт түлік мал тұқымы топан суына тәрік болмай, сол 
кемеге мініп аман қалған»32.

Жоғарыда айтқанымыздай, мифте хаостың тікелей космосқа 
айналуы айтылмайды, ал дүние жүзі толған су болған деген 
түсінік сақталған.

Қазақ мифінде хаостың космосқа айналуындағы басты бір 
шарт – жер мен аспанның жекеленіп пайда болуы да көрініс 
тапқан. Жаңағы Қазығұрт жайындағы мифтің бір вариантында: 
«Құдай баста жерді, көкті жаратқанда, Қазығұрт тауы да бірге 
жаралған»33, – дейді. Міне, мұнда аспан мен жердің бөлектенуі, 
яғни әлемді қаптаған судан аспанның және құрылықтың 
бөлініп жасалғаны жайында түсінік бар. Көне заманда, мифтік 
сана кезінде адамдар бүкіл әлемді, аспанды да су деп білген. 
Қазақ тілінде «тәңір» деп көкті, «теңіз» деп суды айту тегін 
емес. Екеуінің түбірі («тәң/тең»), «көк», «аспан» ұғымымен 
байланысты34, демек, «тәңір» – көктегі (яғни жоғарыдағы) су 
болса, «теңіз» – жердегі (яғни төмендегі) су. Басқаша айтқанда 
аспанның өзі әуелде су деп түсінілген, оның «көк», «тәңірі» 
болып аталуы со дан. Ал жердегі су да түсі жағынан аспан, 
яғни тәңір сияқты көк болғандықтан теңіз деп аталған. Екінші 
аспан мағынасында айтылған («з» – жұптықтың белгісі).
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Аспан мен жердің телегей теңізден бөлініп жаралғаны 
туралы түсінік жаһанда үш түрлі әлем (аспан, жер, жер асты) 
бар деген сенім тудырған. Ш. Уәлиханов мұндай сенімнің 
қазақта да бар екенін айтқан: «Аспанда ел бар. Ондағы адамдар 
белдікті тамағынан тартады, біз ортада, жер бетінде тұрамыз, 
сондықтан белдікті белімізге байлаймыз, ал, жердің астындағы 
адамдар белдігін аяғына орайды, олардың өздерінің күні, айы, 
жұлдыздары бар»35.

Кейінгі заманда, миф ертегіге айналған кезде осы үш әлем 
ертегі кейіпкерінің шарлайтын мекеніне айналады. Бұл үш 
әлем шамандар дінінде де сақталған.

Мифтік үш әлемнің вертикальді түрде тізбектеліп орна
ласуы космостың моделі десе де болады. Аспан әлемі жер дей 
бөлініп, өзінше реттелген болса, жер – мифтік түсінік бойынша, 
ортадағы әлем. Дүние жүзіндегі елдер мифі бо й ын ша жер алуан 
түрлі болып суреттеледі: алып бұғы, тасбақа, немесе жыланның 
басы, т.б. түрде көрсетіледі. Оны, яки жерді, зор балық, өгіз, 
кит, піл не жылан көтеріп тұрады. Ал қазақ арасында «жер 
жұмыртқадай, ол көк өгіздің мүйізіне қойылған, бір мүйізі 
талғанда көк өгіз екінші мүйізіне ауыстыра салады, сол кезде 
жер сілкіну болады»36 деген мифтік ұғым болған.

Қазақтардың жер жұмыртқадай деп түсінетінін алғашқы 
қауымдағы көне мифтерден қалған із деуге болады. Зерттеу
шілердің еңбектеріне қарағанда, архаикалық мифтерде кос
мос жұмыртқадан шыққан, тіпті алғашқы адамдар да солай 
пайда болған деген ұғым болған37.

Жоғарыда айтылған үш әлемді, яғни бүкіл космосты, үл
кен зәулім ағаш түрінде де суреттеу бар. Бұл ағаш көп жағ
дайда мифтік үш әлемді вертикальді түрде жалғастырып 
тұрады. Ғылымда оны «әлемдік ағаш» («мировое дерево») 
немесе космостық ағаш («космическое дерево») дейді38. Осы 
космостық ағаш бейнесі көне мифтермен бірге шамандық 
нанымға да кіріккен. Жалпы әлемдік ағаш туралы мифтік ұғым 
қазақтың ертегілері мен шамандық нанымында да кездеседі. 
Рас, онда жоғарыда айтқан көне мифтердегідей емес, реликт 
түрінде кездеседі. Мәселен, көптеген қазақ ертегілерінде зәу
лім бәйтерек суреттеледі. Ол кейіпкердің өмір жолында өте 
маңызды роль атқарады. Бәйтерек түбінде айдаһарды өлтірген 
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кейіпкер аспан әлеміне көтерілуге не месе жер астынан шығуға 
мүмкіндік алады: бәйтеректің басына ұя салған Самұрық (не 
Алып қарақұс) кейіпкерді ас пан әлеміне алып ұшады я болмаса 
жер бетіне шығарады. Міне, мұндағы зәулім бәйтерек бейне
сі – қазақ жағдайына сәйкес космостық ағаштың өзгерген түрі. 
Мұны қазақтардың айдалада өсіп тұрған жалғыз ағашты қадір 
тұту салтынан да көруге болады. Бұл туралы Шоқан Уәлиханов 
былай деп жазады: «Жапанда өсіп тұратын жалғыз ағаш немесе 
бұта қадірленіп, оның басына түнейді. Оның қасынан өтіп бара 
жатып, адамдар ағаштың бұтақтарына шүберек байлайды, 
ыдыс тастайды, тіпті құрбандыққа мал шалады я болмаса 
аттың жалын түйіп тастайды»39.

Үш әлемді дәнекерлеп, жалғастырып тұратын космостық 
ағаш бейнесі, әсіресе, шамандық нанымда жақсы сақтал
ған. Сібір халықтарының шамандық әдетсалтында, мифоло
гиясында әлемдік ағаш өзінің мифтік ұғымдағы функциясын 
толық сақтаған. «Сібірлік шаманизмде, – деп жазады Е.М. Ме
летинский, – әлемдік ағаш пен шаман арасындағы байланыс 
өте тығыз әрі жанжақты. Оның көрінетін жері: шаман әлемдік 
ағаштың көмегімен адамдар мен құдайларды, жер мен аспанды 
байланыстыра алады, яғни ол дәнекер, медиатор қызметін 
атқарады»40.

Қазақ арасында да осындай түсінік болғаны жайлы С. Сей
фуллин былай дейді: «Көкте деген «ұлы тәңіриемен» және 
жердегі әр түрлі заттарды билейді деген көп «иелермен» адам 
баласы тілдеседі деп нанған. «Тәңіриелермен» тілдесуші, кей 
«иелерге» тілін алғызушы – бақсылар деп сенген»41.

Қазақ бақсыларының қолына ұстап жүретін асатаяқ (асай
мүсей) осы Сібір шамандарының үш әлемді шарлауға мүмкіндік 
беретін космостық ағашының өзгерген түрі емес пе екен деген 
ой келеді. Қалай болғанда да, бақсы асатаяғы мен ертегідегі 
бәйтеректің түбірі бір екені, ол архаикалық мифтегі космостық 
ағаш екені күмәнсіз.

Алғашқы қоғамдағы мифтік ұғым бойынша космос тек жо
ғарыдан төмен қарай құрылған вертикальді үш әлем түрін
де ғана емес, сондайақ тегіс жатқан, яғни горизонтальді 
әлем ретінде де суреттеледі. Полинезиялықтар мен африка
лықтардың, американдықтар мен сібірліктердің көне мифте
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рінде горизонтальді космос моделі төрт (кейде сегіз) бағананың, 
кейде діңгектің үстінде тұрған төрт бұрышты тегістік болып 
келеді42.

Қазақтың «дүниенің төрт бұрышы» деген сөзі осы мифтік 
ұғымға меңзейді. Оның үстіне архаикалық мифтер де тегістікті 
басынан аяғына дейін (яғни жоғарғы бұрышынан төменгі 
бұрышына дейін) байланыстырып тұратын нәрсе өзен болса 
(бұл жерде өзен үш вертикальді әлемді байла ныстырып тұратын 
космостық ағаш сияқты), ондай түсінік қазақ арасында да із 
қалдырған. Әдетте, қазақтар «су басы», «су аяғы» деп қана 
қоймайды, сонымен бірге «суды өрлеп», «су аяғы құрдымға 
кетті...» деп те айтады. Мұндағы «су басы», «суды өрлеуі» – 
жоғарғы жақ та, «су аяғы», «құрдым» – төменгі жақ. Демек, 
қазақтың бұл сөздері ғалым Е.М. Мелетинскийдің мына пікі
ріне толық сәйкес келеді.

«Солтүстік халықтарының шамандық мифологиясында 
(функциясы жағынан әлемдік ағашқа, шамандық діңгектерге 
жақын) жоғары мен төменді, аспан мен жерді байланысты рып 
тұратын шамандық өзен болады деген көзқарас бар; демек, су 
басы жоғарғы әлем, ал су аяғы төменгі әлем бо лып саналады. 
Осыған сәйкес су аяғы көп жағдайда төменгі әлем орналасқан 
жақпен теңестіріледі»43.

Осы тұрғыдан келгенде, «Қозы Көрпеш – Баян Сұлудағы» 
Қарабайдың суды өрлеп көшуі мен оның Сарыбай тура
лы іздеушіге «су аяғы құрдымға кетті» деуі әдеттегі түсін
діруімізден басқаша сипат алады. Эпоста «Қарабай су өрлеп 
көшті» дегені – «ол жоғарғы әлемге сапар шекті», яғни «тірі» 
дегені, ал «Сарыбай су аяғы құрдым кетті» дегені – «ол төменгі 
әлемге, жер астына кетті...», яғни «өлді» дегені. Сөйтіп, мифтік 
ойлау кезінде туған түсінік келекеле поэзиялық символикаға 
айналған.

Адамның жаратылыстан өзін бөлмей тұрған кезде туған 
көптеген мифологиялық символдар, жануарға немесе табиғат 
объектісіне арнап сөйлеуге, олармен сырласып, тілдесуге бо
лады деген түсінік кейін көркем фольклорға ауысып, басқа 
бей нелеушілік сипат алған. Поэзия теориясының білгірі З. Ах
метов былай деп жазады:
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«Халық поэзиясында сөзді әлде нендей бір жансыз нәрсеге, 
затқа қаратып айту да жиі қолданылатын тәсіл. Осындай 
арнау сөздің әсерлілігі сезімнің күшінде деп білу керек. Тілсіз 
дүниеге, затқа, құбылысқа қаратып сөз айтушы адам солар өзін 
тыңдап, ден қойып тұрғандай, солармен тілдескендей тебірене 
сөйлейді. Ал, мұның өзі адамның толғанған, ойсезімге берілген 
шағын танытады»44.

Классикалық көне мифтің басты кейіпкері – ілкі атаде
миург (первопредокдемиург), жасампаз қаһарман (куль тур
ный ге рой). Мифте әлемдегі нәрсенің бәрін жасаушы – солар, 
адам қоғамын, оның әдетғұрпын орнатқан да солар, тіршілік 
атаулының бәрін дүниеге келтірген де солар, адамға аң аулап, 
от жағып, тамақ пісіру, яғни өмір сүруді үйреткен де солар 
болып көрсетіледі. 

Қазақ мифінде бұл образ алғашқы күйіндегідей сақталмаған. 
Өте ерте заманда, Түркі қағанаты кезінде орныққан тәңірге 
табыну мен содан кейінгі ислам діні бағзы замандарда болған 
мифтік жасампаз қаһарман образын ығыстырып жібергенге 
ұқсайды. Оның орнын Тәңір, кейін Алла басқан болу керек. Бұл 
ойымызды С. Сейфуллин де растайды. Ол былай деп жазады: 
«Қазақ атаулы ел мұсылман дініне кірген соң, көктегі «ұлы 
тәңіриенің» орнына (жалғыз патша) «алла» мініп, әлгі көп 
«тәңіриелердің» көбі ұмытылса да, кейбір «иелер» мұсылман 
дінінің нанымына сіңісіп, мұсылман дінінің уақ «иелеріне» 
араласып, ұмытылмай келді. Бұрынғыдай болмаса да, оларға 
нану да қалмай келді»45. Шынында да, Тәңір образында 
мифтік ілкі атадемиургтың көптеген қасиеттері сақталған. 
Бұл жағдай көркем мифологияға тән. Көпқұдайлы діндерде 
де, бірқұдайлы кейінгі діндерде де көне мифтік жасампаз 
қаһарманның қасиеттері айқын көрінеді. «Көпқұдайлы 
дамыған мифологияда, – деп жазады Е.М. Мелетинский, – жа
сапмаз қаһарманның сарқыншақты бейнелері мен құдайлар 
өздерінің белгілі қызметін өте белсенді түрде атқарады»46.

Демек, қазақтың көне мифінде болуға тиісті ілкі атаде
миург бейнесі Тәңір образымен алмастырылған. Ал Тәңір 
аспанның әміршісі саналған. Яғни, Тәңір – ең жоғарғы құдай, 
ол аспан мен жердегі тылсым мен тіршіліктің иесі. Адамды 
да, жер бетіндегі нәрселердің бәрін де, аспанды да, ондағы 
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жұлдыздарды да жаратушы – Тәңір деп саналған. Міне, мұның 
бәрі – көне мифтік ілкі атадемиургтың, жасампаз қаһарман
ның атқаратын істері. Бұл қызмет түркілер заманында Тәңірге, 
ал ислам келгенде аллаға таңылған. Қазақтың көне мифінде 
ілкі атадемиург образының толық және айқын сақталмау 
себебі осында деп білуіміз керек.

Қазақтың, тіпті біраз түркі тілдес халықтар мифінде кез
десетін Тәңір образына Е.М. Мелетинскийдің мына бір пікірі 
тікелей қатысты: «Ерлізайыпты бабақұдайлардың ең көне әрі 
универсалды тараған түрі – аспанәке мен жерана. Бұл образ
дарда, бір жағынан, рулардың бабалары бо лып саналатын ілкі 
адамдардың космостанғанын, ал екінші жағынан, неке мен 
семьялық қатынастардың табиғат дүниелеріне көшірілгенін 
көруге болады»47.

Шындығында, бүкіл түркі жұртында Тәңір – көктегі ер 
ролінде, ал Ұмай – Жерана болып қабылданады48. Сон да, жо
ғарыда Е.М. Мелетинский айтқандай, қазақта да ас пан – әке, 
жер – ана ретінде (Тәңір – Ұмай түрінде) алғашқы ерлізайыпты 
құдайлар болып саналған деуге әбден болады.

Көне замандағы, Түркі қағанаты дәуіріндегі аспанды – 
еркек, жерді – әйел деп түсінетін мифтік ұғым қазақтың мифі 
мен діни нанымында ғана сақталып қоймаған. Ол ұлтымыздың 
көркем фольклоры мен классикалық әдебиетінде поэзиялық 
символға, көркем образға, метафораға айналған. Ұлы Абайдың 
мына бір шумақтарын еске алайық:

Безендірген жер жүзін тәңірім шебер,
Мейірбандық дүниеге нұрын төгер.
Анамыздай жер иіп емізгенде
Бейне әкеңдей үстіне аспан төнер.
.........................................................................
Күн – күйеу, жер – қалыңдық сағынысты,
Құмары екеуінің сондай күшті.
.........................................................................
Күн күйеуін жер көксеп ала қыстай
Біреуіне біреуі қосылыспай.
Көңілі күн лебіне тойғаннан соң,
Жер толықсып түрленер тоты құстай49.
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Келтірілген мысалда көне мифтің елесі бар: аспан (күн) – 
еркек (күйеу жігіт) ролінде. Бірақ ұлы Абай мифтік ұғымнан 
ешқандай із қалдырмаған. Абайдың осы шумақтар алынған 
«Жазғытұры» өлеңін талдаған З. Ахметов былай деп жа зады: 
«Жазғытұры» атты өлеңінде жылдың осы мезгілінің елге 
жайлылығын айтқанда ақын жерді мейірімді анаға, ас панды 
қамқор әкеге теңейді. Жерді ана бейнесінде алып қарау қазақ 
халқының ғана емес, басқа елдердің де ойсанасына тән нәрсе...

Аспанды әке бейнесінде көрсету де жайданжай алына 
салмаған. Аспанды әке деп түсінетін нанымның ерте кездегі, 
ежелгі замандағы адамның ойсанасында орын алғандығын 
байқататын деректер бар. Абай соны өзінше жаңғыртып, ескі 
ұғым қалпында емес, тың сипаттағы тәсілі етіп қолданып 
отыр»50. Дұрыс сөз.

Сонымен, Түркі қағанаты кезінде архаикалық миф біршама 
жүйелене бастаған еді дедік. Соның көрінісі ретінде Тәңір мен 
Ұмай образын атадық. Алайда, бұл екі образ ежелгі Грекия 
мифологиясындағы Зевс пен Гераның деңгейіне көтеріле ал
мады, өйткені Түркі мемлекеті құлиеленуші империяға ай
налмай, ерте ыдырап кетті де, бұрынғы жекелеген «тәңірие
лер» құдайларға айналып үлгірмеді және ертеден келе жатқан 
мифтер циклға түспеді, жүйеленбеді. Антикалық Грекияда 
көпқұдайлық дін қалыптасып, бұрынғы ұсақ «тәңіриелер» 
(духихозяева) құдайларға айналып, олардың иерархиясы 
гректердің құлиеленуші империясының иерархиясын қайта
лады. Бұрынғы жекелеген мифтер топталып, жүйеленіп, 
көркем шығармаларға айналды, сөйтіп дамыған мифология 
пайда болды.

Рас, грек құдайлары да, оларды билейтін Зевс те, біздің Тәңір 
сияқты, көне классикалық мифтегі жасампаз қаһарманның 
қасиеттерін толық бойына сіңірген, солардың атқаратын қыз
метін (функциясын) орындаған. Мысалы, архаикалық мифтегі 
жасампаз қаһарман – ілкі ата әлемді, яғни космосты жаратады, 
адамдарды күнелтуге үйретеді, аң мен құсты, тау мен тасты, 
өзен мен көлді реттейді, т.т.

Осының бәрін Тәңір де істейді. Бір айтатын нәрсе – қа
зақ мифінде көне жасампаз қаһарман қызметін басқа да 
кейіпкерлер атқарады. Мысалы, Асан Қайғының шарқ ұрып 

7278
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Жерұйықты іздеуі, Қорқыттың қобыз жасап, елге үйретуі, 
Толағайдың тауды арқалап әкелуі – мұның бәрі көне мифтегі 
ілкі ата – жасампаз қаһарманның істейтін шаруасы.

Ал бір жүйеге түсіп, көркемделіп дамыған мифологияда 
құдайлардың дүниені ретке келтіруі саналы түрде болып 
көрінеді. Мұнда құдайлар шымшытырық хаосты тәртіпке 
келтіріп, жүйелі космосты жасайды. Бір қызығы: бұл мифо
логияда құдайлар дүниедегі нәрселерді қолмен ғана емес, 
сөзбен де, оймен де жасай береді.

Міне, бұл – жүйеленген мифтің архаикалык мифтен өзгеше
лігінің басты бір белгісі. Оның үстіне дамыған мифологияда 
құдайлардың хаосты реттелген космосқа айналдыруы көркем 
түрде, біршама эстетикалық нышанмен баяндалады.

Қорыта айтқанда, қазақ фольклорында миф – өзіндік орны 
бар ең көне жанр. Ол дүниежүзі халықтарында кездесетін мифке 
типологиялық сипатымен ұқсас, сонымен бірге ерекшеліктен де 
ада емес. Стадиялық жағынан келгенде, қазақ мифі – алғашқы 
қауымға тән австралиялықтар мен африкалықтардың, солтүс
тік азиялықтар мен американдықтардың көне мифі мен 
антикалық Греция, Рим, сондайақ ежелгі Египет, Үнді, Қы
тай, Вавилондықтар мифологиясының ортасындағы аралық 
жанр. Ол өзінің алғашқы классикалық түрінен дамып шыққан 
да, тарихиқоғамдық дамуға сәйкес мифология ретінде жү
й е ленбей жатып, басқа жанрға айналған. Оның басты се
бебі – Қазақстанда ертеде мекендеп, қазақты құраған ру
тайпалардың құлиеленуші мемлекет құрмай, рулық қауымнан 
бірден феодалдық қоғамға иек артуы. Жүйелі иерархиясы, 
тұрақталған орталығы бар, көп ғасырлар жасаған құлиеленуші 
империяларда көне миф көркем мифологияға айналып, эс
тетикалық қызмет атқарған.

Ал рулықтан бірден феодализмге көшкен елдерде көпқұ
дайлы емес, бірқұдайлы дін орнап, көне миф жүйелену емес, 
қуғынға ұшырап, ыдырап кеткен, циклге түспеген, демек 
көркем дүниеге бірден айналмай, хикаяға, ертегіге ойысқан, 
жаңа жанр қалыптастырған. Феодалдық, бірқұдайлық қоғамда 
көркемдікэстетикалық функцияны миф емес, фольклордың 
басқа жанрлары атқарған. Міне, қазақ мифтерінің бізге толық 
күйінде жетпеуінің бір себебі осында жатыр. Оның осы күнге 
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дейін зерттелмеуі де осыдан. Ендігі жерде қазақ мифтерін әлі де 
болса жинап алуға күш салу керек. Жер жерге, әсіресе, таулы
тасты аймақтарға арнайы экспедициялар жіберу қажет. Біздің 
қолымыздағы текстер – көлдің бір ғана тамшысы сияқты. 
Қазіргі кезде мифті жеделдетіп жинап, зерттеу ісін тезірек 
қолға алмаса кеш болады. Өйткені байырғы мифтер ұмытылып 
барады. Оларды білетін құйма құлақ, көне көз қарттар да сиреп, 
азаюда. Мифі жоқ халық болмайды. Біздің борышымыз – соны 
келешек ұрпақ үшін қағаз бетіне түсіріп қалу.

ХИКАЯ

Аңыздық прозаға жататын жанрлар, ертегінің ішкі 
жанр лары сияқты, бірбірінен өзара ерекшеленеді, бірақ 
оларды ертегіден бөлектендіріп, әрі өзара жақындатып 
тұратын нәр се – олардың шындыққа бағытталуы (установка 
на вымысел) мен танымдық функциясы. Шындыққа бағыт
талған жанрлардың ішінде мазмұны әжептәуір қиялды бо
лып келетіндері де бар (мысалы, хикая мен әпсанахикаят). 
Бұларда адамдармен бірге мифтік мақұлықкейіпкерлер де 
бейнеленеді. Алайда, мифтік кейіпкерлердің болуы хикая 
мен әпсанахикаятты шындыққа, реальді оқиғаға негізделген 
аңыздан айтарлықтай алшақтата алмайды, өйткені бұлардың 
үшеуі де жеке жанр болғанымен елді өзіне иландыратын қа
сиеті бойынша халық прозасының бір түріне жатады. Ал ол 
қасиет аңыздық прозаның көне дәуірдің діни наным, түсінік 
пайымымен байланысынан және танымдық функциясынан 
туған.

Қазақтың ескі заманғы діни нанымдарымен байланысты ту
ған әңгімелер осы күнге дейін не этнографтар, не тарихшылар, 
не дінтанушылар, не фольклористер назарына ілінбей келеді. 
Діни және этнографиялық жағын былай қойғанда, бұл 
шығармалар қазақ фольклорының жеке бір жанрын құрайды. 
Біз оны «хикая» деген терминмен атадық. Орыс фольклортану 
ғылымында бұл жанрды «быличка» деп атайды.

Хикаяны халық прозасының бір жанры деп зерттеу, оның 
жанрлық табиғатын ашу, ондағы мифтік кейіпкерлердің мән
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мағынасын анықтау – еңбегіміздегі алға қойған мақсаттардың 
бірі.

Өмірдегі әлеуметтік, қоғамдық және мәдени өзгерістер аңыз
дық прозаға кіретін кейбір жанрлардың табиғатын, қызметін 
де өзгертеді. Мысалы, қазіргі кезде ел арасында албасты, 
үббе, жезтырнақ, жалғыз көзді дәу сияқты нәрселер бар, олар 
адамға кездессе зияндық жасайды дегенге ешкім сенбейді. 
Сондықтан хикая жанры бұрынғы, совет өкіметі орнағанға 
дейінгі түрінде сақталған. Бұл күнде ондай әңгімелер анекдот 
ретінде қабылданып, күлкі тудырады. Ауыл арасындағы 
егде адамдар болмаса, қазіргі заманда мұндай хикаяларды 
ешкім айтпайды, сондықтан бұл жанр осы күнге дейін ешбер 
зерттеушінің назарына ілінбеген. Қазақ фольклористері бұл 
жанрды жинамаған, тіпті фольк лор деп есептемеген. Ал, біздің 
зерттеуімізге негіз болған хикаялар – өткен ғасырда жарық 
көрген және ертегілер құрамында айтылған шығармалар, бірақ 
сан жағынан онша көп емес.

Сонымен, хикая жанрын сөз еткенде мерзімі жағынан өте 
шектелген, яғни XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ға
сырда ғана жиналып, жарияланған материалдарға сүйенуге 
тура келеді.

Қазақ фольклорында көрініс тапқан халықтың ескі на
нымдарын (суеверия) зерттеу – тек қана этнографтар мен 
тарихшылардың ісі емес. Бұл фольклористер үшін де өте 
маңызды. Халықтың көне діни нанымдары фольклордың 
әр жанрында әр түрлі көрініс табады, өйткені әр жанрдың 
өз ерекшеліктері, міндеті мен қызметі болады. Айталық, 
ежелгі нанымдармен байланысы мығым хикая жанры мен 
сол нанымдар елес қалдырған сатиралық ертегі жанры бір
бірінен ерекшеленіп тұрады. Мысалы, хикаядағы адамды 
атын атап шақырып, суға батыратын үббе, жас босанған 
әйелді буындыратын албасты, саяқ жүрген аңшыны торитын 
жезтырнақтар сатиралық ертегідегі Алдар көсемен бәстесетін 
шайтаннан мүлде басқа. Себебі хикая жанры алғаш өзінің 
шыққан тегі – мифтен онша қол үзе қоймаған, сондықтан 
айтушы да, тыңдаушы да хикаяға, баяндалатын оқиғаға 
мүлтіксіз сенген. Ал сатиралық ертегідегі шайтанның оқиғасы 
бір кезде хикая ретінде айтылғанмен, кейін сол хикаядан да 
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(алғашқы мифтен – болса да!) бірталай алшақтаған. Ел бұл 
оқиғаға сенбейді, ал сенетіндер болса дәл хикаядағыдай іштей 
қорқынышпен, сыйынумен сенбейді.

Демек, жаңағы албасты, үббе, жезтырнақ, шайтан образ
дарының түпкі төркіні – көне замандағы мифтік сана мен 
діни нанымдар. Олардың бірбірінен айырмасы сол шығу 
тегінен қаншалықты алыстағанында, яғни осы кейіпкерлерді 
бейнелейтін жанрлардың қаншалықты көркемдік қызмет 
атқаруында және осыған байланысты шығармалардың сю
жет тік құрылысының қаншалықты күрделі болуында. Бас
қаша айтар болсақ, жанрдың функциясы шығарманың фор
масын жасайды. Ендеше танымдық функция басым болса 
шығарманың формасы қарапайым болады. Мұнда айтушы 
тыңдаушысын сендіруді басты мақсат етіп қояды. Бұл – хи кая 
жанрына тән негізгі қасиет. Онда адамның көзге көрінбейтін 
басқа дүниенің өкілдерімен кездескені жайлы әңгіме шын 
деп баяндалады, ал қиялғажайып ертегілерде ондай кездесу 
керемет қиял, әсірелеу деп қабылданады. Міне, осыданақ 
хикая мен ертегінің қайсысы мифке жақын екенін көруге 
болады.

Қазақ халқының әр түрлі мифтік (мифологиялық) мақ
лұқтар мен құбыжықтар туралы түсінігін барынша айқын 
бейнелейтін жанр хикая болып табылады. Хикая дегеніміз – 
ел өмірде бар деп сенген неше түрлі жезтырнақ, үббе, албас-
ты, күлдіргіш, жалғыз көзді дәу, шайтан, пері, дию сияқты 
нәрселер туралы діни нанымға негізделген әңгімелер. Мұн
дай әңгімелерді ғылымда әр түрлі атайды да «қарабайыр 
мифологияға» («низшая мифология») жатқызады51. Алайда, 
біздің ойымызша, «қарабайыр мифология» деген терминнің 
өзі дұрыс емес. Оған, әдетте, көне Грекия мен Римнің көркем 
мифологиясындай болып дамымаған, Азия, Африка, Авст
ралияда рулық, патриархалдыфеодалдық қоғамда болған 
елдердің ертегі болып үлгермеген, мифтік санамен тікелей 
байланысты шығармаларын жатқызатын. Бірақ соңғы 15
20 жыл ішінде миф деген терминнің ұғымы өзгеріп, оған 
ежелгі Грекия мен Римнің мифологиясынан басқа да үлгілер 
кіретіні анықталды. Қазір зерттеушілер Австралия, Африка, 
Американың тұрғынды халықтарының мифін жанжақты 
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зерттеп, оның жеке жанр екенін және стадиялық мерзімі 
жағынан ертедегі Грекия, Рим, Египет, Қытай, Үнді мифтері
нен көне екенін дәлелдеді. Ендеше «қарабайыр мифология» 
деген ұғымды ескірген деп білу керек.

Сондықтан хикая бұған кірмейді, ол – фольклорлық 
проза ның жеке жанры. Қолдағы материалға қарасақ, 
хикая жан ры – көне мифтің феодалдық қоғамдағы өзгерген 
түрі. Ойымызды анықтайық. Патриархалдырулық қауым
нан құлиеленуші мемлекеттік қоғамға соқпай, бірден патриар
халдыфеодалдық қоғам орнатқан елдердің көне мифтері 
жү йеленіп үлгермей, ыдырай бастайды, себебі бұл дәуірде 
мифтің бұрынғы танымдық қызметін басқа рухани дүниелер 
атқарады да, көркемдікэстетикалық сипат ала бастайды. 
Дегенмен, бұрынғы көне мифтер бірден жоғалып кетпейді, 
өйткені, біріншіден, ол миф  терді туғызған ескі діни нанымдар 
инерциямен сақталып қа  лады, екіншіден, бұқара көпшілік 
жаңадан туған рухани нәр селерді ә дегеннен қабылдай 
бермейді. Сөйтіп, көне заманда ту ған миф басқа сипат 
алып, адам мен қоғамның рухани өмірі нің перифериясына 
көшеді. Енді ол классикалық көне миф сияқты адамды толық 
қанағаттандырмайды, бүкіл әлем, өмір туралы сауалдарға 
бұрынғыдай жауап бермейді. Бұл дәуірде көне мифтен тек 
мифтік кейіпкерлер ғана сақталады, соның өзінде де ол баяғы 
түрінде емес. Ол өзгерген, адамға бұрынғыдай билік жүргізе 
алмайды, тіпті ол адамнан қорқады, сондықтан адамды 
қулықпен алдапарбап қана қолға түсіреді. Демек, бұл кезде 
адам өзі сеніп, қорқатын мақлұқтардан өзін күшті сезінген, 
өзін оған қарсы қоя алған. Міне, хикая жанрының қалыптасу 
жолы осылай. Бұл заңдылықты құлиеленуші мем лекет құрмай 
рулық қауымнан феодалдық қоғамға бірден көшкен Еуропа 
халықтары мен шығыс славяндар фольк ло рынан да көреміз.

Әрине, феодализм дәуірінде бұл жанрдағы шығармалар 
бұрынғының қалдығы ретінде ғана өмір сүрген, тіпті өзгеріске 
ұшырап, ертегіге де айналған. Елдің неше түрлі мифологиялық 
нәрсеге сенуі азайып, ескі діни нанымдар жоғалған сайын мұн
дай хикаялар немесе ертегі мен анекдотқа айналады, немесе 
ұмытылады. Сөйтіп, бір кезде бір адамның басынан өткен 
болып айтылатын естелік (меморат) әңгіме көркем жанрға 
айналады.
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Хикаяда эстетикалық функция негізгі болмаса да, сол 
се бепті оның стильдік бейнелеу құралдары ертектегідей 
көркем болмаса да, оның жанрлық белгілері өзіндік образ дар 
жүйесі мен және композициялық құралдармен сипатталады. 
Хикаяның сюжеттік құрылысы, ондағы кейіпкердің сурет
телуі, таби ғаттың сипатталуы, тіпті әңгімешінің өз об разы – 
бұ ның бәрі хикаяның негізгі функциясына бағындырылған, 
ел арасында етек алған көзге көрінбей өмір сүретін әр түрлі 
су иесі, тау иесі, тағы да басқа мақұлықтар бар деген халық 
сенімін дәлелдеуге бағытталған. Сондықтан хикая көп жағ
дайда куәлік сипатта болады: баяндалып отырған оқиғаны 
әңгімеші өз басынан өткен деп айтады немесе елдің көбі білетін 
атақты адам я болмаса танысым көріпті деп куәландырады. 
Ал кейде әйтеуір бір адамның басынан өткен оқиға ретінде де 
айтылады. Ең кереметі, айтушы оқиғаның рас болғандығына 
еш шүбәланбайды.

«Ақ Мешіттің бері жағында, өзімен үшінші қызыл үйдің 
маңайында Бірқазан деген көл бар. Сол Бірқазаннан кешке 
таман екі жігіт атпен түнде, айдың жарығымен Ақ Мешітке келе 
жатса, жолдың бір жағында екі бойжеткен қыз отын арқалап 
жүре береді. Біраз тұрған соң екеуі де қалың тоғайға еніп кетті 
де, бұлардың атын атап, әр жерге от жағып, «ауыл мұнда» деп 
шақыра бастады»52. Міне, бұл – адамның шайтанмен кездесуін 
баяндайтын хикаяның айтылу стилі. Мұнда айтушы көзімен 
көріп тұрғандай қылып айтады және осы өтірік емес пе екен 
деген ешқандай күдік те жоқ.

Тағы бір хикаяның айтылу мәнерін байқайық:
«Ақ Мешітте Нұрпейіс деген бір би бар еді. Бір күні қатыны 

толғатып, баласын тапты да, өзі талып қалды. Сол уақытта бір 
түлкі келіп, қатынның жатқан жағына барды. Сол мезгілде 
еркектер өз алдына жиылып, бір тамда отырған екен. Солардың 
ішінде бір кісі түлкінің кіріп келгенін көріп, оны албасты деп, 
тұра қуып еді, түлкі есіктен шығып барды да, дарияға қа
тынның өкпесін тастап жіберді. Сонан соң талып жатқан қатын 
өліпті»53.

Мұнда да айтушы өзі көргендей қылып баяндайды, оның үс
тіне тыңдаушысын сендіру үшін нақты қаланың (Ақ Мешіт), 
адамның (Нұрпейіс) атын атап, әңгімесінің рас екеніне еш 
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күмән келтірмейді. Міне, бұл хикаяның өзіндік стилі десе де 
болады.

Хикая тек бұл түрде ғана айтылмайды. Кейде хикаялар ес
телік түрінде әңгімешінің өз атынан баяндалады, яғни әңгіме 
бірінші жақтан айтылады. Бұл әдістің бір қызығы – хикая жеке 
емес, ертегі типтес шығарманың ішінде баяндалады. Мұнда 
бас ты кейіпкер хикаяны өз басынан кешкен оқиға қылып 
айтады. Осындай хикаяның бірі – «Мамай батыр». Үйіне келіп 
қонақ болып отырған үш жолаушыға Мамай батыр өзінің 
жезтырнақпен кездескен хикаясын былайша баяндайды:

«Менің әкемнің әкесі де, менің әкем де Үшарал деген жерге 
аң аулап барып жоқ болып кетіпті. Содан мен ержеттім, ат 
жалын тартып атқа міндім. Сөйтіп жүргенімде маған ой түсті. 
«Менің әкелерім Үшаралға барып өлді. Онда қандайлық пәле 
бар, барып көрейінші» деп ойладым. Елімізде бір балгер бақсы 
бар еді, соны шақыртып алып, жөнімді айттым. Ол қобызында 
ойнапойнап жіберіп, маған былай деді: «Тіл алсаң барма, 
әкелерің де сонда өлді, сен де сонда өлейін деп пе ең!» – деді. 
Оған мен болмадым. Не болса да құдайдың салғанын көрдім 
деп, бәйге күрең атым бар еді, соған мініп алып, тәуекел деп, 
Үшаралға жүріп кеттім. Сонымен бірнеше күн жүріп, Үшаралға 
келіп жеттім. Жері шүйгін. Неше түрлі аңдары да, қалың 
құзтоғайлары да көп екен. Екіүш күн аң атып жеп жүрдім. 
Өзімдіөзім күзетіп: «Бұл менің әкелерімді құртып жүрген 
пәле қайда?» деп ойладым. Сонымен қанша жүре берейін, 
«Қой, қайтайын», – деп бір аңды атып алып, бақырға салып, 
«жеп кетейін» деп пісіріп отыр едім, әлден уақытта арқандаулы 
тұрған атым осқырынып қоя берді. Жүгіріп қасына барсам, 
атым дірілдеп, қан сиіп тұр екен. «Е, бір пәле бар екен, етімді 
жылдам пісіріп, жеп кетейін», – деп асып отырған бақырымның 
қасына келіп отыра бергенде, бір нәрсе зуылдап келе жатты. 
Қарасам, ұзын бойлы, қарасұр әйел. Екі қолы қусырулы, екі 
көзі мені ішіпжеп бара жатыр. Келіп, асулы тұрған еттің 
қасына отырды. Мен де екі көзімді одан айырмадым. Бір 
қолыма мылтығымды ұстап, бір қолыммен еттің астына от 
жағып отыра бердім. О да көзін менен айырмады. Ет пісті. Ол 
кететін емес. Бір қолымда мылтық, етті түсіріп, жеп отырмын. 
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Бір жіліктің басын алып, ұсынып ем, аузын ашты. Аузына 
сүйекмүйегімен асатып едім, ол бірақ толғап, сүйегімен жұта 
салды. Сонымен мен де отырдым. Ол да жауап қатпады. Мен де 
етті жеп болдым. Көзімді одан айырғам жоқ. «Егер көзім ауып 
кетсе, қағып жібереді екен» деп ойладым. Сонымен біраздан 
соң тұрып, жүріп кетті. «Қой, менің әкелерімді құртып жүрген 
осы екен»,– деп енді кетейін деп, атымды әкеп ерттеп, ойланып 
тұрып: «Бұл қалай, мен елге барғанда не көрдім деп барамын. 
Бүгін құдай сақтағанда, тағы сақтар. Осы жерге қонайын» – 
деп қайта ойландым. Мұның артын тағы байқайын деп, түнде өз 
бойыммен бірдей жуан терек кесіп әкеп, ер тоқымымды басына 
жастап, үстіне қара шапанымды айқара жауып, кісіге ұқсатып 
жатқызып, өзім биік талдың басына шығып, мылтығымды 
оқтап, ұйықтамай қарап отырдым. Ай жарық еді. Бір уақытта 
атым тағы осқырына бастады. Қарасам әлгі қатын келе жатыр 
екен. Шапан жамылып жатқан мен екен деп, келе сала ағашқа 
мініп алып, жұмарлай бастады. Мен мылтықпен тақ өкпеден 
дәлдеп басып салдым. Тұра жөнелді. Мен де жылдам атымды 
ерттеп, міне сап, ізіне түсіп келемін. Жүрген жерінен қан жо
сып келеді. Бір жерге келгенде қалың тоғайдан атым жүре 
алмады. Соңына түсіп, жаяулап келсем, қалың талдың ішінде 
ла шық бар екен. Соған кіре құлап, өлген екен. Екі қолын кесіп 
алдым. Қолы пістедей темір, жезтырнақ екен»54.

Бұл – Мамай батырдың бір хикаясы. Әңгіменің жалғасында 
екінші хикая бар. Онда батырдың перілермен кездескені жай
лы баяндалады.

Әңгіменің бас кейіпкері – айтушының өзі, ол хикаяны 
естелік түрінде, яғни бірінші жақтан баяндайды. Демек, өзі 
де, тыңдаушы да оқиғаның шындығына еш күмән келтір
мейді. Оның үстіне нақты Үшарал деген жердің аты аталады. 
Бұл да хикаяның ақиқат екендігін дәлелдейтін факт ретін
де қабылданады. Басқаша айтқанда, хикая шындыққа ба
ғыт талған. Мұнда жезтырнақтан басқа ешбір қиял (ойдан 
шығарған нәрсе) жоқ. Әңгіме үш жолаушы Мамайдың үйіне 
келіп, сұхбаттасуынан басталады. Жөн сұрасқаннан кейін, 
сұхбат басталып, Мамай батыр өзінің басынан кешкен екі хи
каяны айтады.
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Осындағы әңгіме тудырған жағдай – қазақ арасына тән си
туация және ол – хикая жанрының ел арасында өмір сүруінің 
бір көрінісі.

Хикаяның сюжеттік мазмұнында ешбір қиял жоқ. Мұн
дағы өмір – қазақ өмірі: мал баққан ел, аңшы мен малшы, 
жо лаушылап жүрген адамдар, құдайы қонақтар, т.т. яғни 
күнделікті, еш ерекшелігі, елең еткізер еш ғажайыбы жоқ, 
кәдімгі сахарадағы қазақ ауылының болмысы. Бірақ соған 
қарамастан, мұнда тыңдаушыға үрей туғызатын да жағдай бар. 
Ол – жезтырнақпен кездесердегі ситуация. Дүниеде адамнан 
басқа да тірі, бірақ көрінбейтін, құпиялы мақұлықтар, жер
судың иелері бар деп сенген адам жезтырнақ келер алдындағы 
аттың осқырынып, қан сиюіненақ сұмдықтың боларын сезіп, 
күдіктене бастайды, ол атты киелі жануар, сондықтан алдын 
ала бір пәле болатынын біліп тұр деп ойлайды да, енді не болар 
екен деп, ынтыға түседі. Тыңдаушының қаупі расталып, 
«зуылдап қара сұр әйел келеді». Оның зуылдап келуі мен 
қара сұр болуының өзі адамда қорқыныш тудырады және бір 
сұмдық болатынын аңғартады. Міне, бұл – хикаяның тағы бір 
жанрлық ерекшелігі.

Хикаяның жанрлық болмысы – оның мазмұнына ғана емес, 
сонымен қатар айтылу ситуациясына да қатысты. Бірақ 
қалай болғанда да адамның басқа дүниенің өкілімен кезде
суі – өте құпиялы, тылсымды ғана емес, аса қорқынышты, 
тіпті тыңдаушысына үрей туғызатын әңгіме болып келеді.

Ертегіге қарағанда, хикаяда мифологиялық кейіпкерлер 
қор қынышты болып келеді, тіпті хикаяның бүкіл мазмұны 
ға на емес, ондағы табиғат та, адам да үрей тудырады. Кейбір 
хикая лар трагедиямен аяқталады: мақұлықпен кездескеннен 
кей ін адам не есінен танып қалады, ал кейде өліп те кетеді. Маз
мұнының тылсымдылығы мен трагедиялық сипаты, оқи ғаның 
өң мен түс арасында болуы хикая жанрының мифо логиялық 
қасиетін күшейтіп, тыңдаушының сенімін арттыра түседі. 
Мысалы, хикаядағы оқиға көбінекөп түнде, тұман түскенде, 
айдалада, елсіз жерде, қалың тоғай, қамыс арасында, тау ішін
де, көл жағасында болады және мақұлықтардың кездесетін 
адамдары да – иен далада жүретін кісілер.
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Хикая кейде үшінші жақтан айтылса да, оны айтушы адам 
бәленнен естіген едім деп, ары қарай сол оқиғаны ба сынан 
кешкен кісінің атынан, яғни бірінші жақтан да айта береді. 
Сонда хикаяны айтушы кейіпкердің өзі емес, басқа біреу 
болады, бірақ соған қарамастан әңгіме «лирикалық геройдың» 
атынан айтылып, айтушы лирикалық кейіпкердің әңгімедегі 
оқиғаға толық сенетінін, оның құбыжықпен кездескен сәт
тегі сезімін түгел, сол өзі алғаш естіген қалпында сақтауға 
тырысады.

Хикаяның жанрлық ерекшеліктері туралы айтқанда, оның 
ел арасында айтылуы мен таралуының да ерекше екенін есте 
ұстау керек. Хикаяны әдейілеп көңіл көтеру үшін айтпайды. 
Ол әңгімедүкен құрып отырған қауымның ара сында пайда 
болған жағдайға байланысты айтылады. Отырғандардың 
әңгіме тақырыбына, психологиялық көңіл күйіне қарай әңгіме 
айтушының бірі өз басынан немесе басқа бір жақынының 
басынан өткен хикаяны әңгімелейді. Дәл осындай оқиғаны 
басқа біреуі айтады. Сөйтіп, бір хикаядан кейін бір хикая 
айтылып, жиылған жұрт бірнеше ұқсас әңгіме естіп, оны басқа 
жиындарда айтып, ел арасына таратады.

Хикаялар, әдетте, елсіз жерде жүретін аңшылар, жолау
шылар мен малшылар арасында жиі айтылған, яғни табиғатпен 
тікелей араласып, оның неше түрлі құпия сырларын көріп, 
бірақ оларды толық түсінбей, қорқып, тіпті табынып, әр түрлі 
сезімде болатын адамдар арасында туып, айтылып, елге та
раған. Демек, хикаяларда басты кейіпкер болып жолаушылап 
жүрген батыр, мерген, аңшы, керуенші көрінуі тегін емес және 
әңгіменің, көбінесе, солардың атынан айтылуы да заңдылық.

Зерттеуші хикаяның ерекше атмосферада ғана айтылатынын 
қатты ескеруі қажет. Әйтпесе, оның жанрлық табиғатын да, 
тыңдаушыға жасайтын ықпалын да, тіпті функциясын да зерт
тей алмайды. Өзінің әңгімеленген жағдайынан бөлініп алынған 
хикая бүкіл өзіндік бітімін жоғалтады.

Хикаяда мифологиялық құбыжықтардың сырт пішіні де 
суреттеледі, бірақ, көбінесе, портреті емес, жалпы бейнесі, түрі 
түсі, бет әлпеті туралы түсінік беріледі. Әдетте, ол құбыжықтың 
кім екені бірден айтылмайды: ол жолаушымен қатарласып 
келе жатқан қыз боп көрініп, артынан жоқ боп кетеді (шайтан), 
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сұлу келіншек кейпінде келіп, үндемей отырып, мергенмен 
бірге тамақтанып, соңынан оны өлтіруге келгенде, мерген атып 
өлтіріп, әйелдің кім екенін біледі (жезтырнақ), т.т.

Алайда, кейбір хикаяларда жезтырнақтың, албастының, 
перінің бет әлпеті біршама суреттеліп, қарапайым портретті 
образ жасалады, бірақ бұл жалпы хикаяға тән емес. Мүмкін, 
бұл көркем прозаның әсері болуы да.

Хикая жанры өзінің даму жолында қарапайымдылықтан 
көркемдікке, күрделілікке қарай бағыт алған. Бұл жанрда 
қарапайым ғана әңгімемен қатар біршама көркемделіп, цикл
денген шығармалардың болуы осыдан. Әрине, қазақ хикая
сының үлгілері кеш жазылып алынғандықтан бұл жанр
ға басқа жанрлардың әсері болмады деп айта алмаймыз. 
Сондықтан хикаялар ішінде көркемделгені болса, ол – осы 
ықпалдың нәтижесі болуы да ықтимал. Бірақ хикая жанрының 
құлиеленуші мемлекеттік формациядан аттап феодалдық 
қауымға өткен тұста ертегіге айналуы – жалпы заңдылық. 
Орыстың хикая жанрын зерттеген ғалым Э.В. Поме ранцева 
хикаяның бұл түрін «бывальщина» деп атаған55. Ол кісі бұл – 
хикаяның дамыған түрі екенін аңғарған да, бірақ ертегіге 
қоспаған. Бұл дұрыс та болар, рас, тек орыс фольклоры үшін. 
Шынында да, орыс ертегілерінде хикая кейіпкерлері (леший, 
водяной, домовой, т.б.) кездеспейді, бірақ олар типтес, тек 
көркемделіп, басқа сипат алған бұрынғы мифологиялық кейіп
керлер бар (Кощей, Дракон, БабаЯга, т.т.), ал олар хикая жан
рынан әлдеқашан қол үзген.

Қазақ фольклорында жағдай сәл басқаша. Мұнда фоль
клор көп уақыт негізгі мәденикөркем, эстетикалық, руха
ни қызмет атқарғандықтан оның барлық жанры өзінше дами 
отырып, бірбірімен тығыз байланыста болып, тоғысып жатты. 
Солардың бірі – хикая жанры, бір жағынан, өзі көркемдікке 
қарай дамыса, екінші жағынан, басқа жанрлармен бір жүйеде 
байланыса, араласа өмір сүрді. Сөйтіп, ол ертегі жанрына 
жылдам ойыса бастады. Демек, қазақ жағдайында хикая 
жанрының ертегіге айналу процесі жеделдей түсті. Бұл ел 
арасында хикаяның біртіндеп азая беруіне де әсер етті. Әрине, 
хикаяның ыдырауын жылдамдатқан ең алдымен қоғамның 
алға дамуы және ислам дінінің халықтың ескі нанымдарына 
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қарсы күресі болды. Бірақ осыған қарамастан хикая жанры 
ел арасында өмір сүруін тоқтатқан жоқ, ол мүлде жоғалып 
кетпеді. XIX ғасырда жарық көрген хикаялар – осының ай
ғағы және хикая жанрының күрделене, көркемделе бастауы
ның дәлелі. Бұл шығармалардың біразы – «мен албастыны, 
жезтырнақты көрдім» деп куәландырылған әңгіме емес, бір 
адамның сондай мақұлықтармен кездескені туралы хикая. 
Сөйтіп, бұрындағы естелік түрінде айтылатын, бір ғана оқи
ғадан тұратын сюжет күрделеніп, ұзақ желілі шығармаға ай
налады, қарапайым меморат фабулатқа, хикая ертегіге қарай 
ойыса бастайды. Мұны кейбір хикаялардағы мифологиялық 
құбыжықкейіпкерлердің ісәрекеті саналы түрде, яғни 
психологиялық мотивировкамен болатынынан көруге болады. 
Мысалы, «Мамай батырдың арманы», «Жайық пен Еділ» атты 
хикаяларда батырлар өлтірген жезтырнақтың туыстары мен 
балалары Мамайдан, Жайықтан, Еділден өлген жезтырнақтың 
кегін алуға тырысады. Олардың ісәрекеті саналы түрде 
істеледі. Бұл, сөз жоқ, хикаяның ертегіге айнала бастағанының 
белгісі. Батырлар мен жезтырнақтың ұрпақтары арасындағы 
қақтығыс – батырлық ертегі мен қаһармандық эпосқа тән 
генеа логиялық циклденудің көрінісі.

Хикаяны айтушы әңгімесін барынша шындыққа жақын 
етемін деген ниетпен оны көптеген тұрмыстық детальдармен 
толықтырады, оқиға болардағы табиғатты, ауа райын, айнала
ны дәлдеп, өмірдегідей қылып айтады. Осының салдарынан 
хикая тек оқиғаны баяндау емес, көркем әңгімелеу сияқты 
болып көрінеді, сөйтіп, ол ертегі тәрізді болады, тіпті кейде 
солай қабылданады да.

Кейбір хикаяларда екіүш сюжет баяндалып, оқиға қоюлана 
түседі. Бір қызығы – қанша сюжет болса, сонша хикая да 
бо луы мүмкін, яғни екіүш хикаяның басы бір әңгімеге 
тоғытылады. Әңгіменің хикая түрінде немесе ертек түрінде 
болуы айтушының мақсатына байланысты: егер ол шындыққа 
бағыттап, рас болған оқиға деп көрсетем десе, хикая түрінде 
болып шығады.

Хикая көбінесе бір эпизодты, бір оқиғалы болып келеді. 
Мұндай жағдайда ол, негізінен, айтушы – кейіпкердің ба
сынан кешкен оқиға болып қана баяндалады да, бүкіл мақсаты 
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сол оқиғаның рас екенін дәлелдеу болып табылады. Ал кей
де екіүш хикая бір кісінің (әдетте, айтушының) көрген оқи
ғалары болып айтылады. Бұл жерде хикаяның циклдене 
баста ғанын көруте болады. Мұндай шығармада эпизод пен 
оқиға көбейіп, хикая енді біршама көркемделіп, эстетикалық 
сипат ала бастайды. Хикаяның бұл түрі қызғылықты әңгіме 
түрінде айтылып, ертегіге жақындайды. Хикая жанрының 
осындай күрделеніп, ертегіге жақындаған түрлеріне «Мамай 
батырдың арманы», «Жайық пен Еділ», «Қара мерген», 
«Боран батыр» сияқты шығармалар жатады. Бұл хикаялардан 
айтушының «болған» қорқынышты оқиғаны тек хабарлап 
қана қоймай, тыңдаушысын еліктіретін қызғылықты әңгіме 
етіп баяндайтынын байқауға болады. Ендеше, ол әңгімесін 
әрлеп, әсірелеуге тырысады, ал олай болған жағдайда, хи
кая таза өзіндік бітімін, ерекшелігін жоғалта бастайды да, 
ертегі жанрына ойысады. Сөйтіп алғашында албасты, жез
тыр нақ сияқтылармен кездесу туралы хикая енді дию, пері, 
шайтандармен күресетін ертегіге ай налады. Бұл ретте кейіп
кердің айдаһармен жолығып, жауласатыны туралы шығар
маларды да атауға болады.

Біздің айтайық деп отырғанымыз – кейіпкердің елсіз жерде, 
су жағасында, жалғыз көзді дәу, айдаһар, жалмауыз кемпір, 
жезтырнақ, күлдіргіш, үббе, пері, албасты, дию, шайтан сияқ
ты небір ғажайып мақлұқтармен кездесіп, олармен татулық 
қатынас жасайтыны немесе күресетіні туралы әңгімелер әу 
баста меморат я болмаса хикая түрінде пайда болғандығы. 
Ал кейін дами келе олардың кейбірі ертегіге сіңіскен де, 
соның құрамында ғана айтылатын болған. Бұл топқа айдаһар, 
жалмауыз кемпір, дию, пері, шайтан туралы хикаялар жатады. 
Ал, хикаялардың ендігі бір тобы, яғни жалғыз көзді дәу, 
албасты, жезтырнақ, үббе, күлдіргіш жайындағылар ертегі 
мен эпосқа онша сіңіспей, өзінше қалыптасып қалған. Біздің 
талдайтынымыз – осы хикаялар.

Ел арасында бұрынғы кезде кең тараған хикаялардың бірі – 
албасты мен адамның кездесуі туралы әңгіме.

Бұл хикаялар, негізінен, үш сюжет құрайды. Бірінші сюжет 
мынадай: бір адам жолда келе жатып аузында адамның өкпесі 
бар итті (немесе ешкіні, т.б. хайуанды) көреді. Оның албасты 
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екенін біліп, әлгі адам албастыны сабап, өкпені алған жерге 
қайта қуып келеді. Келсе, жаңа босанып жатқан әйел не талып, 
не өліп жатады. Үйге келген адам албастыны ұрып, өкпені 
орнына қойдырады. Сол кезде әйелге жан бітіп, көзін ашады56.

Екінші сюжет бойынша, албасты түнде ешкімге көрінбей 
келіп, үйдегі әйелді немесе қызды тұншықтырып жүреді. Осы 
үйге қонаққа келген «киелі» біреу албастыны көріп, оны сабап, 
үйден қуып жібереді, сөйтіп ауру адам науқасынан мүлде 
айығады57.

Хикаялардың үшінші сюжеті былай деп баяндалады: бір 
адам албастыға жолығып, соған үйленеді де, біраз уақыт бірге 
тұрады. Соңында әр түрлі себептерге байланысты адам одан 
қол үзеді, бірақ албасты оған зияндық істейді. Адам оны ұрып 
қуады немесе атып өлтіреді58.

Әрине, албасты туралы мұндай хикаялар қазіргі кезде ел 
арасында айтылмайды, себебі ол әңгімелерді тудырған ескі 
діни нанымдардың өзі өмірден ғайып болды. Ал жоғарыда 
келтірілген сюжеттерге келетін болсақ, олар Совет өкіметі 
ор нағанға дейінгі қазақ ауылында мұндай әңгімелер кең та
рағанын көрсетеді.

Сонымен, албасты туралы хикаялар үш сюжеттен тұрады 
дедік. Осының үшеуінде де албасты адамға зиянкес кейіпкер 
болып көрсетіледі және оның қандай жағдайда адамға 
ұшырасатыны жайында да айтылады: ол көбінесе адамға иен 
далада, алакөлеңкеде кездеседі: «Үш жолаушы келе жатса, 
жолдың үстінде, бір ешкі суретті нәрсе аузында өкпесі бар 
жүгіріп барады»59, – деп бір хикая басталса, енді бірі: «Бір 
Молжігіт деген атағы шыққан бақсы көп адамдармен астан 
келе жатыр еді. Сол уақытта бір ақ итті көреді, аузын да өкпесі 
бар»60,– деп басталады.

«Біздің елде бір мерген жігіт бар еді. Ол мылтықпен дала 
аралап, аңқұс атып жүретін. Бірде ол албастыға кездесіп, соны 
әйел қылып алыпты. Үйіне келіп, өз қатынының қойынына 
жатқанда, әлгі албасты түнде көрінбей келіп, жігіттің екінші 
жағына жатады екен де, таң ата бере ешкімге көрінбей кетіп 
қалады екен»61. Міне, бұл – басқа хикаяның басталуы.

Албасты туралы хикаялар көркем емес, сондықтан әңгімеде 
оның да, адамның да сырт пішіні, келбеті анық суреттелмейді. 
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Біздің қолымыздағы хикаяларда албасты көбінесе хайуан 
кейпінде көрсетіледі. Рас, кейбір хикаялар да ол адам бейне
сінде: тек әйел немесе қыз түрінде көрсетіледі. Басқаша айт
қанда, албастының бейнесі айқын емес. Бұл, біріншіден, оның 
көне заманғы мифтік элементтерін жоғалтпағанын көрсетеді 
де, екіншіден, синкретті образ екенін дәлелдейді. Бұрынғы 
адамдардың албасты өмірде бар деп ойлап, оған сенуінің өзі 
осы образдың мифтік сипатын танытады. Албасты туралы 
шығармаларды жариялаған кісілердің бәрі де елдің бұл әң
гімелерге кәміл сенетінін, тіпті сонда бейнеленетін албасты, 
жын, жезтырнақ тәрізді кейіпкерлерден қорқатынын айтады. 
Мысалы, Ә. Диваев: «Шымкент уезінің Қошқарата болысында 
тұратын Бексейіт Манкишев дейтін бақсы маған өзінің 
албастымен кездескені жайында айтып берді»62, – деп жазады.

Қолда бар материалға қарағанда, албасты – синкретті бейне, 
ол бағзы замандарда әр түрлі зиянкестер ролінде көрінген болу 
керек.

Мәселен, Шоқан Уәлиханов ескі қазақ түсінігіндегі ал
бастыны былайша суреттейді: «Албасты – әйел босанғанда 
қастандық қылатын жын (дух). Оларды кейде жезтырнақ 
деп те атайды. Албастылардың басшылары сөрел (сорель) деп 
аталады: оның бойы 3 құлаш (сажень), кеудесі тар, аяқтары 
жіңішке, тұяғы жұқа болады...

Сөрел – орман адамы, кейбір әңгіме бойынша, ол жез
тырнақтың ері (күйеуі); кейбір ертектер бойынша, ол әр түрлі 
кейіпте болады. Сөрел – мүлгіген қалың орманды мекендейді, 
түрі адам сияқты. Оның бойы ұзын ағашпен бірдей. Ол адамды 
қытықтап өлтіреді, орыстың орман ада мы тәрізді»63.

Шоқанның сөзіне қарағанда, қазақтар ол кезде албасты мен 
жезтырнақты, тағы басқа мақлұқтарды (сорель) бөлектемей, 
бәрі бір нәрсе деп ойлаған сияқты. Бірақ сол кездің өзіндеақ 
албастыға айқын роль берілген: жас босанған әйелді өлтіру. 
Мұндай функция басқа ешбір зияндас жыншайтандарда 
жоқ. Аса бір көңіл аударып айтатын нәрсе сол – алба сты 
об разы мен оның осы зиянды функциясы жалғыз қазақ 
емес, көптеген шығыс халықтарының фольклоры мен діни 
нанымдарында кездеседі64. Атап айтқанда, өзбек, қырғыз, 
қарақалпақ, түрікмен, түрік, татар, құмық, ноғай, малқар, 
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қарашай, ұйғыр, чуваш, тува сияқты түркі халықтарының 
фольклорында албасты туралы хикая кең етек алған. Ал 
иран тектес халықтарда албасты бейнесі тәжік, шугнан, яз
гулям, вахан, ишкашим, рушан, хуф елдерінің фольклорында 
кездеседі. Албасты сөзі әр түрлі вариантта тіпті Кавказдағы 
абхаз, адыг, нах, дағыстан, армян тілдерінде де бар екен. 
Ғалымдардың айтуынша, албасты сөзі удмурт, мари тілдерінде 
де ұшырасады65.

Жай қарағанда таза қазақ сөзі сияқты көрінетін «албас ты» 
лексемасы көп халықтар тілінде кездесуі, ол туралы түсінік пен 
хикаялардың ұқсас болуы бұл образдың көнелігін дәлелдейді. 
Зерттеушілер албасты образының шығуы, қай елден қай елге 
қалай ауысқаны жайында әр қилы пікір айтуда. Мәселен, 
албасты сөзінің этимологиясын арнайы қарастырған Г. Климов 
пен Д. Эдельман бұл сөздің шыққан мекені – көне Месопотамия, 
ал бейненің өзі Элам елінің көне мифімен байланысты, кейін 
олардан ассириялықтар мен аккадықтар алып, ары қарай 
таратқан деп пайымдайды66.

Алайда, бұл пікірге қосылу қиын, өйткені дүниеде адамға, 
соның ішінде әйелге қастандық істейтін жыншайтандар 
(злые духи) көптеген ұғым Месопотамиядағы мемлекеттердің 
дәуірінен анағұрлым бұрын пайда болған және оларға қарсы 
көптеген шаралар қолданылған67. Сол себепті албастының жас 
босанған әйелге жасайтын зияндығы көп елде ұқсас та, бірақ 
оның аты басқаша: Ал немесе Карина, я болмаса Тпха, Алк, 
т.б.68.

Біздің ойымызша, мәселе тек «албасты» сөзінің қайда және 
қашан шығуында емес (әрине, тіл білімі үшін бұл маңызды). 
Біз үшін керегі – осы «албасты» сөзінің, албас ты бейнесі мен 
функциясының соншалықты көп елде болуының себебін ашу. 
Әңгіме біреуден біреу қабылдап алған деген тұрғыда емес. 
Жоғарыда айтқанымыздай, аты басқа болса да, заты ұқсас 
бейне әр елдің өзінде атам заманда, мүмкін ежелгі рулық 
дәуірде пайда болған да, кейін осы елдердің этногенезін құраған 
рутайпалармен бірге олардың мифі мен діни нанымдарына 
сіңген.

Осынша елге ортақ албасты образының функциясы ғана ұқ
сас емес, сондайақ оның сырт пішіні де бірыңғай сипатталады: 
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ол көп жағдайда емшектері салбыраған, шашы жалбыраған, 
әйел түрінде бейнеленеді. Мәселен, өзбектерде, «алба сты ша
шын жалбыратып жіберген қортық әйел»69 кейпінде сурет
теледі, тәжіктерде албасты «бірнеше ұзын емшегі бар, шаш
тары да ұзын әйел бейнесінде көрінеді»70. Кавказдағы ноғайлар 
албастыны «шашы жалбыраған, емшектері салбыраған, ірі 
денелі әйел»71 ретінде бейнелейді. Албастыны осы түрде су 
реттеу қазақтарда да бар: «...албасты ұрғашы, жетпіс ем
шегі бар, әр емшегімен жетпіс баланы емізеді... Келбеті 
қорқынышты, шашы ұзын болады»72, – деп жазылған Ә. Диваев 
оқыған Молда Көбей Тоқболатовтың қолжазбасында.

Алайда, албасты образы әр елде кейде әр түрлі болып та 
сипатталады. Жаңағы көрсетілген ортақ белгілерімен бірге 
әр халық албасты бейнесіне басқа бір сипаттар қосқан, сөйтіп, 
ол еркек болып та суреттеледі. Мысалы, ноғайларда еркек 
албастыны Кіркөйлек деп атайды екен73. Қазақтарда да еркек 
албасты бар деп сенушілік жайлы кезінде Шоқан Уәлиханов 
жазған74. Сонымен бірге қазақтар тіпті албасты адам бейнесі 
түгіл, хайуан кейпінде де көрінеді деп санаған және албастыны 
сары албасты һәм қара албасты деп екі топқа бөлген. Сары 
албасты – өте қу болады, адамды кездескен кезінде: «Енді саған 
жоламаймын!» – деп алдайды да, өзі қайтадан қастандығын 
істей береді деп сенген. Ал қара албасты анадан әлдеқайда 
күшті һәм қауіпті. Оның істеген зұлымдығын жою қиын 
деп түсінген75. Қазақтың «Қара бассын!», «Қара басқыр!» 
деп қарғауы я болмаса «Не қара бас ты?» – деуі осы түсінікке 
негізделген болу керек. Жыншайтандар «сары қыз» деп, 
соның түрінде көрінеді деп ұғыну да «сары албасты» туралы 
түсінікке байланысты бо луы ықтимал.

Ал енді ескі діни нанымдағы албасты бейнесі мен фольк
лорлық шығармалардағы (яғни хикаядағы) албасты образы 
бірбіріне ұқсай ма, жоқ па? Міне, енді осыны анық тайық.

Албасты туралы мифтік түсінік бойынша оның басты 
функциясы – жаңа босанған әйел мен сәбиге қастандық 
қылу екенін айттық. Осы функция барлық жоғарыда аталған 
халықтардың хикаясында көрсетіледі. Рас, албастының зиян 
келтіру жолдары өзгешелеу: тәжік пен өзбек хикаяларында 
албасты жаңа туған сәбиге емшегін емізіп, қастық қылады да, 
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босанған әйелдің құтын бекітіп, ендігәрі бала көрмейтін етеді76. 
Ал қазақ хикаяларында албасты толғатып жатқан әйелдің 
өкпесін ұрлап алып, суға тастайды, сөйтіп, әйелді өлтіреді77. 
Рас, хикаялардың көпшілігінде киелі бір адам өкпені ұрлап 
алып бара жатқан албастыны көріп қалып, оны есінен тандыра 
сабап, корқытып, өкпені қайтадан орнына қоюға мәжбүр етеді.

Демек, фольклорда (яғни хикаяда) адам албастыдан ба
сым болып шығады, оны айтқанына көндіріп, айдағанына 
жүр гізеді. Бұдан фольклорлық қаһармандардың алғашқы 
үлгілерін көреміз. Мұнда мифтегідей ілкі ата жоқ және ал
бастыны жеңетін кейіпкер жасампаз қаһарман сияқты емес, 
ол адамзатқа зиянды мақлұқпен ашық күреседі. Күрескенде, 
ол жауын алдап жеңбейді. Күшпен тізе бүктіреді, яғни мұнда 
трикстерлік элемент жоқ. Албастыны жеңген кейіпкер – 
болашақта жезтырнақты, айдаһарды, жалғыз көзді дәуді 
жеңетін аңшымергеннің, жауды ойсырата талқандайтын 
батырдың алғашқы бейнесі, тұңғыш типі. Көне мифтік ұғым
мен байланысты болғандықтан бұл кейіпкер кейінгі 
батырлардай үлкен күштің иесі емес, керісінше, шамандық, 
яғни адамзаттан бөлек тылсым күштермен тілдесіп, қажет 
болса шайқасып, оларды жеңе алатын қасиетке ие. Сол себепті 
албасты туралы түсініктерде оны жеңе алатын адам – не бақсы, 
не бір «киелі» кісі болып саналады. Бұлардың қатарында 
кейде молда жүреді, бұл – исламның әсері. Ислам қазақтың 
бұрынғы діни нанымдарының бәріне қарсы күресе отырып, 
оларды да мұсылмандық мифологияға енгізіп, өзінің қоғамдық 
мүддесіне пайдаланып отырған. Мысалы, Ә. Диваев көшіріп 
алып, жариялаған бір діни қолжазбада әйел затын кеміту 
үшін албасты, жын, диюларды Хауа ана Адам атасыз тапқан, 
сондықтан олар адамға қаскүнемдік қылады делінген78.

Ал фольклорлық хикаяда албастының шығуы туралы әсте 
сөз болмайды. Хикая үшін маңыздысы – дүниеде көрінбей 
жүретін мақұлұқтар болатынын адамға білдіріп, оны олардан 
сақтандыру. Бұл – алғашқы қауым заманындағы адамдардың 
өзін қоршаған ортаны, төңіректі, тіпті бүкіл дүниені танып
білу барысында туған түсінік пен пайымдардың қалдығы. 
Сондықтан дін туралы сөз болғанда мұндай хикаялардың 
исламнан әлдеқашан бұрын пайда болғанын, олардың көне 
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мифтік ұғымдармен байланысын ашып көрсету керек. Ол үшін 
философтар мен этнограф, фольклористер күш біріктіріп, тек 
дін уағыздарын ғана талдамай, көне замандағы ескі мифтік 
ұғымдарды және фольклорды біріктіріп, бірлікте зерттеу 
қажет.

Бұл салада, әсіресе, фольклордың берері көп. «Өйткені 
фольклорлық шығармалар, – деп Мүсілім Базарбаев айтқан
дай, – ұзақ өмірдің сәулеленіп көрінуі, халықтың көп ғасырлар 
бойы дамыған санасының айғағы, айнала табиғатты, тіршілік 
ет кен жандарды көркем жолмен тануының айғағы, сонан туған 
түсінік, ұғым»79.

Албасты туралы хикая халықаралық сипатты болса, жез
тырнақ туралы хикая тек қазақ фольклорында ғана бар. «Жез
тырнақ – әйел кейпіндегі жын (дух). Ол орманда өмір 
сүреді. Жезтырнақ туралы аңыздар көп»80, – деп жазады 
Ш. Уәлиханов. Иә, қазақта жезтырнақ жайында хикая көп. 
Біздің қолымызда 20 шақты текст бар, оның жартысы жарық 
көрген81, қалғаны Академияның кітапханасы мен Әдебиет 
және өнер институтының қолжазба қорында сақтаулы82.

Жезтырнақ туралы хикаялардың негізгі сюжеті мынау: 
аңшымерген я болмаса жолаушы батыр кешке таман қосына 
келіп, ас пісіріп отырғанда, қасына шолпысын сылдыратып 
әдемі келіншек келеді. Жігіт оған тамақ ұсынады, ал әйел 
тамақты қолының ұшын жасырып алады. Тамақ ішіп болған 
соң келіншек жайына кетеді. Енді мергенге: «Осы жезтырнақ 
емес пе екен?» – деген ой келеді де, ол сақтана бастайды, өзінің 
орнына бөренені ұйықтап жатқан адам ұқсатып орап қояды 
да, өзі басқа жақта аңдып отырады. Біраз уақыт өткен соң 
баяғы әйел ұрланып келіп, бөренені адам екен деп қапсыра 
құшақтап, тырнағымен қарс айырады. Осы сәтте аңдып тұр
ған мерген мылтығын басып қалады. Өлгеннен кейін келіп 
қараса, жезтырнақ екен. Жігіт оның тырнақтарын кесіп ала
ды да, қоржынына салып қояды. Кейбір хикаялар мұнымен 
бітпейді. Өлген жезтырнақтың балалары кек алуға тырысып, 
әлгі мергенді аңдиды, одан түк шықпаған соң оның балаларын 
ториды. Мергеннің балалары да қапыда қалмай, жезтырнақтың 
келетінін біліп, тосып жүреді. Ақыр соңында жігіттің балалары 
жезтырнақтың ұрпағын жоқ қылады.
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Жезтырнақ туралы хикалар албасты, жалғыз көзді дәу 
жайындағы әңгімелерге қарағанда біршама көркемделген, 
тіпті шежірелік (генеалогиялық) циклге де түсе бастаған, яғни 
ертегі жанрына ойыса түскен.

Мұнда құр адамның жезтырнақпен кездескен оқиғасы 
ғана айтылмайды. Оқиға әрлене баяндалады, жезтырнақ ке
лер алдындағы адамның жайкүйі, маңайдағы табиғат, түн 
сипатталады, тіпті жезтырнақтың сыртқы киімі, кескіні сурет 
теледі. Ойымыз дәлелді болу үшін жезтырнақ келер сәтті бай
қайық:

«Бір күні Қара мерген кешкісін ет пісіріп отыр еді, бір сыбдыр 
естілді. Мерген: «Бұл не сыбдыр? Бұл маңайда ешкім жоқ еді 
ғой?» – деп жанжағына қарады. Дәл осы сәтте қостың ішіне 
көк көйлек киген әйел кіріп келді де, үндеместен бір тізесін 
бүгіп, отыра кетті. Мерген әйелге зер сала қарап еді, беті сап
сары, көзі аларған екен. Ол да мергенге тесіле қарады»83.

Тағы бір мысал: атасының жезтырнақты қалай өлтіргені 
туралы Жүсіп мерген қасындағы серігіне айтып отырып, 
жезтырнақ келген мезетті былай суреттейді. «Атам атып алған 
таутекенің төстігін отқа қақтап отырып, үңгірге түсініксіз бір 
дыбыс жақындап келе жатқанын сезеді.

«Зыңғыр, зыңғыр» деген дауыс естілген соң, бұл жезтыр
нақтың мыс тырнағынан шыққан дыбыс екенін біліп, оның 
келуін күтеді. Содан шынымен үңгірге адам тәрізді бірдеңе 
кіреді, үстінде шапан, басында тақия»84.

Келтірілген екі үзіндіде жезтырнақтың келер мезгілі – түн, 
адам әр дыбыстан сескенетін уақыт. Оның үстіне маңайда тірі 
жан да жоқ, айдала. Бұның бәрі тыңдаушыға үрей туғызары 
сөзсіз. Демек, жезтырнақ жайындағы хикаяларда тек оқиғаны 
айтуға ғана мән беріліп қоймайды. Мұнда тыңдаушыға қажетті 
дәрежеде әсер ету керектігі де ескеріледі, ал бұл – көркем 
фольклордың белгісі. Демек, хикая жанрында көркемделудің 
алғашқы нышаны елес бере бастайды.

