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КІРІСПЕ 
 

Фольклордың өзіндік ерекшеліктерін анықтаудың ең 

тиімді жолдарының бірі – оны типологиялық тұрғыдан зерттеу. 

«Типология» деген терминге кезінде филология ғылымдарының 

докторы, профессор Б.Н.Путилов: «Кең мағынада алғанда, ти-

пология дегенді заңды түрдегі, объективтік жағдайларға орай 

туындаған, табиғаттағы, өмірдегі заттар мен құбылыстарда, қа-

сиеттер мен қарым-қатынастарда байқалатын қайтала-нушылық 

ретінде ұғыну қажет»,- деп анықтама бергені белгілі.
1
 

 Әлем халықтары әдебиетіндегі ортақ құбылыстарды 

зерттеудің де ғалымдарды ежелден бері қатты толғантып келе 

жатқан көкейкесті мәселе екеніне, бұл саладағы ізденістердің 

негізгі аспектілеріне  филология ғылымдарының докторы, профес-

сор А.С.Ісімақова: «Типологиялық байланыс – бірнеше ха-

лықтың сөз өнеріндегі, әдебиетіндегі әдеби ағым, бағыт, стиль, 

сюжет, образдар ұқсастығы, жалғас-жақындығы. Мұндай ұқсас-

тық арасындағы мәдени байланыстың тәжірибе алмасу нәтижесі 

болуы немесе бірнеше елдің тарихы тамырлас, тілі, дәстүрлері 

сабақтас болуынан тууы мүмкін. Мыс., орыс әдебиеті мен шы-

ғыс әдебиетінің үлгілері, сюжет, образдар қазақ арасында та-

ралуы мәдени ауыс-түйіс түріне жатса, қазақ әдебиетіндегі көп-

теген сюжет, тақырыптардың кездесуі олардың мәдениетінің та-

рихи тамырластығынан туған ұқсастықты танытады. Типология-

лық байланыс әдебиеттің даму заңдылықтарын олардың әлеум.-

тарихи жағдаймен сабақтастығын түсіну үшін аса қажет»,-
2
деген 

анықтама беріп, одан ары қарай бұл ойын: «Типологиялық бай-

ланысты зерттеудегі ең маңызды принциптер қандай десек, ал-

дымен тарихи типологиялық ұқсастықтың тарихи негізділігіне 

көңіл бөлу, бүтіндей әдеби құбылыстар – әдеби бағыт, жанр, 

стильдік ағымдар, бірнеше халықтың әдебиетінде ұқсас келеті-

ніне назар аудару және типологиялық жалғастық, ұқсастық тілі, 

мәдениеті жағынан жақын халықтардың әдебиетінде ғана емес, 

                                                           
1 Путилов Б.Н. Историко-сравнительное изучение фольклора.  Основные направления в 

изучении фольклора. Тезисы. М., 1971. Стр. 58. 
2 Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы, 2005. 502-б.   
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одан әлдеқайда кең халықаралық көлемде кездесетінін ескеру 

қажеттігін айтар едік. Ел мен елдің, халықтардың арасындағы 

мәдени, әдеби байланысты, жалғастық-жақындықты жан-жақты, 

терең тексеріп, танып-білу өте қажет. Осы қыры мен сыры мол 

әдеби құбылысты бір қырынан алып қарастырудың ұтымды 

жолы типологиялық ұқсастықты байыпты түрде зерттеу екен-

дігін сөзсіз мойындаймыз»
3
, – деп сабақтаған.  

Типологиялық сарындардың қырлары мен сырларын 

анықтаудың  әсіресе халық даналығы – фольклордың, оның сөз 

өнері түріндегі саласы – халық ауыз әдебиетінің, табиғатын 

ашып көрсету үшін ауадай қажеттігі туралы академик 

Р.Бердібай: «Ауыз әдебиеті мұрасының өзіндік өзгешелігін 

анықтауға қажет тәсілдердің бірі  салыстырмалы-тарихи әдіс 

болмақ. Орыс фольклортану ғылымы ауыз әдебиеті шығармала-

рын осы тәсіл негізінде тексеріп, күрделі нәтижелерге жетіп 

жүргені белгілі. Шынында да фольклор материалына кең де 

жүйелі салыстырулар жасамай, ондағы үндес, қайталама факті-

лерді тексермей, олардың заңдылықтарын есепке алмай, ауыз 

әдебиетінің табиғатын түсіну қиын»
4
 , – деп жазған еді.  

Типологиялық зерттеулердің осындай маңызы барлығын 

ескере отырып, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық уни-

верситетінде өткен ғасырдағы тоқсаныншы жылдардың басынан 

бері қарай «Филология» мамандығы бойынша магистранттарға 

арналған «Қазақ фольклорының типологиясы» атты пән оқыты-

лып келеді. 2001-2002 оқу жылдарынан бастап бұл пәнді оқыту 

осы оқу құралының авторына жүктелді. Қолдарыңыздағы еңбек 

осы курсты жүргізу барысында оқылған дәрістердің бір бөлі-

гінің қысқартылған нұсқаларынан құралған. Оларды толық бе-

руге және барлық дәрістердің мәтіндерін енгізуге осы оқу құра-

лының баспа тарапынан алдын ала белгіленген көлемі мүмкіндік 

бермеді. Тұрмыс-салт жырларының, халық лирикасының, паре-

миялық жанрлардың, мифтердің типологиясы туралы дәрістерді 

бұл кітапқа сол себепке байланысты кіргізбедік. 

                                                           
3 Cонда, 502-б. 
4 Қазақ фольклорының типологиясы. Алматы, 1981. 3-б. 
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Бұндай таңдаудың аталған жанрларға түсуіне қазақ 

халық әдебиетінің бұл түрлері, салыстырмалы түрде алғанда, 

қазақ халық прозасының және эпостың үлгілеріне қарағанда бір-

шама жақсы зерттелуі себеп болды. Мысалы, тұрмыс-салт жыр-

лары Б.Абылқасымовтың ғұрыптық фольклор жөніндегі, 

К.Матыжановтың отбасы ғұрпы фольклоры жөніндегі доктор-

лық диссертацияларына, филология ғылымдарының докторы 

Б.Уахатовтың монографиясына тұрмыс-салт жырларының типо-

логиясы арқау болған.  

Қазақ мифтерінің типологиясы С.Қасқабасовтың бір-

неше іргелі ғылыми еңбегіңде және А.Тойшанұлының «Түрік-

моңғол мифологиясы» атты монографиясына, Ш.Ыбыраев пен 

П.Әуесбаева құрастырған «Қазақтың мифтік әңгімелері» атты 

жинаққа арқау болған. 

Шағын жанрлардың типологиясы туралы сөз болғанда, 

Б.Уахатовтың «Қазақтың халық өлеңдері» атты монографиясы 

алдымен ойға оралуы заңды. Ал, мақал-мәтелдерді паремиоло-

гиялық тұрғыдан ғылыми зерттеуді филология ғылымдарының 

кандидаты Б.Әбдікәрімова, филология ғылымдарының докторы 

Ш.Ыбыраевтың жетекшілігімен жүзеге асырды. 

Аталған еңбектер оқырманның қазақ фольклоры типоло-

гиясының өзекті мәселелері жөнінде жан-жақты да терең мағлұ-

мат алуын қамтамасыз етері хақ. 

Тағы бір ескерте кететін жағдай: оқу құралы қазақ тілді 

шәкірттерге арналғандықтан, орыс тіліндегі еңбектерден алын-

ған дәйек сөздердің көпшілігін аударып беруді жөн көрдік. 
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ФОЛЬКЛОР ТИПОЛОГИЯСЫ ТУРАЛЫ 

ҒЫЛЫМНЫҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ ТУРАЛЫ 
 

1.Фольклор типологиясын зерттеудің әлемдік деңгейде 

зерттелуі және оның негізгі ғылыми тұжырымдары 
 

Сөз өнеріндегі, оның ішінде халық ауыз әдебиетіндегі, 

ұқсас құбылыстардың  ішкі сырын ашып көрсетуге бағытталған 

әдебиеттанушылық мектептер, Еуропада ХІХ ғасырдың 40-

жылдарына қарай пайда болды. Бұл әдеби мектептердің негізгі 

теориялық ұстанымдары жөнінде И.К.Горский: «Поэзияның түп 

төркіні ол уақытта кең және жан-жақты ашып көрсетілді. 

Гриммдердің ілімін ұстанушылар (мифологтар) поэзияның ту-

уына пұтқа табынушылықтың мифологиясы әсер еткенін анық-

тады. Бенфейдің көзқарасын жақтаушылар мифологтардың 

туындылардың ұқсастықтарын, тарихи дәуірге дейінгі ортақ ата-

бабадан таратуының өрісі тар екенін атап өте отырып, олардың 

ғасырлардан ғасырларға, бір өлкеден екінші өлкеге тарихи түрде 

ауысуымен түсіндірілетінін дәлелдеді. Осылайша көшпелі сю-

жеттердің теориясы, басқаша айтқанда, миграция теориясы қа-

лыптасты, ол әдебиеттің барлық салаларына тарала келіп,  ауы-

сып алу (ықпалдасу) теориясы деген атауға ие болды. Сонымен 

бір мезгілде дерлік (60-жылдары) Англияда сюжеттердің өздігі-

нен пайда болуының антропологиялық теориясы дүниеге келді, 

одан типологиялық ұқсастықтар туралы ілім бастау алды. Оны 

салыстырмалы этнографияның өкілдері (Э.Тэйлор және т.б.) 

ұсынды. Олар поэтикалық дамудың қозғаушы күші «халықтық 

рух» болып табылатындығы жөніндегі тұманды пікірлерді ал-

ғашқы қауымдық құрылыс халықтарының өмірін нақты зерт-

теумен алмастырды және тұрмыстың ұқсас жағдайларында, ұқ-

сас психикалық бейнелеулер туындап отырғанын, көптеген 

мифтердің, әпсаналардың және ертегілердің қайталанып отыруы 

сонымен түсіндірілетінін анықтады», – деп жазған
5
. 

                                                           
5 Горский И.К. Об исторической поэтике Александра Веселовского //  Веселовский А.Н. 

Историческая поэтика. М., 1989. Стр. 11-12 
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Сөз өнеріндегі, оның ішінде фольклор туындыларында-

ғы, ұқсас құбылыстардың сырын ашуға бағытталған келесі қа-

дам, Александр Николаевич Веселовский (1839-1906) негізін қа-

лаған әдеби зерттеулердің салыстырмалы-тарихи бағыты болды.  

А.Н.Веселовский өз зерттеулерінің жаңа бағдарламасын Санкт-

Петербург университетінде жасаған «О методе и задачах  исто-

рии литературы как науки» деген тақырыптағы кіріспе дәрісін-

де (1870) алғаш рет баяндады.  

А.Н.Веселовский отандастарының – орыс фольклортану-

шыларының арасында  жоғарыда аталған үш бағыттың да жақ-

тастары табылатын. Мысалы, М.К.Азадовский: «Ауысып алу 

теориясы Ресейде өте ерте, Бенфейден әлдеқайда бұрын пайда 

болды», – деп жазып
6
, Львов, Гитри секілді ғалымдар өздерінің 

ХІХ ғасырдың 20-жылдарындағы еңбектерінде орыстың халық 

өлеңдерінің түпкі тегі грек халқында жатқаны туралы жазса, 30-

жылдарда М.Макаровтың орыс ертегілерінің түп төркіні Азияда 

жатқаны туралы мақалалары жарық көргеніне тоқталады.
7
 Ал, 

В.Кюхелбекер Еруслан туралы ертегінің «Шахнамадан» бастау 

алатынына алғашқы болып назар аударды. Осындай көзқарасты 

өзге де бірқатар орыс фольклортанушылары ұстанды.  

1868 жылы жарық көрген «Происхождение русских бы-

лин» атты монографиясында В.В.Стасов (1824-1906) шығыстық 

гипотезаны жан-жақты негіздеді. Оның бұл еңбегінің ғылыми 

маңыздылығына М.К.Азадовский де кеңінен тоқталған
8
. Атал-

ған ғалымның негізгі ғылыми тұжырымдамасы туралы 

М.К.Азадовский: «Стасов особенно подробно останавливается 

на связи русских былин и русских сказок и утверждает, что они 

необычайно близки между собой и вышли из одного и того же 

источника. В былинах наших оказывается же мало настоящей 

действительности, были, исторических фактов, сколько в сказ-

ках. А если так, то отсюда Стасов делает и другой вывод – зна-

чит былины «в коренной основе своей не заключает ничего и 

русского». Стасов последовательно перебирает один за другим 

эпизоды наших былин: Добрыня, Поток, Иван гостиный сын, 

                                                           
6 Азадовский М.К. История русской фольклористики. М., 1963. Стр. 137. 
7 Сонда, бет. 137. 
8 Сонда, бет. 160-169. 
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Ставр-боярин, Соловей Будимирович, Садко, Сорок калик со ка-

ликами, Илья Муромец, Дунай, Ванька Вдовкин сын – и в конце 

концов приходит к выводу, что в основе всех этих сюжетов ле-

жат чужие источники, чужая действительность, чужая фанта-

зия. Наши былинные богатыри – «не что иное, как носители раз-

нообразных мифов, легенд и сказок древнего Востока, изменен-

ных до известной степени в содержании и характере своем, но 

приуроченных, в более или менее объемистом составе, к извест-

ным личностям с русскими именами». Наши былины – послед-

няя и к тому же испорченная глава из истории восточных песен 

и поэм», – деп жазған
9
. Өзінің бұл тезисін В.В.Стасов: «Былины 

очень многое утратили сравнительно со своими первообра-

зами», – деп толықтырған
10

. В.В.Стасов арийлік ілкі отанды, 

«онда көптеген поэтикалық мотивтер айтылғанын, онда басында 

біртұтас арий халқы болған жұртшылықтың наным-сенімдері, 

ұғымдары мен дүниетанымдары айтылғанын»  мойындайды
11

. 

Ол «бұл мотивтерді Азиядан арийлік әулеттің әртүрлі мүшелері 

алып кетіп, Еуропаға енгізгенін» мойындайды, орыс былинала-

рының негізгі мотивтері тарихқа дейінгі уақытта пайда болға-

нын, бұл  ілкі образдар ежелгі азиялық мифтік-діни сипатқа ие 

екенін мойындайды
12

. Стасовтың Батыс Еуропа эпосының түп –

төркіні туралы да осындай ойда болғаны жөнінде М.К.Азадовский: 

«Стасов противопоставлял этой манере творчество западноевро-

пейских народов. Первоначальный материал Калевалы, 

Нибелунгов, Эдды, Одиссеи, Илиады также не самостоятелен, 

он также заключает «в корню своем зерна древнейших восточ-

ных легенд и сказаний»
13

, – деп жазған. В.В.Стасов шығыстық 

мотивтердің орыс былиналарына түркі-моңғол халықтарының 

шығармашылығы арқылы енгеніне тоқталған. Шығыс теория-

сын ұстанушылардың тізімін бұдан да ары жалғастыра беруге 

болады.  

                                                           
 9 Сонда. Бет. 162-163 
10 Стасов В.В. Собрание сочинений. Т.ІІІ. СПб, 1894. Стр. 949. 
11 Сонда. Бет. 1235 
12 Сонда 
13Азадовский М.К. История русской фольклористики. М., 1963. бет. 165 
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А.Н.Веселовский де басында осындай шығыс гипотезасын 

ұстанушылардың бірі болғаны белгілі. Бірақ ол уақыт өте келе  

мифологиялық мектеп  пен ауысып алу теориясының  жақтас-

тары арасындағы қызу пікірталастарға сыншылдықпен қарай 

бастады. 1863 жылы ол ауысып алу теориясы жөніндегі өзінің 

көзқарасын: «Влияние чужого элемента всегда обусловливается 

его внутреннним согласием с уровнем той среды, на которую 

ему приходится действовать. Все, что слишком резко вырывает-

ся из этого уровня, останется непонятым или поймется по-свое-

му, уравновесится с окружающей средой. Таким образом, са-

мостоятельное развитие народа, подверженного письменным 

влияниям чужих литератур, остается ненарушенным в главных 

чертах: влияние действует более в ширину, чем в глубину, оно 

более дает материала, чем вносит новые идеи. Идею создает сам 

народ, такую, какая возможна в данном состоянии его раз-

вития», – деп білдірді
14

.  

Әр түрлі ілімдерді нақты тексеру Веселовскийдің түрлі 

идеяларды дәйексіз пайдалануға ұрынбастан олардың оңды 

жақтарын игеруіне көмектесті. Ол Гриммдердің поэзияның түп 

тамыры халықтың пұтқа табынған кезіндегі мифологиясында 

жатқандығы туралы ілімін қостады. Бірақ А.Н.Веселовский 

Гриммдердің Еуропа халықтарының фольклоры мен көне әде-

биетіндегі ұқсас элементтердің барлығы бастауын  арийлердің 

тілінен, мәдениетінен және мифологиясынан бастау алатындығы 

жөніндегі «арийлік гипотезасымен» және халықтық бастаманың 

ежелден келе жатқандығы туралы болжамымен ешқашан келіс-

педі. Гриммдердің бұл көзқарастарының дұрыс емес екенін дә-

лелдеу үшін ол Э.Тэйлордың «Алғашқы қауымдық құрылыс мә-

дениеті» атты еңбегінің нәтижелеріне сілтеме жасап, ағылшын 

ғалымының бұл зерттеуін «тамаша кітап» деп бағалайды.  

Э.Тэйлор бұл кітабында сыртқы хронологиясына және таралу 

аймағының жағрафиясына қарамастан, қоғамдық дамудың бір-

дей сатыларындағы материалдық және рухани құбылыстардың 

біркелкілігі мен тұрақтылығы туралы ойын ортаға салады. 

                                                           
14 Журнал Министерства народного просвещения. 1983. № 12.  Отд. 2.  Стр. 557-558. 
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Сонымен қатар Тэйлор Веселовский секілді халықтар мәдение-

тінің нәсілдік тұйықтығын және оқшаулығын жоққа шығарады, 

өркениеттер тарихын біртұтас үдеріс ретінде қарастырады.  

Веселовский «миграция теориясының» да ұшқары бай-

ламдарын жоққа шығарып, алғашқы адамдардың ойларының, 

әдет-ғұрыптарының және наным-сенімдерінің ұқсастығын және 

сол секілді фольклорлық мотивтердің ұқсастығын «психология-

лық үдерістердің  біркелкілігімен», «халықтық-психологиялық 

заңдылықпен», яғни, қоғамдық қатынастардың ауысуына байла-

нысты болған идеологияның заңды ауысуымен байланыстыра-

ды. Осыған орай мотивтердің «полигенезисі», яғни, бір ғана 

ұғымның бір-бірімен ешқашан араласпаған әртүрлі этникалық 

орталарда өз бетінше тууы мүмкін болады. Бұл ойын ғалым: 

«Тілдерде, олардың дыбыстық құрамының және грамматикалық 

айырмашылықтарына қарамастан, ойлаудың ортақ тәсілдеріне 

жауап беретін ортақ категориялар (мысалы, сан есімдер) бар 

екендігі секілді халық наным-сенімдерінің де, нәсілдердің айыр-

машылығына және тарихи байланыстардың болмауына қарамас-

тан, ұқсастығы адам бойында жүріп жататын психикалық үде-

рістің әсері ретінде түсіндірілмей ме? Кейде бір-бірлерінен эт-

нологиялық және тарихи қатынастарда тым алыс жатқан халық-

тардың ертегілері мен ғұрыптарында бірдей мотивтер мен әр-

кеттердің бірдей сипаттары қайталанатынын қалайша түсінді-

руге болады?» – деп дәйектеген
15

.  

А.Н.Веселовский фольклордағы типологиялық мотив-

тердің барлығы бірдей өз бетінен  туындаған деп есептеуге бол-

майтынын, белгілі бір жағдайларда олар генетикалық туыстық 

пен мәдени байланыс арқылы ауысып, түйісудің де нәтижесі 

болуы мүмкін екенін ескертуді де ұмытпайды. 

А.Н.Веселовскийдің еңбектеріндегі дұрыс тұжырым-

дарды өз еңбектерінде басшылыққа алған орыс ғалымдарының 

елеулі жетістіктерге жеткеніне В.М.Жирмунскийдің, 

И.И.Толстойдың, В.Я.Пропптың, Е.М.Мелетинскийдің және 

тағы басқа зерттеушілердің ғылыми ізденістері дәлел бола ала-

                                                           
15 Веселовский А.Н. Собрание сочинений. Т.ХҮ. М., - Л., 1938.  Стр. 86 
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ды. Академик В.М.Жирмунский өзінің 1958 жылы жасаған 

«Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравни-

тельного изучения эпоса» атты ғылыми баяндамасында фольк-

лор типологиясын тарихи-типологиялық тұрғыдан салыстыр-

малы зерттеудің негізгі принциптеріне тоқталды. Ғалым фольк-

лорлық мотивтердің ұқсастығына халықтардың генетикалық 

туыстығы, мәдени байланыс барысындағы ауыс-түйістерімен 

қатар өз бетінше туындау да себепші болатынына тоқталып
16

, өз 

пікірін еңбегінде келтірілген көптеген мысалдармен дәйектеді. 

Ғалымның бұл бағыттағы ізденістері «Народный героический 

эпос» (1962), «Сказание об Алпамыше и богатырская сказка» 

(1963), «Тюркский героический эпос» (1974) атты монография-

ларында және өзге де еңбектерінде жалғасын тапты. 

Академик В.Я.Пропптың «Исторические корни вольшеб-

ной сказки» (1946), «Фольклор и действительность» (1986) атты 

монографияларының және академик Е.М.Мелетинскийдің «Ге-

рой вольшебной сказки», «Происхождение героического эпоса» 

атты монографияларының және тағы басқа еңбектерінің үлгі-

өнегелік маңызы зор болды. Сондай жетістіктердің нәтижелерін 

талдау және қорытындылау мақсатындағы Б.Н.Путиловтың 

«Историко-сравнительное изучение фольклора. Основные на-

правления в изучении фольклора. Тезисы» атты монография-

сында бұл мәселе кеңінен қарастырылғандықтан, біз жазылған 

жайтты қайталап жатпаймыз. Тек қана бұл еңбегінде 

Б.Н.Путилов әралуан халықтардың фольклорындағы типология-

лық ұқсастықтар молдығының ең басты себептері ретінде халық 

мәдениетінің ауызша туындап, ауызша таралатынын, ұжымдық 

сипатын, дәстүрлілігін, көпнұсқалылығын, бұл туындылардың 

түрлері мен өмірде болу жағдайларында да типологиялық ұқсас-

тық орын алатынын және тағы сол сияқты ерекшеліктерін атап 

көрсеткеніне назар аударумен шектелеміз. 

 

 

 

                                                           
16

 Жирмунский В.М. Эпическое творчество славянских народов и проблемы 

сравнительного изучения эпоса. М., 1958. Стр. 12 
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2. Қазақ фольклорын типологиялық тұрғыдан 

зерттеудің жай-күйі 
 

Қазақ фольклорының типологиялық ерекшеліктерін 

жүйелі түрде зерттеу ХІХ ғасырдағы Ш.Ш.Уәлиханов, 

В.В.Радлов, Г.Н.Потанин, В.В.Стасов, А.Н.Веселовский және 

тағы басқа фольклортанушылардың еңбектерінен бастау алады.  

Мысалы, Ш.Ш.Уәлиханов қазақтардың мифтік дүние-

танымы, олардағы шамандық діннің сарқыншақтары, туысқан 

түркі халықтарының арасында сақталған Ноғайлы дәуірі туралы, 

аңыздар мен өлеңдердің және өзге де фольклорлық туындылар-

дың типологиялық ерекшеліктері туралы құнды байқауларын 

білдірген. 

Г.Н.Потанин қазақ халқының космогониялық, этиоло-

гиялық және топан су жөніндегі мифтерін, аңыздарын, олардың 

ішінде Шыңғыс хан, Едіге, Ақсақ Темір, Тоқтамыс сияқты та-

рихи тұлғалар туралы туындыларды, Қорқыт туралы әпсаналар-

ды, «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырын, ертегілерін, Алдар 

Көсе туралы әңгімелерді, тағы басқа туындылар мен образдарды 

қазақтардың және өзге халықтардың ауызша және жазбаша 

мұраларымен салыстыра зерттейді. 

1899 жылы жарық көрген «Восточные мотивы в средне-

вековом еуропейском эпосе» атты атақты еңбегінің негізгі қоры-

тындысы жөнінде Г.Н.Потаниннің өзі: «Кітаптағы үстем идея – 

ортағасырлық батыс пен шығыс дала эпостарының бірлігі. Көп-

теген сюжеттерге мен ордалық паралельдерді таптым, бірақ 

Еуропа тікелей ордадан алды деп есептемеймін, алайда бұл ұқ-

састық екі жаққа да ортақ бір қайнар бар екенін көрсетеді. Мен 

ортағасырлық Еуропа эпосын ордалықтар жасады демеймін, мен 

ордалықтар осы эпосты шығыстан батысқа әкелуде үлкен рөл 

атқарды деп санаймын», – деп жазған
17

. Г.Н.Потаниннің бұл ғы-

лыми тұжырымдамасы кезінде еуропоцентристік бағыттағы ға-

лымдардың қызу мансұқтауына ұшыраса да, озық ойлы ға-

лымдардың бірқатары бұл еңбектің ғылыми негізі зор, сапалы 

                                                           
17

 Потанин Г.Н. Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе. М., 1899.                  

Стр. 1,4 
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зерттеу екеніне ден қояды. Мысалы, М.К.Азадовский: «Пота-

ниннің еңбектері қарастырылған материалдарының молдығы 

мен нұсқаларының көптігі тұрғысынан ұзақ уақыт бойы кез-кел-

ген зерттеуші-фольклортанушы үшін негізгілердің санатында 

болады»,- деп жазған
18

. Ал, Р.С.Липец: «Сюжеттердің шығу төр-

кіні Орталық Азияда және оның жолы батыстан шығысқа қарай, 

керісінше емес», – деген Г.Н.Потаниннің ойы біршама дұрыс 

болуы ықтимал»
19

, – деген ғылыми тұжырым жасаған.  

В.В.Стасов та өзінің жоғарыда аталған еңбегінде жасаған 

салыстырмалы-типологиялық талдаулары барысында қазақтың 

«Ер Тарғын», «Ер Сайын», «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырла-

рына және халық өлеңдеріне сипаттама беріп отырады. 

А.Н.Веселовский де өзінің тарихи поэтикаға қатысты ең-

бектерінде қазақ халқының Шыңғыс хан және өзге де тұлғалар 

жөніндегі аңыздарын салыстырмалы талдаудың нысанына ай-

налдырған. Фольклордағы партогенезис (ғайыптан пайда болу) 

құбылысына кешенді талдау жасау барысында ғалым, кейіпкер-

дің шешесінің күннің сәулесі әсерінен жүкті болып қалуы мо-

тиві қазақ және татар халықтарына тән екенін анықтаған. Зерт-

теуші қазақ фольклорындағы өзге де құбылыстарды типология-

лық паралельдер ретінде қарастырған. 

Қазақ ғалымдарының кеңес дәуіріндегі еңбектерінде де 

фольклордың типологиялық аспектілері басты назарда болды. 

А.Байтұрсыновтың  1926  жылы жарық көрген  ″Әдебиет таныт-

қыш" атты кітабында қазақтың қаһармандық эпосы «ертегі 

жыр» және  «тарихи жыр» деп екіге бөлініп қарастырылуына да  

аталған жанрлардағы дәстүрлі сарындардың үлес салмағы негіз 

болғаны айқын аңғарылады. Мысалы, ғалым  өзінің «ертегі 

жыр» деген терминді қолдануының мәнісін: «Батырлар әңгімесі 

өтірік-шыны аралас койыртпақ болады. Неғұрлым  әріден  шық-

қан әңгіме болса, солғұрлым қиял жағы жеңіп, әңгіме өтірікке 

қарай жақындай  береді»
20

, – деп түсіндіреді. Бұндағы ғалымның 

«өтірік-шыны аралас қойыртпақ» деп отырғаны эпостық жыр-

                                                           
18 Азадовский М.К. История русской фольклористики. М., 1963. Стр. 279 
19 Липец Р.С. Образ батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М., 1984. Стр. 126. 
20

 Байтұрсынов А. Шығармалары. Алматы, 1989. 415-б. 
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ларда дәстүрлі көркемдік құрал ретінде қолданылатын типоло-

гиялық мотивтер екені анық. 

М.Әуезов 1927 жылы жарық көрген "Әдебиет тарихы″ 

атты кітабында кейінгі дәуірде пайда болған эпос үлгілерінде ға-

сырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі сарындардың қолданылуы-

ның себебі ″түр жағынан қарағанда, тарихи өлеңдердің қаһар-

мандарына елдің өзі ″батыр" деп бағалаудан да  баяғының баты-

рының ісі деп» баға беруді лайық көргендігінде жатқандығын 

түсіндіріп
21

, ғасырлар бойы қалыптасқан фольклорлық дәстүр-

дің тарихи өлең үлгілерінде де көрініс беретінін аңғартады да, 

ойын: «Ел баға беріп, ел ұғымынша жіктесек, Кенесарылар кіші 

батырдың ретіне де даусыз қосылады.  Бұларды  сол   жікке қос-

қызатын тағы бір себеп: кейбір тарихи өлеңдер  жырлану ретін-

де де баяғы батырлар өлеңінше құралған... 

Бірақ батырлар өлеңі бергі заманға жақындаған сайын 

жаңа өзгеріске түсіп, өмірге жақындап, түр жағынан әлсіреп  

бара жатқанын байқаймыз»
22

,– деп тұжырымдайды. Ал, 

С.Сейфуллин батырлар жыры мен тарихи жырлардың арасын-

дағы айырмашылық туралы Ақаңдікіне сәйкес пікір айтып, ал-

дыңғыларында "қиял қоспасының, жапсырма сырлардың» мол-

дығына
23

, ал, соңғыларының "кереметтері аз бола″ беретініне
24

 

назар аударып, сондай типологиялық сарындардың бірқатарына: 

″Кей батырларды «әулиенің кереметімен туған еді; суға салса, 

батпайтын еді; отқа салса, күймейтін еді ; атса, оқ өтпейтін еді» 

деп, ... кейбір үздік жүйрікті «тұлпар» деп, «оның енесіне көлдің 

көк ала толқынынан адам көрмеген түсті бір айғыр шығып келіп 

шауып кеткен екен» деп әңгіме қылатын»
25

, –деп тоқталған бо-

латын.  

Одан бергі кезеңдерде қазақ фольклорын зерттеушілер 

қазақ халқының ауыз әдебиетіндегі типологиялық мотивтердің 

қырлары мен сырларын ашуға баса көңіл бөліп отырды. Біз бұл 

                                                           
21 Әуезов М. Әдебиет тарихы. Алматы, 1991. 147-б. 
22

 Сонда, 147- 148-б. 
23 Сейфуллин С. Шығармалары. 6 томдық. 6-т. Алматы, 1964. 337-б. 
24 Сонда, 338-б. 
25 Сонда, 338-б. 
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мәселенің шешімін табуға Ә.Марғұлан, Б.Кенжебаев, 

Қ.Жұмалиев, М.Ғабдулин, Ә.Қоңыратбаев, Е.Ысмайылов, 

Р.Бердібай, Б.Уахатов, Е.Тұрсынов, С.Қасқабасов, Ш.Ыбыраев, 

Б.Абылқасымов, К.Матыжанов және т.б. ғалымдардың зор үлес 

қосқанын атап өтуге тиіспіз. 

Олардың барлығына бұл жерде егжей-тегжейлі тоқталып 

жатпай, арнайы қазақ фольклорының типологиясын қарастыру 

мақсатымен жазылған еңбектерге тоқталсақ, әзірге мұндай кі-

таптардың саны екеу ғана. Олардың біріншісі – 1981 жылы жа-

рық көрген «Қазақ фольклорының типологиясы» атты 

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты ғалымда-

рының ұжымдық монографиясы. Екінші еңбек – Б.Уахатовтың 

«Қазақ тұрмыс-салт жырларының типологиясы» атты моногра-

фиясы. Қазақ халық ауыз әдебиеті таңдаулы үлгілерінің өзі бұл 

күнде «Бабалар сөзі» атты жинақтың көлемді жүз томдығына 

арқау болып отырғанын ескерсек, қазақ фольклорының типоло-

гиясына жеткілікті түрде көңіл бөлініп отыр деп айта алмаймыз. 

Сондықтан алдағы уақыттағы зерттеулер бұл олқылықтың ор-

нын толтыратынына сенімдіміз. 

 

Сұрақтар мен тапсырмалар: 
 

1. Фольклор типологиясын зерттеудің негізгі қағидалары мен 

әдістемелерін қалыптастыруға ықпал еткен ғалымдардың еңбек-

тері туралы не білесіздер? 

2. «Қазақ фольклорының типологиясы» атты ұжымдық 

монографиядағы және Б.Уахатовтың «Қазақ тұрмыс-салт жыр-

ларының типологиясы» атты кітабындағы негізгі тұжырым-

дарды игеру мақсатында реферат жазу. 

3. Оқу құралында көрсетілмеген тақырыпқа қатысты мағлұмат-

тарды  әртүрлі ақпарат көздерінен іздестіріңіздер. 

4. Фольклор типологиясының негізгі принциптерін атап көрсе-

тіңіздер. 
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ЕЖЕЛГІ ДӘУІР АДАМДАРЫ НАНЫМ-

СЕНІМДЕРІНІҢ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ 

КӨРІНІСТЕРІ 
 

1. Көне діни түсініктер тудырған ертегілік сарындар 
 

Ертегі – әлем халықтары фольклорындағы «ортақ жер-

лері» ең мол жанр екені белгілі. Халық ауыз әдебиетінің бұл тү-

рінің құрылымына да, образдар жүйесіне де, типологиясына да 

формулалық сипаттар тән. Мысалы, академик В.Я.Пропптың 

1928 жылы жарық көрген «Морфология сказки» атты моногра-

фиясында талданған мотивтер жүйесі қазақ ертегілерінің де 

ерекшеліктерін айқындайды.  В.Я.Пропптың  бұл еңбегінде 

қиял-ғажайып ертегілердегі әр қилы, алуан түрлі сюжеттер не-

гізінде біркелкі, тұрақты құрылымға, басқаша айтқанда, инвар-

ианттық схемаға ие екені көрнекі түрде дәлелденген. Осы жаңа-

лығы арқылы ғалым ертегі құрылымы заңдылығының тарихи 

негізі бар екендігі,  бұл негізді іздеу қиял-ғажайып ертегінің ге-

незисін анықтауға мүмкіндік беретіндігі жөнінде ғылыми қоры-

тынды жасап, қиял-ғажайып ертегілер туралы: «Оның көптеген 

элементтері  архаикалық шындықтан бастау алады, бұлар салыс-

тырмалы тұрғыдан қарастырылуы тиіс»
26

, – деген ғылыми тұ-

жырымға келген. Ғалым өзінің жоғарыда аталған еңбегі мен 

1946 жылы жарық көрген «Исторические корни вольшебной 

сказки» атты монографиясында: «Ертегіні өткеннің әлеуметтік 

институттарымен  салыстыру және одан оның тамырларын іздеу 

қажет»
27

, – деген тұжырымын ортаға салып, осы еңбегінде көр-

сетілген міндетті жүзеге асырудың тамаша үлгісін көрсетті. Со-

ның негізінде ол  бүкіл жер шарындағы ертегілер ұқсастығының 

себептерін сюжеттердің көшпелілігінен, оларды біреулерінің 

беруінен және екіншілерінің қабылдауынан  емес, ертегілік шы-

ғармашылықтың жалпы заңдылықтарынан, ертегілердің өмір 

шындығына қатысының ортақ қағидаларынан, тарихи негіздер-

дің ортақтығынан  іздеуді ұсынды. Ондай типологиялық сарын-

                                                           
26 Пропп В.Я. Морфология сказки. Издание 2-е. М., 1969. Стр. 104-105 
27

 Пропп В.Я. Исторические корни вольшебной сказки. Л., 1986. Стр. 22 
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дардың фольклорлық сюжеттердің және тұтастай жанрлардың 

белгілі бір этнографиялық құбылыстардың – ғұрыптардың, тұр-

мыстық институттардың, түсініктердің өзінше трансформация-

лануы, қайта пайымдалуы және «терістелуі» арқылы дүниеге 

келгенін ашып көрсетті. 