Біздің бұл ойымызды дәлелдейтін тағы бір нәрсе – жезтыр
нақтың сырт пішіні мен киімінің суреттелуі, ендеше, біз 
фольклорлық бейне пайда бола бастаған деп айта аламыз. 
Әрине, бұл әлі таза фольклорлық көркем образ емес, бірақ 
соның өзінде де образдың сыртқы түрін, кескінін бейнелеу бар 



[  118  ]

және бір қызығы – жезтырнақтың түрі барлық хикаяда бірдей 
емес. Айталық, бір хикаяда ол жапжас келіншек түрінде 
келсе, екінші хикаяда ол үстібасын түк басқан еркек адам 
болып келеді. Ойымыз дәлелді болу үшін 23 мысал келтіре 
кетейік.

«Бір уақытта әйелдің дауысы шықты. Кешікпейақ бір 
әдемі, сылдыраған әйел жетіп келді. Әйелге бұл жігіт сөйледі: 
«Жеңеше, неғып жүрсіз?» – деді. Ол әйел айтты: «Екі бала түйе 
бағып кетіп еді, солар кешігіп, келмеген соң соны іздеп шығып 
едім. От шыққанға солар ма деп, мұнда келіп едім деді»85. Міне, 
бұл 1888 жылы жарияланған бір хикаядағы жезтырнақтың 
кейпі.

Ал 1910 жылы жарық көрген хикаяда жезтырнақ былай 
суреттеледі: «Адам тәрізді бірдеңе аяғындағы тұяғын қайыс
тырып, адамнан жасырып тұрады. Шапанының жеңін түсіріп, 
қолындағы тырнағын көрсетпейді. Жезтырнақ келіп, басын 
изейді де, аттың қасына тізерлеп отыра кетеді»86.

Басқа бір хикаяда жезтырнақ еркек болып көрінеді: 
«Борекең (Боран – С.Қ.) басын көтерсе, көрмеген бір хайуан, 
жезтырнақ екен, оның қаруы екі қолында, саусақтары 
бүркіттің тұяғындай, істік темір сықылды, тұла бойы жал
быраған түк екен»87.

Жезтырнақтардың әр түрлі кейіпте көрсетілетінін Шоқан 
Уәлиханов та айтқан. Сонымен бірге кейбір хикаяларда жез
тыр нақ жалғыз жүрмейді, тіпті жезтырнақ елі бар екені, олар
дың да басшылары, көсемдері болатыны жайында айтылады. 
Бұдан біз бұл жанрда дүниеде адамзаттан басқа да, бірақ 
көзге көрінбейтін тірі жандар, мақұлықтар бар деген мифтік 
ұғымның ізі сақталғанын көреміз. Ендеше, хикая – көне 
жанр, ежелгі мифтің өзгерген түрі деген пікірімізді бұл тағы 
да дәлелдеп тұр. Басқаша айтқанда, хикая жанры қазақ 
жұртында көркем ертегімен көп уақыт қатар өмір сүрген, жай 
ғана өмір сүріп қоймаған: ұзақ мезгіл ішінде жаңа хикаялар 
туып, ескілері ертегіге айналып отырған, ба сқа жанрлармен 
қоянқолтық араласып, бүкіл фольклорлық процестің ішінде 
болған. Осы ойымызға орай С. Сейфуллиннің мына сөзін еске 
түсіре кетейік.
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«Тіпті ертек, әңгімелердің көшпелі ел арасында шығуы, – деп 
жазады ол, – соңғы жылдарға шейін үзілмей келді. Арғыдағы 
елдерде, соңғы жылда да «мерт аяқ», «үш буын», «айдаһар», 
«жапан далада жүргенде пәленді перінің қызы шәріне көтеріп 
апарып, қайтып әкеліп тастапты» деген ертектер шығып 
жүрді. Ана жылы, жаз жаңбыр болмаған жылы, «пәлен жерде 
пәлен сұмырайды көріпті», «сұмырай келсе су құриды» деген 
осы екен деп, шындай сөйлеп жүрді...

Міне, қазақтың ауыз әдебиетіндегі ертек, әңгімелер ескі 
замандағы надан жұрттың нанатын әңгімелері»88.

С. Сейфуллиннің айтып отырғаны – біз талдап отырған хи
каялар, тек ол басқаша атаған.

Біз жезтырнақ образына қайта оралайық. Жоғарыда айтыл
ғандай, жезтырнақтардың өз елі бар деп сенген халық хикаяда 
жезтырнақтың жұртын бейнелейді...

Бір күні Төлебай батыр бір жолдасын ертіп, тауға аңға 
шығады. Тау аралап жүріп, олар мал жайып жүрген кісілерді 
көреді, бірақ олар Төлебайларға жылы жүз көрсетпейді. Осы 
кезде Төлебай тастан қаланған үйлерді көреді де, соған қарай 
бет бұрады. Шеткі үйге жақындағанда ішінен жезтырнақ 
шығып, Төлебайға жылы шыраймен сәлем береді, батырға: 
«Аттан түсіп, үйге кіріп шай ішіп кетіңіз», – дейді. Төлебай 
тоқтамай өтіп кетеді де, жанындағы жолдасына: «Жезтырнақ 
елінен күнітүні жүріп шығып кетейік!» – дейді89.

Ел түсінігінде жезтырнақ семьялы болады, семьясының 
біреуін өлтірген кісімен ол өлеөлгенше өштеседі. Біраз хи кая
да әйелі, я болмаса баласы кісі қолынан қаза тапқан жезтырнақ 
өмір бойы сол адамды немесе оның баласын өлтіру ниетінде 
болады. Мысалы, «Мамай батыр» атты хи каяда атасы мен 
әкесін мерт еткен жезтырнақты өлтіріп келген батырға бақсы 
былай дейді:

«Бұл көк тырнақ адамды ұсатып жібереді және бұл (жез
тырнақ – С.Қ.) ерлібайлы екеу еді. Сенің өлтіргенің дұрыс. 
Бірақ балтаны алмау керек еді. Енді мұның ері бар. Ол осы балта 
қайда тұрса, соны іздеп тауып, ауылыңмен үгіп кетеді, – деді. 
Балтаны бекер алдың, бұл үш айда, болмаса, үш жылда қайдан 
болса да табады. Егер білмей ұйықтап қалсаң, аулыңның 
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шетінен аяғына дейін түгел қырады. Және оның өз балтасы 
болмаса, өзге нәрсе оның басын кесе алмайды», – деді»90.

Ш. Уәлихановтың сөзіне қарағанда, қазақтар бұрын жезтыр
нақ ұрғашы және еркек болады деп ойлаған, ұрғашысын – 
жезтырнақ, еркегін – сорел деп атаған91. Міне, жоғарғы мысал – 
осы түсініктің көрінісі.

Алайда, қазақтарда жезтырнақтардың мекені туралы түсінік 
әр түрлі болғанға ұқсайды. Мысалы, Шоқан жезтырнақтар 
орманда тұрады десе, Диваев биік тауды мекендейді дейді. 
Мұндай тұжырымдарды А. Хорошхин де, А. Вамбери де 
айтады. Қалай болғанда да, қазақтар ежелде жезтырнақтың 
елсіз жерде тұратынына сенген: мүлгіген қалың орман да, адам 
шыға алмас биік тау да, ит мұрыны өтпес ну қамыс та, адам 
жүрмес жапан дала да – мұның бәрі тағы аңдар мен құстар 
мекені. Ондай жерлерге тек аңшылар, мергендер барады, 
жолаушылар амал жоқ түнейді. Сондықтан хикаялардың 
бас кейіпкері батыр, мерген, аңшы болады. Олар өз басынан 
өткен оқиғаларды ауылға келгенде әңгіме қылып айтады. Ол 
әңгіме бірденбірге айтылып, жұртшылыққа тараған кезде 
батырдың кездестіргені кәдімгі аң емес, таңғажайып нәрсе 
болып шығады. Қазақ арасында осындай әңгімелердің туып, 
таралуы, өзгеруі тура лы С. Сейфуллин өте дәлелді етіп айтқан:

«Міне, осы неше түрлі аң мен құстардың тіршілік, 
тұрмыстарын, сырларын, күйлерін аңдып, көріп бақылаған 
аңшылар кешке ауылға қайтқанда көргенбілген, естігендерін 
от басында әңгімелейді. Жаратқан сәйгүлік атқа мінісіп, 
қолдарына жебелі, шашақты толғамалы найза, шүйделі ай
балта алып, жорыққа, жауға аттанған ерлер де көргенбілген, 
естігендерін әңгімелеген...

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

Міне, сол көргенбілгендерін, естігендерін сөйлеген дәмді 
әң гімелер біртебірте ертекте болып кететін...»92.

Бұл жерде С. Сейфуллин аңыздық прозаның естелік түрінде 
айтылатын меморат, хикая жанрларының туып, қалыптасу 
процесін, олардың даму және басқа жанрға ауысу жолдарын 
асқан зерделікпен ашқан. Оның бұл ойының құндылығы – 
Сәкеннің этнография мен фольклорлық өмірге өзінің тікелей 
араласқанында, ауылдағы өзі айтып отырған аңшы, саяхатшы, 
жолаушылармен бірге жүріп, олардың бүкіл тыныстіршілігін, 
рухани дүниесін, психологиясын жақсы білуінде. Яғни ғылыми 
тұжырымын Сәкен өз көзімен көріп, бақылаған процеске сү
йеніп айтып отыр. Сондықтан С. Сейфуллиннің бұл сөзі – тірі 
куәлік деп қабылдануға тиіс.

Сонымен, аңыздық прозаның меморат әңгімелері бірте
бірте хикаяға, одан әрленіп, айшықтанып көркем фолькло рға 
айналады дедік. Соның тамаша дәлелін Жамбыл жырлаған 
«Өтеген батыр» атты эпостан көруге болады. Мұнда Өтеген 
батыр мен оның жолдастары жер жаннатын іздеп жүріп, небір 
оқиғаларға тап болады. Соның бірі – жезтырнақпен кездесу93.

Міне, бұл жерде біз жезтырнақ туралы көне хикаяның 
көркемделіп, эпосқа кірігіп кеткенін көреміз. Бір қызығы, 
Жә кең «Өтеген батырды» хикая деп атапты. Атаса атағандай: 
эпостың мазмұны бірнеше хикаядан тұрады. Әр хи кая өзінше 
бір жыр іспетті, өрнектелген, бойына эпос поэтикасын сіңірген.

Ал біз талдап отырған жезтырнақ туралы хикаяның сюжеті 
бұл эпоста толық сақталған, сюжеттің барлық элементтері 
түгел.

1) түн қараңғысында елсіз жерде жолаушылардың тамақ 
пісіруі;

2) олардың қасына екі әйелдің келуі;
3) тамақ ішіп болған кезде олардың кетуі;
4) жігіттердің өз орнына томарды қойып, үстіне шапан 

жауып, жезтырнақты андуы;
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5) түннің бір уағында екі әйелдің қайтып келіп, томарларға 
тырнағын салуы;

6) батырдың оларды атып өлтіруі.
Сонымен қоса «Өтеген батырда» қарапайым хикаяда сурет

телетін ситуация түгел берілген: мүлгіген қалың орман, қараң
ғы түн, жезтырнақтың алғашында ашық, кейін ұрланып келуі, 
жігіттердің үрейі.

Хикаядағы жезтырнақ мен эпостағы жезтырнақтың іс
әрекеті де, мінезқұлқы да бірдей, тіпті жезтырнақтың өлтіру 
әдістерінде де еш өзгеріс жоқ.

Алайда, осынша ұқсастыққа қарамастан хикая мен эпос екі 
түрлі шығарма (екі жанр) болып көрінеді. Бұл заңды, өйткені 
жоғарыда көрсетілген ұқсас компоненттер өте айшықталып, 
әсіреленіп бейнеленген, яғни дәстүрлі хикаялық сюжет көркем 
түрде баяндалған. Сөйтіп, бір жанр (хи кая) екінші жанрға 
(эпосқа) ауысқан. Бұл, бір жағынан, сюжеттің жанрдан бұрын 
пайда болатынын растаса, екінші жағынан, жанр дегеніміз 
сюжетті баяндау тәсілі екенін дәлелдейді, ал үшінші жағынан, 
аңыздық қарапайым прозаның көркем фольклорға айналу 
процесі заңды құбылыс екенін көрсетеді.

Бұны, әсіресе, «Өтеген батырдың» Жамбыл жырлаған екі 
нұсқасын салыстырғанда айқын көруге болады. Екінші нұсқада 
да жаңағы хикаяның сюжеті, кейіпкерлері, ситуациясы, не 
ке рек, барлық дәстүрлі компоненттері бар, бірақ олар бірінші 
нұсқадан гөрі басқаша бейнеленген. Олар мұнда да әсіреленген, 
көркемделген, эпос поэтикасының заңына сәйкес жырланған. 
Міне, мифтің хикаяға, хикаяның көркем фольклорға айнал
ғаны деген осы!

АҢЫЗ

Қазақ фольклорын зерттейтін ғылымда аңызға ертегіден 
басқа прозалық шығармаларды түгел енгізу дәстүрге айналған. 
Бұл – заңды, өйткені ел арасында «ертек», «аңыз» ұғымдары 
кеңірек жайылған және қара сөзбен айтылатын шығармаларды 
осы екі сөзбен атау қалыптасқан. Сонымен бірге қазақтың 
ертегіге жатпайтын ауызекі әңгімелеріне өткен ғасырдағы 
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фольклоршылар мен зерттеушілердің кейбірі басқаша да атау 
берген. Бұл ретте бірінші кезекте Шоқан Уәли хановты атау 
абзал. Ол тарихқа қатысты әңгімелерді «тарихи аңыздар» 
(исторические предания) деп атап, тұңғыш рет аңыздың 
тарихи оқиғалар мен адамдар жайында болатынын айтқан, 
оларды ертегіден де, жырдан да бөліп алған94. Шоқанның ойын 
ары қарай жалғастырған Г.Н. Потанин болды. Ол да қазақ 
руларының шығуы жайындағы шежірелер мен тарихта болған 
қайраткерлер туралы әңгімелерді «аңыздар» («предания») деп 
атаған95.

Бірақ революцияға дейінгі фольклористер ертегіге жат
пайтын әңгімелерді осы Ш. Уәлиханов пен Г.Н. Потанин тәріз
ді жанрлық тұрғыда нақты шектемей, жалпы «легенды и пре
дания» деп жүрді. Соның салдарынан тарихи негізі бар аңыздар 
мен ойдан шығарылған көркем әпсаналар, сондайақ исламмен 
бірге тараған хикаяттар біресе «предания», біресе «легенда» 
деп аталып жүрді.

Қазақ совет фольклортану ғылымында аңызды жеке жанр 
ретінде тұңғыш қарастырып, оның жанрлық белгілерін, не
гізінен, дұрыс сипаттап берген ғалым – Мұхтар Әуезов. Ол 
Л. Соболевпен бірігіп жазған еңбегінде аңызға: «Тарихта бол
ған адамдар жайында айтылған, халық шығарған көркем 
әңгіме»96, – деген анықтама береді жөне бұл жанрдың мынадай 
ерекшеліктерін атайды: аңыз «әңгіме етілетін адамның өз 
өміріндегі шын ісі мен мінезінің суреттеуінен, аңғарынан 
туады; аңызәңгіменің тарихтық адамды біржолата өзіне 
ұқсамаған кейіпке түсіріп әкететіні болмайды; әрбір аңыз
әңгіменің негізінде тарихта болған адамның шын кескінінің 
түбегейлі ерекшеліктері жүреді...»97

Сонымен қатар Мұқаң аңыздың тағы бір ерекшелігі ретінде 
оның циклдік сипатын айтады да, қазақ аңыздарын үлкен екі 
топқа бөледі. «Бірінші топқа жататындар – Қорқыт, Асан, 
Алдар көсе сияқты тарихи адамдар жайындағы аңыздар 
және Қожанасыр жайындағы аңызанекдоттардың қазақша 
нұсқалары. Екінші топқа күй аңыздары жатады. Домбыра мен 
қобызда, сыбызғыда тартылған күйлер арқылы әр аңыздың 
мазмұны баяндалады. Қазақта күй жүздеп саналады. Солардың 
әрқайсысының да ауызша айтылатын кіріспесі болады»98.
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Алайда, Мұхтар Әуезовтің осы тұжырымдары ұлттық 
фольк лор тануда ары қарай жалғаспады, дамытылып кетпеді. 
Тек Мәлік Ғабдуллин ғана өзінің қазақ халық әдебиетіне 
арналған оқулығында бұл жанрға біршама орын берді. Бірақ 
соның өзінде ол кісі аңызды жеке алмай, «аңыз әңгімелер» деп 
атап, оған жалпы сипаттама берген. Соған қарамастан Мәкең 
аңыз жанрының ең басты ерекшелігін айқын көрсеткен.

«Оқиғасын реалистік болмыста, – деп жазады Мәлік Ғаб
дуллин, – шындық өмірден алып ауызша шығарған қазақ хал
қының көркем шығармаларының елеулі бір саласы – аңыз
әңгімелер. Аңызәңгімелердің алғашқы үлгілері халық үшін 
қызмет еткен және тарихта болған адамдардың ісін, өмірін 
әңгімелеу негізінде туған...

...Әуел басында тарихи шындыққа, нақтылы деректерге 
негізделіп туған әңгімелер кейіннен халықтың ауызша айта
тын аңыздарына айналған. Бұл әңгімелер бертін келе әр түрлі 
қоғамдық жағдайларға, халық тілегіне сәйкес өзгеріп, жаңара 
берген, оған бергі заманның өмір шындығынан туған жаңа 
оқиғалар, көзқарастар қосылған. Солардың бәрінде жаңағы 
адамдардың аттарын айнытпай сақтай отырып, соңғы кездің 
тілектерін көрсететін аңыздар да туған»99.

Мәлік Ғабдуллиннің бұл тұжырымдары Мұхтар Әуезовтің 
пікіріне саяды. Бірақ, осы екі ғалымның айтуына қарамастан, 
бізде аңыз жанры әлі де зерттелген жоқ, оның жанрлық 
белгілері толық сипатталған жоқ. Сол себепті күні бүгінге дейін 
аңыз деп предание, легенда ұғымдарын қатар айтып жүрміз. 
Ал бұл екеуі – екі бөлек жанр. Олардың әрқайсысына жеке 
атау беріп, жанр ретінде жеке қарастырып, толық сипаттау 
керек. Сондықтан біз аңыз терминіне преда ние ұғымын енгізіп, 
легенданы әпсанахикаят деп атадық. Өйткені Мұхтар Әуезов 
пен Мәлік Ғабдуллиннің аңызға берген анықтамасы преданиеге 
тура келеді. Біз, негізінен, сол анықтаманы қолдай отырып, 
аңызды халық прозасының жеке жанры ретінде қарастырамыз.

Аңыз жанрының арғы түбірі, сөз жоқ, ежелгі рутайпалық 
қауым кезінде жатыр. Оның көмескі көрінісін рулар дың шығу 
тегін баяндайтын шежірелер мен тайпалардың соғысы туралы 
әңгімелерден табуға болады.
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Аңыз жанры тарихи шындық, тарихи факт негізінде 
қалыптасады. Алайда, аңыз аясында тарихи факт әр дәуірдегі 
айтушылар мен тыңдаушылардың түсінікпайымына, ұғы
мына сәйкес өзгереді.

Рулар, тайпалар арасындағы даужанжал, ұрыссоғыстар 
ту ралы аңыздар ауызекі (ауызша) хроника іспеттес, онда ша
мамен болған оқиғаның мезгілі көрсетілуі мүмкін, сол оқиғаға 
қатысқан адамдар міндетті түрде аталады. Мұндай аңыздардың 
бейнелеу құралдары жұпыны ғана, ал дәріптеу мен көркем 
жинақтау мүмкіншілігі ертегі мен эпостан әлдеқайда аз. 
Рулар, тайпалар соғысы туралы аңыздар – батырлық ертегі 
мен қаһармандық эпостың тағы бір қайнар көзі.

Аңыз өмірде болған елеулі оқиғалар, ертеректе өмір сүрген 
көрнекті адамдар және белгілі бір жерсу, мекен жайды 
баян дайды. Сондықтан ел арасында аңыздағы айтылатын 
оқиғалар мен әрекеттер ақиқат нәрсе деп қабылданған. Жұрт 
үшін аңыз ертегі емес, онда көркемделген қиялдың, көркем 
шарттылықтың белгісі аз. Әрине, объективті түрде қарайтын 
болсақ, аңызда да қиял (вымысел) бар, бірақ ол ертегідей, я 
болмаса әпсанахикаяттағыдай көркемделмеген.

Аңызда айтылған хабар, оқиға еш күмән туғызбайды, 
өйткені оның түп негізі – тарихи шындық. Бұл – біріншіден. 
Екіншіден, аңыздың мазмұнын растайтын дерек ретінде жердің 
аты, белгілі қайраткердің есімі я болма са жыл мезгілі аталып 
отырады. Үшіншіден, аңыздың айты лу мәнері тұрақталған, ол 
ылғи үшінші жақтан және өткен шақта баяндалады.

Аңыздың түпкі мазмұны өмірдің танылған бір фактісі 
болып келеді. Әрине, ауызданауызға, біреуден біреуге ай
тылып жүргенде бұл фактінің кейбір детальдары, болмаса ол 
туралы жалпы хабар өзгеріске ұшырауы мүмкін, тіпті кейде 
жалған болып шығуы да ықтимал. Бірақ соның бәрінде де ол 
факті туралы хабар шын болып есептелінеді, өйткені дәстүр 
бойынша айтушы оны ғажайыпты нәрселермен түсіндіру ке
рек деп ойламайды. Басқаша айтқанда, аңызда ешқандай 
кереметтілік, ғажайыптық сыр болмайды, өмірден тысқарғы 
фан тастикалық кейіпкерлер көрінбейді.

Аңыздың тағы бір ерекшелігі – онда баяндалатын оқиға тек 
ұлттық сипатта болып, белгілі бір жерге ғана байланыс ты болып 
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келеді. Яғни, аңызда тек жергілікті тарихтың ғана оқиғасы 
әңгімеленеді. Аңыз дегеніміз – бір мекеннің, жергілікті жердің, 
я болмаса бір елдің, тайпаның, рудың ауызекі шежіресі (устная 
хроника), бір аймақта болған оқиғаның әңгімесі. Сондықтан 
аңыздардың сюжеті көп жағдайда ұлттық қана болады, бір 
елдің аңызы екінші елге ауыспайды, тіпті аңыздың көпшілігі 
аймақтық (локальдық) қана болады. Басқа елді былай қой
ғанда, Қазақстанның бір жерінде болған оқиға екінші жерде 
болмаған, сондықтан ол оқиғаға байланысты туған аңыз басқа 
аймаққа кең тарамаған. Мәселен, оңтүстіктегі мекендер жайлы 
аңыздар солтүстікте белгісіз. Я болмаса, керісінше. Әрине, 
бүкіл Қазақстанға белгілі болған, яғни бір ғана ай мақ аясынан 
асып кеткен оқиғалар жайлы аңыздар барлық жерге тарауы 
мүмкін, бірақ мұндай оқиғалар жиі болып тұрмаған. Соның 
өзінде де бүкіл Қазақстанға тараған аңыздар өзінің пайда 
болған алғашқы аймақтық сипатын жоғалтпаған. Мұндай 
аңыздарға «Ақтабан шұбырынды» оқиғаларына байланысты 
туған әңгімелер жатады. Ал Исатай мен Махамбет көтерілісіне 
қатысты пайда болған аңыздар да үлкен тарихқа белгілі 
болғанымен өзінің алғашқы шыққан аймағына, яғни Батыс 
Қазақстанға кеңірек тараған.

Жалпы, аңыздың аймақтық (локальдық) сипаты оны фольк
лордың басқа жанрларымен салыстыра қарағанда айқын кө
рінеді. Мәселен, қаһармандық эпос пен тарихи жырда бүкіл 
қазақ еліне қатысты оқиға бейнеленеді, сондықтан батырлар 
жыры мен тарихи жырлар Қазақстанның барлық жерінде 
жырланған.

Ал аңызда әңгімеленетін жағдай бір аймақтың ғана тарихы
на байланысты келеді, сондықтан ол шығарманың мазмұны 
нақтырақ болады. Сол себепті бір аңызды толық түсіну үшін 
кей де онда баяндалатын оқиғаны білу аз, сол аңыз пайда болған 
аймақты да жете білуге тура келеді, онда айтылатын басқа да 
фольклорлық шығармалармен танысу қажет болады. Сөйтіп, 
аңыздың бүкіл «контексін» біліп барып қана оны жанжақты 
талдауға болады.

Біз жоғарыда аңыздар бір халықтан екінші халыққа ауыс
пайды дедік. Бұл жерде ескертетін нәрсе – бір аймақта отыратын 
екі халықтың аңызы бірбіріне ауысуы мүмкін, бірақ ол кең 
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жайылмайды. Сонымен қатар көрші тұрмайтын әр жақтағы 
екіүш елдің аңыздары ұқсас болуы да ықтимал. Алайда, 
мұндағы ұқсастықты тарихитипологиялық деп білу керек, 
өйткені тұрмыстіршілігі, жүрген ортасы, нанымсенімдері 
ұқсас елдерде бір типтес сюжеттер пайда бола беретіні белгілі. 
Сөйтіп, аймақтық жағдайға байланысты туған сюжет өзінің 
тарихистадиялық сипаты жағынан «халықаралық» болып 
көрінеді.

Сонымен қатар бір замандарда бөлініп, ыдырап кеткен 
туыс қан халықтардың көне аңыздары да ұқсас болуы мүмкін. 
Мысалы, көп түркі жұртында кездесетін Қорқыт жайындағы 
әңгімелер – бір кездегі түркілердің тұтастығы онша бұзылмай, 
аралары алшақтамай тұрған кездегі аңыздар. Бірақ кейінгі 
дәуірлерде әр халықта ол аңыздар өзінше өмір сүріп, дамыды. 
Сөйтіп, бір елде Қорқыт жайлы аңыз болса, екінші елде эпос 
пайда болды, ал үшінші елде ертегі туды. Қорқыт жайындағы 
көне аңыздар қазақ арасында әпсанахикаят жанрына айналды.

Аңызда ертегідей тұрақталған, бір типті, көп шығармаларға 
тән сюжеттік композиция болмайды. Онда қалыптасқан, бір 
аңыздан екінші аңызға ауысып жүретін канондық мотив пен 
сюжеттер өте аз. Сол себепті аңыз жанрында сюжеттік өзек 
(ядро) алуан түрлі болады және ол ары қарай өрби түсуге бейім 
келеді. Әдетте, аңыздардың көлемі шағын болады, бірақ соған 
қарамастан олар айтылу мәнерінің қызғылықтылығымен, 
мазмұнының тартымдылығымен, сюжетінің сонылығымен, 
композициясының қарапайымдығымен тыңдаушыны өзіне 
баурап алады, оған зор әсер етеді.

Халық прозасының басқа жанрларына қарағанда, аңыздың 
танымдық қызметі айқынырақ, ол елдің өткен тарихынан, 
өмірінен мағлұмат береді, яғни аңыз жұрттың білімін кө
бейтеді. Аңыз – халықтың өзі айтып берген ауызекі тарихы 
де се де болады. Олай дейтініміз – қазақ тарихында аты белгілі 
қайраткерлер мен ірі оқиғалардың аңызда айтылмағаны 
жоқ. Қазақтың жеке ел болу тарихында үлкен роль атқарған 
Жә нібектен бастап 1916 жылғы ұлтазаттық көтеріліске 
дейінгі аралықтағы Қазақстанның әр жерінде болған елеулі 
оқиғалар жайындағы аңыздың саны мол. Ол оқиғалар жалаң 
айтылмайды, олар көп жағдайларда белгілі бір қайраткерге 
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немесе мекенге байланысты болып келеді. Мысалы, әз Жәні
бек пен Жиренше шешен, Асан Қайғы, Абылай, Қазыбек, 
Исатай, Сырым есімдеріне қатысты айтылатын әңгімелердің 
дені аңыз болып келеді. Сол сияқты «Ақтабан шұбырынды» 
кезінде болған оқиғалар мен жержерде болған көтерілістер 
туралы прозалық ауызекі шығармалар да аңызға жатады. 
Сондайақ әр түрлі жерсу, мекен ге байланыстырып айтылатын 
да шығармалар бар. Оларды да фольклортану ғылымында аңыз 
жанрына жатқызып жүр100.

Аңыз халықтың жадында сақтап, ауызша айтып кел ген 
тарихы дегенде, онда тарихи оқиғалар еш өзгеріске ұшы
рамаған, шындық сол қалпында әңгімеленген деген ой ту
мау керек. Аңыз жанры да, бүкіл фольклор сияқты, ана х
ро низмнен құралақан емес. Біріншіден, ауызша тараған
дықтан, екіншіден, әңгімеленген оқиғадан көп уақыт өтіп 
кеткендіктен, үшіншіден, әңгімеге көркемдік элементтері 
әсер еткендіктен аңызда баяндалатын оқиға көмескі тартады, 
әң гіменің варианттары пайда болады, тіпті оқиғаның мез
гілі шатастырылады. Ал айтушы мен тыңдаушының дүниеге 
көзқарасын, таптық мүддесін ескеретін болсақ, онда аңыздық 
шығармалардағы оқиға, ондағы адамдар, олардың ісәрекеттері 
басқаша бағаланып, өзгеше сипатталуы мүмкін.

Аңыз жанрының бір бөлшегі – шешендік сөзді зерттеген 
Б. Адамбаев дұрыс айтады: «Халық өзінің шығармаларында 
белгілі адамның бейнесін ғана өзгертіп қоймайды, оның ең 
алдымен ісін, сөзін қалауынша ел тілегіне бейімдеп өңдеп, 
өзгертіп жібереді»101.

Демек, аңыз жанрында да белгілі дәрежеде көркемдік 
жинақтау болады. Сондықтан онда фактілер мен оқиғалар 
ай тушы мен тыңдаушылардың қатынасы тұрғысынан баян
далып, тарихи жинақталған бағаға ие болады. Сол себепті 
аңыздық шығармалардың ішінде халыққа жат идеялы әңгі
мелер де кездесіп қалады. Алайда, бізге белгілі аңыздардың 
ба сым көпшілігі халықтық, бұқаралық сипатта. Әсіресе, 
басқыншылар мен қанаушыларға қарсы күресте қол бастаған 
адамдар туралы аңыздар халықтың жадында жақсы сақталған.

Ертегі тобына жатпайтын өзге жанрлардан аңыздың басты 
айырмашылығы – оның айқын түрде тарихи шындыққа, ақи
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қатқа бағытталатындығы (ярко выраженная установка на 
историческую действительность). Басқаша айтқанда, аңыз 
тек тарихи ғана болады. Әдетте, фольклортану ғылымында 
аңызды тарихтық және мекендік (топонимикалық) деп екі
ге бөледі. Алайда, біздің ойымызша, бұл жіктеуде тек тақы
рыптық қана принцип бар және бұлай жіктеу аңыз жанрының 
ерекшелігін ескере бермейді. Топонимикалық деп бөліп жүр
ген аңыздарда да тарихи негіздер, фактілер болады. Ал та
рихтық деп жүрген аңыздарда топонимикалық та мотив 
кездеседі. Аңыз жанрындағы шығарманың өзі емес, ондағы 
сарын ғана топонимикалық сипатта болуы мүмкін. Сондықтан 
«топонимикалық аңыз» деген атауды шартты түрде ғана алу 
керек те, оған белгілі бір жерге, мекенге байланысты оқи
ғаны баяндайтын әңгімелерді жатқызу қажет. Екінші сөзбен 
айтқанда, топонимикалық аңыз деп жерсудың, таутастың 
пайда болуы мен атын мифтік ұғыммен, немесе мифтік кейіп
кердің ісәрекетімен емес, бір оқиғамен я болмаса белгілі 
қайраткер атымен байланысты түсіндіретін әңгімені айтамыз.

Сонымен, қазақ аңызын біз де тарихи және топонимикалық 
деп екіге бөлуді жөн көрдік. Ал күй аңызына келсек, онда әр 
түрлі жанр тоғысқан: миф, аңыз, әпсанахикаят, ертегі, жыр. 
Күй түрінде орындалатын аңызды айтар болсақ, олардың 
басым көпшілігі тарихи оқиғаларға байланыс ты болып келеді. 
Содықтан күй аңызы деген топты жеке бөлмедік.

Қазақ күйлерінің жалпы бір оқиға бойынша немесе аңызға 
негізделіп туатыны жайында халық сазын (музыкасын) зерт
теушілердің көбісі жазған. Академик А. Жұбановтың сөзімен 
айтсақ: «Қазақ халқының басынан кешкен толып жатқан 
тарихи оқиғалар музыка тілінде де аңыз болып сақталады. 
Мәселен, «Ақсақ құлан» күйінде халқымыздың өсіпөркен
деуіне ұзақ уақыттар бойы қырсығын тигізген татармоңғол 
басқыншылығы тұсындағы бір көрініс бейнеленеді... Қазақ 
халқының «Тепеңкөк», «Нариген» секілді аңызкүйлерінің 
де осы тәріздес сюжеттерге құрылғаны белгілі. Қазақ елінің 
басынан өткен тарихи ауыр оқиғалардың біразы Шыңғыс хан, 
Ақсақ Темір (Темірлан) есімдерімен байланысты. Сондықтан 
әнкүйлерде де сол қатыгез әміршілердің аты жиі ұшырап 
отырады»102.

9278



[  130  ]

Тарихи аңыздарда кейде оқиғалар мен фактілер көркем 
түр де жинақталып, қиял тұрғысынан, яғни ел оқиғалар мен 
фактілердің өз ойына, арманмүддесіне сәйкес болуын қалап, 
солай баяндайды, солай етіп көрсетеді. Оған бірнеше себеп 
бар. Біріншіден, көп уақыт өткендіктен оқиғаның қалай бол
ғанын дәл білмегендік, екіншіден, бұрынғы заманда болған 
шындықтың өзін емес, ел қалаған шындықтың көрініс табуы. 
Мұның бәрі аңызда (жалпы, ертегіге жатпайтын прозада) көр
кемдеу саналы түрде болмайтының дәлелдейді (бес сознательно
художественное творчество).

Бейнелейтін оқиғаларына, кейіпкерлеріне, жалпы тақыры
бы мен мазмұнына қарап, тарихи аңыздарды шартты түрде 
мынадай топтарға бөлуге болады: а) оғызқыпшақ заманынан 
елес беретін аңыздар (оларға Қорқыт, Ахмет Иасауи және Арыс 
тан Алып туралы әңгімелерді енгізуге болады. VIII – XII ғғ.); 
ә) моңғол шапқыншылығы мен Алтын Орда оқиғалар жа
йындағы аңыздар (Шыңғыс, Жошы, Тоқтамыс, Темір есім
деріне байланысты әңгімелер. XIII–XVғғ.); б) Қазақ хандығы 
тұсындағы оқиғалар мен қайраткерлер туралы аңыздар 
(Жәнібек, Асан Қайғы, Жиреншелер жайындағы әңгімелер. 
XV–XVII ғғ.); в) қалмақтарға қарсы соғысұрыстарға бай
ланысты туған аңыздар (Абылай, Қазыбек, Әбілқайыр, 
Бөгенбай, Қабанбай аттарына қатысты әңгімелер. XVIII ғ.); 
г) Сырым, Исатай мен Махамбет, Жанқожалар бастаған ша
руалар көтерілісіне байланысты туған аңыздар (XVIII–ХІХ ғғ.); д) 
ХХ ғ. басындағы ұлтазаттық қозғалыс туралы баяндайтын 
аңыздар.

Әрине, бұл алты топтағы шығармалардың бәрі бірдей таза 
аңыз жанрының белгілеріне, аясына сәйкес келе бермейді. 
Әңгімеде баяндалып отырған оқиға неғұрлым қашық, яғни 
өте ертеде болса, соғұрлым ол әңгіме аңыздан гөрі әпсана
хикаятқа жақындай береді. Онда алғашқы оқиға көмескіленіп, 
оның сұлбасы ғана сақталады, әйтпесе тіпті ұмытылып кетуі де 
мүмкін. Уақыт өткен сайын аңыз көркемделе түсіп, ондағы іс
әрекеттер әсіреленеді, кейіпкерлер дәріптеледі. Сөйтіп, аңызға 
әпсана мен ертегінің поэтикасы ене бастайды103. Осындай 
жағдайды, әсіресе, алғашқы үш топқа енген шығармалдардан 
байқауға болады. Дегенмен, бұл жерде біз оларды да қамти 
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кетеміз, бірақ кең тоқталмаймыз, өйткені өзінің көркемдік 
даму барысында олар аңыз жанрының деңгейінен асып кеткен. 
Сондықтан олар туралы көбінекөп әпсанахикаят жанрын қа
растырғанда сөз бола ды. Бірақ соған қарамастан бұл жерде 
оларды аңыздың жүйесін, тақырыптық бірлігін анықтау үшін 
көне аңыз үлгісі деп қараймыз.

Оғызқыпшақтар тарихына қатысты аңыздар қатарына 
«Жанкент қаласы туралы»104, «Арыстан Алып пен Тойма 
сұлу»105, «Көккесене»106 сияқты шығармаларды жатқызуға 
болады, өйткені бұларда көрінетін адамдар мен әңгімеленетін 
шаһарлар сол VIII–XI ғғ. болған оқиғаларда көрнекті роль 
атқарған. Сондай қаланың бірі – Жанкент (дұрысы Жаңакент 
болу керек). Бұл шаһар X ғасырда оғыз ұлысының астанасы 
болып, Орта Азия, Таяу Шығыс, Жетісу, Қытай, Еділ бойын
дағы елдердің саудасаттық, мәдени, саяси байланыстарында 
үлкен роль атқарғаны тарихтан белгілі107. Жан кент қаласының 
қираған қалдықтары Қазалыдан 2030 шақырымдай төмен 
Сырдарияның сол жағында жатыр. Қорқыттың да күмбезі осы 
маңайда болған.

Жанкент каласының қалай, қашан қирағаны туралы нақты 
жылнамалық дерек әлі табылған жоқ. Қалай болғанда да бұл 
қаланың құлауы жаугершіліктен болғаны дау туғызбаса керек. 
Мәселен, 1897 жылы мынадай бір дерек жарияланыпты: «Жент 
қаласы мен оның төңірегін жаулап алғаннан кейін моңғолдар 
Жанкентті басып алды. Олар өзенмен құлдилап төмен түсіпті, 
бірақ бұл жорыққа Жошының өзі қатысты ма, жоқ па – 
белгісіз. Жент өлкесін түгел бағындырып алғаннан соң Жошы 
әкесіне қосылу үшін Бұқараға бет алғаны анық»108. Де мек, 
оғызқыпшақ заманында гүлдеп тұрған Сыр бойындағы Жент, 
Сығанақ, т.б. қалалар сияқты оғыздардың астанасы болған 
Жанкент те Шыңғысхан бастаған моңғол шапқыншылығы ке
зінде қатты қираған.

Ал бізге жеткен аңыздарда Жанкент шаһарының тарихы 
таза фольклорлық дәстүрде баяндалады. Бұл туралы Әлкей 
Мар ғұлан былай деп жазады: «Жанкент туралы айтылатын 
қазақ аңыздарында бұл қа ла ны мекендеген елдің жойылып 
кетуін, оның күйреп бітуін қалаға ордалы жылан қаптап 
кетуіне деп қауесет етеді. Қаланың даңқты адамдары Қорқыт 
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ата, Сарман күса, Санжақ сұлтан, оның жұбайы Бикем, 
олардың атааналары тегісімен жы ланның шағуынан өледі. 
Жанкент патшалығын сақтау үшін Сыр бойына қара дауыл 
соқтырып, Қорқыттың күшті рухы ретінде қара бура келеді.

Сырдың төменгі жағындағы қазақтардан 1864 жылы сая
хатшы орыс суретшісі Василий Верещагин мынадай бір сөз 
жазып алған: «Қазақтар бұрынғы заманда болған үлкен қала 
жайында аңыз айтады. Ол аңыз бойынша бұл маңайдағы үй
лерді жыландар құртыпты. Осы өңірдің сол кездегі әмір
шілерінің бірі өзімен көршілес беженектер патшасының 
қы зына үйленіпті, бірақ опасыз болған соң әйелін өлімге 
бұйырыпты. Алайда, оның қайын атасы сиқырмен қалаға жы
ланды қаптатып жіберіпті. Сөйтіп, жыландар әміршінің өзін 
де, оның жұртын да жоқ қылыпты»109.

Жанкент шаһарының қирауы туралы аңыздар110 қай кез
де пайда болғанын анықтау қиын111. Ә. Марғұланның айтуын
ша, бұл аңыз «Қорқыт кітабы» мен «Оғызнамеде» айтылатын 
Қазанбектің ордасын бешенелер қиратқан оқиғаны сурет
тейді»112. Біздің ойымызша, бұл аңыз дәл бір тарихи оқиға
ны баяндамайды. Мұнда байқалатын нәрсе – тарихи ана
х ронизм: Жанкенттің қирауын бергі дәуірлерде болған деп 
әңгімелеу. Шындығында, Жанкент қаласы бірнеше соққыны 
басынан өткерген: арабтардың шабуылы, моңғолдардың 
шапқыншылығы және Ақсақ Темірдің жорықтары. Осы оқи
ғалардың дәл қайсысы жоғарыдағы аңызға негіз болғанын 
тап басып айту қиын. Дегенмен, фольклордың әр дәуір іздерін 
бойына сіңіріп отыратынын ескерсек, бұл аңызға алғаш түп 
негіз болған оқиға мұсылман дінін таратушы арабтардың 
қалаға басып кіруі сияқты. Аңызда мұсылмандық сарынның 
айқын көрінуі де қосымша дәлел іспетті. Уақыт өте келе 
аңыз кейінгі кездерде болған оқиғаларды да қамтыған, бірақ 
бергі замандарда оқиғалар көмескі тартып, аңызда қиял 
(вымысел) басым бола бастаған. Сөйтіп, біздің дәуірге ол аңыз 
көркемделіп, көптеген қосымшалармен толықтырылып, бас
қа сипатта жеткен. Сондықтан мазмұны мен поэтикалық 
кестесіне қарағанда жоғарыда келтірілген шығарма аңыздан 
гөрі әпсанахикаятқа жақын. Мұнда әпсанаға тән ғажайыптық 
(фантастика) бар, кереметтіктің элементтері (элементы чудес
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ного) айтарлықтай көркем функция атқарып тұр. Оның 
үстіне бұл шығармаларда хикаяттың басты белгісі – діни 
(мұсылмандық) мифология айқын көрініс береді. Сонымен 
бірге мұнда көптеген елдің әпсанахикаятында кездесетін 
айдаһар (немесе ордалы жылан) күзетіп жататын қисапсыз 
қазына туралы сюжет те баяндалады»113.

Міне, мұның бәрі Жанкент қаласы туралы аңыздың жанр
лық сипаты жағынан әпсанахикаятқа айналғанын көрсетеді. 
Демек, өте ертеде пайда болған көне аңыздар біртебірте әп
санахикаятқа, тіпті ертегіге айналады. Мұны Қорқыт, Алып 
Арыслан, т.б. туралы шығармалардан да көреміз.

Тарихи аңыздар қазақ елінің талай ғасырлық өмірінің ең 
бір елеуліелеулі кезеңдері туралы әңгімелеп, мәлімет береді. 
Әпсанахикаятқа айналып кеткен Қорқыт туралы көне аңыздар 
Қазақстан жерінде VIIIX ғасырларда болған оғызқыпшақ 
заманының қалдырған фольклорлық ізі деуге бо лады. Қорқыт 
тарихта болған ба, жоқ па – әңгіме онда емес. Қазір біз үшін 
маңыздысы – Қорқыт бейнесі мен ол туралы фольклорлық 
шығармалардың қазақтан басқа да түркі елдерінде, әсіресе, оғыз 
тобындағы халықтарда кең жайылғандығы. Ал оғыздардың 
VIIIX ғасырларда Қазақстанның Жетісу, Сыр бойы, Арал, 
Каспий аймақтарын мекендегені тарихтан белгілі114. Сондай
ақ Қорқыт туралы аңыздар мен әпсаналардың ең алғаш осы 
жерлерде туғаны да даусыз115. Демек, қазіргі қазақ халқының 
этногенезіне қатысқан сол кездегі тайпалармен бірге Қорқыт 
туралы шығармалар да кең жайылған. Алғаш кезде аңыз 
түрінде пайда болған әңгімелер келекеле бұрынғы сипатын 
өзгертіп, әпсанаға айналған, әңгімелерге негіз болған оқиғалар 
көмескі тартып, ұмытылған. Сөйтіп аңыздар Қорқыт бейнесіне 
шоғырланған. Қорқыт туралы қазақ фольклорында түйінді, 
реалды оқиғаның жоқтығы осыны көрсетеді және алғашқы 
аңыз сипатты әңгімелердің циклге түсіп, көркемделіп басқа 
жанрға ауысқанын дәлелдейді. Сондықтан біз Қорқыт туралы 
қазақ арасында айтылған фольклорлық шығармаларды әп
санахикаят деп танимыз116. Дәл осындай даму тарихын ба
сқа да Асан Қайғы, Жиренше сияқты кейіпкерлер туралы 
шығармадан да байқауға болады. Мысалы, Әлкей Марғұлан: 
«Қорқыт, Көрұғлы, Жиренше шешен, Алдар көсе сияқты 
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оғызқыпшақ заманында шығып, Сыр бойына кең тараған 
аңыздар қазақ халқының ортасында ғасырлар бойы сақталып 
келеді»117, – деп жазады. Әрине, ғасырлар ішінде ол аңыздар 
өзгеріп отырды, жаңа сапаға көшіп, соны сипат қабылдап 
отырды. Міне, мүндай шығармаларды аңыз демей, әпсана
хикаят жанрының аясында қарастыру себебіміз осы.

Ал тарихи аңызға келетін болсақ, онда бір кезде болған 
оқиғаның өзегі сақталады, әңгіме айтарлықтай көркем бол
майды және, негізінен, мәліметті қызмет атқарады, ел оны 
тамашалау үшін тыңдамайды.

Қолымыздағы материалдарға қарағанда, көне тарихи аңыз
дардың ішіндегі жанрлық сипатын біршама тәуір сақ та
ғандары қазақ елінің моңғол мен Орта Азия шапқыншыларына 
қарсы күрес жүргізген дәуірі жайында әңгімелейтіндері болып 
табылады. Тарихи тұрғыдан дәуірлесек, бұл аңыздардың 
бейнелейтін шағы – XIIIXIV ғасырлар, бірақ аңыздардың өзі 
қай мезгілде пайда болғаны туралы үзілдікесілді пікір айту 
қиын. Дегенмен де, Шыңғыс хан, Жошы хан, Ақсақ Темір 
есімдерімен байланысты әнгімелердің сол кездің өзіндеақ 
тууы мүмкін. Әрине, олар бізге алғашқы қалпында жетпеген, 
алайда, оқиғаның өзегін, дәуірдің тынысын, кейіпкерлердің 
ісқылығы мен мінезқұлқын Қорқыт туралы шығармаларға 
қарағанда біршама сақтай білген. Осындай аңыздардың 
біразы Шыңғыс пен Жошы ханның қазақ елін билептөстеген 
шағын баяндайды. Бірақ бұл аңыздар нақты болған белгілі бір 
оқиғаны әңгімелемейді. Олардың көбісі Шыңғыс пен Жошы 
есімдеріне байланысты болып келеді де, солардың қаталдығын, 
бүкіл сол заманның рухын айқын сипаттайды. Мәселен, 
Шыңғыс хан туралы аңыздардан сол кездегі хандардың ара
сындағы алауыздықты, бақталасты, таққа таласып, бірінбірі 
қуғындаған ағайындылар тарихын аңғаруға болады»118.

Бұлардың мазмұны «Моңғолдың құпия шежіресімен» үн
дес119. Алайда, қазақ аңыздары «шежіредегі» оқиғаларды тү
гел және дәлмедәл қайталамайды. Тіпті қазақ аңыздарында 
айтылатын кейбір оқиғалардың шындықтан алшақ екені де 
байқалады, ал енді бір шығармаларда оқиғалардың мезгілі, 
адамдары шатастырылып, қайсыбір жағдайда әр дәуірде бол
ған оқиғалардың елесі шоғырланғаны сезіледі. Мысал үшін 
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атақты «Ақсақ құлан» аңызын алайық. Аңыздың сюжеті 
баршаға аян: ханның баласы аңда жүріп, жаралы құланның 
тұяғынан өледі.

Аңыздың бір вариантында бұл оқиға Шыңғыс пен Жошыға 
байланысты айтылады және зерттеушілердің көбі со лай деп 
тұжырымдайды120. Ал басқа бір варианттарда құланнан өлген 
Жошы болады да, оның әкесі Алаша хан болып баяндалады121. 
Енді бір нұсқаларда аң аулап жүріп өлетін – Жошы емес, 
оның баласы122. Ал кейде Жәнібектің ұлы123 я болмаса Ақсақ 
Темірдің баласы124 болып әңгімеленеді. Тіпті кейбір текстерде 
баласы Жошы делініп, әкесінің есімі айтылмайды125. Міне, 
бір ғана сюжетті (оқиғаны) баяндайтын бірнеше шығармада 
кейіпкерлер әр басқа: Алаша, Шыңғыс, Жәнібек, Темірлан, 
Жошының өзі. Бұлар әр заманда өмір сүрген адамдар, бірақ мұн
дай анахронизм бізді шошытпауға тиіс, өйткені тарихи аңыз 
фольклорлық жанр болғандықтан тарихи дәуірлерді, оқиғалар 
мен адамдарды жылнамадағыдай дәлмедәл суреттемейді, 
оларды тарихи циклдену (исто рическая циклизация) заңына 
сәйкес өзгертеді. Олай болса, өлген баланың әкесі болып 
бірде Шыңғыстың, бірде Алашаның, бірде Жошының, бірде 
Жәнібектің көрінуі тарихи аңызды фольклорлық жанр ретінде 
тағы да бір сипаттайды (Соның өзінде де аңыз өмірде болған 
адамдарды әңгімелеген).

Ал осы аңыздағы оқиғаның өзі өмірде болған ба, ол қан
шалықты шындыққа сәйкес келеді – міне, осы сұрақтарға 
жауап  беріп көрелік. Тарихтан білетініміз: Жошы әкесінен алты 
ай бұрын, яғни 1227 жылдың ақпан айында қайтыс болған126. 
Алайда, оның қандай жағдайда және қалай қаза болғаны 
жайлы ешбір нақты, тарихи дерек жоқ. Тари хи еңбектер мен 
жылнамалардың, шежірелердің айтуына қарағанда, Жошы 
әкесінің ең жақсы көретін ұлы болса да онымен жөнді тіл табыса 
алмаған. Шыңғыс үлкен ұлының өрмінезділігін, ұлысын өзгеше 
билегісі келетінін онша ұнатпаған. Оның үстіне ағасымен араз 
Шағатай да отқа май құйып, әкесін барынша Жошыға қарсы 
қоюға тырысқан. Шыңғыс пен Жошы соңғы рет 1223 жылдың 
көктемінде кездеседі. Жошы әкесіне сыйлыққа мол қылып құ
лан аулап әкеліп береді және 20 мың ақ боз ат айдап әкеледі. 
Сол бойда Жошы қыпшақ елінде қалады да, Шыңғыс басқа 
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балаларымен кері, Моңғолияға қайтады. Осы кезден бастап 
әкесі мен баласының арасы алшақтап, қатынастары шиелінесе 
түседі. Шыңғыс Жошыға солтүстіктегі жерлердің жаулап 
алуды бұйырады, бірақ Жошы оның бұл әмірін орындамайды. 
Моңғолияға келген соң Шыңғыс үлкен ұлын шақыртады. 
Алайда, Жошы ауырып жатырмын деп келмей қалады. Өзі 
ашу ланып жүрген Шыңғысқа қыпшақ елінен келген бір 
моңгол Жошыны аңда көрдім дейді. Қаһарланған Шың ғыс 
дереу Жошыға Шағатай мен Өгетайды жұмсайды да олардың 
артынан өзі жолға шықпақшы болады. Осы кезде Жошы қаза 
болды деген хабар келеді127. Оның неден, қандай жағдайда қаза 
болғанын ешкім жазбайды. Әр түрлі дол бар, болжам айтылады. 
Біресе Шыңғыстың өзі у беріп өлтірткен дейді, біресе анда 
жүргенде қаза болған дейді, біресе дұшпандықтың кесірінен 
өлді дейді.

Жошының кенеттен қайтыс болуы – таңданарлық, үлкен 
жұмбақ. Сондықтан оның өлімі туралы сол кездің өзіндеақ 
әр түрлі қауесет, жорамал туып, аңыз боп тарап кеткен. Ал
ғаш туған әңгімелерде Жошының қаза болуы сол заманның 
рухы мен орда мүддесі тұрғысынан түсіндірілген сияқты. 
Ра шидадДиннің айтуынша, Шыңғыс Жошы ханның қаза 
болған жағдайын тексерткенде, Жошы сол күндері ауырып 
жатқандықтан аңға шықпаған екен128.

Ендеше, Жошы құланның тұяғынан мерт болды деген бекер 
сөз. Ал Жошы ауырып ұзақ уақыт төсек тартып та жатпаған. 
Егер ол ұзақ уақыт ауырып жатқан болса, әкесі, бауырлары 
ашуланып, оны шабуға шықпай, көңілін сұрауға барар еді. 
Оның үстіне Жошы күмбезін қазып қарағанда, «сүйектің оң 
қолы жоқ екені анықталған»129. Олай болса, Жошыға қастан
дық жасалған деген сөздің негізі бар сияқты. «Жүзжанидың 
куәландыруына қарағанда, Жошы ересен күшті, ержүрек, 
алған бетінен қайтпайтын өткір адам болған. Оның қаһарынан 
әкесі сескенген. Жошының Дешті Қыпшақта қалуының өзі
нен көпекөрінеу оның тұсындағы түркі тілдес тайпалардан 
империя орталығына тәуелсіз мемлекет құруды көздегендігі 
айқын көрінеді. Бұл әке мен бала арасындағы қақтығыстың 
басты себебі болды... Кейбір деректерге қарағанда, Жошы жау 
болып кетер деп сезіктенген ІІІыңғыс ханның құпия әмірімен 
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өлтірілген»130. Осындай пікір басқа да деректерде кездеседі131. 
Демек, Жошы ауырып та өлмеген, анда да мерт болмаған132. Ол 
дұшпан қолынан қаза тапқан, күшпен өлтірілген, бірақ мұның 
бәрі құпия күйінде қалып, елге ресми түрде шығарылған 
(официальная версия) аңыз тарап кеткен болу керек.

Бізге жеткен аңыз да осыны дәлелдейді. Аңыздың көбіне 
сюжетті баяндау емес, өлімді музыкамен естірту формасында 
болуы кездейсоқ емес. Мұнда оқиға аңыздалмайды, аңыздың 
басты мақсаты – Жошының өлімін суреттеу емес, Шыңғыс 
ханның қаталдығын көрсету, халықтан шыққан даналардың, 
өнерпаздардың қадірқасиетін таныту. Сондықтан Жошының 
қаза болуы екінші планда, ол Шыңғыстың образын бейнелеуге, 
оның мінезқұлқын ашуға ғана қызмет етіп тұр.

Аңыздың мазмұнына тереңдей барласақ, Шыңғыс Жошы
ның өлгенін бұрыннан біледі, бірақ ол өзінің қаталдығына 
басып, қазалы хабарды естірткен адамды жоймақ. Сөйтіп, 
өзінің Жошыға, тағдырға деген ашуын қарапайым адамнан 
алмақ. Оның өзімшілдігі мен қаталдығы домбыраға қорғасын 
құйғанынан да, ғаламат ор қаздырып жазықсыз құландарды 
қырғанынан да көрінеді. Аңыздың бүкіл эмоциялық, ғиб
раттық мәні осында.

Әрине, бұл аңыздың алғашқы түрі бізге беймәлім. Оның 
естірту формасында айтылатын бөлшегі орта ғасырда хатқа 
түскен. Әлкей Марғұланның айтуына қарағанда, бұл естіртуді 
алғаш қағаз бетіне түсірген адам – XIII ғасырда өмір сүрген 
ибн әлАсир деген араб тарихшысы133. Оны В.В. Бартольд осы 
ғасырдың басында жарыққа шығарды134. Кейін бұл естірту 
парсы тіліндегі түпнұсқасымен бірге орысшаға аударылып, 
1941 жылы Алтын Ордаға қатысты материалдар жинағында 
басылды135. Бертінде бұл тексті М. Мағауин өзінің зерттеуінде 
пайдаланды136. Ал Қ. Өмірәлиев оның өлең шумақтарын 
жа  риялады137. Алайда, бұл екі еңбекте де өлеңнің түпнұс
қасы толық берілмеген. Сондықтан біз парсыша жазылған 
«Шад жарат альатрак»(«Түрік шежіресі», XV–XVI ғғ.) атты 
шежіреде түркі (тюрки) тілінде берілген осы шумақтардың 
нұсқасын дәлмедәл беруді жөн көрдік. «Шежіренің» өзінде 
Үлуғ жыршы мен Шыңғыс ханның өлең түріндегі сөздері 
«түрікше жыр» деп аталған138.



[  138  ]

Бұл келтірілген жырдан аңғаратынымыз – Шыңғыс ханның 
Жошының қайтыс болғанын естіртуден бұрын білетіндігі.

«Өз жарлығың өзіңе жауап», – дейді ұлы жыршы Шың
ғыстың «Жошы өлген болды ма?» – деген сөзін естіген соң. 
Яғни, «Жошы өлді» деген сөз өз аузынан шыққан соң Шыңғыс 
ешкімді жазалай алмайтын болады. Мұндай жағдай «Ақсақ 
құлан» аңызының барлық варианттарында кездеседі.

Ал енді аңыздың сюжетіне келсек, құрылысы жағынан ол 
үш бөлшектен тұрады. Бірінші бөлшек: Жошының аңға шы
ғып, құландарды қууы. Құланның айғыры жаралы бо лып, 
оны мерт қылуы. Екінші бөлшек: Шыңғыстың: «Кімдекім 
Жо шының өлімін естіртсе, аузына қорғасын құямын!»– деген 
жарлығын бұзып, Кербұғаның (Кет Бұқа – өнерпаз күйші, 
домбырашы, ұлы жыршы) өнер арқылы Шыңғысқа қазаны ес
тіртуі, Шыңғыстың домбыраның шанағына қорғасын құюы. 
Үшінші бөлшек: қаһарлы әкенің елге ғаламат ор қаздырып, 
құлан біткенді орға түсіріп, қыруы.

Осы үш бөлшектің біріншісі – негізгі оқиға: Жошының қаза 
болуы. Бұл тарихқа сәйкес: Жошы әкесінің тірі кезінде өлген. 
Ал бірақ Жошының өлу себебін баяндау – фольклорлық қиял 
(вымысел), бірақ шындыққа саятын қиял, өйткені ол кезде 
Шыңғыс та, оның балалары да құлан аулауды машық еткен.

Алайда, осы негізгі оқиға аңызда тікелей айтылмайды. Аңыз 
басты көңілді екінші және үшінші бөлшектерге аударады. 
Мұнда фольклорлық дәстүр күшіне еніп, оқиғадан гөрі Шың
ғыстың қаһарлылығын, қаталдығын көрсетуге күш салынған. 
Бұл, сөз жоқ, аңыздың көп уақыт бойына көркем фольклормен 
қатар, солардың ортасында өмір сүргенінің нәтижесі. Сон
дықтан да, «Ақсақ құлан» аңызында тарихи оқиға кө мес кі
леніп, оның есесіне біршама әрлей баяндау етек алған.

Қазақтың көне тарихи аңыздарына Алтын Орда дәуірі мен 
Қазақ хандығы құрылған шақтың оқиғаларын баяндайтын 
Тоқ тамыс, Едіге, Ақсақ Темір, Жәнібек, Асан Қайғы есімдеріне 
байланысты шығармаларды да жатқызуға бола ды139. Бұл 
аңыздарда нақты бір тарихи оқиға суреттелмесе де, жалпы 
сол мезгіл шындығы тарихи бірнеше оқиғаны шоғырландыру 
арқылы көрсетіледі. Мәселен, Тоқтамыс жайындағы аңызда 
сол кезде анық болған Тоқтамыс пен Едіге арасындағы (бірде 
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тату, бірде араз) қатынас Хабардин және Сәтемір (Ақсақ Темір) 
деген қаһармандардың араласуы арқылы баяндалады.

Оғызқыпшақ дәуірі мен моңғол шапқыншылығы, Ал тын Орда 
замандарында пайда болып, уақытпен бірге талай өзгеріске 
ұшыраған көне тарихи аңыздарға қарағанда XVIIIXIX ға
сырлардың оқиғаларын баяндайтын шығармалар та рихи 
негізін айқынырақ сақтаған. Әсіресе, жоңғар қалмақ тарына 
қарсы ұрыссоғыстар жайындағы аңыздар өзінің та рихи 
шындылығымен құнды. Еңбегіміздің мақсаты бүкіл тарихи 
аңыздарды талдау емес, тарихи аңызды жанр ретінде сипаттау 
болғандықтан біз бұл жерде тек XVIII ғасырдағы оқиғаларға 
бай ланысты аңыздарға тоқталмақпыз. «Бұл шығармалардың» 
негізгі мазмұны Қалдан Серен мен Севан Рабданның шабуылы 
және жоңғар феодалдарының басқыншылық әрекеттеріне 
қарсы қазақ халқының көрсеткен ерлік күресі туралы болады. 
Сондайақ феодалдардың өз ішіндегі қантөгіс қақтығыстар 
мен «Ақтабан шұбырынды» жайлы да көпкөп шығармалар 
туды»140.

Солардың ішінде нақтылы оқиғаны баяндайтын аңыздар да 
көп. Мұндай шығармалардың көпшілігі жасақтарды басқарып, 
кескілескен ұрыста ерлігімен елді таңдандырған қолбасшы 
батырлар, сұлтандар есімімен байланысты болып келеді141. Мі
не, осындай аңыздардың ішінен мысалға Қазыбек, Абылай, 
Бөгенбай, Қабанбай, Байғозы, Жапақтардың басынан кешкен 
оқиғаларды баяндайтын шығармаларды атауға болады. Бұл 
шығармалардың басты ерекшелігі – нақты болған оқиғаға 
негізделгендігі. Мәселен, Абылай ханның жоңғарлықтарға 
тұтқын болуы жайындағы аңызды алайық. Тарихи мағлұ мат
тар бойынша жоңғарлықтар небәрі 50 жылдың ішінде, яғни 
XVIII ғасырдың бірінші жартысында, қазақ еліне бірнеше 
дүркін шабуыл жасап, екі ел арасында 1710,17171718, 
1723,1728,1730,17411743 жылдары қиянкескі ұрыстар бо
лады142. Сондай ұрыстардың бірінде (1741) Абылай 2 мыңдай 
жасағымен жоңғарлықтардың қолына түсіп, тұтқыннан Ресей 
елшілігінің араласуы арқасында босайды143.

Аңызда осы оқиға дәл бейнеленген, бірақ, әрине, тари
хи жылнамалар мен құжаттардан өзгеше. Шоқан Уәлиханов 
жазып алған аңыз бойынша, жоңғарлықтардың кезекті бір 
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шабуылында Абылай жекпежекке шығып Қалдан Сереннің 
Шарыш деген баласын өлтіреді. Қалдан баласын өлтірген 
адамды кім болса да, қайдан болса да тауып әкелуді бұйырады. 
Қалмақтар аңдып жүріп, Абылайды серіктерімен аңда жүр
генде қолға түсіреді де Қалданға алып келеді144.

Ал екінші бір аңызда Абылайдың тұтқынға түсуі басқаша 
баяндалады. Қалдан Серен Абылайға: «Еркімен маған бағын
сын, әйтпесе соғыс ашамын!» – деп елші жібереді. Абы лай 
ашуланып, елшіні өлімге бұйырады да: «Жау қолын қарсы 
алуға дайынмын!» – деп хабар жібереді.

Қалдан Серен мұны естіген соң бірнеше мың әскер жібереді. 
Осы ұрыста Абылай қолға түседі. Оның жеңілген себебін аңыз 
елшіні өлтіргендіктен болды деп түсіндіреді145.

Міне, Абылайдың тұтқынға түсуін екі аңыз екі түрлі 
баяндайды. Бұл – фольклор табиғатынан туып отырған құ
былыс, сондықтан бұл жерде ешбір жалғандық жоқ. Өйткені, 
біз жоғарыда айтқанымыздай, фольклорлық шығарма қанша
лықты шыншыл болғанымен тарихи фактіні сол қалпында 
суреттемейді. Халық бұл фактіні өзінің қалауынша суреттейді. 
Мәселен, Абылайдың дәл қандай жағдайда жау қолына түске
н ін ешкім тура айта алмайды, себебі оны көрген адамдардың 
я болмаса Абылайдың өзінің сөзі сол кезде хатқа түспеген, 
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демек, ауызша тарап, бірденбірге ай тылып, біздің дәуірге 
дейін көп өзгеріске түскен. Сондықтан айтушылар оқиғаның 
өзін сақтап, оны өздерінше түсіндіріп отырған (Фольклорлық 
шығармалардың варианттары болатыны да осыдан). Сонымен 
бірге Абылайдың тұтқында не көргенін, қандай жағдайда 
болғанын да дәлмедәл аңыздамаған. Ол туралы әзірге тарихи 
дерек те жоқ.

Рас, Шоқан нұсқасындағы тұтқында жатқан Абылайдың 
тағдыры шындыққа жақын келетін сияқты: өлген баланың 
шешесі күнде Абылайға, оның серіктеріне қарғыс айтып, 
лағынеттеп отырады. Шыдамы таусылған Абылай бір күні 
дірілдеп, тісін шықырлатып, жұдырығын түйіп келе жатқан 
әйелге: «Ей, қақпас қалмақ! Сенің ұлың сияқты қаңғыбас құл 
қайда өлмеген?!» – дейді. Әйел ойбайлап Қалданға барады да, 
Абылайды өлтіруді талап етеді146.

Міне, аңыздың осы тұсы шындыққа жанасады: тұтқындағы 
адамның өмірі тәтті болмаса керек. Оның үстіне тағы бір айтатын 
нәрсе: Шоқан жазып алған уақытта Абылай туралы әңгіме, 
аңыздар тарихи шындықтан онша алшақтамаған болатын, олар 
әлі фольклорлық жанрдың аясына то лық түспегенді, өйткені 
оқиғаның болған кезінен онша көп уақыт өткен жоқты. Және 
Абылай тұқымының үйлерінде (Шыңғыстың да үйінде) ол 
туралы әңгімелер мен аңыздар барынша алғашқы қалпында 
сақталған, сұлтандар бабалары жайлы өтірік сөз айтқызбаған. 
Бірақ соның өзінде де қосымша жамау болған. Оған дәлел 
ретінде Абылайдың жекпежекте Қалданның Шарыш деген 
баласын өлтірген эпизодты айтуға болады. Абылайдың ер
жүрек, найзагер, батыр болғаны рас, бірақ ол ешқашан Қал
данның баласымен жекпежекке шыққан емес. Тақта 18 жыл 
отырған Қалдан Сереннің үш ұлы, бірнеше қызы болған, алайда 
оның ұлдары жас болғандықтан қазақтарға қарсы соғыстарға 
қатынаса алмаған. Қалдан өлгенде (1745 жылы) оның үлкен 
ұлы ЛамаДоржы 19 жаста, ортаншы ұлы СеванДоржы 13 
жаста, кенже баласы СеванДашы 7 жаста болған147. Байқап 
талдасақ, 1741 жылы Абылай тұтқын болғанда, ол 15 жаста, 
ал аңыздағы жекпежек одан ерте болған. Демек, Шоқан 
келтірген тексте Абылайды асыра мақтау үшін фольклорлық 
дәстүр пайдаланылып, бұрынғы өткен бабалар туралы әңгіме 
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(семьялық хроника десек те болады) тарихи аңызға айналған 
да, осы жанрға тән сипаттарға ие болған. Мұны аңыздың 
соңынан да байқауға болады: әйелінің ісәрекетін көріп: «Осы 
Абылайды өлтіріп қояр», – деп қауіптенген Қалдан Серен 
қазақтың ханын жанындағы Жапақ батырмен бірге босатып, 
еліне қайтарады148.

Шындығында олай емес, бірақ айтушылар осылай етіп көр
сеткісі келген. Жалпы, тарихи аңызда оқиғаның сұлбасы 
сақ талып, адамдардың істері, мінезқұлқы дәуірдің, қауым
ның талабына сай баяндалады. Сол себепті де Абылайдың 
тұтқынға түскені туралы аңызда сұлтанның бейнесі сол кездің 
қажеттігіне сәйкес дәріптеле суреттелген. Аңызды айтушы мен 
тыңдаушылар үшін Абылайдың өз басынан гөрі қазақ сұлтанын 
қалмақтың қонтажысынан артық етіп көрсету маңызды. 
Кейбір осы сюжеттес аңыздарда Абылайдың орнында басқа 
бі реудің болатыны сондықтан, бірақ мұнда біраз сюжеттік 
өзгешеліктер бар149. Қонтажыны нашар етіп көрсету Қазыбек 
туралы аңыздарда да орын алған150.

Қазақ елінің өкілін жаудың ханынан басым қылып, көтере 
суреттеу – фольклорлық шығармадағы ең басты тәсіл. Сондық
тан сұлтандар мен батырларды бейнелейтін аңыздардағы дәріп
теу – шарттылықтың бір түрі. Хан, сұлтандарды халық оның 
байлығы мен билігі үшін мадақтамайды, керісінше, жауға 
қарсы күресте ерлік көрсетіп, ел бастағаны үшін, ақылайламен 
жол көрсеткені үшін және ең бастысы – елдің атынан сөйлеп, 
халықтың жоғын жоқтап, соның көрнекті өкілі бола білгені 
үшін дәріптейді. Мұны біз Абы лай туралы басқа аңыздарды 
қарастырсақ, анық байқаймыз. Сыртқы шапқыншылыққа 
қарсы күрестен басқа оқиғаларға қатысқан Абылай туралы 
аңыздарда, әсіресе, қазақ пен қырғыз елінің ішкі оқиғаларына 
байланысты аңыздарда Абылай ханның бейнесі басқа, халыққа 
жат қырынан көрінеді. Оның тыныш жатқан бауырлас қырғыз 
елін шауып, тұтқынға түскені151 жайлы халық арасында аңыз 
тудырмауы кездейсоқ емес.

Қазақ елінің тарихы мен тағдырында XVIII ғасыр – қатқабат 
оқиғаларға толы кезең. Үстем тап өкілдері жазықсыз, момын 
ауылдарды барымталап, кедейжатақтың малмүлкін талауға 
түсіріп, күн көрсетпейді. Ел ішінде жер дауы, жесір дауы, құн 
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дауы көбейді. Бірақ, атамекен қонысы, жер суы тарылып, күн 
көрісі қиынға айнала бастаған қалың бұқара хансұлтандардың 
бұл әрекетіне күшті қарсылық көрсетеді. Әсіресе, Абылай 
мен Нұралы ханның халыққа көрсеткен қиянаты елдің ашу
ызасын келтіреді. Міне, осындай тарихи оқиғалар мен тарихи 
адамдар туралы, әсіресе, еңбекші халықтың хан зорлығына 
қарсы көтерілісі туралы бірсыпыра жыр, әңгімелер бар. Сон
дай аңызәңгімелердің бірі Абылай ханның жалғыз қызы 
Айтолқынның өлімі152 туралы. Көпшілік халық болып, ай
тып келген бұл әңгімеде Абылай ханның қанағатсыздығы, 
азғындығы айтылады. Жағалбайлының берген сыйқұрметін 
азсынып, Абылай оларға үлкен айып салады. Бірақ қатал 
ханның бұл бұйрығына жұрт көнбейді. Абылай ашуға мініп, 
жазықсыз жатқан Жағалбайлыны шауып, малын айдап, қан 
жылатып кетеді. Бұл оқиғаны халық: «Жайлау толған төрт 
түлік малы бар Жағал байлы деген жазықсыз жатқан ел еді. Сол 
елдің тынышын бұзып, бірде малыңды, бірде жаныңды бер деп 
қиғылықты салған хан болыпты. Бірақ ханның бұл қорлығына 
Жағалбайлы көнбепті. Абылай ашуға мініп, артына мың жігіт 
ертіп, жазықсыз жатқан Жағалбайлыны шауып алыпты. Сол 
соғыста Абылай ханның жалғыз қызы Айтолқын арғымақ атқа 
мініп, садақ тартып, сар желіп, әкесімен қатар жүріпті.

Жағалбайлы жасақ жинап, жауға шауып, кек алмаққа 
бекіпті. Айтолқынды өлтіріп, Абылай ханның есінен кетпестей 
ерлік көрсетіпті153.

Сөйтіп, XVIII ғасырдың оқиғаларын бейнелейтін тари
хи аңызәңгімелерде жуан ата, аға сұлтандардың еңбекші 
халыққа жасаған озбырлық әрекеттері дәл баяндалады.

Қолына қару алып, хан зорлығына қарсы көтерілген ха лық
тың ашуызасы анық суреттеледі»154.

Сонымен, сөзімізді қорытар болсақ, мынаны айтуға бо
лады. XVIII ғасырда туған тарихи аңыздар тарихи фактілер 
мен тарихи жағдайларды біршама нақтылы, дәл суреттейді. 
Мысалы, сыртқы шапқыншыларға тойтарыс беру жолындағы 
соғыстар, 1730 жылы Аңырақайда қазақтар жеңген ұрыс, 
17411742 жылдарғы Абылай бастаған жасақтардың соғысы, 
олардың тұтқынға түсуі, Абылайдың Ботақанды өлтіріп, 
Жа найды байлап алуы, төлеңгіттердің Жағалбайлыны 
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шабуы, т.т. – міне, осының бәрі тарихта шын болған оқиғалар. 
Бұл оқиғалар жайындағы аңыздарда баяғыда болған жайттар 
баян далмайды (оны көне аңыз бен хикаяттан көреміз), кері
сінше, өз дәуірінің көкейтесті мәселелері, реальді өмірі сурет
теледі.