В.Я.Пропптың ашып көрсеткен шындықтары, жасаған 

ғылыми қорытындылары қазақ ертегілеріне, жалпы қазақ 

фолькоры үлгілеріне арқау болған өмір шындықтарын анық-

тауға да мүмкіндік береді. Оны басшылыққа алу қазақ халық 

прозасының ертегі және басқа да жанрларының түп-тамырында 

қандай өмір шындықтары жатқанын анықтауға, түсінуге зор 

септігін тигізеді. Бұған қазақ ертегілері кейіпкерлерін, оқиғалар 

желісін ежелгі дәуір адамдарының таным-түсініктері мен әдет-

ғұрыптарымен салыстыра отырып көз жеткізуге болады. 

Қазақ ертегілерінде ежелгі адамдардың анимистік се-

німдерінің  көріністері молынан сақталған. М.О.Косвеннің па-

йымдауынша,  алғашқы қауымдық құрылыс дәуірінің адамы 

өзін табиғаттан бөліп қарамайды, өзін табиғаттың құбылыста-

рымен және күштерімен біртұтас деп біледі. Соған орай адам 

көптеген құбылыстарды бақылай отырып, дәл сол құбылыс-

тарды өмірге келтіруге немесе өндіруге өзінің шамасы келеді 

деп есептейді, оның үстіне біз жансыз деп атайтын заттар тек 

адамға ғана тән қабілеттер мен мүмкіндіктерге ие деп біледі. Со-

ның негізінде зерттеуші: «Алғашқы қауым адамының мұндай 

түсініктерінің кешені  анимизм (латынның  anima – «жан» деген 

сөзінен) деген атауға ие болды. Ағылшын ғалымы  Эдуард 

Тэйлор енгізген бұл термин онша сәтті қолданылмаған, 

Тэйлордың бұл терминге жүктеген мағынасы, жаңадан жинал-

ған деректерге қатысты алғанда, тар өрісті болып қалды. Іс діни 

дамудың бастапқы сатыларында жан туралы айрықша түсінік 

жоқ екендігінде және байырғы діни сананың мәні адамның та-

биғатпен бірлігі және соңғысының жандылығы жөніндегі ортақ 

ұғымға барып тірелетіндігінде жатыр»
28

, – деп анықтама берген.  

С.Сейфуллин де қазақтардың бұрынғы кезеңдерде «жаратылыс-

                                                           
28 Косвен М.О. Очерки истории первобытной культуры. 2-ое исправленное и 
дополненное издание. М. , 1957. Стр.157 
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тың барлық» түрлері, барлық хайуанаттар адамша ақылды, 

адамша тіршілік қылады деп білгеніне тоқталған
29

. Анимизмнің 

қазақтың халық прозасындағы көріністері ретінде адам мен та-

биғаттың өзге құбылыстарының біріне-бірі еш қиындықсыз, 

оңай айнала беретіндігіне, яғни, құбылушылық (оборотни-

чество) деп аталатын қасиетке ие болуына,  адамдардың жансыз 

заттардың қатысы арқылы дүниеге келуіне, адамдар мен жан-

уарлардың бір-бірлерімен адамша тілдесіп, аралас-құралас қа-

рым-қатынасқа түсуіне, т.с.с. жағдайларларға тоқталған жөн. 

 Мысалы, қазақ ертегілерінде ата-анасы төстікті («Ер 

Төстік», «Жарты Төстік»), құйыршықты («Құйыршық») жеуінің 

әсерінен дүниеге келген кейіпкерлер бар.  

Ал, «Нан батыр» ертегісінде перзентсіздіктің зарын тарт-

қан бір келіншек жылап жүріп өзі нан пісіру үшін илеген наннан 

бір баланың бейнесін жасайды. Содан кейін тысқа шыққанда, 

«Балаң жылап қалды, балаң жылап қалды», – деген дауыс есті-

ліпті оған. Артына жалт бұрылып қараса, киіз үйдің күлдіреуі-

шінде бір кішкентай құс отырғанын көреді. Әлгі «балаң жылап 

қалды» деп отырған сол бақыт құсы екен. 

Мұның не сұмдық екеніне көзі жетпеген әйел үйге кі-

реді. Үйіне келсе, әлгі бала ғып жасаған наны жоқ, оның орнын-

да аппақ сазандай бір ұл жер тепкілеп жылап отырады. Әлгі нан 

балаға айналып кетіпті». С.Қасқабасов: «Анимизмнің қалдықта-

рын қазақтың әртүрлі құбылушылық туралы кездесетін ертегіле-

рінен табуға болады. Басқа сөзбен айтқанда, кейіпкердің обра-

зында дуалистік ерекшелік кездеседі: образ кәдімгі адам түрін-

де, сонымен қатар мифологиялық түрде көрінеді»
30

, – деп жазған.  

Мұндай құбылыстар ертегілермен қатар қазақ проза-

сының өзге үлгілерінде де, фольклорымыздың басқа жанрла-

рында да көптеп кездеседі. 

Мысалы, «Қасқырдың жасаған қамқорлығы» атты ерте-

гіде қасқыр қажет жағдайда қызға да, атқа да айналады. «Жел-

кілдек» ертегісінде бас кейіпкерге өкіл шеше болған кемпір: 
«Мен  көк кептер болып ұшпаймын ба?» – деп,  көк кептер болып 

ұшып кетеді. 

                                                           
29 Сейфуллин С. Шығармалары. 6 томдық. 6-т. Алматы, 1964. 27-б 
30 Қасқабасов С. Елзерде. Алматы, 2008. 5-б. 
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«Еркемайдар» ертегісінің бас қаһарманы бір үлкен тойға 

барарда әдейі түрленіп, өзі тазша болып, атын қотыр күрең тайға 

айналдырады. Осындай құбылушылықтарды осы оқу құралында 

келтірілген өзге мысалдардан да жиі кездестіруге болады.. 

Қазақтың бірқатар этиологиялық мифтерінде кейбір жан-

уарлардың бастапқыда адам болғаны айтылады. Мысалы, бай-

ғыздың әуел баста бір байдың Мұратәлі атты ұлы болғаны тура-

лы айтылып, аталған құстың ерекшеліктері сол оқиғамен байла-

ныстырылады. Ендігі бір халық әңгімесінде балаларының аза-

рына шыдамаған әйелдің қалайша көкекке айналғаны баяндалса, 

«Таразыдан жеп тасбақа болыпты», – деген тұрақты сөз тіркесі 

де адамның қарғыстың салдарынан жануарға айналуы туралы 

түсініктерден хабар береді.  

Халқымыздың көптеген әңгімелерінде жеріміздегі бірқа-

тар жағрафиялық нысандардың бастапқыда адам болғаны тура-

лы айтылады. Мысалы, Көкшетау өлкесіндегі  Жекебатыр тауы 

шаршағандықтан қалғып кеткен батыр екені айтылса, Келін-

шектау әкесінің қарғысына ұшыраған қыздың нөкерлері мен жа-

сау-жабдығы, Қырыққыз тауы жау қолына түскеннен гөрі өз ті-

легі бойынша тасқа айналуды, Тәңірден сұраған қырық қыз  ре-

тінде түсіндіріледі. Бұндай тақырыпқа қатысты қазақ мифтері-

не С.Қасқабасовтың «Қазақтың халық прозасы» атты кітабында, 

А.Тойшанның «Түрік-монғол мифологиясы» атты монография-

сында жан-жақты салыстырмалы-типологиялық талдау жасалған. 

Қазақ ертегілеріндегі кейбір кейіпкерлер тап болған оқи-

ғалар халқымыздың көне  тотемдік түсініктерінен хабар береді. 

Белгілі ғалым М.О.Косвен өзінің алғашқы қауымдық 

құрылыс дәуірінің діндері туралы зерттеуінде: «Тотемизмнің 

өзіндік ерекшелігі адамдар тобы өздерінің тегін тотемнен, яғни, 

жануарлардың, насекомдардың, өсімдіктердің белгілі бір түрі-

нен таратуы болып табылады. Аустралиялық өзінің тотемдік 

жануарын әкем, бауырым, досым («бұл – біздің әкеміз», «бұл – 

біздің досымыз») деп атайды... Көбінесе тотемдер – олар – жан-

уарлар немесе ірі құстар: кенгуру, опосум (ірі қалталы атжал-

ман), жабайы ит, вомбат (қалталы суыр), жарқанат, эму түйе-

құсы, қарға, сондай-ақ бауырымен жорғалаушылар – жылан, ке-

сіртке. Жануарлар әлемі өте жұтаң орталық және жартылай 
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шөлді аудандарда тотемдер жәндіктер, өсімдіктер, жансыз зат-

тарға жататын құбылыстар: күннің күркірі, жаңбыр, күн, су, 

жұлдыздар және т.с.с. болды. Тотемдік ата-бабалардың сана-

тында жануарлардың зор маңызға ие болуы  ең алдымен ал-

ғашқы қауымдық құрылыс адамының аңшылық шаруашылығы-

мен байланысты»
31

, – деп жазған.  

Тотемдік түсінік аңшылық адам баласы өндірісінің ең же-

тілген түрі болып тұрған, яғни, адам баласының күн көрісі аң 

өнімдеріне тікелей байланысты болып тұрғанда қалыптасқан. 

Соған орай алғашқы қауымдық құрылыс адамы табиғатқа үс-

темдік ететін, аң-құстың тілін білетін, оларды өз ырқына көн-

діретін қасиеттерге ие болуды армандады. Олардың ойынша, 

бұндай қасиетке ие болу үшін адам тотемге айналуы тиіс.  

Қазақ халқы тотем тұтатын қасқыр, аққу, жылан, ай-

даһар, арыстан, жолбарыс, қошқар, бұқа, жылқы және тағы да 

басқа жануарлар шынында да жоғарыда келтірілген сипаттама-

ларға сәйкес келеді. Жануарлардың тотемдік сипаты қазақтың 

халық прозасы үлгілерінде кейіпкерлердің ғайыптан пайда 

болуын, айрықша қасиеттерді иелену, қиын жағдайларды жеңе 

білу себептерін бейнелеу арқылы ашып көрсетіледі. Бұл туын-

дыларда адамдардың тотемдік жануарлармен үйлену оқиғалары 

жиі кездеседі. Мысалы, «Жігіт пен өнерлі қыз» атты ертегіде жі-

гіттің бірде қасқыр, бірде адам болатын қызға үйленгені бей-

неленген. «Жаһанша» ертегісі кейіпкерінің алған жары бірде 

қыз, бірде құс кейпіне енеді. 

Ал, «Жылан қабықты жігіт» атты ертегіде алпысқа кел-

генше бала көтермей, перзентсіздіктің зарын тартқан кемпір бір 

күні айдаһардың етіне жерік болады да, сол тілегіне орай шалы 

өлтірген айдаһардың етін жеп, жерігін қандырған соң жүкті 

болады да, тоғыз ай, тоғыз күннен кейін жыланға ұқсас ұл бала 

туады. Ол бірде жылан, енді бірде жігіт, тіпті қажет болғанда 

қарлығаш, қарақұс бейнелеріне ене алатын зооантропморфты 

сипатқа, ерекше қасиеттерімен қандай тілегіне де, байлыққа да 

                                                           
31 Косвен М.О. Көрсетілген еңбегі. 19-20-б. 
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оңай қол жеткізетін, қандай ауру болса да айықтыратын, өлікті 

де тірілтетін қабілетке ие болады.  Ол өзінің кедей ата-анасын 

ханның құдасы етіп, өз отбасын да, әке-шешесі мен ата-енесін 

де мұраттарына жеткізеді. «Аюдәу», «Аюалпаң, Сусалпаң» ерте-

гілерінің бас кейіпкерлері аю мен қыздың некелесуі нәтижесінде 

дүниеге келеді. 

Жоғарыда аталған құстардың көпшілігін түркі-моңғол 

халықтарының бірқатары тотем ретінде қастерлейді. Мысалы, 

З.П.Соколова: "Якуттар сонымен қатар аққудың, қарғаның, қаз-

дың етін тамаққа пайдаланбаған. Буряттарда олардың шарят, 

харят рулары шаман мен аққу-қыздың некесінен пайда болғаны 

туралы наным сақталған. Олар аққуды өздерінің ілкі анасы сана-

ған және оны өлтірмеген... 

Ханттар мен мансылардың жекелеген топтары әртүрлі 

жануарларды, құстарды, балықтарды, шортанды, аққуды, на-

лимды, шағаланы, гагараны, қаршығаны өздерінің ілкі ата-анасы 

ретінде санаған. Оларды өлтіруге, оларды тамаққа пайдалануға, 

олардың терілерін өңдеуге болмайды"
32

,– деп жазған 

З.П.Соколова аю тотемінің және аталған жануар культінің әлем-

дегі көптеген елдерде кеңінен орын алатынына назар аударған. 

Ол өз зерттеуінде Төменгі Амур мен Сахалиндегі нивхтердің 

(гиляктердің) өз руларының ілкі атасы ретінде қастерлейтін аю-

дың басын, рулық қоныстардың арнаулы амбарларында сақтай-

тынына, амбардың жанына аюдың табандарын іліп қоятынына, 

аюдың өзге сүйектерін амбарға таяу жерге көметініне
33

, Батыс 

Сібірдегі хантылар мен мансилердің (обьтік угорлардың) аю ме-

рекесі кезінде аюдың басы мен табандары бар терілерін, үйлері-

нің ең қадірлі жерлеріне іліп қоятынына
34

, Урал тауының жар-

тастарындағы суреттерде, аюды және аюдың табандарын бей-

нелейтін антропоморфты және зооморфты сипаттағы  схемалық 

кескіндемелер ұшырасатынына
35

 тоқталады.  

Батыс славяндарда, ежелгі гректерде және өзге халықтар-

да өткенде орын алған аюға деген айрықша қатынастың іздері 

                                                           
32 Соколова З.П. Культ животных в религии. М., 1972. Стр. 37 
33 Сонда, 12-б. 
34 Сонда, 13-б. 
35 Сонда, 14-б. 
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сақталған. Ежелгі гректердің құдай әйелі – Артемиданың аю 

культіне тікелей қатысы бар. Оның құрметіне мерекелер өткі-

зіліп, онда аюды құрбандыққа шалған.... Бұл мерекелер кезіндегі 

билерге қатысудың міндетті болғаны соншалық: бір де бір адам 

бұл ғұрыпты атқармаған қызға үйленбеген. Швейцариядағы 

Берннің желеп-жебеушісі – құдай-әйелдің де сипаты осындай 
36

 . 

Аталған ғалым, хантылар мен мансилердің тотемдік тү-

сініктеріне тоқталу барысында: «Құрбақа, шағала немесе қоян 

кейпіндегі ата-бабалар туралы әпсаналарды көптеген елді ме-

кендердегі қариялар қазір де айтып бере алады»
37

, – деп жазған.  

Коряктар қасқыр мен аюды өлтірген соң, оның терісін 

сыпырып алып, аңшыға кигізіп, соны айнала билеп, аңды олар 

емес, өзге біреу өлтіргенін айтатын болған. Чукоткадағы қасқыр 

мейрамында қасқырдың биін қасқырды өлтірген мейрам қо-

жайыны орындаған
38

. Алғашқы қауымның аңшысы аңның адам-

ның тілін тыңдап, түсініп қана қоймай, оған тиісті құрмет көрсе-

тілмесе, кек алатынына да сенген. Еділ бойының татарлары, 

суыр адамша сөйлей алатынына және аң аулау сәтінде аңшыдан 

оны атпауын өтінетініне сенген
39

. Бұғы ұстайтын чукчілер қас-

қырды табиғаттан жоғары тұрған жан иесі ретінде қастерлеп, 

одан қорыққан. Олар оны өлтіруге қорыққан, өйткені өзге қас-

қырлар оның кегін алып, бұғылардың барлығын өлтіреді деп ой-

лаған: қасқырдың бас сүйегін өзге де қасиетті заттармен қоса 

сақтаған
40

.  

 «Қасқырдың жасаған достығы» атты ертегіде қасқыр 

бас қаһарман – Сақты деген жігіттің атының да, ақылшы кеңес-

шісінің қызметін де атқарып, көріпкелдігімен ерекшеленеді.  

Шығарма оқиғасының шарықтау шегінде Сақтыны өлтіруге ай-

налған жалмауыздың да көзін осы қасқыр жояды. 

Осы аталған және өзге де тотемдік хайуанаттар, қазақ ха-

лық прозасының үлгілерінде бас кейіпкерді жарылқаушының 

бейнесінде де көрінеді. Мысалы, «Бар онда, әкел мұнда» атты 

                                                           
36 Сонда, 84-б. 
37 Сонда, 14-б. 
38 Сонда, 52-б. 
39 Сонда, 56-б. 
40 Сонда, 56-б. 
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ертегінің бас кейіпкері болып табылатын бала бір күні көлде жү-

зіп жүрген тоқсан түрлі бедерленген үйректі көріп, атайын деп 

оқталғанда, үйрек адамша сөйлеп қоя береді.  

- Ей, уәзір, мені атпаңыз. Мен Қиыр патшаның қызы 

едім. Осы көлге шомылып жүргенде екі апамнан адасып қалып, 

содан бері жалғыз жүрмін. Егер атпасаң, сенің сүйікті қалың-

дығың болайын, – деп жалынады. 

Жігіт: 

-  Қыз суретіне кірсең, атпаймын, – дейді.  

Үйрек сұлу қызға айналып, су жағасына шығып, балаға 

тұрмысқа шығады. Перінің қызы болып табылатын бұл келін-

шек үйге өзге адамдар келгенде, әдемі алтын сандыққа айналып, 

өзін танытпайды екен. Оның үстіне көріпкелдігі мен даныш-

пандығы да болады. Оның сондай қасиеттерінің арқасында жігіт 

небір ғажайып жағдайларды басынан кешіреді, көптеген қиын 

сынақтардан мүдірмей өтіп, байлық пен билікті, өз елінің пат-

шалығын иеленеді.  

Осындай жағдай «Патша мен бүркіт», «Қарақұсбай»,  

«Қарға Шаһизат» және басқа да ертегілерде қайталанады. Бұл 

ертегілердегі бүркіт те, қарақұс та, қарға да зооантропоморфты 

сипатқа ие. Мысалы, екінші аталған ертегіде Мыңжасар деген 

кедей шаруа, қуғыншылықтың салдарынан жайлы қоныс іздеп 

жүрген сапарында, бір сексеуілдің түбінде өлім халінде жатқан 

қарақұсты көріп, оны үйіне алып келіп, бағады.Тойынған, са-

уыққан қарақұс бір күні адамша сөйлеп: «Мен негізі құс емес-

пін. Қарақұсбай деген Жазтауын жайлаған бір елдің ханы едім», 

– деп өзінің жөнін айтып, аң аулау барысында бір маралды қуып 

келе жатқанда  аты сүрінгендей болғанын ғана сезгенін, одан 

кейінгі оқиға өзіне де мәлім емес екенін айтады. Кейін еліне ат-

танған Қарақұсбай Мыңжасарға: «Сендердің осыншама еткен 

жақсылықтарыңа қарыздармын. Сондықтан келер жылы осы уа-

қытта маған қонаққа келіңдер, сый-құрметімді көріңдер», – дейді.  

Қарқұсбайдың елінің өте алыста жатқандығы 

Мыңжасарға жол сілтеген қарияның: «Осыдан қырық күн жол 

жүргеннен кейін Құмтауына кез боларсың. Ол бір елсіз, сусыз, 

тағылар мекендеген шөл дала болар, атырабы қызыл аңыз ап-

таған ыстық болар. Одан әрі Мұзтауы бар, о дейтін – қысы-жазы 
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мұз қатып жататын бұл да бір қатерлі асу. Осы қауіпті екі тос-

қауылдан өтсеңдер,  іздеген Жазтауына баруларың анық», – де-

ген сөздерінен аңғарылады. 

Өзге ертегілердің де кейіпкерлеріне өздерінің жарылқау-

шыларына жету үшін осындай алыс та қиын жолды басып өту-

леріне тура келеді. Ертегі кейіпкерлерінің осындай сапарларын 

салыстырмалы тұрғыдан талдағанда, қиял-ғажайып қожайын-

дардың мекендері бұ дүниеден өзге әлем екеніне көз жеткізуге 

болады. Оның айқын айғағы ретінде Ер Төстіктің жер астын-

дағы патшалыққа, Жоямергеннің су асты патшалығына, Кер 

құла атты Кендебайдың ұшып қана жетуге болатын, Самұрық 

мекендейтін аралға, Күнікейді іздеген баланың күн астына сапар 

шегіп, олжалы оралғанын еске түсіруге болады. Осы аталған 

өзге әлемдердің ішінде әсіресе Кендебайдың жолында кездескен 

кедергілер, Мыңжасар басып өткен тосқауылдарға өте ұқсас. 

Оны Кер құла аттың ол жерге барар алдында иесіне айтқан: 

«Анау жалыны аспанға шығып жатқан – от дариясы. Сенің ба-

ратын жерің сол дарияның ар жағында», – дегенінен аңғарамыз. 

Өзге халықтар ертегілерінің кейіпкерлері де мұраттарына 

жету үшін көбінесе өзге әлемге саяхат жасайды. Мысалы, орыс 

ертегілерінде оқиға әдетте «үш тоғызыншы патшалықта, үш 

тоғызыншы мемлекетте» өтеді. 

Қарақұсбайдың елінің шетіне жетіп, жөн сұраған жолау-

шыларға бір балалар:  «Қарақұсбай сендерге төрт түлік малды 

да салар, алтын қазына тиеген керуен де берер, оған алданбаң-

дар, онда бір күміс сандық бар, соны алыңдар», – деп ақыл айта-

ды. Сол ақылмен Қарақұсбайдан алтын сандықты алған 

Мыңжасарға жарылқаушысы: «Тек бір шартпен беремін, бұл 

сандықты үйіңе бармай ашпайсың», – дейді. 

Ертегі атаулыға ортақ типологиялық сарындардың бірі 

кейіпкердің тыйым салынған әрекетті істеп, соның салдарынан 

қиын жағдайға тап болуы екені белгілі. Біз қарастырып отырған 

ертегіде де осындай жағдай қайталанады. Оған кейіпкер мен 

оның жолдастарының қайтар жолда қиын жолға түсіп, көп ма-

шақат көруі, азықтары таусылуы, аштықтан аттарын да сойып 

жеп, тауысып, жаяу қалуы себеп болады. Жолдастары 

Мыңжасарға: «Сен бізді елден ертіп шықтың, досыңа бардың, 
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қыруар мал-дүниені алмай, жалғыз сандық алдың, міне, енді мы-

надай халге ұшырадық. Енді мына сандықты ашып көрсетіңіз. 

Не қасиеті бар екен, мүмкін азық болғандай бір нәрсе болар 

мұның ішінде», – деп талап қояды. 

Мыңжасар амалсыздан сандықты ашады. Күміс сандық-

ты ашса, оның ішінде алтын сандық бар екен, оны ашып қалса, 

төрт бұрышынан төрт түлік мал өре жөнеледі. Мұнша қисапсыз 

малды жолаушылардың айдап жөнге салуға немесе орнына 

қайырып қамауға шамалары келмейді, бар қолынан келгені сол: 

Мыңжасар отыра қалып жылай береді». Ол малдарды қайтадан 

сандыққа енгізуге Қарақұсбайдың сандыққа малмен қоса салған 

Піл кейпіндегі бақташысы көмектеседі. 

Ол Піл қиналып тұрған Мыңжасарға:  

– Маған үйдегі жалғыз ұлыңды бер, – деген талап қояды.          

– Жарайды,– дей салады Мыңжасар байқаусызда. 

Кейін ғана ақыл кірген Мыңжасардың ұлын пілге бер-

меске амалы қалмайды. Пілден құтылғысы келген баласы садақ-

пен атқанмен, найзамен шаншығанмен, жүйрік атпен қашқан-

мен, мақсатына жете алмайды. Осылайша баланы алып кеткен 

Піл, бір көрікті жас жігітке айналып, баламен бірге сапарға шы-

ғып, оған  бір байдың сұлу қызын алып беріп, еліне қайтады.  

«Қарға Шаһизат» атты ертегіде әлем халықтарының бір-

қатары тотем тұтатын екі құстың – қарға мен аққудың кейіпкер-

дің дүниеге келуі мен үйленуіне қатысы барлығы суреттеледі. 

Көпшілікке аса  танымал қазақ ертегісінде де бір қаздың 

өзін атып өлтірмеген қарияға берген уәдесін орындау үшін оған 

Құсесек, Пісқазан, Ұртоқпақ секілді ғажайып заттарды сыйға 

тартқаны суреттеледі. Осы ертегіде шалдың жарылқаушысы 

қызметін атқаратын Қазбайдың бейнесіне және өзге халықтар 

фольклорындағы соған ұқсас образдарға талдау жасаған 

Е.Тұрсынов моңғол әпсанасының кейіпкері сыйлық алу үшін ла-

малық-шамандық пантеонның құдайларының бірі - Бурхын-Бақ-

шыға барғанына, қазақтың өлі мен тірінің достығы жайлы хи-

каятының кейіпкері осындай мақсатпен батысқа (яғни, өлілер 

патшалығына) қарай сапар шеккеніне, қарақалпақтардың  осын-

дай сюжетіндегі жарылқаушының адам бара алмайтын жерде 

өмір сүретініне, осындай сарынның моңғолдық нұсқасында, жа-
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рылқаушыларға (олар – үшеу) хангарид деген ғажайып құсқа мі-

ніп баруға тура келетініне, татар нұсқасында жарылқаушы адам-

дар тұратын жерлерді мекендемейтін  керемет құс (алтын кош) 

болып табылатынына, қазақ, қалмақ, түрікмен ертегілерінде 

кейіпкерге жарылқаушының тұрағына жету үшін ұзақ жол жү-

руге тура келетініне
41

 тоқтала келіп: «Малға толы қапты сыйға 

алумен ұқсастық, тунгус тілді эвенкілердің шингкен туралы тү-

сініктерінде де байқалады. Шингкен – магиялық қасиеті бар жүн 

түйіршіктері, рулық  жердің қожайыны болып табылатын әйел-

дің иелігіндегі аңдар соларға айналдырылады. Шаман өзіне кел-

генде,  ол өзінің есептеуге келмейтін табындарынан белгілі бір 

санды жануарларды іріктеп алады да, оларды жүн түйіршіктері-

не айналдырып, шаманның даңғырасына салып береді»
42

, – деп 

жазады. Бұндағы шингкеннің Қарақұсбай берген асыл сандық-

тарға өте ұқсас екені де тегін емес. 

Ғалым соңғы баяндалған жағдай жөніндегі 

А.Ф.Анисимовтың: «Образ хозяйки родовой земли генетически 

восходит к представлениям о тотеме»
43

, – деген пікірінің дұрыс-

тығына ден қояды. 

Өзінің осындай пайымдаулары нәтижесінде Е.Тұрсынов: 

«Айтылғандардың негізінде керемет сыйлықтар туралы сюжет-

тер, генетикалық тұрғыдан рудың ата-бабасы – желеп-жебеушісі 

туралы ұғым-түсініктерден бастау алады деген қорытынды жа-

сауға болады. Ертегілік сюжеттің тікелей қайнар көзі, барлық 

белгілеріне қарағанда, малды – игіліктердің көзін алу үшін тірі 

адамдар бара алмайтын өлілер патшалығына саяхат жасау ту-

ралы шамандық әпсана болып табылады»
44

, –деген ғылыми тұ-

жырым жасаған.  

Зерттеушілер, ежелгі дәуір адамдарының табиғат құбы-

лыстарының, нысандарының барлығының қожайындары бар 

екеніне сенгенін анықтаған. Әлем халықтарының мифтерінде 

бейнеленетін осындай жан иелері туралы В.Я.Пропп: «Олардың 

саны саны өте мол. Больте мен Поливканың көрсетуі бойынша, 

                                                           
41 Турсунов Е.Д. Генезис казахской бытовой  сказки. А., 1973. Стр. 61 
42 Сонда, 61-б. 
43 Анисимов. А.Ф. Космологические представления народов Севера. М.–Л., 1959, стр. 38 
44 Көрсетілген еңбек, 63-б. 
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мұндай өнерпаздардың қырықтан астамдарын анықтауға бо-

лады"
45

,– деп жазып, орыс ертегілерінде кездесетін солар секілді 

қиял-ғажайып көмекшілерге тоқталады
46

. Ғалым атаған мұндай 

көмекшілердің ішінен Горыня (Вертигор немесе Горыныч), 

Стрелец, Скороход, Зоркий, Чуткий деген кейіпкерлердің бала-

малары қазақ ертегілерінде Таусоғар, Мерген, Көреген, Тыңшы, 

Ұры деп аталатыны белгілі.  В.Я.Пропп:   "Штернбергтің дере-

гіне қарағанда, шляктер теңіз қожайыны руының мүшелерін 

«толь нивуха», яғни, «теңіз адамы», таулардың қожайынын 

«нальнивух» - «тау адамы» деп атаған. Мұндай «тау адамы» не-

месе «тау қожайындарының» бірі –біздің ертегідегі Горыныч"
47

,– 

деп жазған. Бұнда сөз болған теңіз қожайыны қазақ ертегілерін-

дегі Көлтауысарға, Горынычтың, жоғарыда да атап өткеніміз-

дей, Таусоғарға сәйкес келетіні анық. 

«Адам болған жылан» ертегісінде Құрман деген қойшы 

бір жыланды қуалап келе жатқан отты өшіреді. Солайша жаны 

аман қалған  жылан, Құрманға  адамның тілінде сөйлеп: «Сен 

мені өлімнен құтқардың,... менің соңымнан ер, мен саған қы-

зымды беремін, – дейді.  

 Содан кейін Құрманның жарылқаушысы әрі енесі болған 

жылан күйеу баласына бұл оқиғаның сырын түсіндіргенде, өзі-

нің жеті жыл сиқыршылықтың оқуын оқыған адам екенін, әлгі 

өзін қуған оттың өзіне сиқыршылық үйреткен молда екенін ай-

тады. Ол молданы өзіне өнерді түгел үйретпегені үшін тыш-

қанға айналдырған екен. Кейіннен қайтадан адамға айналудың 

амалын тапқан молда, бұның өзінің көзін жоюға әрекеттенгенде, 

әйел жыланға айналады, сонда молда отқа айналып, оны күй-

дірмек болып, қуады..   

 «Шаямардан патша» ертегісінің кейіпкері болып табы-

латын бала жолдастарының опасыздығы салдарынан жердің ас-

тына түсіп, сонда айдаһарлардың мекеніне тап болады. Олардың 

патшасы Шаямардан атты сары жылан екен. Сол жылан баланы 

айдаһарлардан қорғап, құрметтеп күтеді. Оның тұрмысы, бай-

лығы, мінез-құлқының адамдардан ешқандай айырмашылығы 

                                                           
45 Көрсетілген еңбек, 22-б. 
46 Сонда, 183-185-б. 
47 Сонда, 183-б. 
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жоқ. Кейін еліне қайтқысы келген баланы ол көтергенінше ал-

тын беріп шығарып салады. Оның етін жеген адам дертінен са-

уығып, байлыққа, ілім-білімге кенеліп, барша мұратына жетеді 

екен.  

 Бұл ертегілердегі жылан кейпіндегі жарылқаушылар да 

белгілі мекендердің қожайындарына тән сипаттарға ие. 

«Желкілдек» ертегісінің бас кейіпкері зынданда жатқан-

да, оның қасына бір қоңыр қаз келіп қонады. Желкілдек өзінің 

ақ жейдесінің етегін жыртып алып, қанымен хат жазып, әлгі қаз 

арқылы еліне жолдайды. Қаздың оның сәлемін туыстарына жет-

кізуі, қаһарманның бостандыққа шығуына себеп болады.  

«Қарабатыр» ертегісінде қаһарманға осындай қамқорлықты қар-

лығаш көрсетеді.  

Көптеген қазақ ертегілерінде кейіпкердің өзіне жасаған 

жақсылығына орай жарылқаушы, қамқоршы қызметін атқарушы 

ғажайып жан иесі ретінде Самұрық бейнеленеді. 

   Келтірілген мысалдардан тотемдік сипатымен көбінесе 

жыланның немесе құстардың көрінетіні байқалады. Бұл заңды 

да. Әлем халықтарының барлығы дерлік тотемдік құстарды, 

атты және жыланды үш сатыдан тұратын әлемнің ортаңғы са-

тысы болып табылатын, жерде тіршілік етіп жатқан адамдарды 

өзге әлемдермен байланыстырушыларға балағанын олардың 

фольклорымен таныса отырып, көз жеткіземіз. 

Құстар негізінен жоғарыдағы әлеммен арадағы қатынасты 

камтамасыз еткен. Оны жоғарыда қарастырылған аққу-әйел, 

самұрық бейнелерінен көреміз. 

В.Я.Пропп аттың әлемдер арасын байланыстырушылық 

қызметі туралы: "Ат,  күмәнсіз, құсқа қарағанда кейіннен пайда 

болған»
48

, – дей келіп, (фольклорда ат құсқа ұқсас кейіпте, қа-

натты жануар сипатында суреттелетініне назар аударып, аттың 

ғұрыпта иесімен бірге жерленуі де оның мініс көлігі ретіндегі 

қызметімен байланысты екеніне, атпен ұшу құсқа мінудің: өлі-

лер патшалығына өтудің келесі фазасын бейнелейтініне назар 

аударады
49

. Сібірдегі түркі-монғол халықтары фольклорында да 
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 Көрсетілген еңбек, 210-б.  
49 Сонда, 210-б. 
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жылқы, құдайлардың жерге арнаулы да маңызды тапсырмамен 

көктен жіберілген қызметшісі ретінде көрінеді. Мысалы, сақа 

олонхоларының кейбір нұсқаларында жер бетіндегі алғашқы 

адам жылқыдан туады. 

А.М.Мелетинский саян-алтай халықтарының фолькло-

рында ат  батырдың тәрбиешісі қызметін атқаратынына,    Уч-

Курбустан   (яғни,   Улгень) атты болашақта батыр болатын ба-

ланы бағу, ол үшін малдарды, адамдарды жарату, т.с.с. жасам-

паздық міндеттерді атқару  үшін көктен арнайы түсіргеніне тоқ-

талып, сондай туындылардың бірінде: "Ат сілкінді, аз ғана ха-

лық жасалды; жатты да аунады, аз ғана мал жасалды",– деп 

баяндалатынына назар аударады. Сондай байқаулары негізінде:  

«В этой поэме ярки рудименты тотемистических представлений 

о коне как о первопредке (эти представления ярко отразились в 

упомянутых выше якутской легенде о коне-первопредке и в дол-

ганском олонхо о сыне лощади  Аталами-богатыре)"
50

, деген  

қорытынды жасайды Қазақтың "Алтын сақа", "Ер Төстік", 

"Керқұла атты Кендебай" және тағы сол сияқты көптеген ерте-

гілерінде де бас қаһарманның аттары өзі мен иесін күтіп тұрған 

қатерді алдын ала болжап айтып, иесінің қандай қарсы әрекет-

тер жасауы қажеттігін ескертеді. Мысалы, Ер Төстіктің тұлпары  

Шалқұйрық иесіне жер асты патшасы Жылан Бапы ханның 

елінде қалай ұстаудың да жолдарын үйретеді. Ол бұдан кейінгі 

сайыстар кезінде де Ер Төстікке аса қажетті кеңестер беріп, ат 

бәйгесінде озып келіп, дарияның түбіндегі қазанды құйрығына 

байлап алып шығып та қиын-қыстау сәттерден құтқарып оты-

рады. Ертегілердегі осы және өзге де аттардың іс-әрекеттері мен 

мінез-құлықтары олардың үш сатылы әлемнің барлық құпияла-

рымен таныс болып табылатын, сол әлемдердің арасын байла-

ныстыратын жан иесі екенін аңғартады. Олардың кейбіреулері-

нің бастапқыда о дүниеде өмір сүргені суреттелуі де осындай 

ойға жетелейді. Мысалы, «Жарты Төстік» ертегісінің бас кейіп-

кері өзіне серік болуға жарайтындай ат іздегенде оған бір сын-

                                                           
50 Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. М., 1963. Стр. 326-327 
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шы: «Жердің жеті қабат астында Жалғызкөздінің Құлашолағы 

бар, сол жарайды», – деп кеңес береді. Сол мақсатты жүзеге 

асыру үшін Жарты Төстікті жеті қабат жердің  астына жеткізген 

Самұрыққа да бұл сапары жеңіл болмайды.  