Демек, фольклорлық жанр ретінде тарихи аңыз XVIII ға
сырда жаңа сатыға көтеріліп, өзіне хас белгілер мен сипаттарға 
толық ие болады. Сөйтіп, ол бізге сол дәуірдің тари хын баяндап, 
сол кездегі оқиғалардан, өмірден мәлімет береді, білімімізді 
арттырады.

Ендігі әңгіме топонимикалық аңыз туралы. Жоғарыда 
айтқанымыздай, бұл атау мен жіктеу шартты, өйткені аңыз 
болған соң ол міндетті түрде бір оқиғамен байланысты бо лады, 
яғни тарихи шындыққа негізделеді. Сондықтан топономика
лық аңыз жартылай тарихи болады. Олай болмаған жағдайда 
ондай шығарма аңыз жанрына жатпайды.

Қазақтарда жерсу, таутас, елді мекен, өзенкөл жай ында 
ауызша айтылатын әңгімелер өте көп. Ол түсінікті де. Бүкіл 
өмірін табиғат аясында өткізген ел өзін қоршаған әлем туралы 
білгісі келіп, сол объектінің ерекшелігін ескеріп, не месе тір
ші лігінің қажеттігіне байланысты, я болмаса қиялға ерік бе
ріп, неше түрлі миф, әпсана, аңыздар шығарған. Фи лология 
ғылымының докторы М. Базарбаев дұрыс айтады:

«Адам мен жер, табиғат, оның орын тепкен мекені, жайы, 
осыған байланысты ұғым, тілі деген проблема көркем әдебиет 
үшін, яғни образбен ойлау өнері үшін, халықтың айнала 
әлемді бейнелі сурет, кейіптеу жолымен тануы үшін ең алғаш 
материалдар болған...»155 Солай пайда болған фольклорлық 
жанрлардың бірі – белгілі бір мекен, жерсу, өзенкөл, тау
тас ерекшеліктері мен тарихын әңгімелейтін топонимикалық 
аңыз.

Алайда, жерсу, мекен аттарына байланысты әңгіменің 
бәрі түгелімен аңыз болмайды. Олардың ішінде тек бір та рихи 
оқиғаға немесе адамға байланыстысы ғана аңыз деп танылуы 
керек. Басқаша айтқанда, жерсу, мекен аттарын түсіндіретін 
этиологиялық (себепсалдарлы) мәндегі әңгіме аңыз болып 
саналмайды. Егер әңгіме сол жерде, яки қалада болған оқи
ғаны баяндап, ешқандай ғажайыпты, тылсым ұғыммен бай
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ланыстырмаса, ондай әңгімені топонимикалық аңыз деп білу 
қажет. Мұндай әңгіменің басты нысанасы – мекеннің атының 
қайдан пайда болғанын түсіндіру емес, сол мекенде болған 
оқиғаны хабарлау, бірақ сырттай қарағанда әңгімеші мекеннің 
атын түсіндіріп отырған сияқты болып көрінеді.

Ал жерсу, мекеннің қалай пайда болып, оның атының 
қай дан шыққанын түсіндіруді мақсат тұтатын әңгімелерді 
мифке немесе әпсанахикаятқа жатқызу керек, өйткені мұнда 
себептісалдарлы (этиологичность) сипат бар, я бол маса саналы 
көркемдеу бар. Әрине, мұнда бір нәрсені ескеру керек: мекеннің 
пайда болу тарихының түп негізі шын болуы ықтимал. Мұндай 
жағдайда әңгіменің көркемдік қасиетіне көңіл болу керек. 
Саналы түрде көркемдеу жоқ болып, мекен тарихы шындыққа 
сәйкес келсе, ондай әңгімені аңыз деуге болады.

Топонимикалық аңыздар таза тарихи аңыздардан гөрі көр
кемдеу болады, сондықтан онда сөз өнерінің нышаны байқа
лады. Мұнда көркем қиял шығарма мазмұнының хабарла
малық сипатын өзгертіп, оған ғибраттық сипат бере бастайды. 
Сондықтан аңыздың бұл түрінде әпсанахикаяттың белгілері 
бой көрсетіп қалады. Оқиға болған мезгіл алыстаған сайын 
топонимикалық аңызда бірінші қатарға сол оқиға болған жер 
туралы хабар шыға бастайды да, тарихи негіз көмескілене 
түседі. Уақыт өткен сайын бұл аңыз көркемделе береді де, 
біртебірте әпсанахикаятқа айнала бастайды156.

Қазақтың топонимикалық аңыздары екі түрлі болып келеді. 
Бірі – тарихи оқиғамен, дәлірек айтсақ, қоқандықтар мен 
қалмақтарға қарсы соғыстармен байланысты болып келеді 
де сол ұрыс болған жерлерді суреттеп, оқиғаны баяндайды157. 
Сондай аңыздардың қатарына, мысалы, «Сары өзен» деп 
аталатын күй аңызын жатқызуға болады158. Мұнда қазақ 
пен қалмақтардың арасындағы жаугершілік заманында жау 
қолына түсіп тұтқында малшы болған жылқышы Саймақтың 
тағдыры баяндалады. Өзінің күйшілік өнерінің арқасында ол 
тұтқыннан босап, еліне қайтып келе жатқанда, Сары өзеннен 
өтеді. Осы кезде астындағы Сарыжорға кісінеп қоя береді. 
Жануар да болса туған жерін сағынған атқа таңғалып, Саймақ 
өзінің көргенбілгенін баяндап, еліне деген сағынышын біл
діріп «Сары өзен» күйін шығарады.

10278
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Ал келесі аңызда топонимикалық сарын мен тарихи нақты 
оқиға аралас келеді. Жер атының неліктен «Шом қалған» 
деп аталуы бұл аңызда өмірде болған тарихи оқиғамен бай
ланыстырылады: Отар маңайындағы Қопа өзенінің бойында 
көшіп жүрген қазақтар қоқандықтардың қысымына шыдамай, 
олардың салықшыларын өлтіріп, тірі қалғанын масқаралап, 
қуып жібереді. Қаһарланған қоқан ханы қазақтарды жазалауға 
қисапсыз көп әскер жібереді. Қоқандықтар қазақтардың 
еркектерін өлтіріп, әйел мен балаларын тұтқынға алып, мал
мүлкін талантаражға салады.

Қазақ елі де намысқа тырысып бағады. Осы кезде шапыраш
ты руынан ержүрек батыр Сұраншы Ақылбекұлы шығып, 
аман қалған жігіттерден азғана қол жинап, қоқандықтарға 
той тарыс беруге қамданады. Сан жағынан басым жауды бетпе
бет ұрыста жеңу қиын екенін білген Сұраншы жасағымен түн 
қараңғылығын жамылып, қоқандықтардың шебіне тақау 
келеді де, жігіттеріне әр жерден көп қылып от жағып, ушуды 
көбейтуді бұйырады. Содан соң қоқандықтарға «еркімен 
берілсін!» – деп елші жібереді.

Қоқандықтар қаптаған отты көріп, азанқазан болып жатқан 
шуды естіп, Сұраншы көп әскер жиған екен деп шошиды. Осы 
сәтті күтіп тұрған Сұраншы қолымен лап қояды. Жау бытырап 
қашады, тіпті түйелерінің қомдарын тастай зытады. Содан бері 
осы жер «Шом қалған» деп аталады дейді аңыз159.

Мысалға келтірілген екі аңыз да таза топонимикалық, мұн
да бұл жанрға тиісті белгілердің бәрі бар десе де болады: та
рихи шындыққа сай келетін оқиғалық, белгілі бір жердің, 
судың аталып отыруы, ешқандай кереметтіктің жоқтығы, 
көркемдеудің біршама жұпынылығы.

Топонимикалық аңыздың екінші түріне жерсу, мекен атын 
нақты бір тарихи фактіге қатысы жоқ, бірақ жалпы шындыққа 
саятын оқиға арқылы баяндайтын, сондайақ белгілі бір жер
судың пайда болуын ешбір мифтік ұғымға байланыстырмай, 
бірақ қиялға негізделе әңгімелейтін шығармалар жатады160. 
Бұл аңыздардың мазмұны көбіне қайғылы болады, әңгіме ке
неттен аяқталып, оқиға күрт үзіледі, ал кейіпкерлер ба қытсыз 
жағдайға душар болады. Сөзіміз дәлелді болу үшін екіүш 
мысал келтірейік.
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«Баяғыда Ақтөбе деген шаһарда Махмұт деген хан билік 
жасап тұрыпты, – дейді «Жорғабел» деген жер атына 
байланысты аңызда. Оның Жипар (Жұпар?– С.Қ.) атты әйелі 
болыпты. Бір күні әйелі күйеуіне назданып: «Маған құланның 
еркегі мен ұрғашысын ұстатып, сыйға тартшы!» – депті.

Махмұт хан құба жоннан бір еркек, бір ұрғашы екі құланды 
ұстатып, оларды жанжағын қоршап, арнайылаған жерге 
жіберіп, әйелінің өтінішін орындапты. Бұл құландарды бір 
уәзір күтіпбағатын болыпты, ал құландар қамауда жайылған 
жері «Құлан қорық» деп аталыпты.

Қамаудағы құландар төлденіп, олардың саны көбейіп, 
қорыққа сыймай, бір күні дуалды үш жерден бұзып, құба жонға 
қашып кетіпті. Қорықшы Тулаға құлан үйірін тоқтата алмаған 
соң: «Құландар қашып кетті, оларды ұстау мүмкін емес»,– деп 
Махмұт ханға хабар береді. Хабарды естісімен Махмұт Байбаш 
(Байшұбар? – С.Қ.) деген жорғасына міне салып, бірнеше 
жігітпен құландардың артынан кетеді.

Бір кезеңнің үстінде құланға жетіп қалған Байбаш жорға 
болдырып құлайды да, зорығып өледі. Құландар сол бойда 
қашып кетеді. Ал Махмұт ханның Байбаш жорғасы өлген кезең 
содан кейін «Жорғабел» атаныпты161.

Бұл аңызда жердің аты шындыққа жақын оқиға арқылы 
түсіндіріледі. Тарихта дәл осындай факті болды ма, жоқ 
па – белгісіз, алайда, аңызда әңгімеленетін Ақтөбе қаласының 
қираған қалдықтары сақталған. Оны кезінде В.А. Калдаур 
толық сипаттаған. Сол кісінің және Ә. Диваевтың айтуынша, 
Ақтөбенің қалдықтары бұрынғы Сырдария облысының Әу
лие ата уезіне қарасты Дмитриевка деп аталатын село орна
ласқан жерге жақын «Құлансай» деп аталатын аңғарда жа
тыр. Қаланың қалдығы өте көлемді. Шеңберінің аумағы 30 ша
қырымдай, ал тауға кіре беріс жағында «Құлан қамалған» 
деген бекініс бар. Бекіністің қабырғасы өте қалың бол ған162.

Өткен ғасырдың аяғында жарияланған бұл аңызда сол 
кезде ел арасында тарап жүрген жер атаулары да берілген. Бұл 
да сол дәуір шындығының бір белгісі болса керек. Сонымен 
қатар аңызда баяндалатын құланға құмарлық бір кезде қазақ 
даласында әдетті іс болған. Ал ескі Ақтөбе қаласы XIXII ға
сырларда, яғни қазақ сахарасында жаппай құлан аулау тұсында 
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гүлдеп тұрған163. Демек, «Жорғабел» кезеңінің бұлай аталу 
тарихын баяндайтын аңыз оқиғасы дәл сол қалпындағыдай 
өмірде болмаса да, сол орта ғасыр шындығына саяды. Бұл – 
аңыз жанрының басты қасиеті. Сонымен бірге бұл аңызда 
қайғылы сарын да бар, көркем қиял жоқ, мағлұматтық сипат 
басым.

Ал енді бірқатар аңызда қиял араласып, әңгіме мазмұны 
белгілі бір оқиғаға негізделмейді. Жалпы, тарихи шындықпен 
байланысын үзбеген ондай шығармалар деректі фактіден алшақ 
жатады. Сол себепті мұнда ойдан шығарылған эпизодтар, 
қоспалар болады, әңгіме біршама көркемделеді, сөйтіп, ол 
әпсанахикаят жанрының сипаттарына ие бола бастайды. 
Мысал ретінде «Көк Төбет», «Ертіс толқыны» деген аңыздарды 
атауға болады164. Түптеп келгенде, бұлар – аңыз бен әпсана
хикаят аралығындағы шығармалар. Біраз көркемдік қасиетке 
ие болуының арқасында бұл шығармалар мағлұматтықтан 
гөрі эстетикалық функция атқаруға жақын. Мұндай аңыздар 
ел арасында көбінесе сейіл құрып, тамашалау үшін айтылады, 
сондықтан айтушылар әңгімесін әрлей, мәнерлей баяндауға 
тырысады.

Дәл осындай қасиетті қазақ арасында жиі айтылатын алуан 
түрлі қыран құс, жүйрік ат, алғыр тазы туралы аңыздардан 
көруге болады. Мазмұны жағынан үндес келгенімен мұндай 
шығармалар жанрлық тұрғыдан әр түрлі. Бұл топта мифке 
де, хикаяға да, аңызға да, тіпті әпсанахикаятқа да жататын 
шығармалар кездеседі165.

Мәселен, әр түрлі аңдардың, құстардың пайда болуы мен 
олардың сырт пішініндегі, мінезқұлқындағы ерекшеліктерін 
бір себеппен түсіндіріп баяндайтын шығармаларды біз мифке 
жатқызамыз. Мұнда мифтік ұғым айқын сезіледі. Бұған үй 
жануарларының Шопан ата, Жылқышы ата, Ойсыл қара 
сияқты аталары жайындағы әңгімелер де кіреді, бірақ бұларда 
әпсанахикаяттың да белгілері кездеседі. Ал енді алғыр тазы, 
қыран құс, жүйрік ат жайындағы шығармалардың көбісі аңыз 
болып келеді, өйткені олар шын болған фактіге негізделеді я 
болмаса солай деп қабылданады.

Мұндай аңыздар, әдетте, баяндалып отырған оқиғаны не
месе әңгімеленіп отырған жануарды көзімен көрген кісінің 
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ауызекі әңгімесінен пайда болады. Ондай әңгіме бірденбірге 
айтылып, елденелге таралғанда ғана, яғни әңгіменің оқиғасы 
тұрақты сюжетке айналып, көпшілікке тарап, ел қажет кез
де айтып отыратын болғанда ғана аңызға айналады166. Әңгіме 
алғашында таза хабарламалық сипатта ғана айтылса, аңыз 
мағ лұматтықпен бірге ғибраттық, сейілдік мақсатта да ай
тылады. Сондықтан алғашқы жай әңгімеге қарағанда аңыз 
көркемдеу, қызықтау болады, бірақ ол ешбір кереметтік (чудо) 
араластырмайды. Егер кереметтік элементі кіріксе, ондай 
шығарма әпсанаға, хикаятқа айналады. Бұл – аңыздың бас
қа, әлдеқайда көркем жанрға, яғни әпсанахикаятқа айналуы
ның басты жолы.

Фольклордың прозалық жанрын зерттеген ғалым С.Н. Аз
белев аңыздың әпсанахикаятқа айналуы жайлы былай дейді: 
«Аңыз біртебірте әпсанахикаятқа айналады, өйткені аңыз
дарға негіз болған шын түсініктер нақты деп қабылданудан 
қалады да, белгілі бір фактіні «керемет» жағдаймен түсіндіруге 
мүмкіндік туады. Сөйтіп, халық қиялы бір кезде танылып
білінген, бірақ күнделікті шындықпен байланысын үзген 
нәрсеге өзінің «кереметтері» жайлы түсінігін көшіреді»167.

Сонымен, біз аңыздық прозаның әпсана жан рын сипаттауға 
көшеміз.

ӘПСАНА

Қазақ фольклорында аңыздан гөрі көркем, бірақ көркем
дігі ертегіден төмендеу әңгімелер бар. Олардың мазмұны әр 
түрлі, себебі сюжеттік қайнар көзі осылай. Бір топ әңгіме – бір 
кезде тарихта болған адамдар жайында аңыз болып шығып, 
тара ған шығармалар. Екінші бір тобы – белгілі бір мекен, жер
су жайын қиял түрінде баяндайтын әңгімелер. Ал, үшінші топ 
қүрайтын әңгімелер – Інжіл мен Құран, тағы басқа да діни 
кітаптар арқылы тараған сюжеттер. Алайда, бұлардың бәрінде 
көркемдік пен кереметтіктің элементтері мол пайдаланылады. 
Сондықтан дінге қатыссыз шығармаларда әпсаналық, ал мұ
сылман дініне байланысты әңгімелерде хикаяттық сипат 
басым екенін ескеріп, әпсана мен хикаят жанрларын жекелеп 
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қарастырған жөн. Әпсана сөзі парсыша ертек, қиял, мысал, 
әңгіме жанрларының атауы және әдемі, сұлу, керемет деген 
мағына береді 168. Демек, бұл сөз біздің қарастырып отырған, 
көркемдігі біршама дамыған, қиял мен керемет элементтерін 
мол пайдаланып отырған мұсылман дінінеқатыссыз шығар
маның мәніне сәйкес. Әпсана терминін өз еңбектерінде Ә. Мар
ғұлан жиі қолданады. Әпсана сөзін термин ретінде қолдану 
жалпы фольклортануда бар 169.

Аңыз бен әпсана – өзара жақын, бірақ бір-бірінен оқшау-
лығы бар екі жанр. Олардың бірбірінен айырмашылығы 
көр кемдіктің дәрежесінен білінеді, яғни шығармада қиял 
(вымысел) мен кереметтік (чудесное) қаншалықты көркемдік 
роль атқарады, міне, бұл – аңыз бен әпсананың әрқайсысын 
ерекшелендіріп тұратын басты белгі, бірінші шарт. Бұл екі 
жанрдың айырмашылығы олардың атқаратын функциясынан 
да көрінеді. Басқаша айтқанда, аңыз бен әпсана шығармалары 
қандай мақсатта айтылады, міне, бұл да – жанрды ерекше
лендіретін белгі. Аңыздың мақсаты – бір фактіні, тарихи 
оқиғаны хабарлап, ол туралы тындаушыға мәлімет беру. Демек, 
аңыздың қызметі (функциясы) – танымдық, мағлұматтық. 
Ал, әпсананың мақсаты – баяғыда болған немесе болды деген 
бір оқиғаны, ісәрекетті немесе жағдайды көркемдей баяндау 
арқылы тыңдаушыға ғибрат беру. Мұнда бас кейіпкерлер 
дәріптеле суреттеледі, олар көркем бейне деңгейінде көрінеді.

Аңыз бен әпсана прозалық фольклордың көркемдік даму 
жолындағы екі кезең десе де болады. Себебі бұл екеуінің де түп 
негізінде көп жағдайда өмірде болған бір оқиға жатады, бірақ 
аңыз осы оқиға дәуіріне жақынырақ болады, сол себепті ол аса 
көркемделмей, мағлұматтық мақсатта ғана айтылады. Бірте
бірте, оқиға болған дәуірден алыстаған сайын аңызда қоспа 
көбейіп, неше түрлі қосымша детальдар пайда болып, алғашқы 
мәліметтік әңгіме көркемделе түседі де, болған оқиғаның өзі де 
көмескі тартады.

Сөйтіп, аңыз әуел бастағы сипатын жоғалтып, әпсанаға не
месе хикаятқа ауысады. Әрине, бұдан барлық аңыз әпсанаға 
немесе хикаятқа өстіп айналады екен, ал әпсана мен хикаят 
тек осылай ғана пайда болады екен деген пікір тумауы керек. 
Бұл – тек бір ғана жолы.
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Әпсана басқа да жолмен пайда бола береді. Мұндай жағ
дайда ол тарихи оқиғаға негізделе бермейді, оның сюжеті ой
дан шығарылған, я болмаса басқа бір шығармадан алынған 
болып келеді. Әсіресе, жерсу, мекен тарихын баяндайтын 
әпсаналардың сюжеті көп жағдайда сол тектес аңыздар сю
жетіне ұқсатылып, ойдан шығарылады. Мысал ретінде «Тоқ
панның балалары», «Айнақ көл», «Ыстық көл», «Қара жігіт», 
«Өгіздің терісі», «Қызылкеніш ордасы» сияқты шығармаларды 
атауға болады 170.

Мұндай шығармаларда әпсаналық, яғни ертегіге жақын 
сипат басым болады. Әңгіме бір заманда болыпты деген оқи
ғадан гөрі сондай болса екен деген мақсатта құрылған сюжетті 
баяндайды, сондықтан мұндай әпсанада ойдан шығарылған, 
бірақ фантастикалық түрге жетпеген қиял пайдаланылады. 
Онда аспанды шарлатып, жерді айналдыратын, я болмаса әп
сәтте шаһар тұрғызып, елді таң қалдыратын керемет бол май
ды. Басқаша айтқанда, керемет (чудесное) ғажайыпты (фан
тастикалық) сипатта емес.

Сонымен, әпсана деп кейде ертеде болған немесе ойдан шы
ғарылған бір оқиғаны көркемдей баяндайтын шығармалар ды 
айтамыз. Тақырыптық және сюжеттік мазмұнына қарай қа зақ 
әпсаналары шартты түрде тарихимекендік және утопиялық 
болып келеді.

Тарихимекендік әпсаналарда белгілі бір мекеннің, жер
су дың тарихы баяндалады, тарихта болған адамдардың бір 
ерен ісі жайында әңгімеленеді. Рас, әпсанада айтылатын 
мекеннің тарихы, даңқты қайраткердің ісәрекеті өмірде дәл 
солай болмауы мүмкін, бірақ сол мекен мен адамның тарихта 
болғандығы күмән туғызбайды. Міне, сол себепті ол тарихи
мекендік деп аталады. Сондай бірекі әпсанаға тоқтала кетейік.

«Тоқпанның балалары» деп аталатын әпсанада бір кездерде 
Ырғыз өлкесінде болған Табынқазған, Тумалы деген көлдердің 
тарихы айтылады. Баяғыда Тумалы көлінің жағасына Тоқпан 
деген адам көшіп келеді.

Оның үш ұлы тату болып, бәрі тыныш өмір кешеді. Үлкен 
ұлы арық қазып, Табынқазған көлінен су шығарады, егін 
егеді... Қалған екі ұлы – Баламбек пен Құлсары мал бағып, үй 
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күтеді. Алайда, әкесі Тоқпан өлгеннен кейін үш ұлы бұзылып, 
бірінің әйеліне бірі ғашық бөлып, берекелері кетеді.

Соның салдарынан үшеуі айдалада қаңғып өледі, ал олардың 
үйі, дүниемүлкі түгел өртеніп, бүкіл аймақты өрт шалады. 
Сөйтіп, бір кезде көк майса боп, жайқалып тұрған шалғын, ну 
орман, бәрі өртенеді, мал бытырап бетбетімен кетеді. Тумалы 
көлі иесіз қалады 171.

Бұл әпсанада тарихи факті жоқ, шындығы: Ырғыз, Та
бынқазған, Тумалы көл деген жерсу аттары ғана. Көлдің 
тарихы қиял арқылы баяндалады, сол себепті мұнда кереметтік 
элементтері бар: Құдайдың арамза ағайындыларға күнәсі үшін 
қаза жіберуі, жынның сұлу қыз бейнесінде үш жігітті ынтық
тырып, арбапалдауы. Сонымен бірге әңгіменің бүкіл мазмұны, 
рухы мағлұматтықтан гөрі ғибраттық мақсат көздеген.

Әрине, мұнда әпсананы жариялаушының да рөлі болуы ке
рек. Тіпті соны ескергеннің өзінде де бұл әңгімеде көркемдік 
сипат басым екені айқын сезіледі. Әпсанада сондайақ мораль
дық, имандылық (нравственность) мән де бар. Бұл әпсанадан 
тағы бір байқайтынымыз – бұл жанр шығармаларының қай
ғылы да аяқтала беретіндігі.

Осындай әпсаналардың қатарына Қорқыт туралы әң гі
мелерді енгізуге болады. Қорқыт жайындағы шығармаларды 
біз аңыз жанрын қарастырғанда біршама сөз қылдық. Ал, 
ендігі зерттейтініміз ол туралы әпсаналар. Рас, Қорқытқа 
байланысты әпсана көп емес. Сондықтан оның сюжеттік құ
рамы да шағын, түптеп келгенде, қолда бар әпсананың бәрі 
бір ғана сюжетке құрылған: түсінде өлесің деп естіген Қорқыт 
ажалдан қашып, дүниенің төрт бұрышын шарлайды. Ақыры, 
Сыр өзенінің ортасына жайылған кілемде отырған Қорқыт 
жыланның шағуынан қайтыс болады 172.

Қорқыт есіміне байланысты әпсаналар жайында жалпы 
фольклортануда көп жазылған 173, сондықтан біз бұл жерде ол 
образдың тарихқа қатысын, эпостағы көрінісін талдап жат
паймыз. Біздің мақсат басқа: жоғарыда баяндалған сюжеттің 
түпкі мәнісін ашу.

Адамның ажалдан құтылудың, яғни өлмеудің амалын 
іздеуі туралы сюжет өте ерте заманда пайда болған. Осыдан 
4500 жыл бұрын хатқа түскен, әлемдегі ең көне деп санала
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тын «Гильгамеш» эпосында бұл сюжет эпикалық түрде 
фило софиялық рухпен жырланған: ең жақын досы Энкиду 
өлгеннен кейін Гильгамеш өлмеудің амалын іздеп, әуелі теңіз 
ортасында түратын құдайлардың анаиесі Сидуриге, одан соң 
қалың ор манда мекен ететін кемеші Уршанабиге, ең соңында 
өлім теңі зінен өтіп, өзеннің арғы жағындағы Утнапиштиге 
келеді. Утнапишти оны ұйқымен сынайды, бірақ Гильгамеш 
бұл сы нақтан өте алмайды. Содан кейін Утнапишти оған 
теңіздің ас тында адамды мәңгіге жасартатын гүл бар екенін, 
соны иеленген кісі өлмейтінін айтады. Гильгамеш аяғына тас 
байлап, су астына түсіп, гүлді алып шығады.

Бірақ қайтып келе жатып, суға шомылып жүргенде гүлді 
жылан ініне алып кетеді (гүлді алып келе жатқанда жыланның 
қабығы сыпырылып қалады).

Сөйтіп, Гильгамеш өлімнің құрығына ілінеді 174.
Мәңгі жасау үшін ажалдан қашып, неше түрлі әрекет іс

тейтін адам туралы сюжет көптеген елдің фольклорында 
бар175. Қорқыт туралы әпсанада көне шумераккад эпосындағы 
ертегілік мотив жоқ. Егер Гильгамеш өлімнен құтылу жолын 
керемет жәрдемшінің көмегі арқылы таппақ болса, Қорқыт 
өзі табуға тырысады. Дүниені түгел шарлаған ол еліне қайтып 
келіп, «желмаясын сойып, оның терісімен қобызының сыртын 
қаптайды. Құрғақ жерде тұрса бір күні ажал жетіп келер деген 
қауіппен бір қырмызы масаты кілемді алып, Сырдарияның 
суына төсеп, сонда қобызын тартып тұра беріпті. Қорқыт дү
ние кезгендегі арманын да, өлімнен қашқан қайғысын да, өзі 
көрген жақсылықжамандық жайларын да қобызында ойнаған 
ғажап сұлу күйлерімен жеткізіп баяндайды. Қорқыт күйлерін 
бүкіл дүние, жан иесі түгел ұйып тыңдайды...

Қорқыт Сырдарияның көз жасындай суына қарап отырып, 
қобызын күйлеп, өлім мені қанша қуса да, мен оны бұл жерге 
келтірмеспін деп қобызын үздіксіз тарта беріпті. Қорқыттың 
күңіренген күйлерін балқып тыңдаған ажал да жақын келе 
алмапты» 176.

Демек, Қорқыт ажалдан қүтылудың амалын өзі тапқан. 
Ол амалы – қобыздың күйі. Олай болса, қазақ әпсанасының 
кейіпкері Гильгамешке қарағанда әлдеқайда жігерлі, белсенді. 
Ол өз күшіне гана сенеді, бөгде ешкімнен, ешбір әулиеден, 
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тәңірден көмек күтпейді. Өз еңбегі мен өнерінің құдіреті 
арқа сында ажалды жеңеді. Оның өлімі әлсіздіктің, я болмаса 
ажалға, тағдырға мойынсұнғандықтың белгісі емес. Оның 
өлімі – кездейсоқ жағдайдың нәтижесі. «Қорқыт, – делінеді 
әпсанада, – күндізтүні ұйқы көрмей, қобыз тартып өліммен 
алысыпты. Көп замандар бойы үздіксіз қобыз тартқан Қорқыт 
қалжырап, қалғып кетеді. Қорқыттың ізіне түсіп аңдыған 
ажал сол кезде жылан күйінде жорғалап кілемге келіп шақ
қанда, Қорқыт осыдан ауырып өледі» 177. Ендеше Қорқыт бұл 
айқаста жеңілген жоқ. Керісінше, ол – ажалдан күшті тұлға. 
Міне, бұдан біз Қорқыттың өлімнен қашуы туралы әпсананың 
идеялық мазмұны оптимистік екенін көреміз. Әңгіменің 
басында «Қайда барсам да, алдымнан көр шығады!»  деп сары 
уайымга түскен Қорқыт бір мезет:

Утнапишти, не істейін, қайда барам?
Тәнімді Әзірейіл жаулап алған.
Үйім ажал тұрағына айналған,
Көзім қайда түссе де, ажал – айналам 178, – 

деп дүниеден түңіліп, бабасына жалынган Гильгамешті еске 
түсірсе, соңыра тағдырға, құдайға қарсы күресетін ірі тұлға 
ретінде көрінеді.

Бұл тұрғыдан қарағанда, Қорқыт ежелгі гректердің Про
метейін еске түсіреді. Түптеп келгенде, бұл әпсанадағы Қор
қыт бейнесі Прометей сияқты құдайларға қарсы соғысатын 
кейіпкерлердің бұрынғы типі болуы да мүмкін 179. Ста диялық 
жағынан келгенде қазақ мифологиясы антика дәуі ріндегі 
құлиеленуші мемлекет елдерінің мифологиясынан көне.

Ажалға қарсы күресу туралы әпсанада Қорқыт бейнесі діни 
сарыннан таза, сондықтан Қорқытты мұсылман әулиесі етіп 
көрсететін хикаяттар жеке топ құрайды. Ал, біз талдап отырған 
әпсана сюжеттің көнелігімен, мазмұнының жарқындығымен 
ерекшеленеді. Бұл сюжет қазақтың өз топырағында пайда бол
ған. Қорқыт есіміне байланысты фольклорлық шығармалары 
бар басқа түркі халықтарында бұл сюжет жоқ. Олардың фольк
лорында Қорқыт көбінесе ақылгөй қария, сәуегей жырау, 
кейде батыр, бақсы бейнесінде көрінеді. Ал, мәңгі өмір сүру 
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үшін ажалмен айқасатын Қорқыт – қазақ фольклорындағы 
бірегей образ.

Мұхтар Әуезовтың сөзімен айтқанда, бұл әпсанада «опти
мистік мағына басым. Қорқыт жайындағы аңыздың (әпсана
ның – С.Қ.) тақырыбы – құдаймен алысу туралы тақырып. 
Қорқыт жазмыш тағдыр даярлап қойған талайына қарсы 
алысады. Қазақ арасына таралған Қорқыт жайындағы нұс
қалардан басқа халықтардың ежелгі ғасырлардағы көне 
эпосының образдары мен кейбір ұқсастығы, сарындастықты 
сеземіз. Прометей жайындағы аңыз, осетиндердің Әміран жа
йындағы құдаймен алысу тақырыбы қазақтың Қорқыт жа йын
дағы аңызында (әпсанасында – С.Қ.) өз шешімін тап қан» 180.

Бұл айтылғаннан тағы бір қорытынды шығады. Ол адамды 
өлімнен құтқаратын нәрсенің о дүниеде, яғни жер астында, су 
астында, я болмаса басқа бір әлемде болуы міндетті емес екен
дігі. Әдетте, зерттеушілер адамды ажалдан құтқаратын нәрсе 
о дүниеде болады, кейіпкер соны іздеп, өлілер патшалығын 
шарлайды деп есептейді [180]. Бірақ Қорқыт ажалдан алып 
қалатын нәрсені жер мен су астынан, яғни өлілер тұрағынан 
іздемейді. Ол ажалдан қашып, дүниенің төрт бұрышын кезеді, 
бірақ ақыры өз жеріне келеді. Ол ажалдан құтқаратын керемет 
нәрсе өзінің ерекше жасалған қобызынан шыққан үнкүй деп 
біледі және сол арқылы ажалды өзіне көп уақытқа дейін жо
латпайды. Қорқыттың осы активті ісәрекеті, өлімге қарсы 
керемет қасиеті бар нәрсені емес, ез күшін жұмсауы, сондайақ 
әңгімеде көркем қиялдың өте аз болуы –  бұл шығарманың таза 
әпсана екенін, оның ертегіге, эпосқа айналып үлгермегенін, 
дәлелдейді.

Утопиялық әпсаналар Совет өкіметі кезінде өте аз жазылып 
алынған.

Ел арасында «қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған за
ман», «жер жаннаты Жиделібайсын», «тығулы жатқан қа
зына» туралы әпсаналар әлі күнге дейін айтылады, алайда 
әзірше хатқа түскені – бір ғана сюжетке құрылған утопиялық 
әпсаналар. Ол сюжет мынау: кейіпкер шөбі шүйгін, суы мол, 
елге де, малға да жайлы жер іздеп, жаһанды шарлайды 182.

Бұл сюжет бірде Асанның әкесі Сәбиттің, бірде Асан Қай
ғының, бірде оның баласы Абаттың, бірде Өтеген батырдың есі
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міне байланысты баяндалады. Олар іздеген құтты қоныс кейде 
Жерұйық, кейде Жиделібайсын деп аталады. Әпсаналардың 
кейбірінде кейіпкер іздеген жерін табады, кейбірінде таба 
алмай, еліне қайтып келеді немесе жолда қаза табады.

Утопиялық әпсаналардың мазмұны көбінесе әлеуметтік 
сипатта болады. Бұлай болу себебі – ғалымдардың айтуынша, 
мұндай шығармалар, әдетте, қоғамдықәлеуметтік емірде үл
кен бір дүрбелең кезінде, қауым қиындыққа душар болғанда 
пайда болады екен 183. Ондай жағдайда халық жақсы өмірді 
армандап, «алтын дәурен», «қой үстінде бозторғай жұ мырт
қалаған заман», не болмаса елді қиыншылықтан құт қаратын 
бір қайраткер туралы утопиялы әңгіме, аңыз шы ғарады. Ол 
әңгіме, аңыздардың басты кейіпкерлері өмірде бол ған адамдар 
болуы мүмкін.

Барабара мұндай аңыздар әпсанаға немесе хикаятқа айна
лады. Осыдан барып мессиандық роль атқаратын адам, елге 
ырысдәулет беретін қоныс жайында әпсана мен хикаят қа
лыптасады. Мұндай әпсананың тарихи аңыздан айырма
шылығы оның тек көркемдік дәрежесінде емес. Оның басты 
ерекшелігі сол – тарихи аңызда өткен дәуірдің оқиғасы мен 
адамы мадақтала жырланады, ал әпсанада өткен тарихтан гөрі 
қиялдан, арманнан туған оқиғалар мен кейіпкерлер дәріп
теледі, мұнда заман, адам, жерсу, мекен халықтың қалауы 
бойынша суреттеледі, олар осындай болса екен деген тұрғыда 
көрсетіледі.

Міне, Асан Қайғының Жерұйықты іздегені туралы әпсана 
осындай жағдайда дүниеге келіп, қалыптасқан болу керек. 
Тарихта белгілі Асан Қайғы XV ғасырда өмір сүрген, Әз Жәні
бектің кеңесшісі болған. Бұл дәуір дүрбелең оқиғалар көп 
бол ған шақ екені мәлім. Сондай оқиғалардың бірінде Асан 
Қайғы бүкіл ел қамын ойлап, ерекше көзге түседі. Өзінен 
күшті Әбілхайырдан ыққан Жәнібек пен Керей елді Еділ мен 
Жайық арасынан көшіруге мәжбүр болады. Халық басына 
түскен ауыртпалықты көрген Асан Жәнібекке атақоныстан 
жылжымау керек екенін айтады. Алайда, қаһарлы әміршімен 
тіресуге шама келмеген соң бүкіл жұрт арыпашып, талай 
михнат шегіп Моғолстанға, Шу бойына ауады 184.
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Міне, осындай қиыншылық заманда елге қамқоршы болған 
Асан жайлы әр түрлі аңыздар, әңгімелер туады. Солардың 
ішінде, әсіресе, кең тарағаны – Асанның елжұртқа құтты қо
ныс іздегені туралысы.

Бұл әпсанада екі түрлі бағыт бар. Бірі елді қиындықтан құт
карушы мағди жайындағы сюжетгің нышаны да, екіншісі – 
алыстағы құтты жер туралы сюжеттің түйіні. Басқаша айт
қанда, мұнда екі түрлі әпсананың басы тоғысқан, бірақ олар 
өздіөзі жекеленіп, дара дамып кетпеген. Көптеген елдерде 
бұлар өз алдына дамып, әр түрлі шығармаға айналган. Мә
селен, орыс фольклорында мұндай шығармаларды «легенды 
о возвращающемся избавителе» және «легенды о далеких 
землях» деп атайды 185. Бұларда таптық, әлеуметтік сарын өте 
күшті.

Құгты мекен жайындағы қазақтардың әпсанасын вариант
тары бойынша қарастырсақ, біріншіден, мұндай сюжеттің 
қа рақалпақ, қырғыз, құмық, ноғай елдерінде де бар екенін 
кө реміз, ал, екіншіден, бұл сюжетке құрылған шығармалар 
Асаннан да бұрын болғанын, тіпті Асаннан кейінгі заманда 
басқа адамға байланысты айтылғанын байқаймыз. Демек, елге, 
малға жайлы қоныс іздеу туралы сюжет қыпшақ тобындағы 
түркілердің бөлінбей тұрған шағында пайда болған, кейін 
тағы бір ауыртпалық тұсында ол сюжет Сәбитке байланысты 
айтылған. XV ғасырда Сәбиттің орнын Асан басқан, ал ақтабан 
шұбырынды дәуірінде оның орнына Абат батыр мен Өтеген 
батыр қойылған. Міне, бұл сюжет осылай тарихи тұтастануға 
түскен. Мұнда тіпті батырлық эпосқа тән шежірелік те тұ
тастану бар: Жерұйықты іздеуші алдымен Сәбит, одан кейін 
оның баласы Асан, ең соңында оның ұлы Абат болып көрінеді. 
Бұл да фольклорлық дәстүрдің заңдылығы.

Асан Қайғының Жерұйықты іздегені туралы әпсана сю
жетінің тарихын және басқа халықтардағы 186 осы тектес 
сюжеттерді салыстыра қарастырудың нәтижесінде тағы бір 
зандылық байқалады: бір жақта жер жаннаты – құтты қоныс 
бар, соны іздеп табу керектігі туралы сюжет барлық халықта 
рулық қоғамның әлсіреп, таптық алшақтықтың күшейе бас
таған тұсында пайда болады. Ол кезде бұл сюжетте ешқандай 
таптық, әлеуметтік сарын болмайды. Рулық қауым ыдырап, 
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феодалдық қоғам құрылған кезде сюжет кеңейіп, бірнеше 
шығарма туады. Олар біртебірте өзінше дамып, жеке сюжеті 
бар «елді құтқарушы», «жерұйықты іздеуші», «тығулы қа
зына» туралы әпсанаға яки хикаятқа айналады. Қоғамның 
қиынқыстау кезеңдерінде бұл шығармалар жаңғырылып, жа
ңа кейіпкерлерге таңылып отырады.

Ал, осы сюжеттің генетикалық арғы тамырын іздесек, ол 
алғашқы қауымда қалыптасқан бірбірімен тығыз байланысы 
бар үш әлем туралы түсінікпен сабақтас болуы ықтимал 187. Бұл 
түсінік көптеген миф, хикая, аңыздарға негіз болғаны белгілі. 
Біздің Асан Қайғы іздейтін Жерұйық та ойдан шыққан, 
арманнан туған қоныс. Ондай атауы бар мекенді картадан іздеу  
әбестік болар еді. Жерұйық – халықтың жарқын қиялынан 
пайда болған еркін, азат, жанға жайлы жердің образы, «Жер
ұйық» деген сөздің өзі де, біздіңше, «ел ұйып, татутәтті өмір 
сүретін жер» деген ұғым береді.

ХИКАЯТ

Біздің дәуірімізге жеткен фольклор қоғамдық сананың 
бір түрі ретінде өнерге жатады, бірақ ол өнер дәрежесіне 
бірден жетпеген. Фольклордың түрлері адамзат өмірінің әр 
кезеңінде туып отырған, өзгеріске түсіп жатқан, тіпті, ұмы
тылып, қол даныстан шығып жатқан. Осы күнге жеткен дәс
түрлі фольклорлық шығармалардың көбісі – сол бұрынғы 
фольклордың негізінде туып, солардың жұрнағын сақтап қал
ған, сондықтан көптеген жанрлардың құрамында, бойында, 
бір жағынан, алғашқы қауымға тән ұғымтүсініктің, қара
байыр діннің, екінші жағынан, қарапайым білімнің, үшін
ші жағынан, қарапайым өнердің белгілері кездеседі. Бұл 
синкреттік сипат кейінгі дәуірлерде пайда болған жанрларда 
да көрініс табады, өйткені әрбір жаңадан туған жанр өзінен 
бұрынғыға негізделеді, соны пайдаланады, өзіне бейімдейді, 
сөйтіп, жеке жанр ретінде қалыптасады.

Мұндай үрдісті, мәселен, хикаят жанрының туып, қалып
тасуынан да байқауға болады.

Орта ғасырларда ертедегі ескі шамандықтың орнына бір
құдайлық дін келіп, ол бұрынғы діни нанымдарға қарсы қатал 
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күрес жүргізді, бірақ оларды мүлде жоя алмады, керісінше, 
солармен қатар өмір сүруге мәжбүр болды, соның нәтижесінде 
ескі діни нанымдарды өз мүддесіне пайдалану мақсатында 
кейбір ежелгі ырымдар мен ұғымдарды, ғұрыптарды өзгертіп, 
дінге бейімдеді. Мұндай жағдай сол шақтағы фольклорда да 
орын алды, бұл әсіресе, хикаят жанрының тарихынан айқын 
көрінеді. Ежелгі миф пен хикая жанрлары – ескі діни нанымдар 
жемісі болса, хикаят жанры – кейін пайда болған бірқұдайлық 
дінмен байланысты туған, яғни олар әр дәуірде,әртүрлі ұғым  
негізінде туындаған. Бірақ соған қарамастан орта ғасырларда 
олар қатар өмір сүрді де, бірбіріне өзара ықпал етті. Сол себепті 
хикаят өзінің қалыптасуы барысында ежелгі мифтің де, одан 
кейінгі хикаяның да, тіпті, әпсананың да кейбір белгілерін 
бойына сіңірген, өзіне лайықтап пайдаланған. Сөйтіп, қазақ 
фольклорының құрамында жаңа жанр – хикаят (агиография) 
пайда болған.

Хикаят дегеніміз – кейде ойдан шығарылған немесе діни 
кітаптардан алынған сюжеттерді көркем түрде баяндайтын 
әңгімелер. Хикаяттың түбінде өте ерте заманда болған деп есеп
телетін оқиға жатуы да мүмкін, сондықтан онда тарихи есімдер 
де, мекендер де ұшырасып қалады. Сондай хикаяттарға, мә
селен, Ескендір Зұлқарнайын есімімен байланысты әңгімелер 
жатады. Қазақ арасында Ескендір жайында айтылатын әңгі
мелер, негізінен, үш сюжетке құралған. Біріншісі – өлмес суды 
іздеген Зұлқарнайын туралы, екіншісі – қос мүйізін жасыра 
алмаған Ескендір жөнінде, үшіншісі – жұмаққа кіре алмаған 
Ескендір хақында. Осылардың біріншісі мен үшіншісі хикаят 
түрінде баяндалады.

Ескендір – тарихта болған адам, демек, ол туралы алғашында 
аңыздар пайда болған да, кейін олар әпсанаға, хикаятқа айнал
ған. Бұған қоса тағы айтарымыз – Ескендір туралы сюжеттер 
қазақ еліне сырттан келген және көбінекөп діни, тағы басқа 
да кітаптар арқылы тараған, соның әсерінен ол сюжеттерде, 
дәлірек айтсақ, Ескендірдің өлмес суды іздегені жайлы 
сюжетте ислам идеяларының әсері бар. Ендеше, мұнда хикаят 
жанрының белгілері айқын. Мәселен, кейіпкердің пайғамбар 
немесе әулие болып көрінуі, шығармадағы оқиғалар мен іс
әрекеттердің Алланың бұйрығы ретінде түсінілуі, неше түрлі 
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кереметтің орын алып, көркемдік мақсатта пайдаланылуы, 
ескі шамандық наным мен мұсылман діні мифологиясының 
аралас келуі.

Хикаяттарда әңгімеленетін оқиғалар тындаушылар ара
сында сенімсіздік тудырмайды, өйткені, олар пайғамбарлар 
мен әулиелердің ісәрекеті немесе басынан кешкен оқиғалары 
болып баяндалады 188.

Хикаят жанры, негізінен, Қазақстанда ислам дінінің та
ралуымен байланысты қалыптасқан. Оның түптөркіні, сөз 
жоқ, көне заманның мифологиялық түсінікнанымдарымен 
сабақтас. Хикаят таза мұсылмандық мифологияға ғана негіз
дел мейді, онда архаикалық мифтің де, әпсана мен аңыздың да, 
тіпті, ертегінің де қасиеттері ұшырасады. Сондықтан да бұл 
жанрдың пайда болу процесін ислам дәуірінен бұрынырақ деп 
түсіну керек, ал жанр ретінде толық қалыптасуы исламның қа
зақ еліне кең тараған кезіне сәйкес келеді.

Міне, осы хикаят жанрының белгілері Ескендір туралы 
қа зақ арасына тараған шығармалардан анығырақ көрінеді. 
Ол шығармалар үш топ құрайды. Біріншісі – өлмеуге әрекет 
істейтін Ескендір туралы баяндайтындар. Оның сюжеті мы
надай: Ескендір патша өзінің Қызыр және Ілияс деген жол
дастарын ертіп, өлмес суды іздеп, Зұлматқа барады, бірақ ол 
суды алға қарай озып кеткен Қызыр мен Ілияс тауып ішеді де, 
соңынан Ескендір келіп жеткенде, өлмес су ғайып боп кетеді 
немесе ол суды қарғалар ішіп қояды. Сөйтіп, Ескендір патша 
«өлімге дауа болатын суды» іше алмай қалады 189.

Бұл сюжетке құрылған хикаяттардың саны айтарлықтай 
көп емес. Мұндай шығармалар, көбінесе, Құранды, тағы басқа 
діни кітаптарды көп оқыған адамдар арасында кең тараған болу 
керек. Оған ертеректе жарияланған мәтіндер де және біздің 
XX ғасырда жазып алған фольклорлық материалдарымыз да 
дәлел болады. Мысалы, 1961, 1963, 1967, 1968 жылдары біз 
Ескендірдің өлмес су іздеп, Зұлматқа (қараңғы жерге) барғаны 
жайлы хикаятты ерте кезде молда болған, мұсылманша көп 
оқыған, бертінде колхозда жұмыс істеген Ә. Тышқанбаев, Р. Сәр
сенбин, Р. Малдыбаев деген көнекөз қариялардан жазып алған 
болатынбыз.
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Өлмес суды іздеген Ескендір туралы хикаятта өлімнен құ
тылудың жолын іздестірген Қорқыт туралы әпсанадағыдай 
оптимистік рух пен табанды күрескерлік сипат жоқ. Егер 
Қорқыт ажалға қарсы тайсалмай күрессе, Ескендір олай 
күресе алмайды. Қорқыт адам өмірі үшін саналы түрде 
күрессе, Ес кендір тек өзін мәңгі сақтап қалу үшін, яғни тек 
өзімшілдік мақсатта ғана қимылдайды. Ол күреспейді де. 
Міне, бұл – діни кітаптардан тараған хикаятқа тән белгі. Бұл 
айтқанымызға тағы бір дәлел ретінде мынаны айтуға болады: 
Ескендір, тіпті, өлмес суды тапса да, іше алмайды, себебі, су 
біресе өзі ғайып боп кетеді, біресе суды қарғалар ішіп қояды, 
енді бірде судың өзі патшаның тамағынан жүрмей қояды. 
Осының бәрін көрген Ескендір «Алла тағала маған өлмес 
суды бұйыртпаған екен!» – деп, Құдайдың шешіміне, өлімге 
мойынсұнады. Сондайақ өзінен бұрын өлмес суды ішіп, енді 
өле алмай, қор болып жүрген адамды көріп, Ескендір патша 
дереу өзінің райынан қайтып, өлмес суды ішуден бас тартады. 
Мұнда да ол Қорқыттай табанды бола алмайды, өлімге қарсы 
ақырына дейін күресуге жарамайды. Бірақ Ескендірдің бұл 
ісәрекетін хикаят сынамайды да, мінемейді де. Бұл заңды, 
өйткені, хикаят жанры діни түсініктердің ықпалында молырақ 
болады. Ал, біз талдап отырған хикаят қазақ арасына «Қисса
сүл әнбиядан» тараған 190. Оған дәлел: біріншіден, бұл кітапта 
өлмес суды іздеген Ескендір туралы былай әңгімеленеді. 
Ескендір барлық ғалымдарын жинап алып, дүниеде көп жа
сауға ойланып, «өмірдің ұзақ болуына не шара бар?» – деп 
сұрақ қояды. Сонда ғалымның біреуі тұрып:

«Қап тауының аржағында, қараңғылықта Ғайнылхаят бұ
лағы бар, содан су ішкен адам қияметке дейін өлмейді», – дейді. 
Оған басшыны Қытай елінен іздеу керек болған. Қытайлықтар 
Ескендірге Қызыр деген адамды басшы етіп береді. Туар мал
дың ең көргіші қысырақ бие дегенді естіген соң Ескендір 
жиыр ма мың бие тапқызып, әскерлеріне мінгізеді. Қызырға 
қараңғылықты жарық қылатын бір жауһар тас беріп, оны 
ілгері жібереді.

Артынан Ескендір әскерімен өзі жүреді. Ібілістің нұсқауы
мен Ескендір тауды өрлеп, жоғарылай береді. Алдынан қия
мет күні жел жіберетін Исрафыл періште жолығады. Ескендір 
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одан мәңгі суын сұрайды. Ол тобықтай ғана бір тас береді. Ол 
тас адамның көз сүйегі болып шығады. Оның сырын патшаға 
қасындағы Қызыр түсіндіреді. «Бұл – көз сүйегі. Адам тірлікте 
ешнәрсеге тоймайды, өлген күні бір уыс топырақтан қанағат 
табады», – деп жауап береді Қызыр 191.

Міне, бұл – «Қиссасүл әнбия» кітабындағы сюжет. Осы 
сюжеттес қазақ хикаяттары, көбінесе, мұсылманша оқып, діни 
кітаптармен жақсы таныс адамдардан жазылып алынғаны 
және оның арабша хат танымайтын көпшілікке кең тарамағаны 
айтылып отырған сюжеттің төркіні – «Қиссасүл әнбия» екенін 
дәлелдесе керек.

Сондайақ хикаятты айтушылар «Зұлқарнайын» деген сөзді 
«қос мүйізді» емес, «екі дүниені билеген» деп түсіндіреді. Мұн
дай идея, яғни Ескендір – жарық және қараңғы, яки бұл дүние 
мен о дүниені бірдей билеген пайғамбарпатша деген ой «Қисса
сүл әнбияда» дәріптеледі, ал, Ескендірдің өз бейнесі барынша 
мадақталады.

Қазақ арасына тараған Ескендірге байланысты фольклор
лық шығармалардың енді бір тобы мына сюжетке құрылған: 
Ескендір патша жорықта (жолда) келе жатып, керемет бұлаққа 
тап болады. Бұлақты бойлай жүріп, ол жұмақтың қақпасына 
жетеді. Патша қақпаны ашуды бұйырады, бірақ қақпаны 
еш кім ашпайды. Оған қақпаның ішінен орамалға түйілген 
адамның бас сүйегін (кейде бір дорба үнмен қоса) тастайды. 
Оның мәнісін түсінбеген Ескендір ашу шақырады. Сол кезде 
әміршінің қасындағы Қызыр (данышпан) бас сүйекті таразыға 
салдырып, өлшетеді. Бас сүйекті ешнәрсе баса алмайды. Сол 
уақытта таңданған патшаға Қызыр: «Адамның көзі дүниеге 
тоймайды, тек топырақ қана бас сүйекті баса алады!» – деп, 
бір уыс топырақты сүйектің көзіне құя салады. Сол сәтте бас 
сүйек тұрған таразы көтеріледі. Ескендір болса, жаһангерлік 
райынан қайтады 192.

Бұл – жалпы прозалық фольклордағы көне сюжеттердің 
бірі. Дәл осы сюжет ежелгі жазба ескерткіштердің қатары
на жататын «Талмуд» кітабында бар 193. Онда мысал (притча) 
ретінде берілген. Бүл сюжеттің қазақ топырағына келуі 
Талмуд пен Библиядағы Сүлеймен, Мұса, Нұқ, Исалар жа
йындағы хикаяттардың Құран, Тафсир, Хадис, тағы басқа мұ
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сылман кітаптары арқылы тарағаны күмәнсіз. Сол себепті де 
Ескендір тап болатын жұмақ пен бас сүйек туралы баяндайтын 
шығармалар хикаят жанрының құрамында қарастырылады. 
Оған тағы бір айғақ ретінде Ескендірдің біршама жұмсақ бо
лып бейнеленуін айтуға болады. Егер қос мүйізі бар Ескендір 
жайлы хикаяттарда ол аяныш, ойлану дегенді білмейтін 
қатал, тасжүрек адам болып көрінсе, мұнда ойланып, өз 
жайын түсіне білетін патша кейпінде суреттеледі. Басқаша 
айтар болсақ, Ескендірді дәріптеп, мадақтаудың нышаны бар, 
соны үлгіге тарту мақсаты бар. Ал, бұл – хикаят жанрының 
бас белгілерінің бірі. Алайда, көркемдігі жағынан әпсанаға 
тән ғажайыптық си пат жоқ. Рас, көркем шарттылық бар. 
Ескендірдің жұмақ қақпасына баруы, оның күзетшісімен 
сөйлесуі – әрі шарттылық, әрі кереметтік элементі.

Ендігі бір көңіл аударатын нәрсе – арғы түбі Талмудқа апа
ратын осы сюжеттің ұлы Абай шығармашылығынан орын 
табуы. Біздің қолда бар фольклорлық хикаяттардың да, 
Талмудтағы мысалдың да сюжеті, оқиға өрбуі – толығымен 
Абай «Ескендірінің» желісі. Тіпті, кейбір эпизодтар мен де
тальдарға шейін дәлмедәл келеді. Мысалы, Ескендірдің 
шөлде бұлаққа тап болуы, бұлақ суына кепкен балықты са
луы, балықтың хош иісті болып, дәмінің өзгеруі, бұлақты 
бойлай жүрген Ескендірдің жұмақ қақпасына жетуі, жұмақ 
күзетшісімен сөйлесуі, патшаның ашуланып, күзетшіден белгі 
боларлық бір нәрсе сұрауы; қақпаның аржағынан бас сүйектің 
түсуі, ол сүйекті алтынкүміспен өлшеуі, т.т. Демек, Абайдың

Ескендір» поэмасы мен фольклорлық хикаяттың түпкі 
төркіні – бір, ол – «Талмуд» кітабы 194.

Алайда, ұлы Абай тек бұлармен ғана шектелмеген. Басқа 
сөзбен айтқанда, Абай «Талмудты» да, фольклорлық хикаятты 
да, басқа да әдеби туындыларды, сондайақ Ескендір туралы 
тарихи шығармаларды да пайдаланған, оларды өзінің гума
нистік, имандылық тезінен өткізіп, қорытқан, сөйтіп идеясы, 
эстетикалық нысанасы мүлде басқаша, жаңа шығарма жазып 
шыққан.

Сонымен, басқа халықтардағы сияқты, қазақта да Ескен
дір туралы фольклорлық та, әдеби де шығармалар бар екені 
анық талды. Олар үш сюжетті әңгімелейді.
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Бірінші сюжет – Ескендір патшаның өлмес суды іздегені. 
Бүл оқиғаға құрылған хикаят қазақ фольклорына Рабғұзидің 
«Қиссасүл әнбиясынан» келгенімен, оның сюжеті, сайып кел
генде, адам баласының тағдырға қарсы немесе ажалдан қашуы 
туралы көне мифпен тамырлас.

Екінші сюжет – қос мүйізді Ескендір мен шаштаразшы 
туралы. Бұл сюжет қазақ халық әдебиетіне Низамидің «Ескен
дірна масы» арқылы тараған. Ал, түптеп келгенде, мұндай 
сюжет тердің тууы алғашқы қауымның тотемдік сенімдерімен 
байланысты.

Осы сенімдерге негізделген түсінік бойынша ерте уақытта 
ру басы, тайпа көсемі, бақсылары, патшалары тотемнен туа
ды, соның кейпінде болады, қасиетін бойына сіңіреді деп 
ойлаған. Сол себепті олар есек құлақты, өгіз мүйізді, т.б. түрде 
суреттелген. Егер олар осы магиялық күш беріп түрған құ
лақтан, мүйізден айырылса, опат болады деп сенген. Қоғамда 
бұл нанымдардың жойылуымен мифтегі қиялдық элементтер 
әпсана мен хикаятқа көшеді. Енді акцент моральдық проблемаға 
жасалады: мүйізді ханның атағы үнемі зұлымдықпен шығады 
және оның масқара құпиясын ашу барша жұртты моральдық 
тұрғыда қанағаттандырады. Осының нәтижесінде бұл сюжет
тегі шығармаларда ертегілік сипат бар.

Үшінші сюжет – жұмаққа тап болып, көз сүйегін алған 
Ескендір жайында. Мұның түп негізі – Талмудтағы мысал. 
Ал, Талмудқа Ескендір сарбаздары шығарған аңыздардың 
Шы ғыста тараған нұсқаларынан енген болу керек. Ол қазақ 
еліне мұсылман кітаптары арқылы келген. Ал, сюжеттің 
арғы түбірі өлмеудің амалын іздеген адам туралы миф болуы 
ықтимал, өйткені хикаяттың бүкіл сарыны сонымен үндес: 
жұмақ, керемет су, мәңгі тірі Қызырдың бас сүйек жайында 
айтқандары, Ескендірдің өлім туралы ойлап, жаһангерліктен 
бас тартуы – міне, осының бәрі ажал мен адам күресі туралы 
мифті еске түсіреді. Ескендірдің «өлімге дауа болатын суды» 
іздеп Зұлматқа барғанда, өлмес суды Қызыр мен Ілиястың ішіп 
қоюы осы сюжетте де көмескі түрде көрініс береді. Сонымен 
бірге Ескендір туралы хикаяттарда Лұқпанның бейнеленуі де 
кездейсоқ емес.
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Лұқпан да Шығыс халықтарының фольклорында кең та
раған кейіпкер. Жалпы, қазақтың хикаяттарының ішінде 
Құранда әңгімеленетін Лұқман, Сүлеймен, Қарун жайында 
баяндайтын сюжеттер де кездеседі.
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Үшінші тарау

 
ЕРТЕГІНІҢ ІШКІ ЖАНРЛАРЫ 

МЕН ПОЭТИКАСЫ

(Ертегілік проза)

ЕРТЕГІЛЕРДІҢ ЖАНРЛЫҚ СИПАТЫ

Ертегі жанрының түп төркіні – алғашқы қауымда пай да 
болған көне миф, аңшылар туралы әңгіме, хикая және әр түрлі 
кәде ырымдар мен аңыздар1. Басқаша айтқанда, ертегі жанры 
өзінің қалыптасу процесінде осы жанрлардың қасиеттерін 
бойына сіңірген, олардың кейбіреуін молырақ, бағызыларын 
азырақ пайдаланған. Солардың ішінде қайсыбір жанрлар өз 
бітімін жоғалтып мүлде ертегіге айналып кеткен. Соның бірі – 
миф. Әрине, мифтің ертегіге айналу процесі жылдам болған 
жоқ, ол ұзақ әрі күрделі жол, бірнеше кезеңнен өткен.

Жоғарыда айтқанымыздай, миф – алғашқы рулық қауым
ның қасиетті деп саналған құпия әңгімесі. Сондықтан ол 
кезде оны әркімге және кез келген жерде айта бермеген. Миф
тің айтылатын кезі кәмелетке жеткен жастарды сынақтан 
өткізіп, шынықтыруға арналған неше түрлі кәдеырымдар мен 
жоралғы жасалатын мезгіл. Кәмелеттік сынақ барлық рулық 
қауымда болған салт: он бес пен он жеті жас арасындағы ер 
балаларды (матриархат дәуірінде – қыз балаларды да деген 
пікір бар) жеке бөліп алып, елсіз жерде оларды ержеткеннің 
белгісі деп төмендегідей әр түрлі сынақтардан өткізген: 
денелеріне кесіп дақ салған, мұрнын, құлағын тескен, сүндетке 
отырғызған, тағы басқа түрде қинаған, небір қорқынышты 
ырымдар жасаған. Осының бәріне төзіп, барлық сыннан 
өткен баланы енді бала емес, жігіт болды және ол өліп, қайта 
тірілді, яғни басқа адам болды деп санаған. Оған енді үйленуге 
рұқсат берген. Шыдамдылық көрсетіп «сынақтан» абыроймен 
өткен жігіттерге сенім білдіріп, оларға қасиетті әрі құпия 
әңгімені айтатын болған. Ол әңгімеде, яғни мифте, дүниенің 
жаратылысы, аспан әлемі жайында, рудың тотемдік бабасы, 
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ілкі ата мен жасампаз қаһармандар туралы, олардың ісәрекеті 
жөнінде фантастикалық түрде баяндалған. Алайда, оның бәрін 
ақиқат деп қабылдаған, мифке кәміл сенген.

Уақыт өтіп, қоғам дамып, адам санасы өскен сайын бұл миф 
әңгімелер біртебірте кәмелеттік ырымдардан бөлек айтылатын 
болған да, барабара «қасиетті» сипатынан айырылған. Енді 
мифті тек кәмелеттік сынақтан өткен жігіттерге ғана емес, 
сондайақ жас балалар мен әйелдерге айтатын болған. Сөйтіп, 
көне миф құпия болудан да қала бастаған. Соның нәтижесінде 
мифті айтушы енді оған өз жанынан оқиғалар қосатын болған, 
яғни миф өзгере бастаған. Мифтің оқиғалары аспан кеңістігінде 
емес, адам қоғамындағы ісәрекет болып көрсетілген, бұрынғы 
мифтік ілкі ата мен жасампаз қаһарман орнына ру мен тайпа 
басшылары, ал уақыт өте келе қатардағы аңшымергендер 
бейнеленетін бол ған. Басқаша айтқанда, мифтің қасиеті және 
құпиялы сипатының жоғалуы мифке сенуді де әлсіреткен, 
ондағы ісәрекеттер мен кейіпкерлерді де өзгерткен. Олар енді 
біраз бол са да мадақталатын болған.

Дегенмен, қоғамдық сананың өзгеру барысында миф ежел
гі сипаттарын бірбірлеп жоғалтып отырған. Қасиетті және 
ақиқатты деп есептелген сипатынан айырылған соң, ондағы 
оқиғалар да дәуіріне байланысты өзгеріске ұшыраған. Ен
ді оқиғалар бұрынғыша әлемнің жаратылуы, алғашқы адам
дардың пайда болуы сияқты болмай, қоғам басшысының, 
неме се қауымның қатардағы бір мүшесінің ке ремет нәрсемен 
кездесуі болады, ісәрекеттер бүкіл аспан әлемінде емес, ел 
ішіде, адамдар арасында болады, ал, мифтік дәуір ертегіге 
тән белгісіз уақыт болып алмасады. Соның салдарынан іс
әрекеттің нәтижесі де баяғы мифтік сипаттан айырылады. 
Басқаша айтқанда, мифтің себепсалдарлық (этиологиялық) 
белгісі жоғалады. Осындай мифтің ертегіге айналу барысында 
бұрынғы масштаб тарылып, әңгіме жеке бір адам тағдырын 
баяндайтын жағдайға келеді. Сөйтіп, миф біртебірте хикаяға, 
одан ертегіге айнала бастайды. Егер хикаяда қиял әлі де 
көркем түрде болмаса, ертегіде қиял (вы мысел) ғажайыптық 
(фантастика) сипат алып, көркем тәсіл ретінде қолданылады. 
Рас, миф ертегіге хикая болмайақ тікелей айналуы мүмкін. Бұл 
жағдайда да мифтің өтетін жолы осы. Сөз жоқ, бұл жол бірнеше 
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тарихи дәуірді қамти ды. Егер миф жанры адамзат тарихының 
қоғам ретінде қалыптасу процесінің ең басында пайда болса, 
ертегі көркем жанр, сөз өнері болып, адамзаттың алғашқы 
қауымнан таптық қоғамға өткен тұсында қалыптасқан.

Ертегінің бір тамыры алғашқы рулық қоғамда өмір сүрген 
адамдардың аң аулап жүргенде, жолға шыққанда басынан 
кешетін оқиғалар жайындағы әңгімелер. Алғашында шын 
болған оқиға негізінде айтылған әңгімелер (меморат) бірте
бірте ел арасына жайылған сайын қоспалармен толықтырылып 
хикаяға, одан ертегіге айналып кеткен. Мұндай процесті, 
мәселен, Жаңа Гвинея тұрғындарының фольклоры мен этног
рафиясын зерттеген Б.Н. Путилов жақсы аңғарған. Ол сондағы 
ру мен тайпалар фольклорында миф, меморатәңгіме, хикая 
қатар өмір сүретінін, ал ертегі жанрының тек нышандары 
ғана бар екенін айтады. Миф ауқымына сыймайтын аңшылар 
әңгімесі туралы Б.Н. Путилов былай деп жазады: «Аңшылар 
әңгімелері меморат сипатында келеді. Оларда кейбір детальдар 
ойдан шығарылған, кей нәрселер әсіреленген, әрленген, бірақ 
негізгі мамұны – шындық, кейіпкерлері өмірде болған адам
дар. Оқиға болған жер, жалпы қоршаған орта – нақты, ал әң
гімеде аңшылардың күнделікті ісі, әдеті, тәжірибесі мен саты 
анық бейнеленеді. Аңшылар әңгімелерінде біршама сюжет бар 
және циклденудің алғашқы нышандары сезіледі. Қысқасы, 
бұл – әңгімелер бір рет қана айтылып, ұмытылып қалатын кез
дейсоқ хабар емес, бұл халық прозасының белгілі бір жанрлық 
құбылысы.

Аңшылар әңгімесін мифтен екі маңызды нәрсе алшақтатып 
тұр. Біріншісі – кейіпкерлер мифтік әлемнің қаһарманы емес, 
кәдімгі ауыл тұрғыны – аңшы, мерген. Екіншісі – мифте бәрі 
жақсы аяқталса, мұнда кейіпкер кейде опат болады»2.

Осы көне қауымда пайда болған меморат түрінде айтылатын 
аңшымергендер жайындағы әңгімелер қазақ ертегілерінің 
құрамында аз орын алмайды. Әрине, олар біздің ертегіде сол 
ежелгі замандағы күйінде емес, көркемделген, әсіреленген, 
яғни көркем фольклорға айналған формада көрінеді. Кезінде 
М. Әуезов пен Е. Ысмайыловтың: «Қазақ халқы айтқан көне 
түрлерін атасақ – ең ескілері аңшы мергендер жайындағы 
ғажайып ертегілері болу керек. Мерген болғанда берідегі 
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шындыққа жақын салт ертегісіндегі мерген емес. Өзгеше қиял 
дүниесінің ішінде әрекет ететін мергендер»3, – деп жазуы тегін 
емес. Осы ойын әрі қарай жалғастырып, ғалымдар былай деп 
жазады: «Бұл – «Еділ – Жайық», «Құла мерген», «Жерден 
шық қан Желім батыр», «Аламан мен Жоламан» сияқты ертек
тер.

Мергендер жайындағы ертегілермен ілесқаралас ер, ба
тырлар жайындағы ертегілер жүреді. Осы мерген мен ерлер 
жайындағы қиял ертектері бір қазақ емес, жалпы Орта Азия 
халықтары ертектерінің де ескісі болуға тиіс.

Қазақ айтатын қиял ертегісінде адамзаттан мерген араласса 
немесе ғажайып жер, «ай десе аузы, күн десе көзі бар» күн 
астындағы Күнікей сұлу, не алтын шашты қыз араласса, 
солармен қатар жалмауыз, қазық аяқ, қарға тұмсық кемпір, 
жезтырнақ, жалғыз көзді жалмауыз, жеті басты жал мауыз 
және неше алуан алып араласады»4.

Міне, біз енді хикая жанрының да ертегіге негіз болып, 
кіріккенін көріп отырмыз. Алғашқы қауымдағы мифтік ұғым
дар туғызган небір ғаламат мақұлықтар (жезтырнақ, жалғыз 
көзді дәу, дию, албасты, т.б.) бұрынғы аңшылар әңгімесіне 
кірігіп, хикая туғызады. Хикая жанры мифтің өзімен бірге 
ертегіге де айналады. Оның ертегі құрамында жүретіні де 
сондықтан. Бірақ мифтің ертегіге айналу жолында хикая 
мен ертегі қатар өмір сүреді, сол себепті миф әлсіреп, хикая 
өзінше жеке айтылып, ел арасына тарайды. Қазақ халық 
прозасында осы процесс түгел дерлік із қалдырған. Көне мифтің 
көмескіленіп жеткен жұрнағының болуы, хикая жанрының 
жекеленіп, классикалық түрде сақталуы, оның ертегі құра
мында айтылуы, – міне, осының бәрі халық прозасының қара
пайымдылықтан көркемдікке қарай дамуының іздері, оның 
жанрланғандағы қиялдың ғажайыпқа айналуының сатылары.

Әдетте, біз ертегіні ойдан шығарылған әңгіме дейміз. Ра
сында да солай ма? Жоқ. Ертегі жанры өзөзінен немесе ой
дан тумаған. Оның негізін қалаған көне прозалық жанр лар 
алғашқы қауымдық қоғамның түсініктері мен салтын, әдет
ғұрпын, яғни сол заманның шындығын өзінше бейнелеген. 
Демек, ертегідегі бізге қиялғажайып болып көрінетін кейбір 
нәрселер – бір кездегі болмыстың, құбылыстың сәулелері. 
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Бұл айтылғанға қоса мынаны де ескеру керек: ертегінің пайда 
болып, қалыптасуының алғашқы кездерінде ел оны қиял деп 
ойламаған, онда баяндалатын оқиғаға сенген5, себебі ол шақта 
ертегі өз төркінінен алыс кете қоймаған, сондықтан көркемдік 
қызмет те атқармаған.

Ал енді қиялға келетін болсақ, ондай элемент мифте де, 
хикаяда да, аңызда да бар, бірақ мұнда қиялдық сипаты мен 
нысанасы басқаша. Бұл жанрларда қиял эстетикалық мәнге 
ие емес, ол шығарманың мазмұнынан тыс дамымайды, өйт
кені белгілі бір түсінікпен, пайыммен байланысты болады, 
соған қызмет етеді. Бірақ соның өзінде де қиял – жалған деп 
қабылданбайды, сол себепті, ол көркемделмейді, яғни саналы 
өтірікке негізделмейді. Егер шығармада сәл жалғандықтың 
нышаны білінсе, ол миф, хикая, аңыз болып саналмайды.

Фольклорлық жанр болып қалыптасқан классикалық ерте
гіде қиял мақсатты түрде пайдаланылады, сондықтан көркем
деліп, ғажайыпқа айналады және біршама өзінше да мып 
отырады.

Қазақ фольклорының құрамында таза қиялға құрылған 
жанрлар да бар. Ол – өтірік өлеңдер мен сатиралық ертегілер, 
қулар жайындағы әңгімелер. Мұндай шығармалардағы оқи
ғалар да қиялдан туған, бірақ бұл қиял классикалық ертегіден 
басқаша. Классикалық ертегіде қиял халықтың ежелгі діни 
наным мен түсініктеріне негізделген, ертегінің даму бары
сында ол ғажайып сырға ие болған, соның нәтижесінде көркем
делген, эстетикалық сипат қабылдаған. Ал өтірік өлең мен 
қулар жайындағы ертегілерде қиял көне дәуір түсініктерімен 
еш байланыспайды, қайта ол шығармадағы оқиғаның жал
ған екенін дәлелдеуге қызмет етеді. Демек, мұнда қиял 
өтірік ке бағытталған. Сол себепті шығармадағы оқиғалар, 
кейіп керлердің ісәрекеті еш сенімсіз, ешқандай логикаға 
сыйымсыз болып келеді, тіпті ешқандай этикаға да сай 
келмейді. Міне, осы логикаға да, этикаға да сәйкестенбейтін 
өтірігі күлкі тудырады. Классикалық ертегідегі қиял өмірден 
қаншама алшақ болып көрінгенімен көркемдігі мен этикасы 
жағынан логикаға сыйымды, өйткені онда қиялдың өмірге сай 
болуы міндетті емес, тіпті ондай мәселе тумайды да. Ертегідегі 
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шарттылық көркем қиялға, ғажайыпқа негізделген. Оның 
мақсаты – әсірелеп, әсерлі етіл баяндау, ертегілерді тамашалау.

Ертегі жанры – аңыздық прозаның дамыған, көркемделген 
түрі, яғни көркем проза. Оның мақсаты – тыңдаушыға ғибрат 
беру ғана емес, сонымен бірге эстетикалық ләззат беру. Бас
қаша айтқанда, ертегі жанрының функциясы кең, ол әрі 
тәрбиелік, әрі көркемэстетикалық роль атқарады. Ертегінің 
бүкіл жанрлық ерекшеліктері осы екі функциядан шығады. 
Сондықтан ертегілік функцияның ең бас ты мақсаты – сюжетті 
барынша ғажайыпты етіп, көркемдеп, әрлеп баяндау. Демек 
ертегі шындыққа бағытталмайды, қайта, керісінше, әсірелеуді 
міндет тұтады. Ал ертекші әңгімесін өмірде шын болған деп 
дәлелдеуге тырыспайды.