Көне мифтерде жылан, айдаһар, қасқыр, тағы сол сияқты 

тотемдік хайуанаттардың өз ұрпағы болып саналатын адамдар-

ды жұтып жіберіп, қайта құсуы, жұтылған адамның бұрынғыдан 

жақсаруы үшін жасалатын әрекет ретінде баяндалатынын 

В.Я.Пропп: "Аңның асқазанында болып оралған адамға магия-

лық қабілеттер, оның ішінде аңдарға үстемдік сыйлайтын. Қайта 

оралушы ұлы аңшыға айналады. Тотемдік хайуанатпен қарым-

қатынасқа түсу, оған айналу және сол арқылы тотемдік руға ену 

үшін бұл хайуанатқа желіну керек. Жеу пассивті немесе бел-

сенді сипатта болуы мүмкін",– деп түсіндіріп
51

, тотемнің адамды 

жұтуын пассивті жеуге жатқызады да, ғұрыпты жүзеге асыру ке-

зінде тотемдік хайуанатты жеуді бұл қарым-қатынастың бел-

сенді түрі екенін көрсетеді. 

Архаикалық эпос үлгілерінің қатарына жататын 

"Калевалада" (VII рунада) Вяйнемейнен үш сиқырлы сөзді білу 

үшін өзін орасан зор құбыжыққа жұтқызады. Ол оның ішінде от 

жағады және темір суғара бастайды. Құбыжық оны қайта құса-

ды және тек үш сөзді білдіріп қана қоймайды, сонымен бірге ға-

ламның тарихын әңгімелеп береді, оған бәрін білуді дарытады
52

.  
Тотемдік жануарлардың бірі болып табылатын Самұрықтың 

бас кейіпкерді алғашқы сәтте жұтып жіберуге оқталғаны, тіпті 

кейде жұтып та жібергені қазақ ертегілерінде жиі суреттеледі. 

Мысалы, «Құйын батыр» ертегісінде: «Алып қара құс «ауп» деп 

бір-ақ жұтып: 

– Ал, енді маған досым керек»,– деді. 

Балапандары Құйынға: 

– Шық!– деді. 

– Құйын жапырақтың арасынан шыға келгенде алып 

қара құс оны да жұтып жібермек болды. Бірақ балалары та-
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мағынан қысып, шырқырап жібермеді. Сонан соң ол қайта құс-

ты да: 

- Қап, балаларым-ай, бекер істедіңдер-ау. Жұтып жіберіп, 

қайта құсқанымда, бұл балаға мың кісілік күш бітетін еді, бұған 

жүз-ақ кісінің күші бітті, –деген үзінді бар.  

Содан кейін Самұрық Құйыннның мұратына жетуіне кө-

мектеседі. Самұрықтың өз балаларын өлімнен  алып қалған ба-

тырлардың жақсылығына осылайша қарымта қайтаруы  

«Жартытөстік», «Аюдәу» ертегілерінде де суреттеледі. Екі ер-

тегіде де балапандар өздерін қорғап қалған адамды анасының 

жұтып жіберуінен аман алып қалады. Ағашқы ертегіде Самұрық 

өз әрекетін: «О, балапаным-ай, жол жүріп арып-ашып кетіппін, 

«мың кісілік күш пайда болсын» деп едім», – деп түсіндірсе , 

екінші ертегіде: «Әй, шырақтарым,  бекер еттіңдер, әйтпегенде 

баланы сұлу бір адамзаттың перизаты қылып шығарар едім», – 

дейді. Аюдәудің мұқтажын қанағаттандыруға көмектескен соң, 

самұрық ұсқынсыз кейпінің салдарынан елден кетуге мәжбүр 

болған бас кейіпкерді көрікті етумен де айналысады. Бұл оқиға 

ертегіде: «Семір құс баланы жұтып жіберді де, қайтадан жерге 

тастады. Жерге түскен бала жер жүзіндегі сұлудың бірі, ақылы-

на ақыл, күшіне күш қосылып, адам айтқысыз перизаттың пери-

заты болды», – деп суреттеледі.  

Біздің осының алдында ғана келтірген мысалдарымызды 

кейіпкердің тотемдік жануарға пассивті түрде желінуінің сана-

тына қосуға әбден болады. Ал, тотемдік хайуанаттың етін жеу 

жөніндегі адамдардың түсінігі әр заманда әртүрлі болғаны бай-

қалады. Оларды жеуге тыйым салған жағдайларға қатысты мы-

салдарды жоғарыда келтірсек, қазақ фольклорында көбінесе то-

темдердің етін жеу арқылы кейіпкердің ерекше артықшылық-

тарға ие болғаны суреттеледі. Мысалы, «Жартытөстік» ертегі-

сінде қаһарманның шешесінің арыстанның етіне жерік болғаны 

баяндалады. 

Дегенмен, ертеде тотемдік хайуан ретінде ұғынылған 

жануарлардың қазақ ертегілерінде бас қаһарманның жауы ре-

тінде, жалмауыздық сипатымен де көрінетіні де жиі қайтала-

нады. Мысалы, «Дудар қыз» ертегісінде бас кейіпкердің аты ие-
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сіне: «Сен білмейсің, мен айтайын, күйеуің – қасқырдың алыбы, 

құбылып, адам болып келген», – дейді.  

Атының айтқанына сенбеген Дудар қыз кейін шынында 

да күйеуінің адамды да, аңды да жұтатын нағыз жалмауыз еке-

нін біледі. 

  

 

2. Ежелгі пайымдаулар тудырған ертегілік мотивтер 
 

Түркі-моңғол халықтарының ежелгі дәуірдегі үш сатылы 

әлем туралы түсінігінің көріністері қазақ ертегілерінде де кезде-

седі. Жер астындағы («Ер Төстік», «Жарты Төстік»), су астын-

дағы («Құламерген, Жоямерген») патшалықтарға сапар шегетін, 

жеті қат  көктегі саналы тіршілік иелерімен («Кер құла атты 

Кендебай»),  қабір ішіндегі өлі аруақтармен байланысқа түсетін 

(«Өлі мен тірінің достығы») байланысқа түсетін кейіпкерлер қа-

зақ ертегілерінде кездеседі. 

Жалмауыз кемпірдің артынан қуып зынданға түскен  Аю-

дәудің көргендері ертегіде: «Түсе-түсе Аюдәу жердің астына 

түсті. Жердің астында да жер бар, онда да  ел-жұрт бар, бірақ 

жер бетіндей аса жарық, әуесі таза, күні өткір емес. Сонда да 

болса, жер бетіндегі халықтардың істейтін кәсіп-тіршіліктерін 

олар да істейді екен», – деп суреттеледі. Ал, ендігі бір ертегіде: 

«Жер астындағы Қаратүн ... шолақ болып қалды...  Бір арқанды 

беліне байлайды... Ханшентей жердің астына түсті, ... жеті 

басты  жалмауыздың үйіне келеді», –деген баяндау кездеседі.  

Фольклордың өзге жанрларындағыдай ертегілерде де түс 

көру мотиві ерекше орын алады. Бұнда да кейіпкерлерге әдетте 

түсі арқылы аян беріліп, алдағы болатын оқиға мәлім етіліп, ол 

аян туындыларда бейнеленген оқиғалардың дамуы барысында 

міндетті түрде айнымай келеді. 

Бұл құбылыстың сырына үңілген ғалымдардың бірі - 

Дж.Фрезер: «Алғашқы қауым адамдарының пайымдауынша, 

жан денеден ажырауы, сол кезде өмір сүре беруі мүмкін»
53

, – 

дей келіп: «Ұйқыға енген адамның жаны шын мәнінде денеден 

                                                           
53 Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1983. Стр. 623 
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ұшып шығады және ұйқыдағы адам көріп жатқан жерлерде бо-

лады деп есептеледі. Мысалы, бразилиялық немесе гвиандық 

үндіс қатты ұйқыдан оянғанда, ол өзінің тәні гаманда қимылсыз 

жатқан уақыт ішінде оның жаны шынында да аң аулағанына, ба-

лық ұстағанына, ағаш жарғанына немесе ол көрген тағы бірде-

мелерді істегеніне кәміл сенетін"
54

,– деп жазған.  

Демек, түс көру мотивінің негізінде алғашқы қауымдық 

құрылыс адамының кәміл наным-сенімі жатыр. Күрделі де тыл-

сым сырлары мол бұл құбылыстың астарында нендей шындық 

жатқаны түбегейлі анықталды деуге әлі ерте сияқты. Сол се-

бепке орай Г.Пірәлиеваның көркем прозадағы психологизм мә-

селелерін зерттеуге арналған докторлық диссертациясында қа-

зақ фольклорындағы, оның ішінде эпосы пен халық прозасын-

дағы, түс көру мотивінің ерекшеліктері тарихи-типологиялық 

және салыстырмалы тұрғыдан кеңінен талданған. Онда жазыл-

ған жайтты қайталаудың қажеті жоқ болғандықтан, біз бұл тұста 

аталған ғалымның психолог, этнограф, әдебиеттанушы маман-

дар зерттеулерін кешенді түрде сараптау нәтижесінде жасаған: 

«Қалай дегенде де өнер тәңірлерін ерекше тамсандырып, өзіне 

ынтықтыра түскен түс көру тәсілі өзінің таңғажайыптығымен, 

адам санасындағы психикалық сәттерді зергерлердей өте бір 

ұсақ өрнектермен әшекейлей білетін ерекшеліктерімен, астарлы 

ойды мың құбылтып жеткізе білетін спецификалық даралығы-

мен, уақыт және кеңістік категорияларына кең жол ашатынды-

ғымен, автордың ой-қиялын қалай құбылтамын, ойды қалай ой-

натамын десе де еркіне көне беретін көркемдік қызметінің шек-

сіздігімен, кеңдігімен, еркіндігімен, икемдігімен еріксіз назар 

аударады»
55

, – деген дұрыс ой қорытындысымен  келісетіндігі-

мізді білдірумен шектелеміз. 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Сонда, 177-б. 
55 Пірәлиева Г. Көркем прозадағы психологизмнің кейбір мәселелері. Алматы, 2003. 50-б. 
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Сұрақтар мен тапсырмалар: 
 

1. Ежелгі адамдардың наным-сенімдері қандай діндерді дүниеге 

әкелді және олар қандай мотивтерде көрініс тапты? 

2. В.Я.Пропптың негізгі ғылыми тұжырымдары туралы реферат 

жазыңыздар. 

3. Үш сатылы әлем туралы халық түсінігі қандай ертегілерде 

бейнеленген? 

4. Тақырыпқа қатысты қосымша материалдарды іздеп, 

табыңыздар. 

 

 

 

ИНИЦИАЦИЯ ҒҰРПЫНЫҢ ҚАЗАҚ 

ЕРТЕГІЛЕРІНДЕГІ КӨРІНІСТЕРІ 
 

1. Инициация мен фольклордың арақатынасы туралы 

зерттеушілер еңбектерінің қорытындылары 
 

Ертегілердегі көптеген сюжеттік сарындар мен образдар-

дың түп-төркінін зерттеушілер алғашқы қауымдық құрылыс са-

тысы кезінде барлық халықтардың өмірінен орын алған ини-

циация (кәмелеттік шыңдау немесе сынау) ғұрпымен байланыс-

тырады.  

Ғалымдардың пайымдауынша, инициация әлеуметтік 

тұрғыдан еркекке айналу ретінде қарастырылатын. Тән азабы-

нан, аштықтан және ғұрыптың оның психикасына еңсені езетін-

дей ықпал жасаған өзге де жағдайларынан қалжыраған неофит 

гипнотикалық транс күйіне енетін, одан кері оралуды ол уа-

қытша өлімнен кейін  қайта тірілу деп қабылдайтын. Ежелгі 

адамдардың түсінігінде кәмелеттік сынақтан өтушінің жаны ата-

бабалар еліне, яғни, о дүниеге саяхат шегіп, тәніне жаңа сапамен 

оралатын
56

. Е.Тұрсынов атап өткендей, жасөспірімнің үйленуіне 

тек ол инициациядан өткеннен кейін ғана рұқсат берілетін және 

кәмелеттік сынақтан өткеннің үйленуі оның рухани және 

                                                           
56 Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии. М. – Л., 1967. Стр. 56-63; 

Семенов Ю. Как возникло человечество. М., 1966.  Стр. 303 
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физикалық тұрғыдан түлеуін білдіретін
57

. Ал, Леви-Брюль ини-

циацияның «жасөспірімнің үйленуге құқығы жоқ адамдар сана-

тынан бұл құқыққа ие адамдар қатарына өтуін білдіретін» ғұрып 

екеніне арнайы тоқталған
58

.  

В.Я.Пропп та инициациядан өту барысында жеткіншек 

«жаңа адамға айналып қайта тіріледі деп» күтілетініне тоқтала 

келіп:. «Бұл — "уақытша" деп аталатын өлім.  Өлім мен қайта 

тірілу жұтуды,  жеуді бейнелейтін құбыжық жануардың әрекет-

тері арқылы іске асырылады. Ол (бозбала - С.С.) бұл жануарға 

жұтылатын, құбыжықтың асқазанында біраз уақыт болғаннан 

кейін қайта оралатын, яғни, түкірілетін немесе сыртқа шығары-

лып тасталатын... Ғұрып орманның терең түкпірінде немесе бұ-

талы жерде аса құпиялылықпен өткізілетін... Ғұрыпты өткізудің 

басқа түрі — баланы символды түрде отқа өртейтін, пісіретін, 

кесек-кесек қып бөлшектеп, қайта тірілтетін, қайта тірілген 

(бозбала — С.С.) жаңа есімге ие болып, оның денесіне тамға 

немесе ғұрыптың өткізілгенін айғақтайтын басқа да белгілер 

салынатын"
59

,– деп жазып осындай ғұрыпты басынан кешірген 

бозбалалардың өздері өліп-тірілгені жөніндегі сенімі қалып-

тасуына түрлі қинаулар, әр алуан ішімдіктер ішу салдарынан уа-

қытша естерінен адасуы арқылы қол жеткізілетініне, сол үде-

рістерді атқару кезінде түктерінің барлығы әдейі үйітілгендік-

тен, тазға айналған, бұдан кейін ұзақ уақыт орман ішінде ини-

циациядан өткендер ғана тұру үшін арнайы соғылған еркектер 

үйінде, ұзақ уақыт өмір сүрген жас жігіттердің елі-жұртына 

оралған жағдайдың өзінде әке-шешесін, өзге де жақын-жуық-

тарын, ауылдастарын танымауы қалыпты жағдай екенін атап 

өтіп, орыс ертегілеріндегі "Незнайка", "Неумойка", "таздар және 

жабу бүркенгендер" деп аталатын образдар және "күйеуінің 

тойындағы әйел", "әйелінің тойындағы еркек" және тағы басқа 

мотивтер инициациядан өтудің  белгілері болып табылатынын 

жан-жақты дәлелдеген. Үйленер алдындағы сынақ белгілерінің 

В.Я.Пропп атап өткен "ас арқылы сынау", "күллі халыққа жар 

салу", "жаулық     пиғылдағы     қайын     ата",    «өз әйелінің 

                                                           
57

Көрсетілген еңбек. 108-б. 
58 Леви-Брюль. Первобытное мышление. М., 1930. Стр. 236-237. 
59 Көрсетілген еңбек, 56-б. 
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тойындағы еркек»,  "қиын  тапсырмалар", "біріншілікгер", "таз-

дар" және "жабу бүркенгендер", "Білмес", "Кірқожалақ", «Күл-

гешөгер», «Диуана», т.с.с. түрлері қазақ фольклорында да бой 

көрсетеді. Сондай сарындардың бірқатарын біз төменде қарас-

тырмақпыз. 

Ертегілерде бейнеленетін тазша балалардың мерейі де, 

ерлігі мен өнері де көбінесе өзгелерден асып түсіп жататыны – 

дәстүрлі сарын. Мысалы, «Тазша бала» ертегісінде жарлы шал 

мен кемпірдің екі ұлы күн көретін кәсіп табу үшін сапарға шы-

ғып, бір өнерші байдың қолынан қаза табады. Олардың інісі таз 

екен, ол да ағаларының ізімен сапарға аттанып, әлгі өнерші бай-

дың үйіне келеді. Бай бұл балаға да қастық істегенімен, тазша 

аман қалып,  өнерші байдың өзін өлтіріп, оның қызын алады. 

Ал, «Ханшентей» ертегісінің қаһарманы Айна ханның қызын 

алу үшін барған кездегі оқиға: «Бір күндерде алдынан бір қауым 

қара көрінді. Жирен айтады: «Біз бұл қалыбымызбен бармалық, 

біздерден қорқар, ақырын ептеп жүріп алайық қызын. Мен тү-

рімді өзгертіп, жаман күрең тай болайын, сен түрленіп, бір таз 

бол». Екеуі де түрленеді, сол күрең тайға мініп, тазша болып, 

бағанағы қарайған шаңға келді», – деп суреттеледі.   

Тазша кейпінде болашақ зайыбының еліне барған 

Ханшентей өзінің өнерін әуелі мешкейлігімен танытып, ханның 

екі түйесін жалғыз өзі жейді, одан кейін тойға арнап сойған ет-

тің бәрін тартып жеп, тауысады.  Содан соң қызды алу үшін 

ұйымдастырылған сынаққа қатысып, өзі қарсыластарының 

палуанын жығады,  аты бәйгеден  озып келеді.  

Атақты «Қырық өтірік» атты туындыда да тазша баланың 

өзге адамдар төтеп бере алмаған сынақтардан мүдірмей өтіп, 

ханның қызына үйленгені белгілі. 

«Білмес» атты ертегінің қаһарманы – Жолтабар батыр да 

қалыңдығының еліне өзін танытпай, ешкімге тіс жарып сөйле-

мейтін күйде келеді, сондықтан қайын жұрты оған «Білмес» деп 

ат қояды.. Ханның ең сұлу қызы - Шараның таңдауы оған тү-

суіне ол қыздың Жолтабардың маңдайындағы бір тал алтын 

шашты көруі себеп болады.  

 «Еркемайдар» атты ертегідегі кейіпкер есімінің де оның 

айдарына байланысты қойылғаны анық. Өзіне опасыздық еткен 
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қарындасынан кек алу үшін сұрау салған Еркемайдар қарын-

дасы ағасының хас жауына тұрмысқа шығып, той жасап жатқа-

нын біледі.  Қаһарманның соған орай жасаған әрекеті ертегіде 

былайша суреттеледі: «Еркемайдар сол үлкен тойға баруға 

түрленеді. Өзі тазша болып, атын қотыр күрең тай қылды. Сол 

тойға келіп, бір қызбен өлең айтысады, ол қызды жеңіп кетіпті, 

тағы екіншісімен айтысады. Сонда Еркемайдардың қарындасы 

айтыпты: «Бұл кімнің даусы? Менің қарағым – Еркемайдардың 

даусы сықылды екен». Кісілер айтты: «Бұл – бір тазша». Қыз 

айтты: «Мұнда шақыртып келтірші». Тазшаны үйге енгізді. Қыз 

айтты: «Сен Тазша, кімсің?». «Мен  бір бейшара мүсәпірмін». 

«Сен Еркемайдарды көрдің бе?» Тазша айтты: «Көргем жоқ».  

Осы секілді сюжеттік сарындар қазақ ертегілерінде жиі 

кездеседі. Олардың басым көпшілігі қаһарманның үйленуімен 

аяқталса, жаңа ғана келтірілген мысалдағы секілді кейіпкердің 

өзге де мақсаттарына жетуі арқылы шешілуі де ұшырасады. 

Бұл мотив түркі халықтарына барлығына ортақ екеніне 

Е.М.Мелетинский кеңінен тоқталған
60

. Ал, В.Я.Пропптың зерт-

теулері қаһарманнның тазша кейпіне енуі де, тумысынан ша-

шын алдырмауы да күллі әлем халықтарының инициация ғұр-

пымен тікелей байланысты екенін аңғартады. Бұл туралы ғалым: 

«Танытпай келу мотивімен көбінесе бүркелген немесе, керісін-

ше, бүркелмеген шашсыз бас мотиві байланысты... Кейіпкер кө-

бінесе басына әлдеқандай кепешті немесе қарынды немесе шү-

беректі киеді... 

Біз мұндай жағдайларда қаһарманның әлдеқандай себеп-

ке орай өзінің шашын, басын жасыратынын байқаймыз. Бұл 

бүркелген бас мотиві қорқынышты түрде өзіне қарама-қарсы 

таз, тақыр бас мотивімен байланысты. Көбінесе бұл мотив «Біл-

меспен» байланысты. Бұл тұста басын бүркеген қаһарман өзін 

тазша деп атайды... 

Инициация ғұрпында адам мүшелерінің бір де бірі те-

періш көрмей қалмаған. Тіпті адамның ішкі ағзалары да, біз көр-

дік, алып тасталған және ауыстырылған деп есептелді.  Айрық-
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ша теперішке бас та, шаш та ұшырады. Басқа теперіш жасау екі 

түрде жүзеге асырылды: не оларды қиятын, күйдіретін немесе 

олардың өсуіне мүмкіндік беретін, бірақ оларды айрықша бас 

киімнің астына тығатын да, ол кепешті шешуге болмайтын. 

Бұл туралы мәліметтерді біз барлық құрлықтардан, бірақ 

бәрінен де көбірек Тынық мұхиттың аралдарынан, таба аламыз. 

Соломон аралдарында еркектер одағының ұзын шаштары бар, 

бозбалалық жасқа жеткен, яғни, жыныстық жағынан пісіп-же-

тілген, конус тәрізді ерекше бас киімі бар мүшелері ғана үйлене 

алады. Шаштар бұл телпекке кірігіп кетеді, сондықтан оларды 

шешу мүмкін емес... Соған орай бұл телпек – болашақ күйеу 

баланың белгісі. Неверман шаштың өсуі потенцияның артуына 

әсер етеді деп есептейді. Келтірілген материалдардан телпектің 

біздің ертегіде бейнеленгендей жануарлардың қарынынан жа-

салғаны көрінбейді. Дегенмен, Африкада, байқалып отырғандай, 

бұндай түр орын алған"
61

, – деп жазып, дәлел ретінде 

Фробениустың: «Гамбияда жаңа сүндетке отырғандар бұқаның 

қос мүйізі бар қорқынышты пішіндегі бас киім киеді», – деген 

мағлұматын келтіріп: "Біз енді америкалықтардың мифтерінде 

китке жұтылған және қайтадан құсылғандар киттің асқазанынан 

шашсыз күйде шығатынын түсінеміз»
62

, – деген қорытындыға 

келеді.  Инициация ғұрпына қатысты орындалатын мұндай әре-

кеттер, Шыңғыс Айтматовтың «Боранды бекет» романында, 

жаулардың басып алынған елдердегі бозбалаларды, өздерінің 

бұйрықтарын бұлжытпай орындайтын мәңгүрттерге айналдыру 

үшін қолданған қаскөйлік тәсілі ретінде суреттелетіні белгілі. 

Бұндай сюжеттік сарындар халықтың инициация ғұрпына деген 

кейінгі дәуірлердегі көзқарасынан туындағандығына да В.Я.Пропп 

арнайы тоқталған. 

Күлгешөгерлердің де өзге жанның бәрінен мерейі үстем 

болып жатуы қазақтың ертегілерінде көрініс береді. Мысалы, 

«Күлгешөгер» атты ертегіде кішкентай кезінде күлге аунап ой-

нағаннан басқа ешнәрсемен ісі болмаған бала, есейген соң өзінің 
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жарамды да ширақ ағаларынан да, барша жұртшылықтан да ер-

лігі мен өнерін асырып, сұлу қызға да, байлыққа да, хандыққа да 

қол жеткізеді. Ал, «Пеш көсесі» атты  ертегінің бас кейіпкері – 

бір кедей адамның жалғыз ұлы. Оның бастапқы сипаты бұл 

туындыда: «Кедейдің баласының бір мінезі: далаға шықпай, пеш 

түбінде сары мысығы екеуі отырады екен дейді. 

Күндерде бір күн баланың әкесі, шешесі дүниеден өтіпті. 

Баланың жасы да он бес-он алтыға келіп қалыпты. Оны көр-

шілер пештің түбінен шықпаған соң «Пеш көсесі»  деп атайды. 

Бала пештің түбінен шықпапты, бірақ сары мысығы өте пысық 

әрі күшті болып, баланы асырапты. Демек, түрлі аңдарды ұстап 

әкеліп тұрыпты», деп суреттеледі.  

Күлгешөгердің де, Пеш көсесінің атауларынан олардың 

инициация ғұрпы барысындағы отқа өртеумен байланысы бар-

лығы аңғарылады. Оның үстіне соңғы аталған кейіпкер түксіз-

дігі жөнінен ертегідегі тазшамен кейіптес. Күлгешөгердің дағ-

ды-әдеттері нағыз көшпелі тұрмыстың дәстүрінен хабар берсе, 

Пеш көсесінің атауы да, тұрмыс жағдайы да бұл бейненің орыс 

және өзге де отырықшы халықтармен мәдени ауыс түйістің нә-

тижесі болып табылатын образ екенін байқатады. 

В.Я.Пропп «өз әйелінің тойындағы еркек» атты фольк-

лорлық мотив инициация ғұрпын атқарудың соңғы кезеңдеріне 

қатысты өмір шындығынан туындағанын анықтап, бұл туралы: 

"Бұл салттың күні өте бастауына орай ғұрып сирек, кейде он не-

месе одан да көп жылдық үзілістермен өткізілетін болды. Шуру 

пен Вебстерден бұған жеткілікті мысалдар табуға болады. Бұл 

уақыттың ішінде жеткіншек есейетін, кәмелеттік шыңдауды 

күтпестен үйленетін, ал, кәмелеттік шыңдау уақытын өткізіп ба-

рып жүзеге асырылатын, жеткіншек жасқа жаңадан толған ба-

лалармен бірге қырық жасқа жеткен еркектер де кәмелеттік 

шындаудан өткізілген жағдайлар болған»
63

, – деп жазған.  

«Әйелінің тойындағы еркек» мотивін зерттеген ғалым-

дардың бірі - И.И.Толстой ертегілерде жиі кездесетін: «Еркектің 

түрі өзгеріп оралады, оны әйелі де, жақындары да танымайды»,- 
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деген сөйлем туралы байқауын: «Тек ерінің ғана сыртқы түрі 

өзгеретіні өзіне көңіл аудартады: айрылысқан уақыт ішінде 

әйелдің түрі өзгергені туралы ертегіде ештеңе айтылмайды»
64

, – 

деп білдіріп, бұл көзқарасына инициациядан өткен еркектердің 

ормандағы құпия үйден келген сәті туралы: «Шаштары өскен, 

кір-қожалақ күйінде, жұлма-жұлма киім киген дәруіш кейпінде 

оралады»
65

, – деген дерек келтіру арқылы анықтық енгізеді. 

«Жарты Төстік» ертегісінің қаһарманы да жер асты пат-

шалығына жасаған ұзақ сапарынан кейін еліне оралғанда бір 

тойға тап болады.  

Ол: 

– Бұл кімнің тойы?- деп сұрайды.  

Сонда біреу:   

– Бұл ... Жарты Төстіктің алам деп құда түскен қалың-

дығы еді. Ол өзі жынды болып, қаңғып кетіп, жоқ болған еді, 

Енді бүгін той ғып, соны басқа біреуге берейін деп жатыр,– деп 

жауап береді.   

Ертегі қаһармандарының барлығы дерлік үйленер ал-

дында қайын  атасының қатал да қиын сынақтарынан өтеді. Мы-

сал ретінде, Керқұла атты Кендебайдың ерліктерін еске түсіруге 

болады. Ертегілердегі дәстүрлі сарынға сәйкес өзін танытпай 

келген батырды қатерлі сапарларға жұмсап, дегеніне жеткен хан 

өзінің әуел бастан Кендебайды қолға түсіру үшін әрекеттенгенін 

айта келіп: «Сені алдыртып,  құлынымды қоймайтын қара құсқа 

жұмсамақ едім. Өзім іздеп таба алмаған соң, «намысы болса, өзі 

іздеп келер» деп, еліңді шаптырып, батырыңды байлатып ал-

дыртқан едім. Одан кейін де екі жылдай келмедің, содан соң 

алты қызым сені іздеп барған болатын», – деп, Кендебайдың қо-

лында қалған, батырдың іздеп келген жоқтарының бірі болып 

табылатын алтын кебістің иесі өзінің кенже қызы екенін айтып, 

батырға жеті басты дәуді, арыстанды және жалмауыз кемпірді 

өлтіруді тапсырады. Оларды Кендебайдың өлтіргеніне көзі жет-

кен соң, қаһарманға өзінің қызын қосады. «Ер Төстік», «Күн ас-

тындағы Күнікей қыз», «Тотан батыр» және өзге де көптеген ер-
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тегілердің де қаһармандары да хан қызын алу үшін ауыр сынақ-

тардан өтеді. 

В.Я.Пропп атап көрсеткен «бүкіл халыққа жар салу» мо-

тивінің мысалын «Күйеу таңдаған қыз» атты ертегіден табуға 

болады. Бұл ертегіде хан халыққа: «Ей, халайық, кімде-кім қы-

зымның көңіліне жағатындай сыйлық әкелсе, қызымды соған 

беремін. Егер де сыйлық қызымның көңіліне толмаса, сол кі-

сінің басын аламын», – деп жар салады. Ақырында хан қызы өзі 

өліп қалғанда алма беріп, тірілтіп алған жігітке қосылады. 

Ханның немесе патшаның өзі қойған шартты орындаған 

кісіге қызын беретінін айтып жар салуы, соңынан өзінің тап-

сырмасын орындаған адамға қызын қосуы, «Шын сүйіскендер», 

«Аяз би», «Бай мен баласы» және тағы да басқа бірқатар ертегі-

лерде суреттеледі. Соңғы аталған ертегіде ханның қойған шар-

тын орындап, жамбыны атып түсіріп, хан қызына үйленген де 

тазша бала болып шығады. Оның таз болуына себеп болған жағ-

дай ертегіде: «Көк боз аттың қасына бара бергенде, көк боз ат 

бір тепкен екен, жеті қабат жердің астына кетіп қалыпты. Сонан 

бала жердің астына барса, көз ұшында бір жылтыраған тесік 

көрінеді. Соған қарай жүре-жүре жердің астында бірнеше жыл-

дарды өткізеді. Сөйтіп жүріп басы таз болады. Өзі жүдейді. 

Содан бір мезгілде баяғы  тесіктен шығады», деп сурет-

теледі. Бұл ертегіде де жер үсті мен жер асты әлемдерінің ара-

сын байланыстырушы ретінде аттың көрінуі  - ерекше назар ау-

даруға тұрарлық құбылыс. 

Дж.Фрезердің алғашқы қауымдық құрылыс дәуіріндегі 

патшалар алмасуы жөнінде жазған зерттеулері қорытындысына 

сүйенген В.Я.Пропп жоғарыда баяндалған ертегілік сюжеттің 

көне дәуірдегі өмір шындығы негізінде пайда болғандығына ден 

қойған. Ол ойын ғалым: “Патша өзінің қызы мен жарым патша-

лығын, сұрақтарын, тапсырмаларын шешкен адамға беретіндігі 

жөнінде бүкіл халыққа жар салады… Фрезер келтірген дерек-

терге қарағанда, патшалардың алмасуы белгілі бір уақыт өткен 

сайын болып тұрған. Ертегілік патшаға да мерзім жеткен деп 

болжауға болады”
66

,– деп білдірген  
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Әлем халықтарының фольклорында жиі кездесетін бұл 

мотивке негіз болған өмір салты жөнінде Дж.Фрезер: "Кейбір 

арий халықтарында қоғамдық дамудың белгілі бір кезеңінде, 

байқалып отырғандай, патшалық  рудың жалғастырушыларын 

еркектер ретінде емес, әйелдер ретінде көру және әрбір келесі 

ұрпақта патшалықты өзге әулеттің, көбінесе өзге елдің еркегіне 

беру әдеттегі құбылыс болып табылған. Бұл халықтардың ерте-

гілерінде өзге елге келіп, патша қызының қолын және сонымен 

бірге жарты патшалықты немесе патшалықты түгелімен иелен-

ген адам туралы сюжет жиі кездеседі. Бұның шын өмірде болған 

салт-дәстүрдің жаңғырығы болуы әбден ықтимал"
67

,– деп 

жазған.  

«Жаулық пиғылдағы қайын ата», «біріншіліктер», «қиын 

тапсырмалар» мотивтері де қазақ ертегілері мен эпикалық жыр-

ларында жиі кездеседі. Мысалы, «Күн астындағы Күнікей қыз» 

ертегісінде бала мен оның достарына Күнікейдің әкесіне істеген 

қастық: «Хан бұларды темірден салынған қонақ үйге жатқы-

зады. Қонақтар жатқан үйді сыртынан өртейді. Бұлар түн орта-

сында оянып кетсе, үй өртеніп  бара жатыр екен. Бәрі де сасады. 

Сол кезде көл ұрттаушы дәу, ұртындағы бір көлдің суын бүркіп, 

өртті сөндіреді», деп суреттелген.  

Дәл осындай эпизод «Ер Төстік» ертегісінде де кездеседі.  

В.Я.Пропп ежелгі дәуірлерде келген құдаларға қайын 

жұрттың жаулық пиғыл таныту салты көп елде болғанына тоқ-

талып, олардың дәстүріндегі күйеу жақтың адамдарына қыздың 

төркіндерінің жаулық істеудің имитациясын жасауларының 

нақты мысалдарын келтірген. Ы.Алтынсаринның Орынбор қа-

зақтарының үйлену салты жөніндегі мақаласында да, келген құ-

далар мен қыз төркінінің қақтығысқа түсуі және ауыл тентекте-

рінің күйеу жігіт пен оның жақындарына дөң айбат, қыр көр-

сетуі міндетті түрде орындалатын дәстүр екеніне тоқталған. 

Е.М.Мелетинский қайын жұрттың, күйеу жігіт пен оның 

жақтастарын сынауы, жайындағы фольклорлық мотивтерге тал-

                                                           
67 Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1983. Стр. 153   - 
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дау жасай отырып, олардың халық өмірінен орын алған салт-

тарға өте ұқсастығы туралы: «Батырға шынында да өзге күйеу 

жігіттермен (өте сирек жағдайда қалыңдықпен) бірқатар ойын-

біріншілік түріндегі немесе қайын атасының ертегілік «қиын 

тапсырмаларын» орындау түріндегі некелік сынақтарға түсуіне 

тура келеді, олардың астарында, біз атап өткеніміздей, еңбегі 

сіңген некені елестететін некелік ғұрыптың белгілері жатады. 

Некелесу біріншіліктері әдетте садақпен атуды, күресті және ат 

жарысын қамтиды»
68

, – деп жазған.  

Қайын атаның мұндай  сынақтарды ұйымдастыруының 

мәнісі туралы В.Я.Пропп: «Қайын атаға күйеу жігітті сынау құ-

қығын берген не?» – деген сұрақ туындайды. Бұл сынақтың мәні 

неде? Боастың материалдарынан біз жасөспірімдерді кәмелеттік 

сынақтан немесе шыңдаудан өткізу үшін  ақыны олардың әке-

лері емес, олардың қалыңдықтарының әкелері төлегенін білеміз, 

күйеу жігіт өз әйелінің руына қабылданады, некелесуден бұрын 

қалыңдықтың атасының алдында, күйеу баланың біліктілігі мен 

қабілеттері үшін жауапты адамның көз алдында екінші рет өт-

кізілген кәмелеттік сынақ, салтанаты секілді ғұрып (жақсы өзге-

ріске түсірілген сипаттағы күйдіру, жұту мен қайта құсу)  жүзе-

ге асырылады. Күйеу бала шартты, мимикалық түрде бұл сынақ-

тың барлық түрлерінде өзінің мықты екенін көрсетеді – ол от ар-

қылы өткенін және оның әсеріне төзімді екенін көрсетеді»
69

, – 

деп жазған.   

Қалыңдық алар алдындағы кәмелеттік сынақтың түрлері 

ертегілерде жан-жақгы бейнеленетіні, дегенмен, олардың мағы-

насы салт-дәстүрді іске асыру кезіндегіден басқаша түсіндіріле-

тіні, яғни, қаскөйлік әрекет ретінде бағаланатыны фольклор-

танушылар еңбегінде әлдеқашан дәлелденген. Бұндай мотив қа-

зақ ертегілерінде де жиі кездеседі. Барлық сынақтарынан сүрін-

бей өткен күйеу жігіт пен оның жақындарын өлтіруге әрекет-

тенген қайын атаның әрекеті, халқымыздың «Ер Төстік» және 

басқа да ертегілерінде суреттелген.  

                                                           
68 Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. М., 1963. Стр. 267 
69 Көрсетілген еңбек,  317-б.  
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Кәмелеттік шындаудан өткен жасөспірімге дарытылатын 

киелі қасиеттердің бірі би өнері болған. Бұл туралы В.Я.Пропп: 

"Жасөспірім бұл жерде биді және күзгі, көктемгі және қысқы ғұ-

рыптарға енетін, жабайы аңдарды көбейту, жауын шақыру, 

дертті қашыру және т.с.с мақсаттарда атқарылатын жол-жорал-

ғыларды үйренеді»
70

, – деп жазған.  

Музыкалық аспаптарға қазақтардың да магиялық қасиет 

телігенін, Қорқыттың қобыздың үнімен өзіне ажалды жақындат-

пағаны туралы әпсананы, атақты қобызшы Ықыласқа түсінде ақ 

сақалды қарияның аян беріп: "Балам, көген аласың ба, қобыз 

аласың ба?", – дегені баяндалатын аңыз әңгімені оқи отырып аң-

ғаруға болады. 

 

 

2. Инициация ғұрпының трансформацияға ұшырауы 

тудырған мотивтер 
 

Қиял-ғажайып ертегінің тарихи негіздері туралы моно-

графиясының "Ғұрыптық жұтылу және түкірілу" деген тара-

уында В.Я.Пропп жылан немесе айдаһардың және өзге де бір-

қатар тотемдік хайуанаттардың фольклорда адамның жауы ре-

тінде бейнелене бастауының сырын: "Жыланмен шайқасу да-

мыған түрде барлық мемелекеттік діндерде кездеседі... Бірақ 

жыланмен шайқасу мотиві мемлекет құрмаған мемлекеттерде 

кездеспейді. Осыдан жыланмен шайкасу мотиві мемлекеттілік-

пен бірге пайда болады деген қорытынды шығаруға болады"
71

– 

деп ашып көрсеткен.  

Орыс ертегілеріндегі жыланмен шайқасу мотивтеріне 

талдау жасауының барысында В.Я.Пропп: "Бұл бізді ең алдымен 

жыланның архаикалық түрін, атап айтқанда, жұтушы-жыланды 

қарастыруға мәжбүр етеді. Біз ертегінің кілті сонда жатқанын 

білеміз. Ертегіден өзге қай жерде адамды жұту және құсу кез-

деседі? ... Бұндай ғұрып инициация жүйесіне енді. Бұл ғұрып-

тың түрлері өзгеріп отырады, бірақ олардың тұрақты сипаттары 

да болады... Олардың бірі кәмелеттік сынақтан өтушінің құбы-

                                                           
70 Көрсетілген еңбек, 105-б.   
71 Көрсетілген еңбек, 224-б.  
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жық жануар пішініндегі құрылғы арқылы өтуі болып табылады. 

Құрылыстар салынған жерлерде бұл құбыжық жануар айрықша 

үлгідегі лашық немесе үй ретінде көрінді. 

Кәмелеттік сынақтан өтуші асқазанда қорытылғандай 

және жаңа адам ретінде құсылғандай болатын, ешқандай құры-

лыс жоқ жерлерде өзге типтегі құрылғылар жасалатын. Мысалы, 

Аустралияда жыланды бұралаңы көп сайлы жер, өзеннің кеуіп 

қалған арнасы бейнелейтін немесе бастырма жасап, алдына 

ашылған ауызды бейнелейтін жарылған ағашты қоятын"
72

,– деп  

жазады да, тотемдік хайуандардың жексұрын сипатта, зиянкес 

ретінде бейнеленуі ғұрып қажет болмай калған бертінгі дәуірдің 

жемісі екенін: "Жұтылу мен түкірілу енді өндірістің норма-

ларына да, халықтың әлеуметтік өмірі мен идеологиясының нор-

маларына да сай келмейді. Олар шығында. Түкірілу ертегілерде 

бейнеленбейді, жеу жарқын көркем элемент ретінде ұзақ уақыт 

сақталады. Жұтылған енді түкірілмейді, ал, өзін кесіп алады»
73

,- 

деп түсіндіреді  Тотемдік хайуанаттың қасиеттеріне ие  болудың 

соңғы көрсетілген тәсілі туралы пайымдау ұя бұзушылар туралы 

миф тудырғанын В.Я.Пропп этнограф ғалымдардың еңбектерін 

келтіре отырып дәлелдейді. 

Солардың бірін ХХ ғасырдың 20-жылдары М.Гузинде 

Отты жерде ямандардан жазып алған. Онда бірде жағалауға жа-

қын тұсқа бір киттің келгені, жергілікті халық оны өлтіргісі кел-

генімен, жануардың үлкендігіне байланысты оған шамалары 

келмегені, сондықтан оны ішкі жағынан зақымдау арқылы өл-

тіру қажет деген шешімге келгені айтылады. Соған орай 

Қарлығаш есімді бір адам киттің аузы арқылы ішіне еніп кетеді. 

Кит теңіздің ортасына қарай жүзіп кетеді. Қарлығаш китттің 

ішкі мүшелерінің барлығын кескілейді де, ең шешуші соққыны 

кит жағалауға жақындаған кезде жасайды. Содан  кейін ол бір-

шама уақыт бойы өлген жануардың ішінде болады. 

Оның сыртқа шығуына инициациадан өтіп жатқан боз-

балалар себепші болады. Солардың екеуі жасырын түрде киттің 

етін ұрлауға аттанып, киттің мүшелерін бұзғанда, оның ішінде 
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отырған Қарлығашты көреді, бірақ оны танымайды. Сыртқа 

шыққан Қарлығаш сол бозбалалармен бірге тұра бастайды. 

Қарлығаш инициацияға қатысушылардың біріншіліктерінде еш-

кімді алдына салмайды. 

Елге оралған оны алдымен әкесі ғана таниды, өйткені 

әкесін көрген Қарлығаш көз жасына ие бола алмайды. Бұл кезде 

оның үш әйелінің екеуі басқа еркекпен байланысып, үшіншісі 

ғана ерін зарыға тосуда екен. Әйел күйеуін оның гарпунына қа-

рап таниды, өйткені бұндай керемет қаруды басқа ешкім жасай 

алмайтын
74

.  

Осы тұста зерттеуші еркектің екінші рет инициациядан 

өтуінде ешқандай сөлекеттік жоқтығын, қайта екі рет инициа-

циядан өткендер айрықша беделге ие болатынын ескертеді
75

. 

Демек, мұндай мифтер адамдардың ең көне түсінігін емес, бұл 

түсініктерін кейінгі дәуірлердегі көзқарастар тұрғысынан қайта 

пайымдап, өңдеуін аңғартады. Бастапқы ұғымда құбыжық тек 

қана жұтып қоймай, жұтқанын қайта құсуы тиіс болғаны ғылы-

ми тұрғыда дәлелденген. Ал, кейінірек адамдар тотемдік жан-

уардың ішіне өздігінен еніп, жару арқылы сыртқа шығу мүмкін-

дігіне де сене бастаған. Жұтушы құбыжық тек жылан ғана емес, 

басқа да аңдар, мысалы, бөрі, т.б. болуы мүмкін. 

Мысалы, Фроебердің кітабынан В.Я.Пропп келтірген мы-

салдардың бірінде қаһарман қасқырдың аузына секіріп кіру ар-

қылы жұтылып, қасқырды, оның ішінде жүріп, пышақпен жү-

регін жару арқылы өлтіргені баяндалады
76

  

Ал,  «Жарты Төстік» ертегісінде бас кейіпкердің ауыл-

аймақты бір-ақ жұтатын айдаһармен шайқасы: «Сонда Төстік 

тұрып, бар даусымен айғай салды. Сол кезде айдаһар оянып ке-

тіп, ысқырып, аузын ашып, ішіне қарай тартты. Сол жердегі мал 

болсын, адам болсын, бәрі де домалап барады. Жарты Төстік те 

өз атымен үш домалады. Сонда жеті қабат ақ семсерді жазып 

алып, көлденең ортасынан ұстап тұрып, өзі келіп айдаһардың 

ішіне кіріп кетті. Сонда ол жұта берді. Төстік екі жағынан тіліп, 
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құйрықтан бір-ақ шықты. Айдаһар екі бөлініп өлді»,   деп су-

реттеледі.  

Мұндай суреттеулер өзге де ертегілерде кездеседі. 

Мысалы, Аюалпаңның айдаһарды, Керқұла атты Кендебайдың 

алып арыстанды өлтіруі осыған ұқсайды. Соңғы көрсетілген 

оқиға: «Ілгері екі-үш аттағанда бір леп Кендебайды тартып ала 

жөнелді. Бір уақытта Кендебай арыстанның апандай аузын 

көреді. Кендебайды тартып жатқан соның лебі екен. Кендебай 

алты құлаш алмас қылышын көлденең ұстай қояды. Алмас қы-

лыш арыстанды екі бөліп, Кендебайды ар жағына бір-ақ түсі-

реді», – деп бейнеленген.  

«Құйыршық» ертегісі бас кейіпкерінің де өзін жұтып жі-

берген түйе мен қасқырдан солардың ішінде жүріп кек алатыны, 

олар сойылған соң ішінен шығатыны белгілі. Аталған жануар-

ларды қазақтардың тотем ретінде қастерлегеніне орай бұл оқи-

ғаларды «ұя бұзушылар» туралы мотивтердің қатарына жат-

қызуға болады. 

В.Я.Пропп орыс ертегісіндегі жалмауыз кемпір да кейбір 

сипаттарын инициация ғұрпымен байланыстырады. Өз бақы-

лауларының нәтижесінде зерттеуші: "Жоғарыда мазмұндалған-

дардан жалмауыз кемпір кәмелеттік шыңдаудағы өткізуші тұл-

ғаларға жақындай түседі. 

Ғұрыпты өткізудегі мақсаттардың бірі жасөспірімді не-

кеге даярлау болды. Экзогамия кезінде ғұрыпты бозбаланың 

руының өкілдері емес, басқа, атап айтқанда, бұл топ эндогамды 

болып табылатын, яғни, кәмелеттік шыңдаудан өтуші қыз ала-

тын рудың адамдары жүзеге асырады екен»
77

,  деген қорытын-

ды жасайды.  

 

 

 

 

                                                           
77 Сонда, 107-б. 
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Сұрақтар мен тапсырмалар: 

1. Инициация ғұрпы туралы жоғарыда келтірілген еңбектерден 

өзге зерттеулерді оқыңыздар. 

2. Инициация ғұрпы сіздер оқыған қандай туындыларда бейне-

ленген? 

3. Зерттеушілердің инициация туралы еңбектеріне сүйене оты-

рып реферат жазыңыз. 

4. «Ер Төстік» ертегісіне типологиялық талдау жасаңыздар. 

 

      

 

ЕЖЕЛГІ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ҚАЗАҚ                     

ЕРТЕГІЛЕРІНДЕГІ КӨРІНІСІ 
 

1. Ана еркі (матриархат) дәуірінің ертегілердегі 

көрінісі 
 

Ежелгі салт-дәстүрлер негізінде пайда болған образдық 

және сюжеттік мотивтер қазақ ертегілерінде елеулі орын алады. 

Солардың санатына жататын жалмауыз кемпір, мыстан кемпір 

сияқты кейіпкерлердің матриархат дәуірінің өмір салтын көр-

сететіні ғылымда әлдеқашан дәлелденген. Бұл кейіпкерлер -

В.Я.Пропптың жоғарыда көрсетілген еңбегінде "о дүниелік жа-

рылқаушылар" типіне жатқызылған тотемдік хайуанаттар, ата-

аналар, өзге де риза болған өлі адамдар - аруақтар секілді кере-

мет қасиеті бар тұлғалардың соңғылары алғашқыларының ор-

нын басқан дәуірдегі көзқарастардың жемісі. 

Қоғамдық құрылыс дамуының патриархалдық катынас-

тардан бұрын болған матриархат (ана еркі) атты сатысында бар 

билік әйелдердің қолында болып, өндіріс өнімділігі әйел руба-

сының қасиеттеріне тікелей тәуелді деген ұғым қалыптасқаны, 

рубасы әйелдердің сонымен қатар ру анасы болып саналған кем-

пірлер болғанына, олардың о дүниемен тікелей байланысы бар-

лығына шүбәсіз сенім орын алғаны белгілі. 

Сол әйел ру басылардың фольклорлық образдары болып 

табылатын жалмауыз немесе мыстан кемпірлердің қазақ ерте-

гілерінде аса күшті қарсылас әрі жауыздықтың символы ретінде 
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көрінуі - патриархалдық қоғамда матриархат кезіндегі қоғам-

дық-саяси қатынастарды терістеудің, мансұқтаудың, әйел билеу-

шіні саналы түрде жексұрын сипатта бейнелеудің нәтижесі. 

Бұл пікіріміздің дұрыстығына В.Я.Пропптың орыс ерте-

гілеріндегі жалмауыз кемпір бейнесін талдаған еңбегіндегі тал-

даулар мен пайымдаулар дәлел болып табылады. Аталған ғалым 

орыс  ертегілерінде Жалмауыз кемпір үш түрлі типі болатынына 

тоқталады
78

. Олардың біріншісі –жарылқаушы яга, екіншісі - ұр-

лаушы яга, үшіншісі - қарсылас яга. 

В.Я.Пропп жалмауыз кемпірдің бірінші типі әр түрлі ба-

қытсыздықтарға тап болған кейіпкерлерге орман шетіндегі үй-

шікте кездесіп, әуелі қатал қарсы алғанымен, қойылған қиын сұ-

рақтарға дұрыс жауап берген қаһармандарға кейін кездесетін ке-

дергілерден аман-есен өту үшін қажетті сиқырлы заттар сыйлай-

тынына тоқталып, бұл кейіпкердің тарихи прототипі ана еркі 

(матриархат) дәуірінде ел басқарған әйел рубасылар екенін жан-

жақты дәлелдегені белгілі. Сонымен қатар бұл жалмауыз кем-

пірдің зооморфтық кейіпте болатынына, оның өзіне өліктің бел-

гілері тән екеніне, ал, оның үйшігі моланы елестететініне назар 

аударып, бұдан да басқа байқауларының негізінде: "Бұл мысал-

да сиқырлы затты берушінің өлім патшалығына кіретін жерді 

күзететіні айқын көрінеді"
79

, деген тұжырым жасайды .  

Ал, бұл кемпірлердің ертегілерде көбінесе жастарды сы-

нақтан өткізіп барып, жарылқауының сырын В.Я.Пропп рулық 

қоғамда өмір сүрген халықтар кәмелеттік жасқа толған жасөспі-

рімдерді рулық бірлестікке қабылдау, сол қауымның мүшелігіне 

өткізу үшін айрықша мән бере жүзеге асырған инициация, яғни, 

кәмелеттік сынақ немесе шыңдау ғұрпынан іздеп табады. 

Ертегілердегі жалмауыз кемпір үйшігі де, инициация өт-

кізілетін баспана да орманның ішінде немесе бұталы жерде бо-

латынының арасындағы сәйкестікке көңіл бөле отырып, 

В.Я.Пропп:    "Бұл   материалдардың   барлығы   үйшік   замана-

ның ертеректегі сатыларында өлілер патшалығына енетін жерді 

қорғап тұратынын, қаһарманның оған басқа дүниеге енетін есікті 

                                                           
78 Сонда, 52-53-б. 
79 Сонда, 60-б. 



 50 

ашатын магиялық сөзді айтатынын немесе құрбандық шалаты-

нын көрсетеді"
80

,– деп атап өтеді. Инициация ғұрпын өткізу мат-

риархат кезінен бастау алғанының көптеген белгілері ертегілер-

ден, кей халықтардың инициация ғұрпын өткізулерінен аңғары-

лады. Соның бір мысалы — орыс ертегісіндегі жарылқаушы 

Баба яга. 

Жоғарыда аталған еңбекте: "Көптеген жағдайларда бұл 

ғұрыпты жазып алған немесе сипаттаушы саяхатшылар немесе 

зерттеушілер ғұрыпты басқарушылар әйелдер болғаны туралы 

ештеңе айтпайды. Бірақ кейбір жағдайларда біз бұнда әйел бо-

лып киінген еркектер рөл орындағанын көреміз. Басқа дерек-

терге қарағанда, барлық қауымдардың бір ортақ анасы - кемпір 

болғанын көреміз"
81

,  деп, осыны айғақтайтын деректерді кел-

тіре отырып, солардың арасында кездесетін бір миф туралы 

В.Я.Пропп: "Шаманның қасиетіне ие болудың жолдарын бейне-

лейтін бұл мифте неофитке (инициация ғұрпын бастан кешіру-

шіге - С.С.) келетін жануар әйел болып табылатыны қызықты. 

Бұндай жан иелерінің әйелге тән табиғатынан, сол сияқ-

ты яганың әйелге тән табиғатынан  матриархалдық қатынастар-

дың көрінісін байқауға болады. Бұл қарым-қатынастар тарихи 

қалыптасқан ерлердің билігімен қақтығысқа түседі"
82

,  деп жа-

зып, бұл кақтығыс жалмауыз кемпірдің екінші және үшінші тип-

терінің жағымсыз сипаттарынан айқын аңғарылатынына тоқта-

лады. 

Ал, С.А.Қасқабасовтың да бұл пікірге ден қоятынын ға-

лымның: «Жалмауыз кемпір – тарихи болған матриархалды ру 

басы шаман-әйелдің патриархалды қауымның алғашқы кезіндегі 

мифологиялық сана мен мифологиялық ойлаудың ерекшелігі-

мен өзгерілген, тұрпайыланған бейнесі»
83

, – деп жазғанынан аң-

ғарамыз. Жалмауыз кемпірдің жағымсыз сипатта көрінуінің 

тағы бір себебін В.Я.Пропп: «Жасөспірімге қатысты атқарыла-

                                                           
80 Сонда, 224-б.  
81 Сонда, 100-б.   
82 Сонда, 100-б. 
83 Қасқабасов С. Елзерде, Алматы, 2008. 10-б. 
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тын әрекеттер біздің есімізге ертегі кейіпкерлерінің ягаға немесе 

Полифемге қарсы жасап жатқан әрекеттерін түсіреді. Дегенмен, 

ғұрып пен ертегінің арасында принципті айырмашылық бар. 

Ғұрыпта жасөспірімнің көздері бітеледі, ертегіде яганың немесе 

соған сәйкес келетін кейіпкердікі. Басқаша айтқанда, миф пен 

ертегі ғұрыпты қарама-қарсы сипатта бейнелейді. Бұндай қа-

рама-қарсылық неліктен пайда болды? 

Ғұрып балалар мен аналар үшін өте қорқынышты бола-

тын, бірақ қажет деп есептелетін, өйткені жеткіншек біз жан-

уарларға магиялық үстемдік жасау деп атауымызға болатын әл-

деқандай қасиет дарытатын, яғни, ғұрып қарабайыр аңшылық-

тың тәсілдеріне сәйкес келетін. Бірақ қару-жарақтардың, құрал-

дардың жетілуіне, жер игеруге көшуге, жаңа әлеуметтік құры-

лысқа орай ескі ғұрыптар қажетсіз және қатыгез болып көрінген 

кезде олардың орындаушылары сынға алына бастады. Егер ғұ-

рып барысында жеткіншекті құбыжық соқыр етсе, қинаса және 

«жеймін» деп қорқытса, ал, ғұрыптан ажыраған миф белгілі бір 

дәрежедегі қарсылықтың құралына айналады. Осындай жағдай-

ды біз отқа өртеу мотивінен байқаймыз: егер ғұрыпта балалар 

"жағылса", ертегіде балалар мыстанды жағады"
84

,  деп түсін-

дірген. (Қазақ ертегілеріндегі жалмауыз кемпірдің де, көбіне қа-

зақ жырларында бейнеленетін мыстанның да көбінесе бас кейіп-

керге қаскөй күштің иесі ретінде көрінетіні, олармен кездесу 

өлім қаупі төнгенінің нышаны болып табылатыны белгілі. Мы-

салы, «Ер Төстік» ертегісінің қаһарманы өзін қуған жалмауыз 

кемпірден қашып бара жатқанда жердің астына, яғни, өлілер 

патшалығына тап болады.  Ондағы халықтың қандай сипатқа ие 

екенін кейіпкердің тұлпары – Шалқұйрық иесіне:  «Біз енді жер 

астына түстік, бізге бұдан былай жер астының елі жолығады. 

Біраз жүрген соң Жылан Бапы ханның ордасына келеміз. Жылан 

Бапы ханның ордасына келгенімізде, мені алысқа қойып, өзің 

ордаға кіресің. Ордаға кіргенде, есіңде болсын, үйге кіргеніңде 

екі босағадан екі қара шұбар жылан ысылдап тұра келеді, олар-

дан сескенуші болма, Жылан Бапы ханның есігін күзеткен құл-

                                                           
84 Көрсетілген еңбек. 74-75-б. 
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дары. Төр алдына бара бергеніңде екі сұр жылан ысылдап келеді 

де, екеуі де екі жеңіңнен кіреді, қойныңнан шығады, қойныңа 

енеді де, қонышыңнан шығады. Бұлар Жылан Бапы ханның ұлы 

мен қызы болады. Төрге отыра бергеніңде дәу екі сары жылан 

ысылдап тұра келеді, одан да сескенбе. Бұлар – Жылан Бапы хан-

ның өзі мен әйелі. Егер де бұлардан сескенсең, сені Ер Төстік 

демейді, жер асты еліне қадіріміз болмайды, жер үстіне жол та-

уып шыға алмаймыз»,- деп алдын ала ескертеді.  

Одан арғы суреттеулер Төстіктің шынында да осындай 

жағдайларды бастан кешіргенін, сескенбей, батырлығын таныта 

білгенін көрсетеді. Одан кейінгі оқиғалар ертегіде былай бейне-

ленген:  

«Бір мезгілде төсектегі екі сары жыланның бірі үлкен кісі 

болады да, бірі соның бәйбішесі болады. 

– Жақсы келдің, Ер Төстік! Жер астындағы ел де сені 

ренжітпейді,- дейді. 

Екі сұр жыланның бірі әдемі жігіт, бірі әдемі қыз болып  

кетеді. Олар да: 

– Жер үстінің Ер Төстігі, жер астына жақсы келдіңіз! Жер 

астының алыптары, өнерпаздары сенің шылауыңда болады,- 

дейді. Босағадағы екі қара жылан екі қара құл болып кетеді. 

Төстіктің алдына келіп, қол қусырып тұрады».  

Бұл көріністер біздің есімізге өзіне белгілі этнография-

лық деректерге сүйене отырып о дүниенің мифтік сипаттамасын 

анықтаған В.Я.Пропптың: «Ондағы әлем де дәл біздегіге ұқ-

сайды. О дүниедегі адамдар - жыландар, арыстандар, аюлар, 

тышқандар, тауықтар, яғни, бұл сөздің тотемдік ұғымындағы 

аңдар"
85

,  деп жазғанын түсіреді.  

«Аюдәу» ертегісі кейіпкерінің жеті басты жалмауыз кем-

пірмен шайқасы да жер үстінде басталғаны: «Сол кезде баланың 

жан-жағынан қаптаған жалмауыздар толып кетті. Бала қылы-

шын суырып алып, келгенін келгендей басын қағып алып тұрды. 

Сонда ақырғы қалған жетінші кемпір жоқ болып, құры бір бас 

домалай қашты. Бала артынан қуа-қуа ақыр жете алмай қойды. 

                                                           
85 Көрсетілген еңбек, 287-288-б. 
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Бірақ көз айырмай, артынан түсіп қуа берді. Домалаған бас 

барып-барып, бір шұқырға түсті де, жоқ болды. Келіп қараса, 

түбі көрінбейтін бір шыңырау, ол бастың қайда келіп, қайда тұр-

ғанын кісі болжап болмайды. Бала айналып баяғы қазанның тү-

біне келді.  Келіп, қирап жатқан алты кемпірді көрді. Жетінші-

сін іздеп таппай, ақыры шыңырау зынданға түсіп жоқ болған 

басты жалмауыздың жетінші басы деп ұқты. Түбінде де солай 

еді»,  деген суреттеуден аңғарылады.  

Орыс ертегісіндегі яга секілді қазақ ертегісіндегі жалма-

уыз кемпірдің де сипаттарында ежелгі дәуірдегі жасөспірімдерді 

иннциациядан өткізу дәстүрімен байланыс бар екеніне бұл 

құбыжықты ең алдымен кәмелеттік жасқа келген балалар қы-

зықтыратыны айғақ болып табылады. Ертегідегі Аюдәу, 

Жолтабар, алтын сақалы бала, Ер Төстік секілді қаһармандар 

мен қыздар жалмауызбен жеткіншек жасқа келген шақтарында 

кездеседі.  Бұлардың ішінде Аюдәуден өзге кейіпкерлерді жал-

мауыз кемпірдің өзі әдейі іздеп табады. Мысалы, «Ер Төстік» 

ертегісіндегі жалмауыздың әрекеті оның тек өзін тойдыратын 

нәрсені ғана іздеумен байланысты емес екені одан құтылу үшін 

Ерназар бермек болған барлық байлықтан, малдан кемпірдің бас 

тартуы, байдың кенже ұлын ғана талап етуінен көрінеді. Бұның 

басты себебі жалмауыз кемпірдің қожайыны – перінің қызы 

Бекторының Төстікті өзіне  күштеп жар етпек болғандығы екені 

ертегіде бірнеше рет айтылады.  

Ер Төстікке жалмауыз кемпірдің үйлену сапары аяқтал-

май ұшырасуы да тегін емес. "Алтын сақада" да жалмауыз кем-

пір жұтпақшы болған бала - жаңадан кәмелетке толған жасөспі-

рім. Аталған баланы да жалмауыздың Ер Төстіктің әкесіне жа-

салғандай зорлықтың арқасында қолға түсірмек болғаны белгілі. 

Бұл ертегіде баланың осы оқиғадан кейін үйленгені айтылмаса 

да, қазақ және өзге халықтардың ертегілеріндегі осындай тип-

тегі сюжеттердің көпшілігі кейіпкердің үйленуімен аяқталып 

отырады. Өзінің бар тілегін орындаған Ер Төстікке де Жылан  

Бапы хан өзінің қызын беріп шығарып салады. 

Аюдәу де өзінен қашқан жетінші кемпірді өлтіру үшін те-

рең зынданға түсіп, сол жерде жалмауызды өлтірген соң бір 

сұлу қызға үйленеді. 
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Қазақ ертегілеріндегі бірқатар кейіпкерлердің де әлі дү-

ниеге келмеген балалардың әкелеріне қойған талаптары да жал-

мауыздың талабына ұқсайды. Мысалы, ««Қарға Шаһизат» ерте-

гісі бір дәулетті байдың алпыс үш жасқа келгенше бала көрмей, 

бір перзентке зар болып жүргенін, алпыс үш жасында алған төр-

тінші әйелінің жүкті болғанын баяндаудан басталады.  

«Бай  қуанып, елі-жұртын жинап: 

- Менің әйелім ұл перзент таба қойса, менің жүрегім жа-

рылып кетер, әйелім туғанша тағат етіп отыра алатын емеспін. 

Сондықтан маған ерем дегендерің соңыма еріңдер, мен үлкен 

кеме жасап, су арқылы жер жүзін кезгім келеді,- дейді».  

Кейіпкер дүниеге келер алдында оның әкесінің әдейі 

үйден кетіп, алыс сапарға шығуы - өзге халықтар фольклорында 

да кездесетін мотив. Бұл сарын жөнінде  С.Қасқабасов: «Сөз 

жоқ, бұл мотив өте көне. Көне болғанда, матриархат дәуірінде 

туған. Бірақ ол тотемизммен байланысты емес... Ал, оның түп 

төркіні сонау бағзы аналық ру кезінде болған кувада салтына 

меңзейді... Бұл салттың мәнісі мынау: әйелі босанып жатқан кез-

де күйеуі төсекке жатып немесе басқа жерде әйелінің толғағын, 

қиналысын бейнелеп, өзі босанып жатқан кейіп көрсетуі керек. 

Немесе әйелі босанғаннан кейін күйеуі ауыр жұмыс істемеуі 

керек, күннің көзіне түспеуге тиіс, жауынның астында қалмауы 

керек, қатты қимылдамауы керек. 

Кейін, матриархаттық қауым ыдыраған тұста кувада сәл 

өзгеше күйде көрінеді: күйеуі жас босанған әйелден аулақ жүруі 

керек. Мәселен, меланезийліктер мен африкалық және Солтүстік 

Американы мекендейтін тайпалар мен руларда әйелі босанатын 

кезде күйеуі міндетті түрде бір жаққа кетуі керек. Бала бір жасқа 

толғанша ол үйіне келмейді. Жас босанған әйелге жәрдем беру-

шілер – төркіндері»
86

,- деп жазған.  

Бұл салттың негізінде пайда болған фольклорлық мотив-

тер қазақтың халық прозасында да, эпосында да  кездеседі. 

 

                                                           
86 Қасқабасов С. Ертек пен эпостың сюжеттік типологиясы // Қазақ фольклорының 

типологиясы. Алматы, 1981. 258-259-б. 
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2. Өзге де салт-дәстүрлер тудырған образдар ерекшелігі 
 

 «Қарға Шаһизат» ертегісінде жоғарыда баяндалған оқи-

ғалардың одан арғы даму барысы: «Бай ... елу кісімен кемені 

суға итеріп салайын деп жатқанда бір қарға ұшып келіп, кемені 

суға салдырмайды.  

- Мені балаңа ортақ қылсаң, кемеңді суға салдырам,- 

дейді.  

Бай жолынан қалмас үшін: 

-  Балама ортақ қылам,  дейді. 

«Балама ортақ қылам»,- деген соң қара қарға да ұшып ке-

тіп қалады. Сонымен бай кемесін суға салып, жүріп кетеді», – 

деп суреттеледі.  

Бай сол сапардан баласы он беске келгенде ғана оралады. 

Содан біраз уақыт өткен соң әкесінің қарғаға берген уәдесін біл-

ген бала қарғаны іздеп алыс сапарға шығып, іздеген жанының 

еліне жақын келіп, жөн сұрағанда, бір кісі: «Қарға Шаһизат осы 

жерден жақын. Ол – кезеп хан. Алдына барған кісі аман қайт-

пайды... Саған бір жақсылық қылайын, ақылымды орында... 

Қарға Шаһизаттың қырық қызы бар. Қырқының қырық отауы 

бар. Күнде түсте қырқы қырық аққу болып, сәске түсте ұшып 

келіп, осы жақын жерде бұлақ бар, соған шомылады. Сол шо-

мылғанда, отыз тоғызы бір де, жалғыз біреуі бөлек түседі. Сен 

амалдап сол жалғыз түскен қыздың киімін түсіріп алсаң, ісіңнің 

орындалғаны»,  дейді.  

Сол ақыл бойынша әрекет етіп, ханның қызын өзінің жа-

қыны еткен соң ғана Қарға Шаһизатқа барғанда, хан балаға: 

«Олай болса, сен ақиқат менің балам болсаң, мен сынайын. 

Жұмыс тапсырам. Соны орындайсың», – дейді.  

Оның берген қиын тапсырмаларының барлығын да зайы-

бының көмегімен орындаған балаға Қарға Шаһизат қызы мен 

тағын қоса сыйлайды. 

Бас қаһарманның әкесінен әртүрлі жан иелерінің ұлын 

беруді талап ету сарыны жоғарыда сөз болған «Ер Төстік», 

«Алтын сақа» және «Қарақұсбай» ертегілерінде кездесетінін 

көрдік. Бұндай мысалдарды өзге де бірқатар ертегілерден табуға 

болады. Орыс және өзге де халықтар ертегілерінде кездесетін 
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бұндай мотивке қатысты В.Я.Пропп «алдын ала сатып алу» де-

ген термин қолданып, бұл сарынның тууына инициация ғұрпына 

қатысты құпия қауымға қабылдану салты негіз болғанына тоқ-

талады.  

Бұл дәстүрдің мәнісі туралы ғалым: «Кәмелеттік шың-

даудан өткендер әдетте «еркектер қоғамы», ал, ағылшын терми-

нологиясы бойынша «құпия қоғам» деп аталатын әлдеқандай 

ұйымның мүшелері болып табылғанын атап өту керек. «Құпия» 

деген сөз онша сәтті қолданылмаған, өйткені қоғамның бар еке-

ні құпия емес еді, құпия (кәмелеттік шыңдаудан өтетіндер үшін) 

қоғамның ішкі құрылымы мен ішкі өмірі болатын.  Қоғамдар 

тайпаның өмірінде зор әрі әр алуан қызмет атқарды. Көбінесе 

олардың қолында саяси билік болды... Кәмелеттік шыңдау ғұр-

пы сонымен бір мезгілде қоғамға қабылдау ғұрпы болып табыл-

ды... Қоғамға шартты (нақты түрде) қабылдану бала туа салы-

сымен, мүмкін тіпті ол дүниеге келместен бұрын, жүзеге асы-

рылды. Басқаша айтқанда, бала алдын ала сатылатын. Әкесі бұл 

кезде қоғамға төлем жасайтын, ал, мерзімі жеткенде, ұлын қо-

ғамға беретін, ол кезде ұл бала кәмелеттік шыңдаудан өтетін»
87

, 

– деп жазып, этнограф ғалымдар еңбектеріндегі мағлұматтарға 

сүйене отырып, көптеген түзде жүрген еркектерге бейтаныс жан-

ның: «Үйіңдегі өзің білмейтін нәрсені  бер», – деп талап етуі, 

бейтаныстың айтқанын орындауға уәде берген кейіпкердің үйіне 

келгенде ғана өзі жоқта әйелінің босанғанын және білместікпен 

соны жатқа беруге келіскенін білуі сарыны және ертегілерде жиі 

кездесетін: «Ұл немесе қыз туса, 16 жасқа дейін сенікі, 16 жас-

тан бастап менің қарамағыма өткіз», – деген сөйлем өмірден 

орын алған салт-дәстүрден хабар беретінін анықтайды
88

.  

Кәмелеттік шыңдаудан өткендердің ғана үйлену құқығын 

алатыны белгілі. Демек, жоғарыда аталған қазақ ертегілеріндегі 

әкесінен жеткіншек жасқа келген ұлын сұрайтын қорқынышты 

кейіпкерлердің барлығы инициация ғұрпын ұйымдастыратын 

жан иелерінің кейпін елестетеді.  

                                                           
87 Көрсетілген еңбек, 85-86-б., 
88 Сонда, 86-б. 



 57 

Қарға Шаһизаттың балаға берген төртінші тапсырмасына 

ерекше назар аударуға тура келеді. Ол туралы қалыңдығы ба-

лаға: «Ертең патша жұртын жияр, қырық қызды бірдей киін-

діріп, беттеріне перде ұстап қояр. Сен сол кезде қайсыны ала-

рыңды білмей, сасарсың. Сол кезде мен ғаріп оң өкшемді қи-

мылдатармын. Сен: «Осы қызды ұнатам», – деп айрылмағай-

сың», – деп ескертеді.  

«Күн астындағы Күнікей қыз» ертегісінде де хан өзінің 

барлық сынағынан мүдірмей өткен бала мен оның серіктеріне: 

«Қырық қызбен қызымды қатар тұрғызам, солардың ішінен та-

нып алғанға қызымды беремін», – дейді. Ертеңіне қырық қызды 

бір түсті киіндіріп, қатарлап қояды. Қараса, бәрінің киген киімі-

нің түсі бір, ешкім таба алмайды».  

В.Я.Пропп өзінің жоғарыда аталған монографиясында 

XIX ғасырға дейін күллі Еуропаның үйлену тойларында кездес-

кен салттар жөнінде Кагаров келтірген мағлұматтарға тоқталған. 

Ол деректерге қарағанда,  Вогезда той болған күні күйеу жігіт 

қалыңдығын көп қыздың ішінен танып алуы тиіс болған. Ғалым 

бұндай салттар туралы деректерді өзге жерлерден де жазып 

алған. Мысалы, Франциядағы Берри атты мекенде тойдың 

соңында барлық әйелдер бір қатарға тізіліп тұратын, күйеу жігіт 

олардың арт жағынан келіп, жалаң аяқтарға қарау арқылы қа-

лыңдығын танитын болған»
89

,- деп жазған.  