Ертегідегі ғажайып қиял (фантастический вымысел) адам
ның күнделікті көріп жүрген заттары мен құбылыстарын са
налы түрде басқаша етіп көрсетеді, өйткені бұл жанрда ға
жайып (фантастика) көркем тәсіл, бейнелеуші құрал ретінде 
қолданылады.

Өмірдегі реальды нәрсенің өзін әдейі өзгертіп көрсету – ертегі 
жанрының өзіндік қасиеті болғандықтан, ертекші де оның маз
мүнынан барынша әсірелеуге, ғажайыпты етуге күш сала ды. 
Олай болса, ертегідегі оқиғалар мен ісәрекеттері қаншалықты 
әсерлі болуы ертекшіге де, тыңдаушыға да, ертегінің айтылу 
жағдайына да байланысты6. Мәселен, әлсіз, бейшара түлкінің 
айбынды арыстанды жеңуі – өмірде еш қисыны жоқ өтірік. 
Бірақ ертекші осылай көрсетеді, себебі ертегі жанрының 
поэ тикасы осыны талап етеді. Және тыңдаушы да осылай 
болғанын қалайды. Сол сияқты, адамның өзінен әлденеше 
есе күшті жеті басты айдаһарды жеңуі де – осы заңдылықтың 
көрінісі. Бұл заңдылық қарапайым халықтың жуандардан кек 
алуды көксеген тілегінен туған.

Халық әлсіздерді жақтап, оларды күшті етіп көрсеткісі кел
ген, сөйтіп қиял жүзінде болса да әділеттік орнатқан, арманын 
іске асырған.

Демек, ертегі жанрында қиял мен ғажайып идеялық та қыз
мет атқарып тұр. Бұл заңды да, өйткені классикалық ертегі 
адамның рухани азығы болумен бірге идеологиялық та құрал 
болған.
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Фольклорлық көркем прозаға, дәлірек айтсақ, ертегінің 
ішкі жанрларына, белгілі дәрежеде эмоциялық та сипат тән. 
Ертегінің көркемделіп баяндалуында сюжеттен де гөрі ком
позицияның ролі артығырақ, ал, оның мазмұнының бай 
және әсерлі болып шығуы айтушы мен тыңдаушылардың 
көңілкүйіне байланысты. Ертекші бүкіл образдар жүйесін, 
көркемдеу құралдарын ертегінің идеялық және эстетикалық 
әсерін күшейтуге қызмет істетеді. Ол қаһармандарды небір 
қиын, адам ойына келмейтін жағдайларға душар қылады. 
Сонда ертекші осының бәрі шындыққа сәйкес емесау деп, еш 
қым сынбайды, керісінше, ол әдейі осылай істейді, өйткені 
ертектің идеялық мақсаты мен эстетикалық нысанасы 
сюжеттің осындай құрылысын талап етеді. Ал оны жүзеге асы
руға ертекшіге тек фантастика ғана мүмкіндік береді.

Ертегі күнделікті сұхбат әңгімеден ерекшеленіп тұрады. 
Оның айтылу жағдайы аңыздық прозаны айтудан басқаша, 
ол сұхбат тақырыбына қатысты болмайды. Ертегі арнайы ай
тылады, белгілі бір композициялык схема бойынша баян
далады, яғни мұнда идеялық, көркемдік тұтастық бар. Осы 
тұтастық бұл жанрға басқа қасиеттер дарытады. Ол – ком
позицияның және эстетикалық мұраттың тұрақтылығы, бас
аяғы оралымдалған «тұйық уақыттың» («замкнутое вре мя»)7 
болуы, көркем шарттылықтың міндетті түрде орын алуы, т.т.

Сонымен, біз ертегілік прозаның пайда болу процесін, 
оның көркем жанрға айналу тарихын шолып, жанрлық ерек
шеліктерін сипаттап шықтық. Өзінің әу баста адамның еңбек 
процесінде дүниені, өмірді таныпбілу мақсатында пайда бол
ған миф, хикая, аңшылық әңгімелерден шыққаннан бергі 
талай ғасырларды қамтитын тарихында ертегі жанры әр 
дәуірдің, әр қоғамның болмысы мен түсінікпайымдарының 
ықпалын, олардың ізін кейінгі заманға жеткізді. Әсіресе, 
феодалдық қоғамның бүкіл шындығын көркемдеп бейнеледі. 
Қазақ ертегілерінде көбінесе хандықфеодалдық қоғамның 
көрініс табуы осыдан. Осы тұста ертегі фольклорлардың барлық 
жанрымен араласа, біртұтас фольклорлық жүйенің құрамында 
дамыды.
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ЖАНУАРЛАР ЖАЙЫНДАҒЫ ЕРТЕГІ

Халық прозасының бұл жанрындағы шығармалардың түп 
төркіні адамзат тарихының ең арғы заманында, аңшылық өмір 
кезінде жатыр. Басқаша айтқанда, жануарлар жайындағы 
ертегілер ертедегі адамдардың аң аулаумен ғана күнелткен 
шағында туған. Ол кездегі адамдар кейбір аңдарды қасиетті 
деп санап, қадір тұтқан, оларды өздерімен туыстас деп ойлаған, 
ал кейбір жануарларды рудың бабасы деп сенген. Осындай 
аңдардың мейірі түспесе, аңшылардың жолы болмайды деп 
түсінген. Сондықтан ертеректе аң аулауға кеткенде, әйелдер 
үйде отырып, сол аңдарды мақтаған, оларға арнап неше 
түрлі әдемі әңгімелер, өлеңдер шығарған. Оларды өте күшті, 
айлалы, айбарлы етіп бейнелеген. Мұндай мақтау ертегілер мен 
әңгімелерді ол аңдар естиді, содан соң мейірленеді деп сенген. 
Сөйтіп, аңшыларға көмек болады деп ойлаған.

Ол заманда мифпен аңдар туралы әңгімелерге де сен ген, 
олардың магиялық қасиеті бар деп түсінген. Сол себепті бұл 
әңгімелерде тұспалдау болмаған. Ондағы аңдарды – жануарлар 
деп түсінген (ал кейінгі ертегіде аңдар – адам орнында болған), 
олардың ісәрекетін шын деп қабылдаған, себебі ол кездегі 
табиғат, өмір туралы түсініктер мен пайымдаулар тотемизмге, 
анемизмге және магияға негізделген. Сондықтан дүниені, 
адамның өзін қоршаған маңайды тануға бағытталған әлемнің, 
тіршіліктің қалай пайда болуы ғана туралы көне мифтермен 
қатар жанжануарлардың шығуы, мінезқұлқы, ерекшеліктері 
жайындағы әңгімелер де танымдық қызмет атқарған, таза 
практикалық нысана көздеген.

Алайда адамзат санасы мен қоғамы ілгерілеп дамыған сайын 
өмір туралы, тірі табиғат пен өлі табиғат жайлы түсініктер 
түбегейлі өзгереді. Бір кезде қасиетті саналып, қадірленген 
нәрселер, біртебірте мінеле бастайды, сынға ілінеді. Баяғы 
заманда тотемдік қасиеттерге ие болып жүрген аң мен құс енді 
басқаша қабылданады. Сөйтіп, көне дәуірде шыққан мифтер 
мен әңгімелер келекеле магиялық сипатынан айырылып, 
ондағы пір тұтылған жануарлар енді сынға алынады немесе 
аллегориялық сипат алады. Сөйтесөйте баяғы жануарларды 
қастерлейтін әңгімелер басқаша айтылады, тіпті уақыт өте келе 
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жаңа әңгімелер шығады, жануарлар қасиетті болып көрінбейді, 
қайта керісінше бейнеленеді. Байырғы сүйікті жануарлардың 
мінезқұлқындағы күлкілі жақтары ирониялық түрде 
суреттеледі. Сөйтіп, қазіргі ғылымда әлі анықтала қоймаған, 
ел арасында осы күнге дейін сақталған жануарлар жайындағы 
ескі тотемистік түсініктер мен классикалық ертегілер ара
сындағы қайшылық пайда болады8. Басқаша айтқанда, ескі 
мифтер мен әңгімелерде жануарлар тотемистік тұрғыдан 
бей неленсе, кейінгі әңгімелер мен ертегілерде олар мүлде 
кереғар көрсетіледі. Демек, мұндағы алшақтық тура мағына 
мен ауыспалы мағынаның, шын образ бен оның тұспалының 
арасында болады.

Кейінгі заманда туған әңгімелер мен ертегілер бұрынғы лар
дан тек кейіпкерлерді ғана мирас еткен, ал олардың ісәрекеті 
мен мінезқұлқын басқа тұрғыдан бағалаған. Бірақ мұнда 
бір айтатын нәрсе сол: жануарлар жайындағы классикалық 
(аллегориялық) ертегі мен ескі мифтік әңгімелер ара сында 
әлі де болса тотемистік ұғымды сақтаған әңгімелер бар. Олар 
феодализм қоғамын толық басынан өткізбеген елдердің фольк
лорында сақталған, бірақ, әрине, сол алғашқы күйіндей емес.

Ал таза ертегі көркем жанр ретінде мифтік ұғымдардан 
біржола қол үзгенде ғана қалыптасады. Онда жануарлар об
разы адамды тұспалдап бейнелеу деп қабылданады. Жану арлар 
жайындағы классикалық ертегі мифтік және діни ұғымдардан 
таза, мұндағы қиял көркемдік қызмет атқарады.

Егер жануарларға байланысты тотемистік түсініктерге не
гізделіп туған көнеәңгіме мифтердің мақсаты әрбір адам 
білуге міндетті мифологияны білдірсе (хабарласа), көркем 
ертегінің мүддесі басқа. Бұл жанр пайда болып, қалыптасқан 
шақта адамзат таптық қоғамда өмір сүрген еді. Сол себепті 
мұндағы қиял тұспалдау түрінде болады да, әлеуметтіктап
тық мүдделерді көрсетуге жұмсалады. Сөйтіп, жануарлар 
жайындағы классикалық ертегілерде әңгіме шын мәніндегі аң 
мен құстар жайында емес, адамдар жайлы болады.

Міне, жануарлар жайындағы ертегі жанрының туып, даму 
процесі осындай. Ол – типологиялық құбылыс, барлық елдің 
ертегісіне тән заңдылық. Қазақ ертегісі де осы заңдылық 
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бойынша туып, қалыптасқан. Рас, оның өзіне тән ерекшелігі 
де бар.

Жануарлар жайындағы қазақ ертегілерін үш топқа жік
теуге болады. Біріншісі – шығу мерзімі жағынан ең көне миф 
жанрымен байланысын толық үзе қоймаған, жануарлардың 
пішініндегі, немесе жүрістұрысындағы, я болмаса мінез
құлқындағы, әйтеуір қандай да болсын ерекшелігін түсіндіре 
баяндайтын этиологиялық ертегілер. Екіншісі – Шығыс жә
не Батыс халықтарының көпшілігіне мәлім, яғни дүниежүзі 
елдерінің жануарлық эпосын құрайтын классикалық ер
тегілер. Бұлар бүгінгі дәуірде балалардың үлесіне тиген. Қай 
елдің болсын жануарлар жайындағы классикалық ертегілері 
адам мінезінің ақылдылық, ақымақтык, қулықсұмдық сияқ
ты жақтарын қарапайым аллегориялық формамен ашып бе
реді. Үшінші топқа мысал ертегілер (апологтар) жатады. Бұл 
ертегілер көбінесе кітаби болып келеді де, әдебиетке жақын 
тұрады. Мұнда жануарлар бейнесі шартты түрде алынғанмен, 
ғибрат ашық айтылады. Енді осы үш топты жекежеке, нақты 
мысалдар арқылы қарастырайық.

Этиологиялық ертегілер. Бұл топтағы ертегілердің жанрлық 
ерекшелігі оның синкреттілік сипатында, яғни мұнда көзбен 
көріп, қолмен ұстап алатын жанрлық белгілер жоқ. Бұларды 
даралап тұратын нәрсе – себептісалдарлық баяндау, бірақ 
соған қарамастан мұнда тұрақты композициялық құрылым 
жоқ. Бұл тұрғыдан алғанда бұл ертегілер этиологиялық миф
ке жақындайды. Ал кейіпкержануарларды суреттеу мен 
олардың мінезқұлқын бағалауда ертегіге жақындайды. Рас, 
қазақтың төрт түлік туралы кейбір төл шығармаларында 
кейіпкержануар бейнесі тотемистік түсініктегі мифте көріне
тін жануарлармен ұқсас болып келеді. Мысалы, ботасын 
іздеп боздаған бозінген жайындағы, немесе иесінің қамын 
ойлайтын сырттан ит туралы шығармалар әлі шын мәніндегі 
ертегіге айналып үлгірмеген, мұндағы жану арлар мифтегі 
сияқты «қасиетті» деп есептелген. Бұл – қазақтың жануарлар 
жайындағы этиологиялық ертегілерінің басты ерекшелігі.

Аталмыш ерекшелік – этиологиялық ертегінің мифпен 
жақындығы – «Мүшел», «Хайуандардың жыл басына тала
суы», «Үркер» сияқты шығармаларда айқын сезіледі. Мұнда 
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аспан әлемінің сыры, жылон екі айдың болуы қазаққа жақ
сы таныс жануарлардың мінезқұлқымен, ісәрекетімен бай 
ла нысты түсіндіріледі. Қадым заманда ел шындық деп қа
был даған бұл мифтер келекеле ертегілік сипат ала бастаған. 
Өмірді, әлемді практикалық түрде танып, тәжірибесі толысқан 
көшпенділерге қыстың ұзақ болатынына сиырдың еш кінәсі 
жоқ екені, сол сияқты он екі айдан тұратын жыл басының 
тышқан аталуына ашық ауыз түйенің еш кінәсіз екендігі 
белгілі болған. Сөйтіп, ел бұл мифке сенбейтін болған. Бір кез
дерде дүниенің жаратылысы туралы болжам жасаған мұндай 
мифтер елді қанағаттандырылған еді де, халық сол арқылы 
әлем туралы өз түсінігін пайымдаған еді. Сондықтан да 
«Үркер», «Жыл басына таласқан хайуандар» сияқты ертегілер 
космогониялық мифке тән сипатын сақтай отырып, әлдеқашан 
ертегілер тобына қосылған және олардың сипатты белгілеріне 
ие болған9. Олардың құрамына ертегілерде кең тараған мотив – 
жануарлар жарысы енгізілген және мұнда түйенің аңқаулығы 
мен тышқанның қаптесер қулығы миф емес, көркем ертегі 
тұрғысынан бейнеленген. Олардағы жануарлар образынан адам 
бейнесі көрінеді, демек оларда хайуанаттар туралы ертегіге 
тән аллегориялық сарын, үн бар. Міне, осындай себепке 
байла ны с  ты аталған шығармалар жануарлардың белгілі бір 
қасиетін, шығу тегін түсіндіре баяндамаса да этиологиялық 
ертегілер қатарына жатады.

Таза этиологиялық ертегіде шарттылық басым, аллего рия 
айқынырақ. Сол себепті ондағы оқиғаға айтушы да, тыңдаушы 
да сенбейді. Сондықтан таза этиологиялық ертегілер күлдіргі 
болып келеді де, көбінесі балаларға арналып айтылады. Екін
ші жағынан, олардың структуралық формасы драмалық оқи
ғаларды кіргізіп отыруға ыңғайлы болады.

Көптеген этиологиялық ертегілерде жануарларға берілетін 
мінездеме классикалық ертегілермен бірдей. Мәселен, түлкі 
өте қу әрі тақыс. Осындай жылпостығымен ол қоянды құй
рығынан айырады («Қоянның құйрығы неге қысқа, түлкінің 
құйрығы неге ұзын?»). Түйеге үнемі аңқау және ақкөңіл деген 
мінездеме беріледі («Түйе су ішкенде неге артына қарайды?»). 
Бұл сияқты этиологиялық ертегілер бұрынғы ел сенген 
мифтік сипатынан айрылған және классикалық ертегімен 



[  180  ]

қатар өмір сүргендіктен оған жақындаған, тіпті бірбіріне 
әсер де еткен. Кейбір жағдайларда классикалық ертегінің 
аяқталуы этиологиялы (себепті) болып келуі – осының айғағы. 
Мысалы, өте қу, залым түлкіні кішкентай ғана бөдененің 
алдап кеткенін баяндайтын классикалық ертегі бөдененің 
құйрығының қыс қарып қалу себебімен аяқталады. Мұндай әдіс 
басқа халық тардың да ертегісінде бар. Орыс халық прозасында 
этиологиялық сарын айтарлықтай сақталмаса да ертегінің 
осылай аяқталуы кездеседі. Мәселен, сужүрек қоян өзінен де 
қорқақ жануар тауып, ерні жыртылғанша күледі. Сөйтіп, өзі 
ондай мақсат қоймаса да ертек қоянның ерні не себептен жырық 
деген сұраққа жауап береді. Дәл осындай сюжет қазақтарда да 
бар: өзі сараң, әрі соқыр жолбарысты амалын тауып өлтірген 
қоян оның етін алып келуге аңшыны жұмсайды, ал аңшының 
атып өлтірген түлкісін әкелуге қойшыны жұмсайды. Содан 
соң сараңдықтың сойылын соғып, қайтсем молырақ қамтып 
қаламын деп, ашқарақтық жасап, мерт бол ған хайуандарға 
өлгенше күлген тапқыр қоянның ерні жыртылады.

Хайуанаттар туралы этиологиялық ертегілер кейде қиял
ғажайып ертегілердің де оқиғасын пайдаланады және сол 
арқылы адамгершілік пен адалдық проблемаларын көтереді. 
Айталық, қиялғажайып ертегісінің өте бір айшықты кейіпкері 
айдаһар этиологиялық ертегіде бүкіл өзінің болмысын көр
сетеді: өлгелі жатса да қан ішуді мақсат тұтып, ол оңбаған 
масаны дүниеде кімнің қаны тәтті екенін біліп келуге 
жұмсайды. Бәрінен де адам қаны тәтті екен деп айдаһарға хабар 
бергелі келе жатқан масаның тілін қарлығаш жұлып алады. 
Қаһарланған айдаһар қарлығашты жеймін деп шап бергенде, 
аузында оның құйрығы ғана қалады. Содан бастап маса тек 
ызыңдайтын болады да, ал қарлығаштың құйрығы айыр 
болып қалады және ол адамға үйір болып, ұясын үйдің ішіне 
немесе қораға салатын болады. Міне, мұнда қарлығаш пен ай
даһардың қақтығысы арқылы әділеттік пен зұлымдықтың 
күресі бейнеленіп, үш бірдей сұраққа жауап берілген.

Жануарлар жайындағы этиологиялық ертегілердің мазмұны 
мен композициясы бейнеленіп отырған жануар не себепті 
белгілі бір сипаттармен дараланады деген сұраққа жауап бе
руге бағындырылады. Сырт қарағанда, мұнда классикалық 
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және мысал ертегілерде айқын көрінетін аллегория жоқ сияқ
ты. Бірақ шолақ құйрық қоян да, мүйізінен айырылған түйе 
де, түнде ғана ұшатын жарқанат та адамды суреттейді, адам 
мінезін сипаттайды. Ендеше бұлардың об разы жаңа қасиетке 
ие болады, олардың құлықтарынан адамның ісәрекеті аңға
рылады.

Хайуанаттар туралы классикалық ертегілер. Бұл топ
тағы ертегілер саны жағынан ең көбі және ел арасына ең кең 
тарағаны. Олардың барлық сюжеті дерлік дүниежүзі халық
тарының фольклорына әйгілі. Өйткені бұл ертегілердің көбісі 
типологиялық жолмен әр халықта болған үқсас қоғамдық, 
әлеу  меттік жағдайда туған. Бұл – біріншіден. Екіншіден, қа
зақ халқының этногенезін құраған рулар мен тайпалардың 
бірнеше түркі тектес халықтардың құрамына енуімен бірге 
олардың ертегілері де сол халықтардың фольклорына кірген, 
яғни тарихи туыс елдердің ертегілік сюжеті ұқсас. Үшіншіден, 
қазақ халқының басқа елжұртпен тари хи, саяси, мәдени, сауда 
қарымқатынасы, араласы арқылы келген сюжеттер де бар. 
Олар да ұқсастық туғызады. Бірақ дүниежүзілік фольклордың 
ұқсастығына қарамастан қазақ ертегілері өзіндік сипаты 
мен соны тұрпатын сақтап қалған. Сөйте тұра, мұнда жалпы 
адамзатқа тән мінезқұлық бірдей болғандықтан жануарлар 
образы да басқа елдер ертегісіндей болып келеді.

Жануарлар жайындағы ертегілердің өте терең моральдық 
жөне әлеуметтік мәні бар. Мысалы, хайуанаттар қанша бір
бірімен шайқасып, қақтығысып жүрсе де жыртқыштар еш 
уақытта жеңіске жетпейді. Зерттеушілер ертегілердің таптық 
жақтарын үнемі көрсетіп отырады. Алайда, ертегілердің 
өзі таптық түсінікті ашық айтпайды. Онда кейіпкер мінезі 
көрінеді. Әрине, астарлы образдар таптық қатынасты көр
сетеді: жолбарыс – ханды, түлкі – биді, жыртқыштар ұйым
дастыратын тойлар байлар тойын еске түсіріп отыра ды. Мұн
дағы сатиралық астар да белгілі биікке көтеріледі. Жалпы 
алғанда ертегілерде жинақтық мағына басым: әңгіменің 
соңында жыртқыштар мен озбырлар міндетті түрде жеңіліске 
ұшырап, дәрменсіз болып шығады. Ертегілердегі мораль мен 
әлеуметтік утопизм, міне, осында.
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Екінші жағынан, ертегілердің тек әлеуметтік қана емес, жал
пы адамзаттық сипаттары да мол. Ол адам бойындағы мін мен 
ақауда оның таптық тегіне қарамай аяусыз әшкерелейді. Хан, 
би, бай, көпестер өмір сахнасынан әлдеқашан сырылғанымен, 
балалар күні бүгінге дейін жануар лар хақындағы ертегілерді 
ерекше ыждағатпен сүйіп тыңдайды, олардың ақылы мен 
айласының, қулығы мен екіжүзділігінің себебін танып білуге 
тырысады.

Қазақ ертегілеріндегі жануарларды сипаттамасы жалпы 
дүниежүзілік ертегілермен үндес келеді. Өте кең тараған 
ертегілік қаһарман – түлкі. Ол – асқан айлакер, екіжүзді 
де қу. Залымдылығының арқасында ол көбінесе жолбарыс, 
қасқыр, аю сияқты өзінен күшті жыртқыштарды үнемі жеңіп 
жүреді: еттің дәмін тат деп қасқырды апанға түсіреді, өзін 
ордан шығару үшін ешкіні алдап, мүйізін пайдаланады, аңқау 
аюдың масқарасын шығарады. Бірақ түлкінің осыншама 
айлалы әрекеттері оның өзінен әлдеқайда әлсіз жануарлармен 
немесе адамдармен қақтығысы үстінде ашылып я болмаса 
әшкереленіп отырады. Мәселен, бірде түлкі әтештен алданып 
қалады, бірде оны бөдене ақымақ қылып кетеді, және бірде 
кенемен жарыста жеңіліс табады, енді бірде малшының итінен 
қорқып, зәресі кетеді. Түлкі өзінен күшті, бірақ ақылайласы 
төмен айуандармен кездескенде әр уақытта олардан қулығы 
мен сұмдығын асырып отырады, ал өзінен әлсіздерге зұлымдық 
көрсеткенде, керісінше, ақылайласынан айырылып, басқа 
жыртқыштар сияқты жеңіліс табады. Түлкі образынан жалпы 
ертегі жанрына тән эстетика заңы анық байқалады: ертегі 
қашан да әлсізді, зәбірленіп жапа шеккенді қорғайды, соны 
жақтайды.

Жануарлар жайындағы қазақ ертегілеріндегі екінші басты 
тұлға – қасқыр. Ол да жалпыға мәлім – ақымақ та ашқарақ. 
Түлкінің алдағанына иланып, өзінің көтен ішегін суыртып қаза 
табатын да, ешкі, қой, жылқы сияқты жануарлардан алданып 
қор болатын да қасқыр. Сонымен бірге қасқыр – зорлықшыл, 
зорлықшыл болғанда сәтсіздікке көп ұшырайтынның өзі. Ол 
әрі сараң, әрі қорқақ. Қасқырдың басын көрсеткен қойдан 
қорқып қашатын да жері бар. Тіпті, қиынқыстау кезеңдерде 
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ақылымен жол тауып кететін қозы мен лақтан әлсіз болып 
шығады.

Қазақ ертегілерінде бұлардан басқа жануарлар сирек кез
деседі. Жолбарыс адуынды, бірақ ақылайласыз (қасқыр 
екеуінде көп ұқсастық бар, әр түрлі ертегілерінде есек орыс 
мақалында айтылғандай ақымақ емес, ол мұнда жолбарысты 
жасқандырып, қасқырды балағаттап жүреді). Ат, түйе, ит 
сияқты үй жануарлары ертегілерге аз араласады. Қазақ фольк
лорында ат – поэтикалық тұлға. Батырлық, қиялғажа й ып 
ертегілер мен эпос қаһармандарының ең сенімді серіктері – 
осындай ғажайып аттар болып келеді. Сондықтан да прозамен 
баяндалатын жануарлар жайындағы ертегілерде ат образы 
сирек кездеседі.

Қазақ фольклорындағы халықаралық сюжеттер де ұлттық 
түр алған. Мұның өзі кейіпкерлердің құрамына да, олардың 
қимылы мен ісәрекетіне де, қимыл жасалатын жағдайға да 
әсерін тигізеді. Ертегілердегі оқиға көбінесе қазақтың шетсіз
шексіз кең даласында өрістетіледі.

Аталмыш жанрда жануарлардың әр түрлі қылықтары жа
йында халықтың көптеген нақты да дәл байқаулары бей
неленген. Мысалы, ертегілерде біз есектің тек жазық жер лерде 
жайылатынын, ешкінің қияға әуестігін, тастантасқа секі
ретінін, түйенің шеңгел бұтақтарына әуес келетінін көреміз. 
Ертегілерден түйелердің қалайша күлге аунауға құмар келеті
нін, жылқы үйірлерінің қасқырлардан қалай қашып құтыла
тынын және тағы осы сияқты көптеген нәрселерді білуге 
бола ды. Жануарлар жайындағы ертегілер біздің түсінігімізге 
адамның мінезі мен оның моральдық жағын кіргізіп қана 
қоймаған. Ол табиғат сырлары мен құбылыстарына үңілуге, 
зеректілік пен байқампаздыққа баулыған. Әрине, бұдан ерте
гілер табиғаттану туралы анықтауыш кітап деген ұғым тумай
ды. Оның тәрбиелік мәнін ескере отырып, табиғи географиялық 
жағын да ұмытуға болмайды.

Жануарлар жайындағы классикалық ертегілердің құры
лымы айтарлықтай күрделі емес. Олардың композициялық 
негізі – жануарлар арасындағы кездесулер мен қақтығыстар 
тізбегі. Сондықтан да ертегілер баяндаулардан гөрі көбінесе 
диалогқа құрылады. Кей жағдайларда кездесулер көп бола
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ды, бірақ ертегіде олардың бірекеуі ғана пайдалынады. Ал 
бір сарынды эпизодтардың түрі өзгертілмей үнемі қайталанып 
отыруы дүниежүзілік фольклорда кең тараған «коммулятивтік 
композиция» деп аталады. Бұған «Айлакер тышқан», «Қотыр 
торғай», «Кім неден күшті?» ертегілері мысал бола алады. Бұ
ларға тән тізбекті композиция өте көне болып есептелінеді. 
Қазіргі кезде мұндай ертегілердің белгілі дәрежеде тәрбиелік 
мәні бар: мұнда заттар мен құбылыстар, адамдар мен жа
нуарлар жалпылай байланыса қатыстырылып, біріненбірі 
алыс та шашыранды заттарды жақындастыруға тырысатын. 
Ком мулятивтік (тізбекті, тіркесті) ертегілер – балдырғандар 
мен жасөспірімдердің жандүниесіне жағымды ертегілер.

Көптеген дүниежүзі халықтарының жануарлар жайындағы 
ертегілерінде прозалық баяндаудан өлеңге көшіп отыру жиі 
байқалады. Қазақ ертегілерінде мұндай әдіс сирек кездеседі 
және кездесе қалған күнде де орыс ертегілеріндегіден сапалық 
жағынан басқаша болып келеді. «Бес ешкі» атты ертегідегі 
баян дау мен өлеңнің араласуы батырлық жырға ұқсас: ертегі 
боранда қалған мал туралы баяндап келе жатып, солардың 
ішіндегі құла атты өлеңмен:

Жалқұйрығына қар қатқан,
Қабағын қалың мұз жапқан,
Әрліберлі көп шапқан, –

деп суреттейді де, қайтадан әңгімемен баяндап кетеді.
Жануарды бұлай суреттеу көбінесе қазақ эпосына тән болса, 

ал иесінің малды:

Қой баласы қоңырым, 
Ұя бұзбас момыным,
Шопан ата түлігі
Қошақаным, қайдасың?
Пұшайт!
Пұшайт!

Жүнін жұлса бақырған,
Ешкі атасын шақырған, 
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Өрісте өскен жануар – 
Шөкетайым, қайдасың?
Шөре!
Шөре!

Жолға шыққан көлігім 
Жапанда жүрсем серігім, 
Қамбар ата өсірген
Құла атым менің, қайдасың?
Құрау!
Құрау! –

деп шақыруы қазақтың төрт түлік туралы өлеңін еске түсіреді.
Жануарлар жайындағы қазақ ертегілерінің енді бір түрі – 

мысал ертегілер (аполог). Мұнда баяндау белгілі бір моральдық 
қағида мен тұжырымды дәлелдеуге бағытталды; сол себепті 
ертегі афоризммен аяқталып отырады. Ертегінің айтылу мақ
саты да осы афоризмді дәлелдеуді көздейді.

Қазақтың мысал ертегілері шығыс фольклорымен тығыз 
байланысты. Олардың көбісінің қайнар көзі – «Панчатантра», 
«Хитопедаша», «Шукасаптати» сияқты үнді жинақтары мен 
Орта Азияға әр түрлі жолмен келген «Калила мен Димна» жә
не «Тотынама» тәрізді кітаптар. Мысал ертегілердің кө бінесе 
кезінде қазақтардың басқа түркі халықтарымен бел сенді 
байланыс жасаған аймағы Оңтүстік Қазақстан мен Түркіс
таннан жазылып алынуы тегін болмаса керек.

Мысал ертегілердің тағы бір қайнар бұлағы – орыс фольк
лоры мен әдебиеті. XIX ғасырдың екінші жартысында қазақ
шаға аударыла бастаған И.А. Крылов мысалдары халық ара
сына жедел қарқынмен қанат жая тарап, ақырында олардың 
әрқайсысы фольклорлық мысал ертегілердің арқауына ай нал
ды.

Ескі үнділік сюжеттер Қазақстанда жаңғырып, сыртқы 
си  паты мен ішкі мағынасы жағынан мәнді өзгерістерге ұшы
райды. Мәселен, сюжеті «Калила мен Димнаның» құра
мында кездесетін қазақтың «Сегізбай мен Тышқан қыз» жә
не «Көгершіндер туралы ертегісін» алайық. Біріншісі – түркі 
халықтарының арасына кең тараған «Кім күшті?» атты 
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ертегінің бір варианты. Айырмашылығы – қазақша вариан
тында қырғауылдың: «Мұз, мұз, сен неден күшті болдың?» – 
деген сұрағына ол: «Аяз», ал аяз: «Жел», – деп жауап бе реді, 
бірақ барлығынан күшті құмырсқа болып шығады. Алайда 
«Сегізбай мен Тышқан қыз» туралы ертегі «Калила мен 
Димнадағы» нақылмен байланысын үзбеген. Оны «Кім күш
тінің?» сюжеті сияқты ертегілерден бөлектеп, оған өзіндік 
үн беріп тұрған да осы байланыс. «Калила мен Димнадағы» 
мысалда діншіл тақуа қаршығаның тырнағынан түсіп қалған 
тышқанның баласын тауып алады. Тақуаның тілегі бойынша 
тәрбиелеуге жеңіл болу үшін құдай оны қызға айналдырып 
жібереді. Кейіннен бойжеткен қызға тақуа күйеу таңдауды ұсы
нады. Күн, жел, бұлт және тау бірінен соң бірі өз де рінің күшті 
екендіктерін мойындата алмай, таңдау кезегі көртышқанға 
келеді. Күйеутышқан қызға ұнап, ол әміршіден өзін қайтадан 
көртышқанға айналдыруды өтінеді.

Қазақта үнді ертегісінің сюжеттік желісі сақталғанмен, 
баян дау барынша өзіндік ұлттық түр алған. Мұнда діншіл тәуіп 
жоқ, жалғыз басты, бала көрмей, қартая бастаған Сегізбай бар. 
Қа зақша нұсқада мысалдың мәні де біршама өзгерген, бірақ 
негізгі ойы сақталған. «Қарға қарғаның даусын естіп ұшады. 
Аттар бірінбірі пысқырғанынан біледі», – дейді дана Сегізбай. 
Бұл тұжырымның үндінікімен салыстырғанда біршама өзгеріп, 
халықтың практикалық философиясына жақындай түскенін 
байқау қиын емес. 

Тегі жағынан шығыстың кітаби мисаддарынан тараған қа
зақтың мысал ертегілері шығыс тәмсіліне тән тиектелген 
(обрам ление) композиция бойынша құрылады.

XIX ғасырдың екінші жартысында орыс тіліндегі шығар
малардың қазақшаға көптеп аударыла бастаған кезеңінде 
аудармашылар И.А. Крылов мысалдарына ерекше назар ау да
рады. Олардың аудармалары Ы. Алтынсарин мен А.Е. Алек
торовтың хрестоматияларында, «Дала уәлаятының газе тінде» 
басылады. Крылов мысалдарын Абай да аударғаны белгілі. 
Абай аударған Крылов мысалдары халық арасына кең тарап, 
қазақ топырағында жаңаша түлеп, қайтадан фольклорға 
айналады да, шығыстық үлгілер сияқты өзгерістерге ұшы
райды. Орыс сюжеттері «ұлттанып», оның моралі қазақ 
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тұрмысына, этикасына бейімделеді. «Бақа мен құмырсқа» 
(«Ше гіртке мен құмырсқаның» бір варианты) уақиға қазақтың 
шаңқан даласында өрістетіледі. Бақа қаншалықты көңілді 
мінезімен дараланса да, оның ертеңгі күнін ойламайтын әде
ті және бар. Құрғақшылықтың түскенін біле тұрып, қыс 
қа мынан құралақан қалған соң бақа құмырсқ адан көмек 
сұрауға бел буып, дала әкімшілігінің тәртібін сақтау әдетімен 
әуелі құмырсқалар патшасына келеді. Бақалардың ойын
сауықты ғана кәсіп қылып, еңбек етпейтінін, сондықтан 
берілген қарызды қайтара алмайтынын білген құмырсқа 
патшасы бақаның бұйымтайын орындамайды. Демек, қазақ 
ертегісіндегі құмырсқаның көмек беруден бас тартуы – олардың 
желбуаздығы мен арамтамақтығын әшкерелеуден ғана емес, 
сонымен бірге құмырсқаның пайдакүнемдік психологиясынан 
да туған. Бұдан «Еңбек етпесең, қарыз да ала алмайсың» деген 
қағида туады.

Қазақ ауыз әдебиетіндегі ауысып келген сюжеттер ұлттық 
сипат алған. Бұл қасиет, әсіресе, оқиға ситуациясы мен кейп
керлердің психологиясынан айқын байқалады. Ауысып келген 
сюжеттердің желісі де, шығыстық үлгілердің драмалық түрде 
өрнектелуі де бұзылмай, құрылымдылық белгілері сақталып 
отырады. Ең негізгі өзгерістер мысал ертегілердің идеялық 
мәнінде ғана болады. Ауысып келген мысалдардағы мораль 
абстрактылықтан арылып, қазақтың әдетғұрыптары мен 
түсініктеріне сай қайта құрылып, халықтың практикалық 
философиясына жақындай түсті.

Хайуанаттар жайындағы мысал ертегілердің классикалық 
ертегілерден бір айырмашылығы – жануарлар сипаттамасы
ның біркелкі болуы. Классикалық ертегілердегі түлкінің өзі
нен күшті хайуанды үнемі жеңіп, ал өзінен әлсіздерден жеңіліп 
отыратын тұрақты мінездемесі.

Мұнда эпикалық фон я болмаса кейіпкердің әлеуметтік
тұрмыстық жағдайын сипаттау болмайды. Оның есесіне ғиб
раттық сарын мен шартты түрде алынған жануарлардың 
аллегориялық образы бар. Ертегінің құрылысы көп жағдайда 
оның мазмұнынан шығатын афоризмді дәлелдеуге бағыт
талады. Көркемдігі жағынан алғанда ішінара өлең текстері 
кездескенімен, аполог формалары көбінесе қарасөзді болып 
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келеді. Ал өлең түріндегі фольклорлық аполог жеке жанр ретін
де толық қалыптаспады, себебі XIX–XX ғасырда әдебиеттің 
жедел дамуы мысал жанрын әдеби арнаға бағыттады.

ҚИЯЛ-ҒАЖАЙЫП ЕРТЕГІ

Қиялғажайып ертегілер – қазақ ауыз әдебиетіндегі көне 
жанрлардың бірі. Оның шығу мезгілі – алғашқы қауымдық 
қоғам дәуірі. Сондықтан ертегінің бұл түрінде адамзаттың 
ертедегі өмірінің көптеген белгілері сақталған. Мысалы, мат
риархат заманына тән аналық ру мен көптеген әдетғұрып
тардың көріністері (дуальдық ұйым, аналық мекен, аналық 
неке, кувада, авункулат, т.т.) – ерте заманғы анимизм, то
темизм, магия сияқты діни нанымдар мен сенімдер. Бірақ көне 
дәуірдің бұл көріністерін кейінгі заманда халық тек қиял ғана 
деп түсінген. Сол себепті де ертекшілер әңгімесін «ерте уақытта 
болған» деп ескертеді.

Қазақтың қиялғажайып ертегілері жанрлық жағынан 
біркелкі емес, оның құрамында алғашқы қауымға тән қара
пай ым әңгімелер, батырлық ертегілер кездеседі, сондайақ 
тұрмыссалтты авантюралық шығармалар да ұшырасады. Де
мек, ертегінің бұл түрі жанр жағынан синкретті. 

Айтылған жанрдың сюжетіне, поэтикасы мен құрылысына 
батырлық жыр үлкен ықпал еткен. Көптеген қиялғажайып 
ертегілерінің сюжеттік желісінде батырлар жырындағыдай 
тұрақты прологтар мен эпилогтар бар. Әдетте, сюжеттің про
логында ертегі қаһармандарының атаанасы мен оның тууы 
туралы баяндалады: қартайғанша перзент көрмей, қубас 
аталған кемпір мен шал Құдайдан бала сұрап, әулиеәмбие
лердің басына түнеп, жалбарынады. Кемпіршалдың тілегі 
қабыл болып бір бала туады. Ол – ертегінің бас кейіпкері, 
батыр, ержүрек жауынгер. Ал бас қаһарман ту ралы әңгіме 
біткен соң негізгі сюжетке жалғасатын эпилог та кейіпкер 
мен оның жанындағылардың әрі қарайғы тағдыры сөз етіледі. 
Эпилогтағы бас кейіпкер, көп жағдайда, негізгі сюжеттегі 
қаһарманның баласы немесе інісі болып келеді. Ол ендігі жерде 
ағасы, не әкесі бастап, үлгіре алмай кеткен істі тындыруға тиіс.
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Қазақ қиялғажайып ертегілерінің сюжеттік құрамы да 
әр алуан. Атап айтсақ, онда барлық халықтың өзі шығарған 
халықаралық сюжеттер, бізге басқа халықтардан ауысқан 
және тек өзімізге тән сюжеттер бар. Бұл кездейсоқ емес. Қазақ 
халқы сахарада жеке, дара ғұмыр сүрген жоқ. Ол өмір бойы 
басқа халықтармен қоянқолтық аралас, тығыз қарымқа ты
наста.

Ерте заманда туып, көне дәуірдің көріністерін сақтап кел
се де, қиялғажайып ертегілер халқымыздың тұрмысын, 
салтын бейнелейді, күнделікті өмірін көрсетеді. Әрине, өмір 
шындығын қиялғажайып ертегілер тікелей, сол қалпында 
емес, эстетикалық тұрғыда алып көрсетеді. Өмірдегі тартыс
тар, болмыскөріністер, адамдардың қарымқатынасы бәрі 
халықтың эстетикалық рухында түзіледі.

Сөз болып отырған ертегілердің бас қаһарманы, эстетика
лық мұраты – халық идеалы. Ертегі тек халық мұратын 
мадақтайды. Қазақ ертегілерінің бас қаһармандары аңшы
мерген, жауынгербатыр, кенже бала, тазша және басқа 
әлеу меттік теңсіздіктегі бұқара өкілі. Бұлардың бәрі халық 
арма нынан әр кезде туған идеал кейіпкерлер, яғни идеал – 
тарихи құбылыс. Ертеде, ол табиғаттың дүлей күштерімен 
алысып, күнделікті өмір үшін аңхайуанаттармен күрескен 
кезде, халықтың арманы, идеалы – соларды жеңетін балуан, 
күшті батыр, мерген болды. Ертегіде ол – неше түрлі ғажайып 
тажалдармен соғысып, жеңіп шығатын аңшымерген.

Кейінгі дәуірде, адамзат рулық қоғамға көшкенде халықтың 
идеалы өз руын бөтен елден, шапқыншы жаудан қорғайтын 
жауынгер батыр болды. Бұл бейне қазақ ертегілерінің біразын
да кездеседі. Рулық қоғам ыдырай бастағанда – идеал басқа. 
Енді ол – ыдырап бара жатқан қоғамның дәстүрін қолдаушы, 
ата жолын қуушы. Ол қазақ өміріндегі қара шаңырақтың 
иесі – кенже бала. Біздің көп ертегілерімізде бас кейіпкер осы 
кенже бала болып келеді.

Қоғамда әлеуметтік теңсіздік шарықтау шегіне жеткен 
кезде ертегі идеал етіп, мадақтайтын бейне – әлеуметтік тең
сіздіктегі бұқара өкілі, жәбірленуші, жапа шегуші. Бұл кезде 
қиялғажайып ертегілер өмірге тікелей жақындап, толық 
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бұқараланады, бұқара арманын дәріптеп, халық мұратын эс
тетикалық мұратқа айналдырады.

Айтылған жанрдағы басты тақырып – сиқырлы заттардың 
көмегімен бас қаһарманның небір ғажайыптар мен қиын 
дықтарды жеңіп, мұратына жетуі. Мұның үстіне үнемі 
әділеттік жеңіп, зұлымдық әшкереленіп отырады. Ер гілер
дің бұл түрінде дәстүрлі идеялардың комплексі оның ком
пози циясымен, сюжеттік желілерімен және қаһар ман дардың 
ай қын анықталған идеясымен біте қайнасып кеткен. Бұл 
қатаң бірліктен сәл ауытқу қиялғажайып ертегісінің мүлдем 
бөтен түрін туғызады. Егер қаһарман барлық күшін сарқа 
пайдаланып, небір қиындықтарды жеңіп шықса, ол батыр 
атағына ие болады да, мұндай қаһарманы бар ертегі өзіндік 
ерекшелігімен дараланатын батырлық ертегілер деп аталады. 
Екінші жағынан, дәстүрлі композициядан ауытқу қиял
ғажайып ертегілеріне жақын әрі біршама бөтен идеялармен 
байланыстырылады.

Қиялғажайып ертегілерінің классикалық типі қаһарманды 
басқа дүниеге аттандыру, ғажайып құралдарды табу, қиын 
тапсырмаларды орындау, құда түсу, жауыз күштерден құтылу 
сияқты композициялық бөлшектерді қамтиды. Ол көбінесе 
қаһарманның үйленуімен және таққа отыруымен аяқталады. 
Ертегілердің классикалық түрі шығыс пен батыс халықтарына 
кең таралған. Қазақтың қиялғажайып ертегілері ерекше дара 
тұрған дүниелер емес, оның көптеген сюжеттері дүниежүзіне 
белгілі ертегілердің варианттары болып келеді10.

Ертегі әдетте қаһарманның үйден аттануымен басталады. 
Оның себептері әр түрлі: бірде үйірімен жылқы ұрланып, 
ағайынды жігіттер ұрыны іздеп шығады («Сәрсенғали»), бірде 
мыстан кемпірдің алдын ала ескертуі бұзылып, әкесі оған ұлын 
жіберуге мәжбүр болады («Қаратай»), бірде қаһарманның 
шешесін Алып Қарақұс әкетіп, қаһарман оны іздеуге шығады 
(«Қанбаба»). Басталудың мұндай типтері барынша көне болып 
келеді. Ғажайып образдар арқылы өрнектелген табиғаттың 
жауыз күштері мен адам арасындағы арасалмақтың бұзылуы
нан сюжет арқауы тарқатылып отырады.

Алғашқы рулық құрылыстың ыдырауымен және семья 
ішін дегі алауыздықтың пайда болуымен ертегі басталуының 
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жаңа формасы пайда болады: «Алтын айдар» мен «Үш қызда» 
бәйбіше тоқалдан туған баланың орнына күшік салып қояды, 
хан тоқалды үйінен қуып жібереді; «Байдың кенже ұлы мен 
пері» ертегісінде кіші ұлының берген кеңесіне шамданған әке 
оны үйінен қуып жібереді. Кейінірек кезде ертегілерде әлеу
меттік мотивтер ене бастайды. Кейде жігіттің әйелін ұнатқан 
хан оны өлтіру ниетімен әр түрлі қиын жұмыстарға жұмсайды 
(«Барып кел де, алып кел», «Адам білмес тас»).

Үйішімен қоштасып қаһарман жолға шығады. Оның 
ал дында сиқырлы заттар немесе қалыңдық табу мақсаты 
тұрады. Кейде оны сапар шегуге итермелейтін өзінің табиғи 
әуесқойлығы болады. Осы жолда ол кездейсоқ бақыт таба ды. 
Қолына темір таяқ ұстап, аяғына темір етік киіп, қаһарман 
елдің ең шетіндегі жат сырлы дүниеге – алыс жолға сапар шегеді 
(«Ер Төстік», «Қанбаба»). Жат сырлы дүние бір жерде жердің 
үстінде, бірде астында, бірде көкте болып шығады. Кейде ол 
адам басып өте алмайтын шөлді құм дала арқылы өтетін биік 
таулардың арғы жағында болады. Оған жету үшін дамылсыз 
қозғалып тұратын, «жаны бар» алып таулардан, жанып тұрған 
теңізден немесе аспанды тіреп тұрған таудан өту керек. Қазақ 
ертегілерінде жырақ жатқан тылсым дүние суреттелмейді, ол 
кәдімгі қазақ жеріне ұқсас болып келеді.

Орыс ертегілерінде осындай «дүниеге» апаратын жол 
мүлгіген қалың ормандар арқылы өтеді. Бұл арада қаһарман 
жаңағы «дүниенің» сақшысы – жалмауыз кемпір отырған 
тау ық сирақты күркеге соқпай өте алмайды. Ежелден дала 
перзенті – көшпелі қазақ халқының ертегілерінде орманның 
сирек кездесуі таңданарлық құбылыс емес. Оның пейзажы, 
көбінесе, шетсізшексіз шөлге айналып отыратын дала мен 
көз ұшында көкжиекпен астасатын таулар болып келеді. 
Шекаралық пункттер мұнда да кездеседі. Мәселен, биік таудың 
басында жалғыз үй тұрады, оның ішінде жалмауыз кемпір 
отырады. Алайда, бұл арада жалмауыз кемпірдің сақшылық 
қызметі қосалқы роль атқарады (ол туралы кейінірек сөз 
етеміз). Көп жағдайда қаһарман дарияның жағасында өсіп 
тұрған жалғыз бәйтерекке тап болады. Ол ағаштың басында 
алып Қарақұстың, яки Самұрықтың ұяда жаткан балапанда
рын айдаһардың аузынан құтқарады. Сол үшін қаһарманды 
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Самұрық жат сырлы дүниеге жеткізіп салады («Адам білмес 
тас», «Сиқырлы қыз», «Үш қыз» және т.б.)

Қаһарманның Самұрық құспен жеткен жері малға толы 
жайлау, көкорай шалғынды аңғар не үлкен қала болып келеді, 
кейкейде сусыз шөл немесе адам аяғы баспаған құла дүз болуы 
да мүмкін. Беймәлім қаланы ұзақ шарлап, ешбір адамды 
кездестіре алмаған қаһарман кенеттен бір балаға тап болады. 
Оған қарай асыға ұмтылып, тақап келгенде бала шыңғырып 
жібереді де құлап түседі. Сөйтсе, бұл қаланың тұрғындары – 
перілер екен («Онда бар да, мұнда алып кел»).

 Жат сырлы дүниеде қаһарман бұрынғы келбетін өзгертіп, 
адам танымастай қалыпқа келуі керек. Қаһарманды бұлайша 
бүркемелеу көптеген елдердің ертегілерінде кездеседі. Самұрық 
құс кейіпкерді жұтып алып, қайта құсады да, оны танымайтын 
қылады («Қанбаба», «Адам білмес тас»). Бетперде жамылған 
қаһарман бірде қойылған сұрақтардың барлығына «білмеймін» 
деп жауап береді («Білмес»), бірде сүйіксіз тазшаның кейпіне 
кіреді («Әли мен Тәби»), бірде басына қойдың қарынын жа
мылып алады («Ермек»), т.т.

Қаһарманды жат сырлы дүниеде күтіп тұрған не? Ол мұн
да өзі күй шығаратын домбыра, адам білмес тас, қолмақол 
тағам даярлайтын дастарқан, бүкіл дүниені көрсететін айна, 
ғажайып қазан сияқты сиқырлы заттар; су патшасының 
қызы мен көк тәңірінің Күніке сияқты сұлуларға тап болады. 
Сиқырлы заттардың көмегі мен кеңесіне сүйенген қаһарман 
жат сырлы дүниеден іздегенін тауып жер бетіне оралады. Қазақ 
ертегілерінің көпшілігінде қаһарман жерге қайту жолында 
зұлым күштердің кедергісіне ұшырамай, қайту сапары сәтті 
аяқталады. Алайда, зұлым күштер тап берген жағдайларда 
кейіпкер олардан қашып құтылуға мәжбүр болады. Жалмауыз 
кемпірден қашқан қыз артына тарақ, ине, айна сияқты 
заттарды тастап отырады, ол заттар орманға, тауға, көлге 
айналып кетеді; қаһарман кейде өзінің жауыз ұстазынан бірде 
түлкі, бірде үйрек, бірде балық болып, әр түрлі айлаәдістермен 
шебер жасырына қашып кұтылады («Қыздар мен жалмауыз 
кемпір», «Тазша бала», «Оқымысты бала»).

Қазақтың қиялғажайып ертегілері қаһарман үйленіп, хан 
болуымен тынады. Бұрынғы қызғаншақ хан мен оның зұ  лым 
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уәзірі, ханның айуандық әрекеттеріне көмектесуші арам за 
кемпір мен ағайынды сатқындардың барлығы не қатаң жа
засын тартады, не кешірім алады.

Қазақ ертегілерінің композициясы жалпы алғанда Ба
тыс пен Шығыстың көптеген халықтарының ертегілеріне 
ұқ сас болып келуімен қатар өзіндік сипатқа да ие. Мысалы, 
кейбір ертегілер даладағы жұтты баяндаудан басталады. Жұт
тың салдарынан ел басқа жерге қоныс аударады. Ал ертегі 
қаһарманы ер жеткен соң сол елді іздеуге аттанады. Сөйтіп, 
жұрт қаһармандардың тағдырын өзгертіп, ертегілік сюжеттің 
басталуына ұйытқы болады.

БАТЫРЛЫҚ ЕРТЕГІ

«Батырлық ертегі» деген термин фольклортану ғылымында 
төрт түрлі мағынада қолданылады. В.М. Жирмунский бұл 
жанрға Оңтүстік Сібірдегі түркімоңғол халықтарының көне 
эпосын жатқызады11. Қаһармандық эпостың шығу тарихын 
зерттеген Е.Н. Мелетинский «батырлық ертегі» деп угорлар 
мен тунгусманьчжур және кейбір Сібір халықтарының әңгіме 
түрінде келетін эпостан басқа шығармаларын атайды12. Орыс 
былиналарының білгір зерттеушісі А.М. Астахова «батырлық 
ертегі» түріне халық эпосының батырлары тура лы кейінгі 
замандарда пайда болған ертегі түріндегі шығармаларды жат
қызады13. Сонымен қатар бұл жанрға ерлік, қаһармандық 
мазмұндағы ертегілерге қосылып жүр14.

Қазақтың «Батырлық ертегісі» осы төрт мағынаны түгел 
қамтиды. Мұнда аталған төрт түрдің бәрі бар, әсіресе, эпосқа 
дейінгі жырдың ертегіге айналған түрлері кең таралған.

Қазақ фольклоры туралы ғылымда бұл жанр жеке алынып 
зерттелген емес, сондықтан «батырлық ертегі» деген термин 
әлі толық қалыптасқан жоқ. Қазақта мұндай ертегілердің бар 
екенін тұңғыш байқаған ғалымакадемик В.В. Радлов. Ол өзі
нің атақты «Түркі халықтары әдебиетінің нұсқалары» атты 
жинағының қазақ фольклорына арналған дамында IX бөлімді 
«Батыр ертегі» деп атап, оған «Қан Шентей» және «Еркем 
Айдар» ертектерін енгізген15.
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Қазақ ертегілерінің құрамында батырлық ертегілер бар 
екенін Мұхтар Әуезов те айтқан. Ол кісі дәл осы терминді 
қолданбаса да бұл жанрдың екі тобын дұрыс көрсеткен. «Сол 
ертегілердің ішінде, – деп жазды Мұхтар Әуезов, – ең ескірегін 
алсақ, бұрынғы ескі нанымды білдіретін жалмауыздар ара
ласқан ертегі мен кәсіп ертегілері болады. Кәсіптік ер тегілерге 
өте көп кіретін аңшылық өте ескі ертегілер «ЕділЖайық», 
«Құламерген» сияқтылар болса, мұнда тау, елсіз өзендерде 
жападанжалғыз мекен еткен батыр аңшылары әңгімеге 
кіреді»16. Мұқаңның бұл айтып отырған ертегіле рі – ең көне 
екені рас. Ол хикаядан, бір жағы, қиялғажайып ертегіге, 
екінші жағы, батырлық ертегіге айналады. Басқаша айтқанда, 
«ЕділЖайық», «Құламерген» сияқты шығармалар – ар
хаикалық батырлық ертегінің негізін қалаған хикаялар.

Мұхтар Әуезов көне батыраңшылар туралы әңгімемен бірге 
кейінгі замандарда туған «батыр әңгімелер» бар екенін айта 
келіп, былай деп жазады:

«Қазақ ертегілерінде жоғарыда айтылған ескі түрлерінен 
басқа, берірек заманда шыққан жаңарақ әңгімелер де бар. 
Мәселен, өлең өлшеуіне түскен батырлар әңгімелерінің бар
лығы ертегі болып кеткен, батыр әңгімесін көп құмартып 
тыңдайтын болғандықтан ел қиялы бергі замандардың 
батырларын да ертегінің қаһарманы қылып әкеткен»17. Сөйтіп, 
оқыған бұл жерде батырлық ертегінің екінші тобын, яғни 
жыр дан туған ертегілерді айтып отыр. Бұл – кейінгі XVIII–
XIX ғасырларда болған процесс. Мұхтар Әуезовтің «берірек 
заманда» деп отырғаны сол.

Мұхтар Әуезовтің бұл пікірі кейінгі зерттеулерде толық 
дәлелденді. Батырлық ертегілерді қарастырған Е. Костюхин 
де, С. Қасқабасов та қазақ халық прозасының бұл жанры екі 
топтан тұратынын, оның бірі көне дәуір тумасы да, екіншісі  
кейінгі ғасырлардың туындысы екенін көрсетті18.

Батырлық ертегілердің басты тақырыбы – ерлікпен (қа
һармандық) үйлену, неше түрлі құбыжықтармен, адам же
гіш жалмауыздармен соғысу, рудың, елдің намысын қорғау. 
Қаһармандық үйлену болашақ батырдың өзіне қалыңдық іздеп 
ұзақ жолға сапар шегумен байланысты болып келеді. Бұның 
арғы түп негізінде өз руластарының ішінен қыз алуға тыйым 
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салатын экзогамия заңы жатыр. Оның үстіне, көне заманның 
эндогамия заңы бойынша болашақ батыр тек тиісті ғана ру
дан қыз алуға міндетті. Міне, осы қызды іздеп ол алысқа 
аттанады. Ұзақ сапарда ұшырасып оның жеңетін неше түрлі 
мақұлықтары сөз жоқ, ерте кездегі адамдардың табиғат күштері 
туралы түсінікпайымдарын көрсетеді. Қиялғажайып ертегіге 
қарағанда мұнда қаһарман тек құбыжық, жалмауыздармен 
ғана қақтығысып қоймайды, ол тарихи реальді жаулармен де 
соғысады, соның бәріне ол жалғыз өзі жүреді.

Батырлық ертегі – өзінің стадиялық тегі жағынан қиял
ғажайып ертегі мен қаһармандық эпос аралығындағы жанр, 
ол осы екеуініңе қалыптасуына қатынасқан. Ол ерте заман да, 
алғашқы қауымдық қоғам ыдырай бастағанда пайда бо лып, сол 
дәуірдегі фольклордың қасиетін бойына мол сіңірген. Түптеп 
келгенде, батырлық ертегінің бір бастауы көне миф пен хикая, 
ал екінші өзегі – қиялғажайып ертегі19. Соған қарамастан, 
ол өз бетінше, өз жолымен қалыптасып, дамыған. Батырлық 
ертегіде жеке адамның рулық коллективтен дараланып шыға 
бастағаны және ол өзін жеке адам ретінде сезіне бастағаны 
көрініс тапқан. Табиғатқа толық тәуелді «әйтеуір бір адамнан» 
басқа, керемет күш пен қасиеттердің иесі – алып батыр тұлғасы 
пайда болады. Ол – алып батыр ғана емес, небір сиқыр сырлар
ды білетін ерекше адам, сол себепті ол өзінің ісәрекеттеріне 
аруақ тарға емес, қара басының қасиетіне, білегінің күшіне 
сенеді. Егер қиялғажайып ертегілерде кере мет көмекшілер 
дәріптелсе, мұнда елден асқан батыр мадақталады, оның күші 
мен қимылы, ерлігі әсірелене баяндалады.

Батырлық ертегілердің тақырыптық диапазоны сонша
лықты кең емес. Мұнда екі сала (топ, цикл) бар. Бірі – болашақ 
некелік сынақтан (брачное испытание) өтуі: қыздың немесе 
әкенің қиынқиын тапсырмаларын орындау, балуандық пен 
мергендік сыннан сүрінбей өту, жаяу жарыста жеңіп шығу, т.т. 
Екіншісі – әр түрлі ғажайып мақұлықтармен және жау елдің 
қолымен соғысу. Осы екі тақырыптық цикл кейін қаһармандық 
эпосқа көшеді, бірақ онда кейіпкердің бала кездегісі жеке 
тақырып болып қалыптасады.

Батырлық ертегілердегі сюжеттің өрілуі осы екі тақырыптық 
циклге сәйкес. Яғни бұл жанрдағы шығармалар екі үлкен 
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бөлімнен тұрады деуге болады. Бірінші бөлім – некелік сы
нақ (немесе ерлікпен үйлену) – қиялғажайып ертегіде бар, 
демек, сол жанрда қалыптасқан. Олай болса, бірінші тақырып 
стадиялық жағынан екінші тақырыптан бұрын шыққан.

Ал екінші тақырып туған елдің намысын қорғау актуальді 
болып тұрғанда пайда болған, яғни қаһармандық эпостың аз
ақ алдында, немесе сонымен бірге қалыптасқан. Сол себепті 
бұл тақырып екі жанрға бірдей ортақ. Батыр лық жыр барлық 
жанрдан басым түскенде бұрынғы ертегідегі аңшымерген енді 
батырға айналады.

Батырлық ертегінің стилі де өзіндік белгілерімен сипат тала
ды. Мұнда асықпай баяндау басым, бірақ эпикалық тыныс бар. 
Батырдың жаумен айқасы шабытты түрде баян далады. Осы 
қасиеттері мен тақырыбы (ерлік пен үйлену, жаумен соғысу, 
мақұлықтармен шайқасу) батырлық ертегінің қаһармандық 
эпосқа барынша жақындатады. Қаһармандық эпостағы батыр
дың образы, оның мезетіндегі ерлік пен қайсарлық, сөз жоқ, 
батырлық ертегінің негізінде дамиды. Халық прозасының бұл 
жанры батырлар жырының, яғни эпос жанрының аса маңызды 
қайнар көзі, көп бұлағының бірі.

Алайда, қаһармандық эпоспен салыстырғанда, батырлық 
ертегіде оқиғалардың баяндалуы кең құлашты эпикалық 
түрде емес, ерлік істердің пафосы батырлар жырындағыдай 
коллективтік, бұқаралық сипатта болмайды. Мұнда ел тағ
дыры, коллектив (тайпа, халық) өмірі қаһармандық эпостағы 
деңгейде әңгімеленбейді. 

Қазақтың батырлық ертегілері шығу тегі мен сюжеттің си
патына қарай үлкен екі топқа бөлінеді. Бірінші топта көне (ар
хаикалық) батырлық ертегілер де, екінші топта кейінгі дәуірде, 
XVIIIXIX ғасырларда жырдан туған ертегілер.

Архаикалық батырлық ертегінің сюжеті кейіпкердің бүкіл 
өмірбаянын қамтиды: а) пролог, яғни кейіпкердің туу тарихы; 
ә) кейіпкердің үйлену тарихы (некелік сынақтан өту); б) кейіп
кердің үйленгеннен кейінгі өмірі (жаумен соғысы, оны жеңуі, 
қартаюы, т.т.)

Екінші топтағы ертегілердің сюжеті мұндай кең емес, яғни 
биографиялық цикл түгел болмайды. Бұл ертегілердің негізгі 
тақырыбы – рулар мен тайпалар, қалмақтар мен қазақтар 
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арасындағы ұрыс, жанжал, бір ру батырының екіншіден кек 
алуы. Кейде ертегі сюжеті кейіпкердің ұрпағы туралы эпи
логты да қамтиды. Екінші топты құрайтын ертегілердің 
дені – батырлар жырының прозалық түрі. Бірақ кейбірі батыр 
жырының мазмұнын түгел қайталамайды, олар ба сқа, қосымша 
оқиғалармен қаһармандық эпостың сюжетін толықтыра түседі. 
Ал енді біреулері қиялғажайыптан батырлық ертегіге, әйтпесе 
батырлық ертегіден эпосқа айна лып үлгермеген шығармалар. 
Мұнда кейіпкер тек құбыжықтармен ғана кездеседі я болмаса 
дұшпан елдің батырымен шайқасады.

Енді аталған екі топқа кіретін бірнеше ертегілерді талдап, 
сипаттап кетейік. Қазақ батырлық ертегілерінің ішіндегі ең 
көнелерінің бірі – «Керқұла атты Кендебай». Бұл ертегінің 
сюжеті – кейіпкердің өмірбаяны да, тақырыбы – ерлікпен 
үйлену және жаудан кек алу. Демек, бұл – нағыз классикалық 
түрдегі көне ертегі. Осы ойымызды ертегінің мына белгілері 
толық дәлелдейді.

Біріншіден, көне батырлық ертегіге тән қаһарманның тууы 
мен ғажайып өсуі: «Кендебай ай сайын емес, күн сайын өсіпті; 
алты күнде күліпті, алпыс күнде жүріпті; алты жылда алып 
жігіт болыпты», – дейді ертегі.

Екіншіден, бала кезінен өте күшті асқан мерген болып, ке
ремет ерлік көрсетеді: «алысқанын алып ұра беріпті, күрес
кенін жыға беріпті, шыңырау құдыққа құлаған атанды жалғыз 
тартып шығара беріпті, көкжалды құйрығынан ұстап алып, 
бұлғапбұлғап лақтырып кеп жіберіпті».

Үшіншіден, батырға лайық керемет аттың туып, өте жыл
дам өсуі. Ол адамша сөйлей біледі, алдағыны болжап, өткенді 
бі ліп отырады. Желден де, құстан да жылдам, ақылды да 
айлалы ат – кейіпкербатырдың жан серігі.

Төртіншіден, батыр – ел намысын қорғаушы. Ол тыныш 
жатқан елді шауып кеткен ханның еліне барып, оның қиын 
тапсырмаларын орындап, тұтқынға түскен халқын, малын 
алып қайтады.

Бесіншіден, ол кәдімгі батырға лайық ерлікпен үйленеді, 
яғни ертегіге тән «қаһармандық үйлену» салтын орындайды.

Алтыншыдан, батыр жеті басты дәумен де, алып арыстанмен 
де, жәдігөй сиқыршы жалмауыз кемпірмен де жалғыз өзі 
шайқасады, оған бұл жерде ешкім жәрдем етіп, араласпайды.
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Міне, бұл – батырлық ертегі жанрының ең басты белгілері. 
Бұл жанрдың тағы да басқа қасиеті бар. Олар сюжет пен 
көркемдікке қатысты болғандықтан осы еңбектің келесі та
рауында қарастырылады. Бұл жерде осы ертегінің сюжеттік 
желісін ғана талдап кетуді мақұл көрдік. Сюжеттің схемасы 
мынадай:

I. П р о л о г
1. Кейіпкердің атаанасы туралы баяндау.
2. Болашақ батырдың тууы, жылдам өсуі, алғашқы ерлігі.
3. Батырға лайық аттың тууы, өсуі.

II. Б а с т а л у ы
1. Кендебайдың жетім балаға жолығуы, шапқыншылық 

жайлы естуі;
2. Кендебайдың алты аққумен тілдесіп, айқасуы.

III. Н е г і з г і  о қ и ғ а
1. Тұтқынға түскен Мергенбай батырды іздеуі:
а) Керқұлаға тіл бітіп, оның батырға берген кеңесі;
ә) Мергенбайды шапқан ханның еліне келуі;
ә

1
 – ханның сиыршысын жіберіп өзі малшы болуы;

б) – алтын құйрықты құлынды іздеп шығуы;
б

1
 – Керқұланың от дариясынан алып өтуі;

б
2
 – Үлкен аралдағы (Самұрық құстан) тоғыз құлынды алып 

қашуы;
в

3
 – жолда 7 басты дәуді, алып арыстанды, жалмауыз 

кемпірді өлтіруі;
в

4
 – алтын құйрықты құландарды ханға тапсыруы;

в
5
 – хан жеті басты дәуді, арыстанды, жалмауыз кемпірді 

өлтіруді талап етуі.
2. Разы болған ханның тұтқындағы Мергенбайды, адам

дарды, малды босатуы.
3. Хан кіші қызын Кендебайға қосуы, той қылуы. 
IV. Соңы.
1. Кендебай еліне келіп ұлы той істеуі.
Міне, бұл батырлық ертегіге тән сюжеттік схема, рас ара

тұра өзгерістер болуы мүмкін: кейде бастама болмай қалады 
немесе оған пролог қосылып кетеді. Негізгі оқиға қосымша 
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мотивтер, эпизодтармен толықтырылуы ықтимал. Бірақ қалай 
болғанда да осы схема толық сақталады.

Ал енді «Керқұла атты Кендебайда» бір ғана сюжет баяндала 
ма? Жоқ. Мұнда сюжеттің желі бірыңғай дамымайды, бір ізбен 
жүрмейді, яғни ертегіде екі сюжет бар және ол екеуі бірбірінен 
шықпай, кірігіп тұр. Бірінші әрі басты сюжет – Кендебайдың 
тұтқын болған елді іздеп, жау ханнан оларды босатып алуы. 
Ал осының ішіне жеке сюжет енген: елді шапқан жау хан
ның шаруасын (тапсырмасын) тындыру. Шынтуайттап кел
генде, бұл – өте көне сюжет, тіпті осы ертегіні көнелендіріп 
тұрған да осы. Бұл сюжет болмаса Кендебай жау елді тауып 
алып, шайқасқа түсіп, олар ды ойсырата жеңіп, тұтқындағы 
халқын босатып алар еді. Ал мұндай сюжет желісі кейінгі 
дәуір ертегілеріне тән. Оның үстіне, жаңағы қосымша (екінші) 
сюжеттегі эпизодтар мен мотивтер бұл ертегіге қиялғажайып
тық та сипат беріп тұр, себебі олар көне хикая мен қиялға
жайып ертегілердің компоненттері. Бұл заңдылықты көне ба
тыр лық ертегілерінің бәрінен көруге болады.

Осындай ертегілердің бірі – «Ер Төстік». Мұнда бәрі бар. 
Алдымен бас кейіпкер Төстіктің өзін алайық. Оның туып 
өсуінің өзі ерекше: «Бір айда бір жастағы баладай, үш айда үш 
жастағы баладай, бір жылда он бестегі жаңа өспірімдей болып, 
екі жасында алысқан кісілерін алып ұратын бала болады. 
Садақ тартып үйренеді, тартқан садағын тоғыз қабат кетпеннен 
өткізеді».

Төстікке жан серігі Шалқұйрық та парапар. Ол – әрі жүй
рік, әрі адамша сөйлейді, неше түрлі сиқырды біледі, бо
лашақты болжайды. Төстіктің шамасы келмейтін қиын істерді 
Шалқұйрық атқарады.

Мазмұны мен сюжет желісіне, кейіпкердің функциясына 
қарағанда «Ер Төстік» – ең ескі ертегі. Алдымен айтатын 
нәрсе: бұл сюжеттің түп төркіні алғашқы қауым кезінде болған 
ер балаларды кәмелеттік сынақтан өткізу (обряд ини циации) 
салтына меңзейді. Әкесінің Төстікті жалмауыз кемпірге беруі, 
оның баруы, одан қашып жүріп, жер астына түсіп кетуі, онда 
небір ғаламат оқиғаларды басынан кешіруі мұның бәрі сол 
ғұрыптың елестері20.
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Бұл ертектің көнелігінің тағы бір белгісі – батырдың 
жер астына түсіп, бірнеше патшалықты аралауы, оған Көл
тауысар, Желаяқ, Таусоғар сияқты әр түрлі ғажайып кейіп
керлердің жолдас болып, қайтар жолда өз мекендерінің ше
карасынан әрі қарай шықпай қалып қоюы. Мұның бірі көне 
замандағы шамандық наным бойынша басқа үш әлемді 
(аспанды, жерді, жер астын) шарлай алады деген түсінікпен 
байланысты. Бұл туралы В.М. Жирмунский былай деп 
жазады: «Аталмыш ертегілік сюжеттің негізінде кейіпкердің 
о дүниеге, өлгендер патшалығына барып қайтуы туралы көне 
мифологиялық түсінік жатыр. Бұл типтес сюжеттер алтай 
батырлық ертегілеріне тән және түркі халықтарының ескі 
шамандық нанымымен байланысты»21. Ал қазақтың көне 
батырлық ертегісі Сібірде тұратын алтай, шоры, хакас, тува 
сияқты халықтардың ертегілік эпосымен туыстас. Олардың 
ұқсастығы тақырыбында ғана емес, ертегілердің сюжеті мен 
мазмұнында, кейіпкерлерінде. Осы ойымызға орай айтылған 
В. Жирмунскийдің мына бір сөзін келтіре кетейік. Ол былай 
деп жазады:

«Батырлық ертегідегі сюжеттер мен мотивтердің архаика
лық сипаты бұл жанрдың көне екенін, Орта Азиядағы көшпенді 
түркі халықтарының ежелгі дәуірінде, қазақ халқының жеке 
тарихи өмірінен бұрын пайда болғанын көрсетеді. Алайда, 
халықтың әрі қарай тарихи дамуы жағдайында қазақтың 
батырлық ертегілері рулық және тайпалық аңыздармен, Та
ласпай мерген туралы ертегідегі Қобыланды сияқты ертегіге 
енген батырлардың аттарымен немесе қазақ халқының тарихи 
жауларының есімдерімен байланыстыратын тарихтық сипат 
алған»22.

Расында да, қазақ батырлық ертегілерінің екінші тобында 
рулар мен тайпалардың, тарихи адамдардың аттары кездеседі, 
кейбір тарихи оқиғалардың эпизодтары баяндалады. Мұндай 
ертегілердің көбісі қаһармандық эпостың әсерімен пайда 
болған немесе жырдың өзінен туған. Мысал үшін сондай бір
екі ертегіні қарастырайық.

«Әлеуке батыр мен оның ұлы Орақ».
Бұл ертектің тақырыбы қазақ пен қалмақтардың жауласуы, 

ал мазмұны түгелімен осы екі халықтың соғысына құрылған. 
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Ертектің сюжеттік желісі ұзақ, бірнеше ішкі (ұсақ) сюжеттен 
тұрады, сонымен бірге сюжет бірнеше стадиялық қатпарды 
қамтиды. Сюжеттің схемасы мынадай:

І. П р о ло г
1. Әлеукенің 9 баласы қалмақтармен соғыста қаза табады.
2. Баласыз қалған Әлеуке әулиеәнбиелерді аралап, тәңірден 

бала сұрайды. Түсінде оған Баба Түкті Шашты Әзіз әйелің бір 
ұл, бір қыз табады деп аян береді.

3. Дүниеге Орақ пен Қарлығаш келеді.
II. Н е г і з г і  о қ и ғ а
1. Әлеукенің Әліби деген досы жаудан кек алуға аттанады.
2. 7 жасар Орақ бірге шығады.
3. Ол қалмақ қолымен жалғыз соғысады.
4. Орақ алданып түтқынға түседі:
а) қалмақтар оны зынданға салып тастайды: содан кейін 

аралға апарып тастамақ болады;
ә) Ораз қайықтағы қарауылды суға лақтырып, аралға 

шығады;
б) елсіз аралда өлермен болған Ораққа Баба Түкті Шашты 

Әзіз Қарақұс бейнесінде келіп, оны еліне апарып салады.
5. Орақтың елін Қодар құл билеп алған. Орақ Қодарды 

көштіріп, елін жауыздан құтқарады.
6. Қалың қолмен қалмаққа барып, жалғыз өзі бәрін қырады, 

9 ағасын өлтірген қалмақ батыры Көбіктіні жекпежекте 
жеңеді, онымен достасады.

III. А я қ т а л у ы
Жауды жеңіп келген Ораққа әкесі тағын береді.
Міне, бұл ертегінің сюжеттік желісі жалпы батырлық ерте

гінің сюжеттік схемасынан алшақ емес, көне батырлық ертегі 
мотивтері де ұшырасады (перзентсіз кәрі атаана, бо лашақ 
батырдың кереметпен тууы, оны елсіз аралдан Қа рақұстың 
алып шығуы), қаһармандық эпостың да дәстүрі бар (қалмақпен 
соғыс, тұтқынға түсу, Баба Түкті Шашты Әзіздің көмегі, ағала
рының кегін қайтару).

Жалпы, бұл ертегіде батырлық жырдың әсері басым және 
айқын сезіледі. Ертегінің мазмұнына қарағанда, бұл бір кез
де жыр болған болуы керек. Демек, «Әлеуке батыр мен оның 
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ұлы Орақ» – жырдың батырлық ертегіге айналған үлгісі. 
Олай дейтін себебіміз: біріншіден, эпосқа тән генеалогиялық 
цикл бар (алдымен кейіпкердің 9 ағасы туралы айтылып, олар 
орындай алмаған істі Орақ жүзеге асырады); екіншіден, ертегі 
бірден жаугершілікпен басталады, ал жауы – қазақтың тарихи
реальді жауы (қалмақ); үшіншіден, жеті жасар Орақтың жауға 
аттануға дайындалуы, оған қарындасының ат таңдауы, жас 
Орақтың қалың жау қолымен жалғыз соғысуы; төртіншіден, 
Орақтың жау қолына түсуі; бесіншіден, батыр жоқта құлы 
тақты тартып алып, қарындасын алмақ болуы, Орақтың келіп, 
оны жазалауы; алтыншыдан, тұтқыннан босаған Орақтың 
қайтадан қалмақты шабуы. Міне, осының бәрі – қаһармандық 
эпостың жанрлық сипатын көрсететін белгілер.

Бұл ертектің жырдан пайда болғанына тағы бір дәлел – 
кейіпкерлердің есімдері: Көбікті – «Қобыландыдағы» қал
мақ ханы, әрі батыры; Қодар – «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу
дағы» тоқсан құлдың басшысы; Қарлығаш – Алпамыстың 
қарындасы. Ал Баба Түкті Шашты Әзіз – қаһармандық эпостағы 
батырлардың пірі. Ол туралы бірнеше дерек бар. Бір деректерге 
қарағанда, оның есімі – Баба Түклас. Оның әкесі – Керемет Әзіз. 
Баба Түкластың өзі Меккеде патша болған. Енді бір деректер 
бойынша, Баба Түкті Шашты Әзіз – Ахмет Иасауидың арғы 
бабасы, ислам діні Орта Азияға тараған кезде жасаған кісі, 
Қорқыттың замандасы (VIII–IX ғғ). Тағы бір мәлімет бойынша 
Баба Түкластың баласы ЕділЖайыққа дейін келген, оның 
ҚұтлуҚия де ген ұлынан Едіге туған23.

Ал аңыз бен мифтердің айтуы бойынша, Баба Түкті Шашты 
Әзіз – Баба Омар Әулиенің баласы, 25 жасынан бастап неше 
түрлі керемет жасайтын болған. Бірде Аргон өзенінің бойында 
дәрет алып отырып, ол кебін шешіп тастап суға түсіп жатқан 
аққуды (кейде үш кептерді, үш періні, шашын алтын тарақпен 
тарап тұрган сұлу қызды) көреді де, біреуінің кебін (киімін) 
тығып кояды24. Екі үлкен қыз кебін киіп ұшып кетеді, ал кішісі 
амалсыздан Баба Түкті Шаш ты Әзізге тиеді, бірақ ол мынадай 
үш түрлі шарт қояды: «Шашымды тарағанда, менің басыма 
қарама, көйлегімді шешкенде, қолтығыма қарама, кебісімді 
шешкен кезде аяғыма қарама!» – дейді. Бірақ үйленген соң Баба 
Түкті Шашты Әзіз бұл шартты бұзып, қарап қояды. Қараса, 
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әйелінің шашының арасынан миы көрініп тұр, қолтығының 
астынан өкпесі көрініп тұр, ал аяғы – құстың аяғы сияқты. 
Шарттың бұзылғанын сезген әйел ұшып кетеді, сөйтіп Баба 
Түкті Шашты Әзіз өмір бойы әйелсіз өтеді25.

Баба Түклас, яғни Баба Түкті Шашты Әзіз бұрынғы кезде 
әулие саналған. Меккеге қажылыққа барушылар ең алды 
Мұхаммедтің, онан кейін әль МутазыСейіттің, содан соң осы 
Баба Түкластың қабіріне барып, тәуеп ететін болған. Алай
да, қазақтар оның қабірі Меккеде емес, Қазақстанда деп 
білген. Дәлірек айтқанда, оның күмбезі Қаратаудың сол
түстікшығыс жағында, Қызылкөлдің жағасында, бұрынғы 
Құмкент қаласының оңтүстігіне қарай бір шақырымдай жерде 
орналасқан. Қарахан заманында салынған Баба Түкті Шашты 
Әзіздің күмбезі қирап, оның орнына жаңа күмбез салынған. 
Рас, бұл бұрынғысындай сәулетті емес, қапайым түрде 
жасалған шағын, асты төрт бұрышты, үсті фар тәрізді домалақ 
күмбездің кірер есігі оңтүстік жақта. Алайда, Баба Түкті 
Шашты Әзіз мұсылман әулиесі деп саналғанмен, күмбездің 
ішінде сақталған аттың, қошқардың, бураның бастары, тас 
қайрақ, жады тас оның исламнан бұрынғы тәңірлерге табынған 
шамандық салтсанаға жақын болғанын көрсетеді26.

Фольклордағы Баба Түкті Шашты Әзіздің образы мұ
сылман дінінен бұрынғы шаман образымен туыс екенін 
кезінде В.М. Жирмунский де айтқан: «Баба Түклас, – деп 
жазады ол, – Қорқыт секілді мұсылман дәуіріне дейінгі көне 
шаман екені күмәнсіз»27. Бұл пікірдің дұрыс екеніне біз қиял
ғажайып ертегілерді зерттеген кезде көз жеткізген бола
тынбыз28.

Бұдан шығатын қорытынды мынадай: Баба Түкті Шаш
ты Әзіздің образы қаһармандық эпосқа көне хикаядан не месе 
қиялғажайып ертегіден ауысқан, тек онда ол образ керемет 
көмекші ролінде көрінген, ал қаһармандық эпосқа келгенде 
ол функциясын әлдеқайда кеңейткен, жәрдемшіден адамның 
ке ремет болып тууына, оның әрі қарайғы тағдырына әсер ете 
алатын мұсылман әулиесіне айналған. Сөйтіп, бұрынғы шаман
жәрдемші енді мұсылман әулиесі, батырлардың пірі Баба түкті 
Шашты Әзіз болған, сол күйінде батырлық ертегіге еніп, осы 
жанрдың тұрақты образдарының бірі болып кеткен.
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Кейінгі дәуірлерде туған батырлық ертегілердің бірі – 
«Таласпай мерген». Оның қаһармандық эпоспен байланысы 
жоғарыда талданған «Әулеке батырдан» да тығыз. Бірақ соған 
қарамастан мұнда көне батырлық ертегінің элементтері көп.

Ертегі бірнеше сюжеттен құралған: 1) Қобыланды мен Қа
раманның шайқасы, Қараманның опат болуы; 2) таланған 
елдің жұртында кішкентай Таласпай мен кәрі шалдың, тай дың 
аман қалуы, аққулардың шалды сүйреуі, оларды Талас пайдың 
іздеуі; 3) Таласпайдың үш аққудың еліне келуі, малшыны 
өлтіріп, тазша кейпіне енуі, ханның кіші қызы на үйленуі, 
қайын атасының тапсырмаларын орындауы; 4) алып Қарақұс
тың жаңа туған құлындарды ұрлауы; 5) құ лындарды іздеген 
жолда өрттен жыланды құтқаруы, одан жанжануарлардың 
тілін үйренуі; 6) Қобыландының елінен кек алу үшін жорыққа 
шығуы, онымен достасуы; 7) әкесінің кегі үшін Қосайдың 
Қобыландыны өлтіруі; 8) Таласпайдың Қосаймен соғысуы, 
артынан достасуы; 9) Қарақыпшақ еліне көшіп барып, хан 
болуы.

Сюжеттік схемадан көріп отырғанымыз: 3ші және 4ші 
сюжеттердің көне батырлық ертегіден екендігі. Оның үстіне 
мұнда қиялғажайып ертегілердің де белгілері кездеседі. 
Мысалы, Алып Қарақұспен кездесу мотиві, өрттен қашқан 
жыланға жәрдем етіп, одан керемет қасиет алу сюжеті жал
мауыз кемпірдің қайырымды болып көріну эпизоды – бұлар 
қиялғажайып ертегілерін даралайтын жанрлық ерекшеліктер.

Алайда, осының бәріне қарамастан, «Таласпай мергенде» 
қаһармандық эпостың компоненттері айрықша. Мы салы, 
ертігінің ә дегеннен жаугершілікпен басталуы, батырлардың 
өз руларының атынан соғысуы, бірбірінен кек алуы, жеңілген 
батырдың достықты ұсынуы, т.т. Ал батырлардың жекпе
жегі кәдімгі эпостағыдай суреттеледі: олар алдымен атысады, 
содан соң шабысады. Одан ештеңе шықпаған соң, найзамен 
соғысады, бұл жолы да бірінбірі жеңе алмайды. Ең ақыры 
аттан түсіп, жаяу күреседі. Жеті күн, жеті түн алысқаннан 
кейін ғана біреуі жеңеді.

Ертегідегі кейіпкерлер түгелімен дерлік – қаһармандық 
эпостың батырлары: Қобыланды, Қараман, Ер Көкше, Ер 
Қосай. Бұлардың тарихта болғандары да мәлім. Демек, «Та
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ласпай мерген» ертегісінде тарихи элементтер бар. Мұнда баян
далатын батырлар қақтығысынан, әскери жорық пен ұрыс
тардан XIVXVI ғасырлардағы феодалдық дүрбелең мен шет 
жауларға қарсы соғыстың тынысы сезіледі. Қаһармандық эпос 
ширатқан сюжеттік линияны дамыта отырып, ертегі эпикалық 
батырлардың тарихын тәмамдап шыққан, яғни биографиялық 
және генеалогиялық циклді толық сақтаған: батырдың өмірін 
түгел қамтыған және әке кегін бала алған, аға кегін іні алған.

Рулар қақтығысы мен кек қайтару тақырыбы «Ер Көкше 
мен оның ұлы Ер Қосай» ертегісінде барынша толық дамыған. 
Қақтығысқа мұнда да эпикалық қаһармандар қатысады. 
«Таласпай мергендегідей» бұл ертегі де Ер Қосайдың қарақып
шақ Қобыландыны жеңуімен аяқталады. Әйелін құтқару 
үшін Ер Қосайдың жапалаққа айналатын жері болмаса, мұнда 
фантастикалық элемент шамалы ғана, ал көптеген ұрыстар мен 
жекпежектер, руаралық тартыстар бірінші орынға қойылады.

Эпикалық қаһармандар қатынасатын ертегілердің көне 
батырлық ертегілерден айырмашылығы сол – мұнда руаралық 
тартыстар тақырыбы ерекше орын алады. Бұл кездейсоқ 
емес. Өйткені мұндай жұмыстар патриархалдырулық қаты
настардың ыдырау процесі күшейіп, феодалдық қоғамға көшу 
жағ дайында жиі болып тұрған.

Батырлық ертегілер қиялғажайып ертегілердің көркемдік 
жүйесінің көптеген қасиеттерін өзіне қабылдаған, бірақ сөйте 
тұра, қаһармандық эпостың да бейнелеу құралдарын бойына 
сіңірген. Бұл жанрдың халық прозасының басқа жанрларынан 
айырмашылығының бірі – кейіпкерлердің белсенділігі мен 
күштілігі. Аса күшті әрі тапқыр болғандықтан ол сиқырлы 
күш тердің көмегіне сирек сүйенеді. Батырлық ертегінің 
қаһарманы – эпикалық қаһарман, оның ерлік істері қиял
ғажайып ертегілеріндей сиқырлы көмекшілерсізақ жасалып 
жатады.

Қазақтың батырлық ертегілерінде Шығыс пен Батыс халық
тарының эпикалық шығармаларында кездесетін ситуациялар 
мен сюжеттік формулалар мол. Бұл бірлік ауыстүйістің 
салдары емес. Әр елдегі батырлық ертегілер мен қаһармандық 
эпостардың ұқсастығы қоғамдық дамудың типологиялық 
сипатынан. Бұл сияқты көп елге ортақ жағдайларға қаһар
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манның таңғажайып жағдайда тууы мен оның туысыменақ 
болашағын таныта бастауы жатады.

Батырлық ертегілердегі қаһарманның айнымас серігі мен 
көмекшісі – ат. Көшпелі тұрмыс жағдайындағы түрік пен 
моңғол халықтарының батырлық ертегілерінде адал көмекші 
ретінде атқа айрықша орын беріледі. Ұшып бара жатқан құс
тарды тісімен қағып түсіретін, «алты айлы жолды алты ат
тайтын», желден жүйрік жануар, тамаша тұлпар Керқұла 
ержүрек иесі Кендебайға қапысыз қызмет етеді. Ер Төстіктің 
Шалқұйрығы бұдан асып түспесе, кем емес. Мұндай ғажайып 
аттар адамша сөйлейді де.

Батырлық ертегілердің қаһармандық эпоспен байланысы 
олардың рухы мен сюжеттік оқиғаларының бірлігінде ғана 
емес, баяндау мәнерінде де. Тіпті әрбір батырлық ертегіде 
дерлік жырға жақын өлеңмен берілетін эпизодтар кездеседі. 
Әдетте ол қаһарманның достарымен, не қастарымен айтысатын 
диалогі болып келеді. Мәселен, қойшы бала жүрген алқапқа 
арнайы ұшып келген алты қаз Кендебайды былайша іздейді:

Кендебай сал мұнда ма?
Керқұла аты қолда ма? 
Бауда нұры балқи ма?
Балақ жүні шалқи ма?

Кендебай да жауапты өлең формасында қайтарады. Алай
да, ертегілердегі өлеңдік мәтіндер жырға қарағанда әлдеқайда 
қарапайым келеді, бірақ солай бола тұрса да ертегі текстіне 
өлең жолдарының енгізілуі, оның жыр арқылы баяндалатын 
қаһармандық эпоспен туыстығын тағы бір дәлелдемек.

ҒИБРАТТЫҚ (НОВЕЛЛАЛЫҚ) ЕРТЕГІ

Қазақтың ертегілік прозасында өзінің сюжеттік құрамы 
мен мазмұны, композициялық құрылымы мен стилі жағынан 
оқшауланып тұратын бірталай ертегі бар. Алайда, ұлттық 
фольклортану ғылымымызда олар жеке зерттелмей, «тұрмыс
салт ертегілердің» тобында қарастырылып жүр. Ал бұл 
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ертегілер өзінің сипатты белгілері бойынша таза «тұрмыс салт 
ертегі» емес. Біріншіден, онда тұрмыссалт ертегідей емес қиял
ғажайыптық элементтер көп, оқиғалар өте таңғажайыпты, 
шытырман болып келеді; екіншіден, мұнда ертегі сюжеті өте 
күрделі, ол бірбірінен асқан қымқиғаш оқиғалар тізбегінен 
тұрады. Үшіншіден, кейіпкерлер тұрмыссалт ертегідегі қа
һармандардан басқа, олар өз мұратына қулықпен емес, ақылмен 
жетеді, дұшпандарын да ақылмен жеңеді.

Әрине, бұл ертегілердің тұрмыссалт ертегілерден айырма
шылығы осымен ғана шектелмейді. Оның өзіндік бітімін біз 
талдау барысында толық сипаттап шығамыз. Ал қазір әңгіме 
осы ертегілік жанрды қалай атау жайлы. Қолдағы материал
ды саралап, зерттеп қарағанда, бұл топтағы текстер – қиял
ғажайып пен тұрмыссалт ертегілердің аралығында тұрған 
шығармалар екені байқалады. Біздіңше, оларды «ғибраттық 
ертегі» деп атаған жөн сияқты. Өйткені мұнда новеллаға тән 
хикаялық, яғни шытырман оқиғалық сипат басым. Рас, бұл 
ертегілер көлемі жағынан новелла сияқты шағын емес, бірақ 
бұл жерде біз әдеби емес фольклорлық жанрды атап отырмыз 
және бұл атауымыз шартты түрде алынып отыр. Қоғамның 
дамыған кезінде, саудасаттықтың, қолөнер мен өндірістің 
өскен шағында қиялғажайып ертегі тыңдаушысын баурап 
әкететін өзінің бұрынғы қасиетінен айырыла бастайды. Енді 
оның негізінде әрі онымен таласа, күресе отырып, басқа 
ертегілік жанрлар пайда болып, қалыптаса бастайды. Сөйтіп, 
бұл дәуірде ғибраттық, ал кейінірек сықақ ертегілер өмірге 
келеді. Әрине, бұл бір ғана дәуірде пайда болған жоқ. Профессор 
Мәлік Ғабдуллин дұрыс айтады:

«Халықтың тұрмыстіршілігіне, салтына байланысты туған 
ертегілері бір ғасырдың ғана жемісі емес. Ол – талай ғасырдың 
жемісі. Бұл ертегілердің ішінде көне заманда, феодалдық 
қарымқатынастар кезінде және соңғы дәуірде туғандары 
бар. Олардың бәрі ауызша айтылып, ауызша тарағандықтан 
көптеген тарихи кезеңдер, талай таптық, қоғамдық орта 
тудырған әр түрлі көзқарастарды, сан алуан ұғым түсініктерді 
бойына жинастыра келгендері де белгілі. Бірақ солай бола 
тұрса да, халықтық ортада туған ертегілер өзінің халықтық 
сипатын жойған жоқ. Қайта, оны әрбір жаңа дәуір, жаңа кезең 
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жағдайларына қарай өзгертіп, шындап, жетілдіріп отырғанын, 
өткірлеп мәнерлегенін да байқаймыз»29.

Сырттай қарағанда ғибраттық ертегілерде әдеттегіден тыс 
құбылыстар, яғни ертегіге тән ғажайыптық белгілер жоқ 
сияқты. Бірақ шындығында олай емес: мұнда айрықша өмір 
ағымы, шындық, өмірде болмайтын жағдайлар бар. Ғибрат
тық ертегілердегі нәрсенің көбі тосын, ерекше, мұнда фантас
тика да (ғажайып) бар, бірақ оның сапасы қиялғажайып 
ертегіден басқаша. Мұндағы қиял (вымысел) өте көркемделіп 
кеткендіктен көне мифтік ұғымдармен, діни нанымдармен тек
тік байланысын үзген. Сол себепті бұл ертегілердегі сиқырлық, 
құбылушылық сияқты нәрселер кейіпкерлердің тек өз басының 
ғана қасиеттері деп саналады.

Мұндағы баяндаулардың барысы үнемі әділдік пен ақылдың 
жеңісіне бағытталып отырады, ал күнделікті тұрмыста кез
десетін қарапайым шындық моральдық уағыз арқылы емес, 
уақиғаның табиғи дамытылуы арқылы дәлелденеді. Рас, кей
де ертекші баяндауды афоризммен түйеді. Бірақ ертегіде айты
лып отырған шындық былай да көрініп тұратындықтан үнемі 
мұндай әдіс қолданыла бермейді.

Ғтбраттық ертегіде өте қызғылықты, қорқынышты са
парлар, шымшытырық жағдаяттар, адамның қымқиғаш 
тағдыры, семья өмірі, ерлізайыптылардың басынан кешкен 
оқиғалар, тағы да басқа небір керемет те сұмдық оқиғалар 
туралы баяндалады. Тақырыбы жағынан бұл жанрдағы шы
ғармалар әр алуан. Бір топ ертегі, мысалы, қарапайым қыздың 
өзінің тапқырлығы арқасында ханға, яғни хан баласына 
тұрмысқа шыққаны жайында әңгімелейді. Ал енді бірқанша 
ертегіде ерлізайыптылардың тағдыр тәлкегіне түсіп, өмірдің 
небір тауқыметін тартқаны, әйелдің ақылдылығы мен сабырлы
лығы арқасында ері таққа отырып, бақытқа кенелгені туралы 
айтылады. Көптеген ертегілерде ақымақ еркекті ақылды әйел
дің адам қылғаны жайлы баяндалады.

Көлемі жағынан ұзақ сонар, мазмұны шытырман оқиға
лы көп теген ғибраттық ертегілерді «фольклорлық» немесе 
«халықтық роман» десе де болады. Олардың сюжеттері тек 
қазақта ғана емес, сондайақ бүкіл шығыс елдерінде кең тараған 
ондаған мотивтерді қамтиды. Мәселен, мұндай шығармаларға 
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сотты билептөстеген және бидің берген жұмбақтарын лезде 
қағып тастайтын ақылды ағайындылардың хикаясы, патшаны 
ғажайып дәу улы жыланнан құтқарған уәзір туралы әңгіме, 
өлім жазасына кесілсе де, сабырлылық сақтаған уәзірдің та
рихы, патшаның қолындағы уға толы тостағанды тарпып 
тү сірген бүркіт туралы және тағы басқа көптеген ертегілер 
жатады.

Ғибраттық ертегілердің ішінде жеке топ құрайтындары – 
семья туралылары, ерлізайыптылардың бірбіріне адалдығы 
я болмаса бірінбірі алдайтындығы жайында баяндалатын 
ертегілер. Осылардың ішінде әйелдің күйеуінің көзіне шөп 
салып, оны ақымақ қылатынын әңгімелейтін ертегілер де 
бар. Сонымен бірге басқа әйелге көңілі ауып, неше түрлі 
қолайсыз жағдайларға түсіп, әлек болатын еркектер жайлы 
да ертектер бар. Ертегі адам бойындағы қызғаныш пен күдік 
сияқты қасиеттерді әшкерелеп, болашақтан күдіктенушілік 
пен қорқытушылық негізсіз екенін де көрсетеді. Мысалы, 
әйелдердің көзге шөп салу туралы әңгімені естіген хан өзінің 
жаңа ғана үйленген жас жұбайын сынамақ мақсатында үйінен 
аттанып, өзі келгенше әйеліне ұл тауып қоюды бұйырады. 
Әйелі еркекше киініп, ханның соңынан барады да, біресе хан
ның жақын жолдасы, біресе оның қарындасы болып, екі жеп 
биге шығады. Сөйтіп, ханның арампиғылды тапсырмасы 
орындалып, шынайы махаббат пен тазалық күдік пен сенім
сіздікті жеңіп шығады («Уәзірдің қызы»).

Отбасы жайын баяндайтын ғибраттық ертегілер сан жағы
нан бірталай. Олардың басты ерекшелігі – қиялғажайып 
ертегі лер байланысын үзбегендігі30. Осындай ертегінің бір 
үлгісін тал дап көрейік. Оның фабуласы мынадай:

Ертеде Жүніс деген кісі қажыға кетеді, үйінде сұлулығы 
елден асқан Мархұма деген әйелі қалады. Бірақ күйеуі кеткен 
соң Мархұмаға қайнысы сөз салып, мазасын алады. Жеңгесі 
көнбеген соң қайнысы оған жала жауып, қазыға барып: 
«Жеңгем бұзылды. Ағам кеткелі үйінде күндізтүні ойнақ!» – 
деп өтірік айтады. Қазы шариғат бойынша Мархұманы таспен 
атқылап өлтіруге үкім қылады. Жендеттер таспен ұрып, әбден 
мыжғылап, Мархұманы ит пен құсқа жем болсын деп далаға 
тастап кетеді.

14278
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Ыңырсып жатқан Мархұманың дауысын Ағраби деген 
жолаушы естіп, оны үйіне әкеліп емдейді. Мархұмаға Ағ
рабидің құлы ғашық болады, әйелді көндіре алмаған соң ол 
иесінің баласын Мархұманың бөлмесіне әкеп өлтіріп, қанын 
Мархұманың киіміне жағып кетеді. Ағраби баласының өлгенін 
Мархұмадан көрмейді, бірақ әйелін зияндық қылар деп, 400 дир
хем беріп Мархұманы шығарып салады.

Мархұма басқа шаһарға келеді. Келсе, бір жігітті алаңда 
патшаға қарыз 400 дирхемін төлемегені үшін дарға аспақ 
болып жатыр екен. Мархұма жаны ашып кетіп, әлгі жігіттің 
қарызын төлеп, босатып алады. Бірақ жігіт Мархұмаға ғашық 
болып, соңынан қалмайды. Мархұма қашып береді, анау 
қуып береді. Мархұма қашқан бойда бір дарияның жағасында 
тұрған кемеге келеді, жігіт артынан қуып жетіп, Мархұманы 
саудагерге сатып жібереді.

Енді оған керуен басы ғашық болып, маған ти дейді. Осы 
кезде Мархұма дәрет алып, намаз оқып, Аллаға сиынып: «Мені 
қияметте қаражүзді қыла көрме! Я, Алла, бұл залымдардан 
құтылатын бір керемет көрсет!» – деп жалбарынады. Осы сәтте 
дауыл тұрып, бүкіл кеменің бәрі суға кетеді, тек Мархұма 
отырған кеме аманесен жағаға келіп тоқтайды. Мархұма кеме 
толы алтын мен күмісті көріп, еркекше киініп, көрініп тұрған 
шаһарға барады.

Шаһардың патшасына өзінің басынан өткен істің бәрін 
айтып береді. Патша оған сарай салдырып береді. Мархұма 
дария жағасында тұрып, тәуіптік жасайды, дұғагөйлікпен елді 
емдейді.

Мархұма мұнда жүргенде, күйеуі Жүніс қажылықтан үйі
не келеді. Әйелі туралы інісінің айтқанына сенеді. Арада 
біраз уақыт өткен соң, інісі айықпайтын ауру болады. Да
рия жағасында тұратын әулие әйел туралы естіп, інісін соған 
апаруға алып шығады.

Жол бойы баяғы Мархұманы аман алып қалған Ағрабидің 
үйіне соғады, оның (Мархұмаға қастандық істеген) құлы да 
ауруға шалдыққан екен. Соны да Ағрабимен ертіп жүреді. 
Жолаушылар баяғы Мархұма босатқан, бірақ оны сатып 
жіберген жігіттің үйіне қонады, ол да ауру екен, оны да ертіп 
жүреді.
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Бәрі тәуіп әйелге келеді. Оларды таныған Мархұма өзінің 
шаһарының патшысына елді жинатып, қалың жұрттың 
алдында үш ауруға өзіне жасаған қылмыстарын айтқызады. 
Оларды кешіріп, күйеуіне қосылады31.

Осындай жарына адал әйелдер туралы ғибраттық ертегі
лердің өзі бір топ. Әйелдер жаланың кесірінен қаншалықты 
азап шегіп, адам айтқысыз қорлық көрсе де, адамгершілік, 
имандылық қасиеттерін жоғалтпайды, барлық ауыртпалыққа 
төзе біледі, ақыл мен сабырлылық арқасында қиыншылықтың 
бәрін жеңіп, мұратына жетеді.

Ал олардың қастары нағыз зұлым, екіжүзді болып көр
сетіледі, алайда жағымсыз кейіпкерлердің қылықтары ашық 
мінелмейді, ащы сынға алынбайды. Оларды ғибраттық ертегі 
өзінің бас кейіпкерінің байыптылық, кеңпейілділік сияқты 
қасиеттері, өнегелі өмірі арқылы әшкерлейді. Сондықтан да 
ертегіде жәбірленген кейіпкер ол жауыздардан кек алмайды, 
оларды аяп, мүсіркейді, кешірім қылады. Мұның бәрі ғиб
раттық ертегіні жанрлық тұрғыдан сипаттайды.

Ғибраттық ертегілердің қаһармандары батыр да, мерген 
де емес. Ол – хан мен қолөнерші, уәзір мен кедей, би мен 
ұста. Өздерінің әлеуметтік тегіне қарамастан қаһармандар 
қайырымдылық пен әділеттілік идеясын қорғайды. Кей 
жағ дайларда қаһарман қателесіп те жүреді, бірақ ертегінің 
соңында ол өзінің аяғын шалыс басқанын түсініп, ақырында 
адалдық пен әділеттілік жолына түседі. Бақыт әдетте ақылды 
да тапқыр, адал әрі өзінің кемшілігін мойындап, одан арыла 
алатын адамның қолына ғана қонады. Мұратқа ұмтылу – қазақ 
ғибраттық ертегілерінің көпшілігіне тән қасиет. Мұнда не 
туралы айтылсын – кездейсоқ, я ақыл күшімен бақыт болсын, 
дана би туралы немесе әдеттен тыс қаһармандық болсын – 
жеңіп шығатын білгір де байыпты, әділ де ақылды адам болып 
келеді. Оның басты қасиеті – тапқырлық, ақылдылық және 
сабырлық. Сондықтан да бұл жанрдағы шығармаларда ылғи 
ақыл мен адамгершілік жеңеді, ал арамзалық арқылы өзіне 
бақыт әкелгісі келгендер үнемі жеңіліске душар болған.

Бұл жанрдың функциялық нысанасы – ғибрат айту, тәрбие 
беру. Өмірде тек ақылмен, еңбекпен ғана бәріне жетуге болады 
деген идея – негізгі айтар ойы. Тіршіліктің көлеңкелі жағын 
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ащы мысқылмен емес, өнегелі өмірмен көрсетеді. Ол өмір – бас 
кейіпкердің ғұмыры.

Қазақ ғибраттық ертегілерінің енді бір тобы пайдалы кеңес, 
данышпан адам, ақылды қыз жайлы болып келеді. Ертегінің 
айтуынша, қиындықтарды жеңуге көмектесетін ақылды да, 
қайырымды кеңестерден бас тартуға болмайды. Пайдалы кеңес 
туралы бір топ ертегілерде («Үш өсиет», «Әке өсиеті», «Ақылды 
кеңес», т.б.) тапқырлық пен алғырлық сияқты қасиет айрықша 
дәріптеледі. Әділ патша базардан: «Бір нәрсені жасау үшін 
әуелі ойланып ал, ойланбай жасасаң күйесің», – деген ақыл 
сатып алады. Жауыздыққа тартылған шаштараз қабырғада 
жазулы тұрған кеңесті оқып, патшаға уәзірінің сатқындық 
әрекеті туралы айтады. Сатқын олардың құрған торына түсіп, 
мерт болады («Әділ патша туралы ертегі»).

Қазақтардың аса қастерлейтін ауыз әдебиеті үлгілерінің 
бірі – даналық пен алғырлықты дәріптейтін ғибраттық ерте
гілер болып келеді. Дүниедегі құстың, шөптің, адамның ең 
жаманын тауып әкеліңдер деп уәзірлеріне берілген хан жар
лығына дұрыс жауап табатын адам – сіңірі шыққан кедей 
мен біреудің босағасында жүрген жалшы болып шығады. Да
налығына дән риза болған хан тапқыр жарлыны өзінің басты 
уәзірі етіп тағайындап, оның ақылдылығын сынау үшін басқа 
уәзірлері жауап бере алмайтындай сұрақтар беріп оты рады. 
Қастарының жасаған қысасына шыдамаған дана уәзірдің кей 
жағдайларда ханға қызмет етуден бас тартатын кездері де 
болады, бірақ кейіннен оның адамдығы анықталып, өз ханына 
қайтадан абыроймен қызмет ететін болады32.

Тапқырлық пен алғырлық тақырыбы әділ де дана қазылар 
туралы ертегілердің («Балтекей бидің соты», «Әділ сот», т.б.) 
өзегі болып келеді. Асқан ақылымен де, әділдігімен де айна
ласына аты шыққан төрешіби шытырман шатаққа толы дау
ды, ақша мен ботаның кімге тиістілігін дәлелдеп шешіп, ұры
ларды тауып береді. Ақылы асқан ағайынды жігіттер түйе 
ұрладың деген жалған айыпты жоққа шығарып, хан мен бидің 
өздерінің тексіздер тұқымынан шыққанын тайсалмай айтып 
береді («Аяз би», «Балтекей бидің соты»).

Әділ қазылар туралы ертегілерде ертекші көбінесе шындық 
өмірде болған, бірақ өте ертеде өткен өзінің сөз етіп отырған 
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мәселесін баса көрсетуге ұмтылып отырады. Оқиғаның шын
дыққа жанасымдығы қаһармандардың хан Мәден, Аяз би, 
би Балтекей болып аталып, олардың қай руға жататындығы 
және қай жерлерде көшіпқонып, өмір кешетіндіктері туралы 
нақтылы детальдардың енгізілуі арқылы дәлелденбек. Бұл 
қаһармандардың барлығы да ертегілік қаһармандарға тән 
қасиеттерді бойына дарытқан. Олардың сюжеті де баршаға 
белгілі болып келеді, ал нақтылау нақышы тыңдаушысын 
сен діруге бағытталады. Мұндай иллюзияның бой көрсетуі 
өткен өмірді әсірелеп көрсету тенденциясынан туған. Дана 
төрешілер туралы ертегілер дүниесі – елдің бәрі ақыл мен 
алғырлыққа бас иетін, даналық пен әділдік салтанат құрып, 
данышпанның дәйім халық құрметіне бөленетін қоғам, 
сондай заман туралы қиял дүниесі, халық утопиясы. Ал 
патриархалдыфеодалдық қоғамда туған бұл утопия бойынша 
ол қоғамның қаһармандық жағы жырда, тұрмыстық жағы 
ғибраттық ерте гіде дәріптеледі.

Өткен өмірді асыра дәріптеу ғибраттық ертегіні әп санахи
каят жанрымен жақындастырады. Бұл асыра дәріп  теу  шілік
тің дәйексіздігі ертекшінің де және оның тыңдау шы ларының 
да сыңайынан айқын сезіліп отырады. Аты аңызға айналған 
Асан Қайғының ел кезуі де осындай халден туған. Асылында, 
Асан Қайғы туралы әпсанахикаяттар әділетсіздіктің алдамшы 
дүниесіне үкім іспеттес.

Ендігі бір ескерту мынадай: ғибраттық ертегілердегі өткен 
өмірді асыра дәріптеп көрсету бұқара халықтың қоғамдық 
санасы мен ойының даму деңгейімен де байланысты.

Халық ойының саяси жағынан саябыр дамуы болашақ 
өмір мен қоғамдық дамудың перспективасы туралы айқын 
көзқарастардың қалыптасуына кедергі келтірген. Сондықтан 
да әділеттілік дүниесі мен алға ұмтылушылық туралы арман 
мен өткен өмірді дәріптеп көрсетушілік ертегіде спецификалық 
түрде өзінше көрініс тапқан.

Қазақтың ғибраттық ертегілерінің құрамында бүкіл Шы
ғысқа тараған сюжеттер де кездеседі. Олар қазақ өмірінің 
шындығы мен ерекшеліктерін бейнелейді. Сан ғасыр қазақ 
фольклорының жанрларымен аралас өмір сүрген бұл сю жеттер 
қазақ ертегілерінің айырылмас бөліктерінің біріне ай налып 
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кеткен. Оның үстіне ондағы дәріптелетін адамдық қасиеттер 
қазақ халқының мораліне өте жақынтын.

Қазақ топырағына түскен бұл сюжеттер өзгерістерге ұшы
раған. Мысалы, ертегілердегі қала тұрмысының көптеген 
сырлары мен детальдары жойылып, шығармалар барынша 
шымыр әрі жинақы баяндалады. Шығыстағы көптеген 
ғибраттық ертегілер белгілі бір қала мен байланысты болса, 
мұнда ол міндетті деп саналмайды, қаланың аты аталмауы да 
мүмкін. Ертекші оқиғаны көбіне қазақ елінде, қазақ даласында 
өрбітеді, оны көрнекілей түседі. Мұның өзі – қазақ ертегілеріне 
тән сипатты белгілердің бірі.

Ойымыз дәлелді болу үшін «Мың бір түн» мен «Тотынама» 
жинақтарынан тараған бір сюжеттің қазақ арасында айтылуын 
байқайық. Г.Н. Потанин жариялаған «Уәзір» атты ертегінің 
сюжеті33 «Мың бір түндегі» «Күйеуден жеріген қыздың күйеу
ге ынтыққаны»34 және «Тотынамадағы» қырқыншы түнде 
айтылатын «Қытай патшасының үйленгені туралы» әңгіме
нің35 сюжеті бір: патшаның қызы түсінде ұрғашы аңның 
(құстың) баласы үшін өлгенін көріп, еркек заты болады деп 
түйіп, күйеуге тимеуге серт қылады. Бірақ ақылды уәзірдің 
арқасында екінші бір елдің патшасы сол қызға үйленеді.

Осы сюжетке құрылған үш ертегіні салыстырғанда, қазақ 
арасында тарағаны «Тотынамадан» екені анықталады.

Көлемі жағынан «Тотынама» әңгімесіне қарағанда қазақ 
ертегісі кішірек. Кейбір шағын өзгерістер болмаса ертегінің 
сюжеті барлық жағынан да шыққан төркінімен дәл келеді. 
Рас, «Тотынамадағы» кейбір әсемдеу мен қайталаулар қазақ 
ертегісінде қысқартылған: мұнда Рум сұлуы мен Қытай пат
шасы да жоқ, олардың аттары да аталмаған, диалогтар мен 
монологтар да бірсыпыра қысқартылған. Ертегінің кейіп
керлері – хан және екінші бір ханның қызы. Сол сияқты 
ертегінің идеялық мәні де біршама өзгерген. Ханның қызы 
үшін еркекке тән эгоизм мен екіжүзділік қаншалықты 
құбыжық болып көрінсе, күйеуге шығу мен ана болу да 
соншалықты қорқынышты. Өрт кезіндегі ұрғашы құстың 
қазасына тап болған ол: «Сайсүйегіңді сықырлатып бала 
табу үшін тұрмысқа шығу бекершілік екен» деген ой түйеді. 
Бірақ бұл – мәселенің бір жағы ғана. Жалпы алғанда, қазақ 
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ғибраттық ертегілерінде ауысып келген сю жеттер өзінің 
спецификалық бояуын жоғалтып, қазақ халқының талғамы 
мен көзқарасына сай қолданылады. Олар әдеби шығармалар
ға тән оқиғаны нақтылай түсу үшін қасиетінен айырылып 
(көптеген шығыстық сюжеттердің Қазақстанға әдеби өңдеуден 
өтіп, жинақтар құрамында келгенін де ұмытпаған жөн), қай
тадан фольклор шығармасына айналады. Ғибраттық ертегі
де композициялық құрылым өте күрделі болып келеді, бір 
эпизодтың үстіне екінші эпизод тіркеледі. Ол эпизодтың 
әрқайсысы кейіпкердің басынан кешкен бір оқиға болады. 
Оқиғаның көбісі шаһарда, хан сарайында өтеді, оған сырттан 
ешбір керемет күш араласпайды. Ал кейіпкер қайырымды, 
сөзі мен ісіне берік, сүйгеніне адал болып суреттеледі. Кейде 
кейіпкер бейнесінде ғашықтық дастанның қаһармандарына 
тән мінезқұлық кездеседі. Сол себепті кейбір жағдайларда 
кітаби стиль көрініс беріп қалады. Кейіпкерлер жұмсақ мінезді 
болып көрінеді. Олардың сөйлесу мәнері де өзгеше, ойын 
әрлеп, әсемдеп айтады. Міне, мұның бәрі ертегінің жанрлық 
белгілеріне жатады.

Композициялық құрылысы бірнеше бөлшектен тұратын бір 
ертегіні қарастырайық.

Ханның баласы аңда жүріп, суда жүзіп кетіп бара жатқан 
қызды көреді де: «Перізатсыз ба? Адамзатсыз ба? Іздесем 
қайдан табамын?» – деп сұрайды. Қыз жұмбақтап ишарат 
білдіреді, бірақ хан баласы оны түсінбейді. Содан сол қызға 
ғашық болып, ауруға шалдығады, ешқандай балгербақсы оны 
жаза алмайды. Бірде өзімен бір күнде туған малшының (кейде 
уәзірдің) баласы келеді ханның баласына. Ханзада болған 
жағдайды баян етеді. Сұлу қыздың жұмбағын шешіп, жаңағы 
досы ханзаданы тұрғызып, жолға қамдатып, қызды іздеуге 
алып шығады.

Айдан ай, жылдан жыл өткенде дарияның жағасымен 
жүріп отырып, бұлар бір шаһарға келеді. Сөйтсе ханзаданың 
досы айтқандай, бұлар іздеген қыз осы шаһардағы ханның 
келіні екен. Бұл екеуі ретін тауып, хан келінінің бауына 
кіреді; сонда гүл теріп жүрген қызметші кемпірге алтын беріп, 
гүлін қоса терісіп, хан келініне: «Гүлді өзің көрген жігіт беріп 
жіберді деп айт», – дейді. Кемпір солай істейді, келіншек 
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кемпірді ұрады. Осылай үш рет болады. Үшінші ретінде 
келіншек кемпірді ұрмай, жұмбақ түрінде бір қап көмірді есік 
алдындағы шұңқырға тастатады. Бұл жұмбақты досы түсініп, 
ханның баласын түнде сол шұңқырға жатқызып кетеді, бірақ 
ол ұйықтап қалып, келіншектің келгенін көрмейді. Осылай үш 
рет болады. Үшінші ретте олар шұңқырда кездесіп отырғанда 
ханның күзетшісі екеуін де ұстап алып зынданға салып тас
тайды. Ұсталған кезде келіншектің айтуымен ханның баласы 
досына жұмбақтап айқайлайды да ұсталғандығын білдіреді.

Досы дереу базарға барып әйел киімін сатып алады да, оны өзі 
киіп зынданның қарауылшысына келеді. Оны алдап, зынданға 
түсіп үстіндегі киімін келіншекке кигізеді. Қарауылшы 
қателесіп, оны шығарып жібереді де, оның орнында жігіт 
қалады. Сөйтіп, зынданда ханзада мен досы отыра береді. 
Таңертең күзетшілер ханға: «Ұсталған келініңіз», – деп әлгі 
екеуін алып келеді. Хан қараса екі бөтен кісі. Ашуланған хан 
күзетшілерді дарға асуға бұйрық қылады. Күзетшілер зар 
еңіреп, аққарамызды біліп өлтір дейді. Олардың айтуымен 
хан елді жинап, қазанда қайнап тұрған быламықтан алтынды 
ал деп келініне бұйырады. Егер қолың қарайса кінәлісің дейді. 
Осы кезде ханзада мен досы қайыршы боп келіп, ханның 
келінінің қолынан ұстайды. Келіні алтынды алады, бірақ қолы 
күймейді. Күзетшілер жазаланады.

Сол хан бір күні елді жинап, аңға шықпақ болады да, бала
сына бір қолды басқартып, өзі басқа қолмен жүрмек болады. 
Осы кезде баяғы ханзаданың досы келіп: «Өзім сізбен жорыққа 
шығам, ал жалғыз қарындасым мен келгенше сіздің үйде 
тұра тұрсын!» – деп өтініш қылады. Хан келіседі. Сөйтіп досы 
ханзаданы қызша киіндіріп ханның үйіне қалдырып кетеді.

Жорықтан қайтып келе жатып жаңағы ханзаданың досы 
ханның баласын өлтіреді де, шаһарға келген соң ханза
даны еркекше киіндіріп өзі ханға келіп: «Үйіңде қалған 
қарын дасымды балаң алып кетіпті, оның күйеуі келіп тұр, 
қарындасымды тауып бер!» – деп әлек салады. Сасқанынан хан 
келінін қарындасының орнына, өз қызын мына жігітке береді. 
Сөйтіп, ханзада ғашығын алады, оның досы ханның қызын 
алады36.
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Міне, бұл – қазақ ғибраттық ертегісінің бір нұсқасы. Мұн
да осы жанрға хас біраз белгілер бар: басты кейіпкердің 
тапқырлығы мен ақылдылығы. Ол қыздың жұмбақтап айтқан 
сөздерін қызды көрмейақ шешеді. Мұнда ол данышпан, 
көріпкел адам ретінде көрінеді, алайда, қиялғажайып ерте
гі дегі сияқты оның бұл қасиеті көне магиялық сеніммен 
байланыста көрсетілмейді. Егер бұрын кейіпкер көріпкелдікті 
керемет көмекшіден я болмаса магиялық қабілеті зор бақ
сышаманнан алатын болса, мұндағы оның көріпкелдігі 
тапқырлықтан, даналықтан туған қасиет деп түсініледі, мұнда 
ешқандай сиқырлық, тылсымдық күш, сыр жоқ, бірақ қиял 
бар. Оқиға су бойында, шаһарда, хан сарайында өтеді. Хан 
сарайы, ондағы адамдардың өмірі біршама суреттеледі. Хан 
зынданы, баубағы, шаһардың базары, дарға асатын алаңы, 
ханның күзетшілері мен жазалау үшін алаңға ел жинауы, 
әйелдердің үстіне шапан, бетіне пәренже жабуы, базарда нан 
пісіріліп, сатылуы, ханның нөкерлерімен аңға шығуы, хан 
келінінің қызметші кемпірінің алтын алып, жолаушылардың 
тілегін орындауы – осының бәрі орта ғасырлық шығыс 
қаласының, хандық қоғамның өмірі.

Ғибраттық ертегінің басқа ертегіден басты айырмасы осын
да, яғни оқиғалардың қазақтың кең даласында емес, шаһарда, 
хан ордасында өтуінде.

Композициялық құрылысы жағынан қарағанда бұл ертекте 
бірталай сюжет бар, ал әр сюжеттің өзі бірнеше эпизодтан тұ
рады.

I сюжет. Хан баласы сұлу қызды көріп, оған ғашық болады. 
Соны іздеп шығып, басқа шаһарға келеді. Шаһарда қызды 
тауып, кездеседі де, зынданға түседі.

1эпизод: хан баласы аңда жүріп, суда жүзіп бара жатқан 
қызды көреді;

2эпизод: қызбен тілдеседі, қыз оған жұмбақтап өз сырын 
айтады;

3эпизод: ханзада үйіне келіп ауырады. Оған досы келіп, 
қыздың жұмбағын шешіп береді де, екеуі сұлуды іздеуге шы
ғады;

4эпизод: ұзақ жүріп, басқа шаһарға келеді, онда кемпірді 
тауып қызға жолығудың амалын табады;



[  218  ]

5эпизод: ханзада екі рет келген қыздан айырылып қалады, 
үшінші ретінде қызбен кездесіп отырып қолға түседі.

Міне, бұл – ертегідегі алғашқы сюжеттің ғана оқиғалары. 
Осылай бүкіл әңгіме бойы сюжеттер мен эпизодтар бірінің 
үстіне бірі жамалып, ертегінің оқиғалары қоюлана түседі де, 
мазмұны өте қызғылықты болады. Сөйтіп, бұл типтес ертегілер 
«халық романына» тән сипат алады.

Ғибраттық ертегіде ғұмырнамалық (биографиялық) цикл
дену болмайды, онда кейіпкердің туғаннан бастап, тірлігінің 
соңына дейін айтылмайды, кейіпкер өмірінің бір яки бірне
ше кезеңі ғана көрсетіледі. Сондықтан ғибраттық ертегідегі 
оқиғалар кейіпкердің азамат ретінде қалыптасу тарихымен я 
болмаса соның бір маңызды кезеңімен байланысты болмайды. 
Мұның бірі бұл жанрдың табиғаты мен көркемдік нысанасынан 
туған деп ойлау керек, өйткені егер бұрынғы батырлық және 
қиялғажайып ертегілерде ба сты мақсат – кейіпкерді мадақ
тау болса, ғибраттық ертегіде кейіпкер арқылы өмірдегі кем
шіліктерді сынау – негізгі шарт болып отыр. Егер бұрын халық 
идеалы дәріптеліп, әлеуметтік мәселе қозғалмаса, енді ол 
бірінші орынға қойылады.

Осы айтылғанның бәрі ғибраттық ертегінің айтылу мәнерін 
де, яғни стилін де өзгертеді. Енді бұрынғы эпикалық пафостың 
орнына жай баяндау, ғажайыпты түрде әсірелеудің орнына 
көркем түрде сынау пайда болады. Ертегінің шыншылдығымен 
бірге сыншылдығы да артады: ежелгі діни нанымдар мен тү
сінікпайымдар жоғалады я болмаса күлкіге айналады. Бұ
рынғы хайуанаттар жайындағы ертегілерде де осындай көне 
түсініктерді күлкі ету барды, бірақ ондағы сын (сатира) көркем 
шарттылықпен шектеулі еді, сондықтан шындықты бейнелеу 
толық болмайтын. Ол ертегілер шыққаннан бергі уақытта 
өмірде сан алуан өзгерістер болды, соған сәйкес тіршілік, іс
әрекеттер, адамдар пайда болды. Оларды сынап көрсету қажет 
болған кезде бұрынғы стиль мен сатиралық тәсіл жеткіліксіз 
бол ды. Сөйтіп, күнделікті болмыста өзінен әлсіздер мен кедей
кепшіктерге үстемдік жүргізуші бай, би, молда, қожа, қажы, 
саудагер сияқтылар мен өмірде кездесетін алдау, өтірік айту, 
ұрлау тәрізді жағымсыз қылықтарды сынапмінеу үшін жаңа 
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жанрда жаңа тәсілдер пайда болды, ертегінің стилі жаңа 
тақырыптар мен дүниетанымға сәйкестенді.

СЫҚАҚ (САТИРАЛЫҚ) ЕРТЕГІ

Егер ғибраттық ертегілер адамның басынан кешкен шы
тырман, қызғылықты да әдеттен тыс уақиғалармен бай ланы
сты болса, ал сықақ ертегілер қанаушылар мен арам тамақ 
құзғындарды әшкерелеп, әдеттегі ауыл өмірін бейнелейді. 
Новеллалық ертегілер белгілі бір тұрмыстық шындықты 
жақтауды, қандай да болсын кеселді келісті үлгі күшімен 
аластауды, әлдеқандай бір мораль уағыздауды мақсат тұт са, 
сықақ ертегілер қоғамдық дертті кекесінді де, кесіп тү сетін 
күлкі арқылы әшкерелеуді көздейді. Ғибраттық ертегілердегі 
уақиға хан сарайлары мен қалаларда өтеді. Ал сатиралық 
ертегілердегі уақиға орны – кәдімгі ауыл, кейіпкерлері – 
ауылдағы малшы мен бай, молда... Сықақ ертегілер – әлеумет
тік мазмұны жағынан ширыға түскен, кемелденген сананың 
жемісі. Бай мен кедей біріменбірі тату тұрған ба? Сондықтан 
халық ертекте қанаушы тапты қатал әшкерелеп, қарапайым 
кедейдің байдан моральдық артықшылығын баса көрсетеді. 
Халықтың мәңгілік арман – қанаушыларын тізе бүктіру 
сатиралық ертегілерде көрініс табады. Әмбе бұл арман қой 
үстіне бозторғай жұмыртқалаған өмір аясында немесе құрғақ 
қиялда емес, күнделікті шындық өмірді бейнелейтін ертегіде 
жүзеге асырылып отырады. Сөйтіп, ертегі кедейдің өз күшіне 
деген сенімін арттыра түседі. Бұдан біз сықақ ертегілер
дің халық прозасының басқа жанрларынан кешірек, таптық 
қоғамның кеселді дерттері барынша айқындалған дәуір де 
дүниеге келгенін байқаймыз. Қазақ сықақ ертегілері нің бізге 
жеткен сипаты, негізінен, XV–XVIII ғасырларда патриархалды
феодалдық қоғам тұ сында қалыптасқан болу керек.

Сықақ ертегіде ақымақтар мен қу тазша, Алдар көсе, 
Қожанасыр бейнелерінің болуы – ертегілік прозаның жаңа 
көркем сапаға көшкенінің белгісі, өйткені бұл кейіпкерлер 
қоғамның дамуына сәйкес өзгерген халық дүниетанымына 
байланысты пайда болған. Басқаша айтқанда, ел енді ежелгі 
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нанымдар мен салттарға сын көзбен қарап, оларды ұстанған 
кісілерді мазақ қылатын болған. Сол себепті ертегі кейіпкерінің 
бұрынғы жақсы қасиеттері (тектілігі, адамгершілігі, адалдығы, 
т.б.) басқаша бағаланып, кейіпкер өзгеше, тіпті бұрынғыға 
кереғар сипатталатын болған. Дүние өзгеріп кетті, ал ертегі 
кейіпкері сол қалпында қалған, сондықтан оның ескі салт пен 
түсінікпайымға адалдығы елдің күлкісін келтіреді.

Ертегі кейіпкерінің өмір жағдайына бейімделе алмауы оны 
елге ақымақ қылып көрсетеді. Ол маңайындағы адамдарға 
ұқсамайды. Басқа жұрт есеппен өмір сүріп, өзіне қажетті ша
руа істесе, ол керісінше істейді: қақпанға түскен аңдарды 
босатып жібереді, іші араға толы қапты сатып ала ды, өлген 
кісіні тірілтемін деп таяқпен сабайды37.

Алайда, бұл ертегілердің кейіпкері қаншалықты ақымақ 
болғанымен, ол – жаны таза, қайырымды, ешкімді жәбірлемей
ді. Осы қасиеттері оны ертегідегі басқа кейіпкерлерден 
әлдеқайда артық етіп көрсетеді. Ертегі де, халық та сол жақта, 
оны ба қытқа кенелтеді. Ол – халық өте жоғары бағалайтын 
қасиет тердің иесі, сондықтан басқа адамдардың қадірқасиеті 
сол арқылы бағаланады. Соның қасиеттері арқылы ертегішілер 
қайырымдылық пен әділеттіліктің идеалы осындай болса деген 
өз ойларын айтады.

Мұндай ертегілерде кейіпкерлердің ісәрекеттері күл
кілі етіп суреттеледі, олардың ақымақтығы ғажайыпты 
(фан тастикалы) емес, тұрмыстық (бытовой) қиял арқылы 
әшке реленеді. Ерте гілерде көрсетілген жағдайлар (күйеуін 
шешесіне тамаққа қанша тұз салу керек екенін біліп келуге 
жұмсау, күйеуінің өз есімін ұмытып қалуы, өзіне келген еркекті 
әйелдің сандыққа тығуы, т.т.) өмірде болуы мүмкін емес, ертегі 
сынға алып отырған нәрсе – осы «логикаға сыйымсыздық». 
Болмыстағы реалды нәрсені әдейі логикаға сыйымсыз етіп 
көрсету – тұрмыстық қиялдың көркем тәсілі.

Ақымақтар туралы ертегілерде тұрмыстық қиялдың ең 
басты шарты нығаяды: оның істері мен сөздерінде әдеттегіден 
тыс сипат (эксцентричность) басым болады, сөйтіп кейіпкер 
аңқау (чудаковатый) болып көрінеді. Бұл әсіресе, Қожанасыр 
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туралы ертегілерге тән (қазақтар өте аңқау кісіні Қожанасыр 
деп атауы тегін емес).

Бірақ көркем жанр ретінде атқаратын функциясына бай
ланысты сықақ ертегі ақымақтықты да, аңқаулықты да өз 
мақсатына пайдаланып, оларға басқа мағына береді. Ақымақ 
болып көрінетін кейіпкер шын мәнінде өте ақылды да, оның 
дұшпандары – нағыз ақымақ болып шығады. Бұл – ертегі 
эстетикасының заңдылығы.

Ақымақ бала туралы ертегілер өте кең тараған. Сараң, ақы
мақ та тасжүрек ағайындылар семьядағы еті тірі, еңбексүйгіш 
біреуін (ол көбінесе кенже бала болып келеді) қызғанышпен 
күндеп, қуғынға ұшыратады. Олар кенже баланың үйін өртеп, 
шешесін өлтіреді, өзін де құртпақ болып, құдыққа лақтыруға 
әрекеттер жасайды. Бірақ осының бәрінде жағымды кейіпкер 
өзін қуғындаушыларды қатырып алдап, қазаға ұшыратады 
(«Тоғыз тоңқылдақ, бір шіңкілдек», «Кейқуат»). Ол топас, 
қысқа ақылды жеті қарақшыдан да кегін қайтарады («Мо
мынбай мен жеті қарақшы»). Әділетсіз то пас жан ақымақ 
баланың табылған алтынды қайда жібергенін де аңғара ал
майды («Ақымақ бала»).

Ақымақ бала туралы ертегілердегі негізгі назар сараңдық 
пен әділетсіздікті әшкерелеуге аударылады. Адамның таби
ғатынан ақылды я ақылсыз болып тууы заңды нәрсе, оған талас 
жоқ, ал әділетсіздік пен тасбауырлық арқылы өз бақытын 
талап ету – әлеуметтік мәнді мәселе. Міне, осындай жолға 
түскен адамдармен күресте ақымақ бала да үнемі жеңіске 
жетіп жүреді.

Ақымақ бала мен тазша туралы ертегілер циклінің жігі 
аса нақты ажыратылмайды. Мұнда әлеуметтік сатира онша 
күшті емес. Ертегі жалқаулық, сараңдық, дөрекілік сияқты 
тұрмыс та кездесетін кемшіліктерді сынайды. Тазша сықақ 
ертегілер дің қаһарманы ретінде шығыс халықтарының көбіне 
мәлім. Таз ша – кедейдің кедейі. Оның жалғыз байлығы – 
ақылы мен айласы, тапқырлығы мен табандылығы, қайраты 
мен қажырлылығы. Тазшаға кез келген қалың қалталыны 
алдау мен қалаған затын қағып алу сөз емес. Ол тіпті керек 
болған жағдайда ханды да ұрлап әкеткен, ал екінші бір ханды 
өз еркімен тұзаққа асылдырған.
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Көптеген ертегілер халық арасына кең тараған қаһарман
дардың аттарымен байланысты айтылады. Орта Азияның басқа 
халықтары сияқты қазақтарда да Жиренше шешен, Алдар 
көсе, Қожанасыр есімдері мен образдары төңірегіне топ
тасқан сықақ ертегілер циклі бар. Сол сияқты бұл қаһарман дар 
(Қожанасыр, Алдар көсе, Жирен ше) қырғыздарға да, түрік
мендерге де, өзбек, әзірбайжан, түріктерге де жақсы таныс.

Қазақ халқының сүйікті қаһармандарының бірі Алдар көсе 
туралы кейініректі қалыптасқан ертегілер циклі әлеуметтік маз
мұны жағынан әлдеқайда өткір. Бұл цикл шығу тегі жағы нан 
ерте заманда пайда болған біраз сюжеттерді бойына сіңірген38. 
Сондай сюжеттердің бірі Ал дар көсенің шайтанды жеңуі 
туралы ертегілер – ақылды, алдыартын болжағыш адамдарды 
дәріптейді, ақымақтық пен сараңдықты ашық әшкерелейді. 
Алдар көсе шайтанды ұста дүкеніне айдап кіргізіп, тең бөлеміз 
деген астықтан өзіне артық алады, дүниедегі қорқатын нәрсем 
деп қазықарта жейді, ақырында шайтанның мойнына мініп, 
серуен құрады, т.т. Алдар көсе мен шайтан туралы ертегілерде 
әлеуметтік арна жоқ, онда жалпы адамзатқа тән жағымсыз 
қылықтар келекеленеді. Демек, мұның өзі осы сюжеттің өте 
көне екенін көрсетеді.

Ал Алдар көсе мен Шығайбай және мазмұны жағынан 
да онымен үндес ертегілер тобы басқаша. Мұнда Алдар көсе 
байды табан астында алдап, аузындағы майлы етті қорқытып 
алады, оның сараңдығын келекелейді, ақыры алдап соғып, 
әлпештеп отырған сұлу қызын алып кетеді. Бұл ертегілер 
тобындағы күлкі объектісі – жай ғана ақымақ, сараң адам 
емес, бір тамшы су сұрасаң бермейтін, дүниенің үстінде ді
рілдепқалшылдап отырған дүниеқор бай. Алдар көсе мен бай 
туралы ертегілер әлеуметтік мәні жағынан өте өткір. Ертегі 
қанаушылар мен олардың қолшоқпарларының бойындағы ең 
жағымсыз қасиеттерді ашып береді. Байға тән қасиеттің бірі – 
шектен шыққан сараңдық. Олар өзіне қызмет қылушыларды 
аштықпен азаптайды, еңбек ақысын төлемей, оларды әр түрлі 
айлатәсілдермен алдауға тырысады («Бай мен жалшы» және 
Алдар көсе туралы көптеген ертегілер). Мұндай озбырлыққа 
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келгенде молда да байдан қалыспайды: сары молда Өтежанның 
ала жазғы еңбегіне қауынның дәнін ғана төлейді.

Жәбірлегіштердің шектен шыққан сараңдығы олардың 
көзін тұмандандырады, сол себепті олар пайда түседі деп, 
ақылға сыйымсыз алдауға сеніп, аһ ұрады. Тұлпар басып 
шығарады дегеніне сеніп, ақымақ бай кедейден қауын са
тып алады. Жарып көргенде одан тұлпардың орнына қоян 
шығып қаша жөнеледі. Сараңдықтан зығырданы қайнаған бай 
қашқан қояны адамға айналып кетті ме деп молдаға ұмтылады 
(«Тұлпар»).

Сықақ ертегілер бүкіл зорлықшылардың қызмет ететін 
бірденбір құдайы байлық екенін көрсетеді. Олар ақша үшін 
қандай қылмысқа болсын даяр тұратын жандар. Алла әмірін 
уағыздаушылар үшін қасиетті ештеңе жоқ: кезі келсе (ақша 
төлесе), олар есектің қаңқасы көмілген көмбеге де құран оқып, 
мінәжат ете береді («Қасиетті есек»).

Сатиралық ертегілердің өзіндік бір түрі – анекдот. Оның 
басты ерекшелігі мынада: анекдот белгілі бір ұзақ сонар 
уақиға туралы әңгіме емес, қысқа ғана аса елене бермейтін, 
қалт еткен бір құбылысты күлкі арқылы көркем өрнектеп, 
маңызды қорытынды жасайды. Анекдотқа кіргізілетін құ
былыс қаһарманның өміріне ерекше өзгерістер енгізбейді, тек 
оның кейбір сапалық қасиеттерін аша түсу үшін иллюстра ция 
ретінде қолданылады.

Фольклорлық анекдоттар қала өмірімен немесе белгілі 
бір жер аттарымен және Ахмат Ахай, Қожанасыр, Жалайыр 
Тұрлымбет сияқты кейіпкерлермен байланысты болып ке
леді. Қазақ анекдоттарының көпшілігі аты шығысқа мәш
һүр әрі сүйікті тұлға Қожанасыр атымен байланысты. Қа
зақ Қожанасыры – сырт қарағанда ақылойы шамалы ға на 
қарапайым жан. Ал сәл еңкіш тартқан иегінің арғыны көре 
алмайтын оның сырт тұлғасына арырақ бойлап, терең үңілсеңіз, 
Қожанасырдың бейне бір бетперденің артында жасырынып 
тұрған жылы да жұмсақ, күлкілі де жабырқау жүзін көресіз. Ол 
адамдарға біршама сенімділікпен қарайды («Мен сізге сенемін 
ғой», «Қожа қалай сот болды?»), жаманатты жағдайларға 
мысқыл білдіреді («Менің шапаным үшін шу шықты»), дін 
тәртібін ұстайтын адамдарды және молданың уағыздарын 
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қалжыңға айналдырудан да бас тартпайды («Қожа қалай қой 
сойды?», «Егер перінің қызын сүйгің келсе», «Қожанасыр мен 
молда»).

Тұрмыс ауыртпалықтарын жеңіп, дүлей де құбылмалы 
өмірден жанына сая табуда Қожансырға қызмет ететін тапқыр
лығы мен әзілқалжыңы болады. Қожанасырды халықтың 
сүйікті қаһарманы еткен де осы ішкі еркіндік пен сабырлы рух.

Сықақ ертегілердің қаһармандары өздерінің әлеуметтік 
жағдайын, өмірдегі әділетсіздікті түсіне де, сезіне де білетін 
және оған қарсы күресе де алатын жандар болып келеді. 
Сөйтіп, ертегі әрбір қаһарманға нақтылы әлеуметтік сипаттама 
береді. Сықақ ертегілердің қаһарманы – барынша жалпылай 
қорытылған әлеуметтік тип.

Әлеуметтік өмірде және тұрмыста кездесетін кемшілік
терді сынау сияқты негізгі міндетіне сай сықақ ертегілердің 
формасы жасалған. Ертекші әңгіменің кейіпкері арқылы және 
тікелей өз атынан қаһарманның адамгершілігі, оның жаулары, 
кейіпкелердің қоғамдық және әлеуметтік жағдайлары туралы 
баяндайды. Олардың мінездемелерінен сөз етіп отырған 
мәселесіне байланысты ертекшінің шын тілегі немесе тәлкегі 
айқын аңғарылып отырады.

Кәдімгі тұрмыстық ахуалдар сықақ ертегілерде танту, 
сандыраққа дейін жеткізіледі. Ертегілік қаһармандар үшін 
логика сақталмай, сықақ ертегілердегі өмір шындығының өңі 
айналдырылып баяндау қалыпты шекарадан шығып кетеді. 
Уақиғаның табиғи желісінің бұлайша бұзылуы – сықақ 
ертегілерге тән нәрсе, өйткені соның арқасында ғана қаһарман 
қоғамның күштілерімен күресте жеңіске жетеді. Ал өмірде 
мұндай жеңіс мүмкін емес. Әдетте, айтыс пен тартыста күш
тінің жеңетіні белгілі ғой!

Адам мінезінің қасиеттері де сықақ ертегілерде шегіне 
жеткізіліп, қаһарманның сараңдық, ақымақтық, тапқырлық 
сияқты басты бір қасиеті ғана бөлініп алынады.

Сықақ ертегі жанры өзінің кемшілікке көңілшектік жа
самай, шебер сөзбен сойып салу сияқты құнды қасиеті 
арқасында бүгінде де ел арасында өмір сүріп отыр. Кезінде 
ертегілер әшкерелеген кеселдер мен кемшіліктер әлдеқашан 
келмеске кеткенімен, ертегілер өзінің моральдық тазалығымен, 
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ақжарқын көңілділігімен, ал олардың қаһармандары қызықты 
да тартымды қылықтарымен әлі де болса тыңдаушысы мен 
оқушысын сұлу сезім мен тәтті қиялға бөлейді.

ПОЭТИКА МӘСЕЛЕЛЕРІ

Сонымен, қазақ халық прозасының жанрлары өте ерте 
заманда пайда болып, ұзақ уақыт бойы қалыптасқан фольк
лорлық құбылыс екені анықталды. Әр дәуірде, әр қоғам да 
өмірге қажетті функция атқара отырып, олар қарапайым
дықтан көркемдікке қарай дамыды, сөйтіп алғаш кезде таза 
утилитарлық міндет атқарған халық творчествосы көркем
дік сапасы өте жоғары, эстетикалық функция атқаратын 
фольклорға, яғни ертегіге айналды. Егер жанрды нақтылы 
мазмұн мен соған сәйкес көркем құралдар жиынтығының 
жүйесі деп білсек39, осы жүйенің ішінде айтарлықтай маңызы 
бар компоненттің бірі – поэтика.

Бізде қазақ фольклорының поэтикасына арналған үлкен 
зерттеу жоқ. Тіпті, фольклорды былай қойғанда, қазіргі 
әдебиетіміздің поэтикасы жайлы еңбектер аз, тек соңғы жыл
дары ғана монографиялар жазыла бастады40. Оның өзінде де бұл 
зерттеулерде «поэтика» ұғымы өте кең мағынада алынып жүр. 
Ал бұған қоса фольклор мен қазіргі әдебиеттің поэтикасында 
үлкен айырмашылық бар екенін ескерсек, қазақ ертегілерінің 
поэтикасын басқаша әрі нақтылы түрде зерттеу қажеттігі 
дәлелдеп жатуды талап етпейді.

Поэтика ұғымын біз бастапқы мағынада аламыз, яғни 
композиция мен көркем құралдардың бірлігі деп түсінеміз. 
Демек, біз халық прозасының ең көркем жанры болып 
саналатын ертегінің құрылысы мен тіл кестесін қарастырамыз.

Көркемдік қасиеті биік ертегі жанры халықтың сөз өнеріне 
айналғандықтан фольклордың болмысқа эстетикалық қаты
насының бір формасы болып саналады. Сол себепті ол қоғам 
дамуының әр кезеңіндегі халық идеалын бейнелейді, оның 
эстетикалық, этикалық түсініктерін танытады. Ал осылардың 
айқын көрінуінде ертегілік шығарманың композициясы мен 
тілі ерекше роль атқарады.

15278



[  226  ]

Қазақ ертегісінің құрылысы өзге халықтар ертегілерінің 
композициясымен ұқсас: кейіпкерді таныстыратын бастама, 
оқиғаны эпикалық пафоста баяндау және бақытты аяқталу, 
міне, бұлар көптеген халықтың классикалық ертегілеріне 
тән элементтер. Мұндай ұқсастық жалпы ертегі жанрының 
типологиялық табиғатынан және халық идеялын мадақтау 
мақсатынан туған. Әрине, көп ел ертегісінің композиция
лық ұқсастығы мүлде бірдей деуге болмайды. Ұқсастық 
жалпы құрылыста, оның бөлшектерінде. Ал бөлшектің ішкі 
құрылысы мен мазмұны әр халық ертегісінде әр басқа. Міне, осы 
ерекшелік пен ұқсастықты бірнеше тегі бір халықтар мен орыс 
халқының ертегісін салыстыра зерттеп, анықтауға болады. 
Ол үшін біз бірнеше түркі тектес халықтардың (әзірбайжан, 
татар, башқұрт, қазақ, қарақалпақ, қырғыз, түрік, түрікмен, 
өзбек) ертегілерін композициялық тұрғыдан талдап көрелік. 
Бұл халықтар қадымда бір ел болғанымен тарихиобъективті 
жағдайларға байланысты әрқайсысы жеке жұрт болып, өз 
бетінше өмір сүріп, XX ғасырдың басында қоғамдық дамудың 
әр сатысында болды және көшпенді, отырықшы болып, екі 
түрлі ғұмыр кешті. Сондықтан бұлардың фольклорында 
да, дәлірек айтсақ, ертегісінде әрі ұқсастық, әрі алшақтық 
бар. Міне, осыларды орыс халқының ертегісімен салыстыра 
талдасақ, жалпы ертегі композициясының табиғаты ашылмақ.

Қай халықтың болсын классикалық ертегісі қаһарманның 
үйден шығуымен (отлучка из дому) басталып, үйге қайтып 
келуімен аяқталады. Әдетте, мұны рамалық құрылыс (рамочное 
построение) дейді. Мұндай құрылыс тағы бір формада көрінеді: 
ертегінің басталу, аяқталу сөздері оқиғаға қатыссыз болады. 
Осының бәрінде кейіпкердің өмір жолы бейнеленеді. Демек, 
бізге жеткен көркем ертегінің композициясы халық сүйген 
қаһарманды дәріптеу мақсатына сәйкес құрылған. Кейіпкерді 
мадақтау үшін ертегі оның алдына неше түрлі қиыншылықтар 
мен бөгеттер қояды, соларды аманесен жеңген қаһарман 
мұратына жетіп, халық құрметіне бөленеді. Сондықтан ерте
гінің бастамасы кейіпкердің жолға шығу формасында болып 
келеді. Бұл – бүкіл ертегі оқиғасының өзегі, ал сайып келгенде, 
кейіпкердің өтуге тиісті бірінші сынақ: үйден шыққан кейіпкер 
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енді бейтаныс дүниеде жалғыз өзі сапар шегеді, алуан түрлі 
оқиғаны басынан кешіреді.

Кейіпкер үйден шығысыменақ ертегінің оқиғасы күрде
леніп, қоюлана түседі: оның орындайтын істері мен ететін 
бөгеттері қиындай береді, бірақ ертегіге қосымша кейіпкерлер 
көп енгізілмейді, ал енгізілген күннің өзінде (айталық, керемет 
көмекші немесе қаскүнем) олар қаһарманның ерекше күшін, 
тағы басқа қасиетін аша түсуге қызмет етеді.

Ертегінің эпикалық, яғни оқиғалық бөлшегі түгелімен дер
лік кейіпкердің әр түрлі мақұлықтар, құбыжықтармен кез
десіп, олармен шайқасуынан тұрады. Неше түрлі жауыз дармен 
қақтығысып, оларды жеңуі – ертегінің нағыз шарықтау шегі. 
Ал барлық жауын жеңген қаһарманның адал жарымен аман
есен еліне оралуы – көркем ертегінің шешімі (развязка).

Міне, бұл – қарастырып отырған түркі және орыс халықтары 
ертегісіне тән құрылыс. Ал енді олардың өзіндік ерекшеліктері 
қандай, осы мәселені зерттеп көрелік.

Орыс халқының классикалық ертегісінің басы мен соңында 
ертектің мазмұнына еш қатысы жоқ, ұйқасты сөйлемдерден 
тұратын бастама (присказка) мен аяқтамалар (кон цовка) бар41. 
Бұл сөйлемдер ертегіде баяндалатын оқиғалардың ерекше елде, 
ғажайыпты жерде болатынын ескертіп, ертегіні алдынан да, 
артынан да тектеп тұрады42. Олардың мазмұны күлкілі болып 
келеді. Ойымыз дәлелді болу үшін бірекі мысал келтірейік. 
Орыстардың «Звериное молоко» атты ертегісінің бір варианты 
былай басталады:

«Екі шаруа өмір сүріпті. Бірі – Антон, екіншісі – Ага фон. 
«Ей, достым! Бізге қарай бір жаман бұлт келе жатыр», – 
депті де, Антон жапырақша дірілдепті. «Е, несі жаман?» 
«Ой, бұршақ жауады, астықты құртады!» «Қайдағы бұршақ? 
Жаңбыр жауады!» «Жоқ, бұршақ!» «Жоқ, жаңбыр!»