В.Я.Пропп ғылыми әдебиетте бұл құбылыстың бес түрлі 

түсініктемесі  кездесетініне  тоқталып,   өзі  бұл  әрекеттің  мә-

нісін «рухтарды алдау үшін істелген айла-шарғы" деп ұғынды-

рады
90

. Ғалым қалыңдықты табуды талап ету оқиғаларына қа-

тысты фольклорлық мотивтерді «жасырынбақтар», «іздегенді 

табу» деп атайды. Соңғы аталған мотивтің мысалы - «Күн ас-

тындағы Күнікей қыз» ертегісінің: «Хан сонда да қызын бер-

мейді. Қызын жасырып тығып қояды да: 

- Кімде-кім қызымның қай жерде екенін тапса, соған 

беремін,- дейді. 
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Бір мезгілде тыңшы тыңдап жүрсе, хан қызын жер астын-

дағы бір үйге жасырып қойған екен. Қыз сол үйде кесте тігіп 

отырып қолындағы инесін жерге түсіріп алады. Тыңшы тыңдап 

біліп, тауып алады», – деген үзіндісі.  

Түзде жүрген еркекке қауіп төндірген жанның «Үйіңдегі 

өзің білмейтінді бер», – деп талап қоюы орыс ертегілерінде де 

жиі қайталанады. Үйіне оралған кейіпкер өзі сапарда жүрген уа-

қытта әйелінің босанып, ұл тапқанын, әлгі жан иесі сол ұлын сұ-

рағанын біледі. Бұл жанның талабын орындау қазақ және орыс  

ертегілерінде де баланың барша мұратына жетуімен және үйле-

нуімен аяқталып отырады. 

Көптеген халықтардың ертегілерінде жалмауыз кемпір-

дің өз сынағынан өткен қаһарманға өзінің қызын қосуы суретте-

летініне тоқталған В.Я.Пропп осы жағдайға орай «жалмауыз 

кемпір – қайын ене» деп атауға болатын фольклорлық образ 

пайда болғанын атап өтеді
91

. Әрине, бұл да  жалмауыз кемпірдің 

жарылқаушылық қызметіне жатады. Зерттеушілер бұл құбылыс-

тың астарында да рубасы әйелдердің бір кездерде инициация 

ғұрпында жетекші рөл атқарғаны жатқандығын дәлелдеген. 

Жалмауыздың қаһарманға көмек көрсетіп, жақсылық жа-

сауы да қазақ ертегілерінде кездеседі. «Мысалы, бірталай ертегі-

лерде жалмауыз кемпір ақсақ, соқыр, қолы жоқ кейіпкерлерді 

жұтады да, оларды сап-сау қылып қайтадан құсады («Жеті бас-

ты жалмауыз кемпір», «Үш ағайынды», «Кедейдің үш баласы», 

«Құланайжарқын», т.б.), кейіпкерге ақыл-кеңес беріп отыра-

ды»
92

. Көптеген халықтардың ертегілерінде ағайынды жігіттер-

дің салыстырыла бейнеленуі, олардың кенжесінің үнемі  мерейі 

үстем болып, жағымды кейіпкер ретінде көрінуі тұрақты сарын 

болып табылады. Кенже ұлды мінсіздендіре бейнелеу қазақ ер-

тегілеріне де тән. Бұл  жағдай ғалымдардың назарын өзіне ерек-

ше аударып, әр қилы ғылыми тұжырымдардың арқауына айнал-

ды. Мысалы, Е.М.Мелетинский өзінің «Герой вольшебной сказ-

ки» атты еңбегінде бұндай пікір қайшылықтарына нүкте қойған-
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 59 

дай болған. Ол өзіне дейінгі зерттеушілердің бұл мотивтің түп 

тамыры ертегілік юниоратта жатқандығы жөніндегі ұстанымда-

рын жоққа шығарып, кенже ұл мінсіздендіре бейнеленуінің 

сыры минорат (кенже ұлдың әкеден қалған жылжымайтын мүлік 

мұрагері құқығын иеленуі) пен майораттың (мұраны бөлу бары-

сында үлкен ұлға артықшылық берілуі) күресінде жатыр деген 

байламға келіп
93

, кенже ұлды дәріптеудің себебін: «Үлкен және 

кенже ағайындылардың арасындағы жаулық туралы ертегі гене-

зисі мәселесінің кілті ағайындылардың үлкендері мұраны бөлісу 

барысында әділетсіз түрде кенже інілерін құр алақан қалдыр-

ғандығы туралы ертегі болып табылады»
94

, – деп түсіндіреді.  

 С.Қасқабасов өзінің қазақтың қиял-ғажайып ертегілері жө-

ніндегі зерттеуінде: «Дегенмен, қазақ материалдары Мелетинскийдің 

ұстанымына қайшы келеді, атап айтқанда, кенже ұлды мінсіз-

дендіре бейнелеу майорат пайда болғанға дейін де мүмкін 

еді»
95

,- деп жазып, бұл пікірін дәлелдеу үшін Қазан төңкерісіне 

дейін қазақтардың  патриархалдық-феодалдық өмір салтын ұста-

нып, өздерінің көптеген рулық салттарын сақтағанына, солар-

дың бірі минорат болып табылатынына назар аударып 
96

,ХІХ ға-

сырда қазақтарда минораттың орын алғанын айғақтайтын тө-

мендегідей деректерді келтіреді: 

 «По смерти отца, живущие в отделе его сыновья, кото-

рые при жизни получили свои инчи (енші – С.С.), не имеют ни-

какой прикосновенности к оставшемуся от него имению, кото-

рое без всякого исключения остается в непосредственном владе-

нии сына, который жил при нем не в отделе»
97

. «Самый млад-

ший сын, называемый по-киргизски кенже-бала, по очереди же-

нится всегда последний,  есть так сказать полный и коренной на-

следник всему отцовскому, оставшемуся от наделения  всех инча-

ми всех других братьев, не имеющих уже  никакого права пре-

тендовать ни при жизни отца, ни после его смерти на то, что 

                                                           
93 Мелетинский Е.М. Герой вольшебной сказки. М., 1958. Стр. 169 
94 Сонда, 169-б.. 
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97 Материалы по казахскому обычному праву. Алматы, 1948. Стр. 97. 
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осталось от него, хотя бы это во сто и даже в тысячу раз превы-

шало полученные доли»
98

.  

Осындай деректерге сүйене отырып, С.Қасқабасов: «Де-

мек, қазақ миноратының мәнісі қазақтың кенже ұлға айрықша 

көзқарасымен байланысты. Кенже ұл ата-аналардың  сүйіспен-

шілігіне бөленді және зор артықшылықтарға ие болды. Ол «үл-

кен шаңырақтың» (әкесінің үлкен үйінің) иесі болып қалды, ал, 

үлкен ұлдар өздерінің еншілері мен отауларын алып, әкесінен 

бөлектенді. Бұндай жағдайда ағаларының кенже інілеріне мұра 

ретінде қалған дүние-мүліктен дәмеленуге құқықтары болмады. 

Ата-аналарының үйіне басы бүтін қожайын болып қалған ол 

ешқандай кемшілік көрмеді. Оның үстіне үлкен үйдің мирас-

қоры ретінде ол қайтыс болған ата-бабаларға ас беру, олардың 

өсиеттерін орындау, рудың барлық дәстүрлерін қорғау жөнін-

дегі артықшылықтарға ие болды.  Бір сөзбен айтқанда, әке үйі-

нің мұрагері ретіндегі дәрежесі оны рулық қарым-қатынастар-

дың берілген жақтаушысы әрі қорғаушысы және т.с.с. болуға 

міндеттеді. Сондықтан  патриархалдық ру кенже ұлды қолдады 

әрі дәріптеді. Оның қазақ ертегісіне мінсіз кейіпкер ретінде енуі 

де - табиғи жағдай»
99

, – деген байламға келген.  

С.Қасқабасов қазақтың кенже ұл туралы ертегілерін екі 

топқа бөлуге болатынын атап көрсетеді. Бірінші топқа жататын 

ертегілерде кенже ұл құбыжықтарды жеңеді, яғни, басты міндеті 

жерді құбыжықтардан тазарту және қайғылы жағдайға тап бол-

ған адамдарды құтқару болып табылатын ежелгі батыр-аңшы-

лардың қызметін атқарады.  Екінші топқа ағайындылар арасын-

дағы талас-тартыс жөніндегі ертегілер жатады. Ол туындыларда 

зұлым ағалары кенже ұлға барынша қастандық жасайды және 

оның көзін жоюға тырысады. 

Бірінші топқа енетін ертегілерге мысал ретінде ғалым 

«Жалмауыз кемпір», «Итыгиль», «Карақылыш», «Бір мырза ту-

ралы ертегі», «Ер Төстік», «Жанәлі» ертегілерін атап көрсетеді. 

Екінші топқа жататын ертегілердің үлгілері «Қаратай», 

                                                           
98 Сонда, 189-б. 
99 Көрсетілген еңбек, 134-б. 



 61 

«Қарашаш сұлу мен Қаражан батыр туралы ертегі», «Үш ағайын-

ды жігіт», «Қараүйрек», «Кедейдің үш ұлы» болып табылаты-

нына тоқталады. 

Бірінші топқа енетін ертегілердің ерекшеліктерін ашып 

көрсету барысында ғалым бұл ертегілерде рулық дәуірдің ең 

соңғы кезеңіне тән ағалы-інілілердің арасындағы қақтығыс бол-

майтынына, құбыжықтарды жеңушілер ретінде үлкен бауырлар 

да көрінетініне, олардың зұлым еместігіне, керісінше олар да 

орасан зор күш-қайрат пен ақыл иесі болып табылатынына, со-

ған орай қажет болған кездерде кіші бауырларын қайғылы жағ-

дайдан құтқаратынына  көңіл аударады
100

. Бұл ойын дәйектеу 

мақсатымен ғалым «Кедейдің үш баласы» атты ертегінің маз-

мұнына тоқталады. 

Келтірілген мысалдар  негізінде С.Қасқабасов: «Как ви-

дим, старшие братья не вредят, а помогают младшему, когда он 

попадает в беду, т.е. сказка отражает существовавшие при родо-

вом строе отношения между братьями. У них сильно развито 

родственное чувство, они не оставляют друг друга в беде. Тем 

не менее сказка, показывая всех братьев силачами, предпочте-

ние отдает младшему, наделяет его большими способностями и 

силой, причем силой зачастую магической»
101

, – деген тұжырым 

жасайды. Бір қызығы – бірқатар халықтардың фольклорында үл-

кен ұлды мінсіздендіре , өзге бауырларынан мерейін үстем ете 

бейнелеу үрдісі қалыптасқаны байқалады. Бұл туралы 

А.Золотарев: «В некоторых мифах и сказаниях положительным 

персонажем является младший, в других старший брат. Роль 

инициатора, творца принадлежит старшему брату в легендах 

мордвы, мари, удмуртов, чувашей, хантов, манси, возможно, 

коми. У якутов, алтайцев, тунгусов, народов Амура эту роль вы-

полняет младший брат. В некоторых случаев невозможно точно 

установить кто из героев старший, кто младший брат. Различие 

это, однако, не второстепенно. Оно весьма устойчиво и пов-

торяется с неизменной правильностью. Стоит вспомнить рус-
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ские народные сказки, удачливым героем которых является 

именно младший брат»
102

, – деп жазған.  

Сібір халықтарының архаикалық эпосында кездесетін 

мотивтерге тоқтала отырып Е.М.Мелетинский: "Алтай эпосы-

ның салыстырмалы түрде алғандағы кейінгі сюжеттерінің қата-

рына батырға сатқындық жасаған әйелі немесе қарындасы тура-

лы танымал сюжет те жатады"
103

,– деп жазып, бұл пікірін нақты 

мысалдармен бекітеді. 

Е.М.Мелетинский бұл мотивті: «Келтірілген жағдайлар-

дағы қарындастың опасыздығы – дұрыс тәртіпті некелік норма-

лардан ауытқушылықтың, яғни, эндогамияны бұзудың анық сал-

дары», – деп түсіндіреді
104

.  

Мұндай мотивтер қазақ ертегілерінде де, эпосында да жиі 

кездеседі. Мысалы, «Байғұлан» ертегісі бас қаһарманының ше-

шесі, інісі, қарындасы оның жауына жақтасып, оны өлтіреді. 

Оған тек төрт жасар ұлы ғана көмектеспекші болғанда, ол бала-

ның өз туған шешесі ұлын бір қойып, талдырып тастайды.  

 

 

Сұрақтар мен тапсырмалар: 

1. Матриархат дәуірі тудырған образдарға сипаттама беріңіздер. 

2. Ертегілерден «о дүниелік жарылқаушы» образына мысал ізде-

ңіздер. 

3. Ежелгі қоғамдық қатынастар қандай мотивтерде бейнеленген? 

4. Кенже ұл бейнесінің ерекшеліктері туралы ғалымдар көзқа-

растары жөніндегі өз пікіріңізді білдіріңіз.  
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ҚАЗАҚ ӘПСАНАЛАРЫНДАҒЫ ТИПОЛОГИЯЛЫҚ 

САРЫНДАР 
 

1. Мәңгілік өмір жөніндегі халық арманынан 

туындаған типологиялық мотивтер 
 

Қазақ әпсаналарында да типологиялық сарындар молы-

нан кездеседі. Солардың ішінде екеуін ғана, мәңгі өмір сүрудің 

жолын қарастыру және Жерұйық мекен іздеу сарындарын қарас-

тырғанды жөн көріп отырмыз.  

Адам баласының мәңгі өмір сүру туралы армандары 

әлем халықтары фольклорындағы аса қызықты образдарды ту-

дырды. Оларды еске алғанда, ең алдымен Гилгамеш пен Қорқыт 

атаның ауызға ілінетіні – заңдылық.  

Қорқыттың өліммен күресі туралы қазақ әпсанасындағы 

бас қаһарманның әрекеттері арқылы бейнеленген халық арманы 

туралы кезінде академик Әлкей Марғұлан: «Қорқыттың өмір 

бойы арман еткені – өлмейтін, жасай беретін өмір іздеу, сол 

үшін күресіп, өлімге қарсы тұру. Мұнда ажалмен айқасумен бір-

ге Құдайдың өзімен алысудың аялғысы бірге жүреді. Қорқыттың 

бұл фәлсафасы дүние тарихында өте сирек жолығатын, адам 

баласы туғызған ойдың ең жарқын бейнесінің бірі болып сурет-

теледі.. Мұны тек Прометей не Харта туралы айтылатын дү-

ниежүзілік әдебиет мұрасына теңеуге болады»
105

, – деп жазып, 

бұл мағлұматын одан ары қарай: «Өліммен күресу сюжеті әсі-

ресе қазақ пен Алтай елінің аңызында өте жарқын сарынмен ай-

тылады. Бұл сюжет Шумер елінің эпосы – «Гильгамеш» жы-

рында да келісті түрде суреттелген. Қазақ халқының өлімге қар-

сы аялғысы бір ғана Қорқыт аңызымен байланысты»
106

, – деп то-

лықтырады. Осы тұста түркі халықтарының барлығына ортақ 

әдеби жазба болып табылатын «Қорқыт ата кітабында» да жас 

жігіттің жанын алған Әзірейілге қарсылық көрсетпек болған 

Домрул атты батыр бейнеленетіні еске түседі. Бұл туындыларда 

азды-көпті ұқсастықтармен қатар қайталанбас өзіндік ерекше-

ліктер де мол. Бұл пікірімізді дәлелдеу үшін олардың барлығына 
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ортақ тұжырым – ажалға, өлімге ешқандай дауа жоқ екендігі ту-

ралы қорытындыға негізделген әпсана мен «Гилгамеш» эпосы-

ның образдық, сюжеттік жүйесіне салыстыру жасалық. 

Ә.Марғұлан келтірген қазақ әпсаналары мәтіндерінің бі-

рінде оның бас кейіпкері: «Қорқыт еңгезердей биік кісі екен, 

бойы екі құлаш, бір сүйем, өлгенде аяғы қабырынан шығып жа-

тыпты. Тірі кезінде Қорқыт өлімге мойын ұсынбаған, дүниенің 

төрт бұрышын кезген екен, бірақ еш жерден тыныштық таба ал-

мапты, қайда барса да, алдынан қазулы тұрған көр шыға беріп-

ті»
107

,- деп суреттеледі.  

Демек, Прометейдің де, Қорқыттың да тағдырға бой 

ұсынбауының басты себебі олардың дене қуатының, рухының 

зорлығымен, күштілігімен байланысты.  Гильгамеш те жан біт-

кеннен жеңілмеген, теңдесі жоқ күш иесі, алып адам ретінде су-

реттеледі. 

Жиырма жасқа келгенде түсіне енген бір кісі: «Қырық 

жастан артық жүрмейсің», деп аян беруіне  байланысты  Қорқыт 

өлмеудің қамын ойластырып, Желмаясына мініп, дүниені шар-

лайды. Қайда барса да, көр қазып жатқан адамдарды көріп: 

«Мұны кім үшін қазып жатсыңдар?» - деп сұраса, олардың бар-

лығы бірдей: «Қорқыт әулиеге», – деп жауап береді. Оның үс-
тіне баяғы көрген түсін де қайта-қайта көрумен болады. Қорқыттың 

жанына араша іздеген сапарының қалайша аяқталғаны туралы 

Ә.Марғұлан: «Жан сақтауға жер таба алмай, әбден тарыққан 

соң, Қорқыт жер ортасына келеді. Ол өзінің туған жері  Сыр 

суының жағасы еді. Бұл жерде отырып, Желмаясын сойып, 

оның терісімен қобызын қаптайды... «Суда көр қазушы болмас, 

оған ажал да келе қоймас»,  деп, ажалға қарсы амал ойлайды. 

«Сусыз жерде жан сақтауға болмаса, енді судың ортасында тұ-

райын»,  деп,  Сырдың бетіне кілемін жайып, жүз жылдай сон-

да тұрып өмір сүреді. Күндіз-түні сонда тұрып, толқынды күй-

лер шығарады. Барлық нақыл сөздерін осы арада отырып айта-

ды. Сыр суының ағыны қандай тоқтаусыз болса, Қорқыттың қо-

бызы да тоқтаусыз сарнайды, өмір жырын шертеді, қызық 
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көруге шақырады. Өлім қанша жақындап келсе де, қобыздың 

күйі, судың ағыны оны көп заман жолатпайды. Қорқыт күндіз-

түні тоқтаусыз күйін тарта береді... Ажалдың өзі де Қорқыттың 

күйіне балқып,  бұған жақын келе алмапты»
108

, – деп жазады. 

Ал, Гилгамештің өлімнен құтылу жолын қарастыруы өзі-

нің өкіл бауыры – Энкиду қайтыс болғаннан кейін басталады. 

«Энкидуді жерлегенннен кейін Гилгамеш тозығы жеткен, жұ-

пыны киімге оранады да, елсіз жерге қашып кетеді. Оны досы-

ның өлгендігіне байланысты қайғы ғана емес, енді ғана анық 

сезілген өзінің ажалды екендігі туралы ой азапқа салады» 
109

.  

Қорқыт туралы аңыздардан шумер эпосының ерекшелігі: 

Гилғамеш ешкімнің, соның ішінде өзінің де, ажалдан құтыла 

алмайтынын Құдайлармен тікелей тілдесу арқылы біледі. Бұл 

көне түсініктің аталмыш эпос үлгісінде өзгеріссіз сақталуына 

туындының ежелгі дәуірде жазылған мәтін түріндегі жәдігер ре-

тінде бізге жетуі себеп болған. Ал, ислами иман біздің қандас-

тарымыздың сана-сезіміне, қанына әбден сіңген дәуірге дейін 

ауыздан ауызға көшу арқылы сақталған Қорқыт туралы әпсана-

да, қалай дегенде де, қарапайым пенде болып табылатын бас 

кейіпкерді Құдаймен тікелей тілдесетіндей дәрежеге көтере бей-

нелеу ешкімнің ойына кіріп те шықпағаны өзінен-өзі түсінікті. 

Бұл оқиғаның қалай аяқталғаны әпсананың осы нұсқа-

сында: «Қорқыт осылай күндіз-түні ұйқы көрмей, қобыз тартып 

өліммен алысыпты. Көп заман ұйқы көрмей, қатты ұйқыға бат-
қан кезде оны өлім іздеп тауып, кілемде ұйықтап жатқан Қорқытты 

кішкене қайрақ жылан келіп шағып өлтіріпті»
110

, – деп сипат-

талған. Барлық әрекеттерінен түк шықпай, торыққан «Гилгамеш-

тің көңлін аулау үшін Утнапишти оған Өлім теңізінің түбінде 

жастықты кері қайтаратын гүл өсіп тұрғанын, оған қол жеткізсе, 

ол, тым болмағанда, өмірін ұзартатынын айтады. 

Гилгамеш аяқтарына екі ауыр тас байлап, теңіз түбіне 

сүңгиді де, ғажайып гүлдерді жұлып алады. 
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Гилгамеш қымбат олжасымен адамдар әлеміне аман-

есен жетеді. 

Ол көлдің жанына жердің суымен жуыну үшін аялдайды, 

бірақ осы тұста іннен жылан шығып, ғажайып гүлді ұрлап алып 

кетеді. Жылан ескі қабығын тастайды да, қайтадан жасарады, ал,  

Гилгамеш өзінің туған қаласына құр қол барады»
111

. Бұл үзінді-

лердегі екі ұқсастыққа айрықша назар аударған жөн секілді. 

Оның біріншісі – Қорқыттың өлімнен құтылудың жолын, 

Гилғамештің өмірін ұзартып, жастығын көп уақыт бойы сақта-

уының амалын сумен байланыстыруы; екіншісі – екі кейіпкер-

дің де әрекеттерінің сәтсіз аяқталуына жыланнның кінәлі болуы. 

Шумер эпосы бізге бір ғана нұсқа түрінде жетсе, Қорқыт 

туралы аталмыш аңыздың көптеген нұсқалары бар және олар 

ауызша шығармашылықтың заңдарына сәйкес өзгерістерге толы.  

Солардың бірі ретінде аңыздың кейбір нұсқаларында жылан-

ның жаналғыштық қызметін Әзірейілдің атқаратынын айтуға 

тиіспіз. Мысалы, Ә.Марғұлан келтірген аңыздың бір нұсқасын-

да: «Жан алғыш Әзірейіл көп заман Қорқыттың жанын ала ал-

май, бос қайта беріпті. Ең соңында «Қорқыттың жанын қалай да 

алармын» деп, алтын сандық жасатып  әкеледі. Әзірейілдің бұл 

ойын Қорқыт үйінде отырып білген екен, әлі де болса оның қар-

мағына түспеу әдісін іздейді. Жаналғыш суық түспен Қорқытқа 

келіп:  

- Кір мына сандыққа!- дейді.  

 Қорқыт:  

- Мына бойыммен қалай кіремін? Әуелі өзің кіріп көр-

сет, сонан кейін мен кірейін,- дейді. Әзірейіл сандыққа кіріп, 

көрсетпекші болғанда, Қорқыт оны тарс жауып, сандықтың ау-

зын мықтап бекітіп, бір үлкен дарияға ағызып жібереді. Әзірейіл 

көп заман сандықтан шыға алмай, су бетінде ағып жүреді. Бұл 

кезде халық еркін жасап, көп уақыт өлім деген болмай, жанның 

бәрі масайрап, бір қызықты дәуреннің үстінде болады. Бірақ ал-

тын сандық бір кезде дарияда балықшының ауына түсіп қалады, 
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оның аузын ашқанда ішінен тажалдай ақырып Әзірейіл шыға 

келеді. Әзірейілдің зілденіп-зілденіп ашуының келуі сонша: ол 

ең алдымен  өзін босатқан балықшының жанын алып, содан 

кейін Қорқыттың жанын алады»
112

.  

Әлкей Марғұлан Қорқыт туралы әпсананың нұсқалары 

жөнінде: «Шоқан айтқандай, Қорқыттың ажалға қарсы тұруы-

ның негізінде ежелгі Орта Азия тайпаларының дүниеге көзқара-

сының ұшқындары да аз емес. Ертедегі адамдар: «Адам өлген 

соң да өмір сүреді, өлім – тіршіліктің жалғасы»,  деп түсінген. 

Сондықтан оның қабіріне тіршілікте керек болған нәрселердің – 

жейтін тамақ, киетін киім, ат-сайман, қару-жарақ  бәрін бірге 

қойып отырған. Бұл нанымның сілемі қазақтарда соңғы заманға 

дейін сақталған. Соның бірі – Қорқытты «өлі десем, өлі емес, 

тірі десем, тірі емес» деп түсінуі... 

Дегенмен, кейінгі заманда Қорқыт туралы аңыз ислам ді-

нінің сарынымен бояла бастайды. Домрулдың Әзірейілден жеңіл-

гені тәрізді қазақ аңыздарындағы Қорқыт та  Әзірейілден жеңі-

ліп, өлімге мойын ұсынады. Кейбір аңыздар бойынша Қорқыт 

Әзірейілге жанын өз еркімен береді. Ислам дінінің әсерімен 

Қорқытты өлімге мойын ұсындыру Әбілғазының «Түрікпен ше-

жіресінде» де орын алған»,- деген ғылыми қорытынды жасаған
113

.   

 

 

2. Жерұйыққа қатысты мотивтердің типологиясы 
 

Адамзат атаулының ілкі заманнан бергі асыл арманда-

рының бірі – жер бетінде рақат тұрмыс кешетін жайлы қонысты 

(Жерұйық мекенді) табу. Бұндай асыл мұратты бейнелейтін ға-

жайып әңгімелер мен жырлардың үлгілері әлем халықтарында 

көптеп кездеседі. Солардың санатына 1888 жылы орыстың еги-

петтанушысы В.С.Голенищев тапқан, папирус қағазға жазылған 

«Кеме апатына ұшыраған кісі» атты әңгіме де жатады. Б.з.д.           

ХХ ғасырда қағазға түскен, біздің заманымызға дейін сақталып 

жеткен әдеби туындылардың ең көнесі болып табылатын бұл әң-
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гімеде кеме апатының салдарынан жалғыз өзі ғана тірі қалып, 

толқын белгісіз бір жағалауға лақтырып тастаған перғауын ше-

неунігінің басынан кешкен оқиғалары суреттеледі. Ол тап бол-

ған «арал жердің жеміс-жидектері мен тұщы сулары мол, құс-

тарға, жыртқыш емес хайуанаттар мен балықтарға толы берекелі 

өлке болып шықты».  

Ол жердің қожайыны болып табылатын Жылан апатқа 

ұшыраған адамды Құдайдың бұйрығы бойынша осы жерге тап 

болған жан ретінде құрметпен қабылдап, бар жақсылықты жа-

сайды. Оған риза болған мейман кейін елге барған соң, осы 

жерге Египеттің барлық жұпар иісті заттары мен игіліктері тиел-

ген кемелер жіберу жөнінде уәде бергенде, Жылан күліп, онсыз 

да әлемдегі жұпар иістердің барлығы оның иелігінде екенін ай-

тып: «Менің аралымнан кеткен соң, сен оны таба алмайсың, 

өйткені бұл қоныс толқындармен бүркеліп жатыр», – дейді. 

Кейін еліне аттанған шенеунікке Жылан қисапсыз жұпар иісті 

заттар, піл сүйектерін, аңшылық иттерін, мартышкаларды, ба-

буиндерді және көптеген өзге де ғажайып және экзотикалық зат-

тарды сыйға тартады
114

.  

Інжілде Мұса пайғамбардың Құдай берген аян арқылы 

Ханан жерін Жерұйық жер деп есептеп, жарты ғасырдан астам 

уақыт бойы израильдіктерді соған  жету үшін басқарғаны баян-

далады. Бұл сапардың соңғы сәттері кітапта: «Ең ақырында 

Мұса оларды Ханан жерін жаулап алуға бастады. Оның шекара-

сына жетіп, израильдіктер Иордан өзенінің жағасында аялдады. 

Сол кезде жүз жиырма жасқа келген Мұса өз өмірінің 

аяқталар сәті жақындағанын сезді. Ол израильдіктерге соңғы 

өсиеттерін айтып, Наван тауының басына көтерілді, сол жерден 

жерұйық жер көрініп тұрды, сол жерде ол оңашада жанын бер-

ді»,– деп баяндалған
115

. Қазақ және онымен қандас бірқатар түр-

кі халықтары өздеріне лайық Жерұйық жер іздеген Асан қайғы-

ны қастерлей еске алады. Қазақтардың жадында сақталған сон-

дай әпсаналардың бірі «Асан қайғының қызы Жұпар» деп атала-

ды. Ол туындыда «Асан қайғының жеті жыл Желмая мініп жер 

                                                           
114 100 великих мифов и легенд. М., 2009. Стр. 45-46 
115 Сонда, 68-б. 
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қарап, Жиделі Байсынды» ұнатқаны, оны: «Құдай жаратқан жер-

дің оңдысы. Адамы жүзге келмей өлмеген, қойлары жылына екі 

қоздаған жер шүйгіні сол екен», – деп және де:«Тайы құлындай-

ды, тайлағы боталайды, тоқтысы қоздап, мал кіндігі үзілмейтін, 

ұрыстан аман болатын жер екен»,–деп сипаттағаны айтылады. 

Бұндай қоныс Асан қайғының еліне де ұнайды. Оның 

себебін филология ғылымдарының докторы М.Жармұхамедов: 

«Негізінен мал шаруашылығымен айналысып, табиғатқа тікелей 

тәуелді болған елге жұтсыз жайлы қоныс пен шапқыншылығы 

жоқ еркін тұрмыс, байлығы шалқыған бейбіт өмір қашан да ас-

қақ арман еді»
116

, – деп түсіндіреді.  

Бірақ  Асан қайғы өз тіршілігінде елінің сол жерге қоныс 

аударғанын көре алмайды. Оның мән-жайы әпсанада былайша 

баяндалады: «Халық: «Оған қалай жетеміз?»- депті.  Асан айта-

ды: «Оған жету оңай, малды үш жыл ту қылып, желдендіріп, 

жылқыға айғыр салма, қойға қошқар қоспа, түйеге бура қоспа-

сақ, болды», – дегенді халық ауыр көріп, көшпейді».  

Дегенмен, халық шығармаларының ешқашан да песси-

мистік сарынмен аяқталмайтын дәстүрі бойынша осы әпсанада 

әкесінің арманын Асан қайғының қызы - Жұпардың жүзеге 

асырғаны айтылады.  

Жиделі Байсынды Жерұйық жер ретінде бағалау сарыны 

қазақ халқының сөз өнерінен ХХ ғасырдың басына дейін орын 

алды. Қазақ шежіресінің асқан білгірі М.Ж.Көпеев өзінің 

«Ауған елі жайында» атты еңбегінде: «Бұл Ауған жұрты – әр ру-

дан құралып жұрт болған ел. Біз білгенде, Жиделі Байсын атына 

қызығып, Асан қайғы барған. Онан соңыратын Қазтуған барған. 

Орақ, Мамай барған. Телағыс барған. Тама Шора батыр, Кіші 

жүзден шыққан Едіге барған»
117

, – деп жазған.  

Тарихи деректер жоғарыда аталған тарихи тұлғалардың 

көпшілігінің өмірі Жиделі Байсынмен байланысты болмағанын 

айғақтайды. Дегенмен, Мәшһүр Жүсіпке мәлім болған шежіре-

лік аңыздарды айтушылардың түсінігінде елінің қонысын өз-

                                                           
116 Жармұхамедов М. Көненің көзі. Алматы, 1996. 89-б. 
117 Көпеев М. Шығармалары. Жиырма томдық. 3-т. Павлодар, 2003. 102-б. 
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герткен қайраткерлердің барлығы да Жиделі Байсынды іздеп са-

парға шыққан. Сондай аңыздардың бірі ХҮІІІ ғасырдағы айтулы  

қаһармандардың бірі – Өтегенмен байланысты. 

Бұл аңыздардың бірі: «Өтеген – халықтың жоғын жоқ-

тап, еліне құтты мекен, жайлы қоныс іздеп жер-дүниені кезген 

жиһангер. Қасына қырық жігітті ертіп, Орта Азияны жалпақ 

кезіп, орыс патшасы сұраған елді де көріпті. Әр жердің топыра-

ғын қоржынына теңдеп, алып жүреді екен. Ақырында төрт түлік 

малға да, елге де жайлы Жиделі Байсын деген жерді ұнатыпты. 

Ол аймақ тек жылқы малына ғана жайсыз екен», – деген сөздер-

ден басталады.  

 «Өтегеннің сол жаққа көшу керектігі жөніндегі ұсыны-

сына оның руы – Қасқараудан шыққан ағайындары Ерсары мен 

Байсары: «Жылқыға жайсыз болса, несіне көшеміз, жылқы, мін-

сек, көлік, жесек, ет, жал-жая, қазы-қарта, ішсек, қымыз. Қазақ-

тың жылқы малынсыз күні жоқ, жылқыдан айрылсақ, көрген кү-

німіз не болады», – деп қарсы шығады. Оларды қырық мың 

жылқысы бар Жыланкөз бай да қолдайды.  

Көп ұзамай ... қатты қыстың арты жұтқа ұласып, халық 

бар малынан айрылып, жұтап қалады... Халқының ауыр халін 

көрген Өтеген батыр: «Әттеген-ай, «Жиделі Байсын жылқыға 

жайлы» деп сонда бір ауыз өтірік айтпағаным-ай», –деп,  қатты 

өкініпті».  

Қазақ халқы ауыз әдебиеті үлгілерінің жүз томдық жи-

нағы – «Бабалар сөзіне» енген аңыздардың бірінде: ««Көмекей 

әулие» атанған Бұқар жырау айтады ғой:  

- Мұсылман (пұсырман) болсаңыз, кетіңіз, 

Сырдариядан өтіңіз,  

Жиделі Байсынға жетіңіз, 

Кісі жүзге келмей өлмеген, 

Қойлары екі қабат қоздаған, 

Солай қарай жетіңіз,- деп.- 

Кел, бозбала, қойға қошқар қоймаңдар! Сиырды бұқа-

сыз, түйені бурасыз, жылқыны айғырсыз қылайық! Малды үш 

жыл ту сақтап, осыны қылайық! Бізден бұрынғы ауғандар солай 

ауған. Сол жақта өсіп-өніп, «Ауған елі» атанып қалған.Ауғандардың 

ілкі ... басы - Асан қайғы. 
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Онан ... – Соратон ..., Қазтуған, Орақ, Мамай, Телағыс, 

Тама Шора батыр, Кіші жүзден шыққан әз Едіге. Мынау 

Абылай, қанша десіп, көтеріп, мақтағаныңмен, ... жалаң бұт кел-

ген сарт қой... Кел, осыдан кетелік. Жер шұрайы Жиделі Байсынға 

жетелік,– деді»
118

 ,–деп айтылған.   

Жоғарыда мазмұндалған Асан қайғы туралы халық әңгі-

месіне қатысты академик С.Қасқабасов «әлеуметтік-утопиялық 

әпсана» деген термин қолданып, бұл жанрға: «Әдетте әпсана-

ның бұл түріне ... халықтың бақытқа жету, дәулетті өмір сүруі 

мүмкін деген сенімін көрсететін шығармалар жатады. Мұндағы 

утопиялық мазмұндағы әңгімелердің бір түрі бұрынғы заманда 

болған өте бақытты «қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған» 

өмірді аңсау болып келсе, енді бір түрі Жерұйық немесе Жиделі 

Байсын деген аса құнарлы, малға да, жанға да жайлы, рахат өмір 

кешуге болатын қоныс іздеу болып келеді. 

Мұндай екі түрлі баяндалатын шығармалар көптеген ел-

дердің фольклорында ежелден бар. Әлеуметтік ой-пікірдің тари-

хын зерттеген ғалымдардың айтуынша, «өткен заманда рахат 

өмір»
119

,- деп анықтама берген.                              

 

Сұрақтар мен тапсырмалар:  

1. Қорқыт образына халықтың қандай наным-сенімі негіз болған 

деп ойлайсыз? 

2. Қорқыт туралы энциклопедияны оқып, соның нәтижесінде 

реферат жазыңыз. 

3. Асан қайғы туралы қосымша материалдар жинаңыздар. 

4. Асан қайғы туралы туындыларды қай жанрға жатқызуға 

болады? 

                                                           
118 Бабалар сөзі. Жүзтомдық. 85-т. Астана, 2012. 331-б. 
119 Қасқабасов С. Миф пен әпсананың тарихилығы // Қазақ фольклорының тарихилығы. 