«Сен сияқты ақымақпен сөйлескім де келмейді!» – депті де, 
Антон көршісін жұдырықпен түйіп жіберіпті. Бұршақ та жоқ, 
жаңбыр да жоқ, тек олардың тұмсығы мен құлақтарынан 
қан саулап ағыпты. Бұл әлі ертегі емес, бұл присказка; ертегі 
алда – ертең түстен кейін, жұмсақ нан жеген соң болады.
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Бір мұжық болыпты, оның екі ұлы, бір қызы болыпты: бір 
ұлы есті, екіншісі – есер болған көрінеді, үлкен ұлы үйленіп
ті» 43.

Міне, бұл ертегіде екі бастама бар. Алғашқысы – при сказка, 
екіншісі – зачин деп аталады. Присказка ертектің мазмұнына 
ешқандай қатыссыз, онда әдемі ұйқастырылған күлкілі жайт 
әңгімеленеді. Ол ертекке кіріспе ролін атқарып тұр. Сондықтан 
бұдан былай «присказканы» біз «кіріспе» деп атаймыз. Ал 
зачин ертектің оқиғасына тікелей қатысты, онда кейіпкер 
туралы, оның мекен тұрағы, балалары, халжағдайы жайлы 
мәлімет беріледі44. Біз «зачинді» бұдан былай «бастама» дейміз.

Ал түркі тектес халықтардың ертегісінде осындай кіріспе 
мен бастаманың қатар келуі бар ма? Бар, бірақ ол көп емес 
және түркі елдерінің ертегісінде кездеспейді.

Мәселен, түрік, әзірбайжан, өзбек, татар халықтарының 
ер тегісінде жоғарыда айтылған кіріспе мен бастаманың қатар 
келуі байқалады. Екіүш мысал келтірейік:

Түрік ертегісінің кіріспесі мен бастамасы: «Қаш қара, 
кірпік қара, äзында діш інжідір: гäлді гірді рузі – Қасым, 
дäлары қыш інжідір, кöтÿ аркадашлан jола гітмä, joлда сäні 
інжідір; аріфін һäр бір қäламы тäндä жаны інжідір; жаһілін 
һäр бір қäламы лалі мäржан інжідір Бäнім Jÿкум жаваһір дір, 
jыкмам бонжукjанына, сарраф олмаjан нä білір занн äдäркі 
һäр таш інжідір. Кашым кашыктыр, jäлы пілава ашіктір, 
jаһны гöрсä кырытыр, долмаjы гöрсä кырытыр, долмаjы гöрсä 
cырытыр, һошафы гöрсä аjылыр, зäрдäji гöрса баjылыр. äмак 
jäдік доjамадык, даһа гäтір даjамäдік, ін аллаһі шакірін, дуасы 
будур факірін, ормандакі бäкірін. Коінуна бір Фатмажык. 
Карга карысы, сансаан арасы, кырлангыч jувасі, будур факір 
jіjдін дуасы.

Äввäл зäманда падишаһын докуз қызы вармыш».45

Түрік ертегісінде мұндай ұйқастырылып, ертегі оқиғаларына 
қатыссыз айтылатын ұзақ кіріспені «текерлеме» деп атайды46. 
Осы текерлеме типтес кіріспе әзірбайжан ертегісіне де тән: 

«Бадибади кирифтар, һамамһамам ичиндә, халбир саман 
ичиндә, дәва дәлләклик, коһма һамам ичиндә. Гарышга шыллаг 
атты, дәвәнин гычи сынды. Һамачын тасы joх. Орда бир 
тазы көрдум, онун да халтасы joх. Кунләрин бир кунундә. 
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Мәммәднәсир тининдә,коjuмамын беліндә, бири варыды, би
ри joхуду, аллаһдан башһа һеч ким joхуду. Мән чок шилиши 
jемишәм, һеч белә jалан демамшиәм.

Кимдән сизә деjим, әjjрам гәдимдә бир кечал варыды. Бу 
кечәлин дә бир анасы варыды» 47.

Өзбек ертегісіндегі кіріспе мен бастама былай айтылады:
«Бор экан, йýқ экан, оч экан, тýқ экан, бýри баковул экан, 

тулки ясовул экан, қирғовул қизил экан, думлари узун экан, 
тошдан тошга сакраган экан, оелари синган экан.

 Аввал замонда бир подшонинг уч вазири булган экан»48.
Татар ертегісіндегі кіріспе мен бастаманың қатар келген 

түрі:
«Борынборын заманда, борыны китек команда, саесқан 

сотник, урдәк урядник, песнәк писер булып йөргән заманда эт 
дисәтниккә менде, ди, шул заманда начальство кубәеп китте, 
ди. Бар иде, ди, бер кеше, чыгып китте, ди, ул ике суқмақ, бер 
юл белән. Көкре китте, жантық китте, ди, чалыш китте, 
кыек китте, барабара барып житте, ди, бу ике куак бер 
талға. Берне кисте кәкрене, берне кисте бәкрене, яне китте, 
ди, ике сукмак бер юл белән; барып житте, ди, бу бер кулгә, 
утырып торадыр иде, ди, анда ике чурәки, бер урдәк. Көкре 
атты – тияртимәс булды, бәкре атты – тиде, ди. Урдәкне 
суйды, пот май чыкты, ди.

Шул заманда булган икән, ди, бер патша»49.
Төрт түркі тектес халықтардың ертегісіне тән кіріспе мен 

бастама басқа түркі тектес көшпелі халықтар ертегісінде дәл 
осылай қатар келе бермейді. Онда кіріспе мен бастама бірігіп 
кеткен, сондықтан ертегі дереу кейіпкермен таныстыруды 
мақсат тұтады. Соның нәтижесінде ертегіде ұзын сонар 
кіріспенің орнына кеңейтілген бастама айтылады. Бұл қара
қалпақ, түрікмен, қырғыз, башқұрт, қазақ ертегілеріне тән. 
Бірнеше мысал келтірейік.

Түрікмен ертегісінің бастамасы:
«Бир бар экен, бир ек экен, патышахы дегремен, бәш 

дийсе, бәш галада, он дийсе, он галада, газакда, галпакда, 
екдуки ггенжи Гарабагда, Асма, Бусма, сурхы непедов, ажыңа 
ажы, эрезеңберезең, ғарынжа депди, дуйәниң гозы чыкды. 
Астрабадың дағы, ичинде чар бағы, ғарынжа, билинде сапанча, 
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бир эли эер гашында, бир эли уян башында, гадым эйямда Чан
дыбил юрдунда бир Догулы диен молла барды. Бу молланың 
хуйхасиети или алдап, пул алмакды».50

Міне, мұнда кіріспе мен бастама бірігіп кеткен. Ертек 
оқиғасына қатысы жоқ жайттар айтылып келеді де, дереу 
кейіп кердің есімі, оның кім екені хабарланады, тіпті бірден 
оған мінездеме де беріледі. Мұндай жағдайды тағы басқа түр
кілер ертегісінен анықтап көрейік.

Қарақалпақ ертегісінде: 
«Ертегим ертек, кулағы шертек, бири рас болса, бири өти

рик, әйтеуир бурында бир гарры кемпир жасапты. Орта сында 
бир баласы болыпты» 51.

Тағы бір түрі: «Бұрынғы өткен заманда дин мұсылман 
аманда, бөденениң аяғын аннансаннан бир басып, жорғалаған 
уақтында Шахаббаз деген патша өтіпті. Шахаббаз патша
ның 40 қатыны болыпты»52.

Қырғыз ертегісінің бастамасы:
«Илгерилгери КебезТоонун кең жайлоосунда ажырадаар 

менен арбашкан, желмогуз менен кармашкан, ааламдын 
жузун кыдырган Тоштук деген баатыр болгон экен. Ал сакалы 
ағарып карыганча балалуу болбоптур»53.

Башқұрт халқының ертегісіндегі бастама:
«Боронборон заманда тубөһене қараһақ, тубәтәйең тө

шәрлек бейек, кеше уткеһез шырурманлы тау итәгендәге бер 
ауылда бар қарт һунарсы булган, ти. Уның Туземгол исемле 
бер генәулы ла булган «54. Тағы бір түрі:

«Боронборон заманда көзә балкауник, һарык әфисәр бул ган 
заманда йәшәгән, ти, бер әбей мен бабай. Уларзың булган, ти, 
дурт қызы»55.

Қазақ ертегілерінде де мұндай кеңейтілген бастама кез
деседі, алайда, сан жағынан көп емес. Академиялық түрде 
шық қан үш томға56 енген ертегілерден мысал келтірейік:

1. «Ертеде, ертеертеде, ешкі құйрығы келтеде, Қаратау
дың ойында, Қарасудың бойында Қазанқап деген бір кедей 
болыпты»57.

2. «Ертеде бір бай болған екен, төрт түлігі сай болған екен, 
бір перзентке зар болған екен»58.
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3. «Ертегім ерте екен, ешкі жүні бөрте екен, ерте за манда бір 
аңшы болған екен»59.

4. «Ерте заманда, ешкі құйрығы келте заманда бір байға 
жүрген қойшы байдан көп жылдар бойы ақы ала алмаған соң 
және байдың қорлығына шыдай алмай бір түнде еліне қашып 
кетеді...»60.

5. «Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде, байлар киіп 
қырмызы, жарлының тоны келтеде, жердің үстінде, аспанның 
астында, әлемді таң еткен Келтен деген бір сараң бай болыпты»61.

6. «Ерте, ерте, ертеде Құбахан деген хан екен. Малының 
саны жоқ екен. Хандығының көлемі жеті айшылық жол екен. 
Құбахан жалғыз ұл көреді, ұлының атын Тотан қояды»62.

Келтірілген мысалдар жоғарыда айтқан ойымызды дәлелдеп 
тұр: бақташылықпен күнелтетін көшпелі түркі халықтарының 
ертегісінде өлеңдетіп, тақпақтатып айтылатын арнайы кіріспе 
жоқ. Оның есесіне кеңейтілген бастама бар. Онда ертегі оқи
ғасын баяғыда өткен деп, шындық өмірден бөліп алумен бірге 
кейіпкер туралы бірден мәлімет беріледі, оның мекентұрағы, 
халжағдайы әңгімеленеді. Ал орыс, түрік, әзірбайжан, өзбек 
халықтарының ертегісінде арнайы түрде айтылатын кіріспеден 
кейін кейіпкердің қайда тұратыны, кім екені хабарланады, 
яғни кіріспе (присказка, текерлеме) мен бастама (зачин) қатар 
берілгенімен қосылып кетпейді. Кіріспенің мақсаты – ертектің 
өтірік екенін айту және тыңдаушыны сондай көңілкүйге түсі
ру. Сондықтан да ол ойнақы, мазмұны күлкілі, тақпақ фор
масында бола ды.

Енді мынадай бір заңды сұрақ туады. Не себепті тегі бір 
түркі халықтарының ертегісі екі түрлі басталады? Бұған біздің 
ойымызша, бірнеше себеп бар. Ең бастысы – ертегісін талдап 
отырған түркі халықтарының өткен тарихиқоғамдық, мәдени
көркем жолдарының әр басқа болуы. Әзірбайжан, өзбек, түрік, 
татар халықтары атам заманнан бері отырықшылықта өмір 
сүріп келеді. XX ғасырға дейін олар феодализм қоғамында 
болды, ерте кезденақ орталықты мемлекет құрды, қала салып, 
саудасаттық дамытты. Көрші елдермен, әсіресе Шығыс және 
Ресей халықтарымен ты ғыз байланыста болды, олардың 
әдебиеті мен мәдениетінен сусындап, өздерінің көркем өнерін 
өсірді. Араб, парсы тілдеріндегі классикалық поэзияны жете 
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меңгерді. Міне, осының бәрі ауыз әдебиетіне, оның ішінде 
ертегіге де әсерін тигізді. Сондықтан да әзірбайжан, өзбек, 
татар, түрік ертектерінде шығыс әдебиеті мен фольклорының 
поэтикасы молырақ сезіледі, тілі өте құлпырмалы болады, 
сюжеттері көп оқиғалы, хикаялы болып келеді. Оның үстіне бұл 
халықтарда, әсіресе әзірбайжан мен түріктерде ертегі айтып 
тамағын асыраған кәсіпқой ертекшілер де болғанға ұқсайды. 
Оған осы тілдер ертегісінде кездесетін соңғы формулалар 
дәлел. Онда ертекші «көктен үш алма түсті, бірі – маған, бірі – 
ертек айтқанға, үшіншісі де – маған» деп ертегі айтқаны үшін 
үш алманы бірдей өзіне бұйырады, яғни ақы сұраған түрі: 
«Jедиләр, ичдиләр, мәтләбләринә jетишдиләр. Көjдән үч алма 
дүщдү, бири мәним, бири нағыл деj әнин, бири дә өзумун. Сен 
сағ, мән саламат. Сән jүз jаша, мән ики әлли, һансы чохду, ону 
сән көтур».63.

Ал түрікмен, қарақалпақ, қырғыз, қазақ, башқұрт сияқты 
бақташыкөшпелі түркілер XX ғасырдың басына дейін 
патриархалдыфеодалдық қоғамда өмір сүрді, оларда рулық 
қауымның қалдықтары болды. Әрине, бұл жалпы мәдениетте 
де, фольклорда да көрініс тапты.

Бұл халықтар да Шығыс және Ресей елдерімен араласты, 
олардың мәдениетімен байланыс жасады. Алайда, тарихи
қоғамдық дамуының ерекшелігіне байланысты олардың 
фольклорлық дәстүрінде шығыс әдебиеті мен фольклорының 
әсерінен гөрі өзіндік белгілер басым болды. Басқа сөзбен 
айтқанда, патриархалдыфеодалдық қоғамда өмір сүрген 
бақташыкөшпелі түркілердің ертегі поэтикасында көнелік 
сипат (синкретизм) пен эпосқа еліктеушілік бар және кәсіпқой 
ертекші стилінің жоқтығы байқалады.

Бақташылық тұрмыста кәсіпқой ертекші болмайды, себебі 
ауылдан алыста, далада күндіз мал бағып, түнде күзетіп 
жүрген кез келген адам ертекші болған. Ол ертегіні тамақ 
үшін емес, уақыт өткізу үшін айтқан64. Сондықтан ертекші 
айтушы мен тыңдаушыға оның тілінен гөрі мазмұнының, 
оқиғасының қызықты болғаны керек (Ал кәсіпқой ертекші 
мазмұнмен қатар айтылу мәнеріне, көркемділікке көңіл 
бөлген, өйткені ертегі оны асырайды). Сол себепті де бақташы
көшпелі түркілер ертегісінде ертегі мазмұнына еш қатысы жоқ 
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жайт айтылмайды, демек, арнайы түрде ұқсаспен баяндалатын 
кіріспе (присказка, текерлеме) қалыптаспаған және ертегі 
соңында әңгіме айтқаны үшін сыйлық сұрайтын аяқтама да 
пайда болмаған. Мысалы, үш томдық «Қазақ ертегілеріне» 
енген 372 текстің бірдебіреуінде ондай нышан жоқ.

Бақташыкөшпелі түркілерде кәсіпқой ертекшінің бол
мауы на тағы бір себеп – бұл елдерде ақындық (шайырлық, 
жыраулық, бахшылық, шешендік, манасшылық, жыршылық) 
творчест воның өте жоғары дамуы. Ақыншайырлар профес
сионал болғандықтан поэзияны барынша дамытқан, сондықтан 
бұл елдерде поэзия – көркем сөз өнерінің биік шыңы деп 
бағаланған. Ал ақындар мен шайырлар ертегі айтпаған, сол 
себепті ертегіде ұйқасты кіріспе мен аяқтама тұрақты белгі 
ретінде қалыптаспаған. Реті келгенде айта кетейік: жоғарыда 
айтқан 372 текстің екеуінде ғана өрнектелген кіріспе бар65, 
бірақ оның біреуі ғана ертегі мазмұнына тікелей қатысты. 
Алайда, бұл екі ертегі кеш жазылып алынған және айтушыдан 
тікелей (қалай айтса, солай) жа зылып алынған ба, жоқ па – ол 
жағы белгісіз. Жалпы, бақташыкөшпелі халықтар ертегісінің 
өте кеш жазылып алынғандығы – оның поэтикасына нұқсан 
келтіргені даусыз.

Осыған орай мына мәселені арнайы айтуымыз керек. Ха
лық прозасы шығармаларын жинау барысында біз әлі күнге 
дейін ертекшіге көңіл бөлмей келеміз. Шындығын айтсақ, 
ертегі поэтикасын зерттеу үшін ертекшілердің айту мәнерін, 
талантын, стилін, басқаша айтқанда, оның ертегіні жадында 
ғана сақтамай елге қалай жеткізетінін анықтау қажет. Мұндай 
шаруаны Еуропа фольклористері өткен ғасырдаақ қолға алған 
болатын. Қазіргі таңда олар бір ертекшіден араға уақыт салып 
бірнеше ертегіні дүркіндүркін қайта жазып алып, қаншалық
ты өзгеріске ұшырайтынын, бір ертекшіден әр кезде жазылып 
алынған ертегінің сюжетінде, мазмұнында, құрылысы мен 
стилінде қандай айырмашылық болатынын анықтап ертегі 
жанрының трансформациялық процесін, ертегілік дәстүрдің 
өмірін, тіпті ауыз әдебиетіндегі коллективтік пен даралық 
мәселесін зерттеп жатыр. Сондай зерттеудің бірі – В.М. Га
цактің «Ертекші және оның тексі» деген мақаласы. Бір 
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ертекшіден әр кезде жазылған бұл ертегінің әр түрлі нұсқасын 
салыстыра зерттеп ол мынадай қорытындыға келеді:

«Ертегі жеке бір нақтылы шығарма ретінде орындалады. 
Ертекшінің ойында сақтап айтатыны – жалпы ертегі емес. Оның 
баяндайтыны – белгілі бір қаһарманның ісәрекеті, қимылы, 
өмірі. Сол ертегіні қайта айтқанның өзінде де ертекші сол 
қаһарманды өзгертпейді. Сондайақ ертекші ертек сюжетіне де 
ешбір сапалық өзгеріс енгізбейді»66.

Қызық тұжырым. Ал енді осы қорытынды қазақ ертегіле
ріне, ертекшілеріне сәйкес келе ме? Міне, қазақ ха лық про
засын зерттейтін мамандардың болашақта атқаратын ісінің 
бірі осы болмақ.

Әрине, мұнда тек сандық жағы ғана ескеріліп қоймауы ке
рек. Ертекші аудиторияның ерекшелігіне байланысты бір 
ертекті әр түрлі айтуы да мүмкін. Демек, ертегі қандай ор
тада және қандай мақсатта айтылатыны да ескерілуі қа
жет. Сонымен бірге бір ертекшімен ғана шектелмеу керек. 
Айталық, бір ертегіні 23 ертекшіден бірнеше рет жазып алып, 
бір жағынан, әр ертекшінің әр кезде жазылған өз нұсқаларын, 
екінші жағынан бір ертегінің әр ертекші айтқан нұсқаларын 
салыстырып зерттеуге де болар еді. Сөз жоқ, бұл әдіс ертегі 
поэтикасының, ертекші творчествосының ішкі сырларын 
ашуға көп жәрдем берер еді.

Талдап отырған ертегі композициясына қайта оралайық. 
Сонымен, біз бірнеше түркі халықтарының құрылысына 
тән ортақ және алшақ белгілер бар екенін анықтадық. Ортақ 
белгі – ертегідегі оқиғаның өмірде болмайтын көркем түрде 
ес кертетін бастаманың болуы. Бірақ осы көркем ескертпе 
екі түрлі болады: бірі – ертегі мазмұнына еш қатысы жоқ 
өрнектелген кіріспе де, екіншісі – біршама көркемделген, бі
рақ ертегідегі оқиғаға тікелей қатысты болып келетін бас
тама. Міне, бұл – отырықшы түркілер мен бақташыкөшпелі 
түркілер ертегісінің композициясындағы өзгешелік.

Олардың ертегі композициясындағы тағы бір айырмашы 
лық – сюжеттің эпилогпен кеңеюі, яғни ертегінің эпикалық 
бөлімі біткеннен кейін оқиға бірден шешімге (развязкаға) 
келмейді: кейіпкердің әрі қарайғы тағдыры баяндалады, я 
болмаса оның ұрпағы, әйтпесе інісінің ісәрекеті әңгімеленеді. 
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Көп жағдайда мұндай эпилогтың басты қаһарманы негізгі 
кейіпкердің кіші інісі немесе баласы болып келеді. Ол өзінің 
алдындағы герой дан (ағасынан, әкесінен) әлдеқайда күшті, 
ағасы немесе әкесі жеңе алмаған жойқын жауды жеңеді, 
сөйтіп, өзінен бұрынғылардың арманын жүзеге асырады.

Ертегінің негізгі сюжетіне мұндай эпилогтың жалғасуы, – 
сөз жоқ, батырлар жырының ықпалы. Өйткені ертегі эпи
логында айтылатын ұрпақ жалғасы – қаһармандық эпосқа 
тән генеалогиялық циклденудің өзі, оның үстіне ертегі 
эпилогының мазмұны мен рухы қаһармандық эпостағы 
сияқты таза батыр лық сипатта болады. Мәселен, ертегі эпи
логына тән батырлық сипат пен ұрпақ жалғастығын қыр
ғыздың «Манасынан» («Сейтек», «Семетей»), түрікменнің 
«Героглысынан», қазақтың «Қырық батырынан», т.б. шығар
малардан көреміз. Бұл – заңды. Себебі бақташыкөшпелі 
түркі халықтары фольклорында ұзақ уақыт бойы – тіпті 
осы ғасырдың басына дейін қаһармандық эпос басты роль 
атқарды, онда халықтың этикалық, эстетикалық, моральдық, 
имандылық (нравственный) түсініктері мен қасиеттері бой 
көрсетті. Қаһармандық эпостың осынша уақыт бойы сөн
бей, қайта дамып, жаңғырып отырғаны патриархалдыфео
далдық қоғамның табиғатына да байланысты болды. Рулар 
мен тайпалардың өзара қақтығысы, бір жағынан, сыртқы 
шапқыншылармен жиі соғыс, екінші жағынан, қаһармандық 
эпостың шарықтап шырқап, біздің дәуірімізге жетуіне 
жағдай жасады. Болмыста рулық әдетғұрыптардың сақталуы 
ақсақалды, жасы үлкен адамды, атаананы сыйлауға, олардың 
айтқанын екі етпеуге тәрбиеледі. Әкесі жүзеге асырмағанды 
баласы, ағасы орындай алмағанды інісі орындау рулық қа
уымнын ең басты заңы еді. Осы заңды сақтаған адам өмірде де, 
фольклорда да дәріптелді, мадақталды. Сөйтіп, қаһармандық 
эпоста, оның әсерімен ертегіде генеалогиялық циклдену 
процесі пайда болды.

Біз осы кезге шейін түркі халықтары ертегісінің компози
циясындағы айырмашылықтарды қарастырдық. Соны мен қа
тар ортақ белгілер бар екенін де айтуымыз керек. Енді біз соған 
тоқталайық.
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Әдетте, бұл халықтардың ертегілерінде кейіпкер туралы, 
оның тұрмысжағдайы, мекентұрағы жөнінде мәлімет беретін 
кеңейтілген бастамадан (развернутый зачин) кейін пролог ай
тылады. Ол прологта ертегі оқиғасы басталғанға дейінгі кейіп
кердің өмірге келу тарихы баяндалады: перзентсіз ерлізайып
тылар неше түрлі тауқымет шегіп, әйтеуір балалы болады. 
Сол бала ертегінің кейіпкері болып шығады67. Осы пролог 
түркі халықтарының көптеген ертегілерінде, жырларында, 
дастандарында кездеседі, тіпті кейінгі орта ғасырда туған 
әдеби шығармаларда да ұшырасады. Ғалымдардың айтуы 
бойынша біз айтып отырған прологтағы болашақ қаһарманның 
керемет жағдайда тууы туралы мотив көптеген халықтың 
фольклорында бар және ол өте көне заманда, матриархат 
дәуірінде етек алған тотемистік түсініктермен байланысты68. 
Ендеше, түркі халықтары ертегісінің композициясында пайда
ланылатын прологмо тив типологиялық түрде барлық елде 
пайда болған, ал түркі халықтарында олар бөлінбей тұрған 
заманда туып, кейін әр халық жеке ел болып кеткен кезде 
өзінше дамып, көркемделіп, көркем фольклордың әр жанрына 
кірігіп кетті.

Ертегі поэтикасын құрайтын компоненттің бірі – көркемдеу 
құралдары мен тіл өрнегі. Олар ертегіні көркемдеп қана қой
майды, оның эстетикалық функциясын да күшейтеді, өйткені 
халықтың идеалы – қаһарманды бейнелеуге қызмет етеді.

Кейіпкерді айрықша даралап көрсетуге ертегінің стилі мен 
әр түрлі көркемдік әдістердің де атқаратын ролі зор. Басқа 
халықтардың ертегілеріндегідей қазақтың ертегілерінде де өте
мөте тұрақты және кең тараған әдістер әсірелеу, қайталаулар 
және контраст болып табылады.

Әсірелеу – жалпы фольклордың жанрлық төркінінен туып, 
қарапайым мен керемет нәрселердің, шалқыған қиял мен 
тіршілік жайттардың аралас келуін байқататын көркемдік 
әдіс. Әсірелеу эпикалық образ жасауда негізгі роль атқарады, 
ха  лықтық кейіпкердің ерекшелігін айқындай түседі.

Ертегі негізгі кейіпкердің өзін де, көмекшілерін де, со нымен 
қатар оның күресіп жеңетін қарсыластары мен қиыншылық 
бөгеттерді де әсірелей көрсетеді. Кейіпкердің тұлғасы ерекше 
қасиеттерге бөленген. Ол туа келе кереметтей тез өседі, алып 
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күштің иесі болады. Кейіпкермен бірге оның көмекшілері мен 
дұшпандары да әсірелей бейнеленеді.

Көмекшілердің ішінде өтемөте әсірелеу арқылы суретте
летіндері – ат пен алып құс. Мәселен, кейіпкер өзінің жан се
рігі етіп таңдаған аттың тұрқы мен шабысын ертегі былай 
сурет тейді. Кейіпкер алыс сапарға даярланып жүріп үйірден 
өзіне лайық ат іздейді, оның назары бір аласа тайға ауады.

«Қотыр күрең тайды барып ұстай алады, ұстаған екен, құнан 
болады, жүгендеген екен, дөнен болады, ерттеп мінген екен, 
бесті ат болады. Айшылық жерді алты аттайды, жылшылық 
жерді жеті аттайды. Сол ат айтты еркем Айдарға: «Менің үстім
де жүргенде сені мен жауға алдырсам, ат болмайын, менің үс
тімде сен жауға алдырсаң, сен жігіт болма»69.

Ал Самұрық құстың ұшу жылдамдығы мен күші мынандай.
Кейіпкер жыл сайын алып қара құстың балапандарын жеп 

кетіп жүрген айдаһарды өлтіріп, бәйтерек түбінде демалып 
отырады.

«Сол кезде күнбатыс жақтан бір қара бұлт шықты. Қатты 
дауыл жерді шаңдатты.

– Бұл не? – деп сұрады Жартытөстік.
Сонда екі балапан айтты:
– Бұл – біздің анамыздың қанатының екпінді желі. Нөсер 

жауын құйыпқұйып жіберді.
– Бұл қалай? – дегенде, балапан айтты:
– Анамыздың көз жасы. Жылдажылда бала тапсам да бірі 

ілеспей қойды деп жылағаны, – деді.
– Күн ашылып, қар жауды жапалақжапалақ. – Бұл не? – 

деді.
– Анамыздың қуанып қарққарқ күлгені, – деді. Құс келіп 

ағаш басына қонғанда, үйдің жуандығындай ағаш иіліп жерге 
тиді дейді»70.

Ертегіде кейіпкердің жаулары да әсірелей көрсетілген. 
Осы арқылы ертегі халықтық геройды онан әрі көтере, 
дәріптей тү седі. Оның жауы, мейлі ол мифтік керемет 
тұлға немесе адам болсын бәрібір, орасан зор күш иесі 
ретінде бейнеленеді. Мысалы, дәудің қайраты мен күштілігі 
соншалық – ол қаһар манның таспен ұрғанын тіпті бүрге 
шаққан құрлы көрмейді71.
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Кейіпкердің, міне, осындай алып та күшті дұшпандарын 
жеңуі – сөзсіз, халықтың бұқара қорғанышы боларлық жан 
туралы арманының жемісі мен оның жақсылық ден жа
мандыққа, әділеттілік пен әділетсіздікке деген көзқа ра сының 
сәулесі.

Қазақ ертегілерінде кең қолданылатын әдістердің бірі – 
қарсы қою, яғни контраст. Ол ертегіде екі түрлі сипатта кө
рінеді. Бірі – сырттай, көзге бадырайып тұрады, яғни образдар 
қайырымдылық пен зұлымдықтың өкілдері есебінде бірбіріне 
қарамақарсы қойылады. Мұндай ашық түрде қарамақарсы 
қою арқылы ертегі қаһарманның ең ізгі қасиеттерін айқын 
көрсетеді. Оның басқа кейіпкерлерден ерекшелігін, жау
ларынан артықшылығын сипаттайды. Сыртқы контраст халық 
алдында қаһарманға қас дұшпандардың зымияндық ойлары 
мен әрекеттерін ашық әшкерелейді.

Екінші – жай көзге сырттан көрінбейтін бір образдың өз 
ішінде кездесетін контраст. Басқа сөзбен айтсақ, образдың 
ішінде бірі мен бірі сыйыспайтын, қарамақарсы қасиеттер 
мен қылықтардың үйлесуі. Образдың өзінде жақсылық пен 
жамандық, қайырымдылық пен зұлымдық, арамдық пен па
сықтық сияқты қасиетмінездер диалектикалық дәнекер 
тауып, бірлікте болады. Мысалы, әу баста түкке тұрғысыз, 
еш нәрсеге жарамсыз болып көрініп, ең соңында өзінің үлкен 
ағалары мен дұшпандарынан талантты да ақылдырақ болып 
шығатын кенже ұл мен тазша секілді жағым ды геройлар, міне, 
осындай. Геройдың басты қолғанаты – аттың да бейнесі осылай. 
Алғашқыда аласа, қотыр мәстек болып көрінген ол біраздан 
соң алты айлық жолды алты аттап өтетін тұлпарға айналады. 
Ертегінің басында балтыры қотыр, басы таз, түріне адам 
қарағысыз жетім бала, немесе адамның ең жаманы саналған 
Аяз би сияқты кейіпкерлер соңырақ елден асқан сұлу, ақылды, 
тіпті батыр болып шығады.

Міне, ертегі эстетикасы деген осы. Ол халықтың эстети
касымен ұласып жатады. Халықтың эстетикалық мұраты – 
жаманды жақсы қылу, нашарды өрлету. Бұл мұрат пен арман 
ұштасып, халық оны ертегі эстетикасымен жүзеге асырады. 
Ол үшін қаһарман образында ішкі контраст бар. Сол арқылы 
бас кейіпкердің шын қасиеті танылып, халықтың оған деген 
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сүйіспеншілігі білінеді. Халық ертегісінің кереметтігі сол – 
бас кейіпкерінің хас асыл қасиеттерін бірден көрсетпей, тың
даушыларды қаһарманмен бірге өмір сүргізіп, ол құсап талай 
қиынқыстауды бастан кешіртіп, әбден құмарттырып барып, 
оның бет пердесін, жан сырын ашады. Бұл үшін ертегі ішкі 
контраст әдісін қолданады.

Ішкі контраст жағымсыз кейіпкерлердің бейнелерінен де 
байқалатындығы орынды. Мысалға, жалмауыз кемпірді ала
й ық: сырт қарағанда ол әлсіз, қаусаған кемпір секілді, ал шын 
мәнісінде ол – табиғаттың небір жасырын сырларын білетін, 
оларды өзіне бағындырған өте күшті әмірші. Де мек, ертегіде 
ішкі контраст әдісі бейнеленетін нәрсенің не образдың шын 
мәнін ашып көрсету үшін қолданылады.

Ертегі жанрына тән көркем әдістердің бірі – қайталау. Қай
талау тәсілі ертегіде үш түрлі мақсатпен қолданылады. Бірін
шісі – қаһарман кездесетін қиыншылықтарды күрделендіре 
түсу, сол арқылы образдың батырлық тұлғасын көтеру үшін; 
екінші – ретардация, яғни оқиғаны баяулату үшін, үшіншісі – 
ертегінің ауызша таралуына байланысты оның ұмытылмастай 
болып жақсы ұғылып, есте қалуы үшін пайдаланылады.

Көптеген ертегілерде кейіпкердің алдынан кездесетін әр 
түрлі бөгеттер бірнеше қайталанып келеді, әсіресе үш рет 
қайталанып отыру жиірек ұшырасады72 және әрбір жаңа бөгет 
бұрынғысынан әлдеқайда қиын әрі күрделі. Қаһарман осының 
бәрінен де әрқашан аманесен өтіп отырады. Мысалы, «Күн 
астындағы Күнікей қыз» ертегісінде кейіпкер алтын мүйізді 
киік ті ұстап алып оны ханға сыйға тартады. Сараң хан алғыс 
орнына оған біріненбірі қиын үш түрлі тапсырма береді. Ал
дымен баланың өзі алып келген киіктің астына қоятын алтын 
тақты, одан кейін белгісіз елден алтын ағашты, ең со ңында күн 
астындағы Күнікей қызды әкелуге жұмсайды.

Міне, мұндай қайталаулар ертегіде, бір жағынан, геройдың 
орындар ісінің қиындығын көрсетсе, екіншіден, осы арқылы 
қарапайым халықтан шыққан адамды ардақтау мақсатын 
көздейді.

Ертегідегі қайталаудың басқа бір түрі – қимылоқиғаны 
баяулату үшін қолданылатын ретардация дедік. Ретардация 
жағдайында бүтіндей эпизодтар, кейде тіпті ертегінің бүкіл 
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мазмұны түптүгел қайталанып отырылады. Мысалы, «Ар
ман тас» атты ертегіде қыз өлген адамның қасында оны тірілту 
үшін 40 күн, 40 түн отырады. Қыз шаршаған кезде, оны мыстан 
кемпір ауыстырады. Қыз демалу үшін далаға шығады. Осы 
сәтте өліп жатқан жігіт тіріледі де, «Сені мен тірілттім», – деп 
айтқан мыстан кемпірге үйленеді. Қыз өзінше қалады. Мыстан 
кемпір қыздың көзін жоюды ойлайды. Мыстанның бұйрығымен 
жігіт қызды өлтіріп, күлге көміп тастайды. Күлден ағаш өсіп 
шығады, кемпір ағашты шауып тастауды бұйырады... Ақыр 
аяғында қыз тіріледі. Жігіт базарға жүрерінде, қыз оған арман 
тасты әкелуді өтінеді. Жігіт әкеліп береді, қыз тасқа барлық 
өмір тарихын айтады, тас оны растайды.

Сонда әлгі арман тасты алдына қойып көп сөйлейді:
– Әй, арман тас! Мен кедейдің жалғыз қызы екенім рас па? – 

деді.
– Иә, рас, рас, – деді қозғалып, шәугімдей болды кеуіп»73.
Міне, өстіп әрі қарай қыз өзінің басынан кешкен жайттарды 

түгел қайталап шығады. Тас мақұлдайды. Мұндағы қайта
лаудың мақсаты – баяндауды баяулату және сол арқылы ер
тегіні жадында сақтап қалу. Сондайақ мұндай қайталау 
оқиғаның тыңдаушыға психологиялық әсерін күшейтеді.

Ертегілік образ жасауда көптеген ауызекі шығармаларда 
кездесетін дәстүрлі стильдік формулалар үлкен роль атқара
ды74. Қазақ ертегілерінде мұндай формулалар топтап, жинақтап 
айтсақ, мына мақсаттарда қолданылады: 

а) қаһарманның ерек ше тұлғасын, қасиетін суреттеп, тегін 
емес екенін білдіру үшін «Атса мылтық өтпейді, шапса қылыш 
өтпейді, адамның күші жетпейді» делінеді;

ә) геройдың дұшпанмен жекпежек күресін «Ой жерді 
дөң қылады, дөң жерді ой қылады» деп сипаттаса, оның ер
жүректілігін көрсету үшін қаһарманға «Атыспақ керек пе, 
алыспақ керек пе?» – деп тіл қатқызады;

б) бас кейіпкердің өте шапшаң өсіпержетуін «Ай сайын емес, 
күн сайын өсіпті; алты күнде күліпті, алпыс күнде жүріпті, 
алты жылда жігіт болыпты» деп хабарлайды;

в) сол сияқты жүйрік аттың немесе желмаяның шабысын 
«Құстай ұшып, құйындай ұйтқып», яки болмаса «Айлық жер
ді алты аттап, жылдық жерді жеті аттап» деп суреттейді;
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г) ал қыздың сұлулығын «Ай десе аузы бар, күн десе көзі 
бар» деп сипаттаса;

д) ұзақ жол сапарының ауырлығы мен геройдың қайтпас 
жігерін, табандылығын былай білдіреді: «Ұшқан құстың 
қанаты күйеді, жүгірген аңның тұяғы күйеді»; «Таусылмас 
азық алды, тозбас киім алды» немесе «Маңдайым тасқа тиіп, 
табаным жерге тиіп»; «Темір етіктен теңгедей, темір таяқтан 
тебендей қалды»; «Мойны ырғайдай, биті торғайдай болды»;

е) кейіпкердің кезген уақытының мөлшері мен жолының 
ұзақтығы «Күн артынан күн өтіп, ай артынан ай өтіп, жыл 
артынан жыл өтті» немесе «Күн жүреді, түн жүреді, ай жүреді, 
апта жүреді» деп білдірсе, ертегі оқиғаның сәтті аяқталысы 
мен той жайын «Отыз күн ойын, қырық күн тойын жасады»; 
«Баршасы мақсатмұратына жетіпті» деп баян етеді.

Осындай тұрақты формулалармен қатар қазақ ертегілерінде 
әр түрлі афоризмдер, мақалмәтелдер, жұмбақтар және өлең
жырлар да кездесіп отырады. Әсіресе, өлеңдердің жиі ұшы
расатынын атап айту абзал. Олар ертегіні көркемдеп, жан
дандыра түседі, оның әсерлілігін арттырады. Бірақ өлеңнің 
мазмұны ертегінің сюжетіне тәуелді боп келеді. Сондықтан да 
өлеңнің орнын ауыстырып, бір ертегіден алып екіншісіне қосу 
өте қиын. Әрбір өлең белгілі бір сюжеттің негізінде туындайды.

Белгілі бір ертегідегі өлеңдердің ешқайсысы да одан бөлек 
айтылмайды. Өлеңнің ертегі мазмұнымен біте қайнасқаны 
соншалық – онсыз өлең өзінің логикалық мәнін жоғалтып 
алады. Ертегі текстіндегі өлеңдер образдың тұлғасын жан
жақты ашуға, геройдың белгілі бір жайкүйін: қайғысын, 
уайымын, сағынышын, қуанышын көрсетуге көп септік етеді.

СӨЗ ТҮЙІНІ

Қазақтың халық прозасын фольклорлық жанрлар теориясы 
негізінде зерттеудің нәтижесінде мынадай қорытынды шыға
руға болады.

Халық ауыз әдебиетінің өзіндік қасиеттері жанр ұғымын 
нақтылай түсуді қажет етеді. Жалпы, көркем әдебиет пен 
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өнерде қабылданған жанрдың анықтамасы фольклорлық 
жанр ға толық сай келе бермейді. Әрине, оларды біріктіретін 
ор тақ факторлар да бар. Олардың ішінде ең бастысы – жанрдың 
өмір лік нысанасы мен атқаратын қоғамдықтұрмыстық функ
циясы. Ал фольклорлық жанрларды сипаттайтын белгі лер 
болып елдің фольклорлық шығармаға сенетіні мен сенбей
тіндігі, ол шығарманың айтылу мәнері мен көркемдік сапасы, 
т.б. саналады.

Міне, осы тұрғыдан келгенде қазақтың халық прозасы аңыз
дық және ертегілік болып екі үлкен топқа бөлінеді. Олар бір
бірінен өзіндік қасиеттерімен дараланады.

Біріншіден, аңыздық проза тыңдаушы мен айтушыларында 
еш күдік туғызбайды, оған ел сенеді, ал ертегілік прозада ойдан 
шығарылған, қиялдан туған жайттар көп екенін халық жақсы 
түсінеді; екіншіден, дүниеге ең алдымен аңыздық прозаның 
сюжеттері мен жанрлары келеді, одан соң бұл сюжет пен 
жанр лар ел арасында ауызша айтылуының арқасында бірте
бір те толығып, өсіп ертегілік проза түріне ауысады. Басқаша 
айтқанда, аңыздық проза дәуір (стадия) жағынан ертегілерге 
қарағанда көнелеу; үшіншіден, композициясы мен тіл кестесі, 
яғни жалпы көркемдігі жағынан аңыздық проза ертегілерден 
гөрі төмендеу болады; төртіншіден, аңыздық прозаның негізгі 
қызметі танымдық, табиғаттың тылсым сырларын түсіндіру 
және халық тарихынан мағлұмат беру, ал ертегілік прозаның 
басты функци ясы – эстетикалық және тәрбиелік қызмет.

Аңыздық проза шығармаларының мазмұны айтылып отыр
ған уақыттан біраз ғана бұрын болған оқиға сияқты болып 
көрінеді. Себебі оның бас кейіпкері, көбінесе, рудың бабасы 
немесе бүкіл елге әйгілі белгілі бір ірі қайраткер, кейде аңыз
дық проза шығармасын айтып отырған кісінің өзіде кейіпкер 
ретінде жүреді. Сол себепті аңыздық проза да әңгіме болатын 
оқиғаларға көпшілік толық сенеді, оларды шын болған деп 
қабылдайды. Аңыздық проза шығармалары оқиғаны шын 
болған тәрізді етіп баяндап, адамдарға ғибрат береді, өз оқи
ға сындағы шешімді айтылып отырған жағдайға үлгі етіп 
ұсынады.

Аңыздық проза өз құрамындағы шығармалардың өмірге 
келу процесі мен шындыққа қатысына байланысты бірнеше 
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жік жанрға бөлінеді. Олар – миф, хикая (быличка), әңгіме 
(рассказ), аңыз (предание), әпсанахикаят (легенда).

Осы уақытқа дейін қазақ фольклорында миф жанры жоқ 
деп келдік. Алайда, халық әдебиеті жанрларын мүшелеп, 
же кедара саралап зерттегенде, бізде миф жанры бар екені 
анықталып отыр. Бірақ біздің миф деп отырғанымыз көне 
гректер мен римдіктердің мифінен басқа. Олардың мифі 
құлие ленуші мемлекеттік қоғамға сәйкес дамып, циклденіп, 
біртұтас мифологиялық жүйеге (системаға) айналған. Ал, 
қазақ фольклорындағы миф рулық қауым мен патриархалды
феодалдық қоғам тұсында жүйелі мифология құрмай, хикаяға 
айналып кеткен. Қазақ мифінің ішінде әсіресе кең тарағаны – 
аспан әлемінің құрылысын түсіндіретін және әр түрлі жануар 
мен жәндіктердің кейбір қасиеттерін баяндайтын миф
тер. Айталық, Жетіқарақшы, Ай, Құс жолы, Кемпірқосақ 
туралы әңгімелер немесе қарлығаштың құйрығы неге айыр, 
қоянның ерні неге жырық, суыр неге адамша қол қусырып 
тұрады деген сұрақты себепті баяндаулар космогониялық және 
этиологиялық мифтер болып са налады. Адамдар табиғаттың 
құбылыстарын, аспан әлеміндегі нәрселерді түсіну үшін олар 
туралы неше түрлі миф шығарып, өз өмірін, тұрмысын соларға 
көшірген, көп нәрсені күнделікті шаруа мен тұрмыс, адамдық 
қасиеттер мен қатынас тұрғысынан түсіндірген.

Алғашқы қауымның мифі үздіксіз пайда болып отыратын 
әңгімемен бірігіп патриархалдыфеодалдық дәуірде хикая 
жанрын қалыптастырады. Хикаяда шындық фактіден гөрі 
қоспа көп, жеке адамның өзі туралы әңгімесі ел арасында ай
тылаайтыла көптеген өзгеріске ұшырайды. Оған әу баста 
болмаған оқиғалар жамалады. Кейіпкер енді әдепкі жануармен 
емес, мифтік ұғымнан қалған түсінік бойынша елдің ойынан 
шығарған неше түрлі ғажайып сиқырлы мақұлықтармен 
кездескен болып көрсетіледі. Мысалы, бұрынғы аңшының 
басынан кешкен әңгімелері енді оқиғасы қоюланып, біраз 
көркемделіп, батырдың жезтырнақпен немесе жалғыз көзді 
дәумен я болмаса албастымен, яғни басқа бір адам көрмеген 
хайуанмен жолығып, айқасқаны туралы хикаяға айналады. 
Хикаяда көне дәуірде туған шамандықтың белгілері де 
кездеседі. Сол себепті хикая жанрын кейде халықтық демоно
логия деп те атайды.
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Алғашқы рулық қауымнан бастап, барлық уақытта да ту
ып отыратын жанр – жай әңгіме. Әңгіме – біреудің немесе 
қауымның өміріндегі бір ерекше жағдай туралы баяндау. 
Әдетте, әңгімедегі оқиға айтушының өзі яки айтушыға жа
қын, тыңдап отырған көпшілікке таныс басқа адамдардың 
қатысуымен расталады, яғни көп жағдайда айтушының өзі 
әңгіменің басты кейіпкері болады. Мұнда көркемдік әсірелеу 
өте аз, бірақ әңгіме бір рет қана айтылып қоймайды, ол әр 
жерде, жиын болған кезде айтылады да, ондағы оқиға бірте
бірте тұрақты сюжетке айналады. Сөйтіп, әңгіме дәстүрлі 
шығарма ретінде жеке жанрлық топ құрайды. Көркемдік әсі
релеуі жоқ осындай жеке адамның басынан өткен оқиға ретінде 
айтылатын әңгімені халықаралық фольклористикада меморат 
деп атайды.

Ертегіден тыс прозалық жанрдың бірі – аңыз. Аңыздың 
басты ерекшелігі – шындыққа, өмірде болған бір фактіге 
немесе оқиғаға негізделетіндігі. Бұл жағынан ол әңгімеге жа
қындайды, бірақ көркемдігі басым болады. Айтушы да, тың
даушы да аңызға толық сенеді, оның мазмұнына, баяндалып 
отырған оқиғаға еш күдік келтірмейді. Аңыздың тағы бір 
айырмасы – ол осы күнгі, әйтпесе болашаққа қатысты мәселені 
қамтымайды, өткенді ғана баяндайды, яғни ретроспективтік 
сипатта болады. Аңыздан халықтың дүниетанымдық қасие
тін, табиғатқа және өзінің тарихына көзқарасын байқауға 
бола ды. Қазақ аңыздары үлкен екі топқа бөлінеді. Бірі – жер, 
су, ме кен аттарын түсіндіріп, олардың тарихын баяндайтын 
топонимакалық аңыздар. Екіншісі тарихы мен тағдырына 
елеулі болған оқиғалар мен ірі қайраткерлер жайындағы та
рихи аңыздар. Екінші топқа ен ғасырларда өмір сүрген атақты 
шешендер мен билер туралы шығармалар да кіреді. Яғни 
шешендік сөздердің толық үлгісіндегілері тарихи аңыз болып 
саналады. Рас, шешендік сөздердің қызметі мен мақсаты 
аңызға қарағанда басқаша. Ол ең алдымен қоғамдық қызмет 
атқарады.

Аңыздық прозаның тағы бір тобы – әпсана, хикаят. Бұл 
жанр бұрын жекедара бөлінбейтін. Ол тақырыбы мен сю
жеттік оқиғасына қарай тарихимекендік, кітабидіни және 
утопиялық болып үшке бөлінеді. Тарихимекендік пен 
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утопия лық сипаттағы әңгімелер әпсана болып есептеледі де, 
кітаби және діни сюжетке құрылған шығармалар хикаят 
тобы на енеді. Әпсана – бір мекеннің пайда болуын тарихи 
оқиғаға байланыстыра баяндайтын, сондайақ арманнан 
туған жәйттерді әңгімелейтін, қиял (вымысел) мен кереметтік 
(чудес ное) элементтерін мол пайдаланатын көркем шығарма. 
Онда ислам мифологиясы жоқ. Хикаятқа неше түрлі әулие
әнбие, пайғамбарлар жайындағы және мұсылман дінінің 
мифологиясына негізделген шығармалар жатады. Хикаят – 
көркемдігі жоғары, қиялғажайып аралас келетін эпикалық 
прозаның түрі. Қазақстанда өте кең тараған әпсанахикаяттар 
болып Сүлеймен, Атымтай жомарт, Лұқпан, Ескендір, Зұл
қарнайын, Қыдыр, т.б. туралы шығармалар са налады. Хикаят
та шындыққа жанаспайтын жәйттер, көркемдік әсірелеу, діни 
мифология сарыны жиі кездеседі.

Халық прозасының үлкен саласы – ертегілер. Ертегілік проза 
жанрлары есебінде бұрын арнайы зерттелмеген жануарлар 
жайындағы ертегілер, батырлық ертегілер және ғибраттық 
ертегілер қарастырылады. Жануарлар жайындағы ертегілер 
үш ішкі жанрлық түрге бөлінеді: этиологиялық, классикалық 
және мысал ертегілер.

Батырлық ертегілердің басты тақырыбы – кейіпкердің ер
лікпен үйленуі, оның әр түрлі адам шошырлық мақұлық тармен 
соғысы, ру таласы. Ертегінің бұл тобын батырлар жырымен 
шатастыруға болмайды. Мұнда батырлар жырына тән эпика
лық кеңдік, қауымдық күш жоқ және тарихи шындықпен 
тікелей жанасу бола бермейді. Батырлық ертегілер генезистік 
және сюжеттік сипатына қарай екі топ құрайды. Біріншісі 
ерте замандарда туған көне (архаикалық) ертегілер. Ол – шы
ғу кезеңі (стадиялық) тұрғысынан алғанда қиялғажайып ер
тегі мен қаһармандық эпостың аралығындағы жанр. Екінші 
топта кейінгі дәуірлерде, яғни ХVІІІХІХ ғасырларда пайда 
болған ертегілер. Олар – елге кең тараған батырлар жырының 
прозалық үлгілері.

Ғибраттық ертегілер – көлемі үлкен, қиялғажайып 
элементтері аралас, оқиғаға бай, бірнеше сюжеттен тұратын 
көркем шығармалар. Мұнда ортағасырлық шығыс әдебиетінің 
әсері сезіледі, кейіпкердің басынан кешкен оқиғалары бірі
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бірінен қызықты, қорқынышты болып келеді. Мұндай ерте
гілерде ісәрекеттің бәрі ортағасырлық шаһарда, хан сарайында 
өтеді, ал басты кейіпкерлер қала тұрғыны, қолөнерші, ақылды 
да тапқыр адам болып келеді. Ертегілердің басқа түріне қара
ғанда ғибраттық ертегіде биографиялық сипат жоқ. Онда 
кейіпкердің бүкіл өмір жолы көрсетілмейді, көп жағдайда 
кейіпкер өміріндегі ең бір қызық кезең неме се қоғамдағы, қа
уымдағы бір төтенше жағдай суреттеледі. Бұл жанрда адам
гершілік және әлеуметтік мәселе басты орын алады. Өйткені 
ол жанр ретінде таптық қоғамда қалыптасқан. Оның жанрлық 
табиғатында қиялғажайып ертегісінің, әпсанахикаяттың, 
аңыздың, кітаби мысалдар мен шығыс әдебиетінің қасиеттері 
бар.

Ертегілердің поэтикасы мен композициясы аңыздық про
заға қарағанда әлдеқайда көркем және жүйелі. Олардың 
құрылысы тұрақты бірнеше элементтерден тұрады: баста ма – 
эпикалық мазмұн – аяқтау. Бастама, әдетте, өлең немесе 
ұйқасқа құрылған проза түрінде кейіпкердің атаанасы, 
оның дүниеге келуі туралы баяндап, тыңдаушыларды бас 
кейіпкермен таныстырады. Эпикалық мазмұн қаһарманның 
үйлену тарихын, бүкіл өмір жолын баяндайды, ал аяқтауға 
кейіпкердің сүйгенін алып, ойлағанын жүзеге асырып, 
мұратына жеткені айтылады. Бастама мен аяқтау жалпы 
ертегі поэтикасына хас тұрақты тіркес (формула) түрінде 
болып келеді. Ертегілердің тілі көркем, образды. Онда бейнелеу 
құралдарының бәрі кездеседі.

Қазақ халық прозасы көптеген типологиялық қасиеттерге 
ие. Әсіресе, ертегілік прозада адамзат қоғамының әр түрлі 
даму сатыларының іздері бар. Әр ел, әр халық басы нан кеш
кен ұқсас тұрмыс ұқсас сюжеттер мен мотивтер туғызған. 
Қазақ ертегілерінде осындай типологиялық ұқсастық та бар, 
көршілес елдердің фольклорынан келген ұқсастық та бар. Ол 
заңды да. Қазақ халқы тымырықтантымырық өмір сүрмей, 
көршілес жұртпен араласқұралас болды. Мұндай қатынас, сөз 
жоқ, фольклорда да болды. Типологиялық сипатқа көптеген 
жанрлық белгілер, сюжеттердің оқиғалық желісі, қиял мен 
шындықтың араласы, көне дәуір болмысының көріністері 
мен ескі наным, түсініктердің ізі, т.т. жатады. Ал тарихи 
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байланыс арқылы ертегілер мен хикаяттардың біралуан 
сюжеттері келген, сондайақ үнді, араб, парсы елдерінің ежел
гі жинақтарынан біраз мысалдар мен шытырман оқиғалы 
шығармалар ауысқан.

Резюме

В монографии рассматриваются некоторые теоретиче ские 
вопросы фольклорных жанров, исследуются проблемы проис
хождения и исторического развития жанров не сказочной 
прозы, анализируется поэтика классической на родной сказки.

В первой главе выявляются отличительные особеннос
ти фольклорных жанров от литературных и на этой основе 
дается определение термину «жанр» в фольклористическом 
понимании. Своеобразие происхождения и распространения 
фольклорных произведений, их социальнобытовая функ
ция и жизненная целевая установка, художественная сущ
ность и многовековое устное бытование в тесном контакте со 
многими явлениями культуры, наконец, генетическая связь 
фольклорных жанров с архаическими формами быта и мыш
ления – все это предопределило исходную позицию при опре
делении термина «фольклорный жанр», который пони мается 
нами как совокупность способов разработки фольк лорного 
сюжета с определенной целью.

Фольклорные жанры характеризуются функциональной 
двойственностью: с одной стороны, они полифункциональны, 
а с другой – монофункциональны. Чем стадиально древнее 
фольклорный жанр, тем более он полифункционален и син
кретичен. И наоборот, чем он моложе и более развит в ху
дожественном отношении, тем уже его функция, поскольку 
позднее происходит распределение ролей, т. е. «специализа
ция» жанров. Это особенно ярко обнаруживается в прозаи
ческих жанрах фольклора, которые отличаются от других 
фольклорных жанров многими чертами, а именно: архаич
ностью, полифункциональностью, формой бытования и ма
нерой исполнения, отношением к действительности, степе
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нью художественной разработки, установкой на достовер
ность и недостоверность и т.п.

На основе рассмотрения всех этих признаков казахская 
народная проза классифицирована в работе на следующие 
жанровые разновидности: 1) несказочная проза, в которую 
входят мифы, былички (хикая), предания (аңыз) и легенды 
(әпсанахикаят); 2) сказочная проза, куда относятся сказки о 
животных, волшебные, богатырские, новеллистатические и са
тирические сказки.

По происхождению эти группы разновременны. Свое
образие процесса возникновения каждой жанровой разновид
ности обусловливает рассмотрение в первую очередь, неска
зоч ной прозы (см. вторую главу). Наличие в несказоч ной 
прозе установки на достоверность придает ей тон правдопо
добности, свежести и каждодневности происходящего, 
т.е. произведения несказочной прозы могут быть и очень 
древними и могут возникать каждодневно, становясь в про 
цессе устного бытования традиционными. Например, ма
ленький устный сказ, войдя в фольклорную традицию, 
может превратиться в быличку или предание. Несомненно, 
что многие сказочные древние мотивы и сюжеты когдато 
возникли как сказ или быличка и, войдя в сказочный цикл, 
стали художественными произведениями. Учет процесса 
возникновения и бытования позволил нам рассмотреть жанры 
народной прозы в относительно стадиальной в генетическом 
плане последовательности. В работе не изучаются простые 
устные сказы, которые не вошли в цикл устного быто вания, 
т.е. не стали подлинно фольклорными. Поэтому са мым ранним 
по шкале возникновения и бытования может считаться жанр 
мифа.

Следует учесть, что значение термина «миф» применительно 
к казахскому фольклору отличается от привычного евро
пейского понимания. Если в Европе под мифом пони мали 
рассказы о богах, то мы под мифом у казахов подразу мева
ем рассказы о мифических предках людей и животных, о де
миургах, повествования о сотворении мира, об особен ностях 
зверей и птиц. Причем они имеют мифический и этиологический 
характер.
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Анализ казахских мифов показал, что в условиях, по доб
ных казахскому обществу, т.е. при переходе к феодализму 
непосредственно от патриархальнородового строя, минуя 
рабовладельческое государственное общество, миф не цик
лизируется в стройную систему, а начинает распадаться и пе
реходить в другие жанры. Так, вероятно, возникает жанр 
былички.

Былички основаны на вере в существование различных 
злых существ, встреча с которыми приносит человеку не
счастье и беду. Такими существами в мифологических пред
ставлениях казахов являлись: албасты (враг рожениц), күл
діргіш (сме шительницы), үббе (водяной), жезтырнақ (жен
щина с мед ными ногтями). С распространением ислама в 
Казахстане наряду с древними мифологическими существа
ми в быличках начинают фигурировать восточномифоло
гические персонажи, пришедшие вместе с мусульманством: 
шайтан, пері, дию, жын.

Предания повествуют о событиях, более или менее близ ких 
ко времени рассказчика, о приключениях, известных в роду 
(племени) людей или же самого рассказчика. Расска зывая 
о действительно имевших место в недавнем прошлом событиях, 
предания могут также содержать и поучение, ко торое предпи
сывает людям, как поступать в том или ином случае, как вести 
себя в определенной ситуации. Поэтому народ верит в предания, 
в нем видит какуюто достовер ность, правду.

Предания основываются на народных воззрениях на природу 
и историю, поэтому они имеют установку на прав доподобное 
объяснение рассказываемых событий, фактов и случаев. По 
содержанию казахские предания делятся на то понимические, 
исторические и генеалогические. Предания генеалогические, 
так называемые шежіре, представляют одно из своеобразий 
казахской народной прозы. Весьма ориги нальными являются 
также произведения, называемые спе циалистами шешендік 
сөздер.

Легенды. Статус этой жанровой разновидности, как и всех 
разрядов несказочной прозы, до сих пор не определен ка
захскими фольклористами. Специалисты иногда очень 
расширяют границы легенды как жанра и относят к ней пре



[  250  ]

дания, а иногда и былички. При изучении жанровой приро
ды легенды нами учтен опыт русской фольклористи ки, 
где к легендам относят народные рассказы, основанные на 
фантастике (частично мифологии) христианской религии.

Избрав такой подход, мы выделили как легенды мно го чис
ленные сказания о святых и пророках ислама и свя занные  с ни
ми сюжеты, в том числе и заимствованные из Библии. Таковы 
повествования о Сулеймане, Хизре, Лухмане, Зулкарнайне и 
др. К легендам относятся также рас сказы о различных мест
нос тях, постройках, объясняющие их происхождение, свя
зывая с именами святых или с вме шательством какогонибудь 
чуда. Есть также и утопические легенды об обетованной земле 
и чудесных избавителях.

Третья глава посвящена характеристике жанров ска зочной 
прозы и анализу ее поэтики. Учитывая, что вол шебная сказка 
и бытовая сказка исследованы в моногра фическом плане, нами 
в специальный разряд выделены и изучены сказки о животных, 
богатырские, новеллистиче ские и сатирические сказки.

Казахские сказки о животных имеют те же признаки, что 
и аналогичные сказки у других народов. При внутрижан
ровом делении выявлены и охарактеризованы следую щие 
разновидности: этиологические сказки, классическая сказка о жи
вотных и сказкааполог.

Богатырские сказки составляют значительную часть 
казахского сказочного эпоса. Главными темами их явля ются 
героическое сватовство, борьба с чудовищамилюдо едами, ро
довая месть. Герои богатырских сказок близки пер сонажам 
героического эпоса. Но в отличие от героического эпоса в бога
тырских сказках, вопервых, узок эпический фон и весьма 
ограничен «коллективистский пафос» бога тырских подвигов, 
вовторых, по сравнению с эпосом бога тырские сказки лишены 
«эпической историчности». Дей ствие в них происходит, как и в лю
бом сказочном пове ствовании, вне определенного времени и 
места.

По происхождению богатырские сказки казахов разно
временны. Есть сказки архаические, возникшие в недрах ран
неродового строя, а также поздние интерпретации геро ического 
эпоса, т. е. прозаические версии эпоса. В сказках второй под



[  251  ]

группы повествуется о борьбе казахских родов и племен, о са
мо обороне казахов при нападении на них эпи ческих врагов.

Новеллистические сказки – один из богатых пластов казахс
кой сказочной прозы. Они не являются чисто бы товыми, как 
европейская сказка. В новеллистической сказ ке казахов 
могут наличествовать элементы как бытовой, так и волшебной 
сказки. Поэтому в зависимости от того, какой из этих элементов 
преобладает, можно различать вол шебноновеллистические 
и бытовые новеллистические сказ ки. В отдельных случаях 
новеллистические сказки перекли каются с шешендік сөздер – 
оригинальным жанром казахс кой устной прозы.

В отличие от европейской, казахская новеллистическая 
сказ ка нередко имеет довольно большой объем, весьма раз
рабо танный сюжет, который усложнен повествованием о не
скольких событиях и эпизодах, составляющих целую цепь 
приключений. Это, в свою очередь, обусловливает другую 
осо бенность казахской новеллистической сказки, а именно 
авантюрноприключенческий характер. Очевидно, это резуль
тат тесного взаимодействия с восточной классической лите
ратурой. Не случайно в новеллистических сказках действия 
происходят преимущественно в городе, в ханской ставке или во 
дворце царя, а героями являются в большинстве случаев люди, 
имеющие отношение к власти, мастера, ремесленники.

Поэтике казахской сказки присущи как общетиполо гичес
кие, так и специфические черты. Типологическое – зачин, 
эпическое повествование и концовка, простота языка и сти
ля, отработанные устойчивые формулы, эпические при
емы – повторы, противопоставления, гиперболы и т.п. Спе ци
фическое – наличие в структуре казахской сказки двух видов 
зачина (волшебного характера с шутливым тоном и внутренней 
рифмой, бытового характера с предельным лако низмом и 
бытоописанием), вплетение в сюжет после зачина предыстории, 
повествующей о жизни героя до начала собы тий, присутствие в 
конце произведения обязательного эпи лога, рассказывающего 
либо о дальнейшей судьбе героя, либо о деяниях его потомков 
(нередко младшего брата).
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Resume

The monograph concentrates on the theoretical issues of folk
lore genres, on problems of origin and historical development of 
unfabulous prose, on poetry of classical folk tales.

The first chapter is devoted to distinction between folklore 
genres and literature ones. Having analysed the peculiar origin 
of folklore, its social function and role, its essence and centuries – 
old existence in close contact with other types of literature and 
its genetic link with archaic forms of life and thought the author 
of the monograph offers definition of folklore genre aggregate of 
folklore subject elaboration means with certain purpose.

The folklore genres are characterised as polyfunctional and 
monofunctiorial at the same time. The more ancient the folklore 
genre the more polyfunctional and syncretistіc, and vice versa, the 
more developed and younger it is the more narrower its function, 
as later on specialisation of genres takes place. This phenomenon 
is mostly traced in the development of prosaic genres of folklore 
which differs from other ones being archaic, polyfunctional due to 
the form of existence, the manner of representation, etc.

Taking into consideration the features mentioned above the au
thor classifies Kazаkh folklore prose on the following types: 1) un
fаbulous prose which includes myths, traditions and legends; 
2) fa bulous prose which includes tales about beasts, fairy tales, 
heroic tales, novellistic and satiric tales. 

Originally these groups date from different times. Unfabulous 
prose is analysed in the first place due to its peculiar origin. 
Authenticity of unfabulous prose makes it plausible, fresh and 
daily, i.e. the works of such kind may be found as ancient and at 
the same time may occur every day, turning out to be traditional. 
According to the origin and existense the folklore prose genres are 
set up into relative staged genetic sequence. 

The most ancient genre is myth. It is admitted that the term 
«myth» in Kazakh folklore differs from that which we are used 
to in European literature. European myths are concerned with 
stories about Saints and God, Kazakh myths are the stories about 
mythic ancestors of people and beasts, pe culiar features of beasts 
and birds, demiugres, creators.
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In the case of Kazakh society which experienced the feudal 
system having escaped the slave – holding one the myths didn’t 
form the cycle but fell into different other genres. One of them is 
«bylichka» which deals with evil spirits (water spirit, wood goblin, 
peri, devil, etc.) causing misfortune and trouble to people.

As far as traditions are concerned they narrate about the events 
which have really taken place not long ago and at the same time they 
may contain exhortation. Kazakh traditions are subdivided into 
toponimic, historical and genealogical according to the contents. 
Genealogical traditions represent the distinguishing peculiarity 
of Kazakh folk prose.

Defining the legends boundaries Kazakh folklorists poetics. 
Attention is paid to the tales about beasts, heroic the category of 
legends folk stories based on fantasy of Christian religion. Guided 
by this principle the author includes into legends stories about 
Saints and Prophets of Islam and subjects connecting with them 
(borrowed from Bible as well), stories about different places and 
buildings connected with Saints or miracle.

The third chapter is devoted to fabulous prose and its poetics. 
Attention is paid to the tales about beasts, heroic tales, novellistic 
and satiric ones in particular. The author singles out the following 
varieties of tales about beasts: etiological, classical and apologia 
tales.

Heroic tales occupy the prominent place in the fabulous prose. 
Characters of heroic resemble those of the Russian folk epic to 
some extent. The author distinguishes between archaic heroic 
tales which arose at the earliest stages of society history and 
heroiс tales relating the fight of Kazakh clans, the self – defence 
of Kazakh people against epic enemies Kazakh novelistic tales (in 
contradistinction to European tales) are not purely on the theme 
of every day life but we can find the elements of fairy tales as 
well. Proceeding from the mentioned characteristic features of 
no velistic tales the author singles out novelistic fairy tales and 
novelistic social tales. Besides the Kazakh novellistic tale has 
adventurous character due to its interaction with oriental classic 
literature.

In conclusion the author deals with typological and specific 
features of Kazakh tale.
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ҚАЗАҚ ЕРТЕГІЛЕРІНІҢ ТЕКСТОЛОГИЯСЫ

Бұл мақала ертегі текстерін ғылыми жүйеде жарыққа шы
ғару шарттары туралы болмақ.

Әрине, осы уаққа дейінгі жинаушылар мен шығарушы
лар дың қайсысы болса да бұл мәселелерді өз әлінше алдына 
қой ған мақсаты мен жинақтың міндетіне байланысты шешіп 
келеді. әрбір ертегілік жинақтың мазмұнына, ерекшелігіне 
сөз жоқ сол дәуірдегі тарихи жағдайлар мен фольклорта
ну ғылымының жалпы дәрежесі, бағыты, сондайақ шыға
рушылардың саясиқоғамдық ғылыми көзқарасы әсер етті. 
Бұл жерде, мысал үшін, Ұлы Октябрь социалистік революци
ясына дейін шыққан В.В. Радлов, И. Березин, Г. Потанин, т.б. 
жинақтарын еске алуға болады 1. Бұл ғалымдар өз жинақта
рына соншама көп жиналған материалдары ның ішінен өзде
рінің ғылыми мақсаттарына қажеттілерін ғана енгізген. Және 
мәтіндер орналасуы мен түсініктемелері де олар дың ғылыми 
көзқа растары мен методикасына сәйкес.

Мәселен, академик В. Радлов үшін қазақ фольклоры тілді 
зерттеуге ғана қажетті материал болды. Ол фольклорлық 
мәтіндер арқылы қазақ тілінің әр түрлі мәселелерін зерттеді, 
сөздік жасады. Сондықтан ертегі мен жырды жазып алғанда, ол 
жыршы мен ертегі айтушылардың ауызекі тілінде кездесетін 
диалектілік және фонетикалық ерекшеліктерді барынша 
қамтып отыруға тырысқан. Тілшіғалым болғандықтан В. Рад
лов қазақ ауыз әдебиеті шығармалары тіліндегі лексикалық 
байлықты, көркемдікті жіті аңғарып, бағалай білген. Таза 
халық тілі мен кітаби тілдің жігін ашып, фольклорлық 
шығармалар тілінің нәрлілігін атап көрсеткен.

Ал, Г.Н. Потанин болса, ол ондай жітілікке, тереңдікке 
бар маған. Себебі, оның ғылыми зерттеулеріне керегі көр
кем шығарма емес, фольклорлық мотивтер мен сюжеттер 
бол  ды. Мұны оның фольклорға деген компаративистік көз
қара  сы қажет қылды. Ол өз еңбектерінде әр мотив пен 
сю  жеттің төркінін іздеп, олардың әр халықтағы ұқсастығын 
тауып, салыстыра зерттеді. Сол себепті Г.Н. Потанин – фольк
лоршы өзі естіген ертегі мен аңызды қолмақол қазақ тілінде 
жазып алмай, оның орысша аудармасын (тілмаштары арқылы) 
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хатқа түсіріп отырған 2. Бір жақсысы – аудармашылар ер
тегі мен аңызды естіген бойда орысшаға аударып отырған. 
Соның арқасында Г. Потанин шығарған жинақтағы ертегілер 
(орыс тілінде болса да) сюжеттік жағынан толықтығымен әрі 
қызғылықтығымен құнды.

Егер Октябрь революциясына дейін ертегі жанры жеке жи
нақ ретінде санаулы түрде ғана жарық көріп, көбінесе жалпы 
фольклорлық жинаққа еніп жүрсе, Совет өкіметі тұсында ер
тегіге арналған бірнеше жинақтар баспадан шықты 3. Олай 
болу себебі – совет дәуірінде, әсіресе 3040 жылдары, қа зақ 
ауыз әдебиеті шығармалары өте қауырт жиналды. Жи нал
ған материалдың көбісі сол жинақтарды құрады. Ал, бұл 
кітаптарға сыймағандары қолжазба қорында сақтала берді 4. 
Оларға кейінгі кездерде жиналған ертегілер де қосылып жат
ты. Сөйтіп, жаңа қалыптасып келе жатқан қазақ ертегітану 
ғылымы үшін сан жағынан да, сапасы жағынан да өте құн
ды материал жиналды. Қазақ ертегісін зерттеп жүрген оқы
мыстылар ең алдымен осы мәтіндерге жүгінетіні сөзсіз.

Совет заманында жарық көрген ертегілік жинақтар көпші
лік қауымға бағышталған. Ғылыми тұрғыдан алғанда, олар
дың құнды жағы – қазақ ертегі мұрасын халыққа кеңінен тара
туы, ұлттық ертегіміздегі барлық сюжеттерді қамтуы. Демек, 
текс тологиялық ақауларына қарамастан, аталған ертегілік 
жинақтар қазақ совет фольклортану ғылымы қалыптасып, да
муына айтарлықтай үлес қосты. Ендігі сөз ертегіге арналған 
ғылыми, академиялық жинақ хақында болмақ.

Ғылыми мәнді ертегілік жинақ шығару үшін қолдағы ма
териалды сұрыптау, саралау ісі – жинақты дайындау жолын
дағы жауапты кезең. Себебі құрастырушының қолындағы 
ер    тегі мәтіндері жанр жағынан да, көлемі жағынан да, 
тіпті көркемдік сапасы жағынан да әр түрлі. Кейбіреулерінің 
көр  кем  дікстильдік формасы жақсы болса, енді біреулерінің 
маз   мұны нашар болуы ықтимал, керісінше, қайсыбіреулерінің 
маз  мұны тәуір болып, формасы нәрсіз болуы мүмкін, т.т.

Жинақтың көлемі әрқашан мөлшерлі болғандықтан құрас
тырушы ең алдымен кітапқа нені енгізіп, нені қалдыратынын 
шешіп алатыны белгілі. Бізде шығып жүрген ертегілік қана 
емес, жалпы фольклорлық жинақтарда көркемдікидеялық 



[  262  ]

және орындалуы жақтарынан да тәуір деген шығармалар 
орын алып жүр. Алайда, бұл да кемшіліксіз емес. Мәселен, көл
көсір материалдан тәуірін, керегін таңдағанда бір шы ғарма
ның бір неше вариантынан қайсысын алған дұрыс? Фольклор
тану ғылымы үшін барлық варианттың маңы зы бар. Неғұрлым 
шығарманың варианты көп болса, солғұр лым зерттеу мәселе
лері кеңейе түседі, ғылыми қорытын дылар дұрыс болады. Бірақ 
қазақ ертегілеріне арналған жинақтарда сюжет вариант тары 
ескерусіз келеді, сюжеттің бірақ варианты беріліп, қалғандары 
аталмайды да, зерттелмейді. Мысалы, түгелдей дерлік жи
нақтарға енген «Ер Төстік» ертегісін алайық. Бұл ертегі соңғы 
рет 1957 жылы шыққан үш томдық «Қазақ ертегілері» атты 
жинаққа енді. Алайда, онда «Ер Төстік» ертегісінің ешбір 
сюжеттік варианттары аталмаған және бұрынғы басылған 
нұсқалары да көрсетілмеген. Ал, егер таза ғылыми жинақ бол
са, онда түсініктемеде былай деп жазу керек еді: «Ер Төстік» 
ертегісі өте кең тараған. Жинаққа пәлен мұрағаттан не басы
лымнан алынды. Бұл сюжеттес ертегі В. Харузинаның, Г. По
таниннің, А. Мелковтың, А. Васильевтің, М. Миропиевтің, 
Ә. Диваевтың басылымдарында кездеседі» 5.