Алматы: «Ғылым», 1993. 102-103-б. 
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АҢЫЗДАРДАҒЫ ТИПОЛОГИЯЛЫҚ САРЫНДАР 
 

1. Аңыздарда жиі кездесетін типологиялық мотивтер 
 

Бірқатар аңыздарда олардың кейіпкерлері болып табы-

латын батырлардың айрықша қасиеттері олардың керемет жағ-

дайда туғандығымен түсіндіріледі. Мысалы, бір аңызда Әлмерек 

абыздың ұлы Жәнібек батыр бір күні сапардан түнделетіп орал-

ғанда, үйінің іші жап-жарық, лапылдап от жанып тұрғанын кө-

ріп, дыбысын шығармастан таяп келіп, жабықтан сығалағанда 

әйелі Қайқының шомылып жатқанын, оның қос өкпесі тесік еке-

нін байқап, таңданып, таңдай қаққан дыбысы қаттырақ шығып 

кетеді. «Сол дыбыстан секемденген Қайқы апыл-ғұпыл киінеді... 

- Өкінішті іс болды,- дейді мұңданып.- Өкпемнің тесігі 

бітетін шарты толып қалып еді, соған дейін оны адам баласы 

көрмеуге тиіс болатын. Соны сездірмей жүр едім, міне, сен кө-

ріп қойдың, серт  бұзылды. Басқа амал жоқ. Енді маған мұнда 

тұруға болмайды, басыма қатер төнеді. Ер жеткен соң балам 

Байсейіт мені іздесе, Қазығұрт тауынан табады, соны ұмытпа! 

Сол заматта Қайқы әппақ құсқа айналады да, көкке 

ұшып кетеді 
120

.  

Оның ұлы - Байсейіттің атақ-абыройы күн-күн санап өсе-

ді, Жауды жайпаған батырлығы аңызға айналады, ... ел-жұрты 

өзінің қорғаны санайды
121

.  

Ендігі бір аңызда мынадай оқиға суреттеледі: 

 «Қаракесек Келдібек жігіт күнінде (қыз таңдап) түсінде 

ата-бабаларының аян бергеніндей қызды кездестіре алмай, үй-

ленбей көп жүріп қалады. Күндердің бір күнінде бір жерде үл-

кен жиын-той болыпты... Сол тойға жиылған көп сұлулардың 

ішінен аяғын сылтып басатын, көзі кәдімгіден қиғаштау қызға 

көзі түседі де, оны ұнатып қалады. Көп ойлануға шамасы да кел-

меген. Келдібек әке-шешесінің қасарысқан қарсылығына қара-

мастан, құда түсіріп, қызға үйленіп те үлгеріпті... 

                                                           
120 Бабалар сөзі. Жүзтомдық. 87-т. Астана, 2012. 34-б. 
121 Сонда, 85-б. 
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Ауыл-аймақ, тума-туыс бәрі-бәрі: «Япырай, «таңдаған 

тазға» деген осы!» – деп таңданған екен. .. Бірде Келдібектің құр-

дасы, көңілдес досы: 

- Келдібек-ау, осы екеуіңнің қайсыңыз көргішсіңдер?- 

депті. Сонда келіншек: 

- Жасырмаймын, көзім қыли, ақсақпын, 

Келдекеңмен сондай тату, жақсы-ақпын. 

Татулықтың белгісіндей , ұмытылмас, 

Төрт Божанды билейтін ұл таппақпын! – деген екен. 

Содан туған ұл Қаз дауысты Қазыбек атанды»
122

.  

Бұл туындыда қаһарманның  артықшылықтары оның ше-

шесінің кемтарлығымен байланыстырылуы мотивінің түп төр-

кіні де жоғарыда ертегілерді талдағанда қарастырылған инициа-

ция ғұрпында жатқаны анық. Мұндай мотивтер қазақ ертегілері-

мен қатар батырлық жырлары да орын алған. Мысалы, «Қарасай, 

Қази» жырының бас кейіпкерлерінің әкесі – Орақ батыр ұзақ уа-

қыт қыз таңдап жүріп, бір аяғы жоқ, бір қолы жоқ, көзі соқыр 

әйелге үйленеді де, сол әйелден атақты екі батыр туады. 

Ертегілер мен эпос үлгілерінде тұрақты құрамдас бөлік-

терінің бірі болып табылатын жар іздеу мотиві де аңыздарда 

оқта-текте кездесіп қалады. Мысалы, Асан қайғы туралы аңыз-

дардың бірінде оның бас кейіпкері салған қармағына іліккен су 

патшасының қызына үйленеді, бірақ уақыт өте келе зайыбының 

қойған шарттарын орындай алмай, одан айрылып қалады.  
 

 

2. Қазақ аңыздарындағы нагуализмнің көріністері 
 

Қазақ аңыздарында еліміздің айтулы батырларының 

жануар кейпіндегі желеп-жебеушілерінің бейнелері жиі кез-

деседі. З.П.Соколова жануар бейнесіндегі желеп-жебеуші аруақ-

тардың болатынына сенушілік әлемнің көптеген халықтарында 

кездесетініне тоқталып, бұл құбылыс «нагуализм немесе жеке 

желеп-жебеуші аруақтардың культі» деп аталатынына тоқта-
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лып
123

,  «нагуализм» терминінінің Оңтүстік Америка үндістері-

нің адамның жануар-сыңары деген ұғымды білдіретін «нагуа» 

деген сөзінен шыққанын түсіндіреді
124

.  

Оңтүстік Американың бұл тұрғыдағы түсініктеріне 

З.П.Соколова: «Жануар бейнесіндегі нагуаль адамға қамқорлық 

жасайды, оның үстіне оған ажал жеткенде адам да өледі. Желеп-

жебеуші аруақ адамға көмектеседі, ал, ол да өз кезегінде аруа-

ғына асқан құрмет көрсетеді»
125

,  деп сипатама беріп, Америка 

үндістерінің нагуальдары бұқалар, аюлар, қасқырлар, аққулар 

және өзге де аңдар мен құстар болып табылғанын көрсетеді
126

.  

Ғалым бұл құбылыс туралы пайымдауын: «Нагуализмнің 

өзі тотемизммен, әсіресе оның жеке тотемизм деген түрімен, ты-

ғыз байланысты. Біздің байқағанымыздай, жеке тотемизм тоте-

мизмнің тотеммен ұжымдық түрде қарым-қатынасқа түсетін 

түрі ыдырауының салдары болып табылады»
127

,- деп білдірген.  

Нагуализмнің мысалдарын келтіре отырып, ғалым кейбір 

халықтардың жануар кейпіндегі желеп-жебеушілер тек сиқыр-

шыларда ғана болады деп ұққаны, олармен байланысты адамдар 

(олардың сыңарлары) жануар кейпіндегі аруақтарына құрбан-

дық шалғаны, олар өлгенде адам да қайтыс болатыны туралы 

жазады
128

. Оның көрсетуінше, Самоа аралдарында нәресте дү-

ниеге келген сәтте жануар кейпіндегі желеп-жебеуші-құдайға ие 

болатын, ол нагуальдарының етін жемеуі тиіс еді, ежелгі ислан-

диялықтардың жеке желеп-жебеушілері де жануарлар – аққу, 

қарға, ит болатын
129

. «Обътық угорлардың адамның желеп-же-

беуші аруағы - урта туралы түсінігінің де өзіндік ерекшелігі бар. 

Ол құс («аруақ-құс») – құр, көкек, куличка кейпінде ұғыныла-

тын. Уртаның дауысын естігенде, адамдар әлдекімнің өлімін 
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күтті. Кімнің өлуі тиіс екенін тек шаман ғана білуі мүм-кін 

еді
130

.  

Орыстың қиял-ғажайып ертегілері де қаһармандардың 

қиял-ғажайып көмекшілері – жануарлар, құстар, балықтар, аттар 

туралы наным-сенімдерін бейнелейді («Сивка-Бурко», «Конек-

Горбунок», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему веле-

нию» және т.б..).   

З.П.Соколова: «Нагуализм – өзге діни наным-сенімдер-

мен тығыз байланысты діннің түрі. Біз оның тотемизммен гене-

тикалық байланысы бар екенін айтқан болатынбыз. Кейінірек 

байқайтынымыздай, ол сондай-ақ шаманизммен, құпия одақтар 

культімен де байланысты»
131

,- деп жазған.  

Нагуальдар қазақ аңыздарында да жиі суреттеледі. 

Мысалы, «Жидебай батыр» туралы аңызда оның бас кейіпкері-

нің ерекше қасиеті: «Жидебайға айсыз қараңғы түн тал түстей, 

боран-судан ашық күндей, жан таба алмаған жерді қойғандай 

екен. Біреудің пышақ-шақпағы далада келе жатқанда бір жерде 

қалып қойса, айсыз қараңғы түнде болса да, жүріп келе жатып, 

найзасын тіреп  тұрып қалып: «Ал, осы жерді түсіп қарай ғой», – 

дейді екен... «Сен осыны қалай табасың?» – дегенде, ханға сы-

рын айтпайды екен. Жалғыз-ақ Абылай хан айтып жүреді екен: 

«Осының қызыл түлкісі бар»,– деп. Сол адам аңдып жүріп, қа-

рауылда жүрген жерінде, ұйықтап жатқан, ақырын басып қара-

са, өңірінің астында, төсінің үстінде жатқан қызыл түлкіні көріп, 

қалады. Түлкі жалт қарағанда, үрейі ұшып қаша жөнеледі..Ханға 

келіп, көргенін айтады. Көргені бар болсын, көзінен айрыла-

ды»
132

, – деп суреттелген.  

Ендігі бір аңыз қаһарманының айрықша тұлғасы: «Ха-

лық Жәнібекті көк бөрі қонған киелі батыр санайды. Ол туралы 

нағашы жұртынан тараған мынадай аңыз бар: Қазыбек би отар-

дағы малына барып, амандығын білуді ойлайды... Таң қараңғы-

лығы серпілмеген, Есекқырған жұлдызы төбеге таяп қалған кез 
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екен...Сөйтіп келе жатқанда таң да атады... Бидің көзі ... бір биік 

құмның бауырында қаңтарулы тұрған тобылғы торы айғырға 

түседі... Таяп келген би ... атының шылбырын жамбасына басып 

ұйықтап қалған Жәнібектің үстінен арлы-берлі екі көкжал бөрі 

секіріп түсіп ойнап тұрғанын көреді де, ... былай толғайды: 

- Аруақты батыр боларсың, 

Алысқан жауды аларсың, 

Еліңді ел етерсің, 

Ежелгі жерге жетерсің. 

Егіз бөрі тұрғанда, 

Екіленбей не етерсің? 

Абақ елі «қос бөрі иесі бар» деп аңыз ететін Жәнібекті 

ақыл-ойлы би деп таниды», – деп дәріптелген
133

.  

Үшінші бір аңызда мынадай керемет жағдай бейнелен-

ген: «Сәменбет бай ұрпақты болғандықтан, халық «сары үкі 

қонған Сәменбет» деп, былайша аңыз етеді. «Сәменбет байдың 

үшінші бәйбішесі - Бадан ана ұйықтап жатып түс көреді. Тү-

сінде сары үкі шаңырағына ұялап, қос балапан омырауын еміп 

жатқанын көріп, оянады. Түсінде көрген аянын Бадан ана 

Сәменбеттің досжар, ақылгөй адамдарына жорытады. Олар бұл 

түсті жақсылыққа жорып: «Екі ұл көреді екенсің», – дейді. Осы-

дан кейін Бадан ана екі ұл сүйеді. Үлкенінің аты  Байымбет, кі-

шісінің аты   Қазыбек. Осы екі баладан өсіп-өнген ұрпақ өзде-

рін «Есағасы Қазыбекпіз» деп атап, күні бүгінге дейін үкіні қас-

терлеп, өлтірмейді. Қолында дәулеті бар бардам адамдар үкі ұс-

таған адамды көрсе, не тілегенін беріп, үкіні босаттырып қоя бе-

реді. Бақсылар, халық емшілері: «Иә, сары үкі, қолдай көр, 

Сәменбетке дарыған!» – деп сарнайды»
134

.   

Бір аңызда Олжабай батыр бала кезінде алыс сапарда 

жүріп ұйықтап жатқанда өзінің желеп-жебеуші пірін алғаш рет 

сезіп-білгені айтылады. «Көзін ашып қараса, білектей сары шұ-

бар жылан кеудесінің үстінде, біресе қойнына кіріп, біресе 

мойнына оралып, біресе екі бұтының арасына барып, қойны-

қонышын тегіс аралап жүргенін көріп, аузын аңқитып жата бе-
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ріпті: «Кіруге ін таба алмай жүрсің ғой, егер ін деп, аузыма кір-

гендей болса, бәлемнің басын бір-ақ қыршып алайын», – деп. 

Жылан аузына кірмепті, онан басқа денесінің бәрін түгел 

аралап болып, тамағының астынан жерге сырғып түсіп кетіпті. 

«Әлгі ит менен не іздеді?.. Бәлемді, көрінсе, ұмар-жұмар қыла-

йын», – деп,  басын көтеріп алса, басында бір қожа отыр дейді», 

– деген суреттеуден кейін Олжабайдың: «... Қожаның арсызы 

екенсің», –дегеніне әлгі кісі: «Жоқ, шырағым, мен қожа емеспін, 

сенің бақталайыңмын. Сені дию «алып кетеміз» деп, он бес жыл 

аңдып еді, мен күзетші болып, алдырмап едім. Бір бүгін емес, 

қашан да болсаң, жүргенде, қасыңда, жатсаң, басыңда болатұ-

ғын қайып піріңмін. Сені сынамақ үшін сары шұбар жылан бо-

лып тұла бойыңды кездім», – деп, батасын беріп, ғайып болды 

дейді»
135

.Екінші бір аңызда сол жолы пірінің Олжабайға: «Олжабай! 

Олжабайлап» шаба бер! Сары шұбар жылан болып, оқ бойы ал-

дыңда ұшып отырамын. Өзің түгіл, «Олжабай! Олжабай!»- деп 

атыңды айтқанның алдынан жау беттеп тұра алмай, қаша бе-

рер», – деп, ғайып болғаны айтылады
136

.  

Жоңғарлармен соғыс туралы бір аңызда Сеңкібай орда-

ны алып шығудың лажын келтіре алмай, қатты сасқаны сурет-

теледі. «Әбден қысылған ол атынан қарғып түсіп, құбылаға қа-

рап қол жайып: «Иә, аруақ, Алаш бабам, Қарқабат анам, жар бола 

гөр! Қырық шілтен әулие, өзің қолда», – деп, бетін сипай бер-

генде, көз алдына саңқылдаған бүркіт елестейді. Ол: «Иә, ар-

уақ!» – деп, атына қарғып мініп, жасағына: «Орданы осылай қа-

рай тартыңдар!» – деп, өзі бастап қалың қамыс ішіне сұғына кіре-

ді. Бүркіт үні қалай естілсе, солай жүреді»
137

.  

Өзге халықтарда нагуалдың өзі желеп-жебеген тұлғамен 

бірге өлетіні туралы сенім болғандығын З.П.Соколованың еңбе-

гінен жоғарыда келтірілген дәйексөзден байқадық. Бұған кері-

сінше қазақтар нагуалдың бір тұлғадан екінші тұлғаға көшеті-

ніне немесе өзінің аруағы болып есептелетін жануарды оның ие-

сінің көзі тірісінде өзгеге сыйлауы мүмкін екендігіне сенген. 
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Мысалы, бір аңызда Сарыбай Сайрамдағы ұрыста қайтыс бол-

ған Сұраншының сүйегін елге алып қайтқанда, жолдағы елдің 

адамдары Сұраншының қызыл жолбарысын алып қалғысы келіп 

әрекет еткені суреттеледі. Ол елдің бас көтерерлері: «Тәйірі, 

жолбарыс та ит қой, қан-жынға айналып қалмас деймісің?!» – 

деп, еліндегі адамдарға малды молынан сойып, Сарыбай мен се-

ріктерін қонаққа шақыру арқылы қызыл жолбарысты өздерінің 

ауылдарында қалдырмақ болады. Бірақ олардың ойын сезген 

Сарыбай жолда ешқайда аялдамастан еліне дейін тоқтаусыз жү-

реді. Аңызда қызыл жолбарыстың Сарыбайдың өзіне қонып, со-

дан кейін аталған бидің бақ-дәулеті артқаны атап айтылады
138

. 

Ел аузындағы аңыздардың бірінде Жидебай батырдың 

қартайған шағында өзінен бата сұрай келген жас Ағыбай батыр-

ға өзінің алды-артынан желеп-жебеп жүретін түлкі кейпіндегі 

екі аруағының алдыңғы жақта жүретін біреуін сыйлағаны ту-

ралы айтылады
139

.  

Жырлар мен аңыздарда ең көп кездесетін мотивтің бірі 

батырлардың ерлігін сынау үшін оны бейітті бұзуға жұмсау оқи-

ғасын суреттеу болып табылады. Мысалы, сондай бір аңыз жо-

рыққа аттанған Абылайдың қалың қолы нөсерлі қою қараңғы 

түнді жамыла иендегі ағаш бейіттен бірер шақырым өтіп барып 

түскенін баяндаудан басталады. «Абылай Жәнібекті шақырып 

алып: 

- Мына жігіттер суға малшынып, жол соқты болып шал-

дыққан секілді.. Бағанағы жолдағы ағаш күмбезді қопарып алып 

кел,- дейді. 

... Жәнібек аялдамай бейіт басына келіп, күмбезді бұза 

бастайды. Осы кезде көр топырақ арасынан ағараңдап, ақыра ай-

ғайлаған аруақтар көрінеді. 

- Мола да болса, баспанамыз еді, кім бізді жалаңаштап 

жатқан?!- деп даурығады олар... 

                                                           
138 Бабалар сөзі. Жүзтомдық. 88-т. Астана,  2012, 187-б. 
139 «Егемен Қазақстан» газеті. 12.09.2013 ж. 
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- Ей, аруақ, тыныш жат! Өлі сені қойып, тірі Абылай үсі-

ніп өлгелі жатыр,- деп, тағы да бұза береді. Аппақ кебінін сүй-

реген аруақтар күркірей жүгіріп келіп, өзіне тап береді. Сонда 

Жәнібек екеуін екі жаққа сілкіп тастап: 

- Аруақ болсаң, Алла бұл дүниені сендерге жазбаған, 

жын-шайтан болсаң, шауып тастаймын!- деп, тұра ұмтылады. 

Әлгі екі аруақ секіріп барып, көр топыраққа кіріп кетеді. 

Жолдастарының қашып кеткенін енді ғана байқаған ба-

тыр бейіттің ағашын түйеге артып, Абылайдың шатырына қарай 

тартады. 

Бұл «аруақтар» Абылай ханның Жәнібекті сынамақшы 

болып, ақ киім кигізіп, әдейі жіберген адамдары екен»
140

. 

Қазақтың аңыздарында Кенесары хан Бөлтірікті
141

, Бұғыбайды
142

, 

Аманкелдінің әкесі – Иман Қошқар батырды
143

, Шапыраштының 

аға батырлары жас Сұраншыны,  осылайша сынайды. Қазақ же-

рінің әр түкпіріндегі жұртшылықтың бұл мотивті өз жерлерінен 

шыққан өзге де батырларға таңатынын ел аузынан естіп те, бас-

пасөз бетінен оқып та жүрміз. 

Бір аңыз әңгімеде Жәнібек батыр жастық шағын былай-

ша еске алғаны баяндалады: 

«Жас кезім, жылқы табынында жүріп, таң қараңғысында 

көз іліндіріп алайын деп,... көк шалғынды қолатта жатып қалдым. 

Бір кезде мұздай суық бір нәрсе кеудемді басып келе 

жатқанынан ояна келсем, жылан екен.  Оянғанда қозғалып кет-

сем керек, жылан ысылдап иегімнің астынан аузыма қарай өрме-

леп, тілін жалаңдатты. «Шағып алар ма екен!?»- деп сескенбе-

дім. Аузымды ашып, демімді ішіме қарай тарта бердім. Екі 

көзім жыланның қимылында, оның басы аузыма кіре бергенде, 

тісіммен қыршып, түкіріп жібердім, сонда тісім мұздай болып 

кетті. Бірақ сескенбедім»
144

. Ел аузындағы әңгімелердің бірінде 

                                                           
140 Бабалар сөзі. Жүзтомдық. 87-т. Астана,  2012, 105-106-б. 
 

141 Бабалар сөзі. 88-т. Астана,  2012, 220-б. 
142 Сонда, 297-б. 
 

143 Сонда, 255-256-б.) 
144 Бабалар сөзі. Жүзтомдық. 85-т. Астана,  2012, 107-108-б. 
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мұндай оқиғаны Ағыбай батырдың басынан кешіргені туралы 

айтылады. 

Бұған таң қалудың реті жоқ, өйткені бір туындыдыдағы 

әсерлі мотивтің екінші шығармада қолданыс табуы – ауызша 

туып, ауызша тарайтын фольклорлық мұраның поэтикасына тән 

дәстүрлі үрдіс. 

 

Сұрақтар мен тапсырмалар: 

1. Талданған мотивтерді қазақ аңыздарының өзге де үлгілерінен 

іздеп табыңыздар? 

2. Сөз болған мотивтердің аңыздық прозада қандай қызмет 

атқаратынын анықтаңыздар? 

3. Аңыз әңгімелеріндегі типологиялық мотивтер туралы қандай 

ғылыми еңбек оқыдыңыздар? 

4. Қарастырылған тақырыпқа байланысты реферат жазыңыздар. 

 

 

 

ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ АРХАИКАЛЫҚ МОТИВТЕР 
 

1. Қазақ батырлар жырындағы тотемдік сарындар 
 

Адамзат қоғамының ілкі замандарындағы өмір шынды-

ғына орай қалыптасқан дүниетанымды, әдет-ғұрыптарды бейне-

лейтін сюжеттердің, мотивтердің және кейіпкерлердің қазақ 

эпосында да орын алуы – ежелден бері үзілмей келе жатқан жыр 

шығару дәстүрінің негізінде қалыптасқан эпикалық қордың 

ілгері-соңғы замандарда өмір сүрген барша өнерпаздардың арқа 

сүйер сенімді тірегіне айналуының нәтижесі. 

Белгілі бір дәуірде өмір сүрген тарихи  тұлға образын 

сомдау үшін шығарылған классикалық қаһармандық жырларға 

да сандаған ғасыр оқиғалары барысында туындаған сарындар-

дың бой көрсетуі, басқаша айтқанда, көп қабаттылық (полиста-

диялық) сипат тән. 

Мысалы, ”Аңшыбай батыр“ жыры: ”Аңшыбай батыр үш 

жасына келгенде, шешесі өліп, жетім қалады. Төрт жасына 

келгенде, әкесі өледі. Панасыз жетім баланы ауылдағы балалар 
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ауылға келтірмей, қуып жіберетін еді далаға. Сонда Аңшыбай 

жыңғылдан жақ, шиден оқ жасап алады да: “Балалық құры-

сын“,- деп, қаңғырып жүріп, бір тоғайға тап болады. Тоғайдың 

ішінде бір алақандай көл бар еді. Соның бетінде шіл, үйректер 

болатын. Соларды атып  алып, отқа қақтап жеп жата берді”,– 

деген баяндаудан басталады. 

Осылайша иесіз тоғайда жалғыз өзі алты жыл өмір сүріп, 

жасы онға толған Аңшыбайдың қасына бір аққу келіп  қонады 

да, сұлу қызға айналып, Аңшыбайдан: “Не қылып жатқан адам-

сың?” – деп жөн сұрайды. 

Ол аққу ұшып кеткен соң, тағы да бір аққу ұшып келіп, 

ол да қызға айналып, Аңшыбайдан жөн сұрап, өзінің және баға-

нағы аққудың жөнін: “Ол  мұсылман перісінің жалғыз қызы.  Мен   

кәпір патшасының қызымын… Неше жылдан бері сенің осында 

жатқаныңды көріп жүр едік біз. Сенің ерлігіңе арзу болып, саған 

тием мен… Егер де ол да саған тисе, мен де тиемін”,– дейді. 

Осылайша өзіне тұрмысқа шыққан аққу кейпіндегі екі 

пері қызының арқасында Аңшыбай дүние-малға да, теңдікке де, 

ел билігіне де қол жеткізеді. 

Әдетте түркі халықтарының, оның ішінде қазақтың да, 

жырлары мен аңыз-ертегілерінде аққу-қыз кейпіндегі қыз өзінің 

тағдыр қосқан жарына үйленер алдында үш шарт қояды. Ол 

шарттардың орындалмауы олардың айрылысуына себеп болады. 

“Аңшыбай батыр” жырында қыз қойған шарттар, оның 

орындалмауы және соған орай жұбайлардың ажырасуы баян-

далмайды. 

Оның есесіне “Едіге батыр” жырының қазақ және өзге де 

халықтар арасында айтылатын көптеген нұсқаларында бас қа-

һарман әкесі мен аққу кейпіндегі пері қызының арасындағы не-

кеге байланысты дүниеге келеді. Едігенің әкесі өзіне қойылған 

шарттарды бұзғандығы салдарынан аққу-қыз онымен ажырасып, 

өзінің бойындағы баласын алдын ала келісілген жерге тастап 

кетеді. 

Кейіпкердің аққу кейпіндегі қыздан тууы немесе қасқыр 

мен әйел адамның арасындағы қарым-қатынас нәтижесінде дү-

ниеге келуі түркі халықтары фольклоры үлгілерінде көп кезде-

сетіні және оның ежелгі ата-бабаларымыздың тотемдік түсінік-
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тері нәтижесі болып табылатыны ғылымда әлдеқашан дәлел-

денген. 

Осындай дүниетанымның көрінісі Мұрын жырау репер-

туарындағы “Асан қайғы, Тоған, Абат” жырында суреттелген 

мынадай оқиғадан да байқалады:  

“Бір дарияда адам көрмеген балық бар екен”,- деген ха-

барды естіген Асан қайғы сол айтылған жерге барады.  

Сол дариядан балық аулап жүрген адамдардың ауына кү-

міспен қапталған сандық ілініп шығады.  

Балықшылар сандықты ашпай тұрып, Асан қайғыға сан-

дықтың ішіндегіні алуды ұсынып, өздері сандықтың өзін алатын 

болып келіседі. 

Сандықтың ішінен бір сұлу қыз шығып, Асан соған 

үйленеді. 

Қыз Асанға: “Бірінші, жатқанда, етімді сипама… Екінші, 

кетіп бара жатып, қайтып келіп, үйді сығалама. Үшінші, үш 

жылға дейін сөйлемеймін, соған дейін маған сөйлеме. Бұл жағ-

дайымды жанға айтпа”, – деген шарт қояды. 

Асан үш шарттың үшеуін де орындамаған соң, әйелі тыр 

жалаңаштанып, ұшуға дайындалады да, Асанға: “Енді мен саған 

жоқпын, сен маған жоқсың”, – деп, шаңырақтан шығып кетеді. 

Кетер алдында күйеуіне: “Менде бес айлық балаң бар еді. Оны 

Мысырға тастап кетермін, содан аларсың”, – дейді. Солайша дү-

ниеге келген балаға Абат деген есім беріледі.  

Бұл жырда кейіпкердің құс екені тура айтылмаса да, 

оның шаңырақтан ұшып шығып кетуі  тыңдаушыны осындай 

ойға жетелейді. 

Келтірілген сюжет Мұрын жыраудан жазылып алынған 

жырлардың ешқайсысында толығымен баяндалмайды. Деген-

мен, осы мотивтің өзге шығармалардағы толық нұсқаларында 

қаһарманның өз жарына зер сала қарау барысында келіншегінің 

миы, өкпе-бауыры мен жүрегі көрініп тұрғанын, аяғының құсті-

кіндей екенін, яғни, терісі жоқтығын көргені  айтылады. Бұндай 

сипаттар мен тілсіздіктің өлікке тән белгілер екені анық.   

 Фольклорлық аққу-қызға тән осындай ерекшеліктер 

В.Я.Пропптың “Исторические корни вольшебной сказки” атты 

еңбегінде Баба Яганың  да өлік екенін байқататын белгілері (мы-
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салы: сүйегінің көрініп тұратыны, соқырлығы, тілсіздігі (ғалым 

өліктің көрмейтінін, сөйлемейтінін ескертеді – С.С.), оның 

үйшігінің де молаға ұқсас екені)  қарастырылып, сондай бай-

қаулар  арқылы жалмауыз кемпірдің екі дүние шегарасын күзету 

міндетін атқаратын өлік екені анықталғанын
145

  еске түсіреді. 

Ал, бертінірек дәуірлерде тотемдік хайуанның кейіп-

керді дүниеге келтіруге жасаған ықпалын көрсететін мотивтер 

өзгеріске түсті. Соның нәтижесінде қаһарман енді адам мен 

аңның үйленуіне орай емес, анасының тотемнің етіне жерік 

болып, соны жеуіне байланысты дүниеге келеді. Осындай оқиға 

Мұрын жырау айтқан “Ақжонас ұлы Ер Кеңес” жырында бей-

неленген. 

Бұл жырдағы бас қаһарманның шешесі – Арубүбі 

Ақжонасқа екіқабат болған кезінде оның жерігі қанбайды. 

Сонда Аралхан қазы Ақжонастың әкесіне: “Бұрынғы уа-

қытта осындай жерігі қанбаған кісі айдаһардың не сарыүйектің 

(сарыүйек – жыланның ірі түрі) басын жесе, қанатын еді”,  деп 

ақыл айтады. 

Соған орай сарыүйек алынып келген соң болған оқиға: 

“Арубибі арудың, 

Жыланды берді асына-ай. 

Шикі тұрған жыланның, 

Аузына салды басын-ай. 

Шайнамай тұрып, жұтады. 

Жерігі сонда қанады”, – деп суреттеледі. 

Қазақ ертегі-аңыздарында, жырларында Шыңғыс хан-

ның су ағызып келген сандықтан шыққан қыздан туғанына, 

бөшкеге салынып, суға лақтырылған Данаяның баласының мық-

ты болуына ғылыми түсінік берушілер ағаштың да тотем екенін, 

оның қуысында болу тотемдік хайуанның құрсағында болумен 

парапарлығын тілге тиек етеді. 

Жоғарыда қарастырылған жырда сандықтан шыққан 

қыздан туғаны суреттелген Абат та теңдесі жоқ батыр болады. 

                                                           
145 Көрсетілген еңбек, 22-б. 
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Мұрын жырау репертуарындағы “Шора батыр” жырын-

да бас қаһарманның аруағы айдаһар кейпінде Шораның өзіне 

көрініп жүргені, батырдың досы - Құлыншақтың қылышын суы-

рып алуынан секемденіп Шораны жұтып жібергені, солайша ба-

тырдың ғайып болғаны баяндалады. 

Алғашқы қауым мүшелерінің түсінігі бойынша тотемнің 

адамды жұтып жіберуі оған істелген қастық емес, қайта оны 

ерекше қасиеттерге ие қылу мақсатында жасалған қамқорлық 

әрекет екеніне біз жоғарыда ертегілік мотивтерді талдау бары-

сында назар аудардық. 

Қазақ ертегілерінде кейіпкерді ізгі мақсатпен жұту мо-

тивтері жиі кездесетініне назар аударған Г.Н.Потанин өз еңбе-

гінің бір тұсында: «Қазақ ертегілерінде осындай әрекет арқылы 

өгей балаларды бауырына басып алады»
146

,- деп жазса, ал, ендігі 

бір тұсында: «Самұрықтың Қанбабаны жұтқаны сияқты қаһар-

манды ізгі ниетпен жұту қазақ ертегілерінде жиі кездесетіні бел-

гілі; мен жолушылап жүрген батырды кәрі ананың жұтып жібе-

ріп, қайтадан құсатыны жөнінде айтылатын бірнеше ертегіні қа-

зақтардан естідім. Осындай әрекеттің нәтижесінде батыр кем-

пірдің ұлы болып есептеледі»
147

, – деген байқауын білдірген.  

Осы тұрғыдан алғанда, Шораны айдаһардың жұтуы ке-

йіпкерді өлтіру емес, қарулы бейтаныс жаннан иесін қорғау мақ-

сатымен тотемнің батырды ғайып қылуы, яғни, қамқорлықпен 

істелген әрекеті болып табылады. Бұл жырдағы Шора – Әзірет 

Әлі туралы әпсанадағы Мәді,  қырғыз эпосындағы Семетей се-

кілді қайта оралуы әбден мүмкін, уақытша ғайып болған тұлға-

лар санатына қосуға лайық кейіпкер. 

Аруақтың кейіпкерге тотемдік хайуан түрінде келіп, қол-

дау жасауы сөз болып отырған жырлар топтамасы құрамындағы 

“Орақ-Мамай” жырында да ұшырасады. 

Өгіз ханның көп әрі мықты әскерін жеңе алмай тұрған 

сәтінде Орақ пірлеріне сыйынады. Содан соң болған оқиға жырда: 

“Келді де, бұл Орақтың 

Беліне айдаһар жылан оралды”, деп суреттеледі. 

                                                           
146 Потанин Г.Н. В юрте последнего царевича // Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в 

пяти томах. Т.4. Стр. 108 
147 Сонда, 143-б. 
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Бұл айдаһарды көрген соң, Орақтың жаулары естерінен 

танады да, Орақ пен серіктері жауды жапырады. 

Қорыта айтқанда, қазақтың қаһармандық жырларында 

халқымыздың ежелгі тотемдік түсініктері аққу, жылан кейпін-

дегі желеп-жебеушілер бейнелері арқылы көрініс береді. 

Бірақ оларды жыршылар бастапқы қалпында емес, кейін-

гі кездері белең ала бастаған өзге де типологиялық сарындар-

мен ұштастыра бейнелеген. 

Мысалы: В.М.Жирмунский аққу-қыз кейпіндегі қалың-

дықтың перінің қызы деп түсіндірілуі ислам дінінің әсері екенін 

ашып көрсетсе, бұл пікірдің біз сөз еткен кейіпкерлерге де қа-

тысты екенін жоғарыда байқадық. 

 

 

2.  Қазақ жырларындағы өзге де көне  мотивтер 
 

“Қырымның қырық батыры” эпопеясындағы Аңшыбайдың 

және Қарадөңнің бала кезінде елден аласталып, кейін өсе келе 

көрсеткен ерліктерінің арқасында ғана жоғарғы қауымға қо-

сылуы алғашқы қауым мүшелерінің барлығы бірдей қатаң түрде 

атқарған инициация ғұрпын еске түсіреді. Бұл ғұрып бойынша 

кәмелеттік жасқа жеткен әрбір жеткіншек сыртқы түрі тотемдік 

құбыжықты елестететін ғимарат немесе сай-салада қатал да 

азапты сынақтан өткен соң ормандағы үйде тұрып, аң аулау 

немесе ел тонау жолымен күн көріп, ешкімнің көмегінсіз елге 

ерлігімен танылуы тиіс болған. 

Шыңғыс ханның он екінші атасы Бодонжардың да боз-

бала күнінде Аңшыбай тәрізді аңшылықпен күн көргені 

“Моңғолдың құпия шежіресінде” баяндалса, Қазанғап жырлаған 

“Еңсегей бойлы Ер Есім” жырында және бірқатар қазақ аңызда-

рында осы оқиға Шыңғыс ханның өзіне таңылады. 

Аңшыбайдың: “Үстімде киім жоқ. Осы үйректен басқа 

тамаққа жейтін бұйым жоқ. Жақын жерде қала жоқ. Қала таба-

тын менде шама жоқ. Мен сондай жапанда жатқан баламын. 

Аға-іні менде жоқ. Мені есіркейтін пенде жоқ”, – деп, өз хал-

жағдайын білдіргеніне қарамастан, пері патшалары қыздарының 

оған тиюі, сөйтіп, оның ел басшысы дәрежесіне көтерілуі өмірде 
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ешқашан болмаған, тек қиял кеңістігінде ғана мүмкін жайт 

сияқты көрінеді. Дегенмен, бұндай жағдайдың ілкі замандарда 

өмір шындығы болып табылғандығын этнограф ғалымдардың 

еңбектері айғақтайды. 