Демек, қазақ фольклортануында ертегілерді ғылыми түр
де жинақ етіп шығару жұмысы әлі толық қалыптаспаған 6. 
Құрастырушылар ертегілік материалды әзінше сұрыптап, өзі 
қалаған текстіні ғана жинаққа енгізіп жүр. Шығарма ва риант
тары да ескерілмей, жинақтан тыс қалуда. Және әркім бір жа
ңадан сүрлеу салуға тырысады, бірақ ол қолдан келе бермейді.

Шынын айту керек, бізде ертегі мәтінін сын көзбен қарау 
әлі де жолға қойылмаған. Көп жағдайда мәтінді тек мазмұны 
тұрғысынан, аракідік көркемдік жағынан бағалаймыз да, 
сол мәтіннің тілі, орындалу сапасы қандай – оған мән бер
мейміз. Текстологиялық редакциялаудың ғылыми негіз
делген шарттары да жоқ бізде. Мәтінді қаншалықты және 
қандай түрде редакциялау керек? Бұл да әлі ғылыми негіз
делмей жатыр. Сондықтан қазақ ертегілері жинағын құрас
ты рушылар мәтінді редакциялауда өз білімі мен тәжіри
бесіне және баспахананың шарттарына сүйеніп жүр. Со
ның салдарынан ертегілік жинақтарда мәтіннің тілі көп 
өз геріске ұшырап, ертегішінің стилі мен халықтың ауызекі 
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тілі толық сақталмай, өз ерекшеліктері мен сипаттарынан 
айырылып қалып жүр; жинақтарда әр жерден жазылып 
алынған ертегілерде кездесетін диалектілік ерекшеліктер де 
өшіріліп қалады. Бір өкінішті жері – құрастырушылар осы 
өздерінің «текстологиялық редакциясы» туралы не кіріспе 
сөзде, не түсініктемелерде бір ауыз сөз айтпайды. Мысалы 
үшін, ең тәуір деп саналатын үш томдық «Қазақ ертегілері» 
жинағын алайық. Бұл жинаққа енген біраз ертегілердің 
түп  нұс қасы Қазақ ССР Ғылым академиясының Орталық 
ғы    лы   ми кітапханасы мен М. Әуезов атындағы әдебиет және өнер 
инс  ти тутының қолжазба қорларында сақтаулы. Солардың бір
екеу ін алып, баспадан шыққан нұсқасымен салыстырсақ бы
лай екен:

Институт қолжазба қорындағы нұсқасында ертегі «Екі қыз 
Минуар, Бибәтима» деп аталады (116-п):

«Бұрынғы өткен заманда бір патша болыпты. Патшаның үш 
ұлы болыпты. Патша үш ұлына күнде тапсырады екен: «Үшеуің 
күнде көрген түстеріңді маған айтып тұрыңдар. Мен сендерге 
күнде жақсы ойыншық берем және ойынсауық тойға апарып 
тұрам», – депті. Соған баладар мәз бо лып, күнде көрген түсін 
әкесіне айтып келіп жүрді. Әкесі ба ладарын қызықтырып, 
түсін айтқан сайын жақсыжақсы неше түрлі ойыншықтар 
беріп жүрді. Сонымен бір күні ең кіші баласы бір жақсы, 
қызықты түс көріп, ойлады: «Е, бұл түсімді ешкімге өлсем 
де айтбаймын», – деп, баласы белін бекем буып, таңертең 
әкесіне келді. Ана екі үлкен баласы көрген түсін әкесіне ай
тып, тиісті ойыншықтарын алып жатыр, ал мына кіші бала
сы айтты әкесіне: «Әке, мен бүгін түс көргенім жоқ», – деп 
еді, әкесі зекіп: «Айт шыныңды, сен түс көрдің», – деп, ба
ланы ұрыпсоғып, зорлай бастады. Бала әкесіне айтты: «Түс 
көргенім рас, бірақ бұл айтылмайтын түс. Себебі мен өлсем де 
ешкімге айтбасқа серт еттім», – деп еді, әкесі патша «мұның 
сертшілін» деп, зорлық қып, үш қайырып сұрады. Және 
«ана екеуінен де саған қызықты, көп ойыншық берем», – 
деп, алдағысы келіп еді, оған бала көнбеді. Аяғы бала қалай 
қылса да көнбеген соң, бір жәшік жасатып, су өтпейтін сол 
жәшікке салып, суға ағып жатқан салып жіберді. Бала суға 
ағып кете барды» (3739б.).
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«Қазақ ертегілерінің» II томындағы «Минуар мен Би бә-
тима» ертегісі:

«Бұрынғы өткен заманда бір патшаның үш ұлы болыпты. 
Патша үшеуіне күнде көрген түстеріңді маған айтып тұрың
дар, мен сендерге күнде жақсы ойыншық берем және ойын
сауық тойға апарып тұрам,  деп тапсырады екен. Соған бала
лары мәз болып күнде көрген түсін әкесіне айтып келіп жүрді. 
әкесі балаларын қызықтырып, түсін айтқан сайын жақсы
жақсы ойыншықтар беріп жүрді. Сонымен бір күні ең кіші ба
ласы бір жақсы түс көріп: «Е, бұл түсімді өлсем де ешкімге айт
пайын»,   – деп ойлады. Бала тәңертең әкесіне келді. Келсе, екі 
үлкен ағасы көрген түсін әкесіне айтып, ойыншықтарын алып 
жатыр екен. Ал, мына кіші баласы әкесіне айтты.

– Әке, мен бүгін түс көргенім жоқ, – деді. Әкесі зекіп:
– Айт шыныңды, сен түс көрдің, – деп баланы ұрыпсоғып 

зорлай бастады. Бала әкесіне айтты:
– Түс көргенім рас. Бірақ бұл айтылмайтын түс. Себебі 

мен өлсем де ешкімге айтпасқа серт еттім, – деп еді, әкесі 
«мұның сертшілін» деп зорлық қып, үш қайырып сұрады. 
Және «Саған ана екеуінікінен де қызықты, көп ойыншық бе
рем» деп алдағысы келіп еді, оған бала көнбеді. Аяғы, бала 
қалай қылса да көнбеген соң, әкесі бір жәшік жасатып, сол 
жәшікке баласын салып, суға ағызып қоя берді. Бала суға ағып 
кете барды» (27бет).

Көріп отырсыздар, екі мәтіннің мазмұнында еш өзгеріс жоқ. 
Бірақ баспадан шыққан мәтінде қолжазбадағы түпнұсқамен 
салыстырғанда, лексикалық және стилистикалық алшақтық 
байқалады. Басқаша айтқанда, II томда шыққан мәтін біраз 
әдеби редакцияға ұшыраған. Әрине, баспадан шығатын ер
те гіні дұрыстап, түсінікті ету үшін редакциялау қажет. 
Алайда ол редакция ертегі стилін, ауызекі сөйлемнің ерек
шелігін бұзбауға тиіс. Бұл шарт осы талданып отырған 
ертегінің редакциясында жоқ емес. Бірақ шамалы. Оның 
үстіне кейбір редакциялық түзеулер ертегі стилін бұзып, 
ауызекі тілді әдебимен алмастырып жіберген. Жоғарыда 
қолжазбадан келтірілген мысалдың 3ші сөйлемінің стилі 
таза ауызекі сөйлеу тіліне тән. Ал, баспадан шыққан мәтініне 
бұл сөйлем әдеби стильдің сипатын қабылдаған. Сондай
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ақ мына сөйлемдерге де назар аударайық. Қолжазбада: «...
бала белін бекем буып, таңертең әкесіне келді. Ана екі үлкен 
баласы көрген түсін әкесіне айтып, тиісті ойыншықтарын 
алып жатыр...» Кітапта: «...Бала таңертең әкесіне келді. Келсе, 
екі үлкен ағасы көрген түсін, әкесіне айтып, ойыншықтарын 
алып жатыр екен...» Жинақты құрастырушылар түпнұсқадағы 
кейбір сөздер мен сөз тіркесін алып тастап, олардың ор
нына өздері тыңнан сөздер қосқан. Соның салдарынан кітап
тағы сөйлем әдеби болып кеткен, әрі ауызша сөйлеудің эксп
рессивтілігінен айырылған. Демек, бұл жердегі редакция еш 
жөнсіз.

Құрастырушылардың тағы бір ескермеген нәрсесі – ертек
шінің немесе ертегіні жазып жіберген жинаушының мәтіні
не тән фонетикалық ерекшеліктер. Айталық жоғарыдағы мә 
тіннің түпнұсқасында «баладар, айтбаймын» деген сөз дерде «д» 
мен «б» дыбыстарын қолдану тән екіндігі байқа ла ды. Әрине, 
мұндай фонетикалық ерекшеліктерді көпшілік ке арналған 
жинақта түгел және әрқашан қамту мүмкін емес. Және қажет 
те емес. Ол тек тілшілерге арналған жинақ бол маса.

«Сапаһи» ертегісі. Институттың қолжазба қорында (114-п., 
I дәп.)

«Бұрынғы заманда бір Сапаһи деген кісі өз заманында теңдесі 
жоқ өте сұлу бір әйел алыпты. Әйелінің сұлулығы өте төтенше 
артық болып, бір көрген адам екінші көруге кұмарланып 
тұратын, ауызбен айтып келтіре алмайтын сұлу екен. Ері Сапаһи 
әйелін өте жақсы көріп, әйелі үйде отырса, үйде отырып, тысқа 
шықса, әйелімен бірге тысқа шығып, қашан ұйқыға барғанша 
әйелінің бетіне қарап отырудан басқа тіршілік әрекеттен түк 
те істемей, сонымен бірнеше жылдар өткізіп, Сапаһи басында 
жақсы, ауқатты болса да, бірнеше жылдар басқа әрекет болмаған 
үшін, ақыры кедейлене бастапты. Барабара тіпті нашарла
на бастағанда, бір күні әйелі отырып, ері Сапаһиге: «Қолдағы 
мал, ақша таусылды, бізде халық қатарлы істеп жүрген тір
шілік жоқ. Енді жанды қалай бағамыз. Сен неге тіршілік 
етпейсің?» – депті.

Сонда Сапаһи әйеліне қарап: «Мен сені үйге қалтырып, 
қайтып басқа жақта шыдап жүре аламын. Сыртқа шығып, 
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бір қонып, түнемек тұрсын, бір сағат көрмесем сені, көргенше 
асығып, өліп кете жаздаймын», – депті.

Сонда әйелі: «Сіз анығында қалай ойлайсыз, мені «ұзаққа 
жолаушы жүріп кетсем, әлде біреулермен ойнап қояма», – 
деп, ойлаймысыз?» – деп сұрапты. Сонда Сапаһи: «Шынында, 
мендегі ойфікір: бірінші, сені көрмей, тұра алмаймын, екін
ші – мен алысқа кетсем, біреулермен ойнап қоя ма деп те ой
лаймын», – депті.

Сонда әйелі Сапаһиге: «Мен сізге бір әңгіме айтайын, оты
рыңыз», – депті (23246.).

«Қазақ ертегілерінің» II томында:
«Ертеде Сапаһи деген кісінің теңдесі жоқ өте сұлу бір әйелі 

болыпты. Әйелінің сұлулығы сонша бір көрген адам екінші 
көруге кұмарланып, сол көргенін ауызбен айтып жеткізе ал
майды. 

Ері Сапаһи әйелін өте жақсы көріп, әйелі үйде отырса үйде 
отырып, тысқа шықса әйелімен бірге тысқа шығып, қашан 
ұйқыға барғанша әйелінің бетіне қарап мөлиіп отырудан басқа 
тіршілік етпепті. Сонымен бірнеше жылдар өткізіпті. Сапаһи 
басында жақсы, ауқатты адам болса да, бірнеше жылдар басқа 
әрекет болмағаны үшін, ақыры кедейлене бастапты. Барабара 
тіпті нашарлап кеткен соң, бір күні әйелі отырып ері Сапаһиге:

«– Қолдағы малмүлік, ақша таусылды, бізде халық қатарлы 
істеп жүрген тіршілік жоқ Енді жанды қалай бағамыз, сен неге 
тіршілік етпейсің», – депті.

Сонда Сапаһи әйеліне қарап:
– Мен сені үйде қалдырып, қайтып басқа жақта жүре ала

мын. Сыртқа шығып, бір қонып, түнемек тұрсын, бір сағат сені 
көрмесем асығып, өліп кете жаздаймын, – депті.

Сонда әйелі:
– Сен анығында қалай ойлайсың? Ұзақ жолаушы жүріп кет

се әлдебіреулермен мені ойнап қояды деп ойлаймысың? – деп 
сұрапты. Сонда Сапаһи:

– Шынында, сені көрмей, тұра алмаймын, әрі алысқа кет
сем, біреулермен ойнап қоя ма деп те ойлаймын, – депті.

Сонда әйелі Сапаһиге: – Мен саған бір әңгіме айтайын, әбден 
тыңлап отыр, – депті» (234235б.).
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Бұл ертегіні институттың қолжазба қорына 1958 жылы 
жіберген Мұсабеков Д. мәтіннің соңында былай деп жаза
ды: «Бұл ертегіні «Тотынаманың» бір түнгі әңгімесі деп, 
1937 жылы Тесебай Көкежанұлының айтқанынан есіттім».

Ал, келтірілген бұл мысалдардан нені көреміз? Ең алдымен 
айтатын нәрсе – кітапқа басылып шыққан мәтін баспаға дейін 
екі рет әдеби редакцияға ұшыраған. Дәлел: қолжазбадағы 
мәтіннің түпнұсқасына шығарушылар «басылсын» деп таңба 
басқан да, машинкаға бермей, қолжазбаның өзіне түзетулер 
енгізген. Ал, кітапта шыққан нұсқада не мәтіннің алғашқы 
түпнұсқасындағы түрі, не үстінен жүргізілген түзетулер кез
деспейді. Демек, «түзетілген» қолжазбалық мәтін машин
каға басылған, содан кейін машинкадан шыққан мәтін та
ғы да редакцияланған. Мұның ғылыми текстологияға үш 
қай наса сорпасы қосылмайтынын айтып жату артық!

Екіншіден, кітапта шыққан мәтіннің стилі барынша жаз
ба әдебиетке жақындастырылған. Әрине, ертегі стилі ауызекі 
сөйлегендіктен қалыпқа салып құйған кірпіштей тептегіс, 
жапжатық бола қоймауы ықтимал. Сондықтан кейбір сөйлем
дер ұзақ шұбалаңқы болуы мүмкін. Оларды дұрыс сөйлемге, 
синтагмаға бөлу шарт. Бірақ сөйлемге бөлем деп бір сөздің 
орнына басқа сөз немесе түгел бірнеше сөз тіркесін ойдан 
қоюға болмайды. Онда біз ертегінің стильдік, лексикалық 
ерекшеліктерінен айырыламыз. Ендеше, ертегі тілін, ауызекі 
сөйлеу тілін, керек болса өткен дәуірлерге тән лексиканы 
зерттеу мүмкіншілігінен айырыламыз. Сондайақ кейбір фо
не тикалық ерекшеліктерді сақтаған да лазым. Айталық, 
жоғарыда келтірілген қолжазбада «үйге қалтырып», «әбден 
тыңлап» деген сөздер бар. Осындай фонетикалық өзгешелікті 
неге кітапта сақтамасқа? Бұл біздің тілшілерге де өте пайдалы 
емес пе?

Бұдан шығатын қорытынды: біздің фольклортану ғылы
мымызда текстологиялық редакциялау ісі көкейтесті мәсе
лелердің бірінен саналады. Орыс совет фольклортану ғылы
мында бұл мәселеге соңғы жылдары қатты көңіл бөлі ніп жүр. 
Бірнеше автор текстология проблемаларын арнайы қарасты
рып, ойлары мен пікірлерін ортаға салды 7. Әсіресе, орыс совет 
фольклортану ғылымының аса көрнекті өкілі проф. В.Я. Проп
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птың ұсынған шарттары ғалымдар көңіліне ұялап, қол дау та
уып жүр. Айталық В.Я. Пропптың мына қорытынды  сын 
барлық дерлік фольклоршылар мақұлдауда:  «Таким обра
зом, осторожно проведенная замена некоторых или даже всех 
диа лектальных особенностей произношения общерусскими 
произносительными нормами при соответствующей оговорке 
и мотивировке для некоторых типов изданий вполне возможна 
без всякого ущерба для фольклористики.

Наоборот, обработка особенностей словоизменения, словооб
разования и пр. недопустима. Вмешательство редактора в этих 
случаях представляло бы собой уже не только языковую, но и 
литературную обработку. В болыдинстве случаев так называе
мая «литературная обработка должна квалифицироваться как 
варварство, если речь идет об издании памятников народного 
творчества» 8.

Ал, қазақ совет фольклортану ғылымы бұл пробле маға 
әлі көңіл бөлмей келеді. Сол себепті де біздің құрасты рушы
ларымыз бен редакторларымыз жинағына енген мә тін
дерді, «қазаншының еркі бар қайдан құлақ шығарса» деген
дейін, өз еркінше түзеп, редакциялайды. Тіпті кей жағ
дайда халық мәтіні әдеби қалыпқа түсіп кеткенін көреміз. 
Бірекі мысал келтіре кетейік. Әбубәкір Диваев жинаған  біраз 
ертегілер совет заманында бірнеше рет жарық көргені бел
гілі. Мәселен, 1946, 19571964 жылдары шыққан жинақтар
да және арнайы Ә. Диваев мұрасына арналған кітапта. 
Мі   не, алдымызда «Үш ауыз сөз» атты ертегінің екі басылымы. 
Са  лыс  тырып көрелік:

«Қазақ ертегілері», 1957, I томда:
«Ертеде бір байдың жалғыз баласы жылқы бағып жүрсе, бір 

адам келіп:
– Балам! Бір айғыр үйірлі жылқы берсең, мен саған үш ауыз 

насихат сөз үйретейін, – депті.
Бала тұрып:
– Құп! Берейін, үйретіңіз, – дейді.
Әлгі кісі:
– Балам! Суын ішкен кұдыққа түкірме, ертеңгі асты тас

тама, оң қолың ұрыс бастаса, сол қолың арашашы болсын, – 
дейді.
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Бала бір үйір жылқы береді. Әлгі адам жылқыны айдап өз 
жөніне кетеді. Кешке бала үйіне келеді. Әкесі:

– Мал аман ба? – дейді.
Баласы:
– Мен үш ауыз насихат үйреніп, бір айғыр үйір жылқы 

бердім, басқа мал аман, – дейді.
Әкесі ашуланып, баласын қуып жібереді. Әкесінен түңілген 

бала бірнеше күндер далада қаңғырып жүріп, бір қалаға келеді. 
Қаланы аралап жүріп, ханның ордасына кездеседі.

Ханның нөкерлері мұның жат жерден келген, бөтен адам 
екенін сезеді де жөн сұрайды» (240241беттер).

Ә. Диваевқа арналған «Қазақ халық поэзиясы» (1964) кі-
табында:

«Ертеде бір бай бар екен. Байдың жалғыз баласы жылқы 
бағып жүрсе, бір адам келіп айтады: «Балам, бір айғыр үйірлі 
жылқы берсең, мен саған үш ауыз насихат сөз үйретейін», – 
дейді. Бала тұрып айтады: «Құп, берейін, үйретіңіз!» – дейді. 
әлгі кісі айтады: «Балам, дәм татқан жеріңе қас қылма, 
ертеңгі асты тастама, оң қолың ұрыс бастаса, сол қолың ара
шашы болсын», – дейді. Бала бір айғыр үйір жылқы береді. 
Әлгі адам баланың жылқысын айдап кетеді. Кешке бала үйіне 
келеді. Әкесі сұрайды: «Мал аман ба?» — деп. Баласы айта
ды: «Мал аман, мен үш ауыз насихат үйреніп, бір айғыр үйір 
жылқы бердім», – дейді. Әкесі тұрып ашуланады: «Сен адам 
болмайсың, сен мені бүлдіреді екенсің, жоғал, көзіме көрінбей 
кет», – деп. Бала әкесінен кейіс естіген соң, өкпелеп шығып 
кетеді де шалады. Бірнеше күндер далада қаңғырып жүріп, 
бір қалаға келеді. Қалада базардың ішін аралап жүріп, ханның 
ордасына келеді. Ханның нөкерлері мұны көріп, мынау жат 
жерден келген адам екен, бөтен адам сықылды көрінеді деп, ба
ладан сұрайды (48бет).

Цитатаны әрі қарай созудың қажеті жоқ Енді басқа бір 
ертегіні алып көрелік. «Ақылды етікші» ертегісі.

«Қазақ ертегілерінің» I томында:
«Бұрынғы өткен заманда бір патша болған екен. Оның 

әрбір тәртібін халқы еш тоқтаусыз уақытымен орындап 
тұрады екен. Бір күні бұл патша: «Менің әрқашан халық пай
дасына еткен әмірім орнына нақпанақ келіп тұрады және 
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халқым да мені жақсы көреді. Сондықтан да мен олардың 
пайдасын ойлаймын. Енді мен осы халқыма зиянды бір әмір 
таратайын. Халқым тындап орнына келтірер ме екен? Жоқ 
келтірмес пе екен?» – деп ойлап, уәзірлеріне: – Халыққа тегіс 
хабарландырыңдар: Ешкім басына пайда қылмасын! – деп, 
әмір қылады. Бұдан соң уәзірлер бұл әмірді халыққа естіртіп 
болып, патшаға:

– Халқыңыз әміріңізді нақпанақ айтқаныңыздай орнына 
келтіретін болды, – дейді.

Патша уәзірлеріне еш жауап айтпайды. Түн болған соң 
үстіне бөтен, ескі киім киіп, әмірінің қалай орындалғанын 
көру үшін көшеде жүрсе, шеттегі бір үйде шам жанып тұр 
екен. Патша қайыр сұраған кісі болып, шам жанып тұрған 
үйге келсе, үйдің ішінде бір етікші етік тігіп отыр екен. Етікші 
қайыршыны көріп тұра келіп, бір кішкене нан береді. Сонда 
қайыршы:

– Сен патшаның әмірін тұтпаған не қылған адамсың? 
«Ешкім басына пайда қылмасын және шам да жақпасын» де
гені қайда?» – дейді...» (259260б.).

«Қазақ халық поэзиясында»:
«Бұрынғы өткен заманда халқына пайдалы бір әділ пат

ша болған екен. Әрбір тәртіптері халқына еш тоқтаусыз 
уақытымен орындалып тұрады екен. Бір күні бұл патша ой
лапты: «Мен әр уақыт халық пайдасына қылған әмірім ор
нына нақпанақ келіп тұрады және халқым да мені жақсы 
көреді, сондықтан мен олардың да пайдасын ойлаймын. 
Енді мен бұқара халқыма зиянды бір әмір таратайын, 
халқым тыңдап орнына келтірер ме екен, болмаса келтірмес 
пе екен», – деп ойлап, уәзірлеріне әмір қылады: «Халыққа 
естірт, ешкім басына пайда қылмасын және кеш болғанда 
шам жақпасын!» – деп. Бұдан соң уәзірлер халыққа естіртіп 
болып, патшаға білдіреді: «Халқыңыз әміріңізді нақпа
нақ айтқаныңыздай орнына келтіретін болды», – деп. Пат
ша уәзіріне еш жауап айтпай, түн болған соң үстіне бөтен, 
ескі жаман киім киіп, «Халқым залал әмірімді тұтқаны рас 
па екен», — деп, аралап жүрсе, шетте бір үйде шам жанып 
тұр. Сонда патша қайыр сұраған кісі болып, шам жанып 
тұрған үйге кіріп, қайыр сұрайды. Үйдің ішінде бір етікші 
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етік тігіп отыр екен, етікші қайыршыны көріп, түре келіп, 
патшаға бір кішкене нан береді. Сонда патша айтады: «Сен 
патшаның әмірін тұтпаған не қылған адамсың, патшаның 
бұйрығы бар емес пе еді? Ешкім басына пайда қылмасын және 
шам да жақпасын деген...» (65бет).

Міне, екі мәтіннің екі рет басылған нұсқасы. Көріп отыр
сыздар, текстологиялық біраз өзгешеліктері бар. Екеуінің 
қайсысы дұрыс? Қолжазба қорындағы мәтіннің түпнұсқасы
мен салыстырғанда, 1964 жылы Ә. Диваевқа арналған жинақ
тағы мәтін дұрыс болып шықты. Келтірілген мысалдар
дағы асты сызылған өзгешеліктер былай қарағанда ертегіге 
айтарлықтай нұқсан келтіріп тұрған жоқ сияқты. Алайда, олай 
емес. Жіті қараған ғалымға бұл текстологиялық өзгерістердің 
терең мәні бар.

Біріншіден, салыстырудың нәтижесінде байқағанымыз, 
«Қазақ ертегілері» жинағында шыққан мәтін біраз тексто
логиялық «жөндеуге» түсіп, әдеби редакцияланған. Құрасты
рушылар текстегі кейбір сөздер мен сөйлемдерді қысқарт қан, 
өзгерткен, тіпті кейбірінің орнына өздерінің жанынан қос
қан. Соның салдарынан ертегінің тілі шұбарланған, ауызекі 
сөй леу тілінің ерекшеліктері жойылған: халық ауызекі тілде 
қолданатын сөздер әдеби сөздермен ауыстырылған, ауызекі 
әңгімеде жиі кездесетін төл сөзбен берілетін экспрессивті лік 
жай авторлық баяндаумен алмастырылған. Редакция жасау
шылар ертегі тілін халықтың ауызекі тіліне жақындата мыз 
деп, қарапайымдылыққа ұрынған, стилистік ақаулар жіберіп, 
ертегіге, тіпті жалпы ауыз әдебиетіне тән стильді жоғалтқан.

Екіншіден, «Ақылды етікші» атты ертегідегі тексто
ло гиялық өзгертулер зерттеушіге ертегі жанрына тән 
кейбір ерекшеліктерді аңғартпайды. Мысалы, 1957 жылғы 
жинақта «Бұрынғы өткен заманда бір патша болған екен» деп 
жа  зылса, қолжазба мен 1964 жылы шыққан мәтінде «Бұрын
ғы өткен заманда халқына пайдалы бір әділ патша болған 
екен» делінген. 1957 жылы шыққан жинақтағы «халқына 
пай далы», «әділ» деген сөздерді қысқарту дұрыс емес. Бұл 
жерде құрастырушылар идеялық жағына мән беріп ертегіні 
«идеялық нашарлықтан» тазартпақ болған болу керек. Бірақ 
олай жасамау керек еді. Себебі бұл ертегі XIX ғасырдың 
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аяғы – XX ғасырдың бас кезінде жазылып алынған. Ал, 
бұл ертегіні айтқан Қазалының қазағы Қансабай Аманды
қов өзінен бұрынғы қариялардан естігені күмәнсіз. Солай 
болса, бұл ертегі ертеден келе жатыр. Басқа сөзбен айтқанда, 
бұл ертегіде жалпы ауыз әдебиетіне тән бұқара  халықтың 
«әділ, пайдалы патша», «жақсы хан» туралы идеалистік 
түсінігі, ягни таптық санасының жетілмегендігі орын тепкен. 
Зерттеуші үшін бұл – өте қажет фактілердің бірі.

Жарыққа шыққан ертегіні қайта бастыру – өте жауап
ты іс. Ал, егер оның қолжазба түпнұсқасы сақталған болса, 
онда ол мәтінді тағы да жаңа жинаққа енгізу шығарушыдан 
көп жұмысты талап етеді. Ең алдымен жинаққа енгізетін 
ертегінің қолжазбадағы түпнұсқасы мен жарыққа шыққан 
мәтінін өте жіті салыстырып алу керек. Соның нәтижесінде 
олардың арасындағы өзгешеліктер анықталынуы тиіс. Бұл 
өзгешеліктер екі себептен болуы ықтимал. Бірі – револю
цияға дейінгі баспаларда кездесетін цензураның кесірінен 
болған өзгерістер; екіншісі – құрастырушыредактордың 
еркінен болған «жөндеулер». Алғашқысы Ә. Диваев матери
алдарын қайта бастырғанда кездеседі. Кейінгісі Г.Н. Потанин
нің фольклорлық мұраларын шығарғанда ұшырасты. Екі 
жағ дайда да анықталған айырмашылықтар мәтіннің кейінгі 
басылымында берілген түсініктемелерде көрсетілді. Мысалы, 
1972 ж. шыққан «Казахский фольклор в собрании Г.Н. По
танина» атты жинаққа жинаушының өзі бастырып шығарған 
мәтіндер де кірді. Бірақ көп жағдайда олардың мұрағаттағы 
түпнұсқасы қарастырылып, араларында алшақтық бар ма, 
жоқ па, сол анықталып отырды. Сондайақ Г.Н. Потаниннің 
өзі бастырған мәтіндерге берген түсініктемелердің түпнұсқасы 
табылғанынша ескерілді. Егер мәтіннің варианты болса, ол 
негізгі мәтіндермен бірге немесе түсініктемеде берілді.

Қандай да болсын ертегіні баспаға дайындағанда мәтіннің 
ішінде кездесетін ертегішінің немесе жинаушының түсінік 
сөзін анықтап, көрсетіп отыру керек. Және жинаққа енген 
мәтіндерді түгелдей нөмірлеген абзал. Ауыз әдебиетін жинау
шыфольклоршы ертегіні жазып алғанда кейбір түсініксіз 
жерлерді анықтау үшін немесе логикалық байланысын кү
шейту мақсатымен мәтінге өз жанынан анықтама сөздер мен 



[  273  ]

сөйлем косатыны белгілі. Мұндай сөздермен сөз тіркестерін, 
сондайақ құрастырушының өзі қойған ертегінің атын квадрат 
жақшаға алу қажет. Сонда оның ертегішіге қатыссыз екені 
білініп тұрады. Бұл – ғылыми жинақтың бірденбір шарты. 
Алайда, біздің ғылыми деп жүрген жинақтарымызда бұл шарт 
іске асып жүрген жоқ.

Қазақстанда жарық көріп жүрген фольклорлық, әсіресе, 
ертегі жинақтарында тағы бір кемшілік орын алып жүр. 
Ол – жинаққа енген мәтіндерді нөмірлемеу салты. Егер ғы
лыми жинақта ертегі текстері түгелдей нөмірленіп отыр
са, ол ғалымфольклоршыға зерттеу жұмысын әжептәуір 
же ңілдетеді. Жинаққа енген мәтіндерді нөмірлеу сал
тын қазақ совет фольклортану ғылымында тұңғыш рет 
Г.Н. Потанинге арналған еңбектен көріп отырмыз. Бірақ 
құрастырушылар мәтіндерді түгел бірыңғай нөмірлемей, 
әр бөлім, әр жанр бойынша нөмірлеген. Соның салдарынан 
жинақты ғылыми зерттеу жұмысында пайдалану өте ауыр. 
Айталық ғалымфольклоршы әз жұмысында осы жинақтағы 
«Ер Төстік», «Қу бала» т.б. ертегілерді пайдаланса, ол бұл 
мәтіндердің нөмірін көрсету үшін «Қараңыз: «Богатырские 
сказки» ғ 1, немесе «Бытовые новеллистические сказки» ғ 
3», — деп, ұзақ жазуға мәжбүр болады. Ал, егер жинақта 
мәтіндердің нөмірі болмаса, ғалым бір ертегіні бірнеше рет 
толық аты мен бетін көрсетіп әуре болады. Жалпы, жинақтағы 
мәтіндерді нөмірлеу – орыс фольклортану ғылымында заңға 
айналған ереже. Оның дұрыс екеніне көз жеткізу үшін үлкен 
монографиялық зерттеулердің фактологиялық негіздеріне көз 
салсақ та жеткілікті.

Енді бір әңгіме етуге тұратын нәрсе – фольклорлық жи
нақтың ғылыми аппараты. Ол қандай болу керек? Оның 
құрамы мен мазмұны қандай болуға тиіс? Онда не айту 
міндет? Міне, мұның бәрі жинақтың түрі мен мақсатына 
байланысты. Мәселен, жинақ тек ғалыммамандарға ғана 
арналған ба немесе көпшілік оқушы қауымға бағышталған 
ба, болмаса тек бір ертегіші айтқан ертегілерден, әлде бір 
ай мақта жазылып алынған мәтіндер құралған ба, жоқ 
жас өспірімдер үшін шығарылған ба? Демек, осылардың 
әрқайсысына орай түрлітүрлі аппарат беру керек.

18278
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Қазақ ертегілерін қамтитын жинақтар, негізінде, көп
шілік қауымға бағышталған. Сол себепті оларда мәтіндерден 
басқа жалпылама кіріспе сөз және азынаулақ түсініктемелер 
бе ріліп жүр (Бұл принцип қазақ фольклорының қай жанрына 
бол сын арналған жинақтарда қолданылып жүр).

Шынтуайттап келсек, ғылымымыздың қазіргі дәрежесі 
мұндай жинақтармен қанағаттана алмайды. Жоғарыда айтыл
ғандай, енді таза ғылыми жинақ шығарып, оған шын мәнінде 
ғылыми аппарат беру қажет. Орыс совет фольклоршылары 
бұл істі баяғыда қолға алған. Солардың үлгісі мен тәжірибесін 
пайдалана отырып, ғылыми аппаратқа тағы да бірнеше 
қосымша енгізу керек. Қосымшаға әр түрлі көрсеткіштер 
(сюжеттік, географиялық, есімдік, т.т.), диалектілер мен аз 
қолданылатын сөздердің сөздігі, кейбір мәтіндердің басқа ва
рианттары, жыршылар мен ертегішілер туралы мәліметтер, 
т.б. енуге тиіс.

Кіріспе сөз (мақала немесе алғы сөз) қандай талаптарға 
сәйкес болуы шарт? Қазақстанда арнайы ертегілік жинақтар
ға кіріспе сөзді, әдетте, құрастырушының өзі (1957 жылғы 
жинаққа шейін), кейде маманғалым жазып жүр. Осы күнге 
дейін жарық көрген жинақтардың ішінде 1957 жылы шық
қан «Қазақ ертегілерінің» I томына жазылған М. Әуезов 
пен Е. Ыс майыловтың кіріспе сөзін ерекше атаған жөн. Онда 
авторлар қазақ ертегілері туралы толық мәлімет беріп, бұл 
жанр дың көнелігі мен байлығын, шығу төркінін, қазақ ауы
лында ертегінің жоғары бағаланатынын, тіпті өнердің бір түрі 
ретінде танылатынын кеңінен әңгімелейді, қазақ ертегісінің 
көркемдік табиғатын ашуға көңіл бөледі.

Бұдан кейін шыққан жинақтардың ішінде Ә. Диваев пен 
Г.Н. Потанинге арналған кітаптарға жазылған Н. Смирнова
ның үлкен мақалалары өзінің ғылыми мәнділігімен құнды. 
Аталмыш мақалаларда Ә. Диваев пен Г. Потаниннің өмірі мен 
ғылыми қызметі толық баяндалған, олардық саясиәлеуметтік, 
ғылыми көзқарастары жанжақты ашылған. Олардың еңбегін 
бағалауда автор біржақтылыққа ұрынбай, ғылыми дәлелді 
түрде кемшіліктерін де көрсеткен. Қазақ ертегісіне арналған 
ендігі жинақтарда, біздіңше, кіріспе сөзден басқа да бірнеше 
зерттеу мақалалар болуы керек. Ең алдымен, ертегінің әр жан
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ры жеке том болып шығуы абзал. Айталық, қиялғажайып 
ертегісіне бір кітап арнасақ, ол кітапта кіріспе сөздің орнына 
бір үлкен зерттеу мақала болғаны дұрыс. Мақала қазақ қиял
ғажайып ертегісінің жиналуы, басылуы және зерттелуі жай
лы, сонымен бірге оның негізгі көркемдік ерекшеліктері мен 
кейіпкерлері туралы сөз қозғаса. Осыған қоса жинақта ертегі 
мен әдебиеттің арақатынасы, қазақ ертегісінің басқа халық
тар ертегісімен байланысы, ертегінің тарихқа қатысы сияқты 
мәселелерге арналған шағын мақалалар да болса. Сонда ғана 
бұл жинақ қазақтың қиялғажайып ертегісі туралы толық 
түсінік бере алады. Ал, бұл мақалалар қалай және жинақтың 
қай жерінде берілуі керек? Біздіңше, мәтіндерден тыс берілетін 
«қосымша» деген бөлімге енгізген жөн.

Ғылыми аппараттың енді бір бөлігі – түсініктемелер. Ғы
лымда қалыптасқан дәстүр бойынша, түсініктемелер мәтін
нен кейін, кітаптың соңында беріліп жүр. Бұл дұрыс та болар. 
Қазақ фольклортану ғылымында түсініктеменің мазмұны, 
құрамы, түрі, негізгі шарты әзірге дәйекті түрде шешілген жоқ 
әркім өзінше жазып жүр. Бірақ осы уақытқа дейін шыққан 
ертегілік жинақтарымызда шын мәнінде ғылыми түсініктеме 
жоқ. Ең тәуір делінетін үш томдығымыздың түсініктемелері 
толық емес. Мәтіндердің толық паспорты берілмеген, вариант
тары көрсетілмеген, сюжеттердің географиясы мен ерекшелігі 
аталмаған, ертегілердің халықаралық сюжеттік көрсеткіштері 
ескерілмеген т.б. әрине, бұлар құрастырушылардың кінәсі 
емес. Бұл кемшіліктер сол кездегі қазақ фольклортану ғы
лымының даму дәрежесінен туған еді.

Ал, сонда ғылыми түсініктемелер қандай болуы керек. 
Біз діңше, бұл сұраққа Г. Потанинге арналған жинақтың 
түсі ніктемелері жауап бере алады деп ойлаймыз. Себебі, 
онда 1957 жылғы жинақтың түсініктемелерінде жіберілген 
кемшілік тер түгел ескерілген, сондайақ тарихи, фольклорлық, 
этнографиялық және лингвистикалық түсініктер берілген. 
Бұл жинақта оның үстіне қосымша ретінде шартты белгілердің 
шешімі, кісі аттары мен фольклорлық терминдердің көрсеткіш
тері де бар.

Ендігі алдағы міндет – қазақ ертегілерінің әр жанрына 
арналған шын мәнінде ғылыми жинақ шығару. Ол үшін бірінші 
кезекте текстология жұмысын қолға алу керек.
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ҚЫТАЙДАҒЫ ҚАЗАҚ ЕРТЕГІЛЕРІ 

(2013 жылғы экспедиция материалдары бойынша)
 
Қытайдағы қазақ фольклорын жинау мен жариялау ісі 

ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастау алып, әсіресе 8090 
жылдары кең өріс алғаны белгілі. Жиналған материалдың 
басым көпшілігі – эпикалық үлгілер мен ертегілер. Алай
да, оларды ғылыми түрде жүйелепталдау мен типологиялық 
тұрғыдан зерттеу ісі кенжелеп келеді. 1980 жылдардан бері 
әр облыс пен ауданның, ауылдың тұрғындарынан жиналған 
мәтіндер журналдарда, жеке кітап болып басылып, ел арасы на 
кең таралып, ғылыми көпшілік сипатта зерделеніп келеді. Осы 
шақта үлкен жинақтар қиссадастандарды қамтып, фольклор
тану үшін аса құнды істер атқарылды. Өкінішке қарай, сол 
қазына Қазақстанға жетпей қалды, тек біренсаран томдар мен 
журналдар әр түрлі жолмен жеке адамдардың қолына тиді, 
бірақ  олар үлкен ғылыми айналымға түспеді. Осы олқылық
ты жою мүмкіндігі Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 
ғана пайда болды. Қазақстанда «Мәдени мұра» Мемлекеттік 
бағдарламасының аясында жарық көрген «Бабалар сөзі» 100 
томдығында Қытайдағы қазақ фольклорына 10 том бөлінген 
еді. Бірақ бұл 10 томға енген шығармалар тек эпикалық ту
ындылар (батырлар жыры, тарихи жырлар, т.б.) болды да, 
басқа жанрлар сырт қалды. Ал, бізге жеткен ақпар бойын
ша Шыңжаңдағы қазақтарда қолжазбалар, сирек кітаптар 
сақтаулы екен, сондайақ ел аузынан жазылып алынған, бірақ 
баспа жүзін көрмеген шығармалар бар боп шықты. Міне, 
қазіргі мүмкіндікті пайдаланып, Қытайдағы қазақ фолькло
рын, әсіресе, ел аузында жүрген немесе қолжазба күйінде 
сақталған, я болмаса бізге жетпеген кітаптар болса, соларды 
жинау үшін 2013 жылы 2 мәрте экспедиция ұйымдастырылған 
болатын. Олардың жинап келген дүниелері – мол қазына екен. 
Кітаптар, қолжазбалар, журналдар, жекелеген көшірмелер 
әкелінді. Жанр жағынан алғанда, фольклордың барлық түрі 
бар: ғұрыптық фольклор, айтыстар, жырлар, ертегілер, 
аңыз дар, ауызекі әңгімелер, т.б. Бұлардың бәрін толықтай 
жүйелеп, сипаттап, жариялау үшін біраз уақыт қажет, ал 
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оларды ғылы ми тұрғыдан зерттеузерделеу – болашақтың ісі. 
Әзірше алғашқы жүйеге түскен біраз үлгілерді сипаттап, әр 
жанрға бөліп, ілкі талдаумен ғана шектелуге тура келеді.

Сонымен, біздің қарастыратынымыз – ертегілер. Ескер
те айту қажеттігі: бүкіл материал әлі толық жүйеленбеген 
себепті, біз ертегілік мәтіннің барлығын алмаймыз, қолдағы 
60тан астам мәтіннің ішіндегі әр жанрдың екіүш үлгісін ғана 
қарастырамыз. Мәселен, хайуанаттар туралы (3), ғибраттық 
(новеллалық) пен сықақтан (сатиралықтан) 23тен, қиял
ғажайыптан да 23тен, жекелеген аңыздар мен тұрмыстық 
әңгімелердің де үлгілері қамтылған. Тағы бір айтатын нәрсе: 
оқырманға түсінікті болу үшін біз мәтіннің мазмұнын кеңірек 
беріп, оны талдаумен бірлікте қарастырамыз. Араарасын
да жалпы сипаттама да беріліп отырады. Мәселен, «Жүйрік 
сиыр» атты мәтінге тоқталуға болады.

«Сиыр «менің тегім жылқы»,  – деп, ылғи жылқылармен бір 
жүреді. Бір күні жылқыға қасқыр тиеді. Қасқырдан үріккен 
жылқы алысқа қашып кетеді. Сиыр жалғыз қалады. Оны 
қасқырлар қоршап алады. Сиыр өкіріп, жанталасады. Сол кез
де оның өкіргенін естіп, басқа сиырлар жиналып, әлгі сиырды 
құтқарып алады». 

Сырттай қарағанда, бұл хайуанаттар жайындағы ертегі 
сияқ ты. Алайда, мұнда сықақтық мазмұн айқын. Сықақпен 
бірге ғибрат та бар. Бір жағынан, әлін білмей, менменсіген 
сиыр ды (адамды) күлкі ету болса, екінші жағынан, «жөніңді 
біл, жайыңды ойла» деген ғибрат айтылып тұр. Ендеше, бұл 
шығарма – кәдімгі мысалға айналған ертегі. Жалпы, хайуанат
тар туралы ертегілер заман ығына қарай ғибратты мысалдарға 
жақындағаны аңғарылады. Тегінде, мұндай үдеріс фольклор 
жанрларының трансформацияға түсе бастағанын көрсететін 
заңдылық сияқты. Әдеби мысалдардың түптөркіні де хайуа
наттар туралы ертегілер екені белгілі (хайуанаттар туралы 
ертегілердің этиологиялық түрлері де осындай процестерден 
өткен). Тіпті хайуанаттар туралы классикалық ертегілердің 
осындай үдеріске ілінгені байқалады. Міне, сондай ертегінің 
бірі – «Түлкі мен қасқыр» ертегісі.

«Түлкі мен қасқыр дос болады, бірақ ойнаған болып, қас
қыр түлкіні өлгенше жұлмалап, көбіне тісін батыра жүреді. 
Түлкінің жүрегіне кек орнайды.
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Азық іздеп жүріп, түлкі бір бөденені ұстап алады. Қасқырға 
көрсетпей, өзі жемекші болғанда, бөдене «менің бір тамшы 
қаным мен бір уыс жүнім бар, соны жегенде қанша бүйре
гің шығады, мені қоя бер, мен саған семіз аттың жемтігін 
көрсетейін», – дейді.

Түлкі бөденені босатады, аттың жемтігіне келіп, біраз 
жеп алады да, қасқырды ертіп келеді. Екеуі жеп жатқанда, 
байқамай қасындағы орға түсіп кетеді. Түлкі қасқырдың 
иығына  мініп, ордан шығады да, қасқырды мазақ етеді: «Жол
дас едің ғой, бері таман келіп айтшы!» – дейді қасқыр. Түлкі 
орға жақындаған кезде, қасқыр қарғып құйрығынан тістеп, 
орға түсіреді. Екеуін аңшы келіп соғып алады. 

Алдамшы түлкі, рақымсыз қасқыр қайда?
Рақымсыз, мейірімсіздіктен бар ма пайда?
Тегінде тыныш жүріп, көрген [жақсы]
Бөдене қалады аман анау сайда, – 

деп өлең қылыпты халық», – деп аяқталады ертегі. Бұл – кә
дімгі мысалға тән сентенция.

Сондайақ, «Ашкөздің ажалы – тамағы, қудың ажалы – ама
лы» атты ертегі де осы мәндес.

Аңшы аңдардың жүретін жолына қойдың бүтін құйрығына 
у сеуіп тастайды. Құйрықты қасқыр ашықса да жеуге қорқып 
тұрады. Осы кезде түлкі келіп: 

– Ой, қасеке! Неғып тұрсың? – дейді. Қасқыр түлкіге:
– Мына қойдың бүтін құйрығы жатыр. Жейін десем, бір 

бәлесі бар ма деп, жемейін десем, қиып кете алмай жүрмін, – 
депті. Сонда түлкі тұрып:

– Несі бар дейсің?
 

Құл базарға барғанда,
Құйрық арзан болғанда,
Біреу алған құйрық қой.
Қанжығаға бос байлап,
Қолпаққолпақ шапқанда
Түсіп қалған құйрық қой! 

Сен жемесең мен жеймін! – деп тап береді. Сол шақта қасқыр 
өзі құйрықты бас салады да, жеп қояды. Қу түлкі осылай 
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қасқырды өлтіріп, кете барады. Сол сәтте аңшының қыраны 
оны бас салады. Қасқырды да, түлкіні де аңшы байлап алады 
да,  «Ашкөздің ажалы – тамағы, қудың ажалы – амалы», – деп 
миығынан күліп, үйіне кетеді».

Қысқа әрі нұсқа түрінде баяндалған оқиға таза хайуанат
тар түріндегі ертегіден гөрі ғибратты мысалға жақын. Мұны 
екі аңды бірдей соғып алған аңшының «ашкөздің ажалы – 
тамағы, қудың ажалы – амалы» деген сөзінен байқауға бола
ды. Бұл сөз астарлы түрде арам адамның ұнамсыз қылықтарын 
мінеп, ондай істердің немен тынарын көрсетіп тұр. Сонымен 
қатар қасқыр мен түлкінің де әрекеттері әр түрлі психология
ны аңғартады. Қасқыр – өте қомағай әрі қызғаншақ. Әуелде 
өзі қорқып жемей тұрған құйрықты түлкі жеймін дегенде әрі 
одан қызғанып, қомағайлана барып, улы құйрықты жұтып 
жібереді. Бұның үстіне қасқыр ақымақтау, аңқау. Құйрықты 
неге жей алмай тұрған себебін жасырмай, түлкіге айтып сала
ды, ал түлкі оны шебер пайдаланады. Сонда қасқырдың «жол
да жатқан құйрықты бір бәлесі бар ма?» деп сақтық жасаған 
түрі осы ма?

Ал, түлкі болса, ол кәнігі айлакер, қулығына найза бойла
майтын амалшыл. Қасқырдың ақымақ екенін, қызғаншақ, 
қомағай екенін ол жақсы біледі. Соны өте әдемі пайдаланып, 
уланған құйрықты қасқырға жегізеді де, мәз болады. Бірақ 
өзі де, қанша қу болғанымен, қыранның қармағына ілінеді. 
Сөйтіп, қасқырға деген арам пиғылының жазасын тартады. 
Ақыр соңында қасқыр да, түлкі де аңшының қанжығасында 
кетеді. Осы финалмен ертегі «біреуге жамандық істеме, ол 
алдыңнан шығады» деген ғибрат айтып тұр. Сондайақ екі 
аңның аңшыға жем болуы – адам бәрінен күшті деген идея да 
бар мұнда. Демек, аңшының сөзі арқылы ертегіде «ашкөз бол
ма, арам болма» деген нақыл айтылады деп түюге болады.

Жалпы, ел арасында бұл ертегінің «Бұл не деген жолда 
жатқан батпан құйрық?» атты варианттары бар. 

Мысалдың сипаты бар ертегінің бір түрі – «Қызыл мысық».
«Арыстан барлық аңды жинап, төбе басын сайлау керек 

дейді. Әркім әр түрлі ойда болып, ақыры бірбіріне қимай, 
ешқайсысы бұрын көрмеген жұмбақ аңды сайлайды. Келесі 
жылғы жиында жаңағы төбебасы алдынан жүгіріп өткен 
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құйрық сұрыны (тышқанды) қуа жөнеледі. Сонда ғана оның 
мысық екені білінеді. Осыны көрген аңдар баяғы әдетіне ба
сып, бірінбірі қуалап, әлі келгендері әлсіздерін жей бастайды. 
Қарапайым аңдар әңгіме етіп, одан да қоянды сайлау керек 
еді, «қорқақты қуа берсең батыр болады» деген ғой. «Тағылар 
тағылығын қойса, қоян қорқақтығын қояр еді», – деп өкініп 
бара жатқан дауыстар естілді.

– Патшамыз арыстан болғанда, төбебасымыз қайдан оңсын, – 
деп өндіре алмаған арыздарын арыстан мен төбебасысызақ өз 
қолымен бітіріп алуға ант еткен соңғы сөздері еді». 

Өте жақсы мысал. Арыстанның елді жарылқаймын деген 
уәдесі кең әрі көркем берілген. Әдеби мысалға жақын. Аса 
астарлы.

Осындай ғибрат пен сықақ араласқан ертегілер мен тұрмыс
тық ауызекі әңгімелер, тіпті тарихи аңыз түрінде айтыла тын 
мәтіндер де экспедицияда әкелген материалда баршылық. 
Солардың кейбіріне тоқталайық. Міне, «Жақсылық пен Жа
мандық» деген ертегі. 

«Жақсылық пен Жамандық бір күні жолға шығады. Аң 
ата алмаған соң, Жамандықтың ұсынысымен Жақсылықтың 
атын сойып жейді. Біраз күннен соң аттың еті таусылып, 
Жамандықтың атын соятын кезек келеді. Жамандық атын со
юдан жалтарып, түнде қашып кетеді.

Жақсылық айдалада басы ауған жаққа жүріп кетеді. Бірер 
күннен кейін иендегі бір үйге кезігеді. Әлгіде ешкім жоқ, іші 
толған неше түрлі тамақ. Бірақ Жақсылық тамаққа тиіспей, 
бір бұрышқа барып отырады.

Сол күні түнде үйдің иелері келеді. Дүниелерін тексеріп, 
ешкім келмепті деп, олар өзара сырласады. Дабырдан оянған 
Жақсылық олардың сөзін тыңдап, жата береді. Олардың 
біреуі: – Әлгі өрдегі патшаның ұлына мысықтың қаны ем бола
тын болды, ертең біреуіміз бір құмырсқаның қанатын апарып 
берейік, сонда ол алакүде (құда) жазылады, – дейді.

Жақсылық таң бозынан тұрып алып, тағы да беті ауған 
жағына кете береді. Келе жатса, алдынан бір шабарман шау
ып келеді де, Жақсылыққа: «Патшаның ұлы науқас, «кім жаз
са соған орнымды берем» деп жар салды. Соған дәрігер іздеп 
келемін. Еш ем болмады. Кім бірінші жолығады, соны алып 
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кел», – деген бұйрық берді деп, Жақсылықты атына мінгізіп 
алып, патшаның үйіне алып келеді. 

Жақсылықтың есіне түндегілердің сөзі түседі де, баланы 
емдейді. Бала жазылып, Жақсылық сол жұртқа патша болады.

Жылдан жыл өтеді. Бір күні тақта отырған Жақсылыққа 
жадапжүдеген Жамандық келеді. Жақсылық оны қонақ 
қылып, өзінің қалай патша болғанын айтып береді. Жамандық 
өзі патша болғысы келіп, Жақсылық айтқан үйге барады. 
Тамаққа тойып алып, ұйқыға кіріседі. Түнде үй иелері келеді, 
тамағын біреу жегенін біліп (еттерін өлшесе, кем шығыпты), 
үйді қарап жүріп, ұйықтап жатқан Жамандықтың басын кесіп 
алыпты».

«Жамандықтың өлімін естіген жұрт: Жолдасына қасқыр 
құрлы болмаған опасыздың сазайы сол!» – депті.

Бұл ғибарттық ертегі тоғыз эпизодтан (мотивтен) тұрады. 
Жанр заңына сәйкес ғибрат сөзбен аяқталған. Финалдан соңғы 
ғибрат сөз – халықтың Жамандыққа берген бағасы, үкімі. Бұл 
сюжетте екі әрекет ғажайып ертегіден алынған: а) Иен далада 
ас толы үйдің болуы, аш келген Жақсылықтың оны жемеуі; б) 
Патшаның тағына отыруы.

Келесі бір ертек «Үш ұры» деп аталады. Бұл ертегі – әйгілі 
үш өнерпаз туралы қиялғажайып ертегісінің ғибраттық
тұрмыстық түрге айналған үлгісі. Егер дәстүрлі ертегіде үш 
өнерпаздың ерекше қасиеттері ізгілікті істерге жұмсалса, бұл 
ертекте Үлкен Көзді, Ұзын Қолды, Үлкен Басты кейіпкерлер 
өздерінің ғажайып мүмкіндіктерін ұрлыққа пайдаланады. Он 
мың жылқыны ұрлаған олар енді олжаны бөлісе алмай, та
ласып, қыпқызыл төбелеске ұрынады да, ақыр аяғы Үлкен 
Мұрынды адамға тап болып, опат болады. Ертек «Өзіңнен зор 
шықса, екі көзің сонда шығады», – деген мәтелмен аяқталады. 

Мұнда да сентенция айтылып, адам өзін зор санамай, 
ешкімге қиянат жасамай, ізгілікті өмір сүруге тиіс, әйтпесе, 
түптің түбінде қор болады деген ой, нақыл беріледі.

Ендігі ғибраттық ертегінің аты – «Әділ төрелік». Сюжеті – 
үнді елінің «Панчатантра» жинағында кездеседі. Бұл сюжетті 
С. Сейфуллин «Көкшетау» поэмасында жырлаған. Онда 
тұтқынға түскен қалмақ қызы жұмбақтап айтқан үш оқиға ба
яндалады.
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Ал, мына ертегіде (мысал десе де болады) ол сюжет былайша 
әңгімеленеді.

«Алыстан келе жатқан жігітке жеті қарақшы кезігіп, оның 
бар тапқантаянғанын тонап алады. Жігіт олардың соңынан 
жүріп, қаладағы үйін біліп алады. Содан жігіт қаланың 
бастығына шағым жасайды. Бірақ жеті қарақшы мойында
майды. Қала бастығы жігітті қайтарып, қарақшыларды өзінің 
үйіне алып барады да, үстілеріне жаңа киім беріп, қонақ етіп, 
күтеді. Бір күні қала бастығы қарақшыларға мынадай әңгіме 
айтады.

Бір байдың қызы көрші бақшадағы гүлге қызығады, өзі 7 
жаста. Көршінің өзі қатарлы баласынан гүл сұрайды. Бала 
шарт қояды: «Бойжеткенде маған шықсаң, беремін», – дейді. 
Қыз «мақұл» деп, гүлді алыпты. 

Біраз жыл өтеді. Қыз бой жетеді, оның атаанасы ұзату той
ын жасайды. Қыз күйеу жігітке өзінің балалық шағында көрші 
балаға уәде бергенін айтып, басының бостандығын сұрайды. 
Күйеу жігіт рұқсат береді. 

Содан қыз түнделетіп келе жатып, 7 қарақшыға кезігеді. 
Олардың біреуі алмақшы болады. Қыз өзінің не себепті түн 
қатып бара жатқанын айтады. Жеті қарақшы: «Ондай уағдаңа 
бола түн қатып бара жатсаң, рұқсат», – депті де қызды қоя 
беріпті.

Бір белден аспай жатып, қыз бір топ көкжалға ұшырасады. 
Бөрілер қызды қамалап алып, жейтін болған соң, қыз өз 
жағдайын, уағдасын орындауға күйеу жігіттің, жеті қарақ
шының уағданы орындауға жібергенін айтады. Мұны естіген 
көкжалдар: «Болды, аштан өлсек те, қоя берейік. Жас жан 
екен, уағдасына жетсін», – деп олар да қоя береді.

Содан соң қыз баяғы уәде берген бақшашының баласына 
барады. Ол:  «Уәдеңе жеткеніңе рахмет! Мен сені қосағыңнан 
бұзып алып, не мұратқа жетемін», – деп уәделі қызына рұқсат 
етіпті.

Қыз үйіне қайтып келіп, атаанасы той жасаған жігітке қо
сылыпты. Осы әңгімесін бітірген қала бастығы жеті қарақшы
ға: «Сонда осылардың қайсысы ер?» – деп сұрақ қояды. 

Қарақшылардың жауаптарын естіген соң оларды дарға асу
ға бұйырады. Қарақшылар зар илеп, кешірім сұрайды».
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Осы сияқты ақыл мен ойлылық туралы, әр нәрсенің мән
мағынасын терең түсіну қажеттігі жайында әңгімелейтін 
ертегілер бір топ құрайды. Солардың екіүшеуін талдап кө
релік. Мысалы, сондай ертегінің бірі «Оқу түбін іздеген адам» 
деп аталады.

«Байдың жалғыз ұлы жасынан оқуға беріледі. Әкесі үйлен
діреді. Сәбиі екі жасқа толғанда, байдың баласы «Оқудың түбі 
болады, мен сол оқудың түбіне жетемін», – деп әйелі мен екі 
жастағы ұлына қош айтып, шетелге оқу іздеп кетеді. 

Көп жыл өтеді. Жігіт оқудың түбіне жете алмай, елге қай
тады. Жолда бір кемпір мен шалдың үйіне қонады. Әңгіме 
үстінде жігіт оқудың түбіне жете алмай бара жатқанын айта
ды. Шал балаға қарап, бұрынғылар «кәрің қайда  болса, хатың 
сонда» деген. Мен де бір табылмайтын нәрсе ме – десем, таба 
алмай жүргенің оқудың түбі ме? Анық табылмайтын жоқ мен
де», – деп шал өзінің перзентсіз екенін айтады да, сен бізге бір 
жылға бала бол деп ұсыныс жасайды.

Бала келіседі. Бір жыл бойы кемпіршалдың шаруасын 
атқарады. Бірақ шал үндемейді. Бала іштей ренжіп, бір жыл 
өткен соң қайтады. Оның ренжігенін сезген шал артынан қуып 
барып, былай дейді: 

– Балам, сені сынап көріп едім, өзің айтқандай, оқудың түбіне 
жете алмаған екенсің!... Оқу расымен көп, бірақ оқығанды 
істетпесе (пайдаланбаса – С.Қ.), оқыған оқу түпсіз шелекке 
құйған сұйық нәрсе секілді ағып кетеді. Ел кезіп, таба алмай 
жүрген оқуыңның түбі мынау: сен қонақ болып, үйге қонған 
күні, кәрің қайда болса, хатың сонда деген едім. Сол сияқты 
қариялардың көргенбілгендері – сен оқитын оқуыңның бірі 
еді. Қариялардың мақалдары мен мәтелдерін ерінбей үйреніп, 
одан ғибрат алсаң, оқудың түбіне жетесің. Мен саған бұрынғы 
өткендердің мақалынан бірекі ауыз айтып берейін, ұмытпай, 
есіңе алып жүр. «Жәбір бол, тым жәбірлеп те қалма, орта 
мінезді болуды еске ал, және, «сабыр түбі – сары алтын» деген, 
сабырлы бол. Бір қолың төбелесте болса, бір қолың арашада 
болсын. Оң қолың ұруға айналғанда, сол қолың оң қолыңды 
ұстауға илансын» – деп қош айтысып, айырылысады.

Бала ай жүріп, күзеуде отырған аулына кешке жақын 
ке ліп жетеді. Үйінде келіншегімен шай ішіп отырған жі
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гітті көреді. Ыза болған ол төсекте жатқан жігітті өлтіруге 
ыңғайланады. Сол шақта есіне шалдың айтқан «сабыр түбі – 
сары алтын» деген сөзі түсіп, сол қолымен қанжар ұстап тұрған 
оң қолын ұстай алады да, сабасына түсіп, келіншегінен жігіттің  
жөнін сұрайды. Сөйтсе, ол – өзінің екі жаста қалған ұлы екен.

Шалдың бір жолмен оқудың түбін тауып берем деген сөзі 
дұрыс екеніне көзі жетіп, шалды инаттағанына тәуба етеді 
жігіт».

Бұл ертегінің сюжеті ел арасына кең тараған, ол көбінесе 
«Үш ауыз сөз» деген атаумен белгілі. Ертегі таза ғибраттық. 
Ал, осы ертегінің сюжеттік негізіне тереңдеп қарасақ, ондағы 
көне заманғы қиялғажайып ертегілердегі нанымдарға байла
нысты туған жайттардың кейінгі замандарда қайта қаралып, 
жаңа қоғамдық жағдайларға сәйкес өзгертілгенін аңғаруға 
болады. Мәселен, жігіттің оқудың түбін іздеп, ұзақ уақыт 
үйде болмауы мен үйіне қайтып келгенде ұлын танымауы – 
алғашқы қауымдағы «кувада» салтын еске түсіреді. Сондай
ақ жігіттің қайтып келе жатып, иен далада бір үйге тап бо
луы, онда перзентсіз кемпіршалдың болуы ескі ертегілердегі, 
көне эпостардағы баласыз екі кәрінің перзент іздеп, тентіреп 
жүргенде бір бұтаның, немесе бір мазардың қасында түнеуі  
мен түсінде ақ  сақалды, ақ шалмалы қарттың оларға аян 
беруі  секілді мотивтерге саяды. Ал, шалдың жігітке айтқан 
ақылдары – қазақ өмірінде әдеткі іс және бұл дәстүр әлі күнге 
дейін өмір сүріп келе жатқаны да аян.

Тағы бір ертекке тоқталайық. Ол «Көлдегі алтын» деп ата
лады.

«Патша жарлық қылады: әйел демей, ер демей, 60қа тол
ғандарды «бұл енді еңбек көрсете алмайды, бекер тамаққа 
ортақ етпеу керек, олардың өмірі бітті, оларды өлтіру керек», – 
дейді.

Баласы әкесін патшаның бұйрығымен тауға апарады, бірақ 
қимай, үйге әкеліп, патшадан жасырып, үштөрт жыл бағады. 

Патша саяхаттап жүріп, көлден ат басындай алтынды кө
реді. Ешкім ала алмайды. Патша ашуланып: «Алтынды алып 
бермесеңдер, бәріңді қырамын», – дейді.

Бала әкесіне келіп, «халықтың күйзеліп жатқанын айта
ды. Әкесі ақыл береді: «Төрт қазық қақ, су бойына, алтын 



[  287  ]

көрін ген жерге, қай қазық жағында екенін алтынның сөйтіп 
білесің», – дейді.

Бала әкесінің айтқанын бұлжытпай істейді. Әкесі айтады: 
«Олай болса, алтын көлде емес. Көлдің күнбатысындағы тауда, 
көлге төніп тұратын бір шыңырау құстың ұясы бар, алтын сол 
ұяда. Көлдегі ұстай алмай жүргендерің соның сағымы. Алтын
ды сол ұядан табасың». Бала барып, таудағы ұядан ат басындай 
алтынды үйіне алып келеді.        

Көлдегі алтынның жоқ екенін көріп, патша алған кісіні 
табыңдар деп жарлық шашады. Баланы табады. Бала: «Мен 
көлден алтын алмадым, тау басындағы шыңырау құстың 
ұясынан алдым», – дейді. Патша сенбейді. Бала үйіндегі әке
сіне айтады. Әкесі: «Шыныңды айт», – дейді. Бала әкесінен 
үйренгенін айтады. 

Патша баланы ертіп, алтын ұяға барады. «Ұяның ма ңын
дағы таудың бәрі алтын екен, мұны көрген патша санын бір 
соғып, еткен ісіне қатты өкініпті. Сол күннен бастап алпыс 
жасқа толған кәрілерді өлтіруін қойып, дайым олардан ақыл 
сұрайтын болған екен. 

Бұл мәтінде мынадай жағдай байқалады. 1) Таудың бәрі 
алтын болса, ол да суда көрінуге тиіс қой. Логика жоқ. Бұл 
ертегішіге маңызды емес, өйткені фольклор ондай детальға 
көңіл бөлмейді. 2) Патша басында қатал, кейін жұмсарады. 
Бұл – қиял. Арман. Бірақ  патшаның райынан қайтуы – істеген 
ісіне өкінуінің нәтижесі ме? Адамдарды өлтіруді қойғаны – сол 
өкініштің нәтижесі.  Өкініштің өзі үлкен шешімге әкеледі: 60
қа келгенді тірі қалдырып, ақылдасып отыруы. 

Жалпы, бұл сюжет әр түрлі жанрда көрінеді. Мұндағы 
60жасқа келгенді өлтіру мотиві – алғашқы қауымда болған 
салт. Ал, осы салттың не себептен жойылғаны әр жанр шығар
маларында әр түрлі түсіндіріледі. Бірақ көбісінде патша өзінің 
қатыгез болғанын мойындайды. Ал, мұнда патшаның өте 
қатал жарлық шығарғанына өкінуі мен қаталдығын түсінуі – 
бұл ертегінің ерекшелігі және бұрынғы сюжетке кейінгі дәуір 
түсінігінің әсері.

Экспедиция  материалдарының ішінде бір топ сықақ (сатира
лық) ертегі бар. Солардың біреуі – «Сәуегей шал».
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«Бұрында Сабыр деген шал өтіпті. Өзінде бала болмайды. 
Мал дегенде жиырмаға таяу ешкілағы болыпты...» – деп ба
сталады ертегі. Сюжеті былай: Шал өте жалқау бопты. Сыртқа 
да шықпайды екен. Ешкіні кемпір бағады. Шал күнітүні ет
петтеп, бақаша тарбайып жатқаннан басқа түк бітірмейді. Ел 
оны «Бақа шал» деп атапты. 

Кемпір шалды далаға шығару үшін бір лақты сояды. Оның 
етін шылбырлап тіледі, оны ішегімен орайды. Сөйтіп жөргем 
жасайды. Оны [үйдің] белдеуін айналдырып қыстырып қояды 
да, шалын далаға шығарады. Көзі күн нұрына қарығып, шал 
соқыр боп қалады. Шал құламас үшін белдеуден ұстай алады. 
Қолына жылбыраған бірдеңе ілігеді. Оны үйге алып келеді. – Міне, 
«жүрген аяққа жөргем ілігеді» деген», – деп, кемпір жөргемді 
асып береді. Дәндеп алған шал үйді күніне бірекі айналып 
шығатын бопты. Сөйтіп, кемпір біртебірте шалды алысқа да, 
түнде де жүруге үйретіпті. 

Бір күні шал түнде далаға ұзаңқырап шығып, аяқ астынан 
тұман түсіп, адасып кетіпті. Адасқан шал бір ауылға келеді. 
Қараса, қорада бірнеше адам байлаулы тұр. «Бұл не сұмдық!» – деп, 
шал сұраса, біреуі «Байдың төсегінің бас жағынан бір қанша 
ділдасы жоғалды. Соған күдікті адамдарды түгел шақырып, 
сұрақ қылып жатыр», – дегенше екі жігіт кеп, әлгі шалды 
дедектетіп байға алып келеді:

– Ей, өлімтік қақбас, кімсің, қайдан жүрсің? – деп зір кіл
дейді. Шал қорқып: «Ел аралап жүрген сәуегей едім», – дейді. 

Бай енді: «Сәуегей болсаң, көрейін. Ділдамды кім алды, тап! 
Таппасаң, өзіңді ұры деп, басыңды алам!» – дейді.

Зәресі ұшқан шал: «Маған оңаша бір үй бергіз, сонда жатып 
табамын!» – дейді...

Шал өзінеөзі: «Өлдіңау сорлы, әй, боқшылық дүние, отқа 
да, суға да салдың ғой! Қайтейін, рақымсыз бай өлтірмей қоя 
ма? Не амал бар бұған?» – дейді. Сол кезде сырттан: «Тақсыр 
әулие, құлдығым бар, бір амалын өзің тап! Алған мен едім, 
міне, ділдасы,  түптүгел», – деп жабықтан әкеліп қолына са
лады. Қуанып кеткен шал: – Болды, болды. Саған да, маған да 
өлім жоқ, кете бер, – дейді... Шал сыйқұрмет көреді. 

Байдың түйесі мен бір қара бурасы жоғалады. Шал тағы да 
оңаша үйде. Түнде қашады. Қамысқа тығылып, қара суға түсіп 
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кетеді. Жанталасып, судан шыға бере, қолына бір шуда ілінеді. 
Түйе батпаққа батып қалыпты. Бураны көріп, киімін кепті
ріп, қайтадан орнына келіп жатады. Таңертең байға бураның 
жатқан жерін айтады. Бай адамдары бураны тауып әкеледі. 
Шал тағы құрметте. Қайтпақ болады.

 Бай үшінші рет сынағысы келіп, шоршып жүрген бақаны 
тақиясымен жаба қоймақ болып, екі рет әуре болады да, 
үшінші ретінде әрең дегенде тақиямен жабады. «Әулие» шалды 
шақырып, «Әулием, ренжімей тапшы. Осы тақияның астын
да не бар?», – дейді. Зәресі ұшқан шал Құдайға жалбарынып, 
өзі туралы ойлап: «Е, Құдай, біріншіде сақтадың, екіншіде 
сақтадың. Үшіншіге келгенде «Бақа өлмегенде кім өледі?» – 
деп өзін айтса, бай тақиясын жұлып алып, «Қасиетіңнен айна
лайын, тақсыр, әулиенің әулиесі, сәуегейдің сәуегейі екенсің. 
Рас, бақа еді тақиямның астындағы. Разылық батаңды бер!» – 
деп, шалды бастанаяқ киіндіріп, астына ат беріп, жолға са
лыпты. 

Шал да осы бәледен аман құтылғанына қуанып, екінші мұн
дай іске жоламайын деп, үйіне қайтыпты».

Бұл ертегі Қазақстанда кең  тараған «Бақа» атты ертегінің 
варианты, тек ертектердің атаулары өзгеше. Бәріне ортақ 
жайттар мыналар: а) кедей адамды елдер мазақ етіп, көріпкел 
дейді; ә) оны қасындағылардың айтуымен бай (кейде би, сауда
гер, хан) жоғалған затын (кейде малын) тап деп қинайды; б) ол 
амалсыздан көнеді; в) айдалаға жеке үй тігіледі; г) кедей түнде 
қашады (кейде қашпақ болады); ғ) жоғалған алтын (мата, мал) 
кездейсоқ табылады (бірде ұрының өзі келеді, бірде ол ұрының 
үстінен түседі, бірде қашып жүріп, батпаққа батып қалған 
нарға тап болады); д) бай екі рет ұстай  алмай, үшінші ретінде 
ұстап өлтірген жәндіктің (шегірткенің, бақаның) жағдайын 
кедейге табуды бұйырады; е) кедей өзінің екі рет ажалдан 
құтылғанын, үшінші ретте өлетін болған жағдайын айтады; ж) 
бай кедейді «нағыз көріпкел» екен деп, көп сыйлықпен үйіне 
жіберіпті. 

Ертегінің мазмұны мен айтар ойы – қарапайым адамның 
тағдырымен ойнайтын, оны ойыншық көретін өзімшіл, өркө
кірек кісілердің өрескел істері мен жағымсыз қылықтарын 
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әшкере етіп, сықақ қылу. Сонымен қатар мұнда қорғансыз 
адамды көтермелеп көрсету арқылы ертегі жанрының бұқа
рашылдық сипаты көрініс береді. Өзі кедей, өзі әлсіз адамның 
амалсыздан «көріпкел» болуы қатыгездіктіктің, қоғамдағы 
әлеуметтік әділетсіздіктің және соның салдарынан етек алған 
қарапайым адамның мүшкіл халде болатынының жарқын ай
насы іспетті. Жалпы, бұл ертегі –  «күліп отырып жылайтын» 
шығарманың үлгісі.

Біз қараған экспедиция материалдарының арасында қиял
ғажайып ертегілер де баршылық. Енді соның екіүш мәтінін 
талдап көрелік.

«Нанбатыр» ертегісі. «Бұл ертек бірнеше сюжеттен тұ
рады. Жанрлық сипаты жағынан да біркелкі емес. Қиял
ғажайып ертегі мен  батырлық ертегіге тән мотивтер арала
сып кеткен,  тіпті кей тұстарда тұрмыстықхикаялық жайт
тар да кездеседі. 

Ертегінің басталуы классикалық ертегілердей перзентсіз 
атаана мен кейіпкердің ғажайып (ғайыптан) тууы мотивтері, 
бірақ олар ешбір көркемдіксіз, жай әңгіме сияқты бандалады:

«Сонау бір атам заманда Тобықбай деген бір мерген болып
ты. Тобықбайдың әйелі өмірі бала көтермепті. Өзі момын, адал 
адам екен. Мұның баласының жоқ болғанына барлық ел ая
ныш етеді екен де, өзін жақсы көреді екен. Баланың зары өткен 
Тобықбай күндердің бірінде әйеліне:

– Мен үш айлық сапарға ауға (аңға – С.Қ.) шығамын. Қайтып 
келгенімше бала тапсаң таптың, таппасаң, сені қоя беріп, басқа 
әйел алам. Бала болғанда, ұл бала тауып бер, – депті де, сапарға 
кетіпті».