Қаһарманға қарындасының немесе әйелінің қастық жа-

сауы сарыны қазақ ертегілерінде жиі кездесетініне біз жоғарыда 

тоқталған болатынбыз.  Әдетте ол туындыларда әкесі мен шеше-

сінің болашақта дүниеге келетін балалары қыз болса, өлітірмек 

болып келіскені, бұны біліп қалған қыздың ағасы қарындасын 

өлімнен алып қалып, өзі қуғынға тап болғаны, бұл жақсылықты 

өтеудің орнына қыздың ағасына жау адамға күйеуге шығып, со-

нымен бірлесіп, бауырын өлтірмек болғаны баяндалады. Дәл 

осындай оқиға “Қарабек батыр” жырында да қайталанады.  

Мұрын Сеңгірбекұлының айтуы бойынша жазылып алын-

ған “Шынтасұлы Төрехан” жырында да Төреханның қарындасы 

Ханбибі өз ағасы зынданға салған Қодарқұлмен көңіл қосып, со-

нымен еркін ойнап-күлуге кедергі келтіруі мүмкін ағасын өлті-

руге әрекет жасайды.  

Ғасырлар бойғы эпикалық шығармашылық барысында 

қалыптасқан типологиялық мотивтер қазақтың лиро-эпосына да 

арқау болған. Дегенмен, олардың үлес салмағы батырлық жыр-

лардағыдан гөрі азырақ. Мысалы, академик В.М.Жирмунский 

«өмірбаяндық мотивтер» деп атаған кейіпкердің ғайыптан пайда 

болуы, ерекше балалық шағы секілді классикалық қаһармандық 

эпос құрамында міндетті түрде болатын сюжеттік сарындар 

лиро-эпостың барлық үлгілерінен бірдей табыла бермейді. Де-

генмен, олардың тиісті тұстарда бұл жанр үлгілерінде қолданы-

лып отыратынын аңғарамыз. 

Мысалы, «Таһир - Зуһра» жыры батырлық жырлардың 

барлығына тән сарынмен бас кейіпкерлердің ата-анасы тартқан 

перзентсіздік зары жөнінде баяндаудан басталады. Осындай қа-

сіреттің құшағында жүрген патша мен оның уәзірі бір күні кө-

шеде жар салып жүрген дәруіштің өзіне мың алтын берген адам 

мақсатына жететіні туралы айтқанын естіп, оған сұраған ақша-

сын береді. Дәруіш бұларға өзінің қаламын ұстатып, қайтып ал-

ған соң, бұлардың Құдайдан бала тілеген адам екенін болжап бі-

ліп, бұларға: 
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- Әй, патша, тыңдасаңыз, айтайын сөз. 

Ғайыптан хабар берем, бажайлап тез. 

Бала үшін екеуіңіз де ниет қылдың, 

Бірің патша, бірің уәзір, осал емес. 

Ғайыпты тәңірім баян қылады екен, 

 Көңіліңіз қуанышқа толады екен. 

Уа, патша, сенің айдай қызың болып, 

Уәзірдің ер баласы болады екен,- дейді.  

Одан арғы оқиға жырда: 

«Дәруіш қолға алма алып тұрды. 

Алмаға дұғалардан оқып, үрді. 

Патша мен уәзіріне айтайын деп, 

Алманы пышақпенен бөліп берді. 

- Әй, патша, қайран қалма, жауап айтсам, 

 Алланың әмірімен балаң болар, 

Жеп алып жарты алмадан бүгін жатсаң», – деп суретте-

леді. 

Байқап отырғанымыздай, бұл эпизодта ежелгі анимизмге 

және ислам дініне тән сарындар ұштаса көрініс береді.  

Алманың әсерімен балалы болу мотиві жоғарыда біз 

М.Косвеннің еңбегінен келтірген анимизм туралы анықтамаға 

сәйкес келсе, дәруіш ислам дінінің жолын ұстанып, тақуалыққа 

салынған адам екені белгілі. Қазақтың батырлар жырында әдет-

те бас қаһармандар мұсылман діні әулие-әнбиелерінің жәрдемі-

мен дүниеге келіп жатса, шығыстық сюжетке құрылған біз қа-

растырып отырған туындыда ислам дінінің кереметтері дәруіш-

тің қолындағы кітап, қағаз және қалам арқылы жүзеге асады. 

Ал, «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жыры қартайған кезде-

рінде ғана әйелдері жүкті болып, перзенттерінің дүниеге келетін 

шағы жақындаған Сарыбай мен Қарабайдың аңға шығуын су-

реттеуден басталатыны белгілі. Әйелі босанатын шақта күйеуі-

нің әдейі сапарға шығып кетіп, үйде болмауы ежелгі дәуірде 

барлық халықтардың өмірінен орын алған кувада салтының бел-

гісі екеніне біз жоғарыда тоқталдық. 

Аңда жүріп бір-біріне кездесіп танысқан тағдырлас бай-

лар бесік кертпе құда болу жөнінде уағдаласады. Бұндай салт та 
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әлем халықтарының барлығына тән болып, «левират» деп атал-

ғаны зерттеушілер еңбегінде анықталған. 

Осы аңшылық барысында Сарыбай өліп, соның қазасын 

оның ханымына естірту керек болғанда, көпшілік бұл міндетті 

тазшаға тапсырады. Түркі халықтарының, сонымен қатар өзге де 

біраз елдердің, фольклорында таздардың өзгелерден мерейі үс-

тем күйінде көрінетініне В.Я.Пропптың назар аударғанына біз 

жоғарыда назар аудардық. Е.М.Мелетинский де өзінің «Герой 

вольшебной сказки» атты монографиясында түркі халықтары-

ның фольклорындағы тазша бейнесіне ауқымды салыстырмалы 

талдау жасап, оларға тән ерекшеліктердің сырлары жөніндегі 

ғылыми пайымдауларын ортаға салған еді. 

Бұл жырда Қозы Көрпештің өзіне Баянды айттырып қой-

ғандығы туралы өзінен жасырылған сыр туралы кездейсоқ есті-

ген сөзінің анығын білу үшін көптеген жырларда суреттелетін 

дағдылы тәсілді қолданады. Өзіне шындықты айта қоймаған 

шешесіне ол: 

«Шешеке, бір сөзім бар, айтамын саған,- дейді.- 

Қырлы болған халықта заман,- дейді,- 

Асық ойнап, қарным ашып келді, 

Бидай қуырып, өз қолыңмен маған берші
148

,- дейді».  

Шешесінен қуырған бидайын өз қолымен берген  кезде 

бала ыстық бидайды шешесінің қолына басу арқылы шындықты 

біледі.  

Мұндай мотивтің «Алпамыс батыр» және тағы басқа бір-

қатар жырларда, кейбір ертегілерде кездесетіні мәлім. 

Анасының өзінен жасырған сырын осылайша білу мо-

тиві Кавказ халықтарының эпостық туындыларында да ұшыра-

сады. Мысалы, қарашайлардың осындай туындысындағы кейіп-

кер – Ашамаз анасының ыстық халча ұстаған қолын қысып, күй-

діру арқылы шындыққа көз жеткізеді. 

Содан кейін алыс сапарға аттануға бел буған Қозы ше-

шесінен: «Қандай атты мінемін?»- деп сұрағанда, шешесі: 

 

                                                           
148 Қозы Көрпеш – Баян сұлу. Алматы, 1959. 63-б. 
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«Жүгеніңді шылдырат, жаным балам, 

Қарағанын бетіңе міне берші»,- деп жауап береді. 

Жылқыға барған баланың бетіне жаман күрең тайдан 

басқа жылқы қарамайды. Басқа ұрылғанымен, кетпей қойып, 

өзіне қаһарманның ықыласын аударған жаман тай әбзелденіп 

жатқан сәтте байқалған керемет оқиға: 

«Қонғаны ауылының сай болады, 

Ондағы жұрты толғысып жай болады. 

Құрықты «бисмелла» деп салған(нан) соң, 

Жабағы қозы күрең тай болады. 

Жердегі жорғалаған жылан болды, 

Арғымаққа лайық қозы күрең  

Жүгендеп жатқанда құнан болды, 

Аузымда һар не сөзім өлең болды. 

Молданың оқығаны кәлам болды, 

«Жүгеніңді шылдырат, жаным балам, 

Қарағанын бетіңе міне берші»,- деп жауап береді. 

Жылқыға барған баланың бетіне жаман күрең тайдан 

басқа жылқы қарамайды. Басқа ұрылғанымен, кетпей қойып, 

өзіне қаһарманның ықыласын аударған жаман тай әбзелденіп 

жатқан сәтте байқалған керемет оқиға: 

«Қонғаны ауылының сай болады, 

Ондағы жұрты толғысып жай болады. 

Құрықты «бисмелла» деп салған(нан) соң, 

Жабағы қозы күрең тай болады. 

Жердегі жорғалаған жылан болды, 

Арғымаққа лайық қозы күрең  

Жүгендеп жатқанда құнан болды, 

Аузымда һар не сөзім өлең болды. 

Молданың оқығаны кәлам болды, 

Арғымаққа лайық қозы күрең, 

Жайдақ жөнеліп дөнен болды. 

Жаманы түгел малшының ешкі болды,  

Кигені кедейлердің ескі болды. 

Арғымаққа лайық қозы күрең, 
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Үйінен жөнелген соң бесті болды»
149

,- деп суреттелген.  

Бұл да - классикалық қаһармандық жырлардың көбіне 

ортақ болып табылатын формулалық мотив. Зерттеушілер 

батырдың атының бұлайша шын тұлғасын жасырып жүруі оның 

қаһарманның пешенесіне жазылған жануар нышаны екенін 

анықтаған. 

Ауылдан ұзап шыққан Қозының алдын Қиқулының 

қырық бөрісі бөгейді. Олардың қайдан пайда болғанын жыршы: 

«Қайтатұғын бір амал болар ма?»- деп, 

Қасқыр болып шешесі доталаған»
150

,- деп түсіндіреді.  

Ол кедергіден өтіп жөнелген Қозы айдалада отырған бір 

кемпірге жолығады. Нұсқалардың бірінде оның Баянның кіндік 

шешесі екені, Аягөзді күзетіп отырғаны айтылады
151

. Оның 

бейнесі қазақ ертегілерінде жапан түзде, кейіпкерге жалғыз өзі 

жолығып, аса қажетті ақыл беретін кемпірді немесе ақ сақалды 

шалды, қазақ, орыс ертегілерінде жарылқаушылық сипатта 

көрінетін жалмауызды (яганы) еске түсіреді. 

Бұл нұсқада кемпір Қозыға Баянның еліне барудың 

дұрыс тәсілін де үйретеді: 

«Менің айтқан сөзімді қостап барсаң, 

Атың мен тоныңды тастап барсаң, 

Өзің тағы құбылып, тазша болып, 

Бетіңе жаман киім ұстап барсаң» 

 

Қозыке айтты:  «Разымын бұ сөзіңе». 

«Тәуіп қылып жүре бер оң көзіме. 

Кекілімнен бір қылды тұтатқанда, 

Сонда пайда болармын бір өзіңе». 

Қозының жаман киім киіп, тазша болып түрленуі де, 

кемпірдің сипаты мен мінез-құлықтары мен әрекеттері де 

В.Я.Пропп еңбегінде талданған инициация ғұрпына қатысты 

үдерісті еске түсіретіні анық. 

                                                           
149 Қозы Көрпеш – Баян сұлу. Алматы, 1959. 73-б. 
150 Сонда, 75-б. 
151 Сонда, 192-б. 
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Тазшаның ерекше мінезі тегін емес екенін білген Баян 

мен әкпелері ұйықтап жатқан баланың айдарынан түнде жарық 

тарап жатқанын көреді. Бұл құбылыс та зерттеушілердің 

инициациядан өткендіктің белгісі шашсыз бас немесе өмірі 

алынбаған шаш болып табылатындығы  жөніндегі 

мағлұматтарына сәйкес келеді.  

Бұл жырдың бірқатар нұсқаларында Қозының, кейде 

онымен қоса Баянның, өлгеннен соң қайта тірілетіні айтылады. 

Мұндай оқиға да кейбір батырлық жырларда кездесетіні мәлім. 

Мысалы, «Ер Қосай» жырының бір нұсқасында қаһарман 

өлгеннен соң, кісінің етін жеп, қайтадан тіріледі. Ал, «Шора 

батыр» жырының Мұрын жырау нұсқасындағы, сондай-ақ, 

қырғыздың «Семетей» жырындағы бас қаһармандар өздеріне 

қауіп төнген сәтте ғайып болатынына жоғарыда тоқталғанбыз. 

Бұлардың ішінен тотемдік хайуанат әрі батырдың өзінің аруағы 

болып табылатын айдаһарға жұтылған Шораның қайта тірілгені 

айтылмаса, Семетей шешесі Шиырлының емшегін емген соң, 

бұл дүниеге қайта оралып, өз отбасы мен жақын-жуықтарымен 

бірге өмір сүреді. Кейіпкердің бұлайша о дүниеге барып-келуі 

инициация ғұрпына және шамандық наным-сенімге қатысты 

мифтер үшін қалыпты жайт болып табылатыны мәлім. 

Ал, жырдың В.В.Радлов жазып алған нұсқасында Қозы 

Көрпешті өлімнен өзінің желеп-жебеушісі сақтап қалады. Ол 

оқиға бұл туындыда: «Қозы Көрпештің өзі Аягөздің аяғында 

Шоқтеректің түбіне барды да, жатты, ұйықтағалы отыр еді, 

қасына бір ақ сәлделі адам келді. «Е, Қозы Көрпеш, ұйықтайын 

деп отырмысың?» – деп айтты. Қозы Көрпеш: «Ұйқым келіп 

отыр», – деді. Онда әлгі адам айтты: «Қозы Көрпеш, мен - ата-

бабаңның аруағымын. Маған атыңды бер, үстіңнен тоныңды 

бер, мылтық, қаруыңды бер. Мен қарауылға шығайын. Мұның 

өзі – ен жер, жау бар шығар», –  дейді. Қозы Көрпеш бәрін 

берді. Жатып ұйықтады. Әлгі кісі қарауылға шықты, шығып, 

жатып ұйықтап қалды. 

Қодар Қозы Көрпешті іздеді, іздеп жүріп, келді. 

Қарауылда жатқан әлгі адамды көрді, көргеннен соң, келіп, 

басын кесіп алды. Қанжығасына байлады, үйіне қайтып келді», 

–  деп суреттеледі. 
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Бұндай желеп-жебеушілердің ақ сақалды кісі кейпінде 

келіп, қаһарманға болысуы қазақ ертегілері мен жырларында 

жиі кездеседі. Бұл туралы С.Қасқабасов: «Жалпы аталар аруағы 

қазақ ертектерінде кейіпкердің басты көмекшісі болып 

суреттеледі. Аруақ пен ақсақалдың көмегі қазақ фольклорында 

көбіне-көп қаһарманның қиналған кезінде болатынын 

көреміз»
152

, –  деп жазып, бұл мотивтің жалпы қазақ 

фольклорында жиі кездесетініне: «Қасиетті ақсақал образы 

қазақ эпосында да бар. Қатты қиналғанда, батыр аруақты 

көмекке шақырады. Сол кезде аруақ көрінбей дем береді, 

әйтпесе кейіпкердің түсіне ақсақал боп еніп, аян береді. 

Мысалы, «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырында ақсақалдың 

көмегі былай жырланады»
153

,- деп жазып, (жырдың 

Н.И.Ильминский жазып алған нұсқасынан алынған: 

«Баянға Қозыке мен обал қылды, 

Өлтірген Қозыкені Қодар құл-ды. 

Қозыкеге үш күндік өмір тілеп, 

Құдайға сұлу Баян бек зар қылды. 

 

Бір адам ақ шалмалы іздеп келді. 

«Бек зарландың, тілегің тіле»,- деді. 

Аузы күйген бишара, жазған Баян 

Тілегін көп тілемей, аз тіледі. 

 

Үш күндік Қозыкеге өмір берді. 

Армансыз үш күн, үш түн өмір сүрді. 

Үш күні уағыдалы өткеннен соң 

Құдайдың аманатын қайтып берді»
154

,- деген үзіндіні 

келтірген. Желеп-жебеушінің ақ шалмасы оның мұсылман 

дінінің әулие-әнбиелерінің бірі екенін аңдатады. Бұндай желеп-

жебеушілердің «Алпамыс батыр», «Қобыланды батыр», «Шора 

                                                           
152 Қасқабасов С. Эпос пен ертектің сюжеттік типологиясы // Қазақ фольклорының 

типологиясы. Алматы, 1981. 253-б. 

153 Сонда, 253-б. 
154 Көрсетілген кітап.. 123-124-б. 

 



 94 

батыр» жырларында қиналған жандарға қол ұшын беретіні 

мәлім. 

Бұл нұсқа фольклорға тән дәстүр бойынша екі жастың 

аман-есен қалып, барша мұратына жетуімен аяқталады. Бұндай 

шешімнің фольклор арқылы көрінетін халық арманының 

нәтижесінде пайда болған мотив екені анық. 

Бұл жырда екі жасқа көмегін тигізіп жүретін Баянның 

торғайы мен «Қыз Жібек» жырында Төлегеннің айтқан сәлемін 

қаһарманның еліне жеткізіп баратын бес қаз (кей нұсқада 

олардың саны - алтау) құс тотеміне деген сенімнің жаңғырығы 

іспетті. 

Ал, Төлегеннің інісі – Сансызбайдың іс-әрекеттері, 

әсіресе оның мыңдаған жаумен жалғыз өзі соғысып, жеңіске 

жетуі, қаһармандық эпос қаһармандарының ерліктерімен пара-

пар. 

Сансызбай мен Қореннің кездесуіне тән ерекшеліктер, 

яғни, батырлардың жаппай соғыстан бұрын жекпе-жекке 

шығуы, ұрысар алдында, бірін-бірі қорқытып, бопсаласуы, 

кезекті алдымен қалмақтың батыры немесе үлкен кісі алуы орта 

ғасырлардағы әскери демократияның этикеттеріне сай келетін, 

регламентті ұрыстың талабына жауап беретін әрі батырлар 

жырының барлық үлгілерінде өзгермей қайталанатын «ортақ 

жер» болып табылады. 

                           

 

 Сұрақтар мен тапсырмалар: 

1. Аққу-қыз образының қазақ фольклорында өте елеулі 

орын алуының қандай себептері бар деп ойлайсыз? 

2. Кейіпкердің орманда оңаша өмір сүруі өзге қандай 

туындыларда суреттелген? 

3. Батырлар жырында қолданылатын ертегілік 

сарындарға талдау жасаңыз. 

4. Қазақ жырларының қайсысында архаикалық сарындар 

көп кездесетінін анықтаңыз. 
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ҒАЙЫПТАН ТУУ МОТИВІНІҢ ТАРИХИ ЖЫРЛАРДА     

ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

1. Тарихи жырлардағы анимизмнің, тотемнің 

әсерінен пайда болу сарындары 

 

Тарихи жыр үлгілерін талдай отырып, Е.Ысмайыловтың 

осы жанрды ұзақ жылдар бойы зерттеу  нәтижесінде жасаған:  

«Если сюжет исторического эпоса разветвлен, имеет несколько 

нитей, то, безусловно, тут не обошлось без  художественного 

вымысла... Народная фантазия гиперболизирует историческую 

правду,  поэтизирует, связывает ее с определенным сюжетным 

мотивом и на основе этого создает новую героическую поэму. 

Однако в отличие от древнего  героического эпоса эти 

исторические песни не подвергались длительной шлифовке и в 

малоизмененной форме  дошли до наших дней. Песни и 

дастаны, возникшие на основе исторических событий, не успели 

пройти процесс «эпического переосмысления»
155

,- деген  ой 

қорытындысының дұрыстығына көз жеткіземіз.    

Бұл тұжырымдаманың дұрыстығына тарихи жыр 

нұсқаларының құрылымына, сюжеттеріне, образдық  жүйесіне, 

тіліне талдау жасау негізінде көз жеткіземіз. Дегенмен, олардың 

барлығына бірдей тоқталуға еңбегіміздің көлемі 

көтермегендіктен, біз тарихи жырларда ғайыптан туу 

сарынының қолданылу ерекшеліктерін ғана қарастыруды жөн 

көріп отырмыз. 

Батырлар жырының  классикалық үлгілерінде 

өмірбаяндық сарындар – батырдың ғажайып болып тууы, 

ерекше балалық шағы, тым ерте жасаған алғашқы ерлігі, үйлену 

үшін жорыққа шығуы, керемет жағдайда қайтыс болуы тұрақты 

түрде әрі кеңінен сөз болса, ел өміріндегі елеулі саяси 

қақтығысты бейнелеу алдына негізгі мақсат етіп қойылған 

тарихи жырлар үлгілерінің барлығында бірдей бұндай мотивтер 

                                                           
155 Исмаилов Е. В поисках нового. Алматы, 1967. Стр. 192-193 
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кездесе бермейді. Мысалы, кейіпкердің ғайыптан тууы ″Еңсегей 

бойлы ер Есім″, ″Бердіқожа батыр″, ″Өтеген батыр″ сияқты 

бірен-саран жырларда ғана кездеседі. 

С.Қасқабасов өзінің «Эпос пен ертектің сюжеттік 

типологиясы» атты еңбегінде аталған жанрларда ғайыптан 

туудың төрт түрі  көрініс беретініне тоқталып, олардың алғашқы 

үшеуін: «І. Ба-тырдың - басты кейіпкердің орасандығын атап 

көрсету үшін халық қиялы ежелгі аналық заманда пайда болған 

ғайыптан туу мотивін кең түрде қолданған. Жай ғана 

қолданбаған. Ол мотивті әр дәуір талабына сәйкестендіріп, 

творчестволық жолмен пайдаланған. Айталық, өзінің алғаш 

шыққан кезінде  (яғни, матриархат дәуірінде) бұл мотив 

бойынша болашақ батыр анасынан ешбір некесіз туды. Оның 

әкесі – не күннің шуағы, не жел, не өсімдік, не басқа зат.                                                                                                                                                             

       ІІ. Кейін матриархаттың заманы бітіп, өмірге патриархат 

келгенде, ғайыптан туу мотиві жаңа сипатта көрінді. Болашақ 

батыр  енді тотемдік атадан туады. Яғни, оның әкесі –тайпалық 

тотем. Бұрынғы өсімдік пен табиғат құбылыстарына қарағанда, 

тотем белсендірек. Ол - кейіпкердің жай әкесі ғана емес, сондай-

ақ оның жебеушісі. 

         Патриархалдық-рулық қауымның дамуымен байланысты 

қаһарманның ерекше бітімі, құдіреттілігі енді басқаша 

түсіндіріледі. Ол тайпалық тотем мен аталар аруағының 

ғажайып түрде желеп-жебеуінің нәтижесі деп білінеді. 

ІІІ. Аталық ру заманының шарықтаған кезінде ежелгі 

ғайыптан туу мотиві тотемдік аңның орнына жәрдемші, 

жебеуші етіп аталар аруағын алады. Яғни, мұнда реалдық 

түсінік басымырақ. Перзентсіз кемпір-шалдың түсіне ақсақал 

кіріп, аян беруі болашақ батырдың шын әкесі өзінің әкесі  

екенін айта отырып, ол баланың тууына ата аруағының қатысы 

бар екенін көрсетеді. Сондықтан ол өмір бақи «өз баласын» 

демеп, жебеп жүреді»
156

, – деп сипаттаған.                                                                                                                                                                               

                                                           
156  Қасқабасов С. Эпос пен ертектің сюжеттік типологиясы // Қазақ фольклорының 

типологиясы. Алматы, 1981.264-265 –б.       
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Кейіпкердің күн сәулесінен тууы «Еңсегей  бойлы ер 

Есім» жырында кездеседі. Бұл жырда бұндай керемет құбылыс  

Шыңғыс хан дүниеге келерде байқалғаны баяндалады.   

В.Я.Пропп: «Адам баласы мәдениетінің неғұрлым 

төменгі сатыларында «ғажайып» туу елдің бәріне талғаусыз 

таңыла берді...   

Монархия мен құдайлардың пайда болуына орай бұлай 

туу патшалар мен құдайлардың артықшылығына айналады, ал, 

қарапайым ажалдылар кәдімгідей қалыпты жағдайда дүниеге 

келді. Египет патшаларынан үндінің патшасы мен 

патшазадалары да, қытайдың императорлары да қалмайды...  

Бұл ғажайып және пәктікті жоғалтпай анасының бойына біткен 

және туған құдайлардың бірі – Христос. Бұл қозғалыс 

әлеуметтік саты бойынша төменнен жоғары қарай жүреді»
157

, – 

деп жазды.  Ғылымда «партогенезис» деп аталатын ғайыптан 

туу сарынының матриархат дәуірінен бастау алатынын 

ғалымдар бір ауыздан білдіреді   

А.Н.Веселовский: «Матриархаттың кезінде жалпылама 

дамыған партогенезиске сену қаһарманға телінеді: ол табиғаттан 

тыс жолмен туған, әкесімен салыстыру оны қорлағандық болар 

еді»
158

.  

 Ал, В.Я.Пропп:  «Деректердің аса молдығы    ... 

еркектердің қатынасынсыз жүкті болу мүмкіндігіне  бір уақытта 

кеңінен  сенгендігіне, ішінара қазір де сенетініне ешқандай 

күмән туғызбайды. Бірқатар пайымдаулар мен деректер адам 

жүкті болудағы еркектің атқаратын қызметін барлық уақытта 

түсіне бермеген деген қорытындыға келтіреді. Руды жаратушы 

әйел деп саналады... 

   Бұл пайымдаулардың барлығы бұндай білмеушілік – 

тарихи факт деген ойға жетелейді...   

  Бірақ, кейінгі уақытта дүниеге келудің шын себептері 

белгілі болды. Бұл себептер белгілі болғанмен де, жыныстық 

қатынассыз жүкті болуға сенушілік туудың нағыз себептерін 

білушілікпен қатар өмір сүруде»
159

, –  деп, жазды. 

                                                           
157 Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М., 1976. Стр. 207-208  
158 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. Стр. 538 
159 Сонда, 206-208-б. 
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А.Н.Веселовскийдің матриархат пен патриархаттың 

партогенезисі жөніндегі зерттеуінде біз қарастырғалы отырған 

Шыңғыс хан туралы аңызға ұқсас сюжет түркі–моңғолдардан 

туысы басқа халықтарда да кездесетіні көрсетіледі. Онда: 

″Аргостың патшасы – Акрисий өз қызы - Данаяны мұнараға 

қамап  тастайды, өйткені көріпкелдер оны ( Акрисийді – С.С.) 

оның (Данаяның - С.С) ұлы өлтіреді деп болжаған. Юпитер оған 

алтын жаңбыр кейпінде түседі. Әкесінің бұйрығы  бойынша ше-

шесі мен ұлы  (Персей) жәшік-бөшкеге салынып, теңізге лақты-

рылады; онда оларды балықшы Диктис судан шығарады» 
160

-деп 

жаза келіп, ғалым: «Даная типтес қырғыз ( казақ – С.С) 

әпсанасы: Алтынбел хан өзінің сұлу қызын жер астындағы 

сарайға оны  ешкімге көрсетпеу  үшін қамап қояды. Бірде ол 

(қыз - С.С) өз бағушысынан: «Сен кейде   қайда кетесің?» –   деп 

сұрайды. Бағушы: «Ұлы әлемге»,-деп, жауап береді. Қыздың 

өтініші бойынша әйел бірде оны  өзімен ертіп алды, қыз әлемге 

қарай бастағанда, өзін жайсыз сезінді, бұл уақытта Құдайдың 

көзқарасы  оған түсті де, ол екіқабат болды. Әкесі оны алтын 

сандыққа салып, теңізге тастауды бұйырды; екі батыр оны 

тауып алады және біреуі оған үйленеді. Оның күннен туған ұлы 

–Шыңғыс»
161

,– деп жазған.  

  Осы кітаптың тағы  бір тұсында: ″Кейбір татар рулары 

өздерінің рулары - моңғол патшасы  Болдуздың ұлы – Дүбіннің 

пәктігі бүлінбеген қызы Аланкуадан тарайтынын айтады. 

Бірнеше түн бойы оның ұйқысын күшті жарық бұзып, оны  

құшақтайды, аузынан кіріп, бүкіл денесін жайлады. 

 Ол ( Аланкуа - С.С.) содан кейін үш ұлды үш рудың 

басшыларынан туады; олардың бірінен Шыңғыс хан мен 

Темірлан тарайды»
162

,-  деген де  мәлімет бар.  

                                                                                                                           
 

160 Көрсетілген еңбек, 533-б.  

161 Көрсетілген еңбек, 537-б. 

162 Көрсетілген еңбек, 523-б. 
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А.Н.Веселовский күннің нұрынан туу сарыны татар, 

қазақ халықтарына тән деген қорытынды жасаған
163

.  Шыңғыс 

ханның Аланқуадан туған атасы – Боданжар хан. Олай 

дейтініміз; ″ Моңғолдың құпия шежіресінде″ мынадай мәлімет 

бар: «Добу мерген қайтыс болса да, оның жесір әйелі  -Алуан-

гуа Буха-хатаги, Бухату-салжи, Бодончар-мунхаг деген үш ұл 

табады. Добу мергеннің тірі кезінде туған Белгүнтей, 

Бүгүтей - екеуі  бір күні шешесі Алуан-гуаға сездірмей 

сырласады: «Ер - күйеуі жоқ әрі жақын  ағайынымыз жоқ болса 

да, біздің шешеміз үш ұл тапты. Ал, біздің үйде Малиг Баяуд 

малайдан басқа бөгде жан жоқ. Осы үш сүмелек  соның 

ныспыны  шығар», –  деседі.                          

Бұл сөзді... Алун-гуаның құлағы шалып қалады...  

 Сонан соң Алун-гуа бүй дейді:       

 «... Бірақ, сендер бұл  жайдың  мәнін түсінген 

жоқсыңдар. 

Түн сайын  бір ақ сары адам  біздің үйдің шаңырағын 

жап-жарық қылып кіріп келіп, менің құрсағымды сипағанда, 

оның нұры жатырыма сіңіп кететін. Бұл жайды білмей, неменеге 

күмәнданасыңдар?! Алланың асасынан берген ұлдары ғой  

бұлар. Оларды тобырларға теңеуге бола ма?  Қарапайым адам 

хаган болса   ғана оның мәнін түсінер
164

.  

 Қасқыр - түркі-монғол халықтарына ортақ тотем. Оны 

А.Н.Веселовский: «Моңғолдар өздерін Бөрте-Чононың - көк 

қасқырдың ұлымыз деп санайды.                                                                                                                                                                                                  

Қытайлықтар түркі ұйғырлар туралы: Патша қызын күйеуге 

бермеу үшін мұнараға қамайды; бұл жерде ол қасқырмен 

қосылады.   

                                                                                                                           
 

163 Көрсетілген еңбек, 538-б. 

 

164 Монғолдың құпия шежіресі. Өлгий, 1979. 24-25-б.   
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Қытайдың басқа бір аңызы бойынша V ғасырдың 

маңында Каспийдің жағасында өмір сүрген түркі халқын жау 

жойып жібереді, тек алты жасар бала ғана тірі қалады және 

қасқырдың асырауында болады, кейін содан (қасқырдан – С.С.) 

бала көреді»
165

, – деп, дәлелдейді. Еңбегінің осы тұсында ғалым: 

«Қырғыздардың аңызы... (қырғыздар — қырық қыз: 40 қыз): 

Халық хан қызы мен оның нөкерлерінің  қызыл итпен 

қосылуынан шыққан сияқты; моңғолдар қырғыздарды «бурут» – 

«қасқырлар» деп атайды»
166

, – деп жазады. 

Г.Н.Потанин жазып алған Шыңғыс хан туралы аңызда: 

«Дуюн-Баянның бірінші әйелінен балалары бар еді; одан кейін 

ол Алангуды алды; өліп бара жатып ол әйелі - Алангуға оған 

(Алангуға - С.С.) жарық түрінде келіп, қасқыр түрінде кетіп 

тұратынын айтты. Және ол келді, ал, кетерінде даусын көтере 

«Шыңғыс»! –  деді. Алангудан Шыңғыс туылады. Ағалары: 

«Бала әкесіз туды! Демек, ол заңсыз еркектен  олжаланған»,– 

деді.           

Олар Шыңғысты өлтірмекші болды. Бала Шыңғыс Күрлен 

өзенін бойлап жоғары қарай қашты»
167

,–делініп, иттің орнын 

қасқыр ауыстырғанына  таңдануға болмайтын сияқты. Бұл 

аңызды Г.Н. Потаниннің  Д.Сұлтанғазиннен жазып алуының, ал, 

Д.Сұлтанғазиннің өз кезегінде аңызды Тоқырауын өзені 

жағалауында өмір сүрген  Ханқожа сұлтаннан  жазып алғанына 

да ерекше мән бермеске болмайды. Біріншіден, бұл аңыз 

“Моңғолдың құпия шежіресінде” айтылған мәліметтердің, 

қандай жолмен екені бізге белгісіз, Шыңғыс ханның Қазақстан 

жерін мекендеген ұрпақтарына, жаңғырық түрінде болса да, 

таныс болғаны байқалады. Екіншіден, қазақтың өзге рулары 

безе бастаған қасқырдың аталық қатысынан төре тұқымынан 

                                                           
165 Көрсетілген еңбек, 523-б. 

 

166 Сонда. 

167 Казахский фольклор в собраний Г.Н.Потанина. Алматы, 1972. Стр. 65    
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шыққан адамдар бас тартпайды. Бұның себебін өзінің атақты 

кітабын ауызша шежіре мәліметтеріне сүйене отырып жазған  

Рашид-аддиннің: “Моңғол-түркілердің көнеден жеткен салт 

дәстүрі бойынша, олар өздерінің ата-тегін, ру-шежіресін есте 

сақтауға  айырықша  мән беріп отырады. Олар ... балаларына 

өзге жұрт сияқты тәрбие беру үшін, тілі шығысымен-ақ, 

құлағына ру туралы, ру шежіресі туралы аңыз-әңгімелерді 

құйып қояды. Бұл дәстүрден олар бұрын  да, қазір де қылдай 

ауытқыған емес”
168

, –  деп жазғанын еске түсіргенде ғана 

ұғынуға болады. Бұндай салт-дәстүр тұрғысынан алып 

қарағанда,  құлағына кішкентайдан құйылумен, санасына 

сіңірілуімен келген әңгімені адам өскен соң да өрескел көрмеуі 

ғажап емес. 

Қазақтың өзге айтушылары Шыңғысты күннің нұрынан 

туғызып жатқанда, бұл аңыздың Шыңғыс ханның 

артықшылықтарға ие болуын  “Моңғолдың құпия шежіресінен” 

алынған сарынды пайдалана отырып түсіндіруіне  себеп болған 

жағдай осы деп білеміз. 

Бұл тұста шежіреші, қанша мықты болғанмен, қазақтың 

аса бай шежірелік аңыздарының ұшығына жете бермейтінін, 

сондықтан негізінен өз жүзі,  әсіресе, өз руы туралы деректерді 

ұмытпауға күш салатынын да ескерген жөн. 

Бізге сақталып жеткен қазақтың эпикалық жырлары мен 

шежірелік  аңыздарында ел игілігіне елеулі үлес қосқан тарихи 

қайраткерлерді тотем-бабадан  туғызудан бойды аулақ ұстау 

байқалады. Бұл құбылыс тарихи жыр үлгілеріне де тән. Бұның 

сырын былайша түсіндіруге болады: 

″Әйелдің табиғат құбылыстары мен өсімдіктерден жүкті 

болатынына сенушілік аналық ру ыдырап, патриархаттық 

қоғамға көше бастағанда, ″Әйелдің жүкті болуына тотем-баба 

әсер етеді”, – деген сеніммен ығыстырыла бастайды. Яғни, енді 

бұрыннан бар тотемдік  бабаға үлкен мән беріліп, оның маңызы 

арта түседі. Патриархалдық қауым мұны өзінің мүддесіне 

                                                           
168

 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. 1-т., 2-книга. М.,-Л., 1952. Стр. 29 
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пайдаланады. (Бұл кездегі адамдар бала туудағы жыныстық 

қатынастың маңызын әбден түсінген.) 

Ежелгі заманда рулық, тайпалық тотемді жеу дәстүр 

болған. Оны бірнеше мақсатпен жеген: а) тотемді қайта тірілту; 

б) тотемнің қасиетіне ие болу; в) неше түрлі сиқырды білу, 

т.т.»
169

.  

Мысалы, Шапырашты батырдың ерекше қасиеттері анасы 

қасқырдың бауырына жерік болғанымен байланыстырылады. 

Шапырашты руының бөрілі байрақ ұстауының себебі де 

осылайша түсіндіріледі. 

Эпостың бас кейіпкерінің шешесі тотем-баба етіне жерік 

болғанына тоқталғаннан кейін С.Қасқабасов: ″Кейіпкердің 

керемет жағдайда тууының бұл түрі патриархат қоғамының 

күшейген тұсында туған болуы керек. Мұнда болашақ 

батырдың тууын әйелдің бұрынғы тайпалық тоттеммен 

жақындасуымен байланыстырмайды. 

Ол патриархаттық түсінікке қайшы, сондықтан 

қаһарманның кереметтігін түсіндіре алмайды. Яғни, ежелгі 

тотемизмге байланысты негіз ұмтылады да, қаһарманның 

айрықша болуы басқаша түсіндіріледі. Оның тууы керемет емес, 

ол ғайыптан тумайды. Оның тууы керемет болуы анасының 

тотемнің қасиеттерін бойына сіңіруінен. 

Патриархалдық рудың шарықтаған тұсында бұрынғы 

тотем-бабаларды аталар аруағы ығыстыра бастайды,″
170

- деп 

түсіндіреді. Осындай көзқарастың әсерін Қадырғали Жалайыр 

1602 жылы жазып бітірген «Шежірелер жинағында» Боданжар 

ханның дүниеге келу тарихы былайша баяндалуынан аңғаруға 

болады: «Алан-Қуа ерінен қалған соң, бірқанша уақыт жесір 

болып жүрді. Бір кезде үйінде жалғыз қалғанда, үйінің түндігі 

ашылып, онан кенеттен бір нұр пайда болып, оның қарнының 
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үстіне түсті, ол бұдан қорықты, алайда ол ешкімге білдірмей, 

ақылдылық жасады. Бірқанша мерзімнен кейін жүкті болды. 

Бірқанша уақыт өтіп, жүкті болғандығы әшкерленген соң... 

бұған Алан-Қуа былай жауап берді: «Иә, мен әр күні түнде 

ұйқымда нұр шашып тұрған көк көзді, яғни, сары шырайлы, 

жирен шашты адамды көремін. Ол жұмсақ-жұмсақ басып 

келеді,  ақырын-ақырын басып кетеді. Өз көзіммен көрдім... 

Менің бұл ұлым өзгелерден ұлы болар және барша халық 

арасында патша болар»
171

.  

Алан-Қуа түсінің мәнісі осы шежіреде: «Айта кеткенде, 

Исуге-баһадурдың ақ сары оғландары және ұрықтағайат өсті. 

Кірпігі көкшіл сепкіл еді, яғни, сары бетті, қара көзді... Және 

бұл мағынадан ол заманда Алан-Қуа жүкті болған кезінде 

айтты: «Нұр секілді адам менің көзіме көрініп кетіп еді, сары 

жүзді қара көзді». Ондай адамды сегізінші құрсақта, ол нышана  

Исүге – баһадурда бар еді, ол жолдан патшалық ғаламатын 

Алан-Қуанның оғландарын айтып еді, осы мағынадан ол сурет 

дәлел болады»
172

,– деп түсіндіріледі.  

Бұл нұсқада Бодонжар ханның  ғайыптан  туғанын көрсету 

үшін қазақ халқы ұғымына сыйымды сюжеттік сарын ғана 

қолданылады. Ол нұрдан пайда болу сарыны болатын. 

Ал, “Моңғолдың құпия шежіресінде” бейнеленетін, 

Боданжардың дүниеге келуі үшін елеулі қызмет атқарғандығы 

айқын  сезілетін, Алан-гуаға өңінде келіп, жанасатын ақ сары 

адам Қадырғали жазған шежіреде сөз болмайды және қазақ 

шежірешісінің еңбегінде Алан-Қуа адамды өңінде емес, түсінде 

көреді. Оның өзі – бөтен адам емес, дүниеге келгелі тұрған 

баласының жетінші ұрпағы. Күйеуінен басқаға дене тиістіру өң 

түгіл, түсте, тіпті болашақ ұрпағының өкілімен болса  да, бұл 

кезде күнаға саналғаны айқын аңғарылады. Әйелдің одан туған 
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баланың әкесінен басқа жанды нәрсемен, мейлі ол адам, қасқыр 

немесе ит болсын, қатынасу арқылы жүкті болуы әйелді ең 

алдымен жарға адалдығына қарап бағалаған  қауымның 

моральдық қағидаларына қайшы келеді, сондықтан Шыңғыс 

ханның және оның сегізінші  атасы - Бодонжардың ғайыптан 

тууы қазақ халқының далалық ауызша тарихнамасында  айтушы  

мен тыңдаушы жұртшылықтың адамгершілік өлшемдеріне  

бейімделе  баяндалады. 

 Оған жоғарыда  келтірілген татар аңызында, Г.Н. Потанин 

жазып алған Шыңғыс хан туралы екі аңыздың біреуінде, 

«Еңсегей бойлы ер Есім” жырында және Қадырғали жазған 

шежіреде кейіпкер тек күн сәулесінен ғана пайда  болған етіп 

көрсетілуі дәлел болады. Қазақтың бұл аңыздарын  

айтушылардың хан тұқымы емес, қарапайым халық өкілдері 

екеніне қөңіл бөлу артықтық етпейді. 

2. Ата-бабалар аруағы мен мұсылман діні әулие-әнбиеле-

рінің қолдауымен дүниеге келген тарихи жыр кейіпкерлері 

Бас қаһарманның аталар аруағы желеп-жебеуі арқасында 

дүниеге келуі “Жәнібек батыр” жырында көрсетіледі. 

Жәнібектің  әкесі – Қошқардың, өзінің де елден асқан батыр 

болатыны олар дүниеге келмеген кездің өзінде-ақ елге мәлім 

болады. Қошқардың анасы - қалмақ ханы – Қатағанның қызы - 

Қарашашты, Шақшақ өзінің ұлы, Жәнібектің атасы - Көшейге 

қосады. Бір жылдан кейін Қарашаш Шақшақ үйінің алтын 

мүйізді ала азбан қошқарының етіне жерік болып, соны 

сойдырып жеді. Содан кейін Қарашаш өзінің еліне  екі рет 

қашты. Екінші рет ұсталғанда, Қарашаштың қайнысы - Дүзей 

жеңгесін өлтірмекші  болады. «Сонда Қарашаш  қайнысының 

бетіне күліп қарап: 

«Өлтіргенің жақсы, бір мен емес, еліңе тұлға, асқар белің 

болатын адамыңды менімен бірге өлтіресің. Бұл өлсе, менің елім 

сендерден оңай кек алатын болады... Ішімдегі балам қошқардың 

етіне  жерік болғаннан  пайда  болған алып ер еді. Егер мұны өз 

еліме алып барсам, түбінде қазақтан кек алатын  батыр болып ер 

жетер еді... Шын сырым - осы. Енді өлтіре бер», –  деді... 

Жеңгесінің мынадай сөзін естіген соң, Жүзей ашуынан 

қайтып, Қарашашты өлтірмей, елге алып келді... Айы-күні 
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жетіп, бір ұл тапты. Бала  тумай тұрып, бабасы Шақшақтың 

түсінде аян беріп: «Қошқардан туатын баланың аты Жәнібек 

болсын.  Ол дүниенің төрт бұрышын  билейтін болады; оның 

бақ-дәрежесі жеті атаға жетеді», –  деп айтқан екен. 

Айтқанындай Жәнібек нұр сипатты ер бала болады». 

 Аталған жырдың  бұл үзіндісінен ғайыптан туудың 

жоғарыда аталған екінші және үшінші түрлеріне тән белгілер 

байқалады. «Ал, тотем-баба болып көп жағдайда күшті хайуан, 

сұлу аң, ерекше  жануарлар саналған. Негізінде, ру-тайпаның 

мекен еткен жерінде болатын аңдар мен жәндіктер. 

     Міне, осындай күшті де қаһарлы, ақылды да айлалы, 

сұлу да әсем бабамен араласу арқылы әйел екіқабат болады деп 

сенген Мотив, көбінесе, тотем-бабаның етінен дәм тату әйтпесе 

оны жалау, не болмаса, оны көру түрінде болып келеді»
173

.  

Жоғарыда атап өтілген қошқар мен қара бура – осы 

талапқа  белгілі бір дәрежеде жауап бере алатын хайуанаттар. 

Жәнібектің дүниеге келуі бабасының аян беруіне байланысты 

екені айқын болса, Қошқардың да сондай жолмен туғанын 

Қарашаштың Шақшақ үйінің қошқары етіне жерік болуына 

қарап байқаймыз. 

Патриархат кезінде биліктің әйелдерден еркектерге 

көшуімен байланысты ғайыптан тууға себепші болатын көмекші 

әйелдер, күн, жел, су және тотем образдарын аталар аруағы 

образы ығыстыра бастайтынына назар аударған С.Қасқабасов: 

«Бұл мотив жер жүзі халықтарының ертектерінде де, 

эпостарында да кездеседі. Әсіресе, шығыс мұсылман елдерінің 

фольклорында  көп ұшырайды. Қазақтардың да бір топ 

ертегісінде бұл мотив  бар: бала көрмей, шаршап-шалдығып 

жүрген ата-анаға шал кездесіп (кейде түсіне еніп), балалы 

болатынын айтады»
174

, – деп, жазған.  

“Жәнібек батыр” жырында ата аруағы мен тотемнің әсері  

қатар айтылғанмен, соңғысының көмекші қызмет атқарып 
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тұрғанын сезінеміз. Бұл аталар аруағының тотем-бабаларды 

шынында да ығыстыра бастағанынан хабар береді.  

Фольклорық дәстүр бойынша кейіпкер дүниеге келер 

кезде оның туған елі, ата-анасы қайғылы халде болады. 

Осындай жағдай Сүйінбай жырлаған “Өтеген батыр” жырында 

да баяндалады.  

Аталған жыр:                      

                     «Батырды халық сағынып, 

Қайғы-уайым жамылып, 

Қоқаннан көріп зорлықты, 

Тар кешу, қиын жылдарға 

Жетісу елі жолықты. 

Қара күн туған көп халық 

Көзі жетпей жарыққа, 

Уайым мен опық жеп, 

Тебінгіден тер кеппей, 

Күнде аттанып жорыққа, 

Көп қиналған халықтың 

Тілегі батыр болыпты», – деп басталады. 

Рулы ел басын құрап, қайтпас мүйіз жүректі, батыр 

білекті, сүйекті бір  батырды Құдайдан сұрайды. Оған ел 

арасында барымта, ұрыс-жанжал көбейгені себеп болғанын 

айтқан жыршы:  

«Туғанша осы Өтеген 

Тілекпен елді шулатты», – 

 

дейді. 

Осындай бала туғанын хабарлағанға сүйінші етіп беретін 

қазына-малын даярлап күтініп жүрген халыққа ақ сақалды, сары 

түсті, нашарлау ғана киінген, өміріне сүйінген, сүйінші алмақ 

кісідей әдейі шыққан үйінен бір кәрі шал былай дейді: 

«Дүниеге келді бір батыр. 

Аты болсын Өтеген... 

Алысқа кетер атағы, 

Бақытын тағдыр көтерген. 

Ер жеткенде сол бала 

Дүние жүзін кезеді. 
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Ойлағаны - ел қамы, 

Мал-дүниеден безеді, 

Дүниеде аң-құстар 

Өтегенді сағынар. 

Бас иіп түгел бағынар. 

Ел бағын сол ашады. 

Қорлық көрген  жан болса, 

Дұшпаннан кекті әперіп, 

Ашуын сөйтіп басады. 

Оған өлшеу бола алмас 

Адамның  туған баласы. 

Тілін білер әлемнің, 

Ол - жүрген жанның данасы. 

Дию-пері, жындардың 

Оған келмес шамасы. 

Алар жау оны болмайды. 

Ешкімге қалмас жаласы. 

Қайтпайтын  мүйіз жүректі, , 

Көк дулыға басында, 

Жаудан кекті  әперер. 

Дәл он екі жасында».  

Классикалық жырлардың да көпшілігінде ақ сақалды шал 

болашақ кейіпкер – дүниеге келетін  баланың елді жаудан 

қорғайтын, ештеңеден зақымданбайтын керемет батыр 

болатынын болжайды, кейіннен сол көріпкелдік ақиқатқа 

айналады. “Өтеген батыр” жырының сюжетінде де осы 

құбылыстың қайталануы - фольклордың өзге түрлерінде 

кездесетін әсірелеу тарихи жырларда да бой көрсететінің 

мысалы. Әсірелеудің үлгілерін жоғарыда сөз болған “Есім хан” 

жырынан да, төменде талданылатын нұсқалардан да жеткілікті 

мөлшерде табуға болады. 

Жоғарыдағыдай түрде басталатын әсірелеу “Өтеген 

батыр” жырында: 

 

«Күндер өтті бірталай, 

Өтеген батыр тумады. 

Талай әйел толғатып, 
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Күзетші қойды қорғатып, 

“Туа ма – деп,- Өтеген?” 

Бақсыларға болжатып... 

Тумаған соң Өтеген, 

Төңірекке жар салып, 

Әркімдерден сұрады... 

Әйелдерге сенбеді... 

“Қоя ма, - деп, - жасырып”. 

Тоғыз-тоғыз сыйлық бар 

Өтегенді тапқанға. 

Шүйіншісі  елу ат 

Бұрын естіп айтқанға,” – деп ұлғайтыла 

жалғастырылады. 

Жаңа туған батырды бесікке жатқан күннің өзінде-ақ 

өлтірмекші болған Қоқанның Көки ханынан қауіптенген ел 

Өтегенді жасырып, сақтайды. 

Ғайыптан туудың төртінші түрі – мұсылман әулие- 

әнбиелерінің жәрдемімен дүниеге келу сарыны екені, қазақтың 

көптеген батырларының дүниеге келуіне Баба түкті шашты 

Әзіздің жәрдем жасайтыны белгілі. 

Ал, “Еңсегей бойлы Ер Есім” жырында әулие-әнбиелердің 

желеп-жебеуі былайша баяндалады: 

Тәуекел мен әйелі – Гүлханым бала сұрап Орта Азия мен 

Қазақстанның әулиелерін түгел жағалап, әрқайсысының басына 

түнейді. 

        Бұқардағы Нағышпан әулиенің басына түнеген соң да 

ешбір нышан байқалмаған соң, жақсылықтан күдер үзіп,  

Қарадарияны жағалап елге қайтып келе жатып, екеуі бір жерде 

дем алады.                                    

«Байталын атқа қояды, 

Тамақ ішіп, саялап. 

Жарылып дария, күңіренді. 

Бір хайуан шығып келеді. 

Кеудесі жылқы, басы адам, 

Осындайша сүйегі. 

Байталға келіп асылды, 

Иіскелеп, аймалап, 
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Түсіп кетті қайтадан. 

Байталы қалды арам ап. 

«Иншалла, ат болсын, 

Құлындаса, балалап». 

Жүрегі кетті жарылып, 

Жыласты біраз қамығып. 

Бір дауыс келді ғайыптан, 

Ұйықтаса, көзі ілініп: 

«Талабың содан болады, 

Қашқарда бар Базүрүк. 

Көргендей әзір, жұбанды. 

Жалаң аяқ, жалаң бас, 

Қашқарға бармақ талабы». 

Осылайша Қашқарды бетке алып келе жатып, 

саудагерлерден: «Қашқарда Аппақ қожа Ешен рақым етсе, 

тумаған әйел ұл туып, жылағандар қуанады екен», – деген хабар 

естіп, сол қожаға зиярат қылады.  

Көп күн бойы ештеңе білінбей, ақырында ғана Тәуекел 

тілектерінің қабыл болғанын түс көрген аян арқылы біледі. 

Гүлханымға қуанышын айтып бола бергенде, Ешеннің өзі де 

келіп: 

 

«Әулие қоймай қыдырдың, 

Бәрінен бар хабарым. 

Су тұлпар шауып биеге, 

Бір Құдай салды назарын. 

   Мінер аты белгісі   

   Туатұғын баланың. 

   Пәлен күнде туылар, 

Пәлен айда білініп», - деп, Есімнің және 

оның тұлпарының қашан дүниеге келетінін өте дәлдікпен мәлім 

етеді. 

        Қазақтың хандары туралы тарихи жырлардың бәрінде 

мүмкіндігінше Бұқар қаласының қасиеттілігі атап өтіліп 

отырады, ондағы Нағышпан әулиеге ерекше құрмет көрсетіледі. 

   Мысалы, Шәді төре Жәңгірұлы жырлаған  “Тарихат” 

атты шығармада Абылайдың әкесін өлтірген адам ретінде 
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көрсетілетін Марайым Нақышпенді Бахауиддиннің маңындағы 

Уәли  қожа Ысқақ деген әулиенің зиратын бұздырамын деп 

жүргенде опат болады. 

      “Еңсегей бойлы ер Есім” жырында да Тәуекел  мен 

Гүлханым жақсылықтың нышанын Бахауиддиннен біршама 

ұзап барып сезгенін әлгіде байқадық. 

      “Тарихат” жырында Абылай әкесінің Бұқарда өлгенін еске 

алып, әскерімен Бұқарға келе жатқанда, болашақта Абылайдың  

желеп жебеушісіне айналған Жалаң аяқ Әздүр атты диуана 

келіп, Абылаймен танысып: 

 

«Барасыз  Бұқарға сіз аттанып. 

Алуға әкеңіздің тағын барып. 

Бұқарда Баһауиддин әулие бар, 

Бұл істі дұрыс демес ырзаланып. 

Айтады:Шейіт болып Файыз өтті. 

Марайым еш айыпсыз жазым етті. 

Жазасын бұл ісінің Алла беріп, 

Өзі де көп тұрмастан, өліп кетті. 

Бұл уақытта тақта отырған Бұқар ханы – 

Данияр аталықтың әулетттері. 

Шілтендер басын қосып, мәслихат қып, 

Нахшбанд диуаның үкімін 

Сізге келдім айтқалы мен. 

“Айт, - деді, - Абылай әдейі кеп, 

                 Айтпасын: «Әкем орнын аламын», – деп. 

                 Егер де, тілімді алмай, мұнда келсе, 

                 Басына пәле түсіп, ренжір көп»,- дейді. 

 

Диуананың тілін алмай, ілгері жүргенде, Абылай қосыны 

іш ауруға ұшырап,   бірнеше адам өледі. Бұл нәубеттің 

Алланның бұйрығымен болғанын  түсінген Абылай қайтуды 

жөн көреді.  

«Еңсегей бойлы ер Есім» жырында керемет қасиеті 

дәріптеле суреттелетін Нағышбенді Бахауиддин әулиенің Есім 

ханнан тарайтын бесінші ұрпақтың өкілі - Абылайға тірі 
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адамдай  елші жіберіп, өкім айтып, дегенін істетуі аруаққа деген 

сенімнің беріге  дейін  күшінде болғанын байқатады. 

    Кенесары ханның да Қоқан мен Бұқар хандықтары 

арасындағы соғыс кезінде Бұқарды жақтап ұрыс қимылдарын 

жүргізгені белгілі. Көптеген жырларда Бахауддин әулиенің, 

Есім хан туралы жырда оған қоса Аппақ қожа Ешеннің 

дәріптелуі аталған тарихи тұлғалардың мұсылман дінін 

уағыздаушы көрнекті қайраткерлер ретінде мұсылман дініндегі 

елдерді ынтымақтастыруға бағытталған қажырлы саяси күресіне 

құрмет көрсетудің белгісі болуы керек 

        1598 жылы Есім хан мен Бұқар билеушісі арасында келісім 

орнауына Орта Азия  түріктеріне ортақ пір – Бахауддиннің 

жолын қуған дін  өкілдері атқарған елшілік қызмет  зор септігін 

тигізгені жөніндегі және Аппақ қожаның өмірі туралы 

мағлұматтар осындай қорытынды жасауға негіз болады. 

   Бұның үстіне бірқатар тарихшылардың еңбектерінде 

Есім хан кезінен бастап Қазақ  ордасына Нағышпания дәруіштік 

ағымының ықпалы зор болғаны атап көрсетілуі де жоғарыда біз 

тоқталған жұмбақ сырлардың дұрыс шешімі қайда жатқанын 

мегзегендей.  

        Ал, “Шыңжанның тарихи энциклопедиялық сөздігінде» 

Аппақ қожа 1625-1694 жылдар аралығында өмір сүрген, суфизм 

ағымының көрнекті басшысы болған,  Орта Азияда, Жоңғарияда 

және Қытайдың Гансу өлкелерінде дін таратушы ретінде көпке 

әйгіленген діни және саяси қайраткер, Шыңжан тарихында 

елеулі із қалдырған тұлға ретінде таныстырылып, оның 1670 

жылы  Қашқар мен Оңтүстік Тянь-Шань өлкесінен 

қуылғандығы,  ХVІІ ғасырдың  соңына таман Жоңғар 

қонтайшысы – Қалдан Қашқарияны жаулап алып, Қашқар 

ханын құлатқан кезде дінбасылыққа қайта келіп, дінге 

негізделген өкімет билігін қолына  алғаны туралы мәлімет 

берілген.  

         Осы жерде “Еңсегей бойлы Ер Есім” жырын айтушы 

Қазанғаптың репертуарындағы “Төле бидің тарихы” атты жырда  

Әлібектің әйелі ел кезген диуананың қолындағы Аппақ қожа 

ишанның сарқытын ішкеннен кейін Төле биге жүкті болғаны 

баяндалатынын да еске түсірілген лазым. 
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     Ал, Қазанғаптың өзінің айтуына қарағанда, Төле би – 

аталмыш жыршының алтыншы атасының ағасы болып 

табылады. 

Демек, Қазанғап өз атасының пірі саналатын дін 

қайраткерін, Есім ханның даңқты жеңістерінің ең соңғысына 

қол жетізген, яғни, Тұрсын ханды түбегейлі талқандап, өлтірген 

кезінде Аппақ қожа Ешеннің екі жасар ғана бала болғанына 

қарамастан, “Еңсегей бойлы Ер Есім” жырының бас 

қаһарманының да тууына себепкер еткен. 

     Қабанбай, Наурызбай сияқты тарихи жыр кейіпкерлерінің 

ғайыптан туғаны айтылмаса да, оның есесін аталған 

тұлғалардың ғажайып өлімдерін баяндайтын эпос үлгілері 

толықтырады. 

Сұрақтар мен тапсырмалар: 

1. Эпостағы «өмірбаяндық мотив» деген не? 

2. Аталған мотивтің мысалдарын  тарихи эпос 

үлгілерінен табыңыздар. 

3. Эпостың генезисі туралы М.Әуезовтің көзқарасына 

тоқталыңыздар. 

3. Эпостың типологиясы туралы реферат жазыңыздар. 

 

              

 

     

 

Қосымша 

                                     ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ 

1. Түркі халықтарына ортақ тотемдік хайуан: 

А) піл 

В) керік  

С) қасқыр 

D) кенгуру 

Е) түлкі 

2. «Еңсегей бойлы Ер Есім» жырындағы қаһарманның 

тұлпарының аты: 

А) Қарақасқа ат  

В) Тарлан 
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С) Нарқызыл 

D) Тайбурыл 

Е) Су тұлпар 

3. 1899 жылы жарық көрген “Восточные мотивы в европейском 

средневековом эпосе» атты атақты монографияның авторы кім? 

А) Радлов  

В) Березин 

С) Алекторов 

D) Потанин 

Е) Васильев 

4. Төменде аталған зерттеулердің қайсысы Бекмұрат 

Уахатовтікі? 

А) Шоқан және Манас  

В) Аламан 

С) Халық мұрасы 

D) Қазақтың халық өлеңдері 

Е) Әр жылдар ойлары 

5. Фольклор типологиясына себеп болатын байланыс түрлерінің 

бірі: 

А) саяси  байланыс  

В) генетикалық байланыс 

С)  әскери байланыс 

D) дипломатиялық байланыс 

Е) графикалық байланыс 

6. Мотив дегеніміз не? 

А) туындының ең кішкене бөлшегі, элементі 

В) туындының сюжеті  

D) туындының композициясы 

Е) туындының шешімі 

7. Инициациядан кімдер өтуі тиіс? 

А) балалар  

В) қайын жұрт 

С) кемпірлер 

D) шалдар 

Е) құдалар 

8. “Құрт шақыру” жанрын зерттеген ғалым: 

А) Матыжанов 
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В) Абылқасымов 

С) Ыбыраев 

D) Садырбаев 

Е)  Қоңыратбаев 

9. Шыңғыс хан туралы аңызды Г.Н.Потанинге жазып берген 

кісі: 

А) Алтынсарин  

В) Әлжанов 

С) Сұлтанғазин 

D) Дауылбаев 

Е) Бабажанов 

10. Сыңсуды зерттеген  ғалым: 

А) Сыдықов 

В) Матыжанов 

С) Әзібаева 

D) Жармұхамедов 

Е) Тұрсынов 

11. “Қазақтың халық прозасы” деп аталатын монографияның 

авторы? 

А)  Қасқабасов  

В) Смирнова 

С) Сыдықов 

D) Нұрмағамбетова 

Е) Байтұрсынов 

12. Жарапазан қандай наным-сенімге негізделген? 

А) исламдық  

В) буддалық 

С) тәңірілік 

D) шамандық 

Е) христиандық 

13. Бақсының музыкалық аспабы: 

А) даңғыра  

В) жетіген 

С) сыбызғы 

D) шертер 

Е) сырнай 
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14. Майлықожа ақыннан тыйым сөздер жазып алған 

зерттеушінің аты кім? 

А) Әбубәкір  

В) Салық 

С) Мағауия 

D) Алшынбай 

Е) Міртемір 

15. “Жауын шақыру” магияның қай түріне енеді? 

А) ауа райына қатысты магия 

В) әскери магия 

С) кәсіпшілік магиясы 

D) емдік магия 

Е) зиянкестік магия 

16. Б.Абылқасымовтың шығармасын көрсетіңіз. 

А) “Қазақ халқының эпосы мен фольклоры”  

В) “Қазақтың бас ақыны” 

С) “Қазақ жұмбағы” 

D) “Телқоңыр ” 

Е) «Рухани уыз» 

17.Жоқтаудың негізінде пайда болуы мүмкін жанр: 

А) жыр  

В) айтыс 

С) жұмбақ 

D) жаңылтпаш 

Е) мақал 

18. Көрнекті этнограф: 

А) Васильев  

В) Евтушенко 

С) Вознесенский 

D) Рождественский 

Е) Фрезер 

19. Бақсылар туралы зерттеу жазған ғалым: 

А) Ы.Дүйсенбаев 

В) Е.Тұрсынов 

С) Ш.Елеукенов 

D) Н.С.Смирнова 

Е) Т.Нұртазин 
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20. Арбау ғұрып фольклорының қай саласына енеді? 

А) отбасы ғұрпының фольклоры  

В) өлік жөнелту ғұрпының фольклоры 

С) наным-сенімдер ғұрпының фольклоры 

D) маусымдық ғұрып фольклоры 

Е) үйлену ғұрпының фольклоры 

21. Ырым сөзді табыңыз 

А) Екіқабат әйел арқан аттамайды; аттаса,  баланың кіндігі 

мойнына оралып қалады 

В) Әдептің басы - аңлап сөйлеу 

С) Басқа бәле тілден 

D) Тоқалдан туғандай 

Е) Білімді мыңды жығар 

22. Отбасы ғұрпының фольклорына енетін жанр 

А) жар-жар  

В) жауын шақыру 

С) күләпсан 

D) бақсы сарыны 

Е) құрт шақыру 

23. “Қазақ фольклорының типологиясы” атты кітаптың  жалпы 

редакциясын басқарған кім? 

А) Бердібаев  

В) Байтұрсынов 

С) Құдайбердиев 

D) Дулатов 

Е) Құнанбаев 

24. Қазақ, тәжік, өзбек фольклорында кездесетін жанр: 

А) ұлыс жыры  

В) жарапазан 

С) күләпсан 

D) бәдік 

Е) беташар 

25. Орыстың да, қазақтың да фольклорында кездесетін өлең 

түрі: 

А) санамақ  

В) некеқияр 

С) сыңсу 
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D) жарапазан 

Е)  естірту 

26. Түркі халықтарының біразының фольклорында кездесетін 

өлең түрі? 

А) жар-жар  

В) толғау 

С) аушадияр 

D) беташар 

Е)  сыңсу 

27. Ертегіде кездесетін күйеуді сынаудың түрі: 

А) беташар  

В) тойбастар 

С) сыңсу 

D) қалыңдықты жасыру 

Е) сыңсу 

28.  Ертегінің кейіпкері нені орындамағаны үшін қиындыққа тап 

болады? 

А) мәтел сөзді  

В) жұмбақ сөзді 

С) қайым сөзді 

D) нақыл сөзді 

Е) тыйым сөзді 

29. Маусымдық ғұрып фольклорына кіретін жанр: 

А) жарапазан  

В) аңыз 

С) әпсана 

D) жыр 

Е) ертегі 

30. Жындарды шақыратын: 

А) бақсы  

В) сері 

С) жыршы 

D) жырау 

Е) сал 

 31. Бөрі тотемін қасиет тұтатын халық: 

А) қазақ  

В) беларусь 
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С) украин 

D) латыш 

32. “Көш-көш” деген сөздер жиі қайталанатын жанр: 

А) бәдік  

В) жарапазан 

С) тойбастар 

D) естірту 

Е) сұрамақ 

33. Байтұрсынов ғұрып фольклорын қалай атаған? 

А) сарындама  

В) сауықтама 

С) сәлемдеме 

D) сараптама 

Е) әуезе 

34. Бақсылар айтатын өлеңді қалай атайды? 

В) уату өлеңі 

С) сарын 

D) тарихи өлең 

Е)  ойын өлеңі 

35. Қазақ фольклорының типологиясын зерттеуге зор үлес 

қосқан ғалым: 

А) Диваев  

В) Бартольд 

С) Қоңыратбаев 

D) Дәуқараев 

Е)  Баталов 

36. Әуелбек Қоңыратбаевтың  кітабын ата: 

А) Қазақ эпосы және түркология  

В) Әдебиеттанытқыш 

С) Әдебиет тарихы 

D) Қазақ халқының ауыз әдебиеті 

Е) Сөз өнері 

37. Үйге кірген жыланды басына ақ құйып шығару қандай 

наным-сенімге негізделген? 

А) тотемизм  

В) шаманизм 

С) буддизм 
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D) фетишизм 

Е) анимизм 

38. Құрт шақыру қайсысына кіреді: 

А) наным сенімдер ғұрпының фольклоры  

В) үйлену ғұрпының фольклоры 

С) бала өсіру ғұрпының фольклоры 

D) ойын-сауық өлеңдері 

Е) өлік жөнелту ғұрпының фольклоры 

39. «Шаманизм” термині қай сөзден шыққан? 

А) қам 

В) рам 

С) сам 

D) мам 

Е) там 

40. “Семетей” жырындағы аққу болып ұшатын ару: 

А) Қаракөзайым 

В) Құртқа 

С) Айшөрек  

D) Ханбибі 

Е)  Гүлбаршын 

41. Өлгеннен кейін кісі етін жеп тірілетін эпос қаһарманы: 

А) Алпамыс батыр 

В) Ер Қосай 

С) Ер Тарғын 

D) Қамбар батыр 

Е)  Ер Шора 

42. “Образцы народной литературы тюркских племен” деп 

аталатын атақты еңбектің авторы? 

А) Радлов 

В) Аничков 

С) Потанин 

D) Пантусов 

Е) Алекторов 

43. Арбау жанры қандай наным-сенімге негізделген? 

А) магия  

В) тотемизм 

С) фетишизм 
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D) мантика 

Е) анимизм   

44. А.Байтұрсынов “қалып сөзіне” нелерді енгізген? 

А) құрт шақыру, жын шақыру  

В) үшкіру, қағу, ұшықтау 

С) мақал-мәтел, жаңылтпаш 

D) ділмар сөз, өлең 

Е)  тыб, дем салу, бойтұмар 

45. “Фольклор” атты халықаралық терминді пайдалану 

себебіміз: 

А) халықаралық терминді өзгертуге құқымыз жоқ  

В) қазақ тілінде ешбір баламасы жоқ болғандықтан 

С) қазақ тіліндегі баламасы сипатталған құбылыстың 

мазмұнына сай келмейтіндіктен 

D) баламасын Алашорда өкілі жасағандықтан 

Е) мағынасын білмегендіктен 

46. Ш.Уәлиханов қай жылдары өмір сүрген? 

А) 1856-1932   

В) 1835-1865     

С) 1837-1918     

D) 1869-1919 

Е)  1845-1904 

47. Қазақтар әйел жынысты бақсыларды кім деп атаған?   

А) елті  

В) порхан   

С) пері 

D) қам 

Е) тәуіп 

48. Маусымдық ғұрып фольклоры: 

А)  жарапазан, ұлыс жыры  

В) арбау, бәдік 

С) миф, әпсана 

D) діни эпос, лиро-эпос 

Е)  сыңсу, тойбастар 

49. Кеңес дәуіріндегі фольклор зерттеушілер: 

А) Смирнова, Ысмайылов, Жұмалиев  

В) Көпеев, Уәлиханов, Диваев 
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С) Стасов, Паллас 

D) Абай, Ыбырай, Шоқан 

Е)  Радлов, Потанин, Березин 

50. “Ұлы жүз қазақтарының ертектері мен аңыздары” деп 

аталатын еңбектің авторы? 

А) Уәлиханов  

В) Байтұрсынов 

С) Досмұхамедов 

D) Шорманов 

Е)  Аймауытов 
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                         МАЗМҰНЫ 

 

 

КІРІСПЕ.................................................................................... 

ФОЛЬКЛОР ТИПОЛОГИЯСЫ ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМНЫҢ ДАМУ 

ЖОЛДАРЫ ТУРАЛЫ................................................ 

1.Фольклор типологиясын зерттеудің әлемдік деңгейде зерттелуі 

және оның негізгі ғылыми тұжырымдары.......... 

2. Қазақ фольклорын типологиялық тұрғыдан зерттеудің жай-

күйі......................................................................................... 

ЕЖЕЛГІ ДӘУІР АДАМДАРЫ НАНЫМ-СЕНІМДЕРІНІҢ 

ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ КӨРІНІСТЕРІ.......... 

1.Көне діни түсініктер тудырған ертегілік сарындар........... 

2. Ежелгі пайымдаулар тудырған ертегілік мотивтер......... 

ИНИЦИАЦИЯ ҒҰРПЫНЫҢ ҚАЗАҚ ЕРТЕГІЛЕРІНДЕГІ 

КӨРІНІСТЕРІ............................................................................ 

1. Инициация мен фольклордың арақатынасы туралы зерт-

теушілер еңбектерінің қорытындылары................................. 

2. Инициация ғұрпының трансформацияға ұшырауы тудырған 

мотивтер.................................................................... 

ЕЖЕЛГІ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ҚАЗАҚ ЕРТЕГІЛЕРІН-ДЕГІ 

КӨРІНІСІ..........................................................................  

1. Анаеркі (матриархат) дәуірінің ертегілердегі көрінісі...... 

2. Өзге де салт-дәстүрлер тудырған образдар ерекшелігі.....      

ҚАЗАҚ ӘПСАНАЛАРЫНДАҒЫ ТИПОЛОГИЯЛЫҚ 

САРЫНДАР................................................................................... 

1. Мәңгілік өмір жөніндегі халық арманынан туындаған 

типологиялық мотивтер........................................................... 

2. Жерұйыққа қатысты мотивтердің типологиясы.............. 

АҢЫЗДАРДАҒЫ ТИПОЛОГИЯЛЫҚ САРЫНДАР...........                                  

1. Аңыздарда жиі кездесетін типологиялық мотивтер........ 

2.  Қазақ аңыздарындағы вагуализмнің көріністері........... 

ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ АРХАИКАЛЫҚ МОТИВТЕР....   

 1. Қазақ батырлар жырындағы тотемдік сарындар.......... 

2.  Қазақ жырларындағы өзге де көне  мотивтер................ 

ҒАЙЫПТАН ТУУ МОТИВІНІҢ ТАРИХИ ЖЫРЛАРДА     

ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ......................................... 
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1. Тарихи жырлардағы анимизмнің, тотемнің әсерінен пайда 

болу сарындары........................................................................... 

2. Ата-бабалар аруағы мен мұсылман діні әулие-әнбиеле-рінің 

қолдауымен дүниеге келген тарихи жыр 

кейіпкерлері................................................................................. 

Қосымша. ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ............................................... 
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