Келтірілген үзіндіден перзентсіз атаана туралы мотив 
қысқа әрі қарабайыр айтылатынын көреміз. Сонымен бірге 
бұл мысалда алғашқы қауымдағы тағы бір салттың көлеңкесі 
бар. Ол – баланың әкесі үйде жоқта тууы. Айтылған салт «ку
вада» деп аталған, ол матриархат заманында болған. Ең ескі  
салт бойынша әйелі толғата бастаған уақытта, күйеуі үйшіктің 
үстінде, я болмаса басқа жақын жерде әйелі толғатқан шақта 
әйелінің ісқимылын қайталайтын болған, сөйтіп әйелінің тез 
әрі жеңіл босануына әсер етеді деп есептелген. Матриархат  
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ыдырау кезінде бұл салт өзгеріске түседі. Енді күйеуі босана
тын әйелден аулақ жүретін болған 1. 

Осы салттың өзіндік көрінісі ертегіде кейінгі заманның ұғы
мына сәйкес өзгертіліп берілген. Мұнда болашақ баланың әкесі 
әйелінен ұл тауып беруін талап етеді де, өзі ұзақ сапарға атта
нады. Бұл жағдай ежелгі себептің кейінгі дәуірдің түсінігіне 
сай өзгергенін аңдатады. Бұрын күйеуінің үйден кету себебі әр 
басқа болып келетін: ол алыста шайқаста, яки сапарда болады, 
баланың іңгалағанын естігенде қуаныштан өліп қалармын деп 
қауіптенеді, т.т. және күйеуі кетерінде әйеліне «ұл тауып бер» 
деген талап қоймайды. 

Ал, енді болашақ батырдың дүниеге келуі мотивіне көңіл 
бөлейік. Ертегіде былай делінеді:

«Ерінің жарлығын қалай орындауды таба алмаған әйел 
қатты қысылады. Зарланып жылайды. Бір күні нан пісіру 
үшін илеген ұннан бір баланың бейнесін жасайды да, сырттағы 
жерошаққа от жағуға шығады. Отын тамыза алмай, үрлеп 
жатқанда:

– Балаң жылап қалды, балаң жылап қалды, – деген дау
ыс естіліпті оған. Артына жалт бұрылып қараса, киіз үйдің 
күлдіреуішінде бір кішкентай құс отырғанын көреді. Әлгі 
«балаң жылап қалды» деп отырған сол «бақыт құсы» екен. 

Мұның не сұмдық екеніне көзі жетпеген әйел жүгіріп 
үйге кіреді. Үйіне келсе, әлгі бала ғып жасап кеткен наны 
жоқ, оның орнында аппақ сазандай бір ұл екі өкшесімен жер 
тепкілеп, жылап отырады. Әлгі нан балаға айналып кетіпті. 
Әйел: «Құдайдың бергені, бақыт құсым менің», – деп баланы 
бас салады. Сол кезде әйелдің өмірі тамшы тамбаған омырауы
нан сүт сорғалап қоя береді.

Міне, ежелгі классикалық ертегілер мен жырларда кез
десетін «ғажайып (ғайыптан) туу» мотиві. Ол басқа сипатта 
көрінеді. Ескі фольклорда кейіпкердің ғажайып тууы алуан 
түрлі керемет кейіпкерлер мен әулиеәмбиелердің араласуы
мен жүзеге асса, мұнда адамның қолдан жасаған дүниесі өз
өзінен бала болады. Рас, «бақыт құсы» сияқты кереметтің де 
көмегі болған сияқты, бірақ қамырдан жасалған бейнеге кім 
жан салды, ол неге жылады, «бақыт құсы» қайдан келді, де
ген сауалдар ертегіде ашылмайды. Осыған қарағанда, ертегі 
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сюжетінен бірер эпизодтар түсіп қалған тәрізді. Бұлай болуы 
түсінікті, себебі ертегі кеш жазылып алынған әрі ертегі айту 
дәстүрі бұзыла бастаған болу керек. Соған қарамастан «бақыт 
құсының» сөйлеуі мен әйелдің омырауынан сәби ембей жатып
ақ сүт сорғалауы – бұл ертегіде ежелгі мифологиялық ұғым 
түсініктер болғанын аңғартады. Егде тартқан, жасы 7080нен, 
тіпті, алтайлықтар фольклорында 120130дан асқан жұбайлар 
бала туып жататыны – фольклор үшін әдеткі үрдіс.

Әңгіме болып отырған ертегінің бертінгі заманның ыңғайы
на қарай өзгергені мынадан да байқалады. Межелі үш айдан 
кейін Тобықбай аңшы үйіне оралып, баланы көргенде, әйелінің 
сөзіне сенбей, «үш айдың ішінде сен қалай бала таба қоясың? 
Сен біреуден сұрап, немесе сатып, әйтпесе ұрлап алдың», – деп 
кінә тағып, қыспаққа алады. Әріберіден соң бала мен әйелді 
сынақтан өткізеді. Ал, сынағы дәстүрлі  фольклордағыдай: 
бірнеше адамның ішінен бөтен киіммен алма ұсынған ана
сын бала бас салады. Міне, осыдан кейін ғана Тобықбай райы
нан қайтып, баланы бас салып, бетінен сүйіп алады. Оны «өз 
балам» деп, жақсы көреді. Оған бесік  той жасап, елді жиып, 
«Нанберген» деп ат қояды.

Ертегі жанрының заңы бойынша Нанберген де жедел өсіп, 
ержетеді. Арада күн өтеді, ай өтеді, жыл өтеді. Бала алып
тай болып ержетеді. Нанберген он жастан асқанда қайратты, 
қайырымдылығымен атақты мергендігімен ел көзіне түседі» 
– дейді ертегі. Осыдан әрі қарай Нанберген нағыз ертегінің 
батыры кейпінде көрінеді. Мұнда оның басынан кешкендері 
бірнеше сюжетті қамтиды. Әдеттегідей Нанбатыр үйден алыс 
жолға шығады. Оның себебі: «Сұрқанды» деген тауда тұратын 
Темірбатыр, Субатыр атты екі мергенге жолығып, күш 
сынасқысы келеді, өйткені олар «алысқанын алмай, көздегенін 
жықпай қоймайды екен». Нанбатырдың хикаялары енді баста
лады. Әр хикая – бір сюжет.

1. Нанберген «алты ай, алты күн жол жүріп, іздеп шыққан 
батырларын тауып, олармен достасып кетеді. Оның есімін 
«Нанбатыр» деп атайды. Үшеуі Шұрқанды (Сұрқанды) тауын
да аң аулап, күн көреді, қарағайдан іргесі жетпіс қанат, есігі 
жеті қанат үй салып алады». Бір күні Нанбатыр мен Темірбатыр 
аңға кетіп, тамақ пісіруге Субатыр қалады. 
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Бұл мотивсюжет алғашқы қауым кезіндегі «еркектердің 
құпия одағы» («тайный мужской союз» дом) деген салтты еске 
түсіреді. Алып  Нанбергеннің айдаладағы екі батырды іздеп, 
оларға қосылып, өмір сүруі тегін емес. Ол неге екі мергенді 
іздейді. Әдетте, кейіпкер өз үйінен алыстағы бір қызды не
месе қалыңдығын табу үшін ұзақ сапарға шығады. Ал, Нан
батыр құла дүздегі, таудағы екі батырды іздеп шығады. Де
мек, ол кәмелеттік жасқа жетіп, азамат болу үшін баяғы 
дәстүрдің ізімен алыстағы ерлердің құпия одағына (үйіне) 
барып, алуан түрлі кәмелеттік сынақтардан өтуге тиіс, сөйтіп 
өзінің азамат болғанын дәлелдеуі керек, өзін танытып, тайпа
рудың мүшесі болуға лайық дәрежеге жеткенін көрсетіп, 
үйленуге, рутайпаның құпия шежіресін білуге хақылы екенін 
айғақтауға тиіс. Мұндай салт алғашқы қауым тұсында бозба
ланы «кәмелеттік сынақтан» («обряд инициации»)  өткізу деп 
аталған. Осы сынақтан өткеннен кейін ол есейді, мүлде басқа 
адам болды деп танылып, оған жаңа есім берілген. Ертектегі 
Нанбергеннің «Нанбатыр» деп аталуының себебі – осы. Оның 
фольклордағы көрінісін кезінде Дж. Фрэзер, В. Пропп сияқты 
атақты ғалымдар зерттеген болатын 2. Әлбетте, ертекте бұл 
салт дәл сол күйінде көрсетілмейді. Біздің ертекте де ол кейінгі 
өмір салтына байланысты трансформацияға ұшыраған. Нанба
тыр елге аты жайылған екі аңшымергенмен күш сынасу үшін 
сапар шегеді (Жалпы, аңшымерген бейнесі – ең көне образ 
екені дәлелденген 3). Бұл жерде ертегі жанрының поэтикасы да 
сюжетке әсер еткенін айту қажет. Мәселен,  Нанбергеннің екі 
мергенді іздегендегі мерзім «алты ай, алты күн» болады. Ал үш 
мергеннің салып алған үйінің «іргесі жетпіс қанат, есігі жеті 
қанат» екен. Мұндай үлкен үй сол «еркектердің құпия үйіне» 
сәйкес келеді. 

2. Ендігі оқиғалар әйгілі «бойы бір қарыс, сақалы қырық 
қарыс» сюжетіне құрылған, ал сюжеттің өрілуі біршама 
өзіндікке ие және бірнеше оқиға тізбегінен тұрады. Атап айтар 
болсақ, мәселен, бойы бір қарыс шал үш рет келіп, үш батырға 
өзінің ғаламат күштің иесі екенін көрсетеді; тек қана Нанба
тырдан жеңіледі. Оның үш келуі – үш оқиға болып, біркелкі 
суреттеледі. Міне, бірінші келуі: «Субатыр тайқазанымен етті 
былқытып асып отырғанда, сырттан біреу келіп:
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– Ей, есігіңді аш! – деп айқай салыпты. Әлгі дауыс жол
дастарының дауысына ұқсамайды және олардың келетін уа
қыты болмағандықтан есікті ашпайды. Сырттағы адам тағы 
да айқай салады. Ашпайды. Бір уақытта салдыр етіп, жеті 
қанат есік жерге түсіпті. Субатыр жалт қараса, бойы бір қарыс, 
сақалы жеті кез аппақ қудай шал кіріп келеді». Ал, енді шал
дың не істейтінін көрейік:

«Әлгі шал келісіменақ Субатырдан қазандағы етті сұрапты. 
Субатыр «бермеймін» депті. Шал мырс етіп бір күліпті де, Су
батырды бір аяғымен желкесінен басып тұрыпты да, етті сүйек
саяғымен сыпырыпсиырып жеп алып, жүре беріпті».

Міне, шал – зорлықшы, әйшәйі жоқ, үйге басакөктеп 
кіріп, бүкіл етті жеп, кете барады, ал  Субатыр еш қауқар жа
сай алмайды, шалдың  бір аяғына да шамасы келмейді. Осы 
жерде мынадай сұрақтар туады: бұл шал кім, қайдан келді, 
неге өктем сөйлейді, ойына келгенін істейді, неге Субатыр ша
расыз?

Бұл сауалдарға шалдың басқа ісәрекеттерін көрген соң жа
уап іздеуге болатын секілді. Фольклорлық дәстүр бойынша 
шал үш рет келеді. Міне, екінші келуі. 

«Ертеңінде үйде Темірбай қалыпты да, ана екеуі аңға шы
ғыпты. Есікті түнімен қайта жасап, бұрынғысынан да берік 
етіп қойыпты...»

«...Түс ауған мезгілде «есік аш» деп бақырды шал.  Темір
батыр есікті ашпайды. Ашуланған шал есікті бірақ теуіп, 
кіріп келеді. Оның түрін көрген Темірбатыр күліп жібереді. 
Ол Темірбатырдан «етті бер» деп ым қақты. Темірбатыр еттің 
сылынып қалған сүйектерін береді. Шал оны жеп алып, тағы 
сұрайды. Темірбатыр шалға ет бермейтінін айтады да, «үйден 
шық, әйтпесе басыңды аламын», – депті шалға кіжініп. Шал 
«бермесең, тартып жеймін, – деп, Темірбайды бас салыпты. 
Екеуі жат та алысыпты. Ақыры шал Темірбайды алып ұрып, 
бір аяғымен желкесінен басып тұрып, тайқазандағы етті сыпы
рыпсиырып жеп кете беріпті».

Байқасақ, шал екі ретте де «есікті аш»  деп бұйырады, жеті 
қанат есікті бірақ теуіп ашады, екі батырдың әрқайсысын 
желкесінен басып тұрады, бүкіл етті сыпырыпсиырып түк 
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қалдырмай жеп кетеді. Ал, үшінші ретте келгенде не істер 
екен, соны аңдайық.

«Дәнігіп алған шал дәл мезгілінде тағы жетіпті. Әдетінше 
«есікті аш»  деп бақырыпты. Нанбатыр жеті қанат есікті тү
гелдей ашып беріпті. Шал үнтүн жоқ, үйге кіріпті де, ет 
сұрапты. Нанбатыр бір жапырақ ет алып беріпті. Шал оны 
қылғып жіберіп және сұрапты. Нанбатыр оған және бір еті 
сылынған қабырға беріпті. Оны да жеп алып, тағы да сұра
ғанда Нанбатыр шап беріп, шалдың сақалынан ұстай алып, 
«үйден шық», – деп ақырыпты. Шал ашуланып, алыса тү
сіпті. Ақырында Нанбатыр шалды алып ұрып, сақалынан 
сүйреп, үйдің артындағы бір дәу бәйтерекке сақалынан байлап 
қойыпты».

Көріп отырғанымыз: шалдың үшінші келуі мен оқиғасы 
бұрынғы екеуінен өзгеше. Ең маңыздысы – Нанбатыр мен 
шалдың айқасы және Нанбатырдың жеңуі. Кереметі сонда – 
Нанбатырдың жеңуі қандай тәсілмен жүзеге асуы: шалдың 
сақалынан ұстауы. Гәп сақалда екен. Неге? Ертедегі алғашқы 
қауым нанымдары бойынша адам денесіндегі түкке, сақал
мұртқа, шашқа мән берілген, оларда  магиялық күш бар деп 
есептелген. Мұндай түсінік қазақта да бертінге дейін болған. 
Батыл адамды қазақ «жүрегінің түгі бар» деген, ертегілерде 
«алтын айдарлы жігіт», «алтын шашты қыз» суреттеледі, 
егер олар шашының абайсызда бір талын жоғалтып алса, 
небір қиындыққа тап болады. Біраз тыйымдар да осы шашқа 
байланысты болып келеді: шашты түнде жумау, тараған 
шаштың қалдықтарын жерге тастамау, т.т. «Аламан мен Жо
ламан  ертегісі» мен «Құламерген мен Жоямерген» эпосында 
Қарашаш сұлу бір тал шашын суға жіберіп алғандықтан неше 
түрлі оқиғаға ұшырайтыны белгілі. Осы айтылғандардың 
барлығы халық нанымында шаш, сақал, құстың қауырсыны 
сияқты түкті нәрселер тылсым қасиетке ие, олардың магиялық 
күші адамды пәлежаладан, зияндықтан, қайғықасіреттен 
сақтайтынына сенгенін көрсетеді. Демек, талдап отырған 
ертектегі Нанбатырдың бойы бір қарыс болса да, ғаламат күшті 
шалды жеңгені батырдың күштілігінің арқасында ғана емес, 
шалдың сиқырлы сақалын қолға түсіруіне байланысты. Осы 
сақалымен ол шалды бәйтерекке байлап қояды.  Бірақ шал 
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бәйтеректі түбімен жұлып алып, қашып кетеді. Үш батыр шал
ды іздеп жолға шығады. Міне, осыдан ары қарай жаңа үшінші 
сюжет басталады.

«Үш батыр үш ай, үш күн дегенде әлгі шалдың жердің асты
на түскенін көріп,  Нанбатыр жердің астына түседі. Жердің 
астында келіскен бір күмбез көреді. Күмбездің іші толған бойы 
бір қарыс, сақалы жеті қарыс адамдар. Олар түгел Нанбатырға 
жабылады, батыр бәрін қырып салады». 

Ендігі әңгіме Нанбатырдың жер астында басынан кешкендері 
туралы:

а) күмбездің ішінде бойы бір қарыстар қамап қойған адам
дарды құтқарады (оларды біртіндеп жеп отырған); 

ә) тағы бір есікті ашады. Онда «ай мен күндей толықсыған 
ажап (ғажап) бір сұлу қыз» отырады. Қасында бәйтеректі су
ырып қашқан шал қисайып жатыр. Ол дереу Нанбатырға 
ұмтылады, батыр басын қылышпен қағып жібереді. Қыз осын
да бір жыл отырғанын айтады. Жігіт оған ғашық болады, қыз 
да ұнатып, екеуі жер бетіне шыққан соң, атаанасының бата
сын алып, үйленуге келіседі.;

б) Нанбатыр беліндегі арқанды қыздың беліне байлап, 
үстінде тұрған екі досына «тарт» деп айқайлайды. Екі досы 
қызды шығарып алады да, Нанбатырды жер астында қалды
рады (арқанды қиып жібереді);

в) бар салмағымен  құлап, бір күн, бір түн дегенде есін жи
яды. Оған әлгі өзі босатқан адамдар тап болады. Олардың 
арасындағы бір қарт оташы Нанбатырдың сынған сүйектерін 
қалпына келтіріп, үш айда батырды қазқалпына келтіреді;

г)  бәрі жабылып, басқыш жасап, бір ай, он күн дегенде жер 
бетіне шығады, адамдарды елдеріне жібереді де, өзі кек алу 
үшін достарын іздеп жолға шығады. Достары Шұрқанды тауы
нан баяғыда көшіп кеткен, оларды мұннан таба алмайды. Жыл 
жарым уақыт өтеді. Нанбатыр Темірбатыр мен Субатырдың 
қойшысына жолығып, олардың мәнжайын біліп, қойшы 
көрсеткен жолмен тал түсте олардың үйіне келеді. Екеуінің 
қызды ортаға алып, шай ішіп отырған жерінде қылышпен ба
сын қағып тастайды. Қыз  екеуі көріседі, атаанасына келіп, 
тойларын жасайды. Екеуі де атааналарын бір жерге жиып, 
адал еңбектерімен оларды асырап, бақытты тұрмыс кешіпті. 
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Темірбатыр мен Субатырдың елден тартып алған малын 
түгелдей иелеріне қайтарып береді. 

Сонымен «Нанбатыр» ертегісін талдау барысында анық
талған жайттарға тоқталайық. Біріншіден, бұл ертегіде бірнеше 
сюжет топтастырылған. Контаминацияға түскен сюжеттердің 
өздері әр жанрға  тән, бірақ соған қарамастан ертегі тұтастай 
алғанда батырлық ертегі түрінде баяндалған. Мұнда батырлық 
ертегінің басты белгілері бой көрсетеді:

а) кейіпкер өте белсенді, өзіне ғана сенеді және барлық қиын
дықты жалғыз өзі жеңеді, яғни оның ғажайып көмекшілері 
жоқ; 

ә) батыр жер бетіндегі қаскөйлерді жояды, бұл жолғы қас
көй – адам жегіш бойы бір қарыс, сақалы жеті қарыс шал
дар. Олар әдеттегі айдаһарды, жеті басты жалмауызды, т.б. 
зұлымдарды алмастырған;

 б) батыр жер астына түсіп, ондағы жауыздарды құртып, 
тұтқынға түскен адамдарды азат етеді; 

в) жер үстіне шыққанда да, оған көмек беретін Самұрық, 
яки Алып Қарақұс жоқ. Екіншіден, бұл ерегіде ежелгі заман
ның көне салттары мен нанымдары фольклор  поэтикасына 
сәйкес көрініс береді. Үшіншіден,  ертегі мәтінінде бертін
гі дәуірлердің әсері байқалады. Мысал ретінде кейбір ісәре
кеттердің тәптіштеп баяндалуы, оқиғалардың мезгілі, мекені 
нақтыланып айтылуы, қазақ тұрмысы элементтерінің дәлме
дәл көрсетілуі және мәтін стиліндегі әдебиленген сөздер мен 
тіркестердің жүруін айтуға болады. 

Тағы бір қиялғажайып ертегісінің атауы – «Қасиетті күшік 
күйеу». «Бұрын да бұрын бір орманды тауда кемпір мен шал 
болыпты. Шал қақпан құрып, аңшылықпен жан бағады», – деп 
ертегі кәдуілгі өмірдегі тіршілікті суреттеуден басталады, тек 
оқиға «бұрын да бұрын болған» деп айтылады да, шығармаға 
ертегілік сипат беріледі. Әрі қарайғы баяндау түгелімен қиял
ғажайып мазмұнда болып, шығарманың жанрын айғақтайды. 
Мәтін бірнеше оқиғадан тұрады. 

1. Шалдың қақпанына иттің күшігі түседі. Шал ұрып 
өлтірейін десе, күшік адамша сөйлеп: «Ататай, мені өлтіре 
көрмеңіз, мені үйіңізге апарып, бағып, бала етіп алыңыз!» – 
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деп жалынады. Күшіктің адамша сөйлегеніне таң қалып, шал 
үйіне әкеледі. Кемпір екеуі бағыпқағады. 

2. Күшік «маған келіншек алып беріңіз», – дейді. Кемпір
шал күледі.

Күшік көнбейді. Болмаған соң күшіктің айтуымен ханға 
қызын сұрап барады. Шал ғажап киіммен ханға барады. Қай 
қырынан қараса да, өзінен кем түспейтін, алтынмен апталып, 
күміспен күптелген қарияға қызын беруге мақұл болыпты хан. 
Шал қалыңмалды қалай төлеймін деп қорқып, үйіне келеді. 
Күшік: «Қам жемеңіз, өзім істеймін», – деп жұбатады. «Құдаға 
қашан барамыз?» – деп сұрайды.

3. Кемпір мен шал ертең құдалыққа бармақ. Түнімен үһілеп 
шығады.

Ертеңінде далаға шықса, «кең аула толы қалың адам у да 
шу болып, тоғанақ артып, ат ерттеп жатқан, өздері бірбіріне 
қараса, әлемде жоқ асыл киімдерді малына киіп, қақиысып 
иліге алмай қалыпты», – дейді ертегі. 

5. Күшікті жетектеп, хан ордасына аттанады. Оларды қарсы 
алуға қаптаған нөкер шығады. Күшікті көрген олар зәресі 
ұшып, ханға хабар береді. Хан ашуланып, бәрін қырып са
луды бұйырады. Сасқан кемпіршал тоқтап қалады. Күшік 
қорықпай, «хан ордасына барыңыздар» деп бұйырады. 

6. Кемпіршал құда боп, ордаға кіріп келеді. Хан  амалсыз
дан алдарынан шығады да, «бұл қай басынғандарың итті күйеу 
етіп», – деп ашуға мінеді де, «тегіс қырып салыңдар!» – деп 
бұйырады. Осы сәтте: 

– Тақсыр, күйеу балаларыңыз мен едім, нөкерлеріңіз абай
сыздық істеген болар, ғапу өтінемін, – деп біреу басын иіп, 
тағзым етеді. Хан жалт қараса, көрген адам көркіне таң қалған
дай, жүзінен нұр тамып, бақыт ескен патшадай жігітті көреді. 
Хан кешірім сұрап, күйеуді елге таныстырады. 

Отыз күн ойыны мен қырық күн  тойы да өтіп, ханның қызы 
да ырғын (қырғын) жасаумен ұзатылыптымыс. 

7. Кемпір мен шал келіндерін алып, шатшадыман қайтып 
келсе, сарайтөңірегін қоршап, жаңа шаһар орнап қалыпты. 
Келін түсіру тойын өткізеді. «Кемпір мен шалға бақ қонды, 
қыдыр дарыды дей беріңіз», – дейді ертегі.
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Ертегі осымен аяқталуға тиіс еді. Алайда, мұнда ғажайып 
істердің мәнжайы айтылады. Бұл эпилог іспетті.

8. «Әлқисса, күшік бір күні кемпір мен шалды оңашалап 
алып, өз басынан кешкендерін былай баян етіпті:

– Мен пері патшасының шаһзадасы едім, аспаннан түсіп, 
жер бетін шарлап жүріп, адамзат арасында өмір өткізуге 
құ марттым. Сонымен иттің кебін киіп, жаһан кезіп жүріп, 
патшаларыңыздың қызына көзім түсті. Сол қызды  маңайлап 
кезіп жүріп, сіздердің қақпанға түсіп қалдым. Сіздер 
мені өлтіруге қимадыңыздар, айтқаныма көндіңіздер де, 
сендіңіздер, бала ғып, бағып та алдыңыздар. Ал, сіздердің 
арқаларыңызда мен арманыма жетіп, асығыма қосылдым. 
Мұнан былай осы шаһар біздікі болады. Мен сіздердің туған 
балаларыңыздай болып, «өлеөлгенше бағамын» деген сөзіме 
жетемін, – дейді.  Сонымен күшік, кемпір мен шал үшеуі 
мұратына жетіпті.

Бұл ертегіде баяндалған сюжет типологиялық жағынан 
халықаралық сипатқа ие. Ол Шығыста да, Батыста да бар. 
Атақты «Мың бір түнде» өте жиі кездеседі. Адам әр түрлі се
бептермен аңға, құсқа, басқа бір мақұлыққа айналады. Кө
бінесе кейіпкер басқа біреудің сиқырымен итке, қасқырға, 
немесе жансыз затқа айналып, көп уақыт сол кейіпте жүреді, 
небір оқиғаларды басынан кешіреді. Демек, кейіпкердің басқа 
кейіпке құбылуы өз еркімен емес, басқа біреудің зорлығымен 
жүзеге асады. Олай болса, бұл жерде көне мифологиялық 
ойлаудың 2кезеңі көрініс береді 4. Мұндай жағдай Батыс ха
лықтарының ертегілерінде де кездеседі. Онда да кейіпкер басқа 
кейіпке түсіп, бүкіл ісәрекеттерін осы кейіпте атқарады да, 
ең соңында ашылады. Мысал үшін Батыста кең тараған «Кот 
в сапогах», орыстардың «Царевналягушка» атты ертегілерін 
атауға болады. 

Жалпы, көңіл бөліп айтатын жайт – бұл ертегі де кеш 
жазылып алынғанмен онда ежелгі мифологиялық сарын
дардың көмескі түрде, көркем бояумен сақталғаны. Жоға
рыда мифологиялық сананың 2кезеңі туралы айттық. Ал, 
мифологиялық ойлаудың 1кезеңі бірнеше жағдайда бай
қалады. Бірінші, дүниедегі нәрсенің бәрінің жаны бар, олар 
да адам сияқты өмір кешеді деген нанымның көркем көрінісі – 
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пері патшалығының болуы. Бұл «адам мен табиғаттың теңдігі» 
заңына сәйкес келеді. Екінші, пері патшасының баласы өз 
еркімен итке айналады, ол адамға ғашық болады, амалын та
уып, ханның қызына үйленеді. Бұл жағдай да мифологиялық 
сананың 1кезеңіне тура келеді. Ол заң бойынша адам мен 
аң, адам мен мақлұқ бірбіріне үйленеді, отбасын құрады. 
Үшінші, пері образы – бұрынғы мифологияның ислам тұсында 
өзгеріп, мұсылмандық мифологиясына енген кейіпкер. Оның 
мұсылман пері, кәпір пері деген түрлері бар. Бұл шығармадағы 
кейіпкер – мұсылман перілердің өкілі. 

Әлбетте, бұл айтылғандар – фольклордың ең ерте заман
нан келе жатқан белгілері. Олар кейінгі замандарда өздерінің 
тылсымдық, магиялық, дәлірек айтқанда сакралдік қасиет
терінен ада болған, ұмытылған, сөйтіп шығарманы көркем
деудің құралына айналған. Олардың түпкі мәнмағынасына 
ертекшілер мән бермейді, олар ертегіні, жырды әдемілеп, 
әсерлі етіп айтуды мақсат тұтады, себебі бертінгі дәуірлерде 
фольклор, әсіресе, мифтер, хикаялар, әпсана мен хикаяттар 
танымдықтан гөрі сейілдікэстетикалық қызмет атқарған. 
Сондықтан бұл жанрлардың көркем фольклорға айналған 
түрлерінде көбінесе халықтың арманаңсары көрініс тапқан. 
Сөйтіп фольклор арқылы ел бақытты ғұмыр туралы арманына 
жеткен. Ертегі – фольклордың ең бұқарашыл, ең демократия
шыл жанры, онда халықтың әлеуметтік утопиясы көрініс таба
ды. Қай ертегіні алсақ та, онда басты кейіпкер – кедей, қойшы, 
жүдеу тұратын кемпір мен шал, т.б. қарапайым адамдар. Ертегі 
сол кейіпкерді бақытқа кенелтеді, сұлуға үйлендіреді, таққа 
отырғызады, бар мұратына жеткізеді. Бұл – ертегі жанрының 
басты ерекшелігі. Әлеуметтік жағдайы төменді (социально 
обездоленный) қорғау, оны әспеттеу – ертегі жанрының ба
сты заңы. Міне, «Қасиетті күшік күйеу» ертегісінде де осы заң 
жүзеге асып отыр. 

Экспедиция материалдарының арасында табылған тағы бір 
қиялғажайып ертегісінің үлгісі «Көк сиыр» деп аталады.

«Албосын (Әлбосын) деген өзі момын, өзі кедей болыпты. 
Ол өйтіпбүйтіп жүріп, біраз мал жинайды, «ел қатарлы» болу 
үшін тоқал алыпты.



[  301  ]

Бәйбіше тоқалдың ұл таппауын тілейді. Тоқал қыз табады. 
«Адыра қалсын, күң неме», – деп, бәйбіше қыз тапқан тоқалды 
басынып алыпты. Күн көрсетпепті. Тоқал байғұс арқалап отын, 
шелектеп су тасып, сиырды да сол бағып, атты сол ерттеп, жүн 
түтіп, жіп иіріп, қап тоқып, киімсіздіктен қыс суыққа тоңып, 
жаз ыстыққа қарылып, жаман сырма киіз етігін қайтақайта 
жамап киіп, бақытсыз қызын теріге орап, өсіре беріпті...

Бәйбішенің қызы еркетотай болып өседі, қолынан ештеңе 
келмейді. Еркеліктен аузына келген сөзді сөйлеп, бадық (бәдік) 
және дөрекі, олақ болып өсіпті.

Тоқалдың қызы күң анасына жәрдемші. Қолынан келмейтіні 
жоқ, ісмер әрі ұяң.

Бәйбішенің қызын ешкім алмайды. Анасы оны ұрыпсоғып, 
әлек болады. Қыз өтірікші, жалтапқыш болыпты. Осылай 
түсіндірмекіріспе түрінде басталған ертегі бірнеше оқиғадан 
тұрады. Олар мыналар:

 І оқиға. Сиыр бағып жүрген тоқалдың қызына келіп, 
бәйбішенің қызы оның жеп жүрген бір мейізін сұрап алып, 
өтірік жеген болып, үйіне әкеледі де, шешесіне көрсетеді. 
Шешесі бұдан былай күң қыздың сыртынан аңдып жүруді тап
сырыпты.

ІІ оқиға. Аңдыған қыздың көргені – бір көк сиыр күнде күң 
қызға мейіз құсып береді екен. Мұны білген бәйбіше қояр да 
қоймай күйеуіне (Әлбосынға) көк сиырды сойғызатын болады.

ІІІ оқиға. Мұны естіген күң қыз көк сиырға жылап барады. 
Сол кезде көк сиыр: «Көкке қарап мөңіреп, жерге қарап пы
шылдап» былай дейді: «Күң көршім, жылама, мен тегінде сен 
үшін жаралғанмын. Мені апарып сойғанда адамға сездірмей, 
төрт сирағымды, қатпаршақ қарынымды, екі мүйізімді, 
қарынымды ал, және ішегімнен бірекі құлаш ал, тілімді ал. 
Сөйтте барлығын күнде мен мейіз құсып беріп жүрген жерге 
апарып көм, үш күннен кейін аш» дейді.

Қыз сиырдың айтқанын істейді. Бәйбішенің қызы екі күн 
аңдып, үшінші күні үйінде қалады. Тоқалдың қызы үшінші 
күні сиыр айтқан жерге барып, көмген жерді ашады. Сол жер
ден келіскен бір жүн етік, бір көйлек, жекей бөрік, жібек ора
мал тауып алады. Қыз жуыныпшайынып, бұл киімді сиыр 
баққанда киеді де, үйге барарда тығып қояды. 
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ІV оқиға. Бір күні сиырға оқыра тиіп, қыз қуады, содан 
бір етігін жоғалтып алады. Ол етікті аушы жігіт тауып алады 
[Бұл осы өңірдегі ауқаты төмен болса да, жасып көрмеген, ер 
көңілді, адал ойлы біртоға жігіт екен. Әлгі етік оған әбден ұнай
ды]. Жігіт осы етіктің иесін іздейді. «Егер кімдекімнің ая ғына 
тура келсе, соны аламын» деп жар салыпты. Ел аралапты. 

V оқиға. Аяғына етік сыймай, талай қыз қалыпты. Сыйған 
қыздардың жасы кіші болады. Содан жігіт налып келе жатса, 
бір сиыр бағып жүрген қызға кездесіпті. Әдемі киінген, бір 
қолында сыңар етігі бар, өзі жалаң аяқ. Қыз етікті таниды, 
жігіт те атынан ұшып түседі. Содан жігіт қыздың атыжөнін 
сұрап алып, үйіне шабады, бір етік қолында кетеді. Аулы
на бара салып, Әлекеңнің (Әлбосынның) үйіне кісі салады, 
құдалыққа.

VІ оқиға. Бәйбіше қуанып, қызын дайындайды. Жігіт 
ұрын келіп те үлгереді (Бәйбіше Әлбосынға айтпай, мақұл де
ген). Жігіт ұрын келсе, әлгі қыз жоқ. Басқа бір ерні дүрдиген, 
қабағы түксиген қыз отыр дейді. Жігіт біраз ыңғайсызданып, 
қыздың аяғына етікті кигізіп көреді, бірақ симайды. Лаж
сыздан күңді көрсетеді. «Қараса, баяғы киімдері жоқ, 
сөйтсе де сүйек сымбаттары ұқсап тұр. Әнекүні артықша 
ұнатқандығынан қыздың түсін ұстап қала алмаған болса ке
рек. Сонда да көзі көзіне бірекі тоқталғандай болғанда, есінде 
қалған бейнеге ұқсайды. Шолпан жұлдыздай күлімдеген көзге 
жігіт ойы сүріне беріпті. Қолындағы сыңар етікті кигізсе, 
дәл келіпті. Жігіт таң қалады. Не қыларын білмей, ақыр қыз 
оқиғаны бастанаяқ айтып береді. Жігіт сенеді. Әкесі қызын 
той жасап, ұзатып береді.

VІІ оқиға. Шешесінің ұрыпұрысқанына шыдамаған бәй
бішенің қызы ұзатылған сіңлісіне барып, мұңын шағады. Суға 
шомылып келейік деп, сіңлісін көлге батырып жібереді. 

VІІІ оқиға. Бәйбішенің қызы суға кеткен күңнің киімдерін 
киіп, оның үйіне барып, аңға кеткен «күйеуді» тосады. Кеш
ке жігіт аңнан келеді. Бірақ әйелі күндегідей қарсы алмайды. 
Әйелінің қимылы өрескел, ерінің қамшысын күндегіден басқа 
жерге қояды. Тамақ та дәмді емес, көңілдегідей емес... Жігіт 
күдіктенеді.
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ІХ оқиға. Сол шақта қонақтар келіп қалады. Жігіт қонақ
тармен әуре боп, әйелінің түріне де қарамайды. Қонақтарға 
тамақ істеу үшін әлгі көлге құятын бұлақтан су әкеледі, ше
лекте бір бақа ілесе келеді. Бақадан шошыған бәйбішенің қызы 
оны далаға лақтырып жібереді, күйеуі таң қалады.

Х оқиға. Ертеңіне қараса, есіктің алдында көктеп тұрған 
бір үлкен бәйтеректі көреді. Жігіт әйелінің өзгеріп қалғанын, 
бәйтеректің пайда болғанын «тілкөзден болды» деп әулие 
іздеп кетеді.

ХІ оқиға. Соны пайдаланып, бәйбішенің қызы бәйтеректі 
бір жігітке шапқызып тастайды. Балтамен шауып қалғанда 
бәйтеректің үшінде (ұшында) тұрған бір тал жапырақ быр етіп, 
ұшып кетеді. Оны ешкім байқамайды. Жапырақ ұшып оты
рып, бір ауылдың шетіндегі «киіз» «қырық жамау, қиқайған 
қара үйдің шаңырағына келіп, үй ішінде көйлегінің жыртығын 
тепшіп отырған кемпірдің алдына келіп түседі. 

Кемпір таң қалып, «жақын арада ағаш жоқ, бұл жарықтық 
қайдан келді екен», – деп тәу етіп, ырым қылады. Шал 
жапыраққа қол созады. Кемпір ұсына бергенде, жанынан бу 
болып, бұрқ ете түседі. Кемпір мен шал есінен танып қалады. 
Бір кезде естерін жинап, қараса, үйлерінде ай мен күндей бір 
сұлу қыз тұрғанын көреді. Иба қылып кемпірдің қасына келіп, 
«апа, инеңізді сабақтап берейін», – дейді. Басында шошыған 
кемпіршалға қыз болып, сол үйде қалады.

ХІІ оқиға. «Әулиеден нәтиже шықпайды. Құса болған жігіт 
аңда жүріп, қаршығасын қашқан қоянға салады. Қаршыға 
қоянға қарамай, тура ұшып барып, әлгі жапырақ түскен үйдің 
шаңырағына қонады. Жігіт қанша шақырса да, құс келмейді. 
Амалсыздан жігіт қаршыға қонған үйге келеді. Үйге кірсе, ай 
мен күндей сұлу қыз отырады, ол жігітке алаша төсеп, төрге 
шығарады. Көзіне көзі түсіп кетіп, жігіт талып қалады. Су 
бүркіп, есін жиған соң, қызды таниды, бірақ қыз ештеңені 
есіне түсіре алмайды. Ол  осы үйде туыпөстім дейді, жігіттің 
айтқандарына сенбейді. Содан жігіт аулына барып, баяғы көк 
сиырдан қалған киімдерді әкеп, киіндіреді. Сонда ғана қыздың 
есіне бәрі түседі. Болған оқиғаларды айтып береді. Істің 
анығына көз жеткізгеннен кейін жұрт даналары бас қосып, 
бәйбішенің етегін кесіп, елден қуады.
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Әлекең (Әлбосын) мен тоқалды бір қосып, бәйбішенің қызын 
тоқалдың тәрбиесіне тапсырады. Аңшы жігіт пен «күң» қайта 
қосылып, мұраттарына жетіпті дейді». 

Бұл ертегіде баяндалатын сюжет – кәдімгі әлемге әйгілі 
«Золушка» атты ертегінің қазақ болмысына сәйкестеніп, 
өзгертілген түрі. Мұнда өзгешелік мол. Ең алдымен айтатын 
нәрсе – кейіпкерлер қазақ өміріндегі қарапайым адамдар мен 
олардың кәсіптері. Олар – бақташылар мен аңшылар. Бас 
кейіпкер – сиыршы қыз. Ол тоқалдан туған. Оның керемет 
көмекшісі – көк сиыр. Сиырдың қызға жасаған қамқорлығы 
алғашқы қауымдағы тотемдердің өзінің қамқорындағыларға 
істеген жақсылықтарын еске түсіреді. Оның  тотемдік мәнін 
түсіндіретін мына әрекеттері. Ол қызға: «Мен сен үшін 
жаралғанмын», – дейді. Осының өзіақ сиырдың тотем екенін 
көрсетеді. Сондайақ ол – қызды асыраушы, ақылшысы, 
киіндірушісі, қамқоршысы. Ол өзінің сойылатынын алдынала 
біледі. Сойылған соң қызға не істеу керек екенін түсіндіреді. 
Ол тек сиыр ғана емес, құбылып тұрады, бірде бақаға, бірде 
бәйтерекке, бірде жапыраққа айналып, қызды осы бейнелерде 
көрсетіп отырады. Демек, тылсым сыйқырды білетін, құпиялы 
болмыстың өкілі. 

Әлемдік сюжеттен ерекшелендіріп тұрған төмендегі ситуа
циялар:

– сиыр өзі өлсе де, қызға әдемі көйлек, бөрік, орамал, етік 
береді;

– басқа сиырларға оқыра тиіп, қыз оларды қуып жүргенде, 
бір етігін

жоғалтып алады;
– етікті бір аңшы жігіт тауып алады; етіктің иесін іздейді;
– жігіт қызды тауып үйленеді.
Бірақ ертегі мұнымен бітпейді. Енді сюжетке жаңа оқиғалар 

қосылады. Мұнда да өзгешелік бар:
– бәйбішенің қызы зұлымдық жасайды, қызды алдап апа

рып, көлге батырып жібереді;
– қыз неше түрлі кейіпте көрінеді; мұны сиыр жасап, 

қыздың өзі білмейді (бақа, бәйтерек, жапырақ);
– жігіт келіншегін іздейді; оның қаршығасы қыздың 

жапырақ күйінде барып түскен кемпіршалдың үйінен табады;
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– қыз жігітті танымайды; ол амнезияға ұшыраған;
– жігіт қыздың алғаш келін боп түскен үйінен оның 

киімдерін әкеліп, қыздың есіне түсіреді;
– қыз бәрі есіне түсіп, өзінің басынан кешкендерін түгел 

күйеуіне айтып береді.
Міне, қазақ ортасында «Золушканың» сюжеті бірнеше сю

жетпен бірігіп, контаминацияға ұшыраған. Бұл сюжеттер 
қазақтың әртүрлі ертегілерінде баяндалады. Ал, бұл ертегі
де – бәйбіше мен тоқалдың күндестігі, олардың балаларының 
да араз болуы – қазақ тұрмысындағы әдеткі жағдай. Әлем 
ертегісінде бұлай емес. Онда бәйбішетоқал емес, өгей шеше 
мен жетім қыз арасындағы тартыс әңгімеленеді. Бұл сю
жет туралы әлемдік фольклортануда бірнеше  ғылыми еңбек 
жазылған. Біздегі тағы бір ерекшелік – қыз жетім еместігі. 
Жалпы, қазақ  фольклорында жетім туралы көп айтылмайды, 
кейбір эпостар мен ертектерде кейіпкер жетім болды делінеді, 
бірақ олардың жетімдік көруі, қор болуы бейнеленбейді. 
Мұның қоғамдық мәнісі бар. Қазақтың дәстүрлі қоғамында, 
әсіресе, ХІХ ғасырдың соңына дейін баланы жетім қалдырмау 
үшін бірнеше салт болған, ол салттар заң есебінде болған. 
Мәселен, әмеңгерлік, рудың шешімімен жетім қалған баланы 
жақын туысына қамқорлыққа беру сияқты дәстүрлер қатаң 
сақталған 5. 

Көріп отырғанымыз, қазақ ертегісі қанша қиялғажайып 
сипатта болса да шындықтың, тұрмыстың әр алуан жақтарын 
өзінше бейнелеп фольклордың табиғатына сай лайықтап, 
қиялды араластыра көркем етіп суреттейді. Бұл, негізінен, 
фольклордың эпикалық түрлерінде, ертегілерде, аңызәпса
налар мен хикаяттарда бой көрсетеді. Сондай шығарманың бі
рі – «Атақты Әбуғали, Әбулғарис туралы хикаят».

Авиценна туралы көп шығарманың бірі, олар әр жанрға 
жатады: дастанға, хикаятқа, мысалға (апологқа), аңызға. 
Мына мәтін мазмұн жағынан алғанда, таза ертегіге де, аңызға 
да хикаятқа жатпайды. Алайда, кейіпкерлердің сиқырлы 
істеріне қарағанда, сондайақ оқиғалардың шаһарларда өтеті
ніне қарағанда (Бағдатта, Басарада), қала өмірінің атрибут
тарына қарағанда (кітапхана, монша, қызметшілер), бұл 
шығарма – шығыстық дастан негізінде пайда болған әпсана 

20278
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екені көрініп тұр 6. Бұл ойымызға дәлел ретінде кейіпкердің 
кәсібі, мамандығы, тіпті өздерінің шаһар тұрғындарына 
тән өмір салты, олардың неше түрлі ғылымды меңгеруі, 
сыйқырлаудың түртүрін білуі сияқты ерекшеліктерді айтуға 
болады. Шығарманың бүкіл өн бойынан шығыстық колорит 
айқын көрінеді. Оның кітаби негізі бар екені анық сезіледі. 
Бірекі мысал келтіруге болады.

«Ерте заманда бұл екі ғалым да жастай жетім қалып, орайы 
келіп, оқуға түсіп, зеректіктерімен он екі пән ғылымды та
уысып, онан олар дүниені кезіп жүріп, бір шаһарға келсе, 
«ғылымның есігі ашылды» деген айқай шығады...» деп баста
лады ертегідастан. Кейіпкерлер бірден ғалым деп аталады, 
олар оқығанын қанағат тұтпай, тағы да ғылым іздейді. Сөйтіп, 
жаңағы шаһарда естіген айқай арқылы олар кітапқа толы үңгір 
бар екенін біледі.

«Бұлар аңтаң болып, сұрастырып жүргенде, бір қария бұл 
үңгірдің жайжапсарын айтып берген. Дәуіт пайғамбардың 
тұсында «ғылым семия, ғылым кәмия» деген ғылым шығып, 
сол ғылым арқылы әркім өз білгенін істеп, бұзақылар көбейіп 
кеткендіктен, Дәуіт пайғамбар барлық кітаптарды жиғызып, 
осы араға  кіргізіп, аузын бекіттіріп, періден күзетші қойған 
екен. Есік жылына екі сағат ашылып, қайта жабылады, 
адамдардың көшіріп алғанын пері өшіріп тастайды». 

Әбуғали мен Әбулғарыс ебін тауып, үңгірде бір жыл жатып, 
тағы да білім жинайды. Оларды үңгірден шыққанда сақалдары, 
шаштары, тырнақтары өскенін көріп, адамдар ұстап алады да, 
қаланы сиқырлаушылар деп шаһар басшысына апарады. 

«Екі ғалым ұсталып қалған соң, бірбіріне «кетелік» деп 
белгі береді. Содан Әбуғали жерді бір теуіп, жоқ болады да, 
Әбулғарыс төбеден салбырап тұрған бір тал сабаннан ұстап, жоқ 
болып кетеді. Сол кеткеннен Әбуғали Бағдаттан,  Әбулғарыс 
Басарадан бірақ шығыпты».

Осылай ертегі ағайынды екі жігітті екі қалаға жіберіп, 
олардың  Бағдат пен Басарадағы тірліктері мен ісәрекеттерін 
баян етеді. Олар бірбірінің қайда кеткенін білмейді, өйткені 
олар үңгірде екі түрлі ғылымды меңгерген, бірақ кім қай 
ғылымды меңгергені белгісіз. Осыдан ары қарай сюжет екі 
жігіттің сырттай білім мен ғылым жарыстырғанына құрылады. 
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Мұндай ғылым жарысы қазақ фольклорында кездеспейді, 
әдетте тартыс басқа сипатта көрінеді.

Ал,  Әбуғали мен Әбулғарыстың меңгерген ғылымдары – 
сыйқырлық. Сиқырлық болғанда әдеттегідей туа біткен, яки 
болмаса, құдіретпен дарыған сиқырлық емес, бұл – кітаби ма
гия және магияның түртүрі, айталық пайдалы, зиянды, т.б. 
Осы сыйқырлықтың арқасында олар қолмақол ғайып боп 
кетеді, көзді ашыпжұмғанша басқа шаһарларға ұшып бара
ды, кәдімгі шығыс ертегілеріндегі Аладдинге бағынған диюлар 
секілді. Олар үшін мезгіл мен кеңістік жоқ, бәрі сығымдалған, 
яғни бұл әпсанада хронотоп өзгеше.

 Әбуғали мен Әбулғарыстың сиқырлығының күштілігі сон
дай, олар басқа адамдарды да әпсәтте басқа жаққа ұшырып 
жібереді немесе басқа кейіпке түсіріп, өздеріне өздерін 
көрсетеді, яғни адамдарды галлюцинация жағдайына түсіреді. 
Міне, ертегі былай дейді: 

«Әбуғали ғылымның қуатымен бір үлкен әдемі сарай салды
рып, жақсы тағамдар әзірлетіп, патшаны барлық уәзірлерімен 
қонаққа шақырады. Дастархан жайылған соң бір сары ыдысқа 
су құйып, аяқ жақтағы отырған уәзірлердің алдына қойып:

– Кәне, тамаша қыла отыралық, мына суға қараңыз, – дейді. 
Уәзір суға қараса, әйел болып кетіпті. Онан кейін Зеңгі деген 
зор халық болады екен, соның біреуі өзін қатын етіп алып, са
бап, қазанаяқ ұстатып жүргенде екіқабат болып, үш жылда 
үш бала табады. Баланың азабымен Зеңгіден көп қорлық көріп, 
өлер халге жеткенде, көзіне Әбуғали көрінеді. Әбуғалиға: 
«Мына қорлықтан құтқарыңызшы», – деп жалынғанда:

– Сен бір уәзір едің, әзір әйел болып, ерге тиіп, үш бала 
тапқан екенсің, сені бұрынғы қалпыңа келтірсем, патшаның 
қызын Ғалиға алып беруге жәрдемдесесің бе? – дейді.

Бұған қатын өлердегісін айтып, уәде береді. Сонан соң 
Әбуғали ыдыстағы суды басқа бір уәзірдің алдына қояды. 
Жаңағы (әйел болған – С.Қ.) уәзір өзінің бағанағы дастархан 
басында отырғанын бірақ көреді. Сасқанынан шалбарының 
ішіне қолын тығып, байқап көріп, ауыр бір күрсініп, көңілі 
орнығып, отырады. 

Сонымен  Әбуғали барлық уәзірге осылай істеп, олардың 
уәделерін алып болған соң, кезек патшаға келеді. Патша суға 
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қараса: өзі көк кептер болып, екі сұңқар қуалап інненінге 
тығады. Әбден діңкелеп, өлер халге жеткенде, көзіне Әбуғали 
көрінеді. Кептер (патша) Әбуғалидың етегіне тығылып, 
«құтқара көр» – деп, өлердегісін айтып, жалынады. Сонда 
Әбуғали:

– Мен сені құтқарайын, шынымен Халуа бұрыш Ғалиға 
қызыңды бересің бе? – дейді.

– Ойбай, берейін, – деп, патша уәдесін береді. Енді қараса, 
патша жаңағы дастархан басында отырғанын бірақ біледі...».

Міне, Әбуғали патшаны барлық уәзірімен қоса қонаққа 
шақырып, дастархан басында оларды түгел кезеккезек трансқа 
түсіреді. Бұлай ету себебі – Әбуғалидың досы халуашы Ғали 
патшаның қызына ғашық болады. Әбуғали сол қызды досына 
алып беру үшін патша мен уәзірлерді үйіне шақырып, олардың 
бәрін галлюцинация жағдайына келтіріп, қызды береміз деген 
уәделерін алады. «Уәде бойынша патша қызын Ғалиға беріп, 
Ғали мұратына жеткен екен», – дейді әпсана. 

Қазақтың дәстүрлі фолклорында мұндай трансқа түсу, 
негізінен, бақсылардың өз бастарында болады, ал басқа 
адам ды галлюцинацияға түсіріп, одан шығарып, бұрынғы 
қалпына келтіру – тылсымға толы сыйқырдың түртүрін 
білетін үлкен магтардың ғана қолынан келетінін кітаби 
дүниелерде кездестіруге болады. Мұны жаңағы патша мен 
уәзірлердің транста жатыпақ Әбуғалиды көретінінен байқауға 
болады. Әбуғалидың осы ісәрекеттері оны диюперілермен 
жақындатады. Атақты «Мың бір түн» ертегілерінде, кейбір 
дастандарда дию қолмақол тұтас бір шаһар салып, өзінің 
қожайыны не айтса, соны істейді. Әбуғалидың да мұндай 
қабілеті бар, бірақ ол – диюлар сияқты тылсым дүниенің өкілі 
емес, кәдімгі жұмыр басты адам. «Әбуғали – ғылымның қуаты
мен бір үлкен әдемі сарай салдырады», – делінеді әпсанада. 
Немесе Әбуғали шаһардың патшасының ғана үйіне есіп 
тұратын самал желді өз үйіне қарай бұрып, естіріп қояды. Де
мек, Әбуғали желдің де сиқырын біледі (Мұндай қасиет тек 
Сүлеймен пайғамбарда болғаны белгілі). Я болмаса, самал 
желін  Әбуғалидың бұрып алғанын білген патша оны абақтыға 
жабады. Ыза болған Әбуғали бүкіл шаһардың отын өшіріп та
стайды. Мұнда да  Әбуғали ұлы маг сияқты, алайда әпсанада 
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Әбуғали шаһардың отын сиқырлықпен өшірді делінбейді. Олай 
болса, ол өзі білетін ғылым арқылы отты өшірген боп көрінеді. 
Міне, осы істердің бәрі, бір жағынан, Әбуғалиды оқымысты 
етіп көрсетіп, оның адами сипатын ашса, екінші жағынан, 
оны ғылым арқылы сиқырлықтың алуан түрін меңгерген 
ғаламат маг етіп көрсетеді.  Әбуғали – тарихта болған адам, ға
жайып емші екені де белгілі. Оның атақты «Каноны врачева
ния» атты еңбегі әлі күнге дейін әлем медицинасында пайда
ланылады. Осындай аты әлемге жайылған, атағы жер жарған 
Әбуғалисина (Авиценна) туралы оның өз заманындаақ алуан 
түрлі аңыз туған, кейінгі дәуірлерде көлемді дастандар пайда 
болған. Ал, сөз болып отырған әпсана сондай дастандардың 
бірі «Әбуғалисина, Әбілхарис» атты шығарманың сюжетіне 
құрылғаны байқалады. Әпсана мен дастанды салыстырып қа
рағанда екеуінің сюжеті ортақ екені анықталды. Әлбетте, 
бір сюжетті баяндайтын екі шығарманың ұқсастығы да, 
айырмашалығы да болады. Оның себебі екі шығарманың жан
ры екі басқа және мақсаттары да әр түрлі. Дастанның мақсаты – 
тыңдаушыға яки оқырманға эстетикалық ләззат беру, өйткені 
дастан – көркем шығарма, яғни сөз өнерінің туындысы, ал 
әпсана – эстетика емес, ғибрат беруді мақсат тұтады, сондықтан 
оның көркемдігі дастаннан гөрі төменірек, онда сөз өнерінің 
негізгі белгілері – образдың, тілдің, сюжет композициясының, 
кейіпкерлер тартысының өнер туындысы ретінде көрінбейтінін 
айту керек. Жалпы, бұл әпсана дастанның негізінде туғаны 
көп жайттан аңғарылады. Ал, екі шығарманы жіліктеп талдау 
– арнайы зерттеуді қажет етеді.

Біз жоғарыда 2013 жылы жазда Қытайға барған экспеди
циядан әкелген дүниелердің арасында тарихи аңыздар мен 
тұрмыстық ауызекі әңгімелер де бар екенін айтқан болатын
быз. Енді сондайлардың екіүш үлгісіне тоқталайық. Соның 
бірі «Боқы батыр» деп аталады. 

Рулар арасындағы алауыздық, барымта – қазақ болмысы
на тән болған. Барымташыны да баяғы кезде батыр деген. Боқы – 
Керей тайпасының Қарақ руынан шыққан батыр болыпты. 
Аңызда осы Боқының Найман елінің Қараша, Қожан деген 
руларының жылқысын барымталаған екі оқиғасы баяндала
ды.
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Бірінші жолы «Қоқанаш, Қожыр» деген жердегі Найман
дардың жылқысын айдап, Қара Емілді өрлеп бара жатқанда 
қуғыншылармен шайқасып, қолға түседі. Осыдан соң оның 
жағдайы айтылады: «Қуғыншылар оны мейлінше найзалап, 
екі көзіне пышақ шаншып, «өлтірдік» деп, жылқыларын 
қайырып айдап, қайтып кетеді. Олар кеткен соң Шеруші 
Нұрдыбай деген батыр Боқының қасына келіп, «Қандайсың, 
жаныңнан үмітің бар ма?» – деп сұрайды. 

– Ішім қанға толып барады, бүйірімдегі найза кірген жерімді 
кеңітіп, қанды түсірсеңдер, ештеме етпеймін, – депті Боқы. 

Жараның аузын кеңітуге Нұрдыбайлардың батылы бармай
ды. Сонда Боқы жарасының аузын сипалап тауып, қанжармен 
есіп жіберіпті.

– Енді мына жақ бүйірімнен тебіңдер – деп, қырындап жа
тып, тепкізгенде, бір табақ ұйыған қан түседі. 

– Енді мені бір қалтарыс сарқырама тауып, соған тез апарып 
тастаңдар, жараның ішін суға соқтырып жатайын – дейді тағы 
да Боқы. 

Нұрдыбайлар оның айтқанын істеп, өздері азық ұрлап 
әкеліп, Боқыны бағады...

Екінші ретте, «Боқы әлденген соң екі жолдасымен еліне 
келіп, жарасы жазылып, қалпына келеді. Ол қасына 60 жігіт 
алып, «Қараша, Қожан елінің жылқысына тиеді. Көп жылқыны 
айдап, Сауыр жотасына шығып қараса, қуғыншыларды көреді. 
30 жігітті алға жіберіп, өзі 30 жігітпен қалып, қуғыншылармен 
шайқасып, оларды тұтқынға алады. Артынан бәрін еліне жаяу 
қайтарып, былай дейді:

– Елдеріңе сәлем айтыңдар! Боқы тірі тұрғанда, айыр 
өркешті түйе артамын, айыр емшекті бие сауамын деп ойлама
сын.

Аңыз мұнымен бітпейді. Ары қарай Боқының сөз тап
қырлығын көрсететін жесір дауы туралы айтылып, Боқының 
қалай өлгені баяндалады.

Енді осы аңызды тәпсірлеп көрейік. Бұл – таза тарихи аңыз. 
Мұнда нақты болған адамдар мен олардың ісәрекеттері сурет
телген. Ең алдымен айтар мәселе – тарихи адамдар. Алтайды 
мекендеген Керей елінде Ажы деген басшы болған. Ол – атақты 
Әбілпейіз ханның ұрпағы. Оған Қытай басшылары «ғұң» деген 
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атақ берген, мазмұн жағынан «князь»  дегенге саяды, бізше 
«ұлық» болады. Ежен хан деген де тарихта болған кісі. Соның 
талабы бойынша Ажы ғұң мен төрт би Боқыны оған ұстап  
береді, сөйтіп Боқы өледі (Жалпы, Ежен хан бейнесі тарихи
реалды эпоста да кездеседі).

Екіншіден, аңыздың оқиғасы тарихи жерлерде өтеді: Сау
ыр, Алтай, Қоқанаш, Қожыр деген жерлер. 

Үшіншіден, қазақ руларының нақты атаулары бар: Керей, 
Шеруші, Найман, Қараша, Қожан.

Төртіншіден, Керей жігіттері мен Найман азаматтарының 
алмакезек бірбіріне шабуылы, барымтақарымталары – 
ХХ ғасырға дейін АлтайТарбағатайІле бойын мекендеген 
жұрттың арасында жиі болып тұрғаны да шындық. Бұл – өткен 
замандардағы қазақ өмірінің бір парасы еді. Аңыз осының 
бәрін көрсеткен. Демек, бұл жерде тарихи аңыз жанрының 
белгілері айқын деуге негіз бар. Сонымен бірге, осы аңыздың 
тағы бір ерекшелігі көрініс беретінін байқауға болады. 

Бұл аңыз – тарихи эпосқа айналып үлгермесе де, соған бір 
табан жақындаған. Дәлелдер келтірейік. Ең басты нәрсе – 
мұнда Боқыны жай барымташы емес, қайтпас, ержүрек батыр 
етіп көрсетуге талпыныс бар, яғни оны идеалды батыр ретінде 
дәріптеудің кейбір нышандары кездеседі: ол нағыз батырлары
ша, соңынан қуып келе жатқан  адамдарға шауып бара жатып, 
ұрыс салады, сөйтіп, артына жалтақтап бара жатқан сәтте, 
астындағы аты бүкір теректің астынан өте шығып, Боқы терек
ке соғылып, атынан сыпырылып қалады да қолға түседі. 

Көрдіңіз бе, ол кездейсоқ қолға түседі, бүкір терек бол
мағанда Боқы құламас та еді, әрі қарай ұрыса да берер еді 
демекші аңыз. Сондайақ ауыр жараланып жатып, найза кірген 
жерін өзі қанжармен есіп жіберуі де Боқының батылдығын, 
қайсарлығын айғақтап, оны керемет адам етіп бейнелейді. Бұл 
да Боқыны дәріптеудің бір амалы. 

Боқының тегін адам емес екендігін Қараша, Қожанның 
білгір қариясының сөзімен де растайды аңыз. Жылқыны қай
тарып әкелген жігіттерге әлгі қария: 

– Сендер Боқыны өлтіріп келдік дейсіңдер, ол «көк жұ лын» 
деген батыр, жұлыны қиылмаса, өлмейді. Сендер тез барып, ба
сын кесіп әкеліңдер!», – дейді. Байқасаңыз, мына тұста «атса – 
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мылтық өтпейтін, шапса – қылыш кеспейтін» алмастық сарын 
(мотив неуязвимости) бар. Мұндай мотив күллі әлем фолькло
рында, әсіресе, қаһармандық эпоста айтылатыны белгілі. Енде
ше, бұл аңыз сюжеттік тұтастану процесіне түсе бастаған деуге 
негіз бар. Бұл тұжырымымызды аңыздағы мынадай ситуация 
дәлелдей алады:

«Боқы қолға түскенін көріп, алдымен жан сауғаласа кеткен
дер ауылға келіп, Боқының шешесіне «Боқы өлді» деп жеткізеді. 
Сонда Боқының шешесі тұрып: «Оның қалған жерінде су бар 
ма еді, су болса, Боқы өлмейді, мен оны көтергенде суға жерік 
болғанмын. Боқының тағы екі көк бөрі жолдасы бар, ол екеуі 
келген жоқ, ендеше Боқы да өлген жоқ. Олар соған қарайлап 
жүрген ғой», – деп, естіртушілерге жайбарақат ғана жауап 
беріпті». 

Міне, бұл жерде тағы да эпосқа тән жағдаяттармен кез
десеміз: кейіпкер – жай емес, ерекше адам. Оның тууы да ерек
ше – анасы суға жерік болған, яғни бұл тұста ежелгі «ғажайып 
туу» (чудесное рождение) мотиві пайдаланылған. Су бұл ситуа
цияда «керемет көмекші» рөлін атқарады, сондықтан жа ралы 
Боқы жара болған жерін суға соқтырады. Боқының ерекшелігі 
екі көк бөрі жолдасы болуынан да көрінеді. Демек, бұл жер
де де «керемет көмекші, қорғаушы» болып екі көк жал – то
тем жүр. Мұндай мотивтер эпоста да, тарихи жырда да жиі  
қолданылады.

Боқыны ештеңеден қорықпайтын, қайсар да таймас батыр 
етіп көрсету мақсатында аңыздың соңында мынандай эпизод
тар айтылады:

«Артынан Ежен хан әскер шығарып, Ажығұң мен төрт 
биге «сендерде Боқы деген бір бұзық бар екен, соны ұстап 
бермесеңдер, елге тыныштық жоқ», – деп сәлем айтады. Олар 
Боқыны ұстап береді. Келген әскерлер Боқыны өлтіріп, жүрегін 
суырып алып көрсе сыртында жаңа туған ботаның түгіндей түк 
бар екен деген сөз бар». Бұл эпизод та Боқының ерекше адам 
болғанын айғақтап тұр. 

Сонымен, «Боқы батыр» атты тарихи аңыз сюжеттік фоль
клорлану үдерісіне толық түсе қоймаса да, тарихи эпосқа ай
нала бастаған жағдайында хатқа түскені байқалады. Мұндай 
сәттер жанрлардың даму барысында болып тұруы – заңды 
құбылыс. 
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Ал, енді «Қомағайдың көбісі тамақтан өледі» деген ауызекі 
әңгімеге көңіл аударайық.

«Қоңыр деген адам болыпты. Өзі мейлінше момын, айыбы 
ашқарақ, қомағай екен. Әйелі Сара ақылды, ибалы адам бо
лыпты. Олардың Гүлжай деген қызы бар. Бір күні Қоңырдың 
қызын көруге үйіне бір байдың баласы екі жігітті ертіп, қонаға 
келеді. Көктем кезі екен. Қазақтың «ет аз болды, күн жаз бол
ды, ісек іскен жоқ, қозы піскен жоқ» дейтін кезі болса керек. 
Жамбас,  жая асатын кәрі болмаған соң жастардың сыбағасы 
деп асықты жілікті салып, «ет асыпты». 

Қомағай Қоңыр бірнеше күлкілі жағдайға тап болады: 
а) қызы Гүлжайға толарсақты жегізбеу үшін «Толарсақ 

же ме, толғағың қатты болады», – дейді. Қыз қонақтарға 
білдірмей, жылап шығып кетеді. Әйелі Бисара ыза болады. 
Ұн болмаған соң сорпаға сөк салады әйелі. Қоңыр қауып ішіп, 
тамағына бір қою жүгіріп кетіп, шашалып қалады. Әйелі: 
«Байқап іш, жетім қою ғой жүгіріп кеткен», – депті. Оны 
естіген үш жігіттің ересегі:   «Сіздің елде қоюдың әкешешесі 
бола ма?», – деп қағытады. «Кім біледі, атамыз қазақтың сөзі 
ғой», – депті Бисара;

ә) таңертең шайға тағы беріледі тары. Қоңыр тарыны «уф» 
деп ішіне тартады. Құрғақ тарының бір талы өңешін жыбырла
тып, Қоңыр тағы да шашалыпбулығып қалады. «Байқа, жетім 
тары ғой», – депті тағы Сара ақырын. Сонда әлгі аға жігіт:

«Тұяғы бүтін тұлпар жоқ, қанаты бүтін сұңқар жоқ, – көп
ақ өлімдіжітімді болған ауыл екенсіздер. Қылаяғы көженің 
қоюы да, тарының түйірі де жетім қалған екенау», – депті. Сон
да сөзге жығылып кеткен Бисара шыдай алмай, «жылқының 
көбі талақтан өледі, қомағайдың көбі тамақтан өледі» деген 
екен байы Қоңырға қарап. Сонда әлгі жігіт жолдасын түртіп, 
«о, шіркін, аяғын көр де асын іш, шешесін көр де қызын ал», – 
деп жантая кетіпті. Бұл екі мәтел бізге солардан қалыпты». 

Ауызекі әңгіменің тағы бір үлгісі – «Мұныңа мен разы, 
Құдай разы» деп аталады.

«Мәнжең ханның тұсында Қабада Қалдай деген ұлық бо
лыпты. Ол ханның қазақ ішіндегі ұқықты өкілі екен. Соның 
қолында Уәлі дейтін қу шабарман болыпты...
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Осы Уәлі ел аралап жүріп, Иса деген бір зәңгінің үйіне 
келеді. Иса оған «мені Қалдайға жолықтыр» деп өтінеді. Уәлі 
келісіп, одан екі кесек ақ киіз алады. Бірақ ол Исаны алдап 
соғады: Қалдай ұлыққа жолыққан болып, Иса зәңгіден тағы 
екі еркек қой алады. Алданғанын сезбеген Иса зәңгі: «Әй, 
қарағым Уәліай. Ханның ордасында «Иса зәңгі» деп атым
ды атап, Қалдаймен ұрысқаның да жетер. Мұныңа мен разы. 
Құдай разы. Жігіт екенсің, ерлігіңе сүйсіндім. Енді екі ер
кек қой алғызып, балаларға соғымға сойып бер, – деп қайтып 
кетіпті.

Бұл – сықақ әңгіме. Мұнда қазақ еліне билік жүргізген 
шетелдіктің ұлық болып, қалай өмір сүргенінен хабар бере 
тұрып, қазақ жұртының екі мінезі сынға алынады. Біріншісі 
– қазақтың жағымпаздығы мен даңққұмарлығы болса, екін
шісі – аңқаулығы мен сенгіштігі. Сонымен бірге Уәлі сияқты 
шабармандардың алаяқтығы жақсы көрсетілген. Ұлығы 
Қалдайдың бетін өзі де көре  алмайтын ол Иса зәңгіні ұлықпен 
жолықтырам деп, өзін зорайта көрсетуі – өмірде жиі болатын 
қалыпты жағдай. 

Осы тектес бірнеше әңгіме экспедиция материалында бар. 
Ел арасында айтылатын мұндай әңгімелер көбінесе өмірдегі, 
жеке бір адамның басынан өткен қызықты, күлкілі жағдайлар 
туралы болып келеді. Олар қазақ даласында анекдот тәрізді 
жұртты келеңсіз немесе жағымсыз іс пен қылықтарды 
әжуалап, бір жағынан күлкі тудырса, екінші жағынан ойға 
түсіреді. Міне, сондайлардың бірнешеуі. «Үш саңырау» деген 
әңгіме.

«Кемпір, шал, қызы үшеуі де саңырау. Үшеуінің үш арма
ны бар. Кемпір – сіңлісін көрсем дейді, шал – тарым жақсы 
шығып, жақсы ат сатып алсам дейді, қыз – кім де болса, біреуге 
тисем екен»,– дейді. Армандары орындалмайды.

Дәстүрлі қазақ қоғамында тапқырлық туралы, дау ке зінде 
шешендік көрсетіп, әділ төрелік істеген адамдар жөнін де 
айтылған ауызекі әңгімелер жеке бір топ құрайды. Сондай
лардың бірекеуі төмендегідей болып келеді.  «Жақсыбай бидің 
екі төрелігі туралы» деген әңгіменің оқиғасы төмендегідей:

«Он екі Абақ Керей елінің ең үлкен төресі Ажығұң деген бо
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лыпты. Төбетімен кісіні талатады да, итін өлтіргенге айып са
лады. «Әйелімді қатын дегені үшін» деп бір жігітке айып сала
ды. Екі айыбын да Жақсыбай би жоққа шығарады». 

Сондайақ «Торайғыр мырза мен Мәметек би» әңгімесі де 
тапқырлық жайында баян етеді. 

«Ергенекті елінің бір руында Торайғыр деген мырзаның бір 
үйір қысырағын Қаратай деген елдің ұрылары айдап әкетеді. 
Соның дауы: Торайғыр мырза Қаратайдың биі Мәметекке 
«жылқымды қайырсын, айып төлесін» деп сәлем жолдайды. 
Мәметек би айыпсыз жылқыны қайтарады. Торайғыр мырза 
ашуланып, Мәметек биге келеді. Мәметек жасы үлкен адам, 
астарлап  айтып, Торайғырды сөзден жығады. Торайғыр сөзді 
түсініп: «Е, би ата, менің келуім алтын жүзіңізді көріп, ақыл 
сөзіңізді естіп қайту еді, айтқан сөзіңізге көп рахмет» деп айып 
туралы ауыз ашпай, еліне қайтыпты». 

Келесі әңгіме «Шешен» деп аталады.
«Бұрында Моңғылдың бір шешені қазақтың бір қонысының 

аулына ұры алған малын жоқтап барыпты. 
Қажы ұрылар өз аулынан екенін біле тұра, жолатпайды: 

«Бұл ауылда сенің малың жоқ. Мен Құдайдың үйін көрген қа
жы бола отырып, өтірік айтам ба? Малыңды басқа жерден ізде 
деп – міз бақтырмайды».

Болмаған соң моңғол шешен былай дейді: «Қажы түрлітүр
лі болады. – Бір қажыны Құдай шақырады, ол келмейді, Мек
кеде өледі. Бір қажыны періште шақырады. Ол қайтып келген 
соң, дінін күтіп, таза отырады. Бір қажыны шайтан шақырады. 
Ол қайтып келген соң, келіп ұрыны сүйеп, өтірік сөйлеп, ел 
тыныштығын кетіріп, пара жейді. Сен сол шайтан шақырған 
қажысың...»

Сонда қажы ызаға булығып, «малды жеңген жеріңде ал!» – 
деп қара күшке басқан екен».

Сонымен, қорыта айтқанда, қолдағы материалдар Шың
жаң өлкесіндегі қазақ ағайындарымыз ұлттық фольклоры
мызды сақтап, жариялап, насихаттау ісінде көп жұмыс ат
қар ғанын айғақтайды. Бұл материалдардың ішінде небір 
әде мі ертегілер мен аңыздар кездеседі. Ол шығармалар – бір 
жағынан жалпықазақтық репертуарда, екінші жағынан, 



[  316  ]

жал пы адамзаттық фольклор құрамында кездесетін сюжет
терге құрылған дүниелер. Үшінші жағынан, олардың ішінде 
жер гілікті дәстүрде айтылатындары да ұшырасады. Бұларда 
осы өңірге тән өмірдің белгілері аз емес. Әсіресе, сықаққа, 
әзілоспаққа құрылған ауызекі тұрмыстық әңгімелер мен та
рихи адамдар жайындағы аңыздар мен шешендік сөздерде 
жергілікті ерекшеліктер мол кездеседі. Мұны мәтіндердің 
тілінен, стилінен де байқауға болады. Дұрысы – Шыңжаң 
қазақтары фольклорының тілі мен көркемдік сапасын ар
найы, монографиялық түрде зерттеп, бүкілқазақтық руха
ният тың осы саласын байыта түсу қажет. Мәселен, біз 
қарастырған мәтіндерде тұрмыстық сипат басым, ал қиял
ғажайып ертегілерде шалқыған фантазия, аспандата көркем
деу жағы аз, тіл жағынан да шешен түрде баяндау сирек. 
Есе сіне кейіпкерлерді бағалай мінездеу көбірек және олар 
көп жағдайда таптық тұрғыда болып келеді. Рас, кейіпкерді 
бағалай мінездеу – фольклорлық шығармаға тән құбылыс, 
бірақ, ол жаппай айтылмайды. Мәтіндердің мазмұнына, баян
далу стиліне қарағанда,  бұл өлкеде де ертегіні ауызша айту, 
тыңдау дәстүрі бәсеңдеген сияқты. Әлбетте, бұл – заманның, 
бүгінгі өмір салтының әсері. Ендігі мақсат – осы жиналған 
көлкөсір дүниені сақтап, жариялап, зерттеп, насихаттау. 
Сөй тіп, ұлттық руханиятымыздың мол да, қызық, көркем де, 
сұлу саласын келер ұрпаққа аманат етіп жеткізу. Сонда ғана 
қазақ халқы жалпыадамзат мәдениетіне өз дәрежесінде үлес 
қосқанын тағы бір мәрте паш ете алады.           
